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Všechno dělám buď naplno, nebo vůbec

Inzerce

Podpořte imunitu
proti chřipce
a nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo
jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho
Wobenzym tím, že posiluje imunitu, pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit
opakování nemoci.

Pomáhá už přes 50 let

Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety
u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s
ním spokojeni a že pomáhá.
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 800 160 000,
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Více na www.wobenzym.cz
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Editorial
Minulý týden jsem četla takový hezký editoriál.
Psala ho paní, která samu sebe delegovala na post
matky roku, protože prý ji všichni obdivují, jak zvládá práci, domácnost, výchovu dcery a ještě má vždy
uklizeno, uvařeno a každý večer čas věnovat se svému manželovi. Matkou roku je ovšem proto, že umí
práci náležitě delegovat. Takže úklid převelela na
uklízečku, co nezvládne ona, s tím prý pomůže maminka, které se nestydí zavolat s prosbou o pomoc.
Tak jsem to četla a říkala si, že je asi něco špatně. Jenom nevím s kým. Ráda svým dětem pomůžu s čímkoliv, ale že bych chtěla být uklízečka na telefon,
která přiběhne pokaždé, když je dcerunka unavená
a nechce se jí žehlit? Nebo snad být matkou dcery,
která chodí do práce, znamená nemít žádný osobní
život? Navíc, ať počítám, jak počítám, je-li paní matkou dvouletého dítěte, je velmi pravděpodobné, že
její maminka ještě též chodí do práce. Nastalo teď
tedy období, kdy má na starosti dvě domácnosti?
I když… Možná i tří, protože jsem nedávno četla
zajímavé zamyšlení nad tím, že dnešní generace padesátníků má vlastně povinnost souběžně pečovat
o své děti i své staré rodiče…
A co jsem tím vlastně chtěla říct? Možná, že dva
zdraví mladí rodiče by společně mohli zvládnout
domácnost s jedním malým dítětem. Možná, že
mamince by měla paní volat ve chvíli, kdy se s ní
chce popovídat a třeba ji pozvat na nedělní oběd,
aby se navzájem trochu užily. Možná, že kult spokojenosti samé se sebou je fajn, jen nesmí být budován na úkor někoho jiného…
Tak to by byla asi dneska netradičně všechno.
Snad jen, že pokud ještě nejste na horách a plánujete jarní prázdniny, možná vám přijde vhod náš
článek Hurá, prázdniny jsou tady. A určitě nepřehlédněte náš rozhovor. S maminkou, která to fakt
zvládá…
Tak krásné počtení a za měsíc zase na shledanou

Titulní foto: Monika Navrátilová
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CHCETE MÍT ZDRAVÉ DÍTĚ?
MYSLETE NA TO V TĚHOTENSTVÍ
Je známo, že na vzniku nejobávanějších
civilizačních onemocnění i dalších zdravotních problémů (jako jsou např. alergie) se do
značné míry podílí nevhodná životospráva.
Správně jíst bychom ale měli začít mnohem
dříve, než to obvykle děláme…

INZERCE

Těhotenství

V dnešní době se často mluví o vědomém rodičovství, které má začít mnohem dříve, než se narodí dítě. Ideální
je, pokud se žena – ještě před tím, než
se s partnerem rozhodnou k početí –
nejen seznámí, ale i prakticky zabývá
zdravým životním stylem. Když si osvojí
správné stravovací návyky a přijímá vyrovnané množství vitamínů a minerálů.
Poté, co žena otěhotní, se musí zabývat
správným jídelníčkem o to více…

STRAVA V TĚHOTENSTVÍ
Každou těhulku určitě zajímá, jak se
stravovat, aby se miminko i ona měly
co nejlépe.
Zdravá strava spočívá především v přijímání pestré a vyvážené stravy, a to
v menších dávkách 5 až 6x denně.
V průběhu těhotenství se chutě, pocit
nasycení a hladu mění. Může za to růst
bříška, tlak dělohy na játra a žaludek.

•
•
•

•
•
•

zvyšuje se krevní objem = 1,45 kg
zvyšuje se objem vody v těle = 1,48 kg
zvyšuje se tuková tkáň matky =
3,345 kg

ENERGIE A BÍLKOVINY
V těhotenství se nezdvojnásobuje příjem energie, maminky nejí „za dva”!
Bílkoviny májí vliv na délku miminka:
•
od 2. trimestru se příjem zvyšuje
o 200 kilokalorií (0,8 MJ)
•
zvýšení dávky bílkovin = 70 - 100
gramů denně

•

KYSELINA LISTOVÁ
•
•

ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY
- TUKY
•
•
•

důležité pro vývoj mozku, kognitivní funkce - inteligence, zrak
důležité u veganek a opakovaně
těhotných
zdroje: rostlinné oleje, rybí olej, listová zelenina, netučné maso, žloutek, tučné ryby

•

VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK
V průměru se uvádí, že budoucí maminky v průběhu celého těhotenství přiberou 12,5 kg.
•
plod = 3,4 kg
•
placenta = 650 g
•
děloha = 970 g
•
prsní tkáň = 405 g
•
plodová tekutina = 800 g
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HOŘČÍK
•
•
•

Potřeba hořčíku je v těhotenství
zvýšena
Až 65% nastávající maminek trpí
jeho nedostatkem
V případě nedostatku hořčíku v organizmu hrozí:
•
Křeče v nohách

Stahy dělohy
Poruchy funkce placenty
Předčasné porody (narodí děťátko s nízkou hmotností, které může mít problémy s dýcháním a do budoucna třeba
i se zrakem a s motorikou)
Křeče a „tvrdnutí břicha“ postihují
téměř 50% těhotných žen.

•

důležitá pro dělení buněk
u žen, které mají nedostatek
této kyseliny - potraty, zpomalený růst plodu, předčasné porody.
Ale pozor! Nedostatek může být
i relativní. Přibližně 50% žen z genetických příčin neumí dokonale
zpracovat kyselinu listovou z potravy, proto je vhodné užívat tzv.
aktivní foláty, např. Metafolin.
Doporučovaný denní příjem podle
České gyn. společnosti je min. 400600 mikrogramů…
zdroje: košťálová, listová a kořenová zelenina, jižní ovoce, ořechy,
semena, droždí, luštěniny, obiloviny, játra a vnitřnosti

ŽELEZO
•
•

nejčastější deficit
každá žena je vyšetřována na

Dejte Vašemu dítěti víc
než barvu svých očí.
Můžete ovlivnit víc, než si myslíte!

Výživa v těhotenství ovlivňuje zdraví miminka
na celý jeho život.
Z nedávné vědecké studie1 vyplývá
vyplývá, že: Z 25 % je zdraví dítěte v průbě
průběhu jeho
života ovlivněno pouze jeho genetickou dispozicí. Až 75 % může být ovlivněno
epigeneticky, tedy i životním stylem matky2 a její výživou.
Femibion® pomáhá doplnit látky důležité právě v období těhotenství a kojení.
Pečlivě sestavené složení odpovídá tomu, co máma i miminko v tomto období
potřebují.

CH17FB02

Foláty (kyselina listová a Metafolin
Metafolin®)) pro růst zárodečných tkání.
DHA pro vývoj mozku a zraku dítěte.
Vitamin D3 pro imunitu, zdravé kosti
osti a zuby.

uje pestrou a vyváženou stravu.
Doplněk stravy. Nenahrazuje
1
2

Teh AL et al. Genome Res 2014;24(7):1064–1074.
7):1064–1074.
Životní styl: výživa, zdravá váha matky
atky a dítěte
dítěte, vyhýbání se kouření a stresu
stresu.

Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4
www.femibion.cz
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•

•
•

•

množství hemoglobinu. Pokud je
výsledek nižší než 110 g/litr, je nutná suplementace
dopady nedostatku - nedonošenost, předčasný porod, nízká porodní váha
doporučená denní dávka: 16 - 20
miligramů
zdroje: živočišné potraviny, kde
je přítomna krev - jelita, tlačenky,
červené maso
pro lepší vstřebávání je důležitá
dostatečná kyselost v žaludku

•

miligramů
zdroje: maso, mořské ryby, „plody
moře”

CO NEJÍST
•

VITAMÍN D
•
•
•

•

nedostatek způsobuje deformity
pánve matky, nízkou porodní váhu
podílí se na fetálním programování
je spoluzodpovědný za imunitu
u maminky i nastavení vrozené
imunity miminka
nedostatek v těhotenství znamená
špatnou startovací dráhu novorozence

•
•

•
•

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
•

VÁPNÍK
•
•
•
•

důležitý pro svaly, kosti, matka se
připravuje na laktaci
pokud je ho v těle nedostatek, plod
si ho „bere” na úkor matky - z kostí
doporučená denní dávka: 1 200 miligramů
zdroje: tvrdé sýry, acidofilní mléko,
mléčné výrobky, pitná voda, sardinky,
mák

ZINEK
•
•

•
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zvýšený příjem je nutný hlavně
u vegetariánek a veganek
nedostatek způsobuje - retardace
plodu, zarudnutí kůže miminka
(obličej, genitálie)
doporučena denní dávka: 7 - 13

B 12
•

pomocní doplňků stravy by jej měly
užívat veganky a vegetariánky

•
•

OVOCE A ZELENINA
Nezanedbatelnou roli ve výživě hraje
i ovoce a zelenina. Můžeme je konzumovat buď přímo, nebo ve formě džusů.
Vzhledem k tomu, že každý den bychom měli mít v jídelníčku pět ovocných či zeleninových jídel, nejšťastnější
volbou bude kombinace obou možností. Tedy doplnit ovoce kvalitní zeleninovou či ovocnou šťávou. Do výbavy
každá nastávající maminky by tedy měl
patřit kvalitní odšťavňovač.

kofein (káva, kolové nápoje, čokoláda), alkohol, některé bylinkové
čaje (vždy přečíst příbalový leták!)
potraviny napadené plísní
potraviny s „ušlechtilou plísní”
(niva, hermelín) - podporují rozvoj
kvasinek a mykóz
málo vařené či syrové maso
syrová vejce

•
•

Snídaně: 200 ml 1,5% kravského mléka, 2 rohlíky, máslo, 30%
máslový sýr, rajče
Svačina: 2 banány
Oběd: 200 ml nudlové polévky
s drůbky, 125 g hovězí rolády, 250
g vařených brambor, 100 g vařené
brokolice, jahodový koktejl (100 g
mléka a 100 g jahod)
Svačina: 1 plátek bábovky s ořechy,
250 g broskvového nektaru
Večeře: 2 krajíce celozrnného chleba, sardinky v oleji, zelená paprika,
čaj s citrónem a 2 kostkami cukru

Zdroj:womenzone.cz,
foto: Shutterstock.com

Advertorial

MAMINKY, MYSLETE I NA SEBE!
Ženy plánující početí, těhotné, ale i kojící maminky, které se již o svého drobečka starají,
potřebují pravidelný přísun vitamínů, minerálů
a potřebných živin, aby se v těchto třech fázích
mateřství udržely fit a v psychické pohodě. Ne
vždy je to však tak snadné. Spousta práce a každodenní shon často maminkám neumožní
veškeré potřebné látky pravidelně doplňovat.
Řešením může být unikátní lahodný mléčný
nápoj Sunar gravimilk, který byl vyvinutý na
základě poznatků o výživě a speciálně dle
postřehů samotných spotřebitelek.
Sunar gravimilk je jako jediný na trhu určen
pro všechny tři fáze mateřství, kterými jsou
příprava na početí, těhotenství a doba kojení.
Obsahuje jód, který je potřeba pro optimální
činnost nervové soustavy, železo, jež přispívá
k rozvoji poznávacích funkcí dítěte, a kyselinu
listovou, působící příznivě na krvetvorbu a růst
zárodečných tkání během těhotenství. Obsahuje jednoduše vše, co ženy v období mateřství
potřebují. Zároveň ve složení nechybí vitamíny B2 a C, DHA omega-3 mastné kyseliny ani
mléčný tuk, který nápoji propůjčuje přirozenou, jemnou mléčnou chuť, a proto si na něm
pochutná každá maminka.

INZERCE
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Abby Clementsová
Zasněžená svatba
298 Kč

Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se přípravami svateb. Jenom
pomáhala své sestře-dvojčeti Lile s jejím „velkým dnem“. Vybrala
nejen velmi vhodné prostředí, ale postarala se o všechnu výzdobu, choreografii slavnosti i veškeré jídlo, včetně úžasného
svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní
svatba Lily a Ollieho byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho a Hazel se začali ozývat další zájemci. Vyhovět jejich přáním nebylo
vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si vybrali svatbu na
hradě ve skotských horách a bohémsky laděný pár Josh a Sarah
zatoužili po karibském ráji. Musela čelit mnoha nečekaným
problémům, aby těmto dvěma odlišným párům otevřela cestu,
na jejímž konci by k sobě došly a řekly si „ano“. Jestli se to Hazel
podařilo a co přitom sama prožívala, to se dočtete v nové knize
Abby Clementsové, která city rozhodně nešetří.

KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
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5 ZMĚN
KTERÉ MŮŽETE NA SVÉM TĚLE

SLEDOVAT PO PORODU

10

Těhotenství

INZERCE

Narození miminka obrátí svět novopečené maminky naruby. Odstartuje nejkrásnější období v jejím životě, její biorytmus bude mít pod palcem nový malý generál
a na zlepšení dne často postačí jen drobný dětský úsměv. Porod je velká změna,
nejen životní, ale i pro vaše tělo. Na co je třeba připravit a kdy s ním příchozí nepříjemnosti odezní?
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Těhotenství

1. OBČASNÝ ÚNIK MOČI

2. POPORODNÍ BŘÍŠKO

Pokud vedle dětských plenek musíte
řešit i pomůcky na únik moči pro dospělé, není to nic příjemného. Pokud
se vám to stane, nevěšte hlavu, nejste

Jednou z partií ženského těla, na kterých jsou změny po porodu nejviditelnější, je břicho. Levá a pravá strana
svalů tvořících přední stěnu břicha se

edém. Vzniká proto, že krev ze zmenšující se dělohy a infuze, které jste při
porodu dostaly, nelze jen tak jednoduše z těla vypudit, a proto se usazují
v nohách. Za normálních okolností by
se však měl otok do deseti dnů ztratit, pokud ne, pomůže lékař. V těchto dnech si proto obouvejte pohodlné pantofle nebo jinou volnou obuv
a nezapomínejte tělu dopřávat bílkoviny, které se při porodu ztrácejí.

4. VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Zatímco vlasy během těhotenství sílí,
stává se, že po porodu je ztrácíte po
hrstech. Během těhotenství vyšší hladina estrogenu stimulovala růst vlasů,
po porodu a během kojení je estrogenu v těle málo, a tak vlasy přestávají růst a padají. Obvykle se s tímto
problémem začnete potýkat okolo 12.
týdne po porodu. K původní tloušťce
a hustotě vlasů se zpravidla dostanete v průběhu šesti měsíců až jednoho
roku. Některým maminkám zůstane
kvalita vlasů změněna navždy. Důležité však je, že vypadávání se jednou
určitě zastaví.

5. HEMOROIDY

v tom sama. Jde obvykle jen o dočasný problém, způsobený tím, že během
porodu hlava dítěte tlačila na boční
stěnu pochvy, a tak se nervy na těchto
místech staly dočasně necitlivými. Pomoci může procvičování svalů pánevního dna a zvýšení pohodlí používáním
tenkých diskrétních inkontinenčních
vložek. Dobrou zprávou je, že nervy se
regenerují rychle a typická poporodní
inkontinence trvá jen několik dní až
týdnů. MUDr. Jan Pokorný FEBU, MBA,
radí: „Během těhotenství dochází ke
změně anatomických poměrů, které
mohou trvat i po porodu. Pokud zároveň dojde ke zvýšení tělesné hmotnosti, mohou se problémy kumulovat.
Inkontinence se dá řešit fyzickým cvičením, redukcí tělesné hmotnosti, v některých případech léky nebo operací.“
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v důsledku velkého vnitřního tlaku
oddělí a uvolněná tkáň, která je spojuje, je nedokáže udržet. Mezi oběma
stranami se následně vytvoří mezera.
Některé druhy cviků a sportovních aktivit tento stav mohou ještě zhoršit,
a tak se cvičením namísto z pevného
bříška stane bříško vláčné a vyduté. Pokud náhodou zjistíte, že máte
tento problém a nevěděli jste o něm,
nic se neděje, štěrbina je pravděpodobně tak malinká, že se dá správně
zvoleným cvičením snadno uzavřít,
případně se můžete svěřit do rukou
chirurgů.

3. NAPUCHLÉ NOHY
Mnohé maminky zažijí otoky nohou
během těhotenství, ale ojedinělý není
ani poporodní otok, který se nazývá

Další problém můžete po porodu pocítit již při běžném sezení. Když žena
při porodu tlačí, často jí vystoupí na
čele žíly. Pod stejným tlakem jsou
i hemoroidy, nemluvě o tom, že děloha v těhotenství na ně tlačila několik
měsíců. Existuje mnoho způsobů, jak
si pomoci - můžete vyzkoušet studené obklady, vlhčené léčivé ubrousky
na hemoroidy po stolici, sedavé lázně
či mastičky, které koupíte v lékárně.
Pokud problémy s hemoroidy přetrvávají nebo si všimnete krvácení, poraďte se s lékařem, který vám může
předepsat venofarmaka. „U viditelných projevů onemocnění je vhodné
užívat účinné venofarmakum (lék na
žíly), které vám předepíše praktický
lékař nebo kterýkoli žilní specialista,“
doporučuje doc. MUDr. Fait a varuje:
„Nedoporučuji spoléhat se na neověřené doplňky stravy, které by mohly
uškodit během kojení dítěti, nebo mít
pouze placebo efekt a které nejsou
ověřovány.“ Je to častý problém, za
který se vůbec nemusíte stydět.
Foto: Schutterstock.com
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PLAVÁNÍ
KOJENCŮ

Plavání kojenců a batolat v bazénech - ideální způsob rozvoje motoriky dítěte,
možnost dítě pozvolna otužovat a trávit s ním čas v kolektivu stejně starých dětí.

Svět nejmenších
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Pohled na rodiče s malým, roztomilým
plaváčkem v bazénu, ve kterém si dítě
zjevně užívá jak příjemného vodního
prostředí, tak přítomnosti rodiče, je jistě přitažlivý a inspirující. Navíc způsob
přijímání vodního prostředí dítětem
dává tušit, že brzké navázání na prenatální vývoj miminka ve vodním prostředí matčiny dělohy umožní dítěti pohyb
ve vodě bez stresu a avizuje možnost
snížení rizika utopení dítěte v důsledku
neznalosti plavání.
Plavání je pro malé děti stejně zdravé
jako pro dospělého člověka. Například
děti, jež chodí plavat, jsou třikrát méně
nemocné než děti, které plavat nechodí. Je to tím, že dítě se během plavání
otužuje (teplota se pohybuje okolo 32
ºC) a dětský organismus se stává odolnějším. Plavání je i u miminka sport
a pohyb upevňuje fyzickou kondici.
Pravidelné plavání posiluje srdeční sval,
plavající děti mají „silnější srdce“, takže
počet impulzů za minutu je o přibližně
deset nižší než u dětí neplavajících. Další předností plavání je příznivý vliv na
dýchání: plavající děti si osvojí správnou
techniku dýchání a objem jejich plic je
o 10 až 15 procent větší než u dětí neplavajících. Pohyb ve vodě také pozitivně ovlivňuje a urychluje pohybový vývoj kojenců, plavající děti často lezou,
sedí i chodí dříve než děti neplavající.
Kromě toho plavání také podporuje
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správné držení těla. Pohyb ve vodě, tak
jako ostatně každý jiný pohyb, se projeví i na apetitu vašeho děťátka, takže má
obvykle chuť k jídlu. Jestli máte doma
človíčka, který jídlu moc nedá, choďte
s ním plavat a uvidíte ty změny! Totéž
lze poradit maminkám, jejichž dítko
hůř spí, případně má obrácený režim:
zkuste plavání. Plavající děti obecně
dobře spí a díky fyzické námaze, kterou
vynaložily v bazénu, se lépe napravuje
obrácený režim, kdy děťátko v noci bdí
a ve dne spí, do normálu.
Někteří lékaři poukazují na negativní
dopad pobytu dítěte v bazénu, zejména s ohledem na obsah chloru ve vodě.
Neznamená to samozřejmě, že byste
s dítětem neměli chodit plavat. Vždy
je ale namístě zodpovědně volit, kam
a s kým. Máte-li navíc možnost volby
třeba slaného bazénu, neváhejte. Tam
zápory naprosto eliminujete a zůstanou jen klady.
Rozhodli jste se, že je pro vás plavání to
pravé? Pojďme si k tomu tedy něco říct.

VÍTE, CO JE VANIČKOVÁNÍ?
Možná vás to překvapí, ale vaše plavání rozhodně nebude začínat v bazénu.
První příjde na řadu vaničkování. Jde
o formu plavání pro děti již od 6 týdnů. Probíhat může u vás doma. Pro tyto
malé děti se pak vana přemění v bazének a ony si příjemně užívají koupel. In-

struktorka, která vede vaničkování, nejprve maminku učí jak s dítkem ve vaně
pohybovat, jak ho polohovat a jak si
s ním hrát, aby to pro něj bylo příjemné
a prospěšné. Dokonce již v této době
se miminko potápí. A bez lokání, nebo
pití vody. Děti za pomoci jednoduchých
technik proplouvají pod vodou a jsou
spokojené. Takto to probíhá až do 6
měsíců, kdy vana začne být těsná. A to
je okamžik, kdy vyhledat bazén pro
plavání s kojenci a batolaty.

A JSME V BAZÉNU…
Pro děti od 6 měsíců je vhodné plavat
v bazénu. I když, ono slovo plaváni je
nadnesené. Kojenci neplavou klasickými plaveckými styly. Technicky ani nijak
jinak to není možné. Nemají ještě koordinaci pohybů, jsou plně závislí na dospělém, tedy na rodiči. A přesto plavou.
S pomocí rodiče, plavou, potápí se, pohupují se, dovádějí, zkrátka dělají řadu
cvičení ve vodě. Ta jsou perfektně promyšlená a motivují dítě k pohybu, podporují jeho vývoj, po stránce psychické
i motorické. Zásluhou básniček, říkanek
a písniček, které cvičení doprovázejí je
podpořena i komunikace rodiče s dítětem a tak se posiluje i vztah rodič – dítě.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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TELOCVICNA
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ESS

WELLNESS

finská sauna I aroma sauna I
parní lázeň I ledová studna I

TĚLOCVIČNA

X Body I jóga I trx I funkční trénink I
pilates I jumping I a další

I výborná dostupnost

I zastávka autobusu Brodského přímo před areálem
I 4 min od OC Chodov
I Plavecký areál Jedenáctka VS
I Mírového hnutí 2385 / 3 I Praha 4 - Chodov
I Recepce 226 801 290 / 299
Aqua Sport Club

www.aquasportclub.cz

❘ recepce 8 –19 hod. 602 702 774 ❘ www.studio-skokanek.cz

Kurzy plavání DOLNÍ bŘeŽANY
I VANIČKY I 0 – 6 měsíců
I PLAVÁNÍ DĚTÍ I 6 měsíců – 8 let
I PRÁZDNINOVÉ PLAVÁNÍ
I prázdninový kemp a intenzivní letní kurz
I AquAeRObIK
I aerobní cvičení ve vodním prostředí
I RODINNÉ PLAVÁNÍ
I pronájem bazénu v pátek a o víkendu
I
I
I
I
I

teplota vody - nerezový bazén 31 °C
individuální přístup
prostorná herna s kavárnou
nejmodernější technologie čištění vody
wi-fi I parkoviště
Bud‘te s námi na Facebooku!

'
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pro nové děti od
2017
info@studio-skokanek.cz
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MAMI, KOUKEJ, ROSTU
VÝVOJ DÍTĚTE DO TŘÍ LET
První úsměv, první zvednutí hlavičky, první otočení
na bříško… Přichází vše v ten správný čas?

INZERCE
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NOVOROZENEC
“I když novorozenec většinu času, až
20 hodin, prospí, jsou chvíle, pro maminku velice radostné, kdy otevře očka
a pozoruje ji,” píše v knize Péče o dítě
MUDr. Martin Gregora. “Často dá přednost pozorování lidského obličeje před
ostatními podněty a dokonce se snaží
napodobit naši mimiku. Jsou to okamžiky prvních kontaktů rodičů a dítěte, neméně důležité jako je přikládání k prsu.
Napodobování je formou komunikace
a základ pro tvorbu citových a sociálních
vazeb. Pomáhá dítěti poznávat svět od
prvních týdnů života. Již novorozenec
několik hodin starý dokáže napodobit
gesta dospělého, jako je vystrkování
jazyka nebo zívání. Napodobováním
se později ze žvatlání vyvine schopnost
mluvit a poslouchat.”
Dítě upřednostňuje matku před jinými
osobami. “Její vnímání je spojeno s chutí
mléka, hlasem, dotyky a vůní položky,”
pokračuje odborník. “Základní potřeba, o kterou se novorozenec důsledně
hlásí, je jídlo. Pláčem reaguje také na
nepříjemné pocity a vyrušení. V poloze
na břiše otáčí hlavu na stranu, krátce ji
zvedne od podložky. Přitáhnete-li ale
dítě do sedu, spadla by mu hlavička dozadu, což není žádoucí. Proto ji musíme
při manipulaci s novorozencem podpírat. Ve věku jednoho měsíce již fixuje
a sleduje předměty, kterými pohybujeme v jeho zorném poli. To je ale omezené jen asi na 20 º. Má se za to, že ostrost
jeho zraku je přibližně poloviční než
u dospělého. Omezení zorného pole je
dáno nezralostí koordinace pohybů hlavičky a očí.”

ŠEST TÝDNŮ
“Stáčí- li novorozenec trvale hlavičku
k jedné straně, není to v pořádku,” upozorňuje lékař. “Krční svaly se tak na jedné straně natahují a zkracují na druhé.
To ve svém důsledku může vést k nerovnoměrnému vývoji a přetěžování krční
páteře a k častým bolestem hlavy v budoucnu. Konzultace s lékařem případně
vyšetření dětským neurologem a cílená
rehabilitace jsou namístě. Kojenec v šesti týdnech sleduje předměty, usmívá se,
když se na něho mluví. Začíná sledovat
pohybující se osobu. V poloze na bříšku
zvedá bradu nad podložku v úhlu maximálně 45 °. Při přitažení za ruce do sedu
mu ještě padá hlavička do záklonu. Po-
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hyby nožiček a ruček jsou nekoordinované. Svalové napětí je vyšší.”

POLOHA NA BŘÍŠKU:
“Pravidelné ukládání dítěte do polohy
na bříško je velmi důležité pro rozvoj
a cvičení zádového svalstva,” radí MUDr.
Gregora. “Do polohy na bříšku dítě
ukládáme v bdělém stavu a nenecháváme je bez dozoru. Do 4 měsíců to není
poloha vhodná pro spánek. Posilování
zádového svalstva dítěti umožňujeme
pravidelně, po chvilkách několikrát během dne a pobyt v této poloze postupně prodlužujeme. Celková doba pobytu
na bříšku v tomto věku může být více
než jedna hodina. Počítá se nejen krátká
doba, kdy dítě leží na pevné podložce
např. při přebalování nebo před či po
koupání ale také čas, který dítě stráví
v aktivních polohách v náručí (,,tygřík“,
atp.) V poloze na bříšku by se dítě mělo
opírat předloktím o podložku.”

je držet. Předměty drží tak, že paleček
bývá v opozici proti ostatním prstům.
To je podmínkou jemnější manipulace
s nimi a lepšího držení. Hračky s tkaničkou si dítě dokáže přitáhnout k sobě,
aby si s nimi mohlo hrát.
Začíná ale také doba, kdy bude pečlivěji
rozlišovat své blízké a pociťovat strach
z cizích osob. Uvědomuje si stálé a bezpečné vztahy, váže se na matku. Postupně se naučilo využívat své hlasové
schopnosti k vytváření hluku a upoutání
pozornosti.
Přitáhne se do sedu a dokáže sedět
s oporou. Obrací se na záda a ze zad na
bříško.
V poloze na bříšku se vzepře na napjatých pažích, přičemž hrudník a část bříška jsou nad podložkou. Drží si nožky
rukama, strká si palec od nohy do úst.
Začíná rozlišovat oblíbená a neoblíbená
jídla.

DEVĚT MĚSÍCŮ
TŘI MĚSÍCE
Tříměsíční děťátko se spontánně směje,
zpozorní na zvuk a samo vydává zvuky,
prohlíží si prsty a hraje si s nimi. Doba
bdění je výrazně delší a mírně se zlepšují
i pohybové dovednosti, i když pohyby
zůstávají necílené. Dítě se začíná více zajímat o hračky zavěšené nad postýlkou,
zprvu náhodně, později úmyslně se jich
dotkne a rozhoupe je. Dokáže uchopit
do ruky podaný předmět. Velkou zábavou a zdrojem inspirace se stává krmení. Brzy také zjistí, že pláč je pro něho
důležitý nástroj k upoutání pozornosti
dospělých a že schopnost ovládat tuto
dovednost, plakat vědomě, je tuze vzrušující. Ve třech měsících se na břiše opírá
o předloktí a dolní polovinu hrudníku,dlaně má rozevřeny.Tomuto pohybu se
zvednutou hlavičkou říkáme pasení hříbátek. “Je to důležitý krok ve vývoji dítěte. Pevně zaťaté ruce v pěst nebo opírání se pouze o zápěstí při natažených
pažích svědčí pro přetrvávající zvýšené
svalové napětí a není známkou správného vývoje. V sedu udrží hlavičku a uchopí předmět podaný do ruky,” říká lékař.

ŠEST MĚSÍCŮ
Je-li dítě osloveno, odpovídá hláskami,
otáčí se za zvukem, raduje se z pozornosti ostatních, uchopuje předměty
a předává je z ruky do ruky. Umí si vzít
do každé ruky jinou hračku a současně

Devítiměsíční kojenec umí tvořit řetězce
slabik, říká „máma, táta“, umí „paci-paci“.
Začíná výrazněji projevovat obavu z cizích lidí, zkoumá předměty rukama, ústy
a očima, samostatně sedí, plazí se a začíná lézt. (Dokud se dítě samo neposadí,
nemělo by volně, bez opory sedět déle
než několik minut). S pomocí se přitáhne do stoje.
Plazení a následné lezení dítěte je důležitým milníkem v jeho vývoji. Při plazení se dítě pohybuje kupředu opřeno
o lokty, nohy zůstávají volně natažené.
Při lezení se již opírá dlaněmi s prsty nataženými, nohy i ruce jsou střídavě zatěžovány a nakročená nožka má lehce
pokrčenou plosku. Tímto obdobím začíná objevování prostoru „nahoře“ nad
horizontálou.
“Neučte dítě chodit, i když se zdá, že
si nic jiného nepřeje než vzít za ruce,
aby se mohlo postavit a udělat první
nesmělé krůčky,” upozorňuje MUDr.
Gregora. “Naučí se chodit samo, jakmile
k tomu dozraje. Lezení je velmi složité
a dítě si tak procvičuje pohybové vzorce a budoucí koordinaci pohybů, což se
mu bude později při chůzi a běhu velmi
hodit. Usnadňováním chůze držením za
ruce dítě etapu lezení celkem zbytečně
zkrátí nebo vůbec přeskočí ,což z vývojového hlediska není optimální. Na dru-
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hou stranu je mnoho dětí, které nelezly a nikdy jim to nevadilo a zřejmě ani
vadit nebude. Také jsou děti, které lezly
ještě dlouho po roce věku, kdy si jejich
vrstevníci již obstojně vykračovali, a ani
těmto dětem mírné zpoždění začátku
chůze nevadí.”

JEDEN ROK
V roce věku již dítě často říká několik
slov, rozumí jednoduchým otázkám,
dává pusinku, pomáhá při oblékání. Napodobuje své blízké, aby je rozesmálo,
a čím více ocenění se mu dostane, tím
častěji to opakuje, aby pobavilo. Nedůvěřivost k neznámému zůstává a ostatní děti vyjma těch, s kterými vyrůstá,
ho nezajímají. Jasně cítí své já a začíná
vzdorovat,když něco není podle jeho
představy. Stojí s oporou, samostatně
se přitahuje do stoje, šplhá po nábytku.
Chodí do stran a drží se přitom nábytku,.K rychlejšímu přesunu z místa na
místo často stále používá náročné ale
oblíbené lezení. Chůze se bude postupně zdokonalovat. “Pozor na chodítka,
která jsou pro děti nevhodná a mohou
být i nebezpečná. Nevedou k přirozenému rozvoji jeho pohybových dovedností. Dítě, které bylo v chodítku, většinou
dlouho našlapuje při chůzi na špičky,”
upozorňuje odporník.

ŘEČ
“Na přelomu jednoho a druhého roku
začíná dítě mluvit. Na vývoj řeči mají
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vliv jeho vrozené vlohy, prostředí ale
i to, zda mělo dudlík,” přidává se Mgr.
Jana Bezděková. “Nejprve dítě používá
jednoslovná, často i jednoslabičná vyjádření, která mají spojitost s aktuálními
situacemi (pá-pá, ham), osobami (táta,
máma, bába).
Citoslovce nahrazují
slovesa. Když dítě řekne „tú“, může to
znamenat „koukej, mám auto“ nebo
„vidím, jak jede auto“, apod. Naučí se
používat „můj“, „moje“, pozná rozdíl
mezi „já“ a „ty“, správně reaguje na
„ano“ a „ne“ .”

RADY PRO RODIČE
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Na dítě vždy mluvíme správným
mluvním vzorem, nešišláme, slova
nekomolíme.
Tempo naší řeči má být klidné, pro
dítě srozumitelné.
Modulace naší řeči by měla být výrazná, ale ne přehnaná.
Po dítěti slova správně artikulačně
opakujeme, nehodnotíme jeho nedostatky.
Umožníme dítěti sledovat při mluvení náš obličej.
Aktivitu střídáme s odpočinkem,
dítě nepřetěžujeme zbytečně dlouhými činnostmi, dodržujeme pravidelný režim spánku a bdění.
Hojně si s dítětem zpíváme, říkankujeme, čteme jednoduché pohádky a příběhy, prohlížíme knížky
(leporela), komentujeme činnosti,
které s dítětem děláme, zapojuje-

8.

me je do aktivní komunikace při
hrách.
Vyvarujeme se drilu. Je zakázáno
používat výzvy typu „řekni“! Dítě
musí mít chuť s námi mluvit, podporujeme jeho mluvní apetit poskytováním pozitivní zpětné vazby.

PRVNÍ AŽ TŘETÍ ROK – VÝCHOVA
“Výchova dětí jednoznačně popírá rčení „když se chce, všechno jde“. V poradenské praxi jsem se setkal s desítkami
rodičů, kteří se nedopouštěli žádných
prokazatelných výchovných chyb, jednali s dětmi v souladu se zásadami správné
výchovy, sami měli k sobě dobrý vztah,
v rodině nebyl patrný problém a… vyrostla jim dítka velmi problematická,”
upozorňuje PhDr. Tomáš Novák. “Ani
odkaz na oficiálně známou genetickou
výbavu zde nepomůže. Rodiče i prarodiče jsou řádní, cílevědomí lidé. Nezbývá
než počítat s tím, že v genetické výbavě kohokoliv se podivnou hrou náhod
a chromozomů mohou aktivovat vlohy
zapomenutého prastrýce. Čím více se
genetický základ osobnosti odlišuje od
normy, tím méně je zvladatelný. Dobrá
vůle vychovatelů na něj nestačí.”

Text: Jana Abelson Tržilová,
Foto: Schutterstock.com,
zdroj: MUDr. Martin Gregora, Péče
o dítě od kojeneckého do školního
věku,
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Vegan

BODYCANN
BATH & SHOWER
Dokonalá péče pro celou rodinu
• certiﬁkováno pro děti 0–3let
• přírodní řada pro každodenní péči
o pokožku celého těla dětí i dospělých
• vhodné i pro citlivou pokožku
s projevy kožních ekzémů a lupénky
• jsou bohaté na řadu přírodních
látek např. konopný olej, D-pantenol,
měsíček lékařský, sůl z Mrtvého moře,
arganový olej a další
• produkty splňují normy přírodní kosmetiky
• složení těchto přípravků má minimální
zátěž na životní prostředí
Žádejte ve vaší lékárně
(nebo požádejte o objednání)

www.annabis.cz
INZERCE

Škola, základ života

OBLEČENÍ A OBUTÍ

PRO ŠKOLÁKA
Mikina, tričko, tenisky, víte, co by nemělo chybět v šatníku vašeho školáka?
A víte jak to vybrat, aby to splňovalo veškerá nutná kritéria?

Škola, základ života

INZERCE

Škola, základ života

Na čem bychom rozhodně neměli šetřit, to je obuv pro naše děti. Jaká
jsou kritéria pro výběr správné dětské
obuvi? Dětská noha roste velmi rychle.
Mění se do šířky, délky a růst přitom
neprobíhá plynule a souměrně. Tomuto faktu, je třeba přizpůsobit častější kontroly obuvi. Příliš krátká obuv

teriál je přírodní useň, která je měkká,
prodyšná, absorbuje vlhkost, ale přirozeně se přizpůsobí anatomickému
tvaru nohy. Umělé materiály, jako je
např. koženka, naprosto postrádají
tyto vlastnosti. Navíc se jedná o neprodyšné materiály, které mohou způsobit
vznik plísní, bradavic a dalších.

kontakt nohy s podložkou, a to má
za následek šourání a nezvedání paty.
Další funkcí podešve je tlumení. Chozením po asfaltu, betonu, dlažbě, parketách atd. je noha zatěžována. Nárazy se dále přenášejí na klouby a kosti.
Vhodnými materiály pro podešev je
polyuretan - PUR, termoplastický elastomer - TPE, pryž.

STŘIH SVRŠKU
Dobře zvolený střih svršku a upevnění
(šněrování, suchý zip, přezky, pásky)
umožňuje dobrou fixaci nohy a drží
ji pevně v botě. Špička dětské boty
by měla být kulatá a dostatečně široká, aby byl možný volný pohyb prstů.
Velice nevhodná pro dětskou obuv je
špička úzká a špičatá, která má za následek deformaci prstů. Dobré je také
zkontrolovat upevnění jazyka (švy),
aby nezpůsoboval otlaky. Dětská obuv
by tedy měla být vždy s pevným opatkem a vyrobena z přírodních materiálů, podešev by měla být ohebná a přitom dostatečně silná.

OBLEČENÍ JE TAKY VĚDA…

deformuje prsty, příliš dlouhá obuv
způsobuje zakopávání, příliš široká
obuv nedrží nohu na správném místě
a noha v botě klouže. Úzká obuv má
za následek otlaky a deformace nohy.
Při výběru obuvi musíme zohlednit několik kritérii pro správnou volbu:

VELIKOST OBUVI
Správně zvolená velikost je klíčem
k úspěchu. Boty je vždy nutné zkoušet
obě a dítě v nich nechat projít. Chodidlo měříme zásadně vždy ve stoje,
v zátěži. Délku obuvi měříme podle
stélky, nikoli podle délky podrážky.

HMOTNOST OBUVI
Bota by měla být v rámci možností co
nejlehčí.

MATERIÁL STÉLKY
Nejvíce potící částí nohy je ploska.
Zde je třeba, aby stélka byla vyrobena
z přírodního a savého materiálu. Měla
by být zároveň měkká a vyrobená tak,
aby se jednotlivé vrstvy neoddělovaly. Ortopedické tvarování pro podporu klenby u nejmenších je nevhodné.
Malé děti mají v klenbě ochranný tukový polštář, který mizí ve věku 3 až
4 let.

OPATEK A TVAR BOTY
Noha musí být v botě pevně fixovaná,
aby nedocházelo k bočnímu pohybu
paty, tuto funkci zajišťuje opatek, který je ukryt mezi podšívkou a vnitřní
čásí boty. Aby pata byla v botě správně postavená, opatek musí být dlouhý,
pevný a správně tvarovaný.

MATERIÁL SVRŠKU
Všeobecně jsou nejvhodnější přírodní
materiály (kůže, textil) nebo Goretex
pro zimní či trekovou obuv. Ideální ma-
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A dostáváme se k oblečení. V první
řadě volte materiály, které „dýchají“
a sají pot. V zhruba polovině současného oblečení je přítomna bavlna nebo
vlna, jež si s vlhkostí dobře poradí.
Nevýhodou je ale mačkavost. Proto
je dobré zaměřit se na kombinované
materiály - vlna, bavlna, len a hedvábí si dobře rozumějí s umělými, syntetickými vlákny. Tyto materiály jsou
pevnější, nemačkají se, rychle schnou
a jsou odolné vůči hmyzu a kombinace
s přírodními tkaninami jejich vlastnosti
umocňuje.
Samozřejmě u školáků už bude hrát
největší roli vzhled a módní střih. Proto obečení vždy nakupujte s nimi. Vyhnete se tak ležákům ve skříni a ranním záchvatům place, kdy nutíte dítě
obléci si něco, v čem bude ve škole dozajista k smíchu…
Jiná specifika by mělo mít sportovní
oblečení na tělocvik. V tomto případě
volte opravdu kvalitní věci, které budou pomáhat zdravému růstu. Investujte především do dobrých bot a vybírejte si materiály.

PODEŠEV
Nejdůležitější je ohebnost podešve.
Hodně tuhá podešev neumožňuje

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shuttestock.com

Byl jednou jeden předškolák

aneb 4 nejužitečnější dovednosti, které se
hodí při zápisu do školy
Autor textu: Mgr. Michal Jahn
Čeká vás zápis do 1. třídy a nevíte, co od toho slova s pomalu
magickým nábojem očekávat? Shodneme se na tom, že vstup
do školy je nejen pro dítě, ale i pro rodiče velmi významným
milníkem v životě. Od okamžiku přijetí do 1. třídy už život
není nikdy takový jako dřív. Dítě už nemá neomezený čas
na hraní, přibude mu spousta povinností, z nichž ne zcela
všechny jsou příjemné. Pozná také mnohem víc kamarádů,
naučí se nové věci, ale hlavně se cítí zase o trochu dospělejší.
K tomu, aby bylo dítě do 1. třídy přijato, musí být “úspěšné“
u zápisu. Na co je potřeba si dát pozor a co nám pomůže tento
nelehký úkol zvládnout? Možná vám napoví tento článek.
Školní zralost se skládá z mnoha různorodých aspektů, my se
však zaměříme pouze na ty nejčastější a nejpraktičtější. Největší
mezery mají děti v samostatnosti a v komunikaci. Také oblast
jemné motoriky a schopnost vyhovět pokynům autority, v tomto
případě učitele, bývá slabá.

O zamotaných tkaničkách
První z oblastí je samostatnost. Dítě by mělo být schopno si
nejen zavázat tkaničky, ale mělo by se zvládnout samo obléci,
vyčistit si zuby, najíst se. K tomu je potřeba zaměřit pozornost
na konkrétní činnost, která je zodpovědně a vědomě dokončena.
Se samostatností dítěte můžeme pracovat i doma. Nejvíce tomu
napomáhají pravidla a drobné povinnosti, které má dítě na
starosti. Povinnosti mohou být skutečně velmi jednoduché, je
ale dobré společně plánovat, za jakých okolností se povinnosti
budou plnit, co to pro dítě znamená, ale stejně tak, co dítě
potřebuje k tomu, aby je mohlo zvládnout.
Pokud chceme maximálně využít potenciál svého dítěte, je
důležité, aby se dítě nenudilo. Není řešením dítěti pustit televizi
nebo tablet. Doporučuji spíše využít různá zadání, vyrábění,
kreslení, lepení, stříhání s cílem soustředit se nějakou dobu na
konkrétní činnost a její výsledek.
Byl jednou jeden školák
Vyprávění příběhu – řečové dovednosti. Trpělivé odpovídání na
zvídavé otázky dítěte. Ve škole jsou kladeny na řeč velké nároky
a dítě by mělo nejen porozumět tomu, co mu druhý říká, ale
zejména by mělo být schopno formulovat své vlastní myšlenky,
srozumitelně vyjádřit to co chce v souvislé výpovědi. Od řečové
zralosti se později odvíjí další aspekty školní zralosti a může
docházet k obtížím při čtení a psaní, ale také ke specifickým
poruchám učení. Jako rodiče můžeme v rozvoji řeči svému dítěti
pomoci. Například můžeme dítěti číst pohádky nebo ještě lépe
vymýšlet si příběhy sami. V pozdějším věku je možné příběhy

vymýšlet spolu a střídat se ve vyprávění. Vhodné je také učit
se oblíbené písničky, básničky a říkadla. Základem ovšem je
s dítětem komunikovat a ptát se jej. V případě potřeby se nebojte
navštívit odborníka na tuto oblast, bývá to nejčastěji logoped.
Seznamte se mami, to je pan čtverec
Zrakové vnímání je velkým tématem školní zralosti. Dítě by
mělo být schopno vnímat a rozlišit základní barvy a geometrické
obrazce. Mělo by rozlišit předměty podle druhu (zvířata, ovoce,
zelenina) i podle velikosti (malý, střední, velký). To vše je důležité
k vytvoření základu, ze kterého se utváří matematické myšlení.
Pro rozvoj matematických představ je vhodné pracovat nejdříve
s předměty a poté teprve s čísly. Doma nám může pomoci hra
„Člověče nezlob se“, stavebnice s čísly nebo domino.
Přeber hrách, Popelko
Jemná motorika, to je oč tu běží – motorika rukou a malých
svalových skupin. Tato schopnost je velmi důležitá pro rozvoj
psaní. Doma ji můžeme rozvíjet zejména rukodělnými pracemi,
stavěním stavebnic, kreslením, hraním si s puzzle, hraní si
s modelínou. Jemná motorika je samozřejmě úzce spjata
s hrubou motorikou – což je motorika celého těla. A tam je
potřeba dítěti dopřát nejrůznější pohybové a sportovní aktivity.
Pro zdravý vývoj dítěte můžeme udělat mnoho i doma, ale pokud
zvolíme vhodné volnočasové aktivity, můžeme dítě na vstup do
školy připravit ještě lépe. Dítěti pomáhá interakce nejen s rodiči
ale i s dalšími lidmi jako jsou například vychovatelé, průvodci,
či trenéři. Je ale potřeba dát si pozor na výběr nejen samotné
volnočasové aktivity, ale zejména na výběr instituce, která tento
kroužek zajišťuje. Pro předškolní děti je velmi důležité bezpečné
prostředí, díky němuž si vytvoří kladný vztah ke vzdělání i
k autoritě (vychovatel, průvodce). Je také velmi důležité, aby byl
uplatňován individuální přístup k dětem a aby byli vychovatelé
flexibilní a akceptovali vývojová specifika všech dětí a v případě
potřeby jim přizpůsobili obsah i formu vzdělávání. Takové
zařízení by mělo plnit i diagnostický cíl – to znamená na základě
dlouhodobého kontaktu s dítětem, ale i s rodičem, odhalit
možnosti, předpoklady i případná úskalí rozvoje každého dítěte.
Takové prostředí a přístup najdete v Odpolední Scioškole.
Vypadá to náročně? Neklesejte na mysli a mějte na paměti, že
za každým úžasným dítětem stojí rodič, který je přesvědčen, že
to vůbec nezvládá. A pokud byste přece jen chtěli pro své dítě to
nejlepší, přihlaste ho do Odpolední ScioŠkoly.
www..scio.cz/odpoledniscioskola

Zdraví

28

Zdraví

JAK NA LÉČBU RÝMY

U MALÝCH DĚTÍ

Onemocnění horních cest dýchacích jsou nejčastější důvody, které plní ordinace
dětských lékařů. Jedná se o komplikaci pro dospělého a pro děti ještě o to větší. Jak
se takovému náporu na dětský nosík bránit a co dělat preventivně?

INZERCE
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FUNKCE NOSU
Nos je sídlem čichu a pomáhá vnímání
chuti. Zároveň ale plní i funkci „klimatizace“ – tedy vdechnutý vzduch otepluje či ochlazuje, zvlhčuje a čistí tak,

to ale takhle jednoduché není. Sliznice
u malých dětí je velmi jemná a běžně
používané spreje či kapky by ji mohly
spíše poškodit a problémy s nosní neprůchodností ještě zhoršit.

jen z nosu, ale i horních a dolních cest
dýchacích. Při respiračních problémech
i prevenci bychom se měli postarat
o dýchací systém komplexně. Ideální
pro prevenci je inhalace. Pozor však na
klasické vdechování horké páry, u kterého hrozí popálení a navíc pročišťuje
jen horní dýchací cesty. Inhalace s pomocí inhalátoru je moderní způsob,
který přináší efektivní a účinnou léčbu.
Chcete-li předcházet nemocem a dýchacím potížím, inhalujte jednou denně po dobu 10 - 15 minut. Ideální čas je
večer před spaním, protože je k tomu
potřeba klid. Inhalace je šetrný způsob
prevence. „Navíc často urychluje léčbu
běžných respiračních infekcí a snižuje
tak riziko případných komplikací,“ vysvětluje lékařka.

5 TIPŮ JAK DĚTI NAUČIT
SMRKAT!
Děti jsou schopné samostatně smrkat
od cca 2 let věku. Některé však žijí spokojeně s plným nosíkem bez nutnosti
smrkat i dalších několik let. Je však nutné jim nutnost smrkání vysvětlit a hlavně je to naučit. Ale jak?
aby měl ideální vlastnosti pro cestu do
plic. A právě čistící funkce má zásadní
vliv na prevenci vzniku onemocnění.
„Pokud vše funguje jak má, dochází
k transportu hlenu, který je produkován nosní sliznicí a pomocí hustého
koberce řasinek neustále posouván do
hltanu odkud je polykán. Tímto způsobem se veškeré viry, bakterie alergeny
a další nečistoty přirozeně odplavují
z povrhu sliznice,“ vysvětluje dětská lékařka MUDr. Jarmila Seifertová.

RÝMA
Rýma nastává v případě, že řasinky
správně nefungují. Tím dochází k narušení ochranné funkce nosu, vysychání
sliznice, hromadění hlenů a omezení
průchodnosti nosu. Při rýmě u dětí je
především důležité pečovat o zachování průchodnosti nosních cest. Zejména
u kojenců je dýchání nosem důležité,
protože do několika týdnů věku nedokáží dýchat ústy a navíc jim ucpaný
nosík brání správně a dostatečně sát při
kojení.

LÉČBA RÝMY
Při rýmě zajdete do lékárny, koupíte
sprej či kapky a máte vyhráno. U dětí

30

V případě rýmy u malých dětí je ideální léčba v podobě kombinace aplikace
solných roztoků a odsávačky. Některé
odsávačky (například Omron Duo Baby)
mají v sobě zároveň i inhalátor, který
upotřebíte v rámci prevence i léčby
dýchacích cest. Nosní odsávačka navíc
zvyšuje efektivitu inhalace. Použití solných roztoků včetně jejich inhalace je
velkým přínosem pro léčbu všech druhů
rým – od infekční přes alergickou, akutní i chronickou. „Kromě mechanického
očistění dochází i ke zvlhčení zánětem
podrážděné sliznice a k jejímu zklidnění. Zároveň dojde k naředění sekretu,
což je vhodné právě při následném použití odsávačky, která hleny bezpečně
odvede z těla ven,“ doplňuje dětská lékařka. Postup se doporučuje opakovat
i několikrát denně.

1.
2.

3.

4.

5.

PRAVIDELNÁ PÉČE
Nosní hygienou se rozumí pravidelná
péče o nosní sliznici. Tedy pravidelné
očišťování sliznice nosu a její hydratace pomocí solných roztoků. Především
u dětí, které ještě neumí pořádně smrkat
a samy si tak nepomohou od nečistot
v nose, jsou tyto solné roztoky vhodné.
Náš dýchací systém se však skládá ne-

Začněte tehdy, kdy je dítě zdravé
a v dobré náladě. To je základ.
Nejdřív jej naučte foukat ústy.
Osvědčené je foukání do píšťalky,
papírové kuličky po stole, sfoukávání svíčky a další.
Pokud zvládnete foukání ústy,
zopakujeme bod č. 2, ale nyní již
foukáme pomocí nosu. Případně
můžete pro oživení přidat i troubení do kapesníku jako slon, funět
jako ježek nebo foukat nosem na
zrcadlo, které se zamlžuje.
V dalším kroku je ještě vhodné naučit je foukat i jen jednou nosní
dírkou. I následné smrkání „na ostro“ se doporučuje pouze jednou
dírkou, díky které se zaručí dostatečný tlak.
Nezapomeňte na malou odměnu!
Buďte ale bdělí, aby dítě smrkalo
doopravdy a nejen foukalo do kapesníčku pro uspokojení rodičů.

Tip navíc – pořiďte dětem barevné potištěné papírové kapesníčky. Uvidíte, že
se jim bude hned smrkat lépe!
Zdroj: inhalator.cz,
foto: Shutterstock.com

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.
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MYKÓZY?
MÝTŮ
INZERCE

Vzpomínám si, jak mi jednou na téma mykóza pronesla moje kamarádka
zasvěceně, že léčit se musí rozhodně koupelí v genciálce, nebo v kaštanovém
listí… Říkáte si, co je to nesmysl? Jenomže takových nesmyslů se traduje hodně.
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1. SVĚDĚNÍ ZNAMENÁ MYKÓZU

3. MYKÓZA PATŘÍ K LÉTU

Nepříjemný svědivý pocit patří k příznakům vaginální mykózy a dá se říct,
že jí vždy doprovází. Je úporný a asi
nejvíce jej ženy pocítí v klidu a v teple.
Tento projev je ale vlastní například
také další rozšířené infekci, bakteriální
vaginóze. Mezi další příznaky mykózy patří výtok, který v tomto případě
zpravidla nezapáchá, a dále otok či
zarudnutí postiženého místa.

O vaginálních mykózách se často mluví v souvislosti s koupáním či jízdou na
kole v těsném a neprodyšném oblečení. Řada lidí ji tak vnímá jako sezónní
záležitost spojenou s létem. Opak je
pravdou. Výše uvedené faktory, které mohou mít vliv na rozvoj mykózy,
jsou totiž aktuální v průběhu celého
roku. Například nadměrná konzuma-

Původcem vaginální mykózy
jsou některé kvasinky druhu
Candida, které se v pochvě přirozeně vyskytují a souvisí s hladinou estrogenu v organizmu
ženy. Mykóza tak postihuje
především ženy ve fertilním
věku, tedy od první menstruace
po menopauzu (a samozřejmě
i v případě, kdy žena po menopauze například užívá hormonální léčbu obsahující estrogen).

2. MÁTE MYKÓZU? ŠPATNĚ SE MYJETE.

Mezi další faktory, které mohou vést
k rozvoji vaginální mykózy, patří: nevhodné oblečení (mokré plavky, neprodyšné kalhoty či punčocháče), dietní chyby (nedostatečný pitný režim,
nadměrná konzumace cukrů), stres či
poranění poševní sliznice. Náchylnější
k vaginálním mykózám jsou například
těhotné nebo ženy trpící cukrovkou.
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Velmi zjednodušeně lze říci, že dokud
kvasinky druhu Candida nenarušují sliznici, nezpůsobují žádné obtíže. V tomto kontextu je pravda, že lactobacillus
v kombinaci s dobrou imunitou a vyrovnaným poševním prostředím chrání sliznici před proniknutím kvasinek.
Je ale omyl vyvozovat z toho první pomoc při vaginální mykóze v podobě aplikace bílého jogurtu
na postižené místo. Sliznice je
tou dobou již narušena a navíc jogurt obsahuje laktobacily
odlišného původu. Vhodnou
prevencí je zdravý životní styl
a správná hygiena, jako první
pomoc nikoliv k léčbě, ale ke
zmírnění nepříjemného svědění, je studená sprcha, která
postižené místo ochladí a přinese alespoň dočasnou úlevu.

5. KDYŽ PŘÍZNAKY NEODEZNÍ IHNED PO PŘELÉČENÍ, NEBYLA LÉČBA
ÚSPĚŠNÁ

V lékárnách je k dispozici řada
volně prodejných antimykotik,
pokud se však nejedná o vaginální mykózu, pravděpodobně
Vaše obtíže neustanou ani po
jejich užívání. Nesázejte proto
na rovnici svědění = mykóza
a svůj problém konzultujte s odborníkem, například v lékárně
nebo gynekologické ordinaci.

Hygiena je velmi důležitá
a může samozřejmě souviset
se vznikem vaginální mykózy.
Je tomu tak však nejen v případě nedostatečné, ale také přehnané hygieny.
Ženy s výtoky často zkouší nejrůznější
výplachy, deodoranty, parfémované toaletní pomůcky a intimní mýdla. Všechny tyto faktory však ovlivní a zpravidla
zhorší křehkou poševní rovnováhu.

4. BÍLÝ JOGURT JE SKVĚLOU
POMOCÍ

ce sladkostí je nejčastější v období
Vánoc, na jaře či na podzim zase přibývá onemocnění léčených antibiotiky.
I stresu je více mimo období letních
dovolených a nevhodné oblečení je
velmi časté i v zimě, kdy se před silným mrazem snažíme ochránit i několika vrstvami neprodyšných kousků oblečení – při střídání pobytu
v přetopených místnostech a venku
v zimě pak snadno dojde k zapaření,
které je pro rozvoj mykózy ideální.
Na pozoru je tak dobré se mít neustále.
Součástí domácí i cestovní lékárničky
by pak měla být antimykotika, která je
v případě výskytu mykózy dobré použít
co nejdříve.

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

Zdroj: Dama.cz,
foto: Schutterstock.com
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Žádejte v lékárnách anebo na Mgr. Jarmila Podhorná NADĚJE
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu
Doplněk stravy

www.nadeje-byliny.eu
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ATOPICKÝ EKZÉM

A JAK NA NĚJ
Pokud již jste měli co do činění s atopickým ekzémem, jistě víte, o čem bude
řeč. O kůži, která svědí tak, že si ji rozškrábeme až do krve a bolesti při každém
pohybu rozpraskané pokožky. A to samozřejmě mluvíme jen o části potíží, které
může způsobit atopický ekzém. Proto je řada pacientů ochotná vyzkoušet cokoliv,
o čem se domnívají, že jim to pomůže.

36

Zdraví

INZERCE

37

Zdraví

V Evropě se počet atopiků pohybuje
mezi třiceti až čtyřiceti procenty populace a jedinců s klinickými projevy
atopie je kolem dvaceti až pětadvaceti
procent. V České republice trápí atopický ekzém 800 000 lidí, především dětí
do čtyř let.
Atopický ekzém je dán z části genetickou dispozicí, pokud mají atopický ekzém oba rodiče, je pravděpodobnost,
že se projeví u dítěte, pětasedmdesát
procent. „Kromě genetiky hraje roli
také dysregulace imunitních mechanismů, porušená bariérová funkce epidermis a přítomnost bakterie Staphylococcus aureus,“ popisuje doktorka
Stanislava Polášková z Dermatovene
rologické kliniky VFN a 1. LF UK.

NA PREVENCI MYSLETE UŽ
V TĚHOTENSTVÍ
Prvotním krokem po diagnostikování
atopického ekzému by měla být úprava životosprávy a domácího prostředí.
Je třeba odstranit všechny provokační
a zhoršující faktory. Často je možné

především však alergická reakce. Chorobu může snadno zhoršit také bakteriální infekce.
Posledním hitem jsou lokálně působící léky, které mírní zánětlivou reakci
imunitního systému a kůže (tacrolimus, pimecrolimus), pacienta však

OHROŽENÁ MIMINKA
Nemoc často začíná již v kojeneckém
věku, ale ani pozdější objevení choroby
není vzácností. Bývá často spojena s dalšími atopickými projevy, například se
sennou rýmou nebo astmatem. „Termín
atopický dobře vystihuje abnormální,
atypickou a často nečekanou odpověď
kůže a sliznic na nejrůznější zevní i vnitřní provokující podněty,“ říká lékařka.
Nejnepříjemnější je kojenecká forma
atopického ekzému, která se zpočátku
často nepozná, a někteří lékaři jej zaměňují například s potničkami. Začíná obvykle mezi druhým a čtvrtým měsícem
silně svědícími výsevy skupin pupínků
i puchýřků na tvářích nebo ve vlasech,
které se mohou rozšířit na celou hlavu,
trup i končetiny. Často dochází ke vzniku
mokvajících ložisek, která se pokrývají
strupy,“ vysvětluje Stanislava Polášková.
Dětská forma atopického ekzému postihuje batolata a děti předškolního věku.
Nejčastějšími lokalitami této formy jsou
loketní a podkolenní jamky, šíje, krk,
místa kolem kotníků, nárty a zápěstí.
Často bývají postiženy ruce i obličej,
především víčka a okolí úst. K mokvání nedochází často, jde spíše o suché
chronické projevy – zdrsnění a vysušení
kůže s občasnými akutními fázemi, které
s projevují jako zčervenání a svědění.
U dospělých a dospívajících zůstává atopický ekzém lokalizován v ohybových
partiích končetin, postižena je i horní část hrudníku, ramena, krk, obličej
a často i ruce. Hlavním příznakem všech
klasických forem této nemoci je svědění,
které přichází v záchvatech.
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(v rodinách, které jsou v tomto směru
rizikové) atopickému ekzému předejít
preventivními opatřeními ještě před
narozením potencionálního pacienta.
Těhotná žena v druhé polovině gravidity a kojící žena by měla vynechat ve
svém jídelníčku ryby, vejce a ořechy,
které jsou nejčastějšími potravinovými
alergeny.
Optimální je co nejdelší doba kojení.
Pro dítě je nejlepší výlučné kojení do
šesti měsíců. V případě, že matka kojit
nemůže, je dobré, aby dítě dostávalo
speciální mléčné přípravky se sníženým
obsahem alergenů. Ze stravy dítěte by
rodiče měli vyřadit vaječný bílek až do
věku jednoho roku.
„Po druhém roce již nemá dietní opatření zásadní význam. Hlavní roli v tomto období hrají alergeny ze zevního
prostředí a infekce. Ve školním věku se
negativně projevuje fyzická i psychická
zátěž, stres. V pubertě mívají na průběh atopické dermatitidy vliv hormonální změny,“ popisuje dále Stanislava
Polášková.

JAK S NEMOCÍ BOJOVAT?
Realita je totiž, bohužel, taková, že
lék, který by na atopický ekzém účinkoval stejně jednoduše jako třeba antibiotika na angínu, zatím neexistuje.
Nemoc totiž vyvolává několik příčin,

atopického ekzému nezbaví. I když
v bitvě s chorobou představují pozoruhodný kvalitativní skok a spoustě pacientů přinášejí velkou úlevu.

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

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

Zdraví

často bojí, bývá výhodnější laser nebo
třeba speciálně modulovaný elektrický
proud (tzv. EAV metoda). Nevýhodou
opakovaných návštěv je, že tato léčba
nebývá levná, na druhou stranu jde
o terapii, která nemá žádné vedlejší
účinky.

A CO TAKHLE OLEJ?

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

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

ČÍNSKÉ JEHLIČKY
Pacienti se stále častěji obracejí i na alternativní medicínu. K nejuznávanějším
metodám patří akupunktura. Často
zmírní svědění a zlepší stav ekzému.
Je však nutné několik sezení u zkušeného lékaře-akupunkturisty. Ten nemusí
akupunkturní body stimulovat pouze
jehličkami. U malých dětí, které se jich

Olej z australského čajovníku bývá považován za nejúčinnější přírodní dezinfekci. To je asi hlavní důvod, proč může
postiženým lidem pomoci zklidnit ekzém. Řada z nich si proto oblíbila pleťové mléko, které jim pomáhá promašťovat suchou a často i zrohovatělou kůži.
Díky antiseptickým účinkům oleje se ekzém i snáz hojí. Potlačuje totiž druhotnou infekci, kvůli které rána často popraská až do krve nebo začne mokvat.
Řada maminek přidává několik kapek
oleje dětem do koupele. Nejen kvůli
jeho účinkům proti bakteriím, virům
a plísním, ale také kvůli tomu, že pomáhá mírnit svědění ekzému.
Lidé, kteří mají ložiska ve vlasech, si
někdy kupují vlasový šampón obsahující olej tea tree. Potlačí totiž v oblasti
vlasů možné infekce a zlepší tím projevy
ekzému. Zároveň pomáhá odstraňovat
lupy.
Protože olej je přípravkem obsahujícím
extrakt z rostliny, tedy z australského
čajovníku, doporučují kožní lékaři pacientům, aby ho na kůži nejprve v malém
množství vyzkoušeli. Alergické reakce
na kvalitní olej jsou sice vzácné, ale nelze je vyloučit.
V každém případě je dobré probrat
možné přínosy i rizika všech metod
včetně novinek s ošetřujícím lékařem.
Bez ohledu na to, jestli jde o novinky
z klasické, nebo alternativní medicíny.

BIOREZONANCE
V poslední době se hodně hovoří v souvislosti a atopickým ekzémem o biorezonanci. Biorezonance umožňuje najít
příčiny zdravotních potíží. Rozpozná již
v raném stádiu výskyt alergenů a pomocí několika sezení pomůže tělu se
s nimi vypořádat. Dokáže nastartovat
imunitní systém, což je u atopiků velmi
důležité.
-ifZdroj: novinky.cz, Petr Veselý, Právo,
idnes.cz
Foto: Schutterstock.com
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OCHRANNÝ KRÉM PRO KAŽDODENNÍ
PROMAZÁVÁNÍ A OBNOVU POKOŽKY

pro pokožku

VELMI SUCHOU
CITLIVOU
PODRÁŽDĚNOU
A POŠKOZENOU

pokožce přináší

OKAMŽITOU ÚLEVU
POCIT SVĚŽESTI

napomáhá

DLOUHODOBOU
OCHRANU

HYDRATACI

RYCHLOU
OBNOVU

REGENERACI

ZKLIDNĚNÍ

Belobaza je doporučována samostatně ke každodenní péči nebo jako doplněk léčby
u pokožky postižené ekzémy, lupenkou a dermatitidami. Velmi lehce se roztírá a rychle vstřebává.
Neobsahuje dráždivé složky jako parabeny, lanolín, syntetická barviva, ani parfemace.
Belobazu žádejte ve své lékárně, dostupná v baleních 100g a 400g.
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JAK POVZBUDIT

IMUNITU?

Imunitní systém je tou nejmocnější zbraní, kterou naše tělo každý den bojuje
s nebezpečnými vetřelci (bakteriemi, viry, rakovinou), a pomáhá nám tak neonemocnět. I jemu ale občas dojdou síly. Stane se tak to, o co nejméně stojíme.
Nemoc nás dostane. Dříve než dojde k nějaké ošklivé příhodě, měli bychom sami
pro sebe něco udělat.
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CO TAKHLE TŘEBA ZMĚNU
ŽIVOTNÍHO STYLU A STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ?
ZDRAVÉ DESATERO
1.

Správný jídelníček musí rozhodně
obsahovat více vitamínů a minerálů, než hamburgerů a hotdogů.
2. Cvičení po ránu není nesmysl, ale
nutnost.
3. Snídaně by měla být určitě vydatnější, než večeře.
4. Pět menších jídel je lepších, než jedno velké
5. I dvacetiminutová procházka na
čerstvém vzduch stojí za to.
6. Den nemá 24 hodin proto, aby dvacet patřilo práci - dlouhodobé přetížení žádný organismus neunese.
7. Dobrý spánek je také umění. Nesnažte se přehlížet to, že vás trápí
nespavost. Je to dokonalá propustka k nemoci.
8. Vztahy jsou důležitější, než peníze
a pohoda prospěje zdravému životu víc, než luxusní dovolená na
Kanárech.
9. Většina věcí se dá vyřešit i bez stresu, který vyřadí imunitní systém
z provozu spolehlivě.
10. Radost a úsměv mnohdy zmohou
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víc, než krabička multivitamínů.
Připadá vám naše desatero poněkud
úsměvné? A vidíte, pokud se jím budete
řídit, projdete životem zdraví a v pohodě. Abyste ale neřekli, že vám dlužíme
nějakou opravdu odbornou radu. Samozřejmě vám ukážeme i nějaké další cesty
k posílení imunity.
Pokud chceme posílit imunitu, měli bychom upravit svoji výživu, být fyzicky
přiměřeně aktivní, omezovat stresové
situace a vhodným způsobem otužovat
svůj organizmus. Především v situacích,
kdy máme sníženou obranyschopnost,
jako je tomu teď na podzim, mají své nezastupitelné místo vitamíny, probiotika
a enzymy. Probiotika příznivě ovlivňují
střevní mikroflóru. Přijímat je můžeme
jak ve formě potravinových doplňků.
Tak i ve kvalitních mléčných výrobcích.
Vitamíny, které organizmus nevyrábí,
a proto musíme dbát na jejich pravidelný přísun, se stávají v našem těle důležitou složkou enzymů. A bez enzymů by
nemohly probíhat žádné biochemické
procesy, bez nich by neexistoval život.
Některé enzymy v našem těle modulují
a řídí správné fungování imunity. Dokáží
ji nastartovat a zvýšit její obranyschop-

nost a ve správný okamžik zase dovedou
její aktivitu utlumit. Udržují tak imunitní
systém ve zdravé rovnováze. Jestliže je
ale naše imunita oslabena, podpoříme
činnost enzymů, které řídí imunitní pochody v našem těle, dodáním obdobných enzymů zvenčí.
Podobným způsobem musíme doplňovat i vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungování imunity je lví, jsou podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin A,
D a E. Rozhodně však nesahejte po těch
nejlevnějších, šumivých a s obrázkem,
které prodávají v supermarketu. Raději
se o těch správných poraďte v lékárně.

NEZAPOMEŇTE NA
BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglukany, čistě přírodní látky, které podporují imunitní systém, snižují hladinu cholesterolu a zvyšují vitalitu.
Dostatečná preventivní denní dávka pro
dospělou osobu by měla být 100-200
mg/den standardizovaného množství
betaglukanu. Při nachlazení a jiných
onemocnění samozřejmě i více. Velmi
důležitá a opomíjená je čistota nabízeného betaglukanu. Za kvalitní se považuje betaglukan od 70% čistoty a výše.

PODPOŘTE SVOU

IMUNITU
ARÓNIE, RAKYTNÍK, GRANÁTOVÉ JABLKO

antioxidanty v přírodních šťávách
Pozdní podzimní a časné jarní počasí je pro náš organismus velkou zatěžkávací zkouškou. Rozkolísané teploty kolem nuly, vysoká vlhkost vzduchu a časté změny počasí prospívají šíření a množení choroboplodných
zárodků širokého spektra nemocí. Tělu v této době zároveň již dochází zásoby vitamínů a životně důležitých látek, které si našetřilo zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny koncem léta.
Není tedy divu, že během sychravého počasí začíná i období chřipkových a jiných virových onemocnění. Ti
z nás, kteří se pravidelně starají o pravidelný přísun vitamínů, drží se zdravého životního stylu a snaží se
během celého roku otužovat, mají velkou výhodu a organismus s posílenou imunitou nepříznivé období
překonává lehčeji. Riziko nákazy se úměrně zvyšuje cestováním v hromadných dopravních prostředcích ve
městech, nepřiměřeným oblékáním a zvýšeným pracovním stressem.
Co dělat a jak posílit vlastní imunitu? Dodržujte 7 jednoduchých zásad zdravého životního stylu:
• Snažte se oblékat přiměřeně počasí, abyste se nezpotili nebo neprochladli. Pokud je to jen trochu
možné, vyhýbejte se při cestě do zaměstnání cestování v hromadných prostředcích. Můžete-li dojít do
zaměstnání pěšky, vstaňte o půl hodiny dříve a projděte se.
• Po práci choďte denně na procházky, relaxujte, aby se organismus adaptoval změnám počasí.
• Doma pravidelně větrejte a nepřetápějte na více než 22 stupňů.
• Začněte se postupně otužovat (ideálně začínejte během letního období).
• Konzumujte kvalitní přírodní potraviny bez konzervačních látek s vysokou nutriční hodnotou, čtěte
informace na výrobcích. V zimě platí dvojnásob známé rčení dietologů „Jste to, co jíte!“.
• Snažte se zajistit vyváženou stravu s vyšším obsahem vitamínů a antioxidantů, které podpoří vlastní
obranyschopnost organismu. Pokud máte možnost, upřednostňujte přísun vitamínů a minerálů v přirozené přírodní podobě, konzumací potravin s vysokým obsahem aktivních látek. Svému organismu tak
dáváte možnost se bránit proti případnému předávkování tabletami.
• Vyhýbejte se stressovým zátěžím, jak v zaměstnání, tak v osobním životě, pokud je to možné. Člověk,
který je v psychické pohodě a dobré fyzické kondici je daleko více odolný vůči jakýmkoli nákazám.
Čím Vám můžeme pomoci? Pokud se Vám nedaří plně dodržovat výše uvedené zásady, máme pro vás
v nabídce široký výběr přímo lisovaných šťáv bez konzervačních látek, s vysokým obsahem antioxidantů,
minerálů a vitamínů. „Superovoce“ jako Arónie, Rakytník, Granátové jablko, jsou jistě notoricky známé
a není třeba opakovat jejich příznivý vliv na organismus. Nově nabízíme prémiové šťávy v sérii „7 Leben“ -„7
životů“ z Černého bezu, Černé moruše, Černého rybízu, Dřínu, Borůvek, Brusinek, Granátového jablka.
Navštivte naše e-shopy, zaregistrujte se a nakupte si výhodněji zdravé dárky nejen pro své blízké, ale hlavně
pro sebe. Poptávejte ve výběrových prodejnách se zdravou výživou. Nezapomeňte nikdy, že pevné zdraví se
bohužel nedá koupit!
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Pevné zdraví „nejen“ s Arónií!

Ve dnech 24. – 26. 3. 2017 nás můžete
navštívit a ochutnat naše výrobky na
Festivalu Evolution v sekci Bio styl.

H 4 H, s.r.o. – specializovaný velkoobchod se zdravou výživou

www.Aronka.cz

www.AroniaOriginal.cz
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Na zdroji samotném moc nezáleží, protože když je betaglukan dostatečně
vyčištěn a v dostatečném množství, má
relativně stejné účinky. Je tedy jedno,
zda je získán z hub, kvasinek, mořských
řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale
geneticky a historicky biologicky nejblíže betaglukan z kvasinek, protože se tu
s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo
tisíce let.
Velmi důležité tedy je vybrat správný betaglukan. Seriózní firma uvádí
klinické zkoušky nebo publikace popisující experimenty na zdroj svého
betaglukanu. Naopak varující je text,
který si navzájem výrobci opisují bez
konzultace s odborníky. A také text,
ve kterém je nesmyslný sáhodlouhý
seznam účinků betaglukanu. Betaglukany jsou účinné, ale nejsou zázrakem
na všechny nemoci světa.
Čistota a obsah samotného betaglukanu jsou nejdůležitějšími informacemi
pro spotřebitele!

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné bylině severoamerických indiánů
echinacea s poetickým českým názvem
třapatka. Dnes je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky imunitního systému, které jsou klíčové v boji
s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách.
Doporučuje se brát ji denně jako prevenci a při prvních příznacích příjem
zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se
s nemocí už propuknutou. Mezi účinné
hity se řadí i rakytník řešetlákový.
Obsahuje totiž více než 190 biologicky aktivních látek, vitaminy, minerály,
aminokyseliny a OMEGA-3, 6, 7 a 9
mastné kyseliny. Přirozené obsahuje až 25x více vitaminu C než ovoce
s největším obsahem tohoto vitaminu
– pomeranč nebo kiwi. Jediná oranžová bobulka obsahuje denní doporučenou dávku vitaminu C pro zvýšení
imunity v zimních měsících. Zkrátka
díky svému obsahu velkého množství
léčivých látek dokáže pomoci při skutečně nejrůznějších problémech. Navíc nejsou známy případy jakýchkoli
nepříznivých účinků, takže našemu
organizmu naprosto nevadí ani jeho
dlouhodobé užívání.
Zapomenout nesmíme ani na aronii. Aronie jako bohatý zdroj antioxidantů může
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být prospěšná nejen k posílení imunity,
ale i k prevenci snížení rizika onemocnění způsobeného oxidačním stresem.
Plody arónie jsou bohaté i na antokyany.
a antokyaniny a tzv. OPC (oligomerní
proanthocyanidiny). Látky obsažené
v aronii pomáhají preventivně bojovat
téměř proti všem civilizačním chorobám,
které souvisejí se špatným prokrvením.
Z aronie se připravují lisované šťávy, plody se konzumují sušené, oblíbený je i čaj
z aronie, k dostání jsou i potravinové doplňky či funkční potraviny ve formě prášku s vysokým obsahem účinných látek.

BYLINKY PLATÍ STÁLE…
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře,
čaj je totiž skvělý způsob, jak zabít více
much jednou ranou.
Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví svědčících látek vcelku příjemnou
formou, zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka v denním pitném režimu
a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šípkový
nebo kopřivový čaj. Ale můžete se i porozhlédnout po světě - Egypt vás může
inspirovat svým čajem karkade (ibišek),
Indie zázvorem, Čína svým čajem zeleným a Inkové lapachem.

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů
v ovoci a zelenině v našich obchodech,
stejně zůstává správná a vyvážená strava jedním ze zásadních pilířů dobrého
fungování našeho imunitního systému.
Zásady zdravého stravování znají skoro
všichni, ale zdaleka se jimi neřídí. Tak
jen základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny, pokud možno lokálního původu,
méně masa a více luštěnin, z mléčných
výrobků ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné a živočišné
tuky, mnohem méně cukru. Nehladovět,
jíst častěji, ale menší porce. A máte tady
dva v jednom: nejenom že tento systém
blahodárně povzbudí vaši obranyschopnost, ale zároveň při jeho dodržování
zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ
KOLOSTRUM
Že nevíte, o čem mluvíme? Je to přitom
velice jednoduché. Tento nápad za nás
v podstatě vymyslela sama matka příroda. O vhodnosti mateřského mléka

pro lidský organismus už jsme jistě slyšeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže
u mláďat savců zajistit pevné zdraví do
budoucího života, už tolik známý není.
Kozí kolostrum je tedy produkt z kozího mleziva. Mlezivo vylučují samice koz
ihned po tom, co se jim narodí kůzle.
Kozí kolostrum v koncentrované formě
obsahuje velkou řadu biologicky aktivních látek, jako jsou například imunoglobuliny, laktoferin, cytokiny, vitamíny,
biominerály, speciální antibakteriální
a antivirové látky, růstové faktory, interferon a řadu dalších. Optimalizuje tedy
přirozený obranný systém organismu.
Tím pomáhá při udržení správné funkce
imunitního systému při intenzivní
námaze organismu.

ZNÁTE HLÍVU ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná patří mezi houby, které

Zdraví
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dokážou lidské tělo nejen nasytit, ale
dát mu i spousty velmi potřebných látek. Jedná se o houbu, která je v podstatě nejzdravější ze všech. Svědčí o tom
i fakt, že vzniklo velké množství různých
přípravků, jejichž základem je právě hlíva ústřičná.
Nejvíce ceněné jsou především vitamíny, jež hlíva ústřičná obsahuje. Jedná
se o řadu vitamínů B a vitamíny K, D
a C. Z dalších látek jmenujme draslík,
fosfor, zinek, sodík anebo selen, bor
a jód. Vynikající jsou i beta1, 3 glukany. Zapomenout bychom neměli ani
na mevinolin, steroly, mastné kyseliny
a chitosan. Jestliže hlívu ústřičnou zařadíte do vašeho jídelníčku, určitě se to
projeví v krátké době a budete se cítit
mnohem příjemněji a s vaším imunitním systémem udělá zázraky.

POMOCI MŮŽE I KVĚTOVÁ
TERAPIE DOKTORA BACHA
Jde o velmi jemnou přírodní metodu,
která pomáhá při řešení obtížných situací, harmonizuje povahové vlastnosti
a obnovuje duševní rovnováhu. Pomáhá
řešit psychické problémy vzniklé například ztrátou blízké osoby. Tím, že posílíme svého ducha, posílíme i celý imunitní systém. Kapek dr. Bacha je 38 druhů
a najednou jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním přírodním
ošetřením, které využívá vlastnosti přírodních éterických olejů a harmonizuje tělesné a duševní pochody. Docílíme
bezprostřední úlevy, posílíme imunitu
organismu a předejdeme některým
komplikacím nebo preventivně zamezíme vzniku některých onemocnění.

Počátky využívání aromatických rostlin
můžeme nalézt už v Egyptě. Hojně je využívali jak faraoni, tak velekněží. Později se rozšířily na prostý lid a rostliny našly
uplatnění při léčení fyzických i duševních poruch. Z Egypta se rozšířilo umění
aromaterapie do Řecka a dalších zemí.
Éterické oleje stimulují nervové buňky,
mají vliv na náladu i paměť. Mohou působit proti bolesti, vysokému či nízkému tlaku, ale posilují nás i v začátcích
našich životních etap. Důležitý je výběr
vhodného éterického oleje. U toho by se
měl každý řídit svým nosem. Správného
účinku dosáhneme pouze tehdy, pokud
v nás olej vyvolá pozitivní reakci.

AROMALAMPY A INHALACE
- Na duševní problémy použijeme 1–5
kapek na 100 ml vody.
- Při tělesných obtížích dávkujeme 5–8
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CO ZPŮSOBUJE STRES
Naše tělo je od přírody nastaveno na obranu před vnějším prostředím. Cítí-li se vědomě nebo podvědomě ohroženo, vydává všechnu
energii na akci uteč/udeř. Bývá tomu ve chvíli velké stresové zátěže. Když prožíváme dlouhodobý nesoulad v práci nebo doma. V té
chvíli se vyloučí stresové hormony, odpojí se přední mozek. Tělo přestane vytvářet obranné krvinky T-lymfocity a protože se soustřeďuje na vnější obranu, nedostává se mu energie na obranu proti vnitřnímu napadení viry a bakteriemi. Jste často nemocní, unavení,
bez nálady. Vaše tělo nestačí odbourávat toxiny, které samo vytváří a začínají vypovídat službu i oslabenější orgány

kapek na 100 ml vody.
- Při inhalaci nakapeme do 600 ml vařící
vody 2–3 kapky oleje.

POUŽITÍ VONNÝCH
A ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
Astma – hřebíček, smrk, šalvěj.
Bolesti hlavy – citrónová tráva, levandule, máta, rozmarýna, levandulové dřevo,
šalvěj, zázvor.
Bolesti zubů – heřmánek, hřebíček,
máta.
Celulitida – citron, cypřiš, fenykl, jalovec,
pačuli, pomeranč, rozmarýna, zázvor.
Cukrovka – eukalyptus, skořice.
Deprese – bergamot, heřmánek, jalovec, jasmín, levandule, mandarinka,
mateřídouška, meduňka, růže, tymián,
vanilka, vavřín, verbena.
Horečka – citron, heřmánek, hřebíček,
máta, zázvor.
Bodnutí hmyzem – citron, čajovník, eukalyptus, pačuli, rozmarýna.
Chuť k jídlu – bergamot, fenykl, zázvor.
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Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heřmánek, levandule, máta, meduňka, šalvěj.

cenu pouze tehdy, když po jejím skončení začneme s menšími porcemi.

OČISTNÁ DIETA

TÝDENNÍ OČISTA TĚLA

Nevhodná strava spolu s uspěchaným
životním stylem zatěžuje organismus
množstvím škodlivých látek. Tělu je třeba
pomoci tím, že zvýšíme vylučování těchto
látek, což dosáhneme omezením příjmu
stravy. Můžeme zvolit několik způsobů
a vybrat si očistnou dietu přímo na míru.

Tuto dietu bychom měli držet týden.
K snídani je dovolena strouhaná mrkev
či netučný jogurt. V poledne se zasytíme
ananasem, salátem z čerstvé zeleniny
nebo ovocným salátem. Odpoledne si
můžeme dopřát misku kysaného zelí, jogurt. K večeři si dáme brambory s kouskem Ramy, brambory ve slupce, rajčata.
Po týdenní dietě se budeme cítit opět
fit a vymaníme se tak z bludného kruhu, do něhož se dostáváme v důsledku
přejídání.
Aby ovšem všechny tyto rady byly účinné, je důležité změnit svůj pohled na
svět. Přestat se stresovat a trápit zbytečnostmi. Jenom tak nemoci nedostanou
šanci.
Text: Iva Nováková,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: doktorka.cz, usteckytydenik.cz

KRÁTKODOBÉ HLADOVĚNÍ
Hladovka spočívá ve snížení příjmu
energie v průběhu jednoho, maximálně
dvou dní. Pijí se pouze neslazené nápoje
a čerstvé zeleninové nebo ovocné šťávy.
Příprava šťávy: Vezmeme mrkev, červenou
řepu,
kořenovou
petržel,
hlávkové zelí, jablka a citron. Vše
odšťavíme, necháme odstát a přefiltrujeme. Koncentrovaná šťáva se zředí pitnou vodou až na dvojnásobek.
Důležitá rada: Krátkodobá hladovka má

Kozí

Colostrum
Doplněk stravy

Přírodní
doplněk stravy

Vysoký podíl
aktivních látek

Ekologický
původ, šetrné
zpracování

Ideální čas
ho vyzkoušet!

www.bioalis.cz

Těhotenství

OSTEOPORÓZA
NEJEN V TĚHOTENSTVÍ…
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Příroda to tak moudře zařídila, že tělo chrání své kosti a pokud dojde ke zvýšení
hmotnosti, dojde i k zesílení kostí. Někdy ovšem ani toto opatření nestačí. Krize
může nastat během těhotenství, kdy dojde k rychlému nárůstu hmotnosti, se
kterým se kosti nedovedou dobře vyrovnat.
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Růst plodu je pro ženu zátěží, která je těžko srovnatelná s jakýmkoli jiným dějem.
Organismus matky tak těhotenství zatěžuje hned několika způsoby. Je to již
zmíněný nárůst hmotnosti, ale i nárok
plodu na živiny, vitaminy, minerály, kyslík apod.
Dříve se říkalo, že každé dítě matku
stojí jeden zub. Tato lidová zkušenost zohlednila fakt, že žena bez dodatečného příjmu vápníku se během
těhotenství hodně demineralizovala
– a tato skutečnost se nejprve projevila na zubech, které byly náchylnější
k zubnímu kazu. Demineralizace pochopitelně patří k obrazu rozvoje osteoporózy, a v tomto smyslu může těhotenství rozvoj tohoto stavu urychlit
nebo započít.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ RIZIKOVÉ
FAKTORY VZNIKU OSTEOPORÓZY?
1) PACIENTEM NEOVLIVNITELNÉ:

ZDRAVÁ KOST

OSTEOPORÓZA

V České republice je odhadovaný počet pacientů s osteoporózou cca 750
000 (tj. 7-8% všeho obyvatelstva) a tvrdí se, že pokud by všichni tito pacienti byli řádně léčení, spotřebovala by
péče na ně veškeré prostředky, které
stát do zdravotnictví ročně vkládá.

Pohlaví - větší výskyt u žen.
Genetické vlivy. Vývoj osteoporózy je
z 60-80 % podmíněn právě dědičnými
faktory, jsou rodiny, kde je výskyt častější.
V těhotenství a při kojení stoupají nároky na přísun vápníku pro matku.

2) FAKTORY OVLIVNITELNÉ:
Zdravý způsob života, tělesný pohyb,
strava bohatá na kalcium, vit. D.
Nebezpečí hrozí u anorektických žen.
U žen a dívek díky nevhodnému hubnutí s následnými poruchami menstruačního cyklu v důsledku nedostatečné
produkce ženských pohlavních hormonů, pro jejichž tvorbu chybí stavební
látky.
V těhotenství a při kojení.
U populace s často drastickými a zcela
nevhodnými dietami, nadmírou tuků.
U hubených žen, především po přechodu.

JAK SE BRÁNIT?
Základem je dostatečný přísun vápníku. Doporučené denní dávky se liší
podle věku - u dospívajících 1200-1500
mg, u mladých žen 1000 mg, u žen po
přechodu a u starých žen 1500 mg denně. Potřeba vitaminu D je u mládeže
a mladých žen zajištěna pobytem na
čerstvém vzduchu a rozumným sluněním. Starším ženám, které většinou trpí
nedostatkem D vitaminu, dodáváme
600-800 IU vitaminu D denně.
Z dalších obecných opatření ve stravě je
vhodný normální přísun bílkovin, méně
solit, alkohol pouze příležitostně. Nekouřit. U žen těsně po menopauze
s klimakterickými příznaky doporučujeme hormonální substituční léčbu, která
zajistí i prevenci osteoporózy.
Foto: Schutterstock.com
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Jste žena ve věku nad 45 let a myslíte si,
že se Vás osteoporóza netýká?

Přípravek Calcichew D3 500 mg/200 IU
se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D.
1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku 500 mg vápníku.
Tabletu můžete rozkousat a zapít
nebo vycucat.

K dostání ve Vaší lékárně i bez lékařského předpisu.

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.,
Panorama Business Center, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
tel.: +420 234 722 722, fax: +420 234 722 733, www.takeda.cz

CZ/CD3/1602/0004

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Zdraví

POZNEJTE, KDYŽ
VOLÁ O POMOC
54
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Je životodárnou mízou organismu, pohonem srdce a elektrárnou života. S věkem
roste i ubývá, každé čtyři měsíce se v uzavřeném systému kompletně vymění, aniž
bychom to zpozorovali. Je nejpohyblivější tkání těla. Je to krev. Její složitý mechanismus rozdmýchává život i nemoc. Tak jako je rozmanitá krev, jsou rozmanitá
i krevní onemocnění a jejich příznaky. Každý se obává rakoviny a leukémie není
žádnou neznámou, už méně z nás ale ví o myeloproliferativních onemocněních.
Zpočátku se projevují nenápadně či vůbec, jejich dopady na život mohou být ale
zásadní. I malé příznaky mohou předznamenávat veliké zdravotní problémy. Když
je krev nemocná, tělo se ozve, vnímejte jeho signály.
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ELEKTRÁRNA ŽIVOTA, JEJÍ
LIMITY I VAROVÁNÍ
Tkáň, která protéká 100 000 km krevních cest našeho těla, mu dává vláčnost
i pevnost, sílu i energii. Umí vehnat červeň do tváří i chlad do nohou. Má jasně
danou strukturu i „provozní řád“. Stejně tak je synchronizován počet krevních elementů, které v oběhové soustavě nesmí chybět, ale ani přebývat.
Jedině tak mohou udržovat správné
tempo naší krve, tak aby tekla, jak má –
ani příliš rychle, ani pomalu.
Nastane-li porucha, často trvá, než si
uvědomíme, že je něco v nepořádku.
Jsme unavení, bojujeme se zažívacími potížemi, nepříjemný pocit v břiše
je stále s námi, či zvláštní svědění celého těla, které nejde zahnat. I tímto
způsobem může nemocná krev volat
o pomoc. Existuje řada onemocnění
a mnoho příznaků, které s nimi souvisí.
Nezapomínejme na nemoci krve, i ony
mohou sužovat náš život, a nejedná se
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pouze o leukémii. Už žádné mávnutí
rukou, není malých příznaků.

VŠEHO MOC ŠKODÍ – MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ
Dojde-li k poruše rovnováhy v množství krevních složek, je to problém
a naše tělo může mít co do činění s některou z krevních chorob, které se nazývají myeloproliferativní.
„Mezi myeloproliferativní onemocnění
řadíme především čtyři základní choroby, a to pravou polycytémii, esenciální
trombocytémii, primární myelofibrózu
a chronickou myeloidní leukémii. Tato
onemocnění mají zejména v počátečních stadiích jen mírné příznaky, ale
díky moderním molekulárněbiologickým metodám je nyní dokážeme poměrně rychle diagnostikovat. Někteří
nemocní mohou být sledováni v regionálních hematologických centrech, jiné
ale musíme léčit v centrech specializo-

vaných. Každopádně všem nemocným
lze nabídnout pomoc. Máme možnosti,
jak zlepšit jejich stav a zabránit rozvoji
komplikací,“ říká prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., z LF MU a FN Brno,
IHOK a CEITEC.

JAK NEMOC VZNIKÁ A ŽIJE
Onemocnění se rodí u kmenových
buněk krvetvorby, které se vyskytují
v kostní dřeni. Právě ony mají na starosti výrobu červených a bílých krvinek
i krevních destiček. V případě poruchy
začnou buňky nadměrně produkovat
především některou z těchto krevních
složek. To způsobí narušení vyváženosti krevní skladby, a tedy i onemocnění.
Lékaři ho zpravidla odhalí prostřednictvím krevního obrazu či vyšetřením
kostní dřeně, které zviditelní abnormality a odchylky, jež se v krvi utvořily.
„Myeloproliferativní onemocnění jsou
onemocnění vzácná, ročně se s nimi
setkáme přibližně u 1–3 pacientů ze
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100 000 lidí. Jak už bylo řečeno, nemoci
se nemusí zpočátku nijak projevovat,
ale na druhou stranu mohou nemocným život značně zkomplikovat. Nebezpečné je zvýšení krevní srážlivosti,
které bývá někdy u těchto onemocnění
překvapivě spojeno i se zvýšením krvácivosti. Další velkou komplikací provázející tyto nemoci je výrazné zvětšení
sleziny či celkové příznaky jako svědění
kůže, hubnutí nebo pocení. Myeloproliferativní onemocnění mohou v krajních případech představovat i předstupeň akutní leukémie,“ dodává prof.
Michael Doubek.
Na místě je ostražitost. I vzácné onemocnění může vstoupit do života. Neignorujte své tělo, když vám dává najevo, že je něco v nepořádku.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY – JAK
O SOBĚ DÁVAJÍ VĚDĚT
1. Pravá polycytémie – onemocnění
se vyznačuje přílišnou tvorbou všech
krevních elementů. Přemnožené krevní
složky navýší vazkost krve a následně
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hrozí její nadměrnou srážlivostí. Nežádoucí vazkost krve se projevuje např.
bolestí hlavy, závratěmi i trávicími problémy. Nevšedním, ale o to více obtěžujícím příznakem je nesnesitelné svědění
po celém těle, od kterého neuleví žádný krém či mast.
2. Esenciální trombocytémie –
v tomto případě dochází k výrazně zvýšené produkci především krevních destiček, což se často po delší dobu děje
zcela bez příznaků. Krevní destičky mají
díky své výborné přilnavosti a schopnosti shlukovat se na starosti zastavení
případného krvácení. Jejich nadměrný
počet s sebou však nese riziko vzniku
sraženin a následného ucpání cév, jiní
pacienti mohou naopak pozorovat krvácivé projevy. Neobvyklá není ani bolest na hrudníku, bolest hlavy či otoky
a brnění konečků prstů.
3. Primární myelofibróza – jedná se
o vzácné nádorové onemocnění kostní
dřeně, při němž nejprve dochází k nadprodukci krevních elementů. Onemocnění vede k postupné náhradě kostní

dřeně vazivem. Úbytek kostní dřeně má
za následek sníženou tvorbu krevních
destiček, bílých i červených krvinek.
Zodpovědnost za krvetvorbu přeberou játra a slezina, ty však dostatečné
množství krevních složek nestačí vyrábět. Nemoc se zpravidla dlouhou dobu
neprojevuje, příznaky přicházejí často
až ve spojení se zvětšenou slezinou,
která zapříčiní bolesti či nepříjemný pocit v břiše. Dostavují se i zažívací obtíže
a únava.
4. Chronická myeloidní leukémie
– představuje jeden z typů leukémie,
s níž je spojen rostoucí počet nemocných bílých krvinek. Přílišně se tvořící
bílé krvinky neplní řádně svoji funkci
a navíc stojí v cestě tvorbě dalších důležitých krevních elementů. Pacient
mimo jiné čelí riziku infekcí a krvácení. První symptomy jsou velmi obecné,
jedná se např. o noční pocení, horečky,
únavu a nepříjemné bolesti kloubů.
Onemocnění se může projevovat i chudokrevností či nadměrnou krvácivostí.
Foto: Schutterstock.com
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JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na

www.inpg.cz
IN publishing group s.r.o.

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690
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DODRŽUJTE SPRÁVNÝ

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

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

JAKÉ NÁPOJE BY MĚLY TVOŘIT
NÁŠ PITNÝ REŽIM?
„Náš pitný režim by měl obsahovat převážně čistou neslazenou pramenitou
vodu, dále můžeme vypít i malé množství minerálky, ovocných či zeleninových šťáv, bylinkových a ovocných čajů.
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Velmi důležité je pít ráno, kdy máme
v organismu deficit tekutin vyvolaný
nočním odpočinkem“, radí odbornice
na výživu Ing. Zita Viková.
Pitný režim můžeme také obohatit
o ovocné čaje, které v tomto zimním období na posílení imunity můžeme osladit
medem. Jsou z nutričního hlediska daleko lepší alternativou než oblíbená káva.

DOPORUČENÝ PŘÍJEM VLÁKNINY
A SOUČASNÁ VÝŽIVOVÁ SITUACE
Dle doporučení bychom měli přijímat
30 g vlákniny za den, přičemž doporučený poměr nerozpustné a rozpustné
vlákniny je 3:1. Současná konzumace
vlákniny u nás se však odhaduje na
pouhých 10-15 g za den. Odborníci na
výživu a lékaři se v České republice shodují na tom, že je příjem vlákniny u většiny obyvatel neuspokojivý a je nutné
ho zvýšit. Souvisí to s nedostatečným
příjmem potravin, které obsahují vyšší
množství vlákniny, jako je ovoce a zelenina, celozrnné výrobky, luštěniny
apod. Vláknina je nezbytná pro správnou činnost trávicího ústrojí a také například pozitivně ovlivňuje koncentraci

glukózy v krvi či množství vstřebaného
cholesterolu.

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

OBJEVTE JEDINEČNÝ MED MANUKA
Je obecně známo, že včelí med je zdravý. Zrovna
tak se ví, že jeho vlastnosti ovlivňují květy, z nichž
včely nektar získávají. A v květech novozélandské
manuky se skrývá velká uzdravující síla.
Manuka je keř nebo strom s líbeznými květy bílé
až růžové barvy. Už Maorové, původní obyvatelé
Nového Zélandu, věděli o léčivých vlastnostech
manuky (latinským názvem Leptospermum scoparium). Využívali je k dezinfekci a na podporu
hojení zranění a zánětů, vnitřně pak při
nachlazení, zánětu močového měchýře a dalších
infekcích.
Nektar z manuky obsahuje pozoruhodnou látku
methylglyoxal (zkr. MGO), která vyniká vysokým
protibakteriálním, protizánětlivým, protivirovým
a protiplísňovým účinkem.
Obsah účinné látky se měří metodou vyvinutou
prof. Thomasem Henle na Technické univerzitě
v Drážďanech a na certifikovaných výrobcích se
udává ve stovkách MGO. Jde o velmi přesnou metodu (s odchylkou maximálně 2 %) a zároveň i jediný způsob určování kvality manukového medu.
Tuto jako jedineou uznává vláda Nového Zélandu.
Předností látky methylglyoxal je její účinnost v potírání úporných infekcí, často odolných vůči běžné
antibiotické léčbě. Pomáhá při napadení zlatým
stafylokokem (Staphylococus aureus) i v jeho obávané multirezistentní formě nebo proti bakterii
Helicobacter pylori, která rovněž úspěšně odolává
předepsaným antibiotikům. Helicobacter pylori
je původcem vleklých a obtížně léčitelných žaludečních potíží. Chrání před bakterii Pseudomonas
aureginosa, která stejně jako Helicobacter pylori je
rezistentní vůči mnoha běžným antibiotikům. Kromě toho působí i proti virům a plísňovým infekcím.
JAK PROSPÍVÁ MANUKOVÝ MED
Certifikovány obsah methylglyoxalu se pohybuje
od 100 do 550 mg na 1 kilogram manukového
Moje rodina a ja_210x74.pdf 1 2017-01-26 14:46:18

medu. Právě podle toho označení poznáte, jak je
med manuka účinný.
MGO 100+ zlepšuje imunitu a přispívá k celkovému dobrému stavu, zvlášť vhodná je jeho konzumace jako prevence proti nachlazení v podzimním
a zimním období.
MGO 250+ se doporučuje při potížích s refluxem
jícnu, pálení žáhy a poruchách trávení.
MGO 400+ pomáhá v léčbě vředů žaludku a dvanácterníku a doporučuje se při syndromu dráždivého tračníku. Pomáhá u obtížně hojících se ran,
jaké bývají u diabetiků, dále proleženin a pooperačních rán.
MGO 550+ je vhodný při potížích s ekzémem, při
ateroskleróze, pásovém oparu nebo při angíně.
Pravidelná konzumace manukového medu prospívá také zdravým lidem. Jak potvrdily odborné
výzkumy, už po dvou týdnech jeho užívání se zlepšuje složení krve, zvyšuje se množství červených
krvinek, vzrůstá hladina železa a krevního barviva
hemoglobinu, které je nezbytné pro přenos kyslíku v krvi.
KONZUMACE MANUKOVÉHO MEDU
PROKAZATELNĚ POMÁHÁ:
• Při oslabeném imunitním systému jako prevence před viry a nachlazením.
• Při problémech s trávicím ústrojím. Napomáha
ke správnému metabolismu, očišťuje nánosy ve
střevech a udržuje je ve vitalitě.
• Pomáhá vyloučit nahromaděné jedy.
• Je silným antioxidantem, který pomáhá organismu odrážet volné radikály a zbavovat se jich.
• Při regulaci cholesterolu v krvi.
• Jako prevence před tvorbou žaludečních vředů.
• Při dodání celkové energie, je plný cenných
vitamínů a minerálních látek.
Med manuka je vhodné jíst stejně jako běžné druhy medu, nejlépe 2-3 čajové lžičky ráno nalačno,
asi 30 minut před jídlem.

Komerční prezentace

Výživa

DESATERO SPRÁVNÉ SVAČINY:
NEJMENŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JÍDLO DNE
Nejen snídaně je důležitá, zapomínat se nevyplácí ani na svačiny! S trochou nadsázky
by se dalo říci, že svačina je nová snídaně – pomáhá udržovat metabolismus
v chodu, zabraňuje vlčímu hladu a předchází únavě a nesoustředěnosti v průběhu
dne. Svačinky by prostě měly v jídelníčku zaujímat výsadní postavení. Přečtěte si
následující svačinové desatero!
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7. SVAČINA NEMUSÍ BÝT
STUDENÁ
Do svého jídelníčku můžete rovněž zařadit teplé svačiny, a to v podobě kaší,
které doplníte o čerstvé ovoce a oříšky.
Zvláště v zimě je tento způsob svačení
nejlepší.

8. NEZAPOMÍNEJTE NA PITNÝ
REŽIM

1. JEZTE PRAVIDELNĚ
Slýcháte to ze všech stran. Co si ale pod
pojmem „pravidelně“ představit? Je to
3x, 5x nebo dokonce 6x denně? A jak
velké porce? Výživoví poradci a lékaři
doporučují přijímat potravu v pěti až
šesti menších porcích denně. Tím tělu
zajistíte neustálý příjem energie a není
tak nuceno „šetřit“ a ukládat vše, co sníte, na horší časy. Energii přijatou z předchozího jídla může tělo klidně všechnu
spotřebovat, protože očekává přísun
nové.

2. NASTARTUJTE METABOLISMUS
Ať už chcete zhubnout nebo se jen cítit
dobře a mít správně fungující metabolismus, začít jíst a pít musíte již chvíli po
probuzení. Abyste svůj metabolismus
správně nastartovali, vyhněte se po
ránu studeným nápojům. Ideální je vypít skleničku teplé nebo vlažné vody s citrónem. Půl hodiny po probuzení se pak
nasnídejte. Po dlouhé noci potřebuje
váš organismus nastartovat co nejdříve.
Snídejte ideálně ovesné vločky s jogurtem, ovocem, chia semínky a nesolenými nepraženými oříšky nebo plátek
celozrnného chleba s kvalitní libovou
šunkou a tvarohovou pomazánkou.
Snídani můžete doplnit zeleným čajem,
který zvyšuje metabolismus tuků.

3. DOPLŇUJTE ENERGII
2 – 3 hodiny po snídani by měla následovat svačina. Díky svačině se nebudete při
hlavních jídlech přejídat a ať už se jedná
o dopolední či odpolední svačinu, nikdy nenechá váš metabolismus usnout.
Odměnou vám bude dostatek energie
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po celý den a vědomí toho, že neustále
spalujete. Pokud nemáte čas na přípravu, vyzkoušet můžete ovocné kapsičky,
které vám dodají potřebnou energii
a skvěle zasytí.

4. VYHNĚTE SE NIBBLINGU
Stává se vám, že i nevědomky neustále saháte do kabelky, lednice či spíže
a máte nutkání něco uzobávat? Uzobávání (anglicky nibbling) je velmi nebezpečné zejména v momentě, kdy se
snažíte zhubnout. Největším lákadlem
jsou různé lupínky, oříšky a nedojedené
jídlo. Snažte se tento zlozvyk odnaučit.
Zbytečně tak zvyšujete svůj energetický
příjem. Stále platí pravidlo pěti – šesti
porcí denně, které už není nutné doplňovat dalšími, ještě menšími jídly.

5. SVAČINA: ZVOLTE SPRÁVNÝ
POMĚR ŽIVIN
Abyste zachovali vyvážený příjem energie, musíte se držet několika jednoduchými pravidly.
Vaše svačina by měla hradit 5 – 10 %
z celkového energetického příjmu. Co
si k svačině připravit? Ideální je ovoce
či zelenina jako zdroj přírodních cukrů
a kvalitní bílkovina – například kousek
žitného chleba s nízkotučným plátkem
sýru či sýru cottage.

6. DÁVEJTE POZOR NA
MNOŽSTVÍ
Nic se nesmí přehánět. Toto pravidlo
platí snad na všechno a to samé platí
i u svačiny. Myslete na to, že vás ještě
čeká hlavní jídlo. Svačina by neměla být
větší než snídaně nebo podobná obědu.

Pít můžete i při jídle, ale po malých
doušcích. Ideální je napít se 15 minut
před očekávaným jídlem více a při jídle pak už nepít. Větší množství tekutin
přijímaných společně s potravou může
významně narušit vaše trávení. Tekutiny ovlivňují přirozenou úroveň kyselin
a žluče, které váš žaludek potřebuje ke
správnému trávení.

9. PÍT ČI NEPÍT KÁVU A ČAJ?
V letním období je vyjma čisté neperlivé vody důležité pít i zelené čaje, které nejen příjemně ochladí organismus,
ale také nastartují metabolismus tuků.
Pozor s pitím čaje v odpoledních a večerních hodinách – díky teinu, který čaj
obsahuje, můžete mít problémy s usínáním. Zelený čaj raději vyměňte za
bylinky. A jak je to s kávou? Kávu pít
samozřejmě také můžete, a to hned
z několika důvodů. Káva je největším
zdrojem antioxidantů vůbec – obsahuje údajně přes 200 zdraví prospěšných
látek s antioxidační aktivitou. Káva
je také skvělá pro vaše játra, přiměřená konzumace kávy je pomáhá chránit. I zde ale pozor. Nejzdravější je pít
kávu bez mléka, cukru (kvůli kaloriím)
a s malým množstvím vody. Do těla se
vám tak dostane přiměřené množství
kofeinu a budete se cítit lépe.

10. DOPOLEDNE OVOCE,
ODPOLEDNE ZELENINA
Na dopolední svačinu se perfektně
hodí ovoce, protože obsahuje na rozdíl od zeleniny velké množství cukru.
Ten potřebujete na doplnění energie
a cukr, který ve svačině přijmete, stačíte
během dne využít. Naopak odpoledne
je lepší věnovat pozornost zelenině
a částečně bílkovině. Odpolední svačinkou navíc skvěle předejdete nočnímu
dojídání se.

Foto: Schutterstock.com
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TIP NA SPRÁVNÉHO POMOCNÍKA NA
VLNU A JEMNÉ TKANINY:
Inovovaný PerwollWool&Silkfibercare 3D
je speciální prací prostředek na vlnu
a jemné tkaniny, který zachovává
jemnost vláken, zabraňuje vzniku
žmolků a předchází ztrátě tvaru oblečení. Vylepšené složení obsahuje nový
parfém, který redukuje nepříjemný
zápach mokré vlny. Díky tekuté formě se hodí jak na ruční praní, tak i na
praní v automatické pračce, při kterém
doporučujeme zvolit program na praní vlny nebo jemných tkanin a pračku
naplnit maximálně do dvou třetin.
BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
• Účinně již od prvních projevů ekzému.
• Ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky.
• Přirozeně obnovuje kožní bariéru, poskytuje zvýšenou
hydrataci a regeneruje.

Zdravotnický prostředek,

L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589

Sunar premium 4 pro děti od
ukončeného 24. měsíce díky
svému speciálnímu složení
s mléčným tukem podporuje zdravý rozvoj mozku,
poznávacích funkcí i imunitu těch nejmenších.

BEPANTHEN® CARE MAST
• Pomáhá chránit dětský zadeček
před vznikem opruzení.
• Pro každodenní péči.
• Pečuje i o kojením namáhané prsní
bradavky a suchou pokožku.

.11.2016.0829
etický přípravek. L.CZ.MKT.CC

Bepanthen Care Mast je kosm

SOUTĚŽTE O HEMAGEL
Díky naší soutěži můžete vyhrát zdravotnický prostředek HemaGel První pomoc, s nímž doma i na cestách snadno ošetříte
drobné rány, odřeniny a popáleniny 1. stupně. V balení najdete HemaGel zabraňující vysušování rány a vzniku strupů a tři kusy
voděodolné krycí fólie Dermafoil. V případě hemoroidů a análních trhlinek pomohou čípky HemaGel PROCTO. Tento zdravotnický prostředek je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Na jakém principu HemaGel urychluje hojení ran?
a) Na principu vlhkého hojení
b) Na principu suchého hojení

VYHRAJTE BALÍČEK S PROBIOTIKY
Probiotika jsou „přátelské“ bakterie, které tvoří součást střevní mikroflóry. Dětem je lze dodat prostřednictvím jahodových
pastilek APO-Laktík for Kids. Tento doplněk stravy obsahuje 4 probiotické kmeny a 4 miliardy probiotických bakterií a také vitamin C, který podporuje imunitu. Pro dospělé je určen doplněk stravy APO-Lactobacillus, jenž obsahuje 10 probiotických kmenů
v počtu 12 miliard mikroorganismů v jedné kapsli. Je také doplněn o extrakt z brusinek. Více na www.pripravky-apotex.cz.
Jaký podíl střevní mikroflóry tvoří probiotické bakterie?
a) 3 – 5 %
b) 5 – 7 %

MED KVĚTOVÝ PASTOVANÝ
Nejlepší med pro děti! Ten, co nestéká ze lžičky a jednoduše se maže na pečivo. Oblíbený je pastový med květový,
má krémovou konzistenci, lahodnou a jemnou chuť. Navíc
je lépe stravitelný. K dostání v balení 750 gramů
na www.nakupzfarmy.cz

MORAVSKÝ SÝR, KTERÝ VÁS VŽDY PŘEKVAPÍ
Vyzkoušejte Olmín - zrající
sýr s plísní na povrchu, netradičním tvarem a jedinečnou lahodností. Na počátku
je Olmín pevnější s jemnou
mléčnou chutí a vůní,
během zrání začíná směrem
od povrchu do středu měknout až lehce se roztékat.
Vyzrálý sýr je intenzivně
pikantní.

FEMIBION S DÁRKEM V LIMITOVANÉ EDICI
Dvojbalení Femibion 2 s vitaminem D3 pro ženy od 13. týdne
těhotenství až do ukončení kojení, nově s certifikovanou
hračkou od Fisher Price. Vyberte si z pěti různých variant.
K dostání v lékárnách nebo on-line lékárnách.“

Doplněk

ČISTÁ OKNA BĚHEM CHVILKY
Vynikajících výsledků čistění dosáhnete během chvilky s novou akustěrkou Kärcher WV 5 Premium, která
je vhodná na velké skleněné plochy, ale i huře
dostupná špaletová okna. Stejně dobře si
poradí s údržbou nejrůznějších hladkých povrchů v koupelně i kuchyni. Pomocí šikovného teleskopického nástavce umyjete i střešní
okna. Akustěrka je velice lehká a díky měkčím
prvkům na rukojeti i praktická
a ergonomická. Nepřetržité
použití akustěrky umožňuje
další samostatná baterie a dokovací stanice. Na jedno nabití se
stěrkou umyjete až 105 m².
VYZKOUŠEJTE ČOKOLÁDU
Značka ORION se narodila před 120 lety. Kvalitní čokoláda spjatá s dětstvím, se dodnes vyrábí V Česku. Společnost Nestlé nyní rozšiřuje portfolio ORION do prémiového segmentu s novou Mistrovskou edicí hořkých čokolád
se 68 % kakaa. V pražském Karlíně se po tři
dny otevře Čokoládové studio ORION, ve
kterém budou moci
návštěvníci ochutnat
nejen novou recepturu, ale také se inspirovat historií značky
v moderním pojetí.

stravy

Navštivte malebné Lázně Mšené a pečujte o sebe od hlavy až k patě.

Antistresový pobyt
Délka pobytu: 4 dny – 3 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• klasická částečná masáž zad
• parafínový zábal na ruce
• čínská masáž hlavy
• esenciální olejová aroma koupel
• havajská masáž lávovými kameny (záda)
• vířivá koupel s Calmonalem
• konopný celotělový zábal

Cena pobytu již od 4.100,- Kč/osoba*
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 008 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Dietni klub

O DIETÁCH
A HUBNUTÍ
Je to jako obehraná písnička. Ciferník na vaší osobní váze se zastavuje tam, kde
by se zastavovat neměl. Zkrátka vážíte o něco víc, než byste chtěla či měla
a tzv. problémové partie máte obalené tukem. Co s tím?

Dietni klub

INZERCE

Dietni klub

Ideální by samozřejmě bylo nadbytečných kil a tukových polštářků se jednou nadobro zbavit. To ale samozřejmě není tak jednoduché a na drastické
diety zapomeňte. Už samotný pojem
dieta je totiž v podvědomí mnoha
z nás odrazující. Jak tedy na to?

nevyvážené stravy, překyselení organismu, zavodnění, dietních chyb až po
zdravotní komplikace. Proto komerční
přípravky na hubnutí pomohou tak
málo lidem. Skutečná příčina nadvá-

prostředím, stresem a stravou je natolik veliké, že organismus si velmi často
nedokáže poradit s odpadními látkami
a ukládá je. To velmi znesnadňuje jeho
správnou funkci a hubnutí. Existují

hy může být u každého člověka jiná.
Samotná pevná vůle, sebeovládání nic
neřeší.

různé způsoby detoxikace od držení
půstu, hydro-colon terapie, přes čistící
čaje až po různé komplexní preparáty.
Stejně jako u jídelníčku je pro každého
vhodný jiný způsob detoxikace. Každý
jsme originál.

MÁM NADVÁHU?
Prvním krokem, pokud máte pocit, že
máte nadváhu, by mělo být zjištění,
jestli tomu tak skutečně je. Začněte
tedy tím, že si ověříte svůj index tělesné hmotnosti (BMI), procento tuku
v těle (BF), poměr pasu a boků (WHR).
Pokud se ujistíte, že vámi zjištěné hodnoty nejsou takové, jaké by měly být,
bylo by tedy na místě začít přemýšlet,
co s tím. V první řadě byste si ale měli
uvědomit několik zásadních fakt.

VĚDOMĚ SE ROZHODNOUT
SHODIT AŽ NA IDEÁLNÍ VÁHU
Pokud potřebujete shodit 10kg a zůstanete v půli cesty, je velmi pravděpodobné, že se vám váha opět vrátí.
Jakmile však dosáhnete ideální váhy
(mějte na paměti, že přirozené hubnutí znamená úbytek váhy cca 2-4kg/měsíc) a podaří se vám ji několik měsíců
udržet, váš organismus se „přeprogramuje”, zvykne si a bude brát dosaženou váhu za normální. A teď jde o to,
té ideální váhy dosáhnout. Jistě jste
slyšeli o snížení příjmu kalorií a zvýšení
výdeje energie, což v praxi jednoduše
řečeno znamená méně jídla a více pohybu. Tato rovnice platí, ale není jediná. Jsou zde různé faktory, které mohou hubnutí výrazně zpomalit nebo
znemožnit. Jinak řečeno: Pokud budete méně jíst, nemusí to vést ke snížení
váhy. Dokonce naopak. Nadváha představuje komplexní problém a je třeba
jí také tak řešit. Na druhou stranu se
jedná o velmi osobní věc, kterou lidé
často chtějí vyřešit sami. Nemyslí si, že
potřebují odbornou pomoc. Drží tedy
přísné diety, trápí se přílišnými sportovními aktivitami a přesto jejich váha
stoupá. Jsou zde třeba zdravotní problémy nebo špatný stravovací návyk,
který jim hubnutí znesnadňuje. A většina z nich o tom vůbec neví. Kdyby
však udělali několik drobných změn,
jejich hubnutí by bylo jednoduché, přirozené a trvalé. Faktorů, které mohou
brzdit hubnutí je totiž mnoho – od
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PŘÍJEM ŽIVIN
Pokud jste doposud hubli jako 90%
lidí, pravděpodobně jste nejdříve
omezili porce jídla – jíte méně. Tímto
skutečně snížíte příjem kalorií, ale dojde k zásadnímu problému: snížili jste
nejen příjem kalorií, což je v pořádku,
ale i přísun živin. A zde je zakopán pes.
Běžná strava zde v Evropě již velmi obtížně obsahuje doporučená množství
živin. Pokud její příjem snížíte – co
se stane? Vaše tělo se vědomě začne
bránit – zpomalí metabolismus a „zavelí“ ukládat tuky na horší časy. Začne
Vám vysílat signály: Mám hlad!!! Mám
chutě!!! V takovém stavu je velmi nesnadné zhubnout a nemožné si shozenou váhu udržet. Co tedy jíst? Zde je
jednoduchá odpověď: jednotný návod
neexistuje. Každý organismus je jiný
a každý má jiné potřeby. Vždy je dobré mít jídelníček sestavený „na míru“.

DETOXIKACE ZANESENÉHO
ORGANISMU
Zřejmě jako každý věnujete pravidelně
čas úklidu domácnosti nebo očistě těla
zvenku. Ale uvnitř? Faktem je, že mnoho lidí toto jednoduché přirovnání nenapadne a mají pocit, že organismus si
poradí sám. Současné zatížení okolním

REŽIMOVÉ ZMĚNY
Pro trvalé udržení dosažené váhy
a vysněné postavy je třeba si vybudovat nové návyky. Ty však musí být postupné a příjemné! Mějte na paměti,
že nepříjemné diety nikdy nepřinesou
dlouhodobý efekt! Zapomeńte tedy
na diety, při kterých: máte hlad, musíte cvičit více, než je vám příjemné,
museli jste zcela vyřadit vaše oblíbená
jídla nebo jíte jídla, která vám nechutnají. Pravděpodobnost, že při této dietě dosáhnete vysněné váhy stejně jako
šance, že si ji udržíte, se totiž rapidně
snižuje. Každý jsme individualita a tak
i jídelníček a další rady musí být individuální. A pro tyto rady je nejlépe si
zajít k odborníkovi, a to nejléoe k výživovému specialistovi. Budete překvapeni, jak jednoduše budete hubnout,
pokud budou rady individuální. Zní to
logicky, že? Proč by si jinak modelky
a herečky platily poradce pro výživu?
Universální rada nebo přípravek vhodný pro každého prostě neexistuje.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com

LIMITOVANÁ EDICE
S KONOPNÝM SEMÍNKEM
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MÁM DÍTĚ

A KRIZI

V jakémsi americkém seriálu zazněla věta, na kterou asi nikdy
nezapomenu: „Péče o dítě je úplně jednoduchá, horní konec nakrmíš,
dolní utřeš a oba konce udržuješ v teple. Přebalování je v době papírových
plen (uznávám ale, že ničí planetu) poměrně bezproblémovou
záležitostí. Udržovat mimi v teple je snad také v našich silách. Potud
tedy seriál nelže. Ovšem jen potud.
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„Šestinedělí jsem měla strašné. To jsme
s manželem jen seděli a říkali si, že nic
horšího nás už potkat nemohlo,“ svěřila se mi nedávno Krystýna. Přitom to
měla být ta nejkrásnější věc v našich
životech. Ale musím zdůraznit, že naší
malé dcerky se to tenkrát vůbec nedotklo, to všechno byly vnitřní záležitosti, na ni jsem se usmívala. Ale půl roku
jsem chodila jako chodící stín a jako
mašinka jsem plnila všechny úkoly. Přiznávám, že párkrát mi ruply nervy a říkala jsem si, že ji hodím do potoka, že
ji pošlu po vodě, že ve vězení to nemůže být horší než teď. Já vím, že bych to
neudělala, ale myslela jsem na to.“ Zní
to dost krutě, ale já na tom po porodu
sví dcerky Aničky byla podobně, ne-li
na vlas stejně. Dcerka se probouzela
každé dvě hodiny a já byla tak vyčerpaná, že jsem byla zoufalá. Pamatuji si
první týden po porodu, byla jsem sama
doma, byly dvě hodiny ráno, dcerka
brečela a já s ní. Druhý den pro další
probdělé noci jsem si venku sedla na
suchou trávu a zahleděla se na šedivou
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oblohu. Ptala jsem se sama sebe: „Co
jsem to provedla se svým životem.“
Mateřství jsem si neužívala podle mých
představ. A zařekla jsem se, že podruhé do toho už nikdy nepůjdu. Měla
jsem dítě a k tomu krizi. Místo očekávané euforie a pocitů uvolnění zkrátka
přišlo ještě větší napětí a úzkost.

POSTNATÁLNÍ DEPRESE
Přesto, že příchod miminka na svět
je šťastnou událostí, období po porodu mnoho prvorodiček vnímá jako
krizové. Tyto stavy jsou podmíněny
fyziologickými procesy a většinou do
několika dní odezní. Pokud jsou intenzivnější a trvají déle než dva týdny, pak
se mluví o poporodní neboli postnatální depresi. V takovém případě by se
žena měla obrátit na odborníka, který
předepíše účinnou léčbu. Obecně ale
lze říci, že ženy úzkostné, se zvýšeným
pocitem zodpovědnosti, často zvládají poporodní období obtížněji právě
kvůli příliš vysokým nárokům na sebe
jako na matku, která má najednou

před sebou tvorečka, se kterým neumí
zacházet, nerozumí jeho potřebám,
ale má pocit obrovské zodpovědnosti. Také ztráta osobní svobody mnoho
prvorodiček zaskočí. Nic už není jako
dříve, žena už zkrátka nemůže jít, kam
chce a kdy chce, skoro veškerý její čas
je podřízen dítěti. Je to velká psychická
a fyzická zátěž, a v období po porodu,
kdy je organizmus ženy vysílený, o to
větší. A aby toho nebylo málo, kolem
čtvrtého až pátého dne po porodu přichází dramatická hormonální změna,
spojená se začátkem laktace. V tomto
období mnoho maminek zažívá pocity
smutku, zvýšené úzkosti, ztráty radosti
z miminka. Jsou plačtivější a mívají pocity viny, že se o dítě nedokážou dobře
postarat, že dítě nepřibývá na váze, že
brečí, je k neutišení apod.

PROČ TADY BULÍŠ?
Samozřejmě, že radost z miminka je
základním šťastným pocitem a spousta
maminek poporodní období zvládne
a na obtíže rychle zapomene. Nicméně

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

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

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz
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na skutečnost, že porod prvního dítěte je v životě ženy zlomovou událostí,
by se nemělo zapomínat a obtíže s tím
spojené by se neměly bagatelizovat.
Velmi nešťastně občas zakročí příbuzní
ve snaze ženu uklidnit nebo podpořit.
Věta jako: „Vždyť máš krásné a zdravé dítě, musíš být zdravá a šťastná, tak
proč tady bulíš?“ mohou posílit pocity
viny a navést mladou maminku na myšlenku, že pokud se dostatečně neraduje, tak své dítě nemiluje.

NEMILUJI SVOJE DÍTĚ?
Je to asi trochu pověra, že rodičovský
pud je něco předem daného a zafunguje ihned po porodu jako pocit intenzivní lásky k dítěti, radosti a euforie.
Ve skutečnosti se vztah matky k dítěti
a dítěte k matce buduje postupně. Potíž bývá v tom, co si maminky představují pod pocitem lásky k miminku. Často je to právě ta euforie a radost, přání
mít dítě pořád u sebe, zážitek blaha
při každodenní péči o dítě. Tyto pocity
se však často začnou objevovat až po
několika měsících, kdy si žena zvykne
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na novou roli a naučí se o dítě pečovat. Rozhodně ale nejsou tak intenzivní, jak by si některé ženy přály. Ze
zkušenosti vím, že spousta maminek,
které se obviňují z „nelásky“ k dítěti,
se o své miminko zcela nadstandardně
stará. Právě úzkost, napětí a strach ze
selhání jim často brání si miminko užít
a dovolit si radost a klid.

nezbytné, aby maminka měla možnost se vyspat, jít někam na pár hodin
sama, popovídat si s přáteli apod. Nicméně, monotónnost je realitou a dítě
v prvních třech letech života vyžaduje
stabilní denní rozvrh, zázemí a úzký
okruh osob, které se o ně starají. Odměnou za tu práci je pak zdravý vývoj
dítěte.

ČAS JEN PRO MAMINKU

PARTNERSKÁ KRIZE

Nezralé nebo příliš mladé matky občas
vnímají dítě jako něco omezujícího jejich svobodu a zatěžujícího, ale i ty si
rámcově do roka pevný vztah k dítěti zdárně vybudují. Také skoro každá
maminka už krátce po porodu říká, že
si život bez dítěte už neumí představit. Co to tedy je, když ne láska? Péče
o malé dítě je tvrdá práce a spousta
žen i mužů ji hodnotí jako nejtěžší
práci, co kdy v životě dělali. Je výhodou, když žena má pomoc od manžela
a babiček, není však pro kojence příliš
prospěšné, aby se u něj střídalo větší
množství osob. Potřebuje si vybudovat
pevný vztah hlavně k matce a otci. Je

Po porodu dítěte někdy propuknou
partnerské krize. Častěji postihují ty
rodiče, kteří nejsou na svou rodičovskou roli dostatečně připravení, těžko
snášejí omezení s ní spojené a vinu
házejí jeden na druhého. Také zásahy širší rodiny mohou k manželskému
nesouladu přispívat. V případě dlouhotrvajících a neřešitelných konfliktů
se doporučuje neotálet a obrátit se na
kompetentního rodinného poradce.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com
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HURÁ,

PRÁZDNINY JSOU TADY…

INZERCE

Jarní prázdniny jsou tady a vy se chystáte si je co nejlépe užít. Vzhledem k letošní
zimě určitě část z vás vyrazí na hory. A pokud nepatříte k milovníkům bílého
nadělení? Určitě i pro vás se najdou místa, kde si prázdniny užijete…
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Nejprve se tedy pojďme podívat, kam
vyrazit na hory, pokud si chcete kvalitně zalyžovat.
Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku
popularity rozhodně stojí Krkonoše.
Díky svým krásám a sněhovým podmínkám poskytují ideální možnosti pro
sjezdové lyžování, snowboardy, milovníky běžkařských tratí i pro vyznavače
zimních adrenalinových sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská centra, která jsou
proslulá kvalitním servisem, lyžařskými
vleky a upravenými sjezdovkami pro
začátečníky i zkušené lyžaře. Milovníci běhu na lyžích si mohou vychutnat
množství denně upravovaných běžeckých stop.
Nejznámějším a největším horským
střediskem je Špindlerův mlýn.
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.
Ski areál Špindlerův mlýn má 5 lanových drah a 11 lyžařských vleků, 100
kilometrů denně upravovaných běžeckých tratí, 25 kilometrů sjezdových
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tratí, z nichž je 95% uměle zasněžováno, což umožňuje kvalitní lyžování pět měsíců v roce. Středisko si díky
moderním snowparkům a U-rampě zamilují i snowboardisté. V provozu je 5
lanovek, 1 dvousedačková (Svatý Petr),
1 třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedačkové (Svatý Petr, Medvědín, Labská)
a 12 vleků. Pro běžkaře je zde na 100
kilometrů upravovaných tratí pro klasiku i skating.
Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou
nebo bobovou dráhu, snowtubing či za
příznivých povětrnostních podmínek
paragliding. Vaše děti určitě uspokojí
okružní výlet na saních tažených koňmi. K nejnavštěvovanějším sportovním
areálům patří Svatý Petr a Medvědín.
Velmi oblíbený je i Harrachov, který
se nachází 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.

INZERCE

www.trojak.cz

Ski Areál Troják
Vítáme Vás
www.trojak.cz – skiareál
www.natrojaku.cz – ubytování
www.hostynsko.cz – portál lokálních aktivit
Nově nabízíme kartu plnou slev. Více informací naleznete na www.hostynsko.cz
Skiareál Troják je členem profesní organizace ALDR
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Rokytnice nad Jizerou je zimní středisko v západních Krkonoších, které 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. Kompletní péči zajišťují servisy
lyží sjezdových i běžeckých, půjčovny
lyží, lyžařské školy. Přímo do lyžařského
centra zajíždí speciální autobus SKIBUS,
upravený pro lyžaře. Lanová dráha Lysá
hora měří 2.198 m a je druhou nejdelší
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v České republice. Druhá lanová dráha
Horní Domky zajišťuje kromě zimního i letní provoz s možností přepravy
jízdních kol zdarma. Běžkařům doporučujeme vyzkoušet běžecké trasy
v areálech U kapličky a Pod Dvoračkami
s kvalitní bílou stopou. Nelyžující návštěvník může zkusit snowtubing - zábavné sjíždění na nafukovacích člunech
v uměle vybudovaném sněhovém koridoru.
Zapomenout nesmíme ani na Jizerské hory. Za návštěvu rozhodně stojí
Bedřichov.
Toto proslulé místo nabízí komfortní
rodinný skiareál s přehlednými a rov-

nými sjezdovkami. Plocha svahu je
stoprocentně zasněžována, pravidelně
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 startuje legendární
závod Jizerská 50. V areálu je osm vleků
a lyžuje se většinou bez front a čekání.
Ceny jsou odstupňovány podle doby ly-
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žování, takže nikdy neplatíte víc, než je
třeba.
Severák je 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.
Zapomenout bychom neměli ani na
Šumavu. 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 Prame-

nům Vltavy nebo k některému z ledovcových jezer, pokrytých tajemnou
mlhou.
Tři lyžařské oblasti vedle sebe - Železná
ruda, Špičák a Velký Javor - tvoří jedno
z nejpopulárnějších míst v České 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.
Všechna zmíněná střediska nabízejí
svým návštěvníkům kromě sněhových
radovánek také pobyty v luxusních
hotelích, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Skvěle vybavené pokoje
a apartmány jsou samozřejmostí zrovna
tak, jako hotelová sportovní a wellness
centra. Hotelovým hostům jsou k dispozici posilovny, bazény, vířivky, sauny,
koupele, zábaly, fyzioterapie, squash,
stolní tenis, ricochet či spinning. Chladné nebo deštivé dny tak můžete strávit
třeba v bazénu, vířivce či uspořádat rodinný turnaj v kuželkách, zahrát si stolní tenis nebo vyzkoušet lekci spinningu s profesionálním instruktorem. Pro
zlepšování kondice je pak ideální využít hotelovou saunu, nebo posilovnu.
Příjemnou tečkou může být relaxační
masáž, perličková koupel, nebo zábaly
z rašeliny či minerálního bahna.
Přímo v hotelích jsou vám k dispozici
lyžařské půjčovny, kde si můžete půj-
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čit kompletní vybavení pro sjezdové
i běžecké lyžování, snowboard ale třeba i sáně či boby. Součástí půjčovny je
také profesionální skiservis, který zahrnuje broušení hran, voskování nebo
kompletní údržbu skluznice. Ve všech
těchto střediscích je také k dispozici lyžařská škola.
Tím se dostáváme k dalšímu zajímavému tématu. Nejde jen o to, kam vyrazit,
ale i co tam budeme dělat. Chcete letos
své dítě naučit lyžovat?
Děti by měly začít s lyžováním ve věku
kolem tří až čtyř let. Nedoporučuje se
učit lyžovat mladší děti, protože ještě
nemají dostatečně vyvinutou koordinaci pohybů a nedokáží se déle soustředit.
Pro mladší děti je spíše důležité, aby si
přivykaly na sníh. Pro začátek zkuste
sáňky, boby nebo kluzák na sníh. Mgr.
Sylvie Dlouhé, vedoucí dětského vzdělávání APUL ČR (Asociace profesionálních učitelů lyžování)vysvětluje: „Většinou se nedoporučuje začít s lyžařskou
výukou před třetím rokem. Od tří let si
je dítě jisté chůzí a rovnováhou, začíná koordinovat své pohyby, a proto je
možné začít s prvními lyžařskými pokusy.“ Dále dodává, že „nejvhodnějším
začátkem je věk mezi čtvrtým a pátým
rokem života, kdy dítě dosahuje největších lyžařských pokroků.“
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Děti si mezi druhým a pátým rokem
chtějí co nejvíce hrát. Chybí jim sice cílevědomost a vytrvalost, ale umí být nepřetržitě v pohybu a bez obtíží střídají
činnosti. Toto období bychom mohli
nazvat i etapou seznamování se s lyžemi a celkově s pobytem v přírodě. Je
třeba, aby se děti seznámily s výstrojí,
sněhem a zimou. Děti třeba nechat, aby
se věnovaly svým zálibám. Rodič nebo
instruktor je jen pomocníkem a iniciátorem zábavy. Nemůže působit jako autoritativní „diktátor“, protože takovým
postojem dítěti znepříjemní, ba přímo
až zhnusí pobyt na čerstvém vzduchu.
Zájem při hraní lze udržet pomocí saní,
lyží, minibobů, míče apod. Mezi vhodné cviky na seznamování se se sněhem
můžeme zařadit například soutěž, kdo
si nejdřív připne a odepne lyže, sedy na
pravý a levý bok, sed mezi lyže, zvedání
lyží, předklánění se, chytání se špičky
a paty lyže, nebo i honičku v lyžácích.
Pomocí těchto her si dítě postupně zvyká na výstroj a získává na svahu jistotu.
Věk 6 - 10 let je ideální pro vyučování
lyžování, protože děti jsou již ze školy
zvyklé na dodržování kázně. Toto období se také nazývá obdobím hravé výuky.
Je dobré, když se děti v tomto věku učí
lyžovat v kolektivu, kde se naučí spolupracovat, tolerovat se navzájem, ale

i zdravě soutěžit. Rovněž hry jsou pro
ně atraktivnější, pokud je mohou provádět ve spolupráci se svými kamarády.
Děti se v tomto věku učí prostřednictvím smyslových vjemů a učení je hlavně zážitkové. Jsou motivovány tím, co
je pro ně příjemné a nepříjemné. Při výcviku kopírují pohyby vyučujícího, ať už
je to instruktor, rodič nebo vrstevník. Je
tedy důležité, aby rodič, respektive instruktor, byl zkušený a dobrý lyžař, aby
dítě nezískalo hned v začátcích špatné
návyky. I Mgr. Dlouhá dodává: „Rodiče, kteří jsou dobří lyžaři, mají zkušenosti se základní lyžařskou metodikou
a hlavně mají pevné nervy, se mohou
bez problémů pustit do výuky svých ratolestí sami. V opačném případě je lepší
obrátit se na odborníky a dítě svěřit do
rukou zkušeného instruktora.“

V ZÁSADĚ MŮŽE RODIČ VOLIT
Z NĚKOLIKA ZÁKLADNÍCH
MOŽNOSTÍ:
•

kolektivní výuka v lyžařské škole
(víkendová, týdenní) - vždy se jedná především o výuku stylem „škola hrou”. Nemá ale smysl očekávat
od školy zázraky – malé dítě dostane základy lyžování, ale samostatně a bezpečně se na lyžařském
svahu ještě chovat neumí. Nezvlá-

Jarní prázdniny v Techmanii!
Čeká vás 14 interektivních expozic, gyroskop, digitální
3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, obří
interaktivní globus nebo zábavné vědecké show.
Rodinný výlet za vědou a zábavou!

Rozlouskněte matiku skrze sportovní disciplíny!
Techmania pro vás připravila novou expozici,
díky níž pochopíte úhly, procenta či funkce
jednoduše a zábavně.

INZERCE
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•

•

dá samostatně odhad rychlosti,
nedokáže předvídat nebezpečí - je
prostě odkázáno na jízdu v kolektivu, případně pod vaším bedlivým
dohledem.
privátní výuka v lyžařské škole
nebo u soukromého instruktora.
Zapomeňte ovšem na to, že i kdyby vám kdokoliv naučil 3 - 4 leté
dítě samostatně sjíždět svah hned
první den (a je to opravdu reálné,
ale není to pravidlem), že ho zítra
prostě vypustíte - a ono bude jezdit samo. Vždy bude zpočátku potřebovat doprovod - pomoc - a vedení dospělým člověkem!
soukromá - vlastní výuka / první zaučení rodičem - o tom, jestli
se bude 3-4 leté dítě učit lyžovat,
rozhoduje vždy rodič dítěte. Děti
nelyžařů téměř nikdy nezačínají v tak útlém věku s lyžováním
samostatně - musí k tomu být
přinejmenším vhodný dědeček,
babička, sourozenec, příbuzný…
Pokud jste trochu lyžař, můžete ušetřit hned zpočátku nemalé
množství finančních prostředků,
a pokud zahájíte první „zvykací
dny” správně, ušetříte i spoustu
času - a sami si ověříte, jestli pak
v lyžařské škole nevyhodíte peníze
oknem - jestli ho to nakonec vůbec
bude bavit...

POKUD UŽ MÁTE LYŽOVÁNÍ
DOST…
Jak už jsme si řekli, jarní prázdniny mají
určitě kouzlo i pro nelyžaře. Co takhle
vyrazit někam za zábavou?
iQLANDIA v Liberci
Promítání v rozlišení 4K UltraHD, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti expozicích
– to je nové science centrum iQLANDIA
v Liberci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak
se cítí lidé při zemětřesení či vichřici,
absolvujete pravý kosmonautický výcvik, dozvíte se, jak fungují věci, které
denně používáme. Velkým lákadlem je
humanoidní robot Thespian. Navíc vás
tu čekají ukázky nejrůznějších pokusů
a další program.
Bohatou nabídkou se chlubí i Centrum
Babylon v Liberci. Aquapark ve stylu
antických lázní čítá tobogány, vod-
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ní jeskyně, whirpooly, i adrenalinový
trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet také
Aquazorbing, tedy chůzi v kouli po
vodní hladině. Wellness centrum zahrnuje sauny, solné a bylinkové inhalace
nebo solný důl. Kdo by byl unaven vodou, může zavítat do zrcadlového labyrintu nebo vyzkoušet četné hry a experimenty v science centru iQPARK, který
je zaměřen na nejmenší badatele od 2
let. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program v podobě vědeckých
dílniček, science show a speciálních tematických víkendů.
Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy
v dílnách a laboratořích, krátké filmy
promítané na obří interaktivní globus
nebo zábavné vědecké show – to je
Techmania Science Center v Plzni.
S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem
vědy a techniky a láká k experimentování.
Cílem Techmanie je pomáhat žákům,
studentům i rodinám s dětmi nacházet
a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

ABY NÁM NA SVAHU NEBYLA
ZIMA
Abyste si den na svahu se svou ratolestí mohli opravdu užít, nezapomeňte
na kvalitní a hlavně funkční oblečení.
Podle Sylvie Dlouhé mají děti sníženou schopnost termoregulace, a proto
je nezbytné udržet je v teple, suchu
a v pohodlí. Najít rovnováhu mezi tím,
aby dítě v několika vrstvami oblečení
neztratilo pohyblivost nebo naopak,
aby mu během několika hodin na sjezdovce nebyla zima, je někdy opravdu
umění. Nepromokavé oblečení a kvalitní funkční spodní prádlo jsou základem
úspěchu. Nejlepším řešením je však určitě dětské termoprádlo. Zvolte kombinaci trička a spodků namísto punčoch.
Aby i nohy byly v teple, vsaďte na bavlněné podkolenky, které by měly být
vyšší než lyžařské boty. Na horní část
těla je vhodné zvolit raději více vrstev,
které se dají v případě potřeby svléknout. Praktické je tričko s roláčkem,
aby byl krk chráněn a nemuseli jste
malého lyžaře trápit šálou. Ta může
být při lyžování i nebezpečná, protože
se snadno zachytí. Ať už se rozhodnete

pro kombinézu nebo kombinaci lyžařských kalhot a větrovky, pamatujte na
to, že jejich hlavní vlastností by měla
být nepromokavost a prodyšnost. Samozřejmostí lyžařské bundy by měl být
vysoký límec, sněžný pás, stahovatelný
spodní lem a rukávy, systém vnitřních
a vnějších kapes či reflexní prvky. Pozor si dejte na délku kalhot. Ty by měly
překrývat téměř celé lyžařské boty
a zabránit tak vniknutí sněhu do bot.
Někteří výrobci dětského zimního oblečení vyrábějí i tzv. „rostoucí oblečení“,
které lze jednoduchým způsobem zkrátit nebo prodloužit a dítěti tak vydrží
déle než jen na jednu sezónu.
Velmi důležitá je i pokrývka hlavy.
Velmi se osvědčila kombinace čepice
a šály, jakási kukla, která dítěti kryje
nejen hlavu, ale i krk. V určitém věku
ale klasická kukla není pro dítě lákavá
Na závěr nezapomeňte na rukavice.
Vyhněte se palčákům, které jsou na lyžování nevhodné a sáhněte raději po
nepromokavých prstových rukavicích
umožňujících správné držení hůlek.
Nepromokavost, pohodlnost, volný
pohyb a teplo, to jsou čtyři základní
vlastnosti, které by mělo mít oblečení
vašeho malého lyžaře.

NEZAPOMEŇTE NA POJIŠTĚNÍ
Pokud se chystáte o jarních prázdninách do zahraničí, určitě nezapomeňte
na pojištění.
Při lyžařských pobytech v zahraničí totiž rozhodně není moudré spoléhat jen
na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Modrá kartička umožní bezplatné
ošetření jen v lékařských zařízeních,
financovaných z veřejných zdrojů, a ta
nejsou všude. Navíc i když je najdete,
poskytnou vám stejný standard zdravotní péče jako pojištěncům daného
státu, musíte uhradit příslušnou spoluúčast a zapomenout můžete na případný převoz do republiky.
V každém případě byste měli mít pojištěny léčebné výlohy a odpovědnost. To
je základní dvojice pojištění, na které
byste neměli zapomenout i v případě,
že se chystáte na horách jen procházet.
Dobrým doplňkem je pak pojištění úrazu a zavazadel.

Text: Eva Hauserová,
foto: Schutterstock.com

DOVOLENÁ V PIEŠŤANECH
patří tradičně k nejatraktivnějším místům pro Vaši dovolenou nebo relaxační prodloužené víkendy.
Vysoká kvalita služeb MEDICAL WELLNESS (léčebné wellness), ubytování a špičková gastronomie uspokojí
i náročnou kategorii zákazníků. Celoroční provoz wellness pobytů je v období letních prázdnin přizpůsoben
rodinné dovolené s dětmi, včetně oblíbené animace, která umožní rodičům vydechnout a relaxovat.

Hotel „PARK” Piešťany

(160 m n.m.)

1 DÍTĚ do 5,99 let s polopenzí ZDArmA

proč k nám ? • klidná poloha v parku v blízkosti lázeňského centra • široká nabídka wellness služeb • rameno řeky Váh u hotelu - zde rybolov

♥♥♥♥

Bazén zdaRma

MHD

10,- €/noc

od 4 485,- za 3 noci

H2398

1 km v hotelu

rezervační
kód
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VALENtýN V PARKU
(10.2. - 12.2.2017) za 3 730 kč/os.

Poloha: tiché prostředí parku, cca 300 m od pěší zóny a 700 m od lázeňského ostrova. Světoznámé
lázeňské město Piešťany na západním Slovensku na břehu řeky Váh, proslavily horké minerální prameny s teplotou 67-69°C a sirné bahno. Možnost sportovního vyžití: tenis, golf, na vodní nádrži Sľňava
(2 km od Piešťan) možno provozovat vodní sporty, vč. vodního lyžování, rybolovu a v létě plavbu lodí.

"REKREAČNÍ PObyt V PIEŠŤANECH"

z

2.1. - 13.4. a 17.4. - 20.12. (4 dny/3 noci, nástup volný) za 4 485,- kč/os.
13.4. - 17.4. (4 dny/3 noci, nástup volný) za 4 935,- kč/os.
• 3x ubytování s bufetovou polopenzí • neomezený vstup do krytého bazénu s vodopádem,
vodními atrakcemi • fitness • FIT program (3x týdně různé cvičení: např. břišní tance ve vodě,
pilates, aquafitness, port de bras) • Wi-Fi

Vybavení: recepce, restaurace, kavárna s letní terasou, Slovenská izba, biliár, hlídané parkoviště (kamery),
dětský koutek, kadeřnictví, kosmetika, půjčovna kol, fitness, Wi-Fi, výtah, v létě dětská animace.
Léčebné procedury: lékařská péče, různé masáže, měkké techniky, lymfodrenáže, parafango zábaly,
hydroterapie, elektroterapie, magnetoterapie, laseroterapie, oxygenoterapie, procedury tradiční čínské BALÍčEk proCEDUr „HARMONY“ za příplatek k pobytu 1 310,- kč/dosp.
medicíny od Dr. Li Jian Yhong z Pekingu aj. WELLNESS: krytý bazén (30 °C) s vodními atrakcemi, parní, • 1x masáž lávovými kameny (40 min.) • 1x hydromasážní vana (20 min.) • 1x champi - indická
masáž hlavy (20 min.) • 1x parafango zábal (20 min.) • 1x oxygenoterapie (20 min.)
infra a finská sauna, jacuzzi pro 6 osob, relax. místnost, letní terasa s lehátky, v létě fresh bar u bazénu.
• BONUS sleva 20% na dokoupení dalších procedur
Koupání: hotelový bazén (30 °C) s vodními atrakcemi, v letních měsících otevíratelný. Na lázeňském
ostrově termální bazény v hotelích nebo letní termální koupaliště EVA.
z
"sENIORsKý PObyt V PIEŠŤANECH"
2.1. - 13.4. a 17.4. - 20.12. (6 dní/5 nocí, nástup volný) za 7 475,- kč/os.
z
"LÉtO V PARKU PAtŘÍ DĚtEM" 1.7. - 31.7.
(4 dny/3 noci, nástup volný) za 11 190,- kč/2 dospělí + 2 děti do 14,99 let
• 5x ubytování s bufetovou polopenzí • neomezený vstup do krytého bazénu s vodopádem,
vodními atrakcemi • fitness • FIT program (3x týdně různé cvičení: např. břišní tance ve vodě,
• 3x ubytování v rodinných pokojích pro 2 dospělé + děti do 14,99 let • 3x bufetová polopenze
pilates, aquafitness, port de bras) • Wi-Fi
• celodenní animační program pro děti • dětský servis • dětské bufety • neomezený vstup (dle
provozní doby) do krytého bazénu s vodopádem, vodními atrakcemi • fitness • Wi-Fi
BALÍčEk proCEDUr „SENIOR“ za příplatek k pobytu 1 380,- kč/dospělý
Sezónní dětské animace

Dětský koutek
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Skvělá gastronomie

Zábava - biliár

• 1x orientační lékařské vyšetření • 1x hydromasážní vana (20 min.)
• 1x parafango zábal (20 min.) • 1x klasická masáž částečná (20 min.)
• 1x oxygenoterapie (20 min.) • 1x měkké techniky s fyzioterapeutkou (20 min.)
• BONUS sleva 20% na dokoupení dalších procedur

Novinky pro rok 2017
„Vyrostli jsme pro Vás“

Wellness a léčebné procedury

• rozšířený snídaňový bufet • pravidelné tématické večeře s prezentací jídel kuchařem
• pravidelný večerní bufet s dezerty
• „Slovenská izba“ s panoramatickou terasou
• sezonní fresh bar u bazénu
• procedury tradiční čínské medicíny od Dr. Li
Jian Yhong z Pekingu
• procedury: kryoterapie, rebox physio,
laseroterapie, ultrazvuk
SLUŽBY ZAHrnUTÉ V CEnĚ (včetně pojištění):
Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, SAT/LCD TV, rádio, telefon, Wi-Fi,
fén, župan, chladnička, trezor, balkon.
Rodinné pokoje (pro 3 dospělé nebo 2 dospělé a max. 2 děti), za příplatek na ověření.
POZNÁMKA: Možnost prodloužení pobytu na dotaz.
Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek 1,1 €/den, parkování 2,- €/den (hlídané kamerami).

rezervace pobytů: 554 787 111 dispecink@atis.cz
noVinkY A DALšÍ TipY nA WWW.AtIS.cZ

po-čt (7:30-18:00), pá do 17:00

TERAPIE V NOCI

MOTTO

Úspěšná spisovatelka Grace McCabeová si potřebuje
odpočinout, a jede proto do Washingtonu navštívit svou
spořádanou sestru, učitelku Kathleen. Když ji jednoho
dne najde zavražděnou, život se jí rázem obrací vzhůru
nohama, jako by se ocitla na stránkách jedné ze svých
knížek. Akorát že hlavní hrdinkou je tentokrát ona sama
a vrah jí je v patách…

Dítě bývá zátěžovým testem nejen pro psychiku, ale hlavně
pro partnerský vztah. A právě to se stane i hrdince knihy,
která otěhotněla a vdala se brzy po seznámení. Ustojí tuhle
krizi? Miluje svého manžela i dítě, přesto má pocit, že jí něco
schází. Začne se na sebe dívat jinou optikou a hledá pravé
hodnoty života. Zkouší nové sexuální praktiky, najde si
milence… Nic z toho jí ale nedává, po čem touží doopravdy:
zdravé pouto v rodině a klid v duši. Někdy je totiž největší
výhrou najít a přijmout sama sebe.

ELSYINO TAJEMSTVÍ

HARRY POTTER: KOUZELNÁ MÍSTA A POSTAVY

Patrik vystřídá svou ženu Eriku na rodičovské dovolené,
aby mohla pracovat na další knize. Záhy ale zjistí, jak je
pro něj těžké nezapojovat se do vyšetřování. Zvlášť když
se najde mrtvola učitele dějepisu na penzi, kterého Erika
před časem navštívila.

Ben Vítejte ve světě barev, kde potkáte své oblíbené postavy
z filmů o Harrym Potterovi a podíváte se na známá místa.
Naše omalovánky vás provedou Bradavicemi i Příčnou ulicí,
nahlédnete ke Gringottovým i k Dursleyovým. Je jen na vás,
jaké odstíny tomuto světu vdechnete, a jako inspirace vám
opět poslouží nádherné skici a barevné záběry z filmů.

ALBATROS

KNIŽNÍ NOVINKY

SRDCOVÁ DÁMA

ÚČET ZA LÁSKU

Ella Mae peče koláče. Ale ne jen tak obyčejné… její
koláče mají kouzelné účinky na všechny, kdo je ochutnají.
A když je v Havenwoodu zavražděn snoubenec její
úhlavní nepřítelkyně válečkem na těsto, Ella Mae musí
napnout všechny své nadpřirozené síly a vypátrat viníka,
aby očistila své jméno od podezření.

ALPRESS

KOUZELNÉ KOLÁČE

ZÁZRAČNÉ RÁNO OVLÁDNĚTE SVŮJ DEN JEŠTĚ
PŘED SNÍDANÍ

BIZBOOK

SKRYTO V PAŘÍŽI
Příběh o přátelství, lásce a třech ženách, které utíkají
od svých životů do samotného srdce Paříže, aby začaly
znovu a lépe. Annie, Američanka žijící v Paříži, se
vzpamatovává z náhlé smrti manžela. Aby mohla zůstat
ve svém domě, musí přijmout nové nájemnice, a její
život rázem nabere nečekaný směr.

Cecily se po letech setká se svou životní láskou – hrabětem
Milesem, který ji opustil, aby dostál závazkům dědice
panství. Z povinnosti se oženil s urozenou dívkou z bohaté
rodiny, avšak kýženého syna se nedočkal. S manželkou
si nerozumí a žádá ji o rozvod. Milostivá choť nechce
o rozvodu ani slyšet, a tak tajná láska musí dál čekat na
ten pravý okamžik.

Zázraky se dějí každý den, jen je většinou zaspíte…
Tahle kniha a životy mnohých úspěšných lidí dokazují, že
vyměnit trochu nepohodlí při vylézání z vyhřáté postele
za výhody časného vstávání se vám brzy mnohonásobně
vrátí v podobě lepšího zdraví i nálady, přílivu energie
a nárůstu vašeho potenciálu. Zázračné ráno je průvodcem
úspěšných…

VRAŽEDNÁ DIAGNÓZA

ČÁRY ŽIVOTA

Astrid se po letech vrátila do venkovského domu, který
zdědila po strýci Larsovi. V jeho věcech našla čepici, jež
patřila chlapci, který před třiceti lety zmizel. Okamžitě
v ní vzklíčilo podezření, že podivín Lars měl s jeho
zmizením něco společného. Pustila se do pátrání na
vlastní pěst. Objevila nepředstavitelné a hrozné zločiny,
které se kdysi v okolí děly a jejichž součástí byl i její strýc.
Zločiny, které sahají až k velice mocným lidem.

Ve světě, kde vládne násilí a právo silnějšího, kde mnozí
trpí, má každý člověk zvláštní dar. Akos a Cyra jsou pro ten
svůj zneužíváni. Cyra má dar bolesti a síly a její bratr, tyran,
vládnoucí celému válečnickému národu, používá její sílu
k tyranizování nepřátel. Akos pochází z mírumilovného
národa a pro rodinu by obětoval i vlastní život. Dokáže
si Cyra s Akosem navzájem pomoci, nebo přinese jeden
druhému zkázu?

JMENUJI SE LUCY BARTONOVÁ
Osamělost byla to první, co poznala… Lucy vyrůstala
v chudobě s milující matkou a násilnickým otcem. Mezi
dětmi byla terčem posměšků a jejím jediným přítelem
byl strom v poli. Získala ale stipendium a věřila, že díky
studiu unikne drsnému okolí i své minulosti. Po letech,
kdy zdánlivě na svou rodinu zapomněla, se ocitla na delší
dobu v nemocnici. Nečekaně se ale objevila matka a Lucy
s překvapením zjistila, že některá pouta se nepřetrhnou
nikdy.

VELKEJ FRAJER NATE 8
Nate je zamilovaný do Ruby. Když ale jeho spor s Randym
Betancourtem pronikne do školního časopisu, hrozí mu
něco MNOHEM HORŠÍHO, než že bude muset zůstat po
škole! Zvládne to? A přinese každoroční zápas v bahnění
vítězství… nebo porážku?

SIRÉNA

Sladký život v Paříži je vtipným příběhem o americkém
cukráři, který se pokouší přežít v Paříži, městě světel,
sýrů, čokolády a jiných sladkostí. Ačkoliv o životě
v hlavním městě Francie dlouho snil, najednou zjišťuje, že
vyjít s Pařížany a jejich zvyklostmi není tak jednoduché.
Jeho zábavné vyprávění doplňují originální recepty na
sladké i slané pochutiny.

COOBOO

MOTTO

SLADKÝ ŽIVOT V PAŘÍŽI

Oceán zachránil Kahlen před smrtí, a od té doby mu slouží
jako siréna. Svým zpěvem láká bezpočet neznámých do
hlubin moře. Je smířená se samotou až do konce služby…
ale pak se seznámí s Akinlim. Je to kluk, který má všechno,
o čem kdy snila. Všemožně se s ní snaží komunikovat, úžasně
si rozumějí a vztah mezi nimi rychle přeroste kamarádství.
Ať chtějí nebo ne, jsou spojeni poutem lásky. Jenže žádný
člověk nesmí poznat svět sirén…

DOBRÁ SEZÓNA NA JAŘE

KLUK Z KOSTEK

PLUS

Chcete si užít jaro a vše, co nám nabízí, naplno a s radostí?
Pak je pro vás tento titul tím pravým! Kniha začíná
kapitolou věnovanou Velikonocům, svátkům jara, ve které
najdete nejen výborné recepty na velikonoční dobroty, ale
také velikonoční dekorace a květinové výrobky. Druhá
kapitola se točí kolem období, kdy všechno kvete a příroda
nám začíná nabízet první bylinky a ovoce. Třetí kapitola
se soustředí na čas před létem, kdy začíná grilování,
zavařování a výroba letních floristických dekorací.

HLEDÁNÍ BODU

C PRESS

KARKOSCHKŮV ASTRONOMICKÝ ATLAS
HVĚZDNÉ OBLOHY

Co všechno se může stát, když jste rozvedená sexuoložka
a vydáte se sama autem na dovolenou? Možná na
benzinové stanici potkáte neznámého muže, který
stopuje. Rozhodnete se ho svézt, posléze svést a společně
prožijete neopakovatelný letní flirt. Cesta vám ubíhá
svižně, vyprávíte si vzájemně životní zážitky, nenadálé
odbočky a výhybky jsou příjemným osvěžením a důkazem,
že improvizace je zárukou dobrodružství.

Nové aktualizované vydání neocenitelného pomocníka
pro pozorování hvězdné oblohy. V knize je rovněž
představeno 250 zajímavých „deep sky“ objektů, jež lze
dobře pozorovat dalekohledem odpovídající velikosti.
Díky zdařilé kombinaci přehledných mapek celé hvězdné
oblohy, zvětšených vyhledávacích mapek a popisu všech
objektů si titul našel již velkou obec svých příznivců.

GRIŠA – SVĚTLO A STÍNY

ČESKÁ ČTYŘKA ANEB VŠECHNO MĚLO BÝT JINAK

Ravka byla kdysi mocná země, ale nyní je zpustošena
válkami, obklopena nepřáteli a všude panuje strach.
Když je regiment Aliny Starkové napaden a jejímu
nejlepšímu kamarádovi hrozí smrt, odhaluje v sobě Alina
skrytou sílu. Sílu, která by mohla být klíčem k osvobození
rozvrácené země. Opouští tak svět, který znala, aby se
stala grišou – příslušnicí mocného řádu kouzelníků,
kterému vládne záhadný Temnyj. Jenže v tomhle světě
nic není, jak se zdá…

Humorně laděný román o mladíkovi, kterému osud nadělil
jedno varle, zadrhávání v řeči a lásku ke stejnému pohlaví.
Nic z toho si nepřál, vždy toužil žít stejně jako ostatní
heterosexuálové: najít si ženu, založit rodinu, vychovat
děti… I když mu to nevyšlo s ženou, ostatních ideálů se
nevzdal a šel za svým cílem! Příhody humorné i smutné
ho provázejí životem při hledání životního partnera i při
snaze o zplození vlastního potomka.

UNIVERZITA VÝJIMEČNÝCH – ZRADA

LÁSKA V ŘÍMĚ

Cia Valeová byla vládou vybrána do elitní skupiny
nejlepších a nejnadanějších studentů ze všech kolonií.
Na Univerzitě v Tosu se z ní má stát jeden z vůdců válkou
zničené země. Kvůli tomu musela podstoupit brutální
Testování… Vzpomínky na něj se jí pokusili vymazat,
ona si ale mnohé pamatuje. Ve snaze odhalit veřejnosti
odpornou pravdu o vražedných vládních praktikách
vystavuje sebe i své blízké velkému nebezpečí.
Budoucnost však závisí na ní!

Existuje něco jako láska na první pohled? A jak se pozná,
že se to děje právě vám? Příběh tří párů a jejich milostných
vztahů zasazený do kulis historických památek Říma.
Román analyzuje podoby lásky v okamžiku jejího zrodu,
během zralého vztahu a na jejím konci. Všechny tři osudy
se na konci překvapivě spojí. Vypravěčem je samotné
město Řím, které sehraje v životech postav důležitou roli a
vyjeví, proč se stalo požehnaným místem milenců

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ – NÁVRAT KOUZELNICE

FRAGMENT

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát
najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za
mák mu nerozumí. Osmiletý Sam je plný překvapení
a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže
rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem
najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat
a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek
po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?

BROUČCI: BROUČKOVY POHÁDKY

Už je to rok, co se Alex a Conner vrátili z Říše příběhů,
a co neviděli babičku, Kmotřičku vílu. Najednou se ale
objeví vojáci královny Popelky. Někdo totiž unesl jejich
maminku, a oni proto musí zůstat pod přísnou ochranou.
To by to ale nebyli oni, aby zůstali sedět doma! Když se
jim konečně podaří proniknout zpátky do Země příběhů,
zjistí, že všechno je mnohem horší, než se domnívali, a že
pohádky tentokrát možná nebudou mít šťastný konec…

Broučci už leží v postýlce a bedlivě naslouchají tatínkovým
pohádkám na dobrou noc. Během svých večerních výletů
se tatínek nachomýtl k nejedné úsměvné a roztomile
bláznivé příhodě, a tak se dozvídáme třeba, jak se žáby
koupaly ve smetaně, jak se špačci urazili, co si povídal osel
s rybami, jak se Honza lekl, když potkal veverku, anebo jak
to vypadá, když se za člověkem rozběhne štěstí…

ZKURVENEJ PŘÍBĚH
Les a mlha kam se podíváš. Místo, kde každý zná každého
a kde soukromí je jenom iluze. To je malý ostrov Glass
Island, kde žije šestnáctiletý Henry a kde byla zavražděna
jeho přítelkyně. Kdo je vrahem? Pro obyvatele ostrova
se Henry stává hlavním podezřelým a bedlivě ho sledují
na každém kroku. Cítí jejich nenávist. Cítí, že chtějí jeho
kůži… Jeho svět se stává nebezpečný, temný a pořádně
zkurvený.

NEZNÁLEK NA MĚSÍCI
Lze bez přehánění říct, že Neználek patří u nás
k nejznámějším postavám dětské literatury 20. století.
Celé generace vyrůstající v průběhu posledních padesáti
let Neználka četly anebo o něm alespoň slyšely.

MARIO BALOTELLI: ZLOBIVÉ DÍTĚ
Nová dobrodružství Neználka a jeho kamarádů.
Neználek, Knoflenka a Strakáček se s pomocí kouzelné
hůlky vydají do Slunečního města. Jak už název napovídá,
ve Slunečním městě je všechno dokonalé: stále svítí
slunce, všechno funguje, všichni se na sebe usmívají, na
každém kroku čekají noví přátelé, příjemná překvapení
a spousta nejrůznějších vynálezů.

X.Y.Z.

KNIŽNÍ KLUB

NEZNÁLEK VE SLUNEČNÍM MĚSTĚ

Zlobivé dítě, které se stalo nejzářivější hvězdou italské
reprezentace. Syna ghanských imigrantů adoptovali jako
tříletého italští manželé, dva roky strávil po nemocnicích s
vážnou poruchou průchodnosti střev. Proti nepřízni osudu
se rozhodl doslova vykopnout a bojovat. Postupně prošel
nejlepšími fotbalovými kluby Itálie a Španělska a roku 2010
putoval za kanál La Manche do Manchester City. V prosinci
téhož roku obdržel ocenění Golden Boy (Zlatý hoch) pro
nejlepšího evropského fotbalistu do jednadvaceti let.
Inspirativní příběh SuperMaria, který si umí jít za svým.

VŠECHNO DĚLÁM BUĎ
NAPLNO, NEBO VŮBEC

Herečka Vanda Károlyi by mohla pozitivní přístup k životu rozdávat po litrech.
Dokáže se zasmát i v situacích, kdy řadě lidí do smíchu vůbec není. Říká, že
poslouchá svou intuici a snaží se nebýt urputná. Na všem si umí najít něco dobrého.
Skvělou parťačku má ve své desetilet dceři Lauře. Co se jedna od druhé naučila?

Vždycky jste ve všem viděla jenom
to dobré, nebo jste se tak změnila
až po narození dcery?
Vždycky jsem byla taková, brala jsem
život tak, jak se mi nabízel a vlastně se
ničemu nevzpírala. Protože on mi nabízel většinou jen to dobré. Třeba na
konzervatoř jsem šla, protože to chtěla
moje máma. Mně to bylo jedno. Já jsem
ve třinácti nevěděla, co bych chtěla dělat. Maminka ale byla bdělý rodič a odhadla můj potenciál, proto mě poslala
na hereckou školu. Ale já jsem byla
dobrá i v matematice. Tak jsem řekla,
že jo, že budu herečka. No a dostala
jsem se tam bez problémů. Ale netušila
jsem, jak těžké pro mě bude být najednou bez mámy a starat se sama o sebe.
Ale díky tomu jsem se otrkala a jen tak
mě něco nerozhodí. Což se mi pak později mnohokrát hodilo.
Ostychem komunikovat asi
netrpíte?
Myslím, že jsem velmi otevřená a nemám problémy v komunikaci. Ale pravda je, že i mě trošku rozhodí, když nastoupím třeba do nového seriálu, který
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už je rozjetý a kde se všichni znají a já
mám třeba hned první den hrát nějaké
intimnější scény s člověkem, kterého vidím poprvé v životě. Naposledy se mi
to stalo v Přístavu s Vaškem Jiráčkem.
Jsem trochu stydlín, i když tak nevypadám. Ale to je jen první moment,
rychle nesmělost překonám, většinou
mi pomáhá humor. Obrátíme situaci
v legraci a ostych je rychle pryč. Plachá
a stydlivá, vzápětí rozesmátá, jsem žena
mnoha tváří. Věčný smíšek a blázen.
Taky trochu věčné dítě?
Určitě ano, a je to jen dobře. Umělci
už jsou takoví a někdy si říkám, že by
neškodilo, kdyby se od nás lidi lidi,
kteří nemají s uměním nic společného,
trochu nakazili tou dětinskostí a kreativností, nebrali se tolik vážně. Já jsem
se například moc naučila od svého dítěte, když se narodilo. Nebyla jsem žena,
která touží po dítěti za každou cenu.
Žila jsem si svým životem, milovala svou
práci, žila pro role, plula jsem si na vlně
toho, co mi život přinášel a nechala
jsem se příjemně houpat, nezatížená
přílišnými starostmi. Ale nikdy jsem se

za ničím nehonila, takové ambice nemám. Nejsem urputná. Role ke mně
přicházely samy a já se nechávala vést
instinktem a srdcem.
To jste ale měla dost štěstí, že k vám
přicházelo a přichází všechno samo.
Dokonce i peníze ke mně přicházely
samy. (smích). Jako Kozoroh jsem velký pozorovatel života. Moje máma byla
celý život utrápená, měla se co ohánět,
aby obstarala a uživila čtyři děti, když
s námi zůstala sama. Všechno zvládla,
ale stálo ji to velké úsilí. Já jsem nikdy
v podobné situaci naštěstí nebyla. Tím,
že mi všechno jde na ruku, vylučuje se
dřina a úsilí. Říkám si, že všechno, co dělám, dělám ráda, do všeho jsem zamilovaná, jsem tak nastavená. Věřím tomu,
že co člověk vysílá, to se k němu vrací.
Možná proto ke mně všechno přichází
tak přirozeně. Umím se pro všechno
nadchnout, ve všem se najdu. Na druhou stranu jako Kozoroh jsem ve všem
poctivá a dost pintlich, taky jsem hodně
rodinně založená. Mám bratra a sestru,
jedna sestra nám zemřela na leukémii.
Sestra se na vysoké škole seznámila

v době Sametové revoluce s Bolívijcem,
odešla tam s ním, vystudovala druhou
vysokou školu. Po čase se vrátili sem,
teď žijí v Čechách, jejich syn dnes studuje vysokou školu. Krásně se v něm mísí
obě kultury, je snědý jako Indián a má
i takovou povahu, přesně na něj sedí
Pátá dohoda, moudrost starých Toltéků. Brácha žije na Slovensku, má čtyři
děti. Já jsem věděla, že chci mít děti
a nechci umřít jako nešťastná alkoholička a neobsazovaná herečka (smích),
ale nijak konkrétně jsem v tomto směru neplánovala. Pořád jsem si připadala
na rodinu trochu nezodpovědná. Jsem
duchem hodně mladý člověk. Laura přišla v pravý čas a je to to nejlepší, co mě
v životě potkalo. Ona i sestřin Erik jsou
velcí učitelé mého života.
Co vás naučili?
Svou láskou mě přetvořili. O některých
ženách se říká, že s narozením dítěte
trochu zblbnou. Přiznávám, že jsem ten
případ. Někdy bych chtěla, aby Laura
nevyrostla, aby nebyla v pubertě, protože se asi změní a trochu mě to děsí.
Protože teď jsme jako jedna bytost.
Podnikáme spolu spoustu věcí, ve všem
se domluvíme, vyhovíme si. Mít hyperaktivní dítě, asi bych nebyla tak v pohodě a vůbec nevím, jak bych si s ním poradila. Ale ona je anděl. Zatím sdílíme
společný svět, ale s obavami čekám odcizení, které je nevyhnutelné. Já jsem
to zažila ve třinácti, byla jsem poslední,
tedy trochu rozmazlené dítě, nevěděla jsem, co to znamená starat se sama
o sebe. Ale naučila jsem se to. Musela
jsem. Já vím, že jí ten dar – možnost
být samostatná – musím umožnit. Ona
je ale jiná, já se musela naučit nelpět na
nikom ani na ničem, neočekávat, užít
si moment bez tužeb, spřádání plánů
do budoucna. Proto jsem neměla moc
vztahů, rozchody mi nedělají dobře.
Laura to má v sobě od narození. Já na
to přišla až přes utrpení.
Bála jste se rozchodů?
Rovnou jsem přemýšlela, co by se stalo,
kdybychom se rozešli, jestli má vztah
šanci na nějakou budoucnost a podobně. Někdy to tak bylo. Ale teď miluju
svou samotu, je pro mě jako droga. Kdo
si na svou samotu zvykne a naučí se s ní
žít, tak se mu těžko odvyká. Najednou
se nemusíte nikomu podřizovat, roz-

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Vyrůstala jsem v podstatě v lese. Máma nás ráno vyhodila ven a večer na
nás zavolala, abychom šli domů. Moje dětství je banda dětí a různá dobrodružství. Svoboda, příroda, láska, to jsou moje vzpomínky na dětství.
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hodujete sama za sebe. Když s někým
žijete, vždycky musíte jeden druhého
v něčem tolerovat.
Co byl ten impuls, že se všechno otočilo a vy jste se chtěla stát mámou?
Bylo to víc věcí dohromady. Potkala
jsem Lauřina tátu a chtěla jsem mít dítě.
Už jsem byla rozumnější, zralejší, byla
jsem naplněná prací a řekla si, že mi nic
neuteče. Opět všechno přirozeně vyplynulo. Tenkrát jsem měla nastoupit do
Divadla bez zábradlí ke Karlu Heřmánkovi, ale připadalo mi nefér otěhotnět,
když začnu zkoušet novou hru Tak jsem
všechno promyslela a propočítala a podařilo se mi otěhotnět přesně v určitý
den a pak jsem porodila opět přesně na
den, kdy jsem si to naplánovala. Prostě
bláznivý a precizní Kozoroh. V té době
jsem hrála mimo jiné Radu v muzikálu
Cikáni jsou do nebe, s ní na mě čekali,
až se po porodu vrátím zpátky.
Váš vztah s Lauřiným tatínkem ale
nevydržel.
Byl to přirozený vývoj, Lauřin táta je jinak založený než já. Což já beru jako
obrovský dar. Měli jsme se potkat, on
byl muž mých snů a Laura je toho důkazem. Je to pozitivní holčička, která se
ráda směje a užívá si život, na svůj věk
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má ale všechno přesně v hlavičce srovnané. Staráme se o ni společně a dobře
spolu vycházíme. My jsme byli nejdřív
dobří kamarádi a perfektně jsme se
znali. On je velmi intelektuálně založený, je soudce, já jako herečka jsem zase
víc emocionální. Ale Laura změnila dimenzi našeho vztahu. Každý sice bydlíme jinde, ale perfektně se domluvíme.
Jsme nejsnadněji rozvedený pár v životě. Kdyby to nebylo pohodové, já bych
to neudělala, nechtěla bych, aby Laura
měla jakékoliv trauma. Já jsem se nikdy
neobávala smrti, ale měla jsem strach
ze samoty. A postupem let se všechno
změnilo a já samotu naopak vyhledávám. Raději jsem sama než ve vztahu,
který nikam nevede. Navíc jsem v samotě našla nečekaný bonus – svobodu.
Neříkáte si tedy: Proč jsme se
vlastně rozvedli?
Já nemůžu žít v nepravdě a zastávám
názor: Dej svobodu a nech si svobodu. Když si uvědomím, že ten člověk si
chce žít jinak, s někým jiným, tak proč
bych ho zdržovala? Žádnému partnerovi jsem nepokládala otázky typu:
Kam jdeš nebo S kým jdeš? Důvěřovala
jsem jim. Muži nerodí děti, nekojí je,
musí vynaložit větší úsilí, aby se cítili
jako tátové, nepřichází to automaticky.

Možná jde chlap i malinko na vedlejší
kolej, když se dítě narodí. A já respektuju vývoj každého člověka. Proto jsem
nechtěla být uzurpátorka a partnera
jsem nedržela, když se rozhodl jít si
svou cestou. Nebudu taková ani v případě dcery. Moje máma mi taky dala
volnost, je velmi pokroková a nadčasová, i když by to do ní leckdo neřekl,
je malinká a vypadá velmi pokorně,
jakmile ale promluví, je v tom dobrém
slova smyslu smršť, silná ženská jako
buldozer. Jsem sice hodně po ní, ale
mám sotva desetinu její energie. Ona je
pro mě zosobněné perpetuum mobile.
Žije se mnou v Praze, chci ji mít blízko
sebe. Jak hodně lpím na rodině, miluju
společná setkávání, obědy, oslavy. Mám
velké štěstí i na milující tchána s tchyní,
kteří s Laurou tráví hodně času. Tchán
jí platí britskou školu, kam chodí Laura moc ráda. Je vyrovnaná a nezažívá
žádné třecí plochy. Věřím v to, že osud
jí nadělil rodinu, která se nehádá, protože ví, že ona je anděl. Má to štěstí na
skvělé lidi, kteří jí dávají maximum lásky. A já tu lásku s ní sdílím. Takže vlastně nemůžu říct, že bych byla sama.
Jak Laura snáší vaše další partnery?
Není koho snášet, já žádné nemám.
Ona mě naopak navádí, ať si nějakého

najdu. Ale jak jsem říkala, já nemám
potřebu někoho hledat. Nikdy jsem nikoho nehledala. Buď se nějaký objevil,
sešli jsme se, rozuměli si a žili spolu,
nebo ne. Já nechci mít nějaký vztah za
každou cenu. Ale když potkám nějakého oduševnělého člověka, vztahu se
bránit nebudu. Věřím tomu, že člověk
spíš někoho potká, když vůbec nikoho
nehledá. Jak jsem řekla, samota mi nevadí. Laura to má podobně, ona je na
rozdíl ode mě tišší a introvertnější, užívá si chvíle, kdy si zaleze do pokojíčku
a nic nemusí, je třeba na počítači a povídá si s kamarádkami. Nikdy se nenudí, režíruje si svůj život. My jsme spolu
šťastné – máme tolik výzev a aktivit,
potřebovaly bychom natáhnout každý
den. Pořád něco podnikáme.
Co například?
Hodně tančíme, chodíme na kurzy latinskoamerických tanců. Laura je má
třikrát týdně, já o víkendu. Jednou
za týden k nám chodí jeden jazzman,
který s ní hraje na piano. Hrajeme i my
spolu s Laurou. Často si čteme, pouštíme filmy, každý večer telefonujeme
s taťkou, to je nezbytný rituál. Občas
se o víkendu sebereme a spolu s kamarádkami Ivankou Gottovou, Ilonou
Csákovou nebo jinými a s jejich dětmi

něco podnikneme, třeba vyrazíme na
nějakou chalupu. Hlavně v klidu.
Bylo období, kdy jste v klidu nebyla?
No jasně, na to, co má v sobě Laura odmalinka, si já složitě přicházela. Moje
máma měla těžké období, když jí jedno
dítě umřelo, dlouho se musela zklidňovat. Navíc na nás byla přísná, museli
jsme mít samé jedničky, přinést dvojky,
brala by to, jako že jsme selhali. Měla
jsem z toho docela trauma, dneska už
vím, že to tak být nemusí.
Energie, která z vás čiší, se odráží
i ve vašich rolích. Většinou hrajete
ženy-vamp.
Taky docela často čarodějnice (smích).
Hraju takové ženy, jaké jsem já sama.
Mám v sobě velmi vyvinutý smysl pro
intuici. Dost věcí, které mi zničehonic
blesknou hlavou, se pak stanou. Když je
ale vyslovím, zarazím to. Táta byl Čech,
maminka Slovenka, narodila jsem se
a dlouho žila na východním Slovensku,
tam jsou lidi úplně jiní. Poláci, Slováci,
Ukrajinci, štiplaví Maďaři, pestrá směsice. Všechno prožívají nějak víc. Víc se
trápí i radují. Všechno se to ve mně spojilo. Proto dostávám role energických
žen, do kterých se celá ponořím. Musím
dělat všechno buď naplno, nebo vůbec.

A nemusím být každý večer v divadle,
to bych neměla čas na Lauru. Bohatě mi stačí ta představení, která mám,
jsem ráda, že tuhle zimu po delší době
nic nového nezkouším. Hraju v Divadle
Radka Brzobohatého a pak v Divadle
Hybernia v muzikálech Přízrak Londýna. Sibylla a Antoinetta. K tomu ještě
dabing a reklamy.
Zvládla jste letos hory?
Vyrazíme s Laurou na týden do Špindlu
jako každý rok, děda nám vždycky zaplatí pobyt, rozmazluje nás. A já si užívám i to, že týden nemusím vařit a je
o mě postaráno. Lyžujeme, pak jdeme
do sauny nebo do vířivky. Takovou zimu
mám ráda, ale už se těším na léto, miluju slunce, světlo, teplo, dlouhé dny, to
všechno mě nabíjí, miluju jižní národy,
Řeky a Italy, oni taky všechno dělají naplno. Jsem taková cikánka, dítě větru.
Teď se ale moc těšíme, že po horách si
přivezeme domů malou britskou kočičku, kterou jsem Lauře koupila. Budeme
jí říkat Cherie a už pro ni máme všechno připravené. Takže budeme doma
holky tři.

Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
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