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Editorial
Listopad je měsíc, který v mnohých vzbuzuje pocity nenálady, deprese a celkové
nepohody. Může za to počasí, slunečních
dnů už je poskromnu a většina z nás navíc
i tu malou intenzitu záření využít nemůže odchází do práce za tmy a vrací se z práce
za tmy. Může za to možná i trocha dušičkové nostalgie, kdy při vzpomínání na naše
blízké vnímáme intenzivněji, jak nám chybí.
Může za to v neposlední řadě i lavina viróz,
která zasáhla minimálně jednou už každého
z nás a je jasné, že nemocný člověk nemá
zrovna energie na rozdávání. Zkrátka,
není to zrovna jednoduché období. Je ale
jen na nás, zda ho projdeme s pocitem
zmaru, nebo se na něm naučíme hledat
něco hezkého. Protože právě listopad je
měsícem úžasných barev, které nám příroda
přichystala pro povzbuzení. Právě listopad
bývá rájem pro houbaře a jenom v listopadu můžeme zažít tisíce variací na téma
dýně. Takže, hlavu vzhůru, zapomeňte na
depresi a pojďte si trochu zpříjemnit život.
Co byste řekli skleničce dobrého vína při
čtení našeho časopisu?
Přečíst si můžete, jak vybrat správnou hračku pro vaše ratolesti, ale i pro psí mazlíčky.
Povíme si, jak se vyhnout nachlazení a jak
se zorientovat v tom, co jsou probiotika
a co prebiotika. A určitě nezapomeňte na
rozhovor, ve kterém herečka Klára Cibulková říká, že není žádná puťka…
A za měsíc zase na shledanou

Titulní foto: Monika Navrátilová

Těhotenství

STRACH Z PORODU
Porodu se bojí snad každá prvorodička. Jak by také ne. Vezměte si, jak porod
bývá prezentován na filmových plátnech. Znám mladé dívky, které se po shlédnutí
nejednoho filmu zařekly, že rodit nikdy nechtějí.

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

Začíná vás podivně svírat v podbřišku,
bolest po chvilce ustoupí, pak se zase
vrátí. Tomu se říká kontrakce. A pokud
máte kontrakce, tak s největší pravděpodobností rodíte, respektive co nevidět rodit budete. Nebo možná také
ne. Třeba to jsou jen takzvaní poslíčci.
Pokud vám ale i odtekla plodová voda,
je to jasné - děťátko se skutečně blíží.
Jste připravená? Měla byste, vždyť jste
na to měla celých devět měsíců. Zřejmě
za sebou máte těhotenské kurzy, na
kterých jste se mimo jiné naučila správně dýchat, určitě máte nastudovanou
odbornou literaturu, na nočním stolečku přečtené časopisy pro maminky, sestudované internetové diskuse a vedle
postele sbalenou tašku do porodnice,
kterou to většinou všechno začíná. Potud teorie a na řadu přichází praxe.

BOJÍTE SE?
Bojíte se? Pokud je to poprvé, tak asi
ano. Je to strach z neznámého. Když někdo něco nezažije, neví, co má očekávat.
Přiznávám, že i já jsem se bála. Bolesti.
Ovlivnily mě již zmíněné filmové scény,
ve kterých rodičky umírají. Realita ale
nakonec předčila mé očekávání. Žádný
hororový scénář se nekonal. Rodící scény ale zasely sémě strachu do podvědo-
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mí nejedné rodičky. „Můj strach z porodu ve mě až přerostl až ve fobii. Kolikrát
jsem byla zděšená ze všech těch rodících
scén ve filmech, co jsem se naposlouchala vyprávění mé babičky, jak u toho
málem zemřela a já měla kolem 15 let
rozhodnuto, že rodit prostě nebudu,“
svěřila se mi pro mou knihu Manuál
pro začínající maminky Dita Šafářová.
„Mé rozhodnutí ještě zesílilo ve chvíli,
kdy jsem v jednu v noci skončila v jedné
nemocnici na kapačkách, se strašnými
bolestmi břicha se zmítala v křeči na nemocničním lůžku a pro sebe si naříkala,
jaká to je hrozná bolest. V tom ke mně
přistoupila jedna přísná sestřička se slovy: „Už jste někdy rodila, děvenko? Ne?
Tak to teprve poznáte, co to je bolest.“
Tak pomalu plynul čas, mé kamarádky
se postupně vdávaly a rodily, jen já si trvala na svém a do ničeho se nehrnula.
Až ve svých 32 letech jsem zcela podlehla touze po miminku. A jak to dopadlo?
Při samotném porodu to zas tak jednoduché nebylo a já se tak stihla při jedné
kontrakci zakousnout do zápěstí mého
manžela a v jednu chvíli jsme úpěli oba.
Za ten malý vrnící uzlíček, který jsem
po chvíli držela v náručí, to ale stálo,“
svěřila se mi Dita. A o tom to je. Porod
není bezbolestný, to nikdo netvrdí. Ale

za to mrně to stojí, na tom se asi se všemi maminkami shodneme. Také se ale
shnodneme na tom, že strach většinou
pramení z neinformovanosti a proto je
na místě být informována, zkrátka vědět, co nás bude čekat. Takže, pojďme
na to.
Porod trvá určitou dobu, která může
být u každé ženy různě dlouhá. V zásadě se však dělí na tři části:  1. doba
porodní - otevírací (otevírají se vnitřní
porodní cesty),  2. doba porodní - vypuzovací - končí porodem dítěte,  3. doba
porodní - porod placenty.

1. DOBA PORODNÍ  
Porod zpravidla zahájí porodní kontrakce, odtok hlenové zátky (může obsahovat i příměs krve), nebo dokonce odtok
plodové vody. Občas se však tyto známky začínajícího porodu objeví současně
nebo v jiném pořadí.  Porodní bolesti
(stahy, kontrakce) některá žena pociťuje jako velmi intenzivní a skutečně
bolestivě, ale mnohým ženám tyto stahy připomínají pocity jako na začátku
menstruace, nebo je dokonce zaměňují
s křečemi v trávicím traktu.  Musí však
kontrakce skutečně znamenat začátek
porodu?  Slabší kontrakce se obvykle
objevují i mnohem dříve, než začne po-

Čistě přírodní přípravky
na podporu kojení a BIO kosmetika.
Těhotenství a po porodu
prevence a ošetření
těhotenských strií, hemoroidů
a hojení hráze

Kojení
kapsle a kapky na zvýšení
tvorby mateřského mléka,
ošetření bradavek

Miminko
hygiena zadečku a tělíčka

Všechny výrobky mají mezinárodní certifikáty na to že obsahují BIO suroviny, jsou přátelské k životnímu prostředí, plně recyklovatelné a nejsou testovány na zvířatech.
Vyrobeny jsou ve Francii (Douce Nature) nebo v USA (Motherlove). Přípravky na podporu kojení Motherlove jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.

www.mamilla.cz
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TIPY, JAK SE ZBAVIT STRACHU Z PORODU:
PŘIPRAVTE SE NA BOLESTI
Přihlaste se na předporodní kurs, kde dostanete ucelené informace o porodu, dýchání, způsobu relaxace a možných komplikacích.
Zvolte si způsob porodu, vyberte si nemocnici a navštivte ji.
Zvolte si doprovod - některým ženám je představa partnera u porodu nepříjemná a stejné pocity může mít i budoucí tatínek. Pokud
vám v tom nic nebrání, přítomnost partnera u porodu neodmítejte. Partner vás může držet při kontrakcích za ruku, prožívá s vámi
nádechy a i to zmírňuje strach a bolest.
Cvičte - pokud se budete během těhotenství hýbat, bude pro vás porod po fyzické stránce méně náročný. Cvičte nejenom dechové
posilující cviky, ale choďte často na procházky a vyhledávejte pohybové aktivity.
Relaxujte - Meditace a relaxace, to je přesně to, co udělá vám i vašeu miminku dobře. Snažte se pozitivně myslet, nenechte se zastrašovat nepříjemnými komplikacemi, které vás mohou potkat.
rod, a to zpravidla asi dva týdny před
ním. Jsou to tzv. předzvěstné stahy ženy je často nazývají „poslíčci“. Předpokládá se, že jde o jakýsi „trénink“
organismu na porod. Tyto předzvěstné
stahy nebývají silné, nejsou stejně intenzivní, nemají pravidelný charakter
a relativně brzy zase vymizí. Pokud by
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zesilovaly a přetrvávaly, je potřeba se
raději obrátit na lékaře, protože může
jít o známky předčasného porodu. Kontrakce, které signalizují začátek porodu,
se objevují v pravidelném, postupně se
zkracujícím intervalu. S postupujícím
porodem nabývají na intenzitě a postupně, nebo současně se přidruží i další

známky začínajícího porodu. Jsou kontrakce opravdu potřeba? Kontrakce
mají pro porod obrovský význam, protože v každé fázi porodu plní důležité
funkce:  1. otevření branky a děložního
krčku, 2. „vytlačení“ děťátka z dělohy
porodními cestami, 3. odloučení placenty od stěny dělohy a její vypuzení po-

Těhotenství

oba procesy - zkrácení i otevření krčku
- současně. Krček dělohy je tvořen poměrně pevnou tkání - vždyť si jen představme, jakou váhu musí tento kousek
svaloviny během gravidity udržet. Proto
tato fáze trvá relativně dlouho oproti
zbylým částem porodu. Čím jsou kontrakce intenzivnější, tím víc mohou být
pro ženu nepříjemné, nebo je rodička
dokonce může vnímat jako bolestivé.
Intenzita bolesti je však vysoce individuální a do značné míry závisí na tom,
jak žena vnímá bolest, jak je na porod
připravená, v jaké fyzické a psychické
kondici se nachází apod.

CO DĚLAT PŘI KONTRAKCÍCH?

rodními cestami ven z těla matky.  Tedy
- kontrakce musejí být, bez nich není
fyziologický porod možný. Jak to však
funguje? Při každé kontrakci se děloha
snaží co nejvíc stáhnout - brání jí v tom
však plod, který se nachází uvnitř dělohy. Stahování je stále intenzivnější,
a tak děloha tlačí plod jediným možným
směrem - tam, kde se nachází východ
z dělohy.
Pod tlakem se začínají branka a krček
dělohy postupně zkracovat a rozestupovat, dokud není dosaženo šířky potřebné k průchodu děťátka. Tato fáze
může u každé ženy trvat různě dlouho,
všeobecně však trvá déle u prvorodiček, protože jejich krček absolvuje tuto
„proceduru“ poprvé. Krček se pod tlakem nejprve zkrátí, potom se postupně
otevírá, zatímco u vícerodičky probíhají

Co má žena dělat během kontrakce?  
Pokud jste odpověděla „tlačit“
- vaše odpověď pro první fázi porodu
není správná. I když se zesilujícími stahy mají některé ženy tendenci tlačit, je
třeba vždy vyčkat až na pokyn porodníka nebo porodní asistentky. Tlačit je
totiž možné, až když jsou vnitřní cesty
(tedy branka a děložní krček) dostatečně připravené a rozšířené pro průchod
dítěte. Proč není správné začít tlačit
dříve, než dostanete pokyn porodníka? Odpověď najdeme snadno, když
si vysvětlíme, co se během kontrakce
děje. V okamžiku kontrakce prudce
stoupá vnitřní tlak i tlak v těle dělohy.
Abyste si to uměla alespoň přibližně
představit, zkuste si zmáčknout okraj
nehtu na některém prstě tak, abyste
viděla zbývající část nehtu. Část nehtu
poblíž stlačeného místa skoro úplně
zbělá - „vytlačí“ se krev. Když tlak povolí, nehet opět zrůžoví. Něco podobného
se děje s dělohou - během kontrakce se
sníží prokrvení dělohy. Čím je kontrakce
silnější, tím je děloha méně prokrvená.
Zejména v závěru první doby porodní
a ve fázi vypuzování plodu se tím zároveň sníží přívod kyslíku k plodu - hovoříme o kyslíkovém dluhu plodu. Z toho
vyplývá, že během kontrakcí, ale i mezi
nimi, je nutné správné dýchání. Dýchání v první době porodní má za cíl zabezpečit dostatečné okysličení plodu
a zároveň ulevit od bolesti. Používá se
relaxační dýchání, při kterém je výdech
dvakrát delší než nádech. Např. nádech
nosem na dvě doby, výdech ústy na čtyři
doby. Při tomto typu dýchání se křeče
uvolňují a tlak na otevírající se porodní
cesty je jemnější a méně bolestivý. Jaký

je doporučený režim v 1. době porodní? Pokud jde o normální porod, ženu
v zásadě nic neomezuje - záleží to však
na režimu v konkrétní porodnici. Žena
se může procházet, ležet, sedět nebo
střídat jednotlivé polohy. Relaxačně působí vlažná nebo teplá sprcha, koupel
ve vodě (ne horké), masáž zad, hlavně
křížové kosti, pohupování na míči. Pokud už odtekla plodová voda, měla by
žena zůstat v poloze vleže. Při prasknutí
vaku blan totiž vznikne otvor, kterým
může při stání nebo chůzi propadnout
pupečník nebo ručička, což by znamenalo vážnou porodní komplikaci.   Co
se týká jídel a nápojů, nedoporučuje se
jejich konzumace. Každý porod se totiž
může zkomplikovat a v případě operačního ukončení porodu hrozí při podání
anestezie riziko vdechnutí případných
zvratků. Připouští se svlažení rtů či
malý hlt vody, příp. cumlání kostky ledu
nebo ledové tříště. Vysušuje-li intenzivní dýchání rty a ústa, k pocitu lepšího
komfortu může pomoci i tyčinka na
rty. První doba porodní končí v okamžiku, kdy je krček dostatečně rozšířený pro průchod plodu, což je asi 10
cm. V této chvíli začíná nejintenzivnější
práce - druhá doba porodní. Probíhá-li
porod v nemocnici, která má označení
„Baby Friendly Hospital“ (BFH), děťátko
ihned položí matce na hrudník, kde by
se mělo za chvilku samo nebo s malou
pomocí poprvé přisát k prsu.    

2. DOBA PORODNÍ  
Krček je dostatečně rozšířený, je možné začít tlačit. Kontrakce jsou o hodně
intenzivnější, chvílemi připomínají nutkání na stolici a spontánně nutí ženu
tlačit. Pozor na dýchání! Mysleme vždy
v první řadě na děťátko, které potřebuje kyslík, jinak dojde k poškození jeho
mozku. Způsob dýchání se oproti první
době porodní rapidně mění. Žena zpočátku dýchá mělce a rychle - říkáme
tomu „psí dýchání“, protože připomíná
zadýchaného psa. Takto je třeba prodýchávat kontrakce, až dokud porodník nedá pokyn k tlačení. Při tlačení se
na začátku kontrakce žena zhluboka
nadechne - nejvíc, jak může - a zadrží dech. Plíce jsou plné vzduchu a tato
zásoba by měla ženě vydržet na celou
kontrakci, přičemž jí zároveň pomáhá
tlačit. Poněvadž samotná kontrakce na
vytlačení děťátka nestačí, musí tlačit
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i žena. (Mezi kontrakcemi dýchá pomalu a zhluboka.)
Pokud žena rodí vleže na zádech, doporučuje se chytnout nohy pod koleny,
přitáhnout si je na břicho a zároveň tlačit hlavu bradou na hrudník, oči při tom
mají být zavřené. V této poloze je třeba
zatlačit podobně jako při stolici - břišní lis pomáhá děloze a tělíčko dítěte se
postupně posunuje porodními cestami
směrem ven. (Zavřené oči a přitlačená
brada pomáhají kromě jiného předcházet popraskání žilek, takže nechcete-li druhý den po porodu vypadat jako
„upírek“, je dobré poslechnout porodní
asistentku.) Intervaly mezi jednotlivými kontrakcemi jsou poměrně krátké,
takže střídání dýchání je velmi důležité.
Není třeba se obávat, že nebudete vědět, kdy a jak dýchat - personál na porodním sále poradí a pomůže, případně
pomůže partner či jiná blízka osoba,
pokud jste se rozhodla pro jejich přítomnost u porodu. Nejtěžší je část, než
se porodí hlavička a následně ramínka.
V našich porodnicích je zvykem právě před porodem hlavičky udělat tzv.
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epiziotomii čili nástřih hráze. Nástřih
se dělá s cílem přiměřeně zvětšit otvor
pro procházející plod, a předejít tak případnému nerovnoměrnému a horšímu
potrhání porodních cest. (V současnosti
se vedou diskuse o tom, zda je, nebo
není epiziotomie potřebná, a názory
na tento problém se liší, jak mezi rodičkami, tak mezi porodníky.) Po porodu
ramínek už miminko poměrně lehce
vyklouzne a rodičce se uleví. Než lékař
přestřihne pupeční šňůru a personál
ošetří děťátko, může žena klidně odpočívat.    

3. DOBA PORODNÍ  
Co znamená ten zmiňovaný velký
úklid? V děloze ještě stále zůstala placenta, která musí ven. Krátce po narození děťátka se děloha trochu zregeneruje a opět začínají kontrakce. Nebývají
tak silné jako v druhé době porodní, ale
k porodu placenty stačí. Už při prvních
stazích se začíná placenta odlučovat,
a až se úplně odloučí, dojde k jejímu
vypuzení z dělohy. Kontrakce ještě nějakou dobu pokračují, díky čemuž se

děloha stahuje a uzavírají se cévy, které
v děloze zůstaly po odloučení placenty
otevřené. Placentu porodník pozorně
zkontroluje - pokud by se nějaké kousíčky placenty neodloučily a zůstaly v děloze, mohlo by dojít k ohrožení zdraví,
nebo dokonce života ženy. Potom porodník zkontroluje porodní cesty a ošetří případné ranky, které vznikly během
porodu. Žena zpravidla ještě krátce (1–2
hodiny) zůstane ve vyhrazené místnosti
v blízkosti porodního sálu. V této době
je intenzivněji sledována s ohledem na
možné poporodní komplikace, např.
přetrvávající krvácení apod. Právě teď je
opět možné ponechat miminko u matky, případně ho zase přiložit k prsu, což
má význam nejen pro vytváření citového pouta mezi matkou a dítětem, ale
podporuje to i nástup laktace. Po uplynutí této doby je žena převezena na pokoj, kde zůstává až do svého odchodu
z porodnice.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.cz

Homeopatie pro malé „nejedlíky“
„Jednu lžičku za maminku, druhou za tatínka, za babičku, krtečka…“ Určitě to
znáte. Vybíravost dětí je zkouškou trpělivosti nejednoho rodiče: nucení, křik, výhrůžky, chvat se lžící a doprošování, zatímco se nevděčné mládě všelijak kroutí, pláče,
mlátí do talíře nebo tvrdí, že je syté a bolí ho bříško. Věříte mu? Vždyť nesnědlo
ani lžičku! Naštěstí tam, kde už fantazie ani trpělivost nestačí, může účinně pomoci
právě homeopatie.
Dětské nechutenství, náhlé i dlouhotrvající,
může mít řadu příčin: oslabený sací reﬂex (u kojenců, prořezávání zoubků, horečka, rýma nebo lehká
viróza, zvětšené nosní nebo krční mandle, záněty
v ústech (afty), nesnášenlivost lepku, vedlejší
účinek léků atd. Tento druh nechutenství je úzce
spojen s aktuálním zdravotním stavem dítěte a většinou s léčbou odezní. Častějším je nechutenství
bez zdravotních příčin, kdy děti: nemají hlad, testují své hranice vůči rodičům (období vzdoru) nebo
reagují na stres (napětí v rodině, konﬂikty ve škole
či školce). Rodiče však může uklidnit fakt, že až 90
% dětí, které takto „zlobí“ z různých dalších příčin,
netrpí vážnou nemocí ani podvýživou.
Silicea AKH a Lycopodium AKH jsou osvědčenými léky „nejedlíků“. Lycopodium AKH pomůže
dětem, které takřka od narození špatně prospívají,
a ačkoliv je pravidelně přepadá tzv. vlčí hlad, na
talíři vždy něco nechají. Lycopodium AKH je největší lék nechutenství dětí i dospělých. Děti tohoto
typu bývají plačtivé, rozumbrady, velmi inteligentní, žárlivé (na sourozence a úspěchy druhých), které
nesnesou protiřečení či odpor. Reagují trucováním
a tvrdošíjným odmítáním, a to nejen jídla. Ačkoliv
jsou při chuti, po prvním soustu se cítí nasycené.
Tučné maso do nich nedostanete, ale sladkostem
neodolají. Mají sklony k nepravidelné životosprávě, která jim působí migrény, zácpu a problémy se
žlučníkem.
Velmi plachým, světlovlasým dětem jemných
rysů, které trpívají záněty horních cest dýcha-

cích, dutin a uší, pomáhá lék Silicea AKH. Kůže
a sliznice těchto dětí je náchylná k tvorbě abscesů
(afty, infekce dásní), kosti, zuby i nehty jsou slabé
a defektní. Trpívají poruchami metabolismu: v kojeneckém věku nesnášejí mateřské mléko (zvrací,
mají křeče a průjem), v batolecím trpí zácpou. Milují
sladké (zmrzlinu) a vejce, odmítají tučná a teplá
jídla, maso, sůl a mléko.
Dítě tohoto typu je v raném věku dosti náročné, postupně se stává jemným a poddajným.
Silicea AKH podporuje příjem potravy a tělesný
vývoj těchto dětí. Má mimořádný vliv na růst dlouhých rovných kostí a zubů. Mírní růstové bolesti,
únavu, vyčerpání a nechutenství dětí a dospívajících při tzv. „růstovém skoku“, během něhož přes
léto dítě vyroste až o 10 cm. Je osvědčeným prostředkem v léčbě a prevenci skoliózy, při rekonvalescenci a poruše imunity všeho druhu, při sklonech
k nachlazení a zimomřivosti u dětí i dospělých, pro
urychlení regenerace organismu a prevenci dalšího
onemocnění.
Doporučené dávkování obou léků: dospělí 2
tablety 3x denně, děti 1
tableta 3x denně.

MUDr. Alexandr Fesik,
lékař a homeopat

ČESKÁ HOMEOPATIE PRO CELOU RODINU
JAKÉ JSOU VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE?
• homeopatika nemají nežádoucí účinky,
• vyrobeno z českých bylin a místních surovin,
• tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony,
• tablety můžete rozpustit v pití nebo přidat do jídla,
• účinek nesnižuje kofein, mentol ani dotek.
596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE
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CVIČENÍ S MIMINKY
Přáním rodičů bývá nejen zdraví jejich potomka, ale i jeho dobré psychické
a fyzické předpoklady pro plnohodnotný život. Málokdo ví, že ke splnění těchto
předpokladů je důležitý tzv. „psychomotorický vývoj“, což znamená, že je možné
schopnostmi pohybu ovlivnit i rozumové schopnosti novorozence.

INZERCE
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Správné držení těla může ovlivnit celý
budoucí život dítěte. I přesto bývá
tato problematika maminkami často
opomíjena. Tento fakt dokazují statistiky Státního zdravotního ústavu.
„Dlouhodobé
obtíže
pohybového
aparátu má asi 30 % populace v produktivním věku, bolesti páteře uvedlo
40 % dospělých. U dětí byl zaznamenán vyšší výskyt bolestí hlavy, krční
a zejména bederní páteře (1,8x vyšší)
a celkově vyšší výskyt dlouhodobých
zdravotních obtíží (1,9x). Mezi nejčastěji se vyskytující odchylky od správného
držení těla patřily odstálé lopatky (50 %
dětí), zvýšená bederní lordóza (32 %)
a posturální kyfóza (kulatá záda, 31 %).
Mezi faktory významně ovlivňující vznik
vadného držení těla patřily kulatá záda,
asymetrie v oblasti ramen a patologické
postavení pánve (zejména šikmá pánev). Bolesti hlavy bez ohledu na frekvenci uvedlo téměř 30 % dětí.“

KDYŽ JE NĚCO ŠPATNĚ…
„Přesto, že se v úzké vazbě rozumových schopností a pohybového vývoje
miminko nachází minimálně do svých
patnácti měsíců, fixace abnormálních
motorických modelů začíná už kolem 6.
týdne života a vrcholu dosahuje po šestém měsíci věku,“ upozorňuje Mgr. Ivana Slavíková z Rehabilitační ambulance
Nemocnice Mělník. Proto je velmi důležité sledovat pohybový rozvoj miminka
primárně v tomto období. Správnou
manipulací s miminkem mohou rodiče
přispět k tomu, aby se tyto předpoklady
zafixovaly. Časové hledisko by se tedy
nemělo podceňovat, ale ani obcházet.
Přílišná snaha o to, aby miminko brzy
sedělo nebo stálo, má stejně negativ-

ní dopad na pohybový rozvoj jako nesprávná manipulace s ním.

způsobem, aby miminko začalo pohyb
dělat samo.

„Maminky k nám často docházejí, aby se
ujistily, zda u jejich děťátka probíhá psychomotorický vývoj ideálně. K nejčastějším konkrétním důvodům pak patří například držení hlavičky k jedné straně,
nestabilní poloha na bříšku a také to, že
se miminko nechce na bříško přetáčet,“
osvětluje Mgr. Ivana Slavíková.

NEBOJTE SE PREVENCE…

Specialista vidí miminko v detailech,
které mohou rodičům nebo dětskému lékaři uniknout. Pohyb dítěte je
projevem správné funkce nervového
systému, a proto je důležité správné
rozpoznání odchylek od běžného pohybového vývoje. „Během návštěvy se
terapeut informuje o průběhu těhotenství a porodu, pozoruje spontánní
motoriku miminka, případně provede
další vyšetření,“ dodává Mgr. Ivana
Slavíková. Při vyšetření spontánní hybnosti se zjišťuje, co miminko umí a kvalita provedení toho, jak to umí. Dále se
sleduje kvalita symetričnosti pohybu.
Pomocí provokačních polohových testů
je sledována reakce miminka na změny
polohy. Fyzioterapeut také sleduje vybavování novorozeneckých reflexů – je
nutné vědět, zda mizí adekvátně k věku
miminka. Miminko absolvuje také vyšetření svalového napětí, tedy tonu. Je
nutné vědět, zda svaly nevykazují křečovitost, nebo naopak ztuhlost a zda
je svalový tonus na obou polovinách
těla stejný. Častá je u miminek potřeba
aktivovat některé z oslabených svalů.
V takových případech je miminko položeno do přesně dané polohy a je mu
stimulována určitá část zóny takovým

„Některé příčiny mohou ovlivnit motorický vývoj již v průběhu těhotenství
a porodu, vliv může mít nesprávné
nošení, zacházení s miminkem, předčasné posazování, postavování nebo
používání chodítek,“ vysvětluje fyzioterapeutka Mgr. Ivana Slavíková. Nikdy
by neměla být používána pasivní chodítka, „plovací kruhy“, klokánky nebo
baby ring. Tyto pomůcky nepřinášejí
užitek z důvodu nevhodné polohy miminka a přetěžování jeho pohybového
aparátu. Častým problémem u dětí je
rovněž podcenění důležitosti polohování miminka, z čehož vzniká tzv. „predilekční držení hlavy“, což znamená,
že miminko preferuje otočení hlavy
k jedné straně. V tomto období je pozicí
hlavy ovlivněna poloha trupu i končetin, je tu tedy velká pravděpodobnost,
že u miminka dojde k zafixování asymetrického držení, na základě kterého
budou v budoucnu nesouměrné i další
polohy. Na problém predilekčního držení hlavy navazuje tzv. „plegiocephalie“,
která je rovněž způsobena nedostatečným polohováním hlavičky. Znamená
tzv. „oploštění“ hlavy na jedné straně. Tento problém není pouze estetický, ale může také omezovat rozsah
pohybu v krční páteři. Třetím rizikem
u predilekčního držení hlavy je, že děťátko nebude rovnoměrně přijímat
podněty sluchem (jedno ucho je povětšinu času v zákrytu hlavy) a také omezení zorného pole.

ZÁKLADNÍ MILNÍKY PŘI MOTORICKÉM VÝVOJI DÍTĚTE
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stabilní pasení koníků

mezi 3. a 4. měsícem

druhé vzpřímení

mezi 4. a 8. měsícem

otáčení ze zad na bříško

mezi 3. a 6. měsícem

otáčení z bříška na záda

mezi 4. a 7. měsícem

pérování na kolínkách

mezi 5. a 8. měsícem

lezení po čtyřech

mezi 6. a 9. měsícem

sed (prvně šikmý, pak překážkový a nakonec přímý)

mezi 7. a 10. měsícem

stoj (s nákrokem na rytíře, přidržení se o nábytek)

mezi 7. a 13. měsícem

první kroky do stran okolo nábytku

mezi 10. a 15. měsícem

první postavení se ve volném prostoru

mezi 12. a 16. měsícem

samostatná jistá chůze dopředu

mezi 12. a 18. měsícem

Foto: Schutterstock.com

ProJesle
Soukromé jesle a školky

 soukromé jesličky pro děti
od 6 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika,
angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin

Rodiče nám svěřují to
nejcennější, co mají,
a my jim ručíme našimi
zkušenostmi.

výhodné progresivní školné

Kde nás najdete:
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Praha 4 – Krč „Točitá“

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz

-

první soukromá MŠ v ČR
rodinné prostředí školky
česká firma zal. r. 1992
akreditovaná v síti MŠMT
-

otevřeno od 7 do 19 hodin
kvalifikovaní pedagogové
23 let historie Pro Family
vlastní vzdělávací program

Naše školky
ProFamily:
Adresa pobočky na Proseku "Lovosická"
Lovosická ul., Praha 9 tel: 286 888 162

Adresa pobočky "Točitá":
Točitá 1752/40, Praha 4 - Krč tel: 605 404 455

Adresa druhé pobočky "Růžovka" na Proseku
Novoborská 371, Praha 9 tel: 286 006 509

Adresa pobočky "Dubeč"
Netlucká 200/9, Praha 10 - Dubeč, tel: 232 000 801

Adresa pobočky Měšice:
V lánech 388, Měšice - Praha východ tel: 283 980 050

Adresa pobočky "Čiperka"
K otočce 779/27, Praha 12 - Modřany, tel: 232 000 801
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KDYŽ MIMINKO

PLÁČE

Kojenecké koliky jsou starým známým nepřítelem maminek i jejich malých
uzlíčků štěstí. Setká se s nimi téměř každé čtvrté miminko v období od narození
do šesti měsíců věku. Nejkritičtější je období kolem druhého a třetího měsíce.
To, že se miminko necítí dobře, nám dává na známost tím jediným způsobem,
který zatím zná, tedy pláčem.

INZERCE
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Kolika se nejčastěji projevuje tak, že
je miminko v nepohodě a neustále
pláče. Charakteristický je záchvatovitý, neutišitelný pláč bez vysvětlitelné
příčiny, který trvá více než tři hodiny
denně a zjevuje se více než tři dny po
dobu nejméně tří týdnů. Kolikami
trpí děti převážně ve večerních hodinách.
Určit přesnou příčinu, proč se kolika
objevuje, je velmi náročné. Stanovení
diagnózy stojí především na detailním
a cíleném kladení otázek rodičům, zejména pak mamince, o problémech
a potížích dítěte. Často se využívají
i vyšetření ultrazvukem, aby se vyloučily vnitřní deformace nebo gastroezofageální reflux.
Obtíže spojené s kolikami mohou souviset jak s psycho-sociálními faktory,
jako jsou např. napětí mezi matkou
a dítětem, nezralost nervového systému, neschopnost dítěte zpracovat
vnější podněty, přílišná úzkostlivost
matky, nesprávná technika krmení či
poporodní deprese, tak i s organickými onemocněními (např. napade-
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ní parazity). Také mohou souviset se
stravou matky, ale i dítěte.
„Kolika je ve velké míře způsobena
nezralostí struktur trávicího traktu.
U části dětí s kolikami je příčinou
intolerance laktózy. Je obvykle přechodná v prvních měsících života a je
způsobena nedostatečnou aktivitou
střevního enzymu laktáza, která tráví mléčný cukr laktózu,” vysvětluje
pediatrička MUDr. Darina Čiková.
Laktóza je hlavním cukrem každého
mateřského mléka a nachází se také
v tekuté kojenecké stravě. K tomu,
aby mohla být střevy dobře vstřebána, je potřeba, aby byla rozdělena na
své dvě molekuly - glukózu a galaktózu. To má v těle na starosti enzym
laktáza. U mnoha kojenců však jeho
produkce není dostatečná. To způsobuje, že nestrávený mléčný cukr přechází do dolních částí trávicího traktu. Následně dochází v tlustém střevě
k procesu kvašení a produkci plynů.
Intolerance laktózy se projeví nadýmáním, zvětšením bříška, zhoršeným
refluxem se zvracením, řidšími stolice-

mi a bolestmi bříška. U některých jsou
přítomny jen kolikovité bolesti bříška.
Kojenecké koliky způsobené intolerancí laktózy jsou většinou přechodné
a odezní kolem 4. až 6. měsíce věku
dítěte.
Zásady, které mohou pomoci předejít kojenecké kolice, nebo jak ulevit
miminku, vysvětluje MUDr. Čiková:
„Pohoda v rodině bez většího stresu, správná technika kojení či krmení
mléčnou náhražkou nebo strava kojící
matky s vynecháním či omezením potravin, které mohou vyvolat či zhoršit
koliku (květák, kapusta, okurky, cibule, papriky nebo příliš kořeněná jídla).
Vhodné jsou i masáže bříška ve směru
hodinových ručiček a přípravky na odplyňování. I šetrně zavedená rektální
trubička může miminku ulevit. Pokud
je příčinou kolik intolerance laktózy,
pomůže dodávání enzymu laktáza ve
formě kapek, který tráví mléčný cukr
laktózu.”
Zdroj: detskekoliky.cz,
foto: Schutterstock.com
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Svět nejmenších

Celých devět měsíců jste na něj čekali a teď už ho máte doma. Svoje vysněné
miminko. A plánujete pro něj život jako v bavlnce. Pojďme mu tedy pro začátek
vybrat správné plínky…

Svět nejmenších

INZERCE

VYBÍRÁME

PLÍNKY

Svět nejmenších

Není to rozhodně tak jednoduché, jak
to vypadá. Jaké vlastně vybrat? Papírové, nebo látkové? A pokud látkové,
tak jaké?
Stanovit přesný počet plen, které vaše
miminko denně spotřebuje, nelze.
Každé dítě je jiné, některé vyměšuje
více, jiné méně a spotřeba se mění
s tím, jak miminko roste. Obecně ale
platí, že v tomto případě není radno
šetřit, tedy je na místě miminku plenky měnit raději častěji.

ZNAČKOVÉ, NEBO „NO
NAME“?
Zkušenosti maminek i odborníků vám
ale určitou představu dají. „Novorozeně spotřebuje za den průměrně
dvanáct plen, a to i těch kvalitních.
Močí totiž dvacetkrát za den,“ tvrdí
dětská dermatoložka z Fakultní nemocnice Motol Štěpánka Čapková.
A dodává, že pokud dítěti měníte
plenu méně často, hrozí vznik opruzenin. Jejich léčba je pak mnohem náročnější než práce s častější výměnou
plenek. A především je to dítěti nepří-
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jemné, tudíž více pláče, je neklidné
a podrážděné.
Napsaná zásada je, že novorozeně by
mělo být přebaleno před kojením či
krmením a po něm, protože během
něj funguje peristaltika střeva. Poté
už je to na uvážení maminky, která
své dítě zná nejlépe. Postupem času
se potřeba měnit plenky zmenší, protože narůstá schopnost dítěte moč
udržet (roční batole potřebuje denně
zhruba šest nebo sedm plen).
Slova odbornice pak potvrzují i maminky. „My jsme ze začátku potřebovali tak osm plen denně, těch
kvalitnějších, značkových,“ popisuje
kamarádka Dana. „Když jsme chtěli
ušetřit, tak těch „no name“ plen bylo
potřeba určitě tak deset až dvanáct,
protože protékaly, moc nesály a malý
začal okamžitě řvát.“
Každopádně je dobré vyzkoušet různé značky, a pokud se vám nějaká
osvědčí, zůstat u ní. „My zpočátku používali jen značkové pleny, ale občas
jsme trochu experimentovali s těmi
neznačkovými. Většinou nám moc nevyhovovaly, ale pak jsme objevili dvo-

je, které byly super. Takže já doporučuju zkoušet, ne všechny neznačkové
jsou špatné,“ sděluje své zkušenosti
maminka Jana. Zlatou střední cestu
zvolila maminka Lucie: „Já to řeším
tak, že levnější pleny používám přes
den, kdy mám možnost syna kdykoli přebalit, aby byl zadeček v suchu,
a na noc mu dávám značkové, které
mu vydrží až do rána.“

A CO „LÁTKOVKY“?
Doposud byla řeč o jednorázových
papírových plenách, které maminky
často volí především z důvodu pohodlí. Po použití je stačí jen vyhodit, tedy
žádné praní, žehlení a podobně. Přesto se spousta maminek dnes přiklání i k látkovým plenám. Dopustit na
ně nedá například maminka Žaneta.
„Moje dcera se v nich neopruzuje, nikdy mi neprotekly, jak někteří říkají.
Přijde mi to mnohem lepší než jednorázové pleny napuštěné různými chemiemi,“ říká.
Jiné maminky si zase pochvalují to,
že v látkových plenách jde dítě pěkně
podržet, je s ním snadnější manipula-
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Potěšte své blízké originálním vánočním dárkem.
Darujte pobyt v lázních nebo balíček lázeňských procedur
a rozmazlujte své nejbližší.

Kokosy na sněhu
Termín pobytu:
Délka pobytu:
Ubytování:
Strava:

1.12.2016 – 30.4.2017
3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh

Lázeňská péče
• kokosový zábal dol. končetin
• kokosová aroma masáž (záda)
• parafínový zábal na ruce
• lázeň s esencí kokosu
• kokosový peeling dolních končetin
Bonus:
• poukázka na zákusek v Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba/pobyt*

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• koupel se solí z Mrtvého moře
• klasická částečná masáž zad
• kryogenní maska na nohy z mořského bahna

Cena balíčku již od 855,- Kč*

Další nabídka lázeňských pobytů i balíčků procedur na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.
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Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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Svět nejmenších

ce při kojení a podobně. Strach není
třeba mít ani ze samotného přebalování či z prosáknutí. I klasické látkové pleny prošly „modernizací“ a dnes
už existují různé kalhotky a vkládací
plenky, které přebalování usnadní
a dítě bezpečně udrží v suchu. „Jednorázové, takzvané papírové pleny,
používám třeba na chatě, kde nemůžu prát, nebo když jsme někde na návštěvě a nemám kde použité plenky
skladovat. Malé to ale na zadeček
nedělá moc dobře, vždycky se raději
vrátím k látkovým, i když je s nimi víc
práce a všude musím tahat větší balíky než jiné maminky,“ uzavírá Žaneta.

ZÁSADNÍ VÝHODY LÁTKOVÝCH
PLEN JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
•

•
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Jsou šetrnější k přírodě (jedinou
zátěží je spotřeba vody, energií
a pracích prostředků při jejich
praní. Jejich používáním se nevytváří žádný tuhý odpad).
Vycházejí levněji. (Počítejte s prvotní investicí několika tisíc korun. Ta by se vám ale během ně-

kolika měsíců měla vrátit.)
Podporují zdravý vývoj dětských
kyčlí.
Jak je to s větší pracností používání
látkových plen? I zde se za poslední
roky mnoho změnilo. Moderní látkové pleny většinou není třeba žehlit.
Namáčení a předpírku „zařídí“ příslušné tlačítko automatické pračky,
stejně jako vyvářku v době šestinedělí nebo v případě střevní infekce. Ve
výjimečných případech lze na plenky použít dezinfekční prací prášek,
v tom případě se ovšem doporučuje
zařadit máchání navíc.
•

Podobně jako u jednorázových plen,
ani u těch látkových se nevyplácí šetřit na kvalitě. Nekvalitní materiály
nebo drogerie mohou v obou případech způsobit nepříjemné podráždění
pokožky.

POZOR NA ALERGENY
Odborníci mezi papírovými a látkovými plenami příliš velký rozdíl nevidí.
Podle dermatoložky nezáleží na typu

plenek, ale na jejich kvalitě a hlavně
na tom, jak často je vyměňujete.
„Dříve, když byly jednorázové pleny
ještě dražší, maminky často šetřily
a dítě nepřebalovaly tak, jak bylo potřeba. Dnes už se naučily, že je lepší
přebalovat častěji než pak utrácet
za léky a vidět, jak se miminko trápí.
V současné době je problémem hlavně
nevyhovující kosmetika, případně levné prací prášky, které miminkovskou
pokožku dráždí,“ říká doktorka Čapková. Podle ní je nutné používat dětskou kosmetiku bez alergenů a také
prát v přípravku pro citlivou pokožku.
Na praní dětského prádla jsou ideální
dermatologicky testované prací prostředky bez barviv a parfemace.
Nezbytné je také omezit na minimum
kontakt kůže se stolicí. Proto jakmile vidíte, že se dítě pokakalo, plenku
vyměňte a zadeček očistěte. Pokud
máte přístup k vodě, je to nejlevnější a zároveň pro dítě ideální varianta.
Použít můžete navlhčenou žínku, případně vatu.
Řada maminek nedá dopustit na vlh-

Svět nejmenších

čené ubrousky, ty ale kvůli možným
alergickým reakcím volte raději bez
parfemace. Rozhodně dávejte přednost těm, které obsahují rostlinné
oleje a tuky, nikoli minerální oleje
a vosky. Ty totiž nedovolují pokožce
volně dýchat, protože na ní vytvářejí
neprodyšnou vrstvu a ucpávají póry.

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

postihují až polovinu malých dětí
vyskytují se převážně na zadečku
a v jeho okolí
jsou nepříjemné a mohou být
i bolestivé
mohou změnit chování dítěte
(může být plačtivé, neklidné, častěji se budí)

A jak lze dětskou pokožku ochránit? Podle lékařů je péče o pokožku zadečku velmi důležitá. Riziko
vzniku zarudnutí zadečku snížíme
častou a pravidelnou výměnou plenek, pečlivým omýváním a následným
důkladným osušením a ošetřením
okolí zadečku ochrannou mastí. Je
také nutné vyhnout se příliš dráždivým mýdlům a používat kvalitní prodyšné pleny. Riziko vzniku opruzení
lze takto velmi snížit.
Foto: Schutterstock.com,
zdroj:babyweb.cz

Separační pleny | 100% bambusová viskóza

Nappy Liner | 100% bamboo viscose

prodyšné | hypoalergenní | bez parfemace a barviv | bez chlóru
BEZ KOMPROMISU
1 role = 100 útržků 14 x 28 cm
BEZ CHEMIE!

breathable | hypoalergenic | fragrance-free | dye-free | chlorine free
1 roll = 100 pieces 14 x 28 cm

Separační plenu vložte do látkové plenky, špinavou pak spláchněte do toalety.
Chcete své
malé uchránit před
škodlivou chemií?
Pak jeČína
tu pro vás
Země původu:
portál bez-chemie.cz s výběrem
Distributor:
čistě přírodních
produktů
Andrea Lippová
Na Výsluní
pro celou
vaši3316
rodinu!
276 01 Mělník
Česká republika
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

BATOLINI
ALL-IN-ONE

229,- Kč
včetně vkládací
plenky!
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Put the nappy liner into the cloth nappy, after the use flush into the toilet.
Country of origin: China
Distributor:
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Czech Republic
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

ULRICH
NATÜRLICH
Praní, mytí
nádobí a úklid
bez chemie
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SEDM PRAVIDEL PRO

NÁKUP HRAČKY

Svět nejmenších

INZERCE

Hračky nakupujeme rádi. Je to mnohem zábavnější, než pořizovat denní nákup
v supermarketu, navíc mnohem kreativnější a tvořivější. Jak ale nakupovat natolik
chytře, aby dětský pokoj nebyl plný hraček a dítě nesedělo unuděně před televizi?

Svět nejmenších

1. JAKÁ JE TA SPRÁVNÁ HRAČKA
V první řadě si musíme položit otázku, jaký je účel hračky? Má podněcovat dítě k tomu, aby bylo na bříšku,
nebo k tomu, aby sedělo? Je určena do
postýlky, do kočárku, nebo do auta?
Hledáte hračku, která bude rozvíjet
jemné motorické dovednosti jako například ovládání rukou a prstů? Nebo
spíše hrubou motoriku, jako je například obracení se, či zvedání hlavičky?
Nechejte si doporučit osvědčenou hračku od vašich přátel, kteří mají dítě v podobném věku. Je to skvělá příležitost
k tomu, aby si dítě hračku vyzkoušelo,
a tak velmi rychle uvidíte, zda hračka
děťátko zaujala nebo ne. Nezanedbatelným zdrojem informací je také internet
a stránky, které se věnují malým dětem
a hračkám. Mnohé z nich mají rozdělené hračky podle věku, pro který jsou
vhodné, důležité jsou detailní obrázky,
a také reference rodičů, kteří již hračku koupili a mají s ní zkušenosti. Avšak
mějte na paměti, že hračka, která je oblíbená u nějakého děťátka nemusí být
oblíbenou hračkou pro vaše děťátko...
I když šance jsou trošku vyšší.
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2. OVĚŘTE SI, ZDA JE HRAČKA
BEZPEČNÁ
Bezpečnost, je při výběru hračky na
prvním místě. V tomto nikdy nedělejte žádné kompromisy. Při koupi
hračky si musíte být jisti, že jednoznačně splňuje bezpečnostní normy.
Všichni renomovaní výrobci hraček
musí své produkty testovat, aby měli
jistotu, že hračky splňují bezpečnostní
normy. V Evropě je znakem této kontroly značka CE. Pokud hračka nemá na
obalu značku CE, nemáte jistotu, že
byla testována, a že splňuje bezpečnostní normy. Může se to stát zejména
v USA (tam označují splnění bezpečnostních standardů značkou ASTM
F963), kde výrobci nemají povinnost
označit obal hračky uvedenou značkou.
Všimněte si, zda není na obalu upozornění, že hračka není vhodná pro děti do
3 let. Takto zvyšujete pravděpodobnost,
že hračka pro vaše děťátko bezpečná.

3. UDĚLEJTE SI VLASTNÍ TEST
BEZPEČNOSTI
Předtím, než dáte hračku do rukou děťátku, prověřte si následující:

Trvalost: Protože děti velmi rády házejí
hračky na zem, musí být proto vyrobeny z pevného, nerozbitného materiálu. Vše co je křehké nebo má tendenci
se snadno zlomit nebo rozbít na malé
kousky, představuje pro vaše dítě riziko
pořezání. Právě proto je důležité klást
důraz na kvalitní plasty nebo jiné pevné materiály. Zdá se vám, že je hračka
dostatečně kvalitní? Výběrem hračky
známé značky zvýšíte pravděpodobnost, že je kvalitní, trvalá a bezpečná.
Malé části: Miminka a malé děti poznávají okolní svět tak, že hračky zkoumají
ústy. Pokud jsou na hračce malé části,
které může dítě snadno odlomit nebo
rozkousnout v pusince, nebezpečně
se zvyšuje riziko spolknutí a udušení.
Máme na mysli například oči nebo malé
knoflíky u panenek nebo plyšových zvířátek. Pokud je to byť jen trošku možné, vyzkoušejte, zda malé části drží na
hračce pevně.
Provázky, tkaničky: Nikdy nekupujte dítěti hračku s tkanicí, stužkou nebo provázkem delším než 12 cm. Při takovéto
délce už hrozí, že si děťátko omotá šňůru kolem krku a mohlo by se zaškrtit.

MODERNÍ DESKOVÉ HRY

JSOU TU PRO VZÁCNÉ CHVÍLE
S NAŠIMI BLÍZKÝMI
Vědomosti. Paměť. Postřeh.
Přátelství. Radost. Moderní
deskové hry mohou rozvíjet
naši osobnost netušenými
směry. Dávno neplatí, že hrát
si mohou jen
děti. Naopak
– v dnešní
uspěchané době
si každý někdy

pravu, vzdělávat se hrou
rou je snadné
a zábavné v deseti i v padesáti.
S POMOCÍ STOLNÍCH
CH
A KARETNÍCH HER MŮŽEME
ALE PROCVIČIT I SVOJI PAMĚŤ
ĚŤ
NEBO POSTŘEH
Celou řadu her si užijí jak děti, tak
dospělí, takže je rodiče mohou
hrát se svými ratolestmi a užívat si
společně strávené chvíle. A nemějme strach, že by snad byly příliš
složité nebo jednoduché –
dnes opravdu není problém
zahrát si hru, která přesně
sedí našim preferencím.

Co je ale možná nejdůležitější
ežitější –
při hraní deskových her máme
možnost se sejít s přáteli, s rodinou
a skvěle se pobavit. Uniknout
na chvíli z hektického tempa
všedních dní a sdílet skvělé zážitky
s někým, kdo je nám blízký. A ať
už vyhrajeme nebo skončíme
v poli poražených, dobrá hra
nám vždy přinese radost.
inzerce

musí odpočinout. A nejlépe se
odpočívá společně s blízkými.
Je třeba odtrhnout oči od zářících displejů tabletů, telefonů
a notebooků a usednout k jednomu stolu.
MODERNÍ DESKOVÉ HRY NÁS
MOHOU LEDACOS NAUČIT
S kvízovými hrami prověříme
a oprášíme znalosti, které už máme,
a obohatíme se o nové. Ať už jde
o historii, přírodu nebo třeba do-
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Dlouhé „vlasy” nebo „chlupy”: Měkké a chlupaté hračky s dlouhými vlasy nebo srstí, která se může snadno
vytrhnout, jsou pro děti do jednoho
roku nebezpečné. Děťátko by mohlo
chlupy vdechnout nebo sníst, čímž by si
ucpalo dýchací cesty. Vylučte tedy hračky s dlouhou „srstí” a upřednostněte
s kratšími chlupy, ale i zde se přesvědčte, že drží pevně a nedají se vytrhnout.
Bezpečné uložení baterií: Pokud zvažujete koupi hraček na baterie, ujistěte
se, že jsou baterie bezpečně uloženy
a uzavřeny na místě, které může být
otevřeno pouze dospělou osobou. Pokud by se dítě dostalo k bateriím, mohlo by je spolknout, nebo si je strčit do
nosu. Také prověřte, zda není otevřený
přístup k elektrickým drátkům, které by
byly v dosahu dítěte.
Měkké hračky: Prohlédněte si pozorně
materiál a sešití měkkých hraček. Materiál musí odolat natahování, stlačování
a hodu hračky. Švy musí vydržet několik
praní. Před tím, než hračku koupíte, si
prostudujte instrukce k čištění a praní
hračky. Hračku bez těchto instrukcí určitě nekupujte.
Prověřte velikost hračky: Dobrou
zkouškou na zjištění nebezpečné velikosti hračky je možnost vložit ji do
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prázdné krabičky od filmu. Pokud se do
krabičky vejde, je nebezpečná, protože je pro dítě příliš malá a hrozí riziko
spolknutí.

4. VYBERTE HRAČKU, KTERÁ
JE VHODNÁ PRO VĚK VAŠEHO
DÍTĚTE
Při koupi vybírejte hračky, které jsou
vhodné pro věk vašeho děťátka. Hračka, která je příliš složitá a určená pro
větší děti může děťátko frustrovat
a naopak hračka jednoduchá určená
pro mladší děti, se mu může zdát nudná. Například třídění 3 tvarů bude pro
dvouleté dítě už nezajímavé a nudné,
přitom roční dítě se touto hračkou
může na dlouhou dobu zabavit. Na
druhé straně třídění 9 různých tvarů
bude pro dvouleté dítě výzvou a bude
ho to bavit. Také berte ohled na věk
miminka při výběru velikosti hračky,
zejména u prvních chrastítek a prostředcích na kousání při prořezávání
zoubků. Je vhodné upřednostnit menší a lehčí hračky, aby je miminko bez
problémů udrželo a mohlo si s nimi
hrát.
Správně zvolený typ hry, která zaujme
vaše dítě, se bude zároveň promítat
v jeho rozvojových schopnostech. Na-

příklad pololetní miminko bude mít
radost z hraček, které může zkoumat
ústy, a také které vydávají po zatřesení zvuk. Roční děťátko už upřednostní
aktivity vkládání a vykládání, jako například výše uvedené vkládačky. Děti
také mají rády hru na schovávanou
(ne klasickou, ale ve formě objevení
a zmizení předmětů), čímž se učí pochopit stálost předmětů. Jsou fascinované hrou, kde mohou schovávat
a nacházet, vkládat a vybírat, nebo
otevírat a zavírat. Proto hračky, které
umožňují takovou hru, budou vhodné pro dítě ve věku jednoho roku.
Nedržte se striktně věku, který je uveden na obalu. Někteří výrobci uvádějí
přesný věk, jiní doporučují větší věkové rozpětí.

5. PROVĚŘTE SI MOŽNOSTI HRY
S HRAČKOU
Hračky, které poskytují více možností
zábavy, zvyšují šanci, že budou u dítěte oblíbené a bude si s nimi hrát déle.
Často jsou možnosti hry vyobrazeny na
obalu hračky.

6. PŘEČTĚTE SI INFORMACE
O HRAČCE
Na internetu nebo na obalu hračky

Hračky značky Bino jsou pro vaše nejmenší zárukou zábavy, ale i rozvoje
smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky a dalších dovedností.
To vše při záruce bezpečnosti a nejvyšší kvality.

Hledejte u prodejců hraček, nebo přímo na

www.bino-drevenehracky.cz
INZERCE
bino.indd 1

3.11.2016 15:11:47

Svět nejmenších

najdete množství informací, které doporučujeme pečlivě si přečíst. Výrobce
většinou uvádí informace o způsobu použití hračky, o věku, pro jaký je
vhodná, nebo jaké schopnosti pomáhá
rozvíjet.

pokud ne, možná upřednostní jiný typ
hračky. Když budete přemýšlet nad tím,
jaká hračka zaujme vaše dítě, je dobré
ho sledovat při hře s více hračkami, kde
zjistíte, který typ ho nejvíce zaujme.

JAK POZNAT SPRÁVNOU HRU
7. UVĚDOMTE SI, ŽE HRAČKA
MÁ BÝT VHODNÁ PRO VAŠE
DÍTĚ A NIKOLI PRO VÁS.
Nevylučujte hračku jen proto, že se
vám zdá nudná. Vaše děťátko má
jiné potřeby, schopnosti a preference. Mnoho dětí si rádo hraje tutéž hru
dokola a zkouší si při ní nabyté schopnosti. Na druhé straně, pokud se vám
hračka velmi líbí, je pravděpodobné
že svým nadšením ovlivníte i děťátko.
Při koupi hračky byste měli vzít v úvahu,
že každé dítě je jedinečné a upřednostní jinou hračku. I přesto, že jsou potřeby
děťátka rozděleny do jednotlivých fází
jeho rozvoje, stále má dítě i své jedinečné potřeby. Některé miminka se rády
dívají na pestrobarevné předměty, jiné
dají přednost hračkám, které vydávají
zvuky. Pokud koupíte hračku třídění tvarů pro své jednoleté dítě a ono o hračku
neprojeví zájem, nebuďte z toho zklamaní. Je možné, že po krátké době přece projeví zájem a bude si s ní hrát, nebo

34

Zvláštní kapitolou mezi hračkami jsou
deskové hry. V poslední době se těší
značné oblibě. Jak ale vybrat takovou,
která bude dítě opravdu bavit a nejlépe takovou, u které si užijete celá
rodina? Při výběru je nutné přemýšlet
především nad tím:
•
Pro koho je hra určená. Pokud dítě
miluje vláčky, vybereme zřejmě
hru s tématem železnice. Pokud se
rád dívá v televizi na vědomostní
soutěže, udělá mu radost některá
z vědomostních her.
•
S kým bude dítě hru hrát. Zda má
staršího sourozence, který si s ním
rád zahraje, či to bude na vás, dělat mu partnera.
•
Kolik bude mít obvykle spoluhráčů. Pokud jste hravá rodina, určitě se vyplatí koupit hru pro čtyři
hráče, abyste si herní pohody užili
všichni.
•
Co od hry očekáváme. Tento bod
navazuje na všechny ostatní, ale

•

je dobré ujasnit, zda se má jednat
hru pro pobavení, ve které ani tak
nejde o výsledek, ale o společnou
zábavu, nebo o seriózní hru, při
které je potřeba více přemýšlet.
V prvním případě zvolíte spíše párty hru s jednoduchými pravidly, ve
druhém strategickou hru. Důležitější ale pro vás může být příběh,
pak se poohlédněte po dobrodružné hře. Podstatným kritériem
také může být podíl náhody ve
hře. U rodinných her je obvyklý
vyšší podíl náhody, což umožňuje
i novým a méně zkušeným hráčům
uspět. Strategické hry většinou obsahují jen minimum náhody.
Kolik času na hru máme. Když víte,
že nebudete limitováni časem, pak
můžete zvolit hru s herní dobou
i přes 90 minut. Obvykle ale budete vyhledávat hry s herní dobou
do jedné hodiny, což je většina rodinných her. Rychlé hry do 20 minut jsou jednoduché na vysvětlení
a mohou i vyplnit chvíli volného
času. Nebo vás mohou naladit na
herní notu před náročnější hrou
Foto: Schutterstock.com,
zdroj: nasenavody.cz

• Dřevěné i ostatní hračky
• Výtvarné a kreativní hračky
• Školní potřeby
• Pěnový svět
AKTUÁLNÍ SLEVY, SOUTĚŽE a DÁRKY sledujte na
našich FB stránkách, nebo www stránkách.

SLEVA 10%
Nakupte v našem eshopu v roce 2016 se slevou
10%! Pro uplatnění slevy do poznámky v objednávce uveďte kód „MR2016“. Sleva se nevztahuje na dopravu, poštovné a již zlevněné zboží.

Pro školy, školky, centra a firmy – množstevní slevy

facebook.com/houpycz

WWW.HOUPY.CZ
420 731 731 747
obchod@houpy.cz

Při nákupu nad 2000,- Kč
doprava zdarma
Masarykovo náměstí 11
Bystřice nad Pernštejnem

Škola základ života

Škola základ života

ABY DĚTI
UČENÍ BAVILO…
INZERCE

Začátek školní docházky s sebou přináší nadšení i určité povinnosti. Jak zajistit,
aby domácí příprava a úkoly malé školáky hned od začátku nevyčerpaly?
S pomocí odborníka vám přinášíme několik osvědčených tipů a rad, jak děti
k učení správně motivovat, jak s nimi procvičovat látku hravou formou, kolik
času by učením měly trávit a čím je za dobré výsledky odměnit.

Škola základ života

„Honzíku, pojď si zopakovat písmenka.“ „A proč? Téééď? Mně se zrovna
nechce. Až za chvíli.“ Tak tyhle věty
uslyšíte alespoň občas v domácnosti
každé rodiny s dětmi mladšího školního věku. Zejména první třída, která nastoluje mnohem pevnější režim
s více požadavky oproti mateřské škol-

všichni tak šikovní. Co nám tak úplně
nejde, to se ještě zvládne, vždyť do
školy budeme chodit ještě dlouho,“
tak paní učitelka udělala obrovský kus
práce. Rodič by měl doma dítě zase
podpořit tím, že ho chválí za vše, co se
mu povede a nekritizuje, co mu nejde.
Taky není dobré srovnávat výkon Va-

ce, je zkouškou pro všechny zúčastněné strany. Někde po cestě mezi prvním
zářím, kdy natěšený prvňáček vyráží
do školy s novou taškou, a prvním pololetním vysvědčením se mnohdy jaksi
vytrácí přirozená zvídavost, motivace
naučit se novému. Zkrátka z učení se
stane otrava, ne zábava.

šeho prvňáčka s jinými dětmi – „Podívej se, jak ošklivě píšeš, to tvoje starší
sestra…“ Místo toho je vhodné posilovat sebevědomí dítěte poukázáním na
jeho silné stránky.

Tak tohle je velice složitá otázka. Říká
se, že platí „pravidlo desetinásobku“
– v první třídě deset minut, ve druhé
dvacet atd. „Moje zkušenost je, že deset minut dítěti v první třídě obvykle
nestačí. Je dobré projevit trpělivost
a po deseti minutách dát dítěti malou
přestávku, například na napití, pár
protahovacích cviků atp. Pak se k přípravě vrátit,“ doporučuje Stefanová.
Dítě by mělo být vedeno k tomu nepřerušovat rozdělaný úkol a dokončit
ho. Pokud mu maminka pomůže a ještě ho pochválí za snahu, je z poloviny
vyhráno. Důležitá je také doba, kdy
dítě úkoly dělá. Pokud jde ze školy po
obědě rovnou domů, je dobré nechat
ho si chvíli pohrát nebo zasportovat
a k úkolům se vrátit třeba za hodinu.
Pokud si pracující maminka vyzvedává
dítě z družiny, jde se rovnou na úkoly.
Čím blíže k večeři, tím je dítě unavenější a jeho ochota spolupracovat klesá. Někdy také může pomoci rozdělení
péče o učení mezi členy rodiny – maminka se věnuje čtení a psaní, tatínek
matematice.

JAK S DĚTMI DOMA HRAVĚ
PROCVIČOVAT ŠKOLNÍ LÁTKU?

ČÍM DĚTI ODMĚŇOVAT ZA
DOBRÉ VÝKONY VE ŠKOLE?

V současné době jsou na trhu velmi
pěkné učebnice, z nichž děti občas dostávají k procvičení domácí úkoly. Pokud maminka vidí, že dítě by potřebovalo víc, může použít různé zábavné
potřeby. Na trhu seženete celou řadu
pomůcek pro nácvik prvopočátečního čtení, počítání a vyjmenovaných
slov, a to ve formě kostek, osmisměrek, domina, skládaček apod. Levnou
a efektivní možností, jak procvičovat
školní látku hravou formou, může být
použití želatinových písmenek a číslic
například od společnosti HARIBO. Děti
si na nich procvičí nejen zrakové rozpoznání jejich tvarů, ale zapojí i hmat,
což jim pomůže propojit různá mozková centra, jejichž souhra je důležitá
pro dobré čtení. Lze si hrát i s barvami, například spočítat všechna červená
písmenka. Pokud po dobře splněném

„Jsem toho názoru, že by to mělo být
především pochvalou a upřímnou radostí z každého úspěchu. Maličkost
typu bonbon nevadí, stovka od babičky za vysvědčení se u nás tak nějak
vžila. Byla bych ale opatrná s velkými
dary. Pokud školák ve druhé třídě chce
za samé jedničky na vysvědčení tablet,
co asi bude chtít po pár letech za maturitu?“ radí na závěr psycholožka.
Každý rodič by si také měl uvědomit
možnosti svého dítěte. Pokud chceme po dítěti příliš málo nebo naopak
příliš moc, jeho ochota k učení nebude vysoká. Dobrý učitel a dobrý rodič
chtějí „tak akorát“, aby dítě mohlo zažít úspěch. Přátelská atmosféra, v níž
je dítě rovnocenným partnerem, také
úspěchu hodně napomůže.

ČÍM TEDY DĚTI K UČENÍ
MOTIVOVAT?
Všichni víme, že daleko raději děláme
věci, které nám jdou, než ty, s nimiž
máme potíže. A že i nás dospěláky každá pochvala potěší. Děti jsou na tom
samozřejmě úplně stejně. „Doporučuji
tedy posilovat hlavně vnitřní motivaci dětí – aby se učily pro sebe, a také
radost z toho, co už dokážou a co pokud možno mohou použít v životě.
Pochválíme vše, co pochválit lze,“ radí
zkušená psycholožka a pedagožka Iva
Stefanová.
Škola je samozřejmě velmi srovnávací
prostředí – dítě se poměřuje s jinými
dětmi ve třídě. Pokud ví, že „Anička
čte úplně nejrychleji, já jsem zas šikovný v kreslení, Jirka už teď počítá
z hlavy do dvaceti a to je fajn, že jsme
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úkolu následuje sladká odměna a žáček si může nějaké písmenko sníst,
bude jeho ochota učit se abecedě jistě
hned větší.

KOLIK ČASU BY MĚLY DĚTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ VĚNOVAT?

Foto: Schutterstock.com

www.burinka.cz

informační linka: 800 120 120

Stavební spoření lze uzavřít
z pohodlí domova a levněji
Už nemusíte chodit na pobočku pro smlouvu o stavebním spoření
od Buřinky. Vše si můžete vyřídit z pohodlí domova a smlouvu uzavřít
on-line. Zabere Vám to jen pár minut, a navíc ušetříte až 2 505 Kč.
Buřinka jako první na trhu přichází se sjednáním stavebního spoření on-line.
„Sjednání stavebního spoření nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár minut a smlouva je uzavřená
z pohodlí domova. Klient ušetří čas i peníze,“ říká Stanislav Oliva, produktový manažer Stavební
spořitelny České spořitelny.

Co získáte uzavřením smlouvy přes internet?
Ušetříte až 2 505 Kč za uzavření smlouvy. Ušetříte čas!
Navíc uzavřete spoření pohodlně a bezpečně. Můžete uzavřít smlouvu
i pro své děti.

Proč uzavřít smlouvu u Buřinky?
Zhodnotíte své vklady ročně až 3,4 % díky úroku od Buřinky
a státní podpoře až 2 000 Kč. Své úspory, po 6 letech včetně státní
podpory, můžete použít na cokoliv.
On-line sjednání smlouvy je pro Vás navíc levnější, vyjde na 495 Kč bez ohledu na výši cílové
částky, zatímco poplatek za uzavření smlouvy je u ostatních stavebních spořitelen v rozmezí
0,5 až 1 % z cílové částky. Ušetříte tak až 2 505 Kč. Smlouvu si můžete připravit doma on-line
prostřednictvím aplikace a po poradě s finančním poradcem už jen připravenou smlouvu
podepíšete.
Stavební spoření navíc otevírá cestu k úvěru ze stavebního spoření s nízkou úrokovou sazbou
garantovanou po celou dobu splácení. Úvěr až do 800 000 Kč bez zástavy nemovitosti můžete
využít především při modernizaci nebo rekonstrukci bydlení. Na úvěr ze stavebního spoření
s nízkou splátkou Vám vznikne nárok v okamžiku, kdy spoříte minimálně 2 roky a máte na účtu
alespoň 35 % cílové částky. Více informací získáte na www.burinka.cz.

Zdraví

KÝCHA A SMRKÁ?

Zdraví

INZERCE

Venku už máme zase lezavo a s chladným počasím dorazily rýma s kašlem a jako
bonus ještě nachlazení. Rýma a kašel jsou nejčastějšími projevy onemocnění
dýchacích cest. Stejné u dětí všech věkových kategorií i u dospělých. Jen
u novorozenců jsou poměrně vzácné, u nich se obtížnější dýchání nosem objeví
spíše po ublinknutí a podráždění nosní sliznice zvratky.

Zdraví

RÝMA MIMINKO POŘÁDNĚ
POTRÁPÍ
Pro malé miminko dovede být rýma
opravdu velkým problémem, který mu
znemožňuje nejen dýchání, ale také
příjem potravy. Miminko je pak hladové, mrzuté, unavené a nemůže se prospat a odpočinout si. Zkrátka kojenecký život naruby. Při rýmě je nos dítěte
ucpán hlenem a oteklou a zbytnělou
sliznicí, takže se miminku špatně dýchá. K rýmě se po pár dnech často přidá kašel, protože nosní hlen ležícímu
děťátku stéká do krku a dráždí ke kašli.

JAK DĚŤÁTKU POMŮŽEME OD
POTÍŽÍ SPOJENÝCH S RÝMOU?
Miminku pomůže odsávání hlenu z nosíku několikrát za den. Nejlépe před
každým krmením, aby se děťátko mohlo najíst pokud možno v klidu. Ale ani
s odsáváním se to nemá přehánět. Příliš
časté dráždění nosní sliznice hadičkou
může její otok a bolestivost zvyšovat.
Dýchání usnadňuje udržování nižší teploty v místnosti, jen mezi 20 – 22 stupni,
a zvlhčování vzduchu v okolí postýlky.
Zvlhčovače vzduchu je však třeba pravidelně čistit, aby se v nich nemnožily
plísně. Někdy bývá vhodnější přehodit
přes topení či přes postýlku mokré pleny a osušky. Také může pomoct miska
s horkou vodou, ve které rozpustíme
lžíci soli, umístěná za nebo pod po-
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stýlku dítěte. Solné ionty nosní sliznici
uklidňují a otok zmírňují. Pokud tato
opatření nepřinášejí potřebný efekt,
můžeme děťátku nosík několikrát denně propláchnout vincentkou – prodává
se i nosní sprej ve verzi pro miminka.
Na noc pak nosík odsajeme a zakápneme nosními kapkami. Po koupání
můžeme namazat zádíčka a hrudníček prsním balzámem či dětskou mastičkou, jejímž základem je eukalyptus
uvolňující dýchací cesty. Přes den je
možné aplikovat kapku eukalyptové
silice i do aromalampy. Pokud miminko
nemá teplotu, je vhodné s ním chodit
na delší procházky, chladnější vzduch
mu usnadní dýchání, miminko se lépe
prospí a odpočine si.

KDYŽ SE PŘIDÁ KAŠEL
Někdy se rýma přesune do zadní části
nosu a začnou potíže s jejím odsáváním. Hlen stéká do krku a miminko
začne kašlat. Zejména po ránu ho nahromaděné hleny potrápí. Pak je nutné
podávat sirup na ředění hlenů, třeba
i domácí výroby. Pomáhá svařená majoránka či tymián v cukerném roztoku
nebo šťáva z cibule uvolněná po zasypání cukrem. Ty můžeme podávat
průběžně během dne podle potřeby.
A důležitou zásadou je zvýšit množství
tekutin.
Pokud se stane, že rýma zhoustne,

špatně se odsává a kašel je dráždivý
či dusivý, je na místě vyhledat lékařskou pomoc.
Někdy ovšem kašel není způsobený rýmou a přesto trvá. Copak s tím?
Přestože se v podstatě nejedná o nemoc, je kašel důležitý signál, který varuje, že se něco blíží. Třeba onemocnění
dýchacích cest, chřipka aj. Vlhký kašel
není třeba nijak tlumit, podílí se na
vykašlávání hlenů. Naopak opakovaný
suchý dráždivý kašel nemá žádný smysluplný úkol a člověka jen vysiluje a unavuje. Ten je potřeba tlumit.

DVA ZPŮSOBY TLUMENÍ SUCHÉHO KAŠLE
Přípravky na tlumení suchého kašle,
tzv. antitusika rozdělujeme podle účinné látky na přípravky kodeinového
typu a přípravky nekodeinové. Zatímco
v minulosti se více používaly kodeinové
přípravky, s nejnovějšími poznatky na
medicínském poli se však od jejich užívání upouští. Kodeinová antitusika (kodein a dextrometorfan) mají totiž vždy
centrální mechanismus působení a kromě působení na centrum kašle ovlivňují
také dechové centrum - což například
zpomaluje očistu dýchacích cest a zvyšuje riziko infekce (s tím jak ulpívá hlen
v dýchacích cestách). Z pohledu vzniku
závislosti je rizikový především kodein,
který se například v USA nedoporučuje
pro léčbu mladistvých a dětí do 18 let.
Naopak nekodeinová antitusika tlumí
cíleně jen centrum kašle, ale neovlivňují respirační centrum ani nenesou riziko
vzniku závislosti. Patří mezi ně přípravky založené například na dropropizinu nebo levodropropizinu. Přičemž
levodropropizin je obecně považován
za nejlépe tolerované antitusikum.
Jeho účinnost je srovnatelná s účinností ostatních antitusik nebo i lepší,
avšak jeho podávání bývá provázeno
nižším výskytem nežádoucích účinků
včetně ospalosti. Účinnost a snášenlivost levodropizinu byla prověřena na
dospělých pacientech a více než 1000
dětských pacientech.
S trendem potlačování kodeinových
antitusik se potkáme i v ČR, například
profesor MUDr. František Kopřiva Ph.D.
upřednostňuje u dětí a mladistvých
užívání antitusik, která nepůsobí přímo v mozku, ale na nervová vlákna

Euphorbium
compositum-Heel®
nosní sprej
• První homeopatický sprej pro indikaci:
• rýma infekčního původu
• rýma alergického původu (senná rýma)
• akutní i chronický zánět dutin
• Vhodný i pro dlouhodobější používání
již od 2 let věku
• Bez známých nežádoucích účinků

Dr. Peithner Prag s.r.o.
www.peithner.cz, www.euphorbium.cz

Chytře proti rýmě
Rýma
Neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dní. Toto je časté tvrzení,
které by se však nemělo brát na lehkou váhu. Rýma může kohokoli
z nás potrápit kdykoli během roku. Některé skupiny jsou však víc
náchylné a rýmou víc ohrožené.
Jedna z hlavních funkcí nosu je však jeho obranná a filtrační funkce,
kde nosní sliznice, resp. Řasinky, které ji pokrývají, zachycují částečky prachu, bakterií a nečistot.
Může se však stát, že nosní sliznice je oslabená a tím pádem náchylnější k působení negativních vlivů, jako jsou viry či alergeny.
Nosní sliznice poté začne produkovat nadměrné množství čirého
výtoku, který může být spojen s kýcháním, svěděním a sníženou
průchodností. Toto jsou symptomy, které se pojí s akutní virovou
rýmou resp. alergickou rýmou. Nosní sliznice napadena viry se
také stává náchylnější k působení bakterií, které způsobují bakteriální rýmu, u které může dojít k řadě nepříjemných komplikací
jako je zánět vedlejších nosních dutin, zánětu středního ucha nebo
zánětu průdušek.
V případě, že rýma nastane, vyzkoušejte šetrný homeopatický sprej
Euphorbium Compositum, doporučuje se používat 3-5x denně
1-2 dávky do každého nosního otvoru.
U dětí od 2 do 6 let pak 3-4x denně jednu dávku.

Euphorbium compositum-Heel Nasentropfen L je homeopatický léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Před použitím si přečtěte pozorně příbalový leták.

INZERCE
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Zdraví

v dýchacích cestách. A to proto, že přípravky které takto účinkují, nemají riziko vzniku závislosti a také nedochází
k zbytečnému útlumu vnímání. Názor
profesora Kopřivy podporuje i doc.
PharmDr. Jan Juřica Ph.D. z Masarykovy
univerzity v Brně, který potvrzuje trend
omezeného užívání kodeinu a centrálně působících antitusik u všech pacientů pod 18 let.
Účinná látka levodropropizin byla
v roce 2006 zařazena do doporučených
postupů Americké společnosti lékařů
pro nemoci hrudníku.

PŘETRVÁVAJÍCÍCH POTÍŽÍ
NAVŠTÍVIT LÉKAŘE
Léky na suchý a vlhký kašel by se neměly kombinovat. Platí, že pokud kašel trvá déle než pět dní, nebo pokud
má jeho průběh zhoršující se tendenci
i přes užívání léků, je třeba vyhledat
lékaře. Po překonání zejména virových
infekcí často vzniká tzv. postinfekční
kašel, který je způsoben hyperaktivitou
dýchacích cest. Déle trvající kašel bývá
projevem chronických onemocnění, někdy je například kašel jediným příznakem průduškového astmatu. I neškodný kašel z prochladnutí může přejít do
chronické nemoci, proto ho není radno
podceňovat.
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CHŘIPKA
Někdy to rýmou a kašlem jen začíná
a v zápětí nás navštíví chřipka. Je to
akutní virové onemocnění dýchacích
cest, vyvolané chřipkovým virem. Existuje mnoho různých kmenů těchto virů
a mutacemi vznikají další. Šíří se kapénkovou cestou, tj. kašláním a kýcháním.
Typické pro chřipku je, že onemocnění
propukne náhle, tj. z ničeho nic se najednou člověk cítí zchvácený, nastupuje
vysoká horečka se zimnicí, bolesti hlavy,
svalů a kloubů a celková slabost. U dětí
se často objevuje nechutenství, někdy
i zvracení a průjem. U miminek tyto příznaky obvykle bývají.
U chřipky jsou poměrně účinnou prevencí vakcíny proti chřipce, nedoporučuje se však pro velmi malé děti.
V případě miminek a batolat je nutné
podávat léky na snížení horečky, případně léčit rýmu a kašel tak, jak jsme
si to popsali.

NACHLAZENÍ
Nachlazení je také akutní virové onemocnění dýchacích cest, které je vyvolané rhinoviry. Zánětem je postižena
sliznice nosní dutiny, hrdla a hrtanu.
Infekce se šíří zpravidla kapénkovou
cestou. Nachlazení většinou provází
zvýšená teplota, kýchání a rýma, chrapot a kašel. Příznaky se začnou proje-

vovat několik hodin až několik dnů po
nakažení a do dvou týdnů samy odezní.
Proti nachlazení neexistuje žádné očkování. Existuje více než 100 různých
druhů rhinovirů (viry vyvolávající zánět
horních cest dýchacích), proto vyvinutí
účinné očkovací látky v současné době
není možné.

VIRÓZA
Viróza propuká následkem prochladnutí. Virus, který nás oslabí, byl v našem těle již dávno předtím, než se projevil. Čekal jenom na vhodný okamžik,
kdy bude moci zaútočit, tj. na oslabení
organismu způsobené například prochladnutím. V okamžiku, kdy nemoc
propukne, vyvíjí se jako nachlazení.
Žádná specifická léčba virozy a nachlazení neexistuje, doporučuje se hlavně
klid na lůžku v teplé a dobře větrané
místnosti, dokud neodezní příznaky.
Zpravidla se doporučuje nejméně týden.
Na snížení teploty a úlevu od bolesti
se dítěti podává lék na snížení horečky
a dostatečný přísun tekutin a minerálů.
U nachlazení se kromě těchto léků navíc doporučuje i inhalace páry, která
pomáhá uvolnit ucpaný nos a uleví od
tíhy na hrudi. V případě, že se rozběhne sekundární infekce, například zánět středního ucha, bronchitida (zánět

INZERCE

PRAVÝ ČAS

NA PODPORU NITY
IMU
Dárková edice obsahuje:
Multivitamin želé & Multivitamin + kolostrum

BUDÍK
ZDARM
A

vitamin C pro podporu imunity

Vyrábí

VITAR, s.r.o.
Doplněk stravy

ŽÁDEJTE
VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ

Zdraví

průdušek), bronchopneumonie (zápal
plic) nebo sinusitida (zánět vedlejších
nosních dutin), je potřeba nasadit antibiotika.
U malých dětí se musíme zaměřit i na
vedlejší potíže. Při rýmě a kašli budeme
aplikovat vše výše popsané.

JAK NA NEMOCI VYZRÁT
Chřipka ani nachlazení nepatří samozřejmě mezi radosti, které bychom
potřebovali k životu. Stejně tak rýma
či kašel. Existuje možnost jejich vzniku
předejít? Můžeme se u dětí zaměřit na
nějakou prevenci? Samozřejmě.
- chceme-li předcházet nepříjemnostem, měli bychom mít dostatečnou zásobu dobré nálady a vitamínů
- Je dobré dodat tělu vitamín C. Velmi
bohatá na něj jsou čerstvá jablka, citrusové plody a například i zelí (Dle věku
dítěte tedy zvolíme to nejvhodnější.)
Úplným základem je samozřejmě posilování imunity.
Pro silný imunitní systém je ale zásadně
důležitá zdravá a vyvážená strava. Tělo
totiž získává sílu především z jídla, které mu dodáváme, a proto je nutné se
tomuto tématu věnovat. V první řadě
byste měli konzumovat dostatečné
množství ovoce a zeleniny. Dětský jí-
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delníček by měl maximálně být pestrý
– pokud je to vzhledem k věku možné,
nezapomínejte na ryby nebo na luštěniny. Imunitu můžete ale efektivně posílit i různými přípravky. Výborné jsou
například ty, které obsahují výtažky
z Aloe vera. Stejně dobře mohou imunitu posílit i speciální přípravky, které
obsahují výtažky z byliny zvané Echinacea – česky třapatka nachová. Významné imunomodulační účinky vykazují
i ve vodě nerozpustné betaglukany získané z droždí a některých druhů hub.
Posilují imunitní systém, obranyschopnost organismu nejen při preventivním
užívání, ale i během onemocnění, což
je obzvláště důležité.
Pokud už nemoc vypukne, můžeme při
mírných projevech vyzkoušet některé
z receptů našich babiček. Opět samozřejmě záleží na věku dítěte, to co je
vhodné pro školáčka, nemůžeme naordinovat batolátku.
- při kašli si ulevíme medem a citronem
- med v bylinkovém čaji prospívá při léčbě a zabrání opakované infekci
- při nachlazení se doporučuje pít horká
voda s medem a citronem
- obtíže při nachlazení a kašli nejlépe
zmírní máta peprná
- inhalace eukalyptového esenciálního

oleje pomůže při vykašlávání, dalším
výborným způsobem je, přidáme-li do
bylinkového čaje kousek rozdrceného
lékořicového kořene
- česnek zmírňuje horečku a pomáhá
organismu bojovat s infekcí
Bylinky na čaj:
- nejvhodnějšími bylinkami, ze kterých
připravíme léčivý čaj při nachlazení
a rýmě jsou heřmánek, máta peprná
a šalvěj
- na vykašlávání je velmi vhodný fenyklový a mátový čaj
- při bolestech v krku použijte jako
kloktadlo rozmarýnu (v těhotenství raději šalvěj)
- klasickým prostředkem proti chřipce
je čaj z černého bezu (z květu), máty
peprné a řebříčku
Do aromalampiček:
- při nachlazení se doporučuje skořicový olej
- máme-li kašel, usnadnit vykašlávání
by měl borovicový olej
Pokud tyto recepty nezabírají, mělo by
být samozřejmostí, vypravit se k lékaři
pro patřičné léky.
Foto: Shutterstock.com,
zdroj: Chripka.zdrave.cz,
L-moda@moda.cz

Pro více informací kontaktujte svého poradce, navštivte www.justnahrin.cz, nebo volejte bezplatnou linku 800 31 32 33.

Nechte se v čase vánoční pohody hýčkat bylinnými produkty společnosti JUST
a dopřejte si doplňky stravy značky Nahrin, které vašemu organismu dodají
vitaminy a další potřebné látky.
Potěšte své blízké a darujte jim k Vánocům produkty švýcarské kvality.

Vánoce s JUSTem

Zdraví

V průběhu podzimu míváme chuť si trochu dobít baterky a tak často vyrážíme
na prodloužený víkend či celý týden do teplých krajin. Z těchto dovolených si
přivážíme především řadu krásných a nezapomenutelných zážitků. Někdy si
ale spolu s nimi můžeme dovézt i nežádoucí suvenýr v podobě zdravotních
problémů. Většina obtíží nebývá závažná a jde pouze o komplikace vzniklé
následkem dlouhého cestování a změnou režimu po dovolené. V neposlední
řadě taky velkými teplotními rozdíly při návratu domů…

Zdraví
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Z DOVOLENÉ
ROVNOU DO NEMOCI?

Zdraví

Nejčastěji hrozí po těchto dovolených
vyčerpání z cestování a nachlazení.
Mezi typické projevy nachlazení patří
rýma, škrábání či bolest v krku, zvýšená
teplota nebo horečka, kašel a bolesti
hlavy, svalů i kloubů. „V takovém případě doporučuji klidový režim a tlumení bolesti i horečky pomocí analgetik-antipyretik,“ říká MUDr. Michal Lazák,
praktický lékař z Prahy.
Chceme-li obtížím předejít, je důležité
si po příjezdu z dovolené doma důkladně odpočinout a nesnažit se být hned
plně provozuschopní. Po delší cestě je
tělo unavené, při návratu ze vzdálenějších destinací je třeba vyrovnat se i s vlivem časového posunu (tzv. jet lag). Tělo
se také musí přizpůsobit aktuálním

teplotám (mnohem chladnějším). Proto
se doporučuje nedělat hned první den
po příjezdu žádné namáhavé činnosti,
pít hodně vody a vyhýbat se alkoholu
a kofeinu. Jste-li přes den unavení, dopřejte si pouze krátký odpočinek (20
– 30 min), abyste pak byli schopni spát
v noci.
Pro děti je také náročný. Pobyt v kolektivu je každoročním zátěžovým testem jejich imunity, protože v dětských
kolektivech se všechny druhy infekcí
přenášejí neobyčejně dobře. Ke spuštění nemoci může přispět i zvýšená psychická zátěž spojená s blížícím se koncem roku, protože při stresu se snižuje
obranyschopnost. Nesnažte se proto po
dětech chtít všechno za každou cenu

a trochu slevte ze svých nároků.
Někdy si z dovolené můžeme přivézt
i vážnější komplikace. Mezi nejčastější
infekční onemocnění z cest patří nejen běžné respirační nákazy nebo lehký cestovatelský průjem, ale i rozličná
kožní onemocnění, malárie, žloutenka typu A a B, kapavka a břišní tyfus.
„Mezi varovné příznaky patří vysoká
horečka nad 38 stupňů Celsia, bolesti
břicha a průjem s příměsí krve a kožní
projevy. Pokud jimi po příjezdu z exotické dovolené trpíte, a to zejména
kombinací těchto příznaků, je třeba neprodleně navštívit lékaře,“ doporučuje
MUDr. Lazák.
Foto: Schutterstock.com

POJIŠTĚNÍ U DĚTÍ – DLOUHODOBÉ OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE!
Co když je malé dítě dlouhodobě nemocné – jak se postarat zároveň o ně i o peníze na
složenky?
Ani dětem se nevyhýbají vážné nemoci a úrazy. Při výběru pojištění proto myslete především na tyto situace. Důležité je uvědomit si, že když dítě vážně onemocní nebo se vážně
zraní, je nutné jej dlouhodobě ošetřovat, může to být třeba půl roku, rok, nebo i déle,
a výrazně se nám kvůli pracovní neschopnosti sníží příjem. Zároveň se nám kvůli léčení
značně zvednou náklady – například na dopravu, léčebné pomůcky a podobně. Určitě je
vždy dobré myslet na finanční zajištění pro tyto případy.
Naše FLEXI má právě pro tyto situace novinku – od prosince bude možné v rámci něj
sjednat pojištění ošetřování dítěte, které vám poslouží jako náhrada ušlého příjmu nebo
vzniklých nákladů už po měsíci léčby. Dítě, kterému může být až 18 let, přitom nemusí
ošetřovat pouze rodič nebo jeho zákonný zástupce, může to být kdokoliv – například
babička, chůva nebo sousedka. Rodiče tak mohou v klidu, bez obav o ztenčený rodinný
rozpočet, pečovat o dítě ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuje.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

ÚČINNÝ SPREJ
NA BOLEST V KRKU
N

100%
PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
S MEDEM

Ulevuje od bolesti v krku

ověřená

no
účin st

Klinicky

Pomáhá odstraňovat viry a bakterie
Chrání hrdlo před podrážděním
a vysycháním
Žádejte ve své lékárně
Humer Akutní bolest hrdla, Faryngitida je zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

URGO Healthcare CZ s.r.o., Bolevecká 493, 109 00 Praha 10 • info@urgo.cz • www.humercz.cz
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Zdraví

PROBIOTIKA

VS
PREBIOTIKA
Rozdíl mezi prebiotiky a probiotiky není jenom změna písmenka v názvu.
Prebiotika (rozpustná vláknina) slouží jako substrát podporující růst a aktivitu
zdraví prospěšných střevních baktérií. Nejedná se tady o živé mikroorganismy,
ale látky, které podporují životaschopnost a funkci přirozené střevní mikroflóry.
Probiotikum je mikroorganizmus, který po konzumaci (v kvašených mléčných
výrobcích nebo kapslích) příznivě ovlivňuje složení přirozené střevní mikroflóry.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Prebiotikum je nestravitelná složka
potravin (vláknina), která podporuje
růst nebo aktivitu střevní mikroflóry.
Zpravidla se jedná o těžko stravitelné
nebo nestravitelné oligosacharidy. Ty
se v tlustém střevě stávají substrátem
pro některé žádoucí bifidobakterie,
které ji zkvašují (hlavními „odpadními“ produkty jsou kyselina máselná,
propionová či octová). Nejznámější je oligosacharid inulin, praktický
význam mají frukto-oligosacharidy
(FOS).
Tvorba mastných kyselin s krátkým
řetězcem (kyselina máselná, propionová či octová) představuje velký
benefit pro organizmus. Tyto kyseliny mohou být energeticky využity po
přenosu portální krví do jater. Jejich
působení přímo ve střevě je značné.
Představují palivo pro buňky střevní
sliznice, kyselina máselná má navíc
ochranný efekt pro slizniční buňky
tlustého střeva. Jmenované kyseliny
vytvářejí kyselé prostředí ve střevě,
čímž dochází k potlačení růstu hnilobných bakterií a podpoře množení
kvasných bakterií. Tímto působením
se snižuje onkogenní aktivita ve střevě i riziko civilizačních nemocí.
Mezi další efekty působení vlákniny patří vazba některých vitaminů,
stopových prvků, kalcia, cholesterolu, čímž je pozitivně ovlivněno jejich
vstřebávání.
Vláknina váže též některé toxiny,
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a tím bezprostředně chrání střevní
sliznici a posléze celý organizmus. Nezanedbatelným účinkem je poněkud
zpomalené vstřebávání jednoduchých
sacharidů, s čímž souvisí nižší a rovnoměrnější postprandiální glykemie
(hladina glukózy v krvi po jídle). Pro
příznivé působení na střevní mikroflóru je vláknina také označována názvem prebiotikum.

POZITIVNÍ ÚČINKY PREBIOTIK
•

•
•
•

•

•

•

•

Zvětšují objem stolice a působí
proti jejímu ztuhnutí (působí proti zácpě)
Podporují střevní peristaltiku
(střevní pohyby)
Podporují imunitní systém
Zlepšují
vstřebávání
vápníku
a hořčíku, které je ve vyšším věku
omezeno, čímž podporují anti-osteoporotický proces
Pravděpodobně mají pozitivní
vliv na množství a složení krevních tuků
Snižují aktivitu pro-kancerogenních enzymů (protirakovinné
účinky byly prokázány v pokusu
na laboratorních zvířatech)
Omezují růst bakterií, které produkují toxické sloučeniny amoniaku, dusíku a síry
Podporují optimální složení mikroflóry, brání růstu choroboplodných bakterií (Salmonela,
Clostridium,
enteropatogenní
Escherichia coli apod.)

PROBIOTIKA JSOU
MIKROORGANIZMY
V zažívacím traktu žije více než 500
druhů bakterií. Kdybychom zvážili
veškerou střevní mikroflóru, dostali
bychom úctyhodný výsledek: 1 – 3 kg
(u dospělých).
Bakterie v lidském střevě mají navíc
velký význam, protože:
•
ovlivňují imunitní systém,
•
produkují mastné kyseliny s krátkým řetězcem (význam viz výše),
•
chrání před usídlením choroboplodných (patogenních) mikroorganismů,
•
odbourávají některé škodliviny,
•
mají antikancerogenní účinky,
•
podílejí se na syntéze vitaminů
(především K),
•
zlepšují absorpci některých prvků
z potravy (vápníku a hořčíku),
•
podílejí se na metabolismu žlučových kyselin.
Probiotika jsou živé mikroorganismy,
které příznivě ovlivňují složení přirozené střevní mikroflóry, a tím i celkový zdravotní stav.
Existují dva zdroje probiotik. Prvním
jsou zakysané mléčné výrobky, které
tento údaj uvádí na obalu. Druhou
skupinu tvoří doplňky stravy (forma
tabletek či kapslí) s obsahem probiotik.
Zdroj: vyzivapropacienty.cz,
foto: Schuttesrstock.com

PEDIAKID Pro chuť k jídlu je doplněk stravy ve formě sirupu s obsahem rostlinných výtažků
pro stimulaci chuti k jídlu určený pro děti a dospívající pro stimulaci chuti k jídlu.

Sirup obsahuje též akáciovou vlákninu, která obnovuje rovnováhu
střevní flóry a tak umožňuje lepší vstřebávání vitamínů a minerálů.
Přípravek obsahuje přírodní nerafinované cukry, které jsou šetrné
k zubní sklovině a nezpůsobují glykemické výkyvy.
Pediakid Pro chuť k jídlu má příjemnou příchuť malin.
Dávkování a způsob použití:
Děti do 5 let: Jednu kávovou lžičku ráno a jednu
v poledne, vždy po jídle. Děti od 5 let: Dvě kávové
lžičky ráno a dvě v poledne, vždy po jídle.
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Ochutnejte Smetanové jogurty
z Mlékárny
Valašské
Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz

Zdraví

FAKTA A MÝTY
O CUKROVCE
Diabetici si píchají inzulín, nesmí sladké a jsou tlustí! Jakou “pohádku” o cukrovce znáte vy? Pojďme uvést nejrozšířenější mýty o diabetu na pravou míru.

Zdraví
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1. CUKROVKA JE NEMOC
TLOUŠTÍKŮ

4. CUKROVKA JE STAŘECKÁ
NEMOC

Ne tak docela! Rozlišujeme totiž dva
typy diabetu. Cukrovka 1. typu často
postihuje již malé děti a lidi v mladém
a středním věku. Je z části dána geneticky a obezita ji mnohdy vůbec nedoprovází. U diabetu 2. typu je však spojení s obezitou vcelku oprávněné. Tato
metabolická porucha je z velké části

Vzhledem k tomu, že diabetes mellitus
1. typu je nemocí, která se začíná projevovat již v dětství, je toto tvrzení zcela
nepravdivé. Pokud jde o cukrovku 2.
typu, dá se říct, že v minulosti se projevovala především u lidí starších 60 let.
Dnes, v době sedavého způsobu života,
však už není výjimečné, že je diagnostikována teenagerům nebo dokonce
i dětem.

5. DIABETES? TO JE JEN VYSOKÝ
OBSAH CUKRU V KRVI!

způsobena nezdravým životním stylem
spojeným s nevhodným jídelníčkem
a nedostatkem pohybu, což obvykle
ústí právě v nadváhu.

2. DIA POTRAVIN MOHU SNÍST,
KOLIK CHCI
Výrobky s označením DIA neobsahují sice přidaný cukr, ale jejich součástí
jsou (kromě složených sacharidů dle
složení – mouky, škrobů) náhradní sladidla. Některých náhradních sladidel
může diabetik za den zkonzumovat
pouze určitou dávku, a pokud ji překročí, může mu to způsobit nepříjemné zdravotní komplikace. DIA produkty
navíc bývají tučnější. I u těchto potravin platí, že je cukrovkář musí pečlivě
evidovat ve svém diabetickém deníku
a počítat jejich nutriční hodnoty.

3. DIABETIK NESMÍ SLADKOSTI
Rozhodně neplatí, že by se nemocný
musel navždy vzdát oblíbené sladké chuti. Jen je třeba kontrolovat,
v jaké formě sladkosti konzumuje. Vyhnout by se měl jednoduchým cukrům
a medu, i když ve zcela malém množství je konzumovat může, například
kostičku kvalitní hořké čokolády. Může
však přijímat umělá sladidla a také do
jisté míry ovocný cukr ve formě čerstvého ovoce a škroby dokonce jíst musí.
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To je sice pravda, ale slovíčko “jen”
není na místě. Hromadící se cukr může
v těle napáchat nevratná poškození,
jako je poškození velkých i malých cév,
což vede k jejich špatnému prokrvování
nebo ucpávání, a to může mít fatální
následky v podobě amputace končetin
či infarktu nebo mrtvice. Pokud dojde
k poškození cév v oční sítnici, tak v krajním případě hrozí dokonce oslepnutí
a v případě poškození ledvinných cévek, tak hrozí selhání ledvin s nutností
dialýzy. Jakmile je tedy hladina cukru
ve vašem těle zvýšená, začněte s dietou
nebo s léčbou. Diabetici obou typů mají
ale paradoxně větší strach z opačného
problému, kterým je hypoglykémie,
tedy nízké hladiny cukru, která je až život ohrožující. (I když i tato komplikace
je závažná a je nutné jí předcházet pravidelným dietním režimem a kontrolami hladiny cukru v různých situacích
nejlépe vlastním glukometrem = selfmonitoring).

6. CUKROVKA SE MNE NETÝKÁ,
PROTOŽE NEJÍM SLADKÉ
Nezáleží tolik na sladkostech, ale na
celkovém životním stylu. Máte-li každý
den na stole salámy, paštiky, majonézové saláty, polotovary a zároveň se vyhýbáte pohybu, patříte i vy do rizikové
skupiny adeptů na diabetes mellitus 2.
typu.

7. DIABETICI SI PÍCHAJÍ INZULÍN
Ano i ne. Ti, kteří trpí diabetem 1. Typu,
si skutečně doživotně aplikují inzulín,
ať už pomocí inzulínových per nebo inzulínových pump. U cukrovkářů 2. typu
to však pravda být nemusí. U nich léčba
začíná nejprve úpravou životního stylu. Ovšem dle dnešních doporučení se
zahajuje léčba malou dávkou tabletek

hned v prvopočátku cukrovky, někdy
dokonce již při vysoké pravděpodobnosti vzniku cukrovky (výskyt v rodině,
obezita, nakupení dalších rizikových
faktorů – vysoký tlak, zvýšené hladiny
krevních tuků), se dají určité léky podávat vlastně již preventivně. Pokud
tato forma nezabírá, přidají se další
perorální antidiabetika a pak, nikoliv
až v poslední fázi, když předchozí dva
postupy nestačí, přistoupí nemocný na
aplikaci inzulínu. Je třeba zdůraznit, že
léčba inzulínem neznamená konec normálního stylu života, je lépe s aplikací
začít raději dříve, než má pacient komplikace a není třeba se jí bát. Nakonec
je nutné dodat, že injekčně se aplikují
také léky, které zvyšují tzv. citlivost na
vlastní insulin, jež jsou určeny zejména
pro diabetiky 2. typu a ti si tedy také
„píchají“ i když ještě ne inzulin.

8. ŽIJI ZCELA ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM, DIABETES MÍT
NEMOHU
Bohužel to není pravda! Cukrovka vám
může hrozit i v případě, že sice žijete
naprosto zdravě, ale touto chorobou
trpěli vaši rodiče či prarodiče a vy jste
těhotná nebo po úrazu, operaci apod.,
zkrátka prožívá-li váš organismus nějakou zátěž, prodělal zranění nebo třeba jen virové onemocnění. Spouštěčů
může být celá řada. Díky správné životosprávě je však mnohem jednodušší
s touto poruchou bojovat (alespoň tedy
u diabetu 2. typu).

9. NEMÁ CENU CHODIT
K DOKTORŮM
Toto je nejnebezpečnější mýtus, který
kdy byl o cukrovce vypuštěn! Je to totiž přesně naopak. Pozorujete na sobě
některý z příznaků počínajícího diabetu, jako je žízeň, časté močení, únava apod.? Objevuje se u vás cukrovka
v rodinné anamnéze? Nežijete zrovna
zdravým životním stylem? Pokud jste si
alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli “ano”, je ve vašem případě
pravidelné preventivní měření hladiny
cukru v krvi zcela nezbytné. Včasná léčba propuknutí cukrovky v těle zpomalí
a naopak nedostatečně léčený diabetes
může vést k vážným komplikacím.
Zdroj: hlidejsizdravi.cz,
foto: Schutterstock.com
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Lékař mi zjistil mírně zvýšený cukr
v krvi a doporučil omezit cukr.
Můžu místo něj sladit DiaChromem?
B.Č. Boršice u Blatnice
Ano, toto sladidlo Vám umožní nadále konzumovat sladká jídla, mít
příjemný pocit z oslazené kávy nebo
čaje a přitom nepřijímat zbytečný
cukr. Náhradou cukru se výrazně
sníží i celkový denní energetický
příjem. DiaChrom je dodáván buď
ve formě tablet k slazení nápojů nebo v sypké formě vhodné na pečení.
Na výběr jsou i různé sladící složky.
U zákazníků je DiaChrom oblíbený
právě pro svoji výbornou chuť.

Žádejte v lékárnách nebo na www.diachrom.cz

Cukr pod kontrolou - více na www.diachrom.cz

®
DiaChrom je stolní sladidlo obohacené aktivní formou
trojmocného chrómu, který přispívá k udržení normální
hladiny glukózy v krvi a k normálnímu metabolismu makroživin
(tuky, cukry, bílkoviny).
DiaChrom má vynikající chuť
podobnou cukru bez nepříjemných pachutí. Je vhodný
nejen pro diabetiky, ale i pro
všechny osoby, které
omezují příjem cukru
a chtějí sladit zdravě.

Sladké pečení - místo cukru DiaChrom

Bublanina

se stéviolglykosidy

Stolní sladidlo s chrómem

Suroviny
200 g špaldové mouky, 200 g ovesných vloček, 2 dcl mléka, 1 dcl oleje, 3 vejce, 1 prášek
do pečiva, 20 g DiaChrom sypký se sukralózou, kokos, skořice, 50 g jahod, 50 g borůvek

Postup:

Do vyšší nádoby si rozklepeme 3 vajíčka, přidáme DiaChrom, mléko, prášek do pečiva a olej.
Společně vše vyšleháme. Potom do směsi lehce vmícháme špaldovou mouku a ovesné vločky.
Směs nalijeme na plech vyložený pečícím papírem nebo do dortové formy vymazané máslem.
Na bublaninu naskládáme ovoce podle chuti a pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů 25 minut.
Na závěr lehce poprášíme kokosem a skořicí.

Více receptů: www.diachrom.cz

Zdraví

ZUBNÍ KAZY

SE DOKÁŽOU POŘÁDNĚ ZAKOUSNOUT

DO RODINNÉHO ROZPOČTU!

Zubní kaz a škody, které dokáže v naší ústní dutině napáchat, mohou leckdy pořádně zahýbat rodinným rozpočtem. Tím spíš, že nedávný průzkum*
ukázal, že ceny za zubařské ošetření se výrazně liší jak podle toho, ve kterém kraji bydlíte, tak podle sazeb jednotlivých stomatologů. Amalgámová
plomba vás může přijít na 300 Kč, ale také na 3 tisíce. A tzv. bílá plomba
dokonce na 10 tisíc! Taková částka leckdy představuje měsíční výdaje čtyřčlenné domácnosti na jídlo!

Zdraví
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CENY ZUBAŘSKÝCH ZÁKROKŮ*
Amalgámová dózovaná výplň

300 - 2 700 Kč

Fotokompozitní výplň (tzv. bílá plomba)

200 - 9 600 Kč

Léčba kořenových kanálků

150 - 14 000 Kč

Metalokeramická korunka fasetovaná
(nejlevnější varianta)

1 315 - 10 000 Kč

Přestože účinnou cestou ke snížení
takto významných zásahů do rodinného rozpočtu, s nimiž většina českých
domácností nepočítá, a na které nemá
vytvořený dostatečný finanční polštář,
je dostatečná prevence, řada Čechů
stále doufá, že jim se zubní kazy vyhnou. Považuje tak za zbytečné investovat do kvalitních past, kartáčků, fluoridačních gelů či pravidelné dentální
hygieny. Když pak nastane situace, že
musí vyhledat stomatologa a podstoupit finančně náročnější zákrok, někteří musí významně omezit jiné výdaje
nebo dokonce podstoupení zákroku
odloží na neurčito. Což jejich chrupu
samozřejmě nijak neprospívá.
Proti číslům, kolik stojí ty nejběžnější stomatologické zákroky, které řeší
právě následky rozvinutého zubního
kazu, pak stojí jiná čísla – roční nákla-
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dy na prostředky každodenní ústní hygieny:
•
Kvalitní zubní kartáček, který bychom měli měnit přibližně jednou
za 2 -3 měsíce: 4 x 100 Kč
•
Zubní pasta, kterou stačí nanášet
na kartáček jen v malém množství, a s jedním balením si vystačíme přibližně 2 měsíce: 6 x 70 Kč
•
Dentální nit, která pomáhá odstraňovat nečistoty z mezizubních
prostor a předchází tak vzniku
kazu v hůře dostupných místech:
4 x 70 Kč
•
Fluoridační gel, jehož malé množství stačí 1x týdně nanést na povrch zubů po běžném čištění
a který zuby nejen chrání, ale dokáže i léčit počínající zubní kaz,
25g balení pokryje přibližně 3měsíční péči: 4 x 200 Kč

Roční náklady na tuto základní výbavu, která je pro správnou údržbu
chrupu dostačující, představují částku
přibližně 1 900 Kč. Na první pohled
je tak zřejmé, že pravidelnou domácí
péčí můžeme nejen předcházet vzniku
zubního kazu a jeho návazným komplikacím, ale významným způsobem
šetřit i naši peněženku.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Zdravotní pojišťovny hradí odbornou
fluoridaci zubů, coby účinný prostředek pro prevenci zubního kazu, dospělým jednou za rok a dětem dvakrát do
roka? Zuby se však vyplatí fluoridovat
častěji. Pro pravidelnou domácí fluoridaci je pak vhodné použít fluoridační
gel.
Foto: Schutterstock.com

Výživa

Výživa

DĚTSKÝ JÍDELNÍČEK
Návrat do školních lavic neznamená jen návrat k určité rutině pouze pro děti, ale
také jejich rodiče. Řešení svačin a jídla vůbec patří mezi tyto nikdy nekončící povinnosti. Přitom každý rodič chce, aby se jeho potomek stravoval kvalitně. S dětmi to ale v tomto směru nebývá úplně snadné. Jejich představa o tom, co by měly
jíst, se od té maminčiny často velmi liší.
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To nejlepší, co pro své děti můžete z
hlediska výživy udělat, je opravdu dbát
na to, aby vaše dítko pravidelně a dobře
snídalo. A co jsou ty „správné“ potraviny? Vše, co je plné vlákniny – cereálie,
ovoce, zelenina, dále pak mléčné výrobky (mléko, jogurt atd.), kvalitní bílkoviny (šunka).

PŘÍKLADY ZDRAVÉ SNÍDANĚ:
- celozrnné cereálie (ideálně neslazené)
s mlékem či jogurtem
- bílý jogurt s kousky čerstvého ovoce
- celozrnný toust, vejce
- cereální bagetka se sýrem, vejcem
nebo šunkou
- k pití se hodí ovocné či bylinkové čaje,
100% džusy, mléko, kakao

MAMI, JÁ TU MRKEV NECHCI!
Každé dítě je jiné. Některému chutná
jogurt a zelenina jaksi přirozeně, jiné
dítě považuje tyto potraviny za téměř
jedovaté a pozře je opravdu jen z
donucení. Ale nic není ztraceno. Opět
jde o váš, tedy rodičovský přístup. Mů-
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žete dítěti ukázat, že mrkev jako jídlo
může mít různé podoby nebo že maso
neznamená jen hamburger koupený ve
stánku s rychlým občerstvením.

ne přezrálé meruňky, od kterých bude
leda tak upatlané. To platí i o ostatních
potravinách. Pravidlo „čím jednodušeji,
tím lépe“ zde rozhodně platí.

JAK POMALU, ALE JISTĚ ZMĚNIT
JÍDELNÍČEK

Zrádné nápoje – víte, co vaše dítě pije?
Kalorie se v pití skryjí poměrně dobře. Taková „limonáda pro děti“ v sobě
může skýtat nejen umělá barviva a aromata, ale hlavně i několik desítek kostek cukru. Samozřejmostí by mělo být
nekonzumování nápojů s kofeinem.
Ideální je obyčejná voda, čaje nebo ředěné ovocné šťávy.

Pryč se stereotypem – namísto stejné
svačiny typu chléb se sýrem zkuste trochu experimentovat. I obyčejné pečivo
může mít mnoho podob: pita chléb,
bagel, celozrnná houska se semínky,
tortilly atd. To vše doplněné různými
typy sýru, šunky, pomazánek. Pravda,
bude to pro vás sice o něco náročnější
na přípravu, dítě bude mít ale pestrý
jídelníček a je větší šance, že mu přece jen něco z nabízeného zachutná.
Co nejjednodušeji – ke svačině dítěti dávejte vždy kousek ovoce nebo zeleniny.
Ideálně ale takové, aby se mu vše dobře
jedlo. Je mnohem větší šance, že vše sní,
když ve svačinovém boxu najde oloupané a na kousky nakrájené jablko, než
když jej bude mít vcelku nebo dosta-

Obědy ve školní jídelně – pokud máte
tu možnost, objednávejte s dítětem dopředu, co bude jíst. Školy tuto službu
často nabízejí prostřednictvím webových stránek, takže ušetříte čas a budete si jisti, že si nevybírá stále dokola
hranolky a steak.

Zdroj: vyzivavnemoci.cz,
foto: Schutterstock.com

komerční prezentace

POTĚŠTE ŽENU VÁNOČNÍM DÁRKEM
KOMPLEXNÍ PÉČE O PLEŤ
Pod vánočním stromkem udělá každé ženě radost dárek, díky němuž bude vypadat
mladší. Krásná a zářivá pleť je přáním každé ženy. Jen dokonale hydratovaná a vyživená pleť vypadá nejen svěže, ale méně se na ní tvoří drobné vrásky. Schopnost regenerace pokožky se postupem času výrazně snižuje, což způsobují dospělé kmenové buňky,
jejichž aktivita se postupně snižuje. Pokud se tyto kmenové buňky chrání a znovu aktivují, pleť se neustále obnovuje a působí mladistvým dojmem. V přípravcích Fytofontana
Stem Cells je obsažena jedinečná kombinace účinných látek, ve kterých aktivní látky
cíleně působí na obnovení buněk pokožky. Kosmetická řada švýcarských přípravků
Fytofontana Stem Cells s kmenovými buňkami představuje vědecký vrchol kosmetických přípravků.
Obsažený TrioStem3 Complex má za následek aktivaci kmenových buněk a společně s peptidy, které mají
intenzivní protivráskový a regenerační účinek zanechávají pleť zářivou a zdravou. Pokožka je obnovená
a omlazená.
Hydratační přípravky v péči o pleť obsahují složky posilující a opravující hydratační bariéru a jsou důležité
hlavně proto, že zamezí ztrátám vody a pomáhají k jejímu posílení, tím jí vracejí nezbytnou rovnováhu. Fytofontana Stem Cells Hydro je sérum s kmenovými buňkami na
intenzivní hloubkovou hydrataci a celkovou obnovu pokožky.
Obsahuje kmenové buňky, peptidy a účinný biotechnologický koncentrát s minerály z Mrtvého moře, které zabezpečují
intenzivní hloubkovou hydrataci buněk, působí proti vráskám
a podporují přirozenou tvorbu kolagenu v pokožce. Fytofontana Stem Cells Hydro hydratuje pokožku nejen zvenčí, ale
zároveň zabraňuje úniku vlhkosti zevnitř. Je oblíben i muži
pro příjemnou konzistenci, velmi lehce se vstřebává a zklidňuje podrážděnou pleť. K dostání za doporučenou cenu 687
Kč, balení 30 ml.
K zvlhčovačům patří i kyselina hyaluronová. Běžně se vyskytuje v těle, a tak mu není cizí. Pro své hydratační schopnosti
je využívána téměř ve všech krémech, sérech i maskách. Její účinky využívá také estetická medicína k posílení
a hydrataci pleti. Fytofontana Stem Cells Hyaluron je emulze s kmenovými buňkami a s kyselinou hyaluronovou. Je to jedinečný přípravek, který svými výjimečnými účinnými látkami a přidanou kyselinou hyaluronovou
v lipozomové formě účinně vyplňuje vrásky, chrání pokožku před vysušením a dodává jí hebkost a jemnost.
K dostání za doporučenou cenu 860 Kč, balení 30 ml.
Pečujte o pleť již při odličování
Fytofontana Stem Cells Pure Wrinkle je čistící gel s kmenovými buňkami proti mimickým vráskám. Přípravek
účinně a šetrně čistí pokožku tváře od make-upu a každodenních nečistot a zároveň klade velký důraz na snížení mimických vrásek a na zachování pružnosti pokožky. Přípravek pokožku čistí, aniž by docházelo k jejímu
vysušování. K dostání na internetu a v lékárnách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml.
Fytofontana Stem Cells Pure Eye jemně odličuje citlivou pokožku okolo očí, kde se projevují první známky
stárnutí. Díky inovativní formuli jemně a účinně čistí kontury očního okolí a vzácnými účinnými látkami jí ošetřuje a obnovuje. Přípravek neobsahuje alkohol ani mýdlo.
Odstraňuje zbytky make-upu, aniž by oční okolí nadměrně vysušoval. Tím se zabrání
vytváření nových vrásek a ztrátě pružnosti pokožky. K dostání na internetu a v lékárnách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml.
Více na www.f-stemcells.cz nebo facebook.com/kouzlo.krasy
Herb – pharma AG
Švýcarská společnost Herb-pharma AG je výrobcem a dodavatelem doplňků stravy,
kosmetiky a zdravotnických prostředků. Herb-pharma AG přichází na globální trh
s jasnou koncepcí a vizí pro zákazníka: „Zdraví člověka založené na přírodních a biotechnologických produktech.“

Výživa

JAK PŘIPRAVIT ČAJ
S INTENZIVNÍ CHUTÍ I AROMA?
Čaj patří mezi celosvětově oblíbené nápoje. A není to zapříčiněno pouze množstvím rozmanitých druhů a způsobů úprav, ale
také tím, že má blahodárný účinek na lidský organismus. Mnozí
jej konzumují i kvůli jeho povzbuzujícím účinkům, které má na
svědomí kofein (tein), který obsahuje. Jak ale správně přichystat
tento nápoj? Existuje několik základních pravidel, díky nimž připravíte čaj ideální chuti, aroma, barvy i intenzity.
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Kvalita čajových lístků je základ.
V dnešní době je na trhu nepřeberné množství druhů čaje, stejně jako
specializovaných obchodů, v nichž
odborníci pomohou s výběrem
toho pravého čaje přímo pro vás.
Teplota vody je důležitý faktor, který dokáže ovlivnit kvalitu připravovaného nápoje. Pro každý druh
čaje je ideální jiná teplota. Čaje
černé, jako je například Ceylon či
Earl Grey, potřebují vodu vroucí či
o teplotě 95°C. Pro polozelené čaje
je ideální teplota od 80°C do 90°C.
Nejnižší teplotu pak vyžadují čaje
zelené, od 60°C do 80°C. Pokud
by se zelený čaj zalil vroucí vodou,
vyloučily by se třísloviny a byl by
nepříjemně hořký. Čaje bílé, ovocné a bylinné je ideální zalít vodou
o teplotě 90°C.
Dobu louhování určuje nejen výrobce, ale známá jsou i některá
všeobecná pravidla. Výsledkem
kratšího louhování čaje je jeho
mdlá a nevýrazná chuť. Výsledkem
louhování po delší než doporuče-

4.

5.

nou dobu je naopak jeho
hořkost. Všeobecně platí, že
nejkratší dobu potřebují čaje
zelené, nejdelší naopak čaje
černé. Černé čaje se louhují 3 minuty pro povzbudivý
účinek a 5 minut při zažívacích potížích. Bílý čaj je možné nechat louhovat také až
5 minut, záleží na intenzitě
chuti, jíž chcete dosáhnout.
Delší dobu potřebují také
čaje ovocné, u kterých platí
raději déle než krátce. U čajů
bylinných je třeba se řídit návodem, protože velice snadno zhořknou.
Kvalita vody ovlivňuje výslednou chuť. Obecně se za nejvhodnější považuje voda pramenitá, v dnešní době je dostačující
kohoutková voda. Důležitá je však
její čerstvost. Pokud vám v konvici
zbyla voda z předešlého vaření, vylijte ji a natočte vodu novou.
Kvalita a teplota nádoby na čaj –
k přípravě čaje se doporučují pou-

žívat především klasické keramické
či porcelánové konvičky, které by
měly být předehřáté. Toho lze dosáhnout například jejich vypláchnutím v horké vodě. Čajové nádoby
by se měly čistit pouze vodou, bez
chemických přípravků.

Foto: Schutterstock.com

ROZHOVOR S POPULÁRNÍM KNĚZEM

NEODOLATELNÝ A VTIPNÝ ROMÁN

SVĚTOVÝ BESTSELLER

ZBIGNIEW CZENDLIK,
MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ

EVE MAKISOVÁ
ČTENÍ Z KÁVOVÉ SEDLINY

V. E. SCHWABOVÁ
TEMNĚJŠÍ TVÁŘ MAGIE

298 Kč

Přeložila Jitka Jeníková, 279 Kč

Přeložil Lukáš Houdek, 348 Kč

Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým
důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá
své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje.
Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je
jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu
nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své
děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že
u nás nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na
mnoho podobných
otázek. Nahlédnete
do soukromí jednoho pozoruhodného
muže a zjistíte, jak
vnímá mezilidské
vztahy, život i Boha.

Rodina kyperských přistěhovalců se usídlila v
britském Nottinghamu
a vede krámek s rychlým občerstvením na
místním sídlišti. Život
je směsicí sladkých
vzpomínek na rodný
ostrov a drsné reality
všedních dnů. Tři generace žen – Anna,
její matka a babička
– vyznávají rozdílné
hodnoty. Anna pracuje
v rodičovském krámku,
ale chtěla by studovat na univerzitě. Její rázná matka Tina si
přeje, aby se dcera provdala za bohatého Řeka a věnovala
se jen rodině, a babička má na všechno vlastní názor. Umí
čarovat a věštit z kávové sedliny a podporuje vnučku v jejích
snech a samostatném rozhodování. Annino hořkosladké
vyprávění, při kterém se nejednou sbíhají sliny v ústech, je
okořeněno spoustou rodinných receptů.

„Temnější tvář magie nese všechny znaky klasické fantasy
se pohlcující zápletkou a výraznými, nezapomenutelnými
hrdiny. Odehrává se v paralelních Londýnech – šedém, červeném a bílém, zatímco ten černý zdánlivě zanikl –, které
jsou, ač každý ve svém „jiném“ světě, zcela pravděpodobné.

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Toto rychle běžící dobrodružství se složitě propracovanou
magií, přemýšlivým
hrdinou a odvážnou
hrdinkou si milovníci fantasy zamilují.
Kirkus Reviews“

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
INZERCE

Daruj chvíli

pro šálek čaje

www.darujcaj.cz
OFICIÁLNÍ E-SHOP AHMAD TEA

Krása

BÝT KRÁSNÁ
V KAŽDÉM VĚKU
Žena chce být krásná, i když už jí není dvacet. A samozřejmě je to možné. Jen
si musíme uvědomit, že pleť po čtyřicítce, neboli zralá pleť, jak bývá obvykle
nazývána, má větší sklon k tvorbě vrásek, barevným nerovnostem a celkovému
ochabování. Pokud jsme se o pleť nestaraly v předešlých letech, teď by mělo být
pravidelné ošetření samozřejmostí.
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Krása
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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.

OŠETŘENÍ PLETI
Nejdůležitější v péči o pleť je vzorné večerní odlíčení. Prvním krokem je odlíčení
očí speciálním prostředkem, který nikdy
nezaměňujeme s pleťovým mlékem,
krémem nebo dokonce kombinací vody
a mýdla. Oční okolí je velice křehké a při
nešetrném zacházení zbytečně předčasně stárne. Nutné je také rozlišit jestli se
jedná o líčidla normální nebo voděodolná. Voděodolnou řasenku běžným odličovačem odstranit nelze.
Druhým krokem je odlíčení zbytku obličeje čisticím pleťovým mlékem (čisticí
gely raději ne, protože pleť příliš vysušují) a následné dočištění pleti pleťovou
vodou, která pokožku nejen dočistí, ale
uzavře také póry a vyrovná pH pokožky - krémy pak mají daleko větší účinek.
Péče musí být šetrná, aby se jemná pokožky (hlavně kolem očí) zbytečně nevytahovala. Všechny odličovací prostředky
je výhodné nanášet na jemně navlhčený tampon - jednak pro nižší spotřebu
přípravků a hlavně pro snazší a šetrnější
odlíčení.
Po osvěžení pleťovou vodou naneste noční krém. Noční krém by měl mít
vyživující a regenerační účinky na pokožku. Kvalitní krémy pomáhají udržet
pokožku vláčnou, zpomalují tvorbu
vrásek a ochabování pleti. Udržují pleť

hladkou, svěží a pěstěnou. Noční krém
se nebojte nanášet v hojném množství.
Nezapomeňte na ošetření okolí očí speciálním očním krémem na oční vrásky.
Oční krém používejte ráno i večer, nanáší se na horní i dolní víčko.
Stejnou péči jako věnujete obličeji, věnujte také pokožce krku. Pokožka na
krku je stejně jemná jako pokožka obličeje a často se na ni zapomíná.
Ranní čištění pleti by mělo být obdobné.
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.
Pokud je pleť suchá případě citlivá je
výhodnější vynechat při hygieně obličeje běžnou vodu - chlor, který obsahuje,
pokožce neprospívá.
Častým problémem po čtyřicítce jsou
pigmentové skvrny v obličeji. Zde platí
jedna zásadní rada - obličej rozhodně
nevystavovat slunci! Na takto postiženou pleť je nutné používat denní krémy
s vysokým slunečním faktorem a ráno
i večer ošetřit pigmentové skvrny speciálním zesvětlujícím krémem.
Teprve na dobře vyčištěnou a denním
krémem ošetřenou pleť můžeme použít
krášlící prostředky z dekorativní kosme-

tiky a dosáhnout tak mladistvějšího, zářivějšího vzhledu.

PÉČE O TĚLO
Pravidelná péče o pokožku těla zcela
přirozeně následuje pravidelnou péči
o pleť. Pokožka těla bývá u žen po čtyřicítce sušší a tenčí, než tomu bylo dříve. Proto bychom 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), protože právě po čtyřicítce
se mohou na pokožce rukou objevovat
pigmentové skvrny ze sluníčka a těm
lze předejít právě aplikací ochranného
krému.
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)
a ošetříme hydratačním krémem.
Foto: Schutterstock.com

www.moshna.cz
www.facebook.com/moshna.cz

Šperky Moshna jsou vyrobeny v České republice a jsou z čistého kvalitního stříbra bez příměsí alergenů či škodlivých látek. Mají svůj osobitý rukopis, snoubí šmrnc evropského designu, vysokou kvalitu čistého stříbra a dlouhou
tradici českého šperkařství. Speciální způsob kombinace ruční výroby a laseru umožňuje vyrábět i velice jemné
detaily, které připomínají ornamenty a filigrány. Šperky vypadají elegantně a křehce, přitom jsou nečekaně pevné
a lehké.
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Luxusní zimní limitovaná edice parfémů
Síla parfému je nezpochybnitelná. Přináší vzpomínky a ovlivňuje emoce. Může
vám zvednout náladu, pomoci zmírnit stres nebo probudit smysly a dodat
energii. Přijďte si do prodejen Rituals vyzkoušet novou
zimní limitovanou edici pro ženy
Voyage en Inde a pro muže
Maharaja d’Or
Značka Rituals… má ve své
nabídce více luxusních parfémů,
každý zákazník si mezi nimi najde dokonalou vůni pro sebe.
Více na www.rituals.cz.

Podprsenka TRIOLA 22782
Luxusní podprsenka, která zaujme na první pohled, má
tence vyztužené koše sešité do T-švu. Ten zajistí přirozeně
kulatý tvar prsou. Koše jsou efektně zdobeny jemným tylem s kontrastní výšivkou s perleťovým leskem. V nabídce
v barvě černé. Koše od velikosti B do H.

Kalhotky TRIOLA 31782
Komfortní kalhotky mají přední díl zdobený asymetrickou
vsadkou z vyšívaného tylu. Přizpůsobí se vaší postavě,
neboť ve velikostech 70 až 75 je najdete jako kalhotky
bokové, ve velikostech 80 až 90 jako kalhotky pasové.
V nabídce v barvě černé, od velikostí 70 do 90.
Více na www.triola.cz

OGESTAN – JEN TO, CO TĚHOTNÉ
OPRAVDU POTŘEBUJÍ
Věděli jste, že doplňky stravy pro
těhotné a kojící ženy obsahují
často i látky, které ženy nepotřebují a které zbytečně zatěžují
jejich organizmus? Odborníci
říkají: kyselina listová, vitaminy
E a D, jód, omega 3 nenasycené
mastné kyseliny… a dost. Přesně
tyto složky obsahuje Ogestan,
francouzská novinka na českém
trhu. Je k dostání v internetových
nebo kamenných lékárnách.
KOUZLO ADVENTU S LAHODNÝM VÁNOČNÍM PEČIVEM
Horký čaj či lahodná káva, vůně skořice a vanilky, domácí teplo
a pohoda. Jsou tu vánoční svátky! Pokud patříte k těm, které
shon v kuchyni nebaví, avšak nedokáží si odepřít tradiční
cukroví, je pro vás tou správnou volbou vánoční pečivo od
Penamu. Pečlivě vyrobené, z kvalitních surovin a především
lahodné chuti a vůně potěší vaši rodinu i blízké. Oceníte ho při
svátečních návštěvách, kdy budete za hvězdu i bez dlouhých
hodin strávených u trouby.
Punc luxusu dodává lahodnému cukroví nové dekorované
balení, které můžete bez obav
umístit i na svátečně prostřenou
tabuli či na čajový stolek. Užijte
si sladké Vánoce.
PREVENTAN® QUATTRO
K tomu, aby vás začalo bolet v krku, stačí často jen málo. Krátká
dešťová přeháňka nebo nečekaná změna počasí udělají své.
Již při prvních pocitech škrábání a řezání v krku můžete začít užívat
známý přípravek s ledním medvědem ve znaku - Preventan® Quattro,
který nově přichází na trh s oblíbenou citronovou příchutí. Přípravek
v prvé řadě obsahuje originální směs biologicky aktivních látek ProteQuine®, které významně podporují
imunitní systém. Další mimořádně
účinnou látkou je kolostrum. Toto
tzv. „první mléko“ savců neboli
mlezivo obsahuje imunitní faktory,
zejména imunoglobuliny, které
jsou důležitou a potřebnou součástí imunitního systému.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY U PEDIATRA VYUŽIJTE
K OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
Ideální příležitostí pro zahájení očkování jsou pravidelné
kontroly u pediatra, které každé dítě od 3 let výš absolvuje
ve dvouletých intervalech. Dítě se do ordinace pediatra
jinak obvykle dostane, když je trápí nějaký
zdravotní problém. V takové situaci, při
oslabení organismu, však samozřejmě není
vhodné očkovat. Tip: Informujte se u své
zdravotní pojišťovny, jakým způsobem
proplácí příspěvky na očkování. Možná zjistíte, že při započetí očkovacího schématu na podzim můžete
čerpat příspěvek i na třetí dávku
v příštím roce.
MŮŽEŠ TRÉNOVAT, DOKUD ČÍSLA A PÍSMENKA NEBUDOU
DOKONALÁ!
Představujeme vám dvě vzdělávací hry, které děti kreslením po
předloze naučí správné tvary písmen a číslic. Současně zdokonalují manuální zručnost a učí děti správnému držení pera. Texty lze
opakovaně psát a mazat.
Některé kartičky navíc obsahují jednoduché kvízy, které
děti zabaví a udělají „učení“
atraktivnějším. Hra se skládá
z 28 naučných motivů na 14
tabulkách a mazacích fixů.
Napsané texty lze snadno
smazat speciální koncovkou
na násadce fixu.
www.pexi.cz

Pečujte o své dásně. Vyhrajte produkty meridol® Gum Protection
Pokud máte zarudlé a oteklé dásně, které krvácejí a bolí vás, trpíte zánětem dásní. Vzniká v důsledku nedostatečné ústní hygieny, kvůli níž se
vám na zubech tvoří bakteriální plak dráždící vaši dáseň. Čistěte si proto zuby důkladně. V odstranění bakteriálního plaku vám pomůže také
zubní pasta a ústní voda meridol® Gum Protection se speciální fluoridovou směsí, která brání další tvorbě nového plaku. Společně se
zubním kartáčkem meridol® Gum Protection účinně chrání před zánětem dásní.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Které aktivní složky obsahuje speciální fluoridová směs zubní pasty a ústní vody meridol®?
a) peroxid vodíku a fluorid sodný
b) uhličitan vápenatý a peroxid vodíku
c) aminfluorid a fluorid cínatý
Nápovědu najdete na webových stránkách www.gaba.cz. Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

Skončete s přecitlivělostí zubů. Vyhrajte produkty elmex® Sensitive
Rádi si pochutnáváte na horké kávě nebo studené zmrzlině, ale kvůli přecitlivělým zubům si požitek z nich nemůžete užít? Okamžitou úlevu od
bolesti z přecitlivělých zubů vám poskytne zubní pasta elmex® Sensitive Professional™ nebo zubní pasta elmex® Sensitive Professional™
Gentle Whitening, která navíc přispívá k bělejšímu chrupu. Zubní pasty elmex® Sensitive v kombinaci s ústní vodou elmex® Sensitive Plus
a zubním kartáčkem elmex® Sensitive Extra Soft pečují o přecitlivělé zuby, blokují bolest a chrání před vznikem zubního kazu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Co je jednou z hlavních příčin přecitlivělosti zubů?
a) viry
b) obnažené zubní krčky
c) zažloutlá sklovina

Nápovědu najdete na webových stránkách www.gaba.cz. Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

Klidné dýchání
Rýma a nachlazení dokáží pěkně potrápit dospělé, a co
teprve děti. Na trh přichází novinka od společnosti OMRON
– inhalátor s nosní odsávačkou OMRON Duobaby. Inhalátor
navíc umožňuje přepnout na cílenou léčbu horních nebo
dolních dýchacích cest. Nosní odsávačka zvyšuje efektivitu
inhalace, pomáhá při úlevě od rýmy i jako prevence proti kašli
a zánětům ucha. Inhalátor má prokazatelný léčebný účinek
při akutních i chronických onemocněních dolních a horních dýchacích cest. Zkuste dávat svému dítěti preventivně
vdechovat aerosol, a to prostřednictvím masky nebo náustku
spojeného se základní jednotkou dostatečně dlouhou hadičkou. Nemusíte se bát ani užití u miminek.
www.inhalator.cz

Vyhrajte krásné knížky
3. listopadu 2016 se v kinech objeví TROLLOVÉ. Nový animovaný film společnosti DreamWorks a tvůrců Shreka.
Pojďte si čekání na ně zpříjemnit soutěží o tyto neposedy a buďte připraveni, až se objeví v kinech.
Poppy a Větvík jsou Trollové, kteří se nemají moc rádi. Když ale zjistí, že jejich kamarády unesli zlí Bergeni, spojí síly a společně pro jejich
záchranu udělají vše.
Nechte se unášet fantazií a užijte si spoustu úžasné zábavy.
A otázka:
Jakou povahu mají Trollové:
A. Optimistickou
B. Zamračenou
C. Lhostejnou
Odpověď posílejte na soutez@inpg.cz, heslo knizky

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

Délka

90 cm, 120 cm
Materiál

100 % bavlna
Podšívka

100 % merino vlna

Merino vlna je považována za
jednu z nejlepších a nejjemnějších
vln vůbec. Má výborné
termoregulační vlastnosti,
poskytuje příjemné teplo ale
zároveń nepůsobí nadměrné
pocení. Je hedvábně jemná na
dotek. „Nekouše“ proto je vhodná
i pro přímý kontakt s jemnou
dětskou pokožkou. Stejně jako
bavlna, merino vlna absorbuje
vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na
rozdíl od bavlny hřeje i když je
mokrá. Je přirozeně antibakteriální
obsahuje lanolin, který má
antibakteriální vlastnosti. Je to
přírodní materiál, který je plně
biologicky odbouratelný.

NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ!

Výrobce

Made in EU

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

Velká soutěž s Nadačním fondem pomoci

Milí kamarádi

V loňském roce se Českému ježíškovi spolu s NADAČNÍM FONDEM povedlo
něco velkolepého. Vytvořili totiž soutěž „Podej i Ty pomocnou ruku“. Jejím
hlavním smyslem bylo, abyste se zamysleli, zdali máte ve svém okolí někoho,
komu osud nepřál a kdo by si zasloužil pomoc. Ze stovek zaslaných prací bylo
vidět, jak vám osudy ostatních nejsou lhostejné a snažíte se jim pomáhat, ať už
jakoukoli formou.
Nakonec nás nejvíce oslovil příběh sedmnáctiletého Tomáše, který si přál
vytvořit veřejnou sbírku pro svého kamaráda Pavla, kterého na ulici srazil
nepozorný řidič. Kromě zlomenin, tržných ran, poranění břicha a otoku plic
utrpěl Pavel i rozsáhlé poranění mozku a lebky. Jeho zdravotní stav byl tak
vážný, že mu lékaři Motolské nemocnice nedávali moc nadějí na přežití.
Podstoupil několik náročných operací, ale jeho zdravotní stav provázely
mnohé komplikace. Ani lékaři tehdy nevěděli, jak se bude jeho stav vyvíjet,
a pro Pavla i jeho rodinu začal dlouhý a náročný životní boj.
Pavlovi v jeho současném stavu hodně pomáhá terapie Klim Therapy
v sanatoriu, kde se učí sedět i chodit. A právě na ﬁnancování této léčby chtěl
Tomáš založit sbírku.
A díky naší soutěži se mu to také podařilo. NADAČNÍ FOND POMOCI
KARLA JANEČKA vytvořil sbírku, na kterou během několika měsíců
přispívala veřejnost, a i díky násobení „zlatým řezem“ ze strany fondu
se vybralo přes 150 000 Kč na Pavlovu léčbu.

Partneři
soutěže

A samotný Tomáš byl odměněn hned dvakrát. Vyhrál hlavní cenu soutěže
pro sebe, jeho největší odměnou však je, že svým příběhem dokázal někomu
konkrétnímu pomoci.
Takovou možnost máte letos i vy! Soutěž jsme sice přejmenovali na „Děti
rády pomáhají“, smysl však zůstává stejný. Najděte si chvilku a zamyslete se
s kamarády, rodinou nebo třídou, jestli i ve vašem okolí není někdo, kdo by
si zasloužil pomoc. Pak nám už jen napište, komu a jakou formou byste chtěli
pomoci i vy.
Třeba se zrovna váš příběh stane výherním
a vy někomu darujete ten nejkrásnější
vánoční dárek.
Pročtěte si pečlivě stránky
www.nfpomoci.cz/soutez-s-jeziskem,
kde se dozvíte úplné
znění pravidel.
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NESEĎTE DOMA,
VYJEĎTE SI ODPOČINOUT..
Venku je pošmourno, sychravo a vám se chce většinu dne zalézt někam pod
peřinu a zapomenout na svět. Pokud máte každoročně na začátku zimy stejné
příznaky, je na čase s tím něco udělat. I podzim a zima jsou krásnými obdobími
roku, zejména, dokážeme-li jejich zadumanou atmosféru využít ve svůj prospěch.
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CO TAKHLE WELLNESS?
ZVLÁŠTNÍ SLŮVKO PLNÉ RELAXU
Těžko tomu uvěřit, ale slovo wellness zpočátku lidé nejčastěji slyšeli
v kostele. Mohl za to doktor Halbert
L. Dunn, který pracoval s myšlenkou
High level wellness – zdraví na vysoké úrovni, a rozhodl se šířit své učení
tou nejjednodušší cestou. Zájemcům
o něm vykládal v kostele ve Washingtonu.
I když se nedá přímo říct, že byl doktor Dunn duchovním otcem wellness,
v roce 1961 publikoval knihu se stejnojmenným názvem. Tehdy sice velký
úspěch neměla, ale myšlení svérázného doktora se brzy zalíbilo lékařům,
trenérům a dalším odborníkům na fitness, relaxaci a zdraví.
Pokud bychom ale nahlédli dále do
historie, snaha o zdravý způsob života se objevuje už ve starém Řecku,
kde vznikaly pod záštitou boha Asklépia útulky pro nemocné. Nemyslete si
však, že šlo o nějaké chorobince. Tyto
budovy se stavěly v příjemném prostředí a jejich součástí byly například
i divadla nebo parky. Pacienti v těchto
domovech museli dodržovat přísnou
dietu, hodně cvičili a chodili dokonce
i na masáže. Zdejší lékaři se jim navíc
nevěnovali jen po stránce fyzické, ale
také psychické.
Od toho, co lidé znali před tisícovkami
let, se dnes příliš nezměnilo. Podle definice je wellness odvětví, které se zabývá fyzickým i duševním zdravím člověka. Díky wellness může být člověk
i ve vyšším věku spokojený a v dobré
kondici. A i když si mnozí myslí, že
hlavní stránkou wellness je hubnutí
a cvičení, není tomu tak. V posledních
letech se zaměřuje na největšího strašáka v moderní společnosti. A tím je
bezesporu stres.

NOVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
Odborníci se shodují na tom, že wellness není jen víkendový pobyt někde
v přírodě. Abyste skutečně pomohli
svému tělu i duši, je nutné přijmout
tyto zásady trvale. Wellness programy, které v České republice jsou, mají
pomoct lidem naprogramovat se na
nové myšlení a dát jim návod, jak
změnit svůj způsob života, aby nám
bylo lépe. Wellness umí odbourat zvyky a naučit nové, lepší.
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A že nevíte, kam se odjet něčemu
přiučit a kde na sobě začít pracovat?
Možností je hodně a jedno je jisté,
všude se budete mít jako v bavlnce.
Jen si musíte v podzimním a zimním
období pospíšit. Právě tyto měsíce bývají beznadějně obsazené.
„Každoročně si všímáme většího zájmu během chladných dní. Lidé se
k nám jedou ohřát a trochu se uvolnit,
když nemohou vyrazit kvůli škaredému počasí někam jinam. Na podzim
navíc spousta lidí začíná se saunováním,“ říká Jana Oborná z luxusního
centra Maximus Resort.
A kam tedy můžete vyrazit? Vybírat
můžete z mnoha možností. Můžete
si zvolit nějaké horské středisko, kde
si v luxusním hotelu užijete relaxace,
vyrazit do lázeňského rezortu k nám,
nebo třeba vyzkoušet termální koupaliště v zahraničí. Pojďme si tedy
něco v krátkosti představit…

RELAX NA HORÁCH?
Vzhledem k ročnímu období si po své
předvánoční, vánoční či silvestrovské
pobyty většina z nás vybere nějaké
zimní středisko, aby spojila denní aktivity na svahu s večerním pobytem
ve wellnessu. Tam bychom tedy mohli
začít.
Nejznámějším, nejnavštěvovanějším
a nejatraktivnějším zimním střediskem je Špindlerův Mlýn. Luxusních
hotelů zde najdete nepočítaně. Sjezdovka Stoh se nachází na východní
straně areálu Svatý Petr a je populární
mezi pokročilejšími lyžaři. Samozřejmostí je jeden skipas, který platí na
všechny místní svahy. Na Horních Mísečkách se nachází lyžařské hřiště pro
děti s nejrůznějšími atrakcemi a také
snowpark. Okolí lanovek nabízí výběr
restaurací.
Svahy v okolí můžete sjíždět na sáňkách, na běžkách, na sjezdovkách
i na bobové dráze, kromě toho tu
objevíte aquapark a wellness centrum Vodní ráj, lanové centrum a řadu
dalších volnočasových aktivit - včetně
speciálních skialpinistických tras pro
milovníky skialpinismu, telemarku či
snowboardingu.
Harrachov
Nachází se v nadmořské výšce 686 m
a patří k nejvýznamnějším rekreačním a sportovním střediskům západní

části Krkonoš. Na milovníky lyžování
čekají perfektně upravené běžecké
tratě či sjezdovky, které se v případě
nedostatku sněhu uměle zasněžují
sněžnými děly. Kompletní péči zajišťují servisy lyží sjezdových i běžeckých,
půjčovny lyží, lyžařské školy. Pro běžkaře je kolem Harrachova udržována
lyžařská magistrála o celkové délce 30
km.
Dominantu města tvoří proslulý areál
skokanských můstků na Čertově hoře
přímo nad Harrachovem. První lyžařský můstek byl v Harrachově postaven
v roce 1920. Stavbou nového lyžařského areálu se standardními běžeckými
tratěmi, sjezdovkami a zejména můstku pro lety na lyžích začala po roce
1980 nejslavnější éra Harrachova. Na
celkem osmi můstcích, z nichž některé
jsou opatřeny umělou hmotou, se trénuje prakticky celý rok.
Pec pod Sněžkou
Je malebné městečko, známé nejen
jako výchozí bod na nejvyšší horu
České republiky, ale také jako aktivní horské středisko. Druhý největší
areál SkiResortu Černá hora - Pec, je
s areálem na Černé hoře lyžařsky propojený díky SkiTour. Areál v Peci je
vhodný pro sportovní i rekreační lyžování a snowboarding. Nabízí 12,5 km
sjezdovek a lyžařské atrakce, jako je
Funline s klopenými zatáčkami a 8 m
dlouhým tunelem, nebo tratě s časomírou pro sjezd i obří slalom. Večerní lyžování nabízí nejširší sjezdovky
s umělým osvětlením v Česku - Javor
1 a 2. Za umělého osvětlení můžete
lyžovat také na sjezdovce U lesa. Ve
SkiResortu Černá hora - Pec najdete 7
sjezdovek s umělým osvětlením.
Rokytnice nad Jizerou
Zimní středisko v západních Krkonoších láká především lyžaře-sjezdaře.
V okolí se nachází několik areálů,
v nichž je k dispozici celkem 24 lyžařských vleků, dvě 4 sedačkové lanovky
a přes 23 kilometrů sjezdových tratí
všech náročností. Přes padesát kilometrů běžeckých tratí je každodenně
upravováno, v případě nedostatku
sněhu se zasněžují sněžnými děly.
Jizerské hory - Bedřichov
Toto proslulé místo nabízí komfortní
rodinný skiareál s přehlednými a rovnými sjezdovkami. Plocha svahu je
stoprocentně zasněžována, pravidel-

WALLY JR
Dětská bunda pro holky i kluky se zátěrem Drypeak 6000.
Je určena pro různé zimní outdoorové aktivity i při nepříznivém počasí.
Bunda má nastavitelnou kapuci, hlavní zip krytý légou proti
pronikání vody, kapsy na zip a samozřejmostí jsou reflexní prvky
pro bezpečnost dítěte. Kapsa na skipas, sněhový límec
a rukávové manžety skvěle poslouží i na sjezdovce.
HANNAH.CZ

Cestování

ně učesávána rolbami a nejdelší tratě
jsou od čtyř do devíti večer osvětleny.
Půlkilometrový svah s převýšením sto
metrů je ideální pro rekreační sjezdové lyžování. Příznivé podmínky areálu
využívá i lyžařská škola pro všechny
věkové kategoriím. Bedřichov je vyhledávaným střediskem i pro možnost kombinace sjezdového lyžování
s výlety na běžkách. Prochází tu Jizerské magistrála a pravidelně odsud
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startuje legendární závod Jizerská 50.
V areálu je osm vleků a lyžuje se většinou bez front a čekání. Ceny jsou
odstupňovány podle doby lyžování,
takže nikdy neplatíte víc, než je třeba.
Severák
Jde o útulné lyžařské středisko s deseti sjezdovkami různých obtížností.
Je ideální pro rodiny s dětmi, rekreační lyžaře a začátečníky, kteří se sem
sjíždí z celé republiky. Působí tu tři

lyžařské školy včetně profesionální
školy snowboardingu, která využívá
snowpark s řadou překážek. Vzrůstající sklon svahu je pro výuku ideální.
Můžete začít na kratších sjezdovkách
o dálce tři sta metrů a postupně přejít na prudší a delší svahy a skončit na
nejdelší sjezdovce s terénními zlomy
a skokánkem na můstku. Kurzů se
účastní lyžaři všech věkových kategorií.
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ké republice. Úzká spolupráce s německým sousedícím resortem Velkým
Javorem nabízí návštěvníkům výběr
ze sjezdovek všech obtížností. Železná Ruda/Špičák má 1 černou, 4 červené a 12 modrých sjezdovek, celkem 26
lyžařských vleků včetně 4 sedačkové
lanovky. Je zde také několik sjezdovek s umělým osvětlením. Lyžaři ocení
délku a rozmanitost lyžařských tras
na zalesněných svazích Špičáku. Ceny
vleků jsou odstupňovány podle délky,
rychlosti a komfortu a za sedačkovou
lanovku si lyžaři velmi rádi připlatí.
Vznášet se nad vrcholky smrků a pohupovat lyžemi je někdy tak příjemné, že by člověk mohl pokračovat
hodiny a snad by ani nemusel jezdit
dolů. Můžete platit jednotlivé jízdy
nebo si předplatit handsfree kartu, ze
které se automaticky odečítají body.
Šumava nabízí návštěvníkům výběr
wellness hotelů v okolí zimních středisek, ale i v oblasti Lipna či v horských
lokalitách. Wellness centra jsou vybavena saunou, infrasaunou, vířivkou,
posilovnou, zajišťují několik druhů
masáží včetně lymfatické, podvodní
či rituální pure fije a nechybí bazén
a turecké lázně.

RELAX U SOUSEDŮ?

Šumava
Tento poklidný kout České republiky
má dlouhou tradici zimních sportů.
Zřejmě nejlepším způsobem, jak si
zimní Šumavu dokonale vychutnat,
je nazout běžky a vydat se objevovat
zdejší přírodu bílou stopou. Díky svému reliéfu, který na mnoha místech
připomíná náhorní plošinu, budete
mít na horizontu vždy kilometry dokonale upravených běžeckých stop.

Ty nejvyhledávanější najdete především v okolí Zadova, Modravy, Kvildy,
Churáňova nebo Modravy. Dopřejte si
jedinečný výlet a vydejte se například
k Pramenům Vltavy nebo k některému z ledovcových jezer, pokrytých tajemnou mlhou.
Lyžování v Železné Rudě, Špičáku
a Velkém Javoru
Tři lyžařské oblasti vedle sebe tvoří
jedno z nejpopulárnějších míst v Čes-

V dnešním pošmourném počasí se přímo nabízí pobyt v teploučku. To beze
zbytku naplňují termální koupaliště.
Nemusíte za nimi ani nikam daleko,
stačí jen k sousedům na Slovensko.
Slovensko má díky svému geologickému bohatství téměř 40 termálních
koupališť, které jsou ideálním prostředím pro léčebnou i rodinnou dovolenou.
O Slovensku se s oblibou říká, že kam
člověk kopne, tam vytryskne termální pramen. Léčivé účinky slovenských minerálních vod jsou známé
po celém světě. Lázeňství vzniklo na
slovenském území ve 13. století, ale
uzdravující schopnosti těchto přírodních zdrojů byly využívány už dávno
předtím. Začaly tak zde vznikat lázně,
které v dnešní době ročně navštíví několik tisíc návštěvníků.
Většina lázeňských míst prošlo rekonstrukcí a mnohá z nich dnes poskytují služby skutečně na vysoké úrovni.
Proto si stačí jen vybrat pobyt, který
se vám nejvíc zalíbí.
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Cestování

Vžitá představa z dřívějších časů, že
lázně jsou určené výhradně k léčení neduhů a ran chromých jedinců či
veteránů z válek, již dávno vzala za
své. V dnešním uspěchaném světě,
jsou lázně a termály hojně navštěvovány a využívány těmi, kdo dokáží
včas „vyskočit z rozjetého rychlíku”,
odložit mobilní telefony a ponořit
svá těla do blahodárných termálních
koupelí. Již antičtí Římané, znalí slov
otce medicíny Hippokrata „in balneis
salus”, využívali v hojné míře blahodárných účinků minerálních vod a budovali lázeňské komplexy po celé říši,
jejichž prostory se pak stávaly místem
společenských setkání i obchodních
schůzek. Stále více se tak rozšiřují tzv.
wellness pobyty, které kombinují léčebné účinky lázní s relaxací.
A co zajímavého u sousedů můžete
vidět. Určitě byste měli navštívit minimálně tyto dva resorty.
Bešeňová
Tato víska leží v západní části Liptovské kotliny, asi deset kilometrů na východ od Ružomberka.O blahodárném
účinku pramenů, které Bešeňovou
proslavily, věděli už starověcí Keltové, což potvrdily archeologické nálezy. Voda o teplotě 60,5 stupňů Celsia vyvěrá z hloubky neuvěřitelných
1987 metrů a je hojně vyhledávána
pro své příznivé účinky na lidský orga-
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nismus. Kromě vysokého podílu železa obsahuje rovněž vápník, hořčík, sodík a draslík. Léčí zejména pohybové
a dýchací ústrojí, ženské a urologické
problémy a známá je rovněž svými
kosmetickými účinky. Thermal Park je
otevřený po celý rok. Relaxace v horkých pramenech, když venku mrzne,
je snad i příjemnější než za teplých
letních dnů.
Tatralandia
Pokud hledáte termální prameny,
odpočinek a spoustu zábavy pro vás
i vaše děti, máme pro vás další tip –
Tatralandia.
Aguapark Tatralandia v Liptovském
Mikuláši je největším střediskem
vodní zábavy na Slovensku a jedním
z největších ve střední Evropě. Jedná
se o rozsáhlý areál, jehož součástí je
obrovský aquapark s řadou bazénu,
tobogánů, vodních klouzaček a saun.
V krytém komplexu najdete Ostrov
pirátů z Karibiku, mnoho bludišť a labyrintů. Nechybí zde ani oblíbené
wellness centrum, kde můžete nechat
odpočinout své tělo i duši.

RELAX V LÁZNÍCH
Samozřejmě lázeňské možnosti nabízí
i naše republika, i když bohužel neoplývá teplými termálními prameny.
Přestože si dnes člověk může odpočinout ve speciálních welness centrech,

saunách, aquaparcích nebo na masáži
v jakémkoliv větším městě, lékaři se
shodují, že nic z toho se nemůže porovnávat s klasickým pobytem v lázních. Jenom v lázeňském prostředí
se lidské tělo i duše dokáže naprosto uvolnit. Mimo to na vás po dobu
pobytu dohlíží lékaři, procedury jsou
ryze přírodní a okolní krajina a klid
vám nedovolí pracovat a stresovat se,
i kdybyste snad chtěli. „Stačí týdenní
pobyt a člověk se vrátí jako vyměněný. Úplně nejlépe ale uděláte, když
odjedete na měsíc,“ doporučuje terapeutka Zuzana Nováková.
Lázeňství má na území dnešního
Česka mnohasetletou tradici. První
záznamy o využití léčebných pramenů jsou až z patnáctého století, kdy
lidé na několika místech v zemi objevili léčebné prameny. Právě tam pak
postupem času vznikala první lázeňská města. Většina z nich se rozkládá
v malebných krajinných oblastech,
takže tu člověk může strávit krásnou
dovolenou se špetkou zdraví prospěšných procedur. Vybrat z desítek
lázeňských rezortů v České republice
není vůbec snadné. Možná by to ale
stálo za pokus. Takový vánoční pobyt
v lázeňském letovisku totiž rozhodně
stojí za to…
Foto: Schutterstock.com

ORIGINÁLNÍ DÁREK
K VÁNOCŮM

NEJEN PRO VAŠE RODIČE ALE I PRO MILOVNÍKY RECESE

RETRO POBYT - VE VYSOKÝCH TATRÁCH

„ ANDĚL

NA HORÁCH“

v roce 2017
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Týdenní pobyt s bufetovou polopenzí a programem od 6 990,- Kč/os.

Hotel MORAVA - Tatranská Lomnica

Možnost přikoupení dopravy vlakem: (včetně transferu tam a zpět) v ceně 995,- Kč
IC 1003 REGIOJET - nástupy po trase PRAHA - OLOMOUC - OSTRAVA - POPRAD.
Ve vagónu Vás usadí „rekreační referent“ a pojede s Vámi až do Popradu,
odtud autobusem s Vašimi zavazadly až do zotavovny Morava v Tatr. Lomnici.
*Využijte májového svátku a víkendu a pojeďte na zkrácenou verzi retropobytu „Májové retro“*

Rezervace pobytu:

554 711 923 po-čt (7:30-18:00), pá do 17:00 dispecink@atis.cz www.atis.cz

Mléčný Hamánek
Oblíbená značka kojeneckých výživ Hamánek nyní rozšiřuje svůj výběr o zcela
nové chlazené mléčné výrobky: smetanový jogurt, smetanový krém a kakaový
smetanový krém. Neobsahují umělá aromata, barviva, konzervanty ani lepek.
Jogurt obsahuje 10 % tuku a živé jogurtové kultury. Novinky doplňují také
Hamánek s tvarohem a jahodami a Hamánek s tvarohem a banány, které
nově najdete v chlazeném mléčném pultu. Obsahují 20 % tvarohu a jsou
obohaceny o vitamín C.

Energie pro celou rodinu
Nadělte svým nejdražším na Mikuláše balíček od Mlékárny Hlinsko. Tuby
Piknik s kondenzovaným slazeným
mlékem, Pikao s kakaem i sladka
smetanová chuť Jesenky jsou zdravou
alternativou pro doplnění energie
i vápníku bez chemie a éček a jejich
chuť nezklame ani děti ani dospělé.

Celý den jako v bavlnce!

Vyberte si omáčku podle chuti
Kouzlo italské kuchyně zvýrazní omáčky, které nemusíte náročně připravovat, ale rovnou podávat. Nyní si tento luxus můžete dopřát v síti prodejen
Kaufland, kde jsou pod vlastní značkou K-Classic, jež se pyšní oceněním
Důvěryhodná, k dostání italské omáčky s názvem Pasta Sauce. V nabídce
sortimentu naleznete více příchutí, například Bologni nebo Napoli.

Dopřejme našim dětem to nejlepší již od narození. Zavítejte do našeho obchůdku a vybírejte z velké nabídky kvalitních látkových plenek s moderními
motivy, ve kterých se naši maličcí budou cítit jako v bavlnce. Pro všechny
jsme si navíc připravili i malé překvapení k objednávce.
www.plenka-czech.cz

Koník Ponnie jezdí jako živý!
Zažijte pocit z jízdy jako při klusu na opravdovém koni.
Pro zdravější děti - zlepšuje svalovou koordinaci. Není potřeba žádné
baterie, rozjíždí se pohyby jezdce.
V nabídce jsou 3 velikosti koníků, malý pro děti 3-6 let, střední pro děti
5-9 let a velký pro děti od 9 let a dospělé.
NO

VI

NK

A

Dřevěné vláčky.cz – specializovaný e-shop plný vláčků, vláčkodráh
a doplňků. Vyrobeny speciálně pro malé děti s ohledem na vysokou
kvalitu a bezpečnost.
Sleva 8 % na celý nákup
Pro uplatnění slevy, zadejte kód
"Rodina" do poznámky v objednávce.
Platnost slevy: do 15.1.2017
Slevu nelze kombinovat s dalšími
slevami a cenově zvýhodněným
zbožím.

WWW.DREVENEVLACKY.CZ
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – ELSA A LEDOVÝ KRYSTAL
Zazpívej si společně s princeznou Elsou! Mávni rukou nad jejím ledovým
krystalem, ten se rozsvítí a panenka Elsa začne zpívat českou verzi písničky
„Najednou, najednou“.
Výška panenky: 35 cm. Věk: 3+

Kysaná smetana z Valašska
Výrobky z Mlékárny Valašské Meziříčí
jsou u zákazníků oblíbené především
pro jejich vysokou kvalitu a lahodnou
chuť. Oblíbenou ingrediencí v kuchyni
se stala i Kysaná smetana z Valašska.
Obsahuje 15% tuku. Lze ji využít při
přípravě teplých i studených pokrmů.
www.mlekarna-valmez.cz

Kombinace čistšího vzduchu
s optimální vlhkostí

Zahrajte svým nejmenším oblíbenou pohádku
a oni ji pak brzy zahrají Vám na oplátku.
Velký výběr výukových hraček pro menší i větší děti najdete na
www.dracek.cz.
Vybrali jsme pro Vás to nejlepší z české výroby.

Philips zkombinoval výkonnou čisticí technologii VitaShield IPS s technologií pro zvlhčování NanoCloud a představuje kombinovanou čističku a zvlhčovač vzduchu 2v1
(AC4080). Tato novinka nejen ochrání vás
i vaši rodinu před dýcháním znečištěného
vzduchu, ale zejména nabízí neuvěřitelnou
úlevu těm, kteří trpí alergií, sennou rýmou
nebo jinými problémy dýchacího ústrojí.
na www.philips.cz/zdravejsivzduch.

Jediná mořská voda v ampulích na trhu, vhodná
pro miminka již od narození.
•
•

•

HUMER Mořská voda pro kojence ampule je vhodná jako prevence pro
každodenní hygienu nosu našich nejmenších.
Vhodná také v případě rýmy
a ucpaného nosánku - mořská voda naředí nosní hlen,
který se pak lépe odvádí
(ideálně například pomocí
odsávačky)
Mořská voda a v ní obsažené stopové prvky a minerály
pomáhají posílit přirozenou
.cz
obranyschopnost nosní sliznice
www.humercz
HUMER CZ

Bepanthen® Care Mast 100g
•
Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
•
Pro každodenní péči
•
Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky a suchou pokožku
Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek.

L.CZ.MKT.CC.04.2016.0656

POSILUJTE IMUNITU DĚTÍ HRAVĚ
NYNÍ JE TEN PRAVÝ ČAS
Podporujte imunitu dětí se skvělými multivitaminy s dárkem - svítícím budíkem s motivem Barta nebo Lisy. Dárková edice obsahuje The Simpsons
Multivitaminy želé + The Simpsons Multivitaminy s kolostrem, tedy
vitaminy pro každý den se skvělými ovocnými příchutěmi. Kombinace
zvolených vitaminů (mimo jiného i vitaminu C) posiluje imunitní systém.
MOC: 389 Kč Doplněk stravy. Zakoupíte v lékárně. ww.vitar.cz

Zdravější domov pro mou rodinu
Nadměrná vzdušná vlhkost dokáže způsobit velké problémy. Zatuchlé oblečení, plesnivé mapy na
zdi, koroze. Vlhkost ovšem podporuje i rozvoj roztočů a plísní, které mohou ohrozit zdraví naší rodiny. Alergie, astma, respiratorní onemocnění, kožní vyrážky, bolesti hlavy a trávicí obtíže ohrožují
všechny členy domácnosti. Navíc má vysoká vlhkost ve vzduchu negativní vliv na naši psychiku.
Proto je nutné ji vyřešit.
K udržení optimálního klimatu pomáhá např. pohlcovač vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI AERO
360°. Ceresit pracuje na bázi speciálních tablet, které díky otvoru a speciálnímu tvaru přístroje
pohlcují maximální množství vlhkosti ze vzduchu a sráží ji v tekutinu. Kvalita a rychlost účinku je zaručena kombinací originálního Ceresit systému a originální Ceresit tablety, které fungují jako celek.
Tak, jak tableta nasává vlhkost, postupně se rozpouští a obsah nádoby se po naplnění jednoduše
vylije do toalety nebo umyvadla. Jedna tableta vydrží fungovat 1 – 2 měsíce podle velikosti místnosti a hladiny vzdušné vlhkosti. Poté můžete zakoupit náhradní tabletu. Tableta navíc napomáhá
i k neutralizaci pachů.
www.stop-vlhkosti.cz

DÁRKY Z LÁSKY

KNIŽNÍ NOVINKY

ILLUMINAE

Když se rozhodnete vytvořit pro někoho dar, není to
malá věc a stojí to čas a nemalé úsilí. Na oplátku se ale
váš dar stane originálním a bude vyjadřovat váš osobní
vztah k tomu, koho obdarováváte. V této knize naleznete
srozumitelné postupy, jak vytvořit dárky pro různé
příležitosti. Můžete si vybrat z různých technik, najít si
ty, které máte rádi, nebo poznat nějaké nové. Naleznete
zde různě náročné projekty s podrobným postupem a
fotografi emi, které vás povedou. Tvoření je tedy otevřené
velkým i malým!

Píše se rok 2575 a dvě znepřátelené korporace jsou ve
válce kvůli planetě, která je stěží něčím víc než obřím
kusem kamene pokrytým ledem. Obyvatele o útoku
nikdo nevaroval, nikomu na nich nezáleží. Kady je
nucená spojit se s bývalým přítelem Ezrou a pod
nepřátelskou palbou se snaží dostat k evakuační lodi,
která oba dostane do bezpečí. Jenže po celé planetě
se šíří zmutovaná epidemie. Úniková fl otila se snadno
může stát pastí a jejich hrobem.

JÁ, JŮTUBER 3
UKLIZENO! JEDNOU PROVŽDY...

Poznej další jůtuberské hvězdy! Už potřetí tě zavedeme
do světa internetových videí! Co je Vadakův životní sen?
Kdy dostala první pusu Míša z kanálu Stylewithme?
S kým by jednou rád natáčel DenisTV a jak sama sebe
popisuje Týnuš Třešničková? Nechybí ani pokračování
příběhu Manuela Středy, ze kterého je teď středoškolák,
a super tipy jak na videa a YouTube od multikanálové
sítě Tubrr. Pokračování bible jůtuberů nesmí ve tvojí
knihovničce chybět!

Uklizený domov je krásný domov. Navíc se v po- řádku žije
lépe, snadněji a klidněji. Nechte se inspirovat spoustou
praktických tipů, zapojte se do týdenních výzev a krok
po kroku přiveďte do svého domova čistotu, řád a krásu.
V knize naleznete v přehledných bodech návody pro menší
i větší obytné prostory, prakticky rozdělené dle místností,
kterých se týkají. Díky nim bude vaše domácnost den ode
dne spořádanější a práce vám půjde pěkně od ruky.

DOSPĚLOST JE MÝTUS

ZIKMUND A HANZELKA

Internetová senzace v knižní podobě! Tenhle komiks
je pro všechny, kdo dokážou profl ákat celé víkendy na
internetu, pro které je držení se za ruce na ulici s naprosto
úchvatným klukem nesnesitelná agónie, pro všechny,
kdo sní o tom, že celý den zůstanou doma a budou
se válet v pyžamu. A pro všechny, kdo přemýšlejí, kdy
přesně vlastně ta dospělost začíná. Jinými slovy pro nás,
kteří proží- váme hrůzy a trapnosti dnešního mladého
života.

Jména, jež se stala legendami! Zná je každý dobrodruh,
cestovatel a snílek. Zikmund a Hanzelka. Nerozlučná dvojice, která se svou věrnou Tatrou projela téměř celý svět v
době, kdy bylo téměř nemožné vycestovat z naší republiky
a kdy se ještě fotilo na černobílý fi lm. V knize, která vznikala za aktivní spolupráce Miroslava Zikmunda, naleznete
přes 600 fotografi í ze společného archivu. Poznejte život
a cesty našich nejslavnějších cestovatelů!

CUKRFREE

KRÁLOVNA STÍNŮ

„Více než 70 lahodných cukrfree receptů, které mi pomohly
zbavit se závislosti na cukru jednou provždy!“ Janina
Černá Účelem této kuchařky napsané známou blogerkou
není jen inspirace novými a pro některé i netradičními
recepty a ingrediencemi. Je to hlavně důkaz toho, že
i život bez cukru může být dlouhodobě udržitelný, a to
bez jakéhokoli omezování. Je to též důkaz toho, že i život
bez cukru může být skutečně sladký. Není to dieta, je to
životní styl. Recepty v této knize jsou nízkofruktózové,
většina z nich je také nízkosacharidová s větším obsahem
tuků a všechny jsou zároveň bezlepkové.

Ztratila všechny, které milovala. Celaena Sardothien se
vrací zpátky do říše a jediné, po čem touží, je pomsta.
Brzy si ovšem uvědomí, že ve hře je mnohem víc – musí
osvobodit prince Doriana, kterého pomocí magie ovládá
král ze skleněného hradu. Musí zjistit příčinu královy
moci! Ale hlavně nesmí zklamat svůj lid, který do ní vložil
veškeré naděje.

HISTORIE NÁS DVOU

KUCHAŘKA ZE VSI OD GURMANKA.CZ

C PRESS

Jeden školní úkol. Druhá šance na lásku. A kluk, co se
snaží znovu získat srdce dívky, kterou miluje. Justin má
tajemství. Miluje dívku, které zlomil srdce, a postaral se
o to, aby mu už nikdy neodpustila. Ale i tak se pokusí
ji při posledním školním úkolu získat zpět. Peyton
zase předstírá, že je v pořádku, i když není. Nedokáže
zapomenout na Justina. A odpočí- tává dny do konce
školy, aby mohla začít nanovo. Ale ještě předtím s ním
bude muset bohužel vypracovat jeden školní úkol.

Tato kniha dýchá teplem domova, tradicemi české- ho
venkova a láskou k dobrému jídlu. Je to klidné zastavení
v kuchyni Šárky Škachové, známé autorky blogů
gurmanka.cz a dolcevita.blog.cz. Recepty plynou knihou
v čase od jara do zimy, využívají zdroje z přírody podle
ročních období, zaměřují se i na klasické svátky, jako jsou
Velikonoce a Vánoce. Začtení do této knihy vám přinese
jak inspirace k vaření, tak příjemné asociace ze života na
vesnici a činnosti v kuchyni s ním spojené.

PO PRÁCI LEGRACI
Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. Víte, čemu se
za socialismu říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý
mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně či bakelitový
jaguár? V době před revolucí jsme zažívali zlatou éru
lidové tvořivosti – a to nejlepší z ní najdete právě v této
knize. Dostáváte do ruky jedinečný přehled historie, v níž
minulost ožívá skrze vtipy a žerty. Zábavný i poučný bedekr
na cestu do hlubin totality ilustruje dobový obrazový
materiál.

JÁ, JŮTUBER 1–3 BOX
Všechny informace o JůTuberech, internetových videích
a YouTube konečně pohromadě! Poznej nejznámější
české JůTubery, přečti si příběh Manuela Středy a získej
tipy, jak natáčet videa, která jinde nenajdeš.

Sierra vede dva životy. Jeden v Oregonu, kde její rodina
vlastní farmu vánočních stromků. A druhý v Kalifornii,
kde před Vánocemi stromky prodávají. A opustit jeden
vždy znamená, že jí schází ten druhý. Tak to je až do
posledních Vánoc, kdy potká Caleba. Vzorného kluka,
který ale před lety udělal obrovskou chybu a platí za
ni dodnes. Sierra nedá na minulost a rozhodne se mu
pomoct. To sice vyvolá vlnu nesouhlasu a podezření, ale
Caleb se Sierrou přijdou na to, že jedna věc je silnější:
pravá láska.

TAK JSME LAJKOVALI KTERAK PŘILOŽIT PRST NA
TEP DOBY

BIZBOOK

COOBOO

VÁNOČNÍ ZÁZRAK

Pryč jsou časy, kdy šly všechny ty internety a počítače zakázat.
Teď se s nimi musí žít! První český bedekr dobou představuje
Dominik Feri, který osobitým způsobem provede soudobým
životem a zákoutími sociálních sítí. Na pomoc si k tomuto
zásadnímu úkolu přizval i několik desítek osobností
internetu, jako například Michala Horáčka, Vladimíra
518 či Jiřího Ovčáčka. Tak jsme lajkovali obsahuje vše, co
potřebujete znát, abyste v našem věku obstáli!

APOLLÓNŮV PÁD – UTAJENÉ ORÁKULUM
Jak nejlíp potrestat boha? Tím, že z něj uděláte
smrtelníka! Přesně tak dopadl bůh slunce Apollón.
LUP! – a z nesmrtelného boha je šestnáctiletý kluk. Bez
božských schopností a se spoustou nepřátel za zády
se válí ve smradlavé newyorské popelnici. Pokud chce
z téhle bryndy vyváznout se zdravou kůží a dostat
se zpět mezi bohy, musí přesvědčit Dia a získat jeho
ztracenou přízeň. Existuje jen jediné místo, kde může
hledat pomoc: základna moderních polobohů známá
jako Tábor polokrevných!

LASKONKY
Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily…
Může existovat nevěra, která nezraňuje? Opravdu lze mít sex bez
závazků? A kdy přijde po střídavé péči i střídavá povinnost a role
rodičů se konečně vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti
a šťastných fl irtech. Láskonky jako Laskonky. Krátké texty pro
dlouhé večery od Barbary Nesvadbové, doprovázené tvorbou
Pasty Onera.

MAMINKA NEŘÍKÁ PRAVDU

ALEA – DÍVKA MOŘE: BAREVNÉ VODY

Tři a půl roku starý Malone tvrdí školnímu psychologovi, že
jeho maminka není jeho pravá maminka. Psycholog tomu
pochybnému tvrzení uvěří. Jenže paměť dítěte je nestálá
a vzpomínky rychle mizí. Musí si pospíšit. Zprvu pátrá na
vlastní pěst, ale když nic nezjistí, obrátí se na policistku
Marienne. Ta má plné ruce práce s podivnou vraždou, ale
psychologovo naléhání ji přiměje, aby se případu věnovala.
Podaří se jim záhadu malého chlapce rozluštit?

Alea už konečně ví, proč se vždy cítila tak jiná. Narodila
se v moři, stejně jako její matka, jejíž záhadné
zmizení ji stále trápí. Nevyřešených otázek je ale víc.
Proč je podmořský svět jako bez života? Žije na zemi
víc lidí, jako je ona? A nepochází z moře i Lennox?
Najde odpovědi u jezera Loch Ness, kam vyráží spolu
s kamarády z Alfa Cru, nebo ji čeká zklamání?

FRAGMENT

TVOŘENÍ PRO RADOST KREATIVNÍ INSPIRACE
NA CELÝ ROK

JAK ZABÍT MONIKU

Vytvořte si originální dekorace, které dělají domov
domovem! Úplní začátečníci v této knize najdou
srozumitelné návody doprovázené fotografi emi
a ti zkušenější velkou dávku inspirace. Témata jsou
koncipována tak, aby jejich výroba nebyla složitá,
nákladná a časově náročná. K práci jsou využity
převážně přírodní materiály, ale i jiné běžně dostupné
suroviny. Výběr dekorací je sestaven tak, abyste nalezli
inspiraci v každém ročním období

Pandy Wallisová je uznávanou autorkou románů o Monice,
mladé ženě na Manhattanu, které se staly předlohou série
úspěšných fi lmů. Pandy by ale chtěla zkusit napsat i něco jiného, jenže nakladatel a čtenářky mají zájem jen o Monicu
a stejně tak i chamtivý a zadlužený manžel Jonny, který už má
plán, co s jejími honoráři udělá. Když dojde k požáru loděnice
v jejím rodinném sídle v Connecticutu, Pandy si náhle uvědomí,
že má příležitost začít znovu…

ZLODĚJKA PŘÍBĚHŮ
Skvělý švédský román o pomstě, lásce a intrikách ve
světě vysokých švédských financí. Kniha z pera autorky
s českými kořeny, jenž se dočkal již mnoha překladů.
Zahřeje a rozpálí jako oheň z krbu uprostřed chladné
švédské zimy. Důvěra je nejcennější komodita…

MOTTO

NEPŘÁTELÉ A MILENCI

KOUZELNICKÝ SVĚT J. K. ROWLINGOVÉ:
FILMOVÁ MAGIE

ALBATROS

METAFORA

ČAJ NEJEN O PÁTÉ
Je dávno překonanou pověrou, že čaj je nápojem
pouze při chřipce a nachlazení. Čaj může být vhodným
pomocníkem a skvělou dobrotou na všední i sváteční
dny. V knížce vás čeká více než 70 bylinkových čajů k
různým příležitostem i neduhům. Navíc se díky herbáři
naučíte míchat si vlastní bylinkové směsi. A není nic
lepšího, než hrnek kouřícího čaje na sychravý podzimní
den.

Šéfka televizního scenáristického týmu Anna Valentová je
výrazná osobnost – lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Anna
chce být ve všem nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná
pověst hroutí pod rukama: její dcera je nezvěstná a navíc
neznámý vyděrač odhalil všechna její tajemství. Co s tím
vším mají společného její dvě kamarádky z dětství? Pak dojde
k vraždě a je na charizmatickém inspektorovi Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě zamotané klubko přátelských
a mileneckých vztahů.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dokázal Harry Potter
proběhnout zdí na nástupišti devět a tři čtvrtě, nebo jako
je možné, že herec v roli Hagrida vypadal jako poloobr?
Stejně jako profesoři v Bradavicích a bystrozoři na KOKUSA,
i filmaři mají zvláštní schopnosti. Tato kniha je plná
zajímavých informací a autentických fotografií z natáčení
filmu Fantastická zvířata a kde je najít a všech osmi snímků
o Harrym Potterovi. Kromě toho obsahuje také profily všech
od Harryho Pottera po Mloka Scamandera.

POSLEDNÍ HRA
Ted McKay zvedá k hlavě revolver, když vtom se
u dveří rozezní zvonek. Ted má dobře placenou práci,
krásnou ženu a dvě malé dcerky. Jaký může mít důvod
k sebevraždě? Nezvaný host dál naléhavě zvoní. Ted
nemá v úmyslu nechat se právě teď vyrušovat, jenže
pak pod prahem zahlédne lístek: Otevři dveře. Je to tvé
poslední východisko. Cizince vpustí dovnitř a vyslechne
si podivný návrh… Nebezpečná hra, ve které jde
o rozum, právě začala.

BABIČKY – BOX
Neumíte si představit, že by mohlo v domově důchodců
dojít k něčemu nezákonnému, ať už k podezřelému úmrtí,
krádeži, obchodu s léky nebo podivné rekonstrukci? Jeho
devadesátileté obyvatelky Siiri, Irma a Anna -Liisa ano!
Babičky jsou ďábelsky zábavnou a napínavou trilogií o stáří,
přátelství a životě v relativně normálním domově důchodců.

Jocelyn zbožňuje dohazování, ridgebacky, svou
kamarádku Sylvii a romány Jane Austenové. Aby Sylvii,
která se právě rozvádí, potěšila, rozhodne se založit
čtenářský klub Jane Austenové a pozve do něj ještě
Prudie, Bernadette, Allegru a Grigga. Během šesti
měsíců se společně scházejí nad šesti romány slavné
autorky. Jejich posezení však otvírají nejen literární
příběhy, otázky a zápletky

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ /DENÍKY/

X.Y. Z.

PLUS

ČTENÁŘSKÝ KLUB JANE AUSTENOVÉ

Trhlá a romantická Bridget je zpět! Navíc už dospěla do věku,
kdy má poslední šanci otěhotnět. A to by nebyla Bridget, kdyby se jí to nepodařilo! I když všechno neproběhne úplně tak,
jak si představovala… Vyslechne si bizarní rady od opilých individuí a „zasloužilých“ matek, zazmatkuje při ultrazvuku či
na předporodním kurzu. Stále si hlídá váhu, víno konzumuje
s rozumem a mezitím si klade tu nepříjemně trapnou otázku:
„Kdo je sakra otec?“

NEJSEM ŽÁDNÁ

PUŤKA

Navenek vypadá herečka Klára Cibulková křehce. Uvnitř je ale silná
žena, která hraje výrazné postavy ve Švandově divadle.Televizní diváci
ji pravidelně vídají jako doktorku Blechovou v seriálu Ordinace v růžové
zahradě. Jak se jí daří skloubit zkoušení v divadle, natáčení seriálu a péči
o manžela a dvě děti?

malička byl vždycky velmi analytický.
A maminka je stavařka, všechno má
jasně dané a narýsované do posledního puntíku. Vždycky si potrpěla na to,
aby se věci dotahovaly do konce. Občas
mě to štvalo, ale když se mi narodily
děti a zastávám funkci produkčního
naší rodiny, jsem nucena docela často
jednat podobně.
Kde se mezi takovými rodiči vzala
vaše umělecká duše?
Umělecké geny jsem zdědila ob generaci. Babička byla výtvarnice, dědeček
ředitel gymnázia a lingvista, obě babičky byly vášnivé ochotnice. Ale moji rodiče mají i přes své technické zaměření
taky dost fantazie a mají rádi umění.

Ve Švandově divadle teď zkoušíte
dokonce roli mužskou – Krysaře.
Zarazilo mě, že režisér Dodo Gombár
tuto roli nabídl zrovna mně, tak jsme
o ní spolu diskutovali. Mluví o něm
jako o jakési bytosti, která má i ženské
rysy. Ale pravda je, že ta postava má
spíš chlapské vidění světa.
Takové vidění leckdy – částečně mívají i ženy.
To je pravda, myslím, že každá žena
má v sobě kus muže a obráceně. Já
rozhodně nejsem typ oddané a submisivní puťky, i když možná vypadám křehce. Žena by si měla udržet křehkost
a ženskost, protože přílišná feminizace
muže akorát vyplaší a zastraší. Muž by
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měl zůstat mužem a žena ženou, jejich
chování by mělo být - a je -od přírody
archetypálně oddělené. U nás v rodině
byly po matčině linii všechny ženy silné osobnosti, nezávislá byla i maminka mého otce, byla jsem vychovávaná
v podobném duchu. Ale občas ukazuji,
že i já jsem slabá žena a že potřebuji
pomoc…jinak bych musela dělat všechno úplně sama. (smích)
V čem se u vás projevuje ta
mužská část?
Asi ve způsobu uvažování. Myslím,
že mám dobré analytické myšlení
a schopnost sebereflexe. Můj táta je
fyzikální chemik, jeho způsob vysvětlování čehokoliv nám dětem už od-

A vaše děti?
Umělecké prostředí je taky zaujalo.
Matyášovi je devět a prošel si dramatickým kroužkem, teď chodí do studia
Putyky na Jatka 78 na akrobacii, rád
si točí filmy. Šestiletá Madlenka chodí
na balet a taky už stála na jevišti. Uvidíme, kam jejich zatím dětský zájem
povede. Nevím, jestli bych si přála, aby
se děti věnovaly stejné profesi. Na to,
kolik herců ročně vyjde ze škol a kolik se toho točí, není jednoduché sehnat práci, být v této profesi zajištěný
a šťastný. Vím, o čem mluvím, i já jsem
jednu dobu – ještě jako svobodná – nemohla najít práci a nakonec propadla
pocitu, že se herectvím už asi živit nebudu. Odjela jsem za kamarádkou do
Španělska, pracovala jsem na vinicích
a v restauraci. Teď si na práci nemůžu stěžovat, ale člověka někdy trochu
zamrzí, že hraje spoustu let v divadle,
ale musí se objevit až v televizi, aby si
ho někdo všiml. Divadlo je bohužel, jak
říkal můj kolega, navoněná bída.
Ve Švandově divadle jste letos
čtrnáctou sezonu. Znamená to, že
jste tam po pracovní stránce spokojená?
Ano, jsem tam spokojená. Měla jsem
a mám různé krize, které asi souvisí
s věkem, potřebou poznat další a nové
projekty i lidi, a taky z potřeby trávit
čas s rodinou. Podobné krize jsou běžné, buď se hroutíte, protože je práce
moc, nebo proto, že je jí málo. Období, kdy je jí moc, nesmí trvat příliš
dlouho, protože člověk už čím dál tím

hůř sbírá síly k dalšímu maratonu. Já
jsem ve velkém pracovním zápřahu
poslední tři roky. K obnovení sil mi už
nestačí jen víkend, potřebovala bych
vypnout tak na měsíc a někam s dětmi
odjet. Což samozřejmě nejde. Když je
člověk unavený a vyšťavený, práce ho
přestává těšit. Měla jsem velkou krizi
loni, ale nechtěla jsem se unáhlovat
a udělat nějaké hysterické rozhodnutí. Přesto říkám, že jsem v divadle
spokojená. Člověk jen s přibývajícím
věkem začne zvažovat, co je pro něj
důležité, do čeho investuje čas a sílu.
V angažmá tu byl dlouho i můj muž
(Tomáš Pavelka – pozn.red.) Taky toužil po změně a nakonec se k ní rozhodl. Odešel odsud a pak dostal angažmá v Divadle na Vinohradech, teď je
tam první sezonu.
Podpořila jste muže v jeho rozhodnutí, nebo jste ho přesvědčovala,
ať zůstane?
Samozřejmě jsem ho podpořila, i když
se mi bylo líto, že Švanďák opouští, je
to skvostný herec a byl držákem souboru lidsky. Ale ocenila jsem ten odvážný krok do neznáma. Konzultujeme spolu všechno, i příchozí nabídky.
Když víme, že jeden z nás bude trávit
víc času na natáčení, je to sice fajn, ale
musíme zkoordinovat péči o rodinu,
protože ta pak logicky zůstane víc na
tom druhém.
Vy jste se svým mužem byli dlouho kamarádi, až jste se do sebe
zamilovali. Kdy jste se na něj podívala jinýma očima?
Bylo to postupně a přitom najednou.
Pracovali jsme spolu v divadle. V určitý
okamžik jsme si uvědomili, že bychom
spolu chtěli být. Já ho nikdy nevnímala jako partnera, o němž bych uvažovala. Ale po určitých zkušenostech na
mužích oceňujete jiné hodnoty, máte
jiné nároky, jste i pokornější. Zkrátka
zjistíte, že pod svícnem bývá největší tma. Musí být správné načasování
k tomu, aby se dva lidi mohli potkat.
V našem případě, díkybohu, bylo.
Bývala jste dřív hodně
nepokorná?
Nemyslím si. S Tomášem jsme začali
spolu chodit, když mi bylo třicet, jemu
o pět let víc. Oba jsme měli za sebou

některé i bolavé zkušenosti. Z toho
plyne pokora. V tomhle věku už se
nehrnete do vztahu jen ze zamilovanosti a poblázněnosti, protože víte,
že to není zásadní pro život, ale že
chcete partnera, který vás bude brát
takovou, jaká jste, nebude vás předělávat. A vy jeho taky ne. V Krysaři je
jedna stať, že "pro dva lidi je jen ohraničená míra lásky, nemiluj přespříliš,
chceš-li být milován". Když se rozdáte, nemáte z čeho brát, což většinou
končí špatně pro jednu, nebo druhou
stranu. Musí se to vybalancovat. Partneři se musí domluvit, že budou hrát
v týmu. Jinak se rovnováha naruší, což
vztah může rozložit.

Jakou chybu jste dřív ve vztahu
dělávala, a teď si na ni už dáváte
pozor?
Když jsem byla ve vztahu a moc zamilovaná, nedovedla jsem si svůj život
bez toho partnera představit. Což je
špatně, v tu chvíli se příliš vydáváte,
nežijete svůj život, ale jeho. Posouvala jsem si hranice toho, co strpím, tolerovala víc a víc, nechala si diktovat,
manipulovat sebou. O mnohých věcech jsem nebyla schopná říct, že mi
vadí, jen ze strachu, aby mě neopustil.
Stejně jsme se rozešli. Až když jsem žila
nějaký čas sama a uvědomila si, co od
příštího vztahu chci a nechci, objevil se
muž, který mě bral takovou, jaká jsem.
Všechno jsem mu mohla říct, nemu-

95

sela si na nic hrát. Díky němu jsem se
naučila věci říkat tak, jak jsou, mluvit
s ním o sobě i o nás, aby věděl, co se ve
mně děje a zase naopak. Chvíli to trvá,
ale když se to vzájemně naučíte, je to
osvobozující.
Ve Švandově divadle hrajete v inscenaci Cry Baby Cry, v ní se pět žen
učí, jak být šťastné. Vy to umíte?
To jsem se taky musela naučit. Být
šťastná, mít se ráda, nechtít a neočekávat. Nebát se přiznat si, že taky umím
být sobecká, nebo naopak submisivní.
Člověk často něco očekává, a když se
skutečnost nesejde s jeho představami,
je zklamaný. Hodně mě naučilo, žejsem
se stala matkou. Mateřství ženu v ženě
odstaví trochu na vedlejší kolej. Moje
role v téhle inscenaci je matka tří dětí,
která se jim úplně odevzdá. Což podle
mě není dobře, ani pro ni, ani pro ně.
I když bych pro své děti udělala cokoliv.
Každá z nás pěti jsme si svůj part, jeho
základ, napsaly samy. Já ho psala, když
jsem byla na mateřské s Madlenkou
a chodila jsem do divadla jen párkrát
do měsíce hrát. Byla to pro mě určitá
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terapie, vlastně jsem napsala příběh
ženy, jakou bych nechtěla být. Nakonec
jsme každá přišla na to, že se v některých chvílích poznáváme. Bylo osvobozující si to přiznat. Představení původně vzniklo jako experiment jen pro pár
repríz, pracovaly jsme na něm rok. Ale
protože má velký úspěch, hrajeme ho
pořád. To, že jde člověk s vlastní kůží na
trh a přizná, že je vás občas dost a taky
někdy dokážete být kráva, ženy oslovuje. A baví se i muži.

byla docela bordelář, teď mě nepořádek štve. Ale už vím, že v období, kdy
zkouším v divadle a ještě natáčím seriál, nemůžu všechno stihnout, aniž bych
byla protivná, tak mi s uklízením pomáhá paní. Jinak si raději uklidím sama.
Syn je taky trochu nepořádný, stejně
jako jsem byla já. Je zvláštní, jak pak ve
svých dětech vidíte vlastní chyby. Stejně
tak je zajímavé uvědomit si, že v sobě
vnímáte vzorce chování svých rodičů. Já
v sobě čím dál častěji vidím svou mámu.

Kdy je vás tak zvaně dost?
Umím být zvlášť doma – maminka tomu
říkala - vehementní. Člověk chce něčeho docílit, má jasnou představu, že věci
mají nějak fungovat. A když nefungují,
je frustrovaný. A je jedno, že jde o úklid
domácnosti, dělání úkolů s dětmi, nebo
něco jiného. K podobným pocitům jsem
náchylná, když jsem unavená, chybí mi
trpělivost. Ale učím se nebýt tak intenzivní. Člověk nesmí chtít být moc dokonalý, protože pak je nesnesitelný. Když
na mě tyhle pocity přijdou, už vím, že
lepší je se na své představy vykašlat,
ono se to nezblázní. Jako dítě jsem

Umělecké profesi se věnuje i váš
bratr.
Můj tatínek byl potapěč, ještě ten svazarmovský, brácha si už na škole udělal
licenci a začal pod vodou natáčet. Pak
se dostal do týmu kameramana a režiséra Steva Lichtaga, který natáčí podmořské dokumenty. Teď už má brácha
tři děti, takže výlety za žraloky musel
omezit, ale je to jeho velká vášeň. Jako
malí jsme se občas dohadovali, já jako
starší sestra jsem nad ním musela držet
ochrannou ruku, byla jsem otrávená, že
jemu se leccos prominulo. Ale jinak nás
naši vychovávali spravedlivě. Když jsem

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Nejstarší vzpomínku mám spojenou se Znojmem, kde jsem se narodila, když maminka s tátou ještě studovali. Proto jsem první
rok byla hodně u babičky a u dědy, kteří se o mě starali. Vybavuju si jejich starý byt a jednu znojemskou ulici. To, jak sedím
dědovi na klíně. On měl obrovský stůl z masivu, na něm knihy, těžítko se sovou a věcičku na čištění fajfky, „ťapťátko“, se
kterým jsme si vždycky s bráškou moc rádi hráli.
pak už studovala DAMU, Mates byl rok
s rodiči v Japonsku. Odjel tam jako kluk
a když jsem za nimi přijela na prázdniny, přivítal mě skoro dospělý a vyzrálý
chlap. Byla to neuvěřitelná proměna.
Dneska je pro mě brácha oporou, bohužel se nemáme čas vídat tak často,
jak bychom chtěli. V Japonsku jsme byli
všichni, když mi bylo jedenáct, pak jsem
se tam vrátila ve dvaceti, byly to pokaždé nezapomenutelné prázdniny. To už
jsme se sbalili s bráchou a kamarádkou
a jeli na 14 dní na Hokkaido. První návštěva byla ještě za bolševika, byl to pro
nás úplně jiný svět. Ale po těch deseti
letech to byl rozdíl, Japonsko se strašně rychle mění. Naši se tam pak ještě
několikrát pokaždé na nějaký týden
vrátili, já už ne. Ale chtěla bych tam někdy vzít Tomáše a děti, ukázat jim, kde
jsme tenkrát bydleli, navštívit tátovy japonské přátele, ukázat jim aspoň něco

z toho, co jsme tam kdysi zažili. Je to
jedno z mých přání.
A další přání?
Další přání jsou snáz splnitelná. Doufám, že odjedeme na týden s dětmi
na hory. Jezdíme vždycky přes Vánoce a Nový rok s partou lidí, kteří mají
podobně staré děti. Ráda bych někdy
vyrazila i do Alp. Ale udělat si v zimě
dovolenou jde s divadelním fermanem
těžko dohromady. V létě bych se chtěla vrátit do Španělska, kde jsem kdysi
pracovala. Mám tam blízkou kamarádku, která se tam odstěhovala. Známe
se od deseti let a jsme skoro jako sestry.

býváme často, pomáháme se jí starat
jak o dům, tak o zahradu. Než přijde
Ježíšek, zpíváme s dětmi na zahradě
koledy, to je jeden z našich rituálů.
O svátcích se pravidelně setkáváme
i s bráchou a našima, celá rodina. Před
Vánocemi pečeme s dětmi perníčky, ale
zbytek cukroví nechávám na tchyni,
která peče výborně a snad ji to i baví.
Já miluju třeba její marokánky nebo
išlské dortíčky. Když cukroví zbyde,
dáme ho do mrazáku a v létě ho pak
vyndáme a rozmrazíme ke kafi. Ty tři
sváteční dny jsou pro mě naprosto svaté, přes ně nejede vlak. Miluju, že jsme
spolu a nic nemusíme, jsme v klidu.

Do léta je ještě daleko, teď máme
před sebou Vánoce. Jak je trávíte?
Vánoce jsou plné rituálů, které miluju.
Býváme v Brandýse s tchyní, protože
má velký dům. My tam v průběhu roku

Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Líčila a česala Tereza Hrdličková
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