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Chtěla jsem najít sama sebe

Inzerce

Po operaci a úrazech
chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®
urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby
po úrazech a operacích
Pomáhá už 50 let
Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Letos je tomu přesně 50 let, kdy byl Wobenzym poprvé uveden na trh v tehdejším
západním Německu, a 25 let 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 - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Editorial
Snažím se myslet pozitivně a najít něco
úžasného na září. Tak musím brzy vstávat
a vypravit syna do školy. Tím pádem je můj
den delší a mohu zažít víc báječných věcí.
Musím ho vozit na trénink, čímž zvýším
možnost potkat spoustu nových báječných
lidí. Musím po večerním příjezdu domů
udělat rychle večeři, čímž se naučím mnoho
nových rychlých jídel. Na procházky se
psem mi zbydou zase noční hodiny, čímž
získám nutný pohyb ke konci dne, který
jistě bude mít za následek spalování tuků.
No, není to září báječné období?
A co potom, když se k němu přidá sobotní
odpolední káva s báječným časopisem
v ruce? Co byste říkali tomu přečíst si něco
o zdravé snídani, či svačině, o novinkách
v prenatální diagnostice či o rodinném
životě Míši Noskové. Právě tohle a ještě
mnohem víc, na vás čeká v zářijovém čísle
časopisu Moje rodina a já.
Tak krásné počtení a v říjnu zase
na shledanou
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Těhotenství

TĚHOTENSTVÍ
MĚSÍC PO MĚSÍCI
Jste těhotná a zvědavá, co všechno se odehrává ve vašem těle a to nejen s vámi,
ale i s vaším miminkem?

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

0.- 4. TÝDEN

12.- 16. TÝDEN

20.- 24. TÝDEN

Deset dní po oplození se shluk buněk
začne přeměňovat v embryo, zárodek
se zužuje do špičky a připomíná slzu.
Před menstruací se u vás mohou objevit
těhotenské obtíže podobné premenstruačním, samotné těhotenství ale
nemusíte v prvních týdnech vůbec postřehnout. Gynekolog může graviditu
potvrdit krevními testy podle množství
těhotenského hormonu v krvi. Na konci
menstruačního cyklu si udělejte těhotenský test (spolehlivost je téměř 100
% ). Omezte příjem alkoholu, nekuřte,
neužívejte drogy. Buďte v relativním
klidu, první týdny jsou pro dobrý vývoj
vašeho děťátka důležité.

Vaše děťátko ve 12. týdnu měří 7 – 9
cm, v 16. týdnu 10 – 16 cm. Uzrávají
mu žlázy s vnitřní sekrecí, jsou rozlišeny pohlavní žlázy, plod má vyvinutou
tvář. Tělíčko začínají pokrývat jemné
chloupky (tzv. lanugo) placenta přejímá funkci výživy plodu. Zvětšuje se vám
děloha, která začíná přesahovat do břicha, čímž tlačí na pánevní a břišní orgány. Stabilizují se hormonální hladiny
v krvi a organismus se těhotenství plně
přizpůsobuje. Vytrácejí se nevolnosti,
zmenšuje se pocit úzkosti. 14. týdnem
pak začíná druhý trimestr. Váš krevní
oběh i fyzickou kondici povzbudí cvičení, při kterém se soustřeďte na správné
držení těla. V 16. týdnu vás čeká další
kontrola, během které se provádí další
screening, při kterém vám bude odebraná krev, absolvujete běžnou poradnu (měření tlaku, hmotnosti, pohmatové vyšetření) a provedeno ultrazvukové
měření (délka plodu, hlavičky, bříška
a nožiček).

Ve 20. týdnu vaše dítě měří 25 cm a váží
280 g, ve 24, týdnu měří 30 cm a váží
500 g. Zesiluje mu kůže, na hlavičce
jsou patrné vlásky a na prstech nehtíky. Zažívací ústrojí je vyvinuté natolik,
že dítě polyká malé množství plodové
vody a vylučuje ji ve formě moči. Vaše
gravidita je již patrná na první pohled,
děloha utlačuje okolní orgány, což vyvolává časté močení, může způsobit
zažívací potíže a zácpu. Prsy produkují
mlezivo a na bříšku se začínají objevovat pajizévky (strie), které po porodu
částěčně zmizí. Nejezte tučná a kořeněná jídla, která způsobují pálení
žáhy. Noste obuv s nízkou podrážkou,
masírujte bradavky olejíčkem, do jídelníčku zakomponujte dostatek zeleniny
a celozrnného pečiva, předejdete tak
zácpě. Dodržujte pitný režim (min. 2
litry tekutin denně). V této době vás
čeká další návštěva poradny (vyšetření
děložního čípku, měření výška děložního fundu, zjištění stavu dělohy, zhodnocení celkového stavu se zaměřením
na dolní končetiny (mohou se začít vyskytovat otoky), měření srdečních ozvů
plodu -jejich frekvence se pohybuje
mezi 120-160 údery)

4.- 8. TÝDEN
Zárodek má tvar písmene C. Ve 4. týdnu měří cca 0,1 cm, v 8. týdnu cca 2,5
– 4cm. Vyvíjí se mozek, jsou patrné končetiny i obličej, v srdci začíná kolovat
krev. Můžete trpět nevolností, bolestmi
prsou, změnami nálad, uvnitř vašeho
těla začíná docházet k nejrůznějším
změnám. Nevolnosti můžete zmírnit
bylinkovými čaji, pokud máte silný
pocit na zvracení, posaďte se na židli
a předkloňte hlavu na několik vteřin
mezi nohy. Gynekologa vyhledejte až
po vynechání menses - první těhotenská prohlídka vás čeká většinou mezi
5.-10. týdnem.

8.- 12. TÝDEN
Vašemu děťátku se vyvíjí mozek a centrální nervová soustava. V 8. týdnu měří
2,5-4 cm a váží 3-5 g, ve 12. týdnu měří
7-9 cm a váží 13-15 g. 12. týdnem končí
embryonální vývoj a začínáme hovořit
o plodu. V té době máte plnější, ale
také citlivější prsy, pociťujete zvýšenou
únavu a máte větší potřebu spánku.
Objevuje se take poševní výtok a vaše
chutě se mění stejně rychle jako vaše
nálada. Zvyšte příjem tekutin a vyvarujte se užívání léků. Nebojte se fyzické aktivity, váš plod je chráněn děložní
stěnou, plodovými obaly a plodovou
vodou, v případě rizikového těhotenství to samozřejmě neplatí. V této době
také absolvujete vstupní těhotenské
vyšetření a screeningové ultrazvukové
vyšetření (měření délky, hlavičky, délky
nosní kosti a měření tloušťky záhlaví,
zároveň první vyloučení vývojových
vad).
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16.- 20. TÝDEN
V 16. týdnu vaše dítě měří 16 cm a váží
200 g, ve 20. týdnu měří 25 cm a váží
280 g. Díky vývoji mimických svalů mhouří oči, mračí se, otevírá pusu
nebo se usmívá a v kostech je už tolik
vápníku, že jsou viditelné rentgenem.
Kolem 18. týdne ucítíte první pohyby,
plod již slyší vaše srdeční ozvy. V děloze je přibližně 200 ml plodové vody
a na vašich typických partiích (na bříšku, bocích, hýždích) se začíná ukládat
tuk. Díky vyšší srdeční frekvenci dochází
ke zvýšenému prokrvení (můžete krvácet z nosu) a citlivosti prsů. Miminko
vás vnímá - mluvte na něj, pouštějte
mu hudbu, hlaďte si bříško. Koncem
16. týdne pominulo hlavní nebezpečí potratu a o jiném stavu byste měla
informovat svého zaměstnavatele. Při
kancelářských profesích dodržujte pravidelné přestávky a seďte s nohama
nahoře. Často svačte, zmírníte tím nevolnost a dodáte energii (vhodné jsou
sušenky, ovoce a ořechy, ale ne arašídy).
Ve 20. týdnu kromě běžných vyšetření
se provádí další UZ screening, podrobné vyšetření určí polohu plodu, velikost
jednotlivých částí těla, uložení placenty, množství plodové vody, vyšetření vyloučí srdeční vady plodu.

24.- 28. TÝDEN
Ve 24. týdnu vaše dítě měří 30 cm a váží
500 g, ve 28. Týdnu měří 35 cm a váží 110
g. Děťátko zatíná pěsti, hýbe rychle rukama a nohama a ve 26. týdnu má plně
vyvinuté modré oči, které často otevírá.
Ve 27. týdnu má při předčasném porodu 85% šanci na přežití. Vaše děloha
dosahuje vysoko nad rovinu pupku.
Pohyby plodu způsobují bolesti žeber,
zmírníte je ležením na boku a začněte
si pořizovat základní výbavu. Dbejte
na dostatečný přísun vápníku a železa a také dalších vitaminů (vyvážené
množství naleznete v těhotenských vitaminech), důležitá je vyvážená a energeticky bohatá strava. Kromě běžné
poradny ve 24. a 28. týdnu můžete ve
26. týdnu podstoupit zátěžový test na
záchyt těhotenské cukrovky, vyšetření
děložního čípku, pohybů plodu, srdeční
frekvence nebo zvukové detekce ozev
a biometrie (plod by měl vážit ve 24.
týdnu 500 g).

28.- 32. TÝDEN
Ve 28. týdnu vaše dítě měří 35 cm a váží

INZERCE

To nejlepší pro maminky a miminka
Nejbohatší složení na trhu1
Kyselina listová v přirozené formě 800 µg a vyvážená kombinace 23 vitamínů a minerálů
obohacená o DHA a EPA.

• Světová zdravotnická organizace doporučuje kyselinu listovou
v přirozené formě.2
• DHA MMV Technology® zpracování kapslí nezanechává
typický rybí zápach a pachuť.
pro období plánování těhotenství
pro období těhotenství
pro období kojení

Vyvinuto ve spolupráci
s Ústavem pro péči
o matku a dítě v Praze - Podolí
1 Na

trhu doplňků stravy pro těhotné.
Prevention of neural tube defects. Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC). Department of Making
Pregnancy Safer (MPS). WHO 2006.
2

Těhotenství
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1100 g, ve 32. týdnu měří 40-42 cm
a váží 1800-2000 g. Děťátko se obaluje tukem, má již plně vyvinut mozek.
Nepanikařte, pokud není k pánevnímu
dnu otočené hlavičkou, nic to neznamená, zbývá dost času, aby se do porodu otočilo správně. Vy jste stále pomalejší a nemotornější. Mohou vás trápit
bolesti zad, otoky nohou a prstů na rukou. Pomocí speciálních cviků se začnětě připravovat na porod. Nezatěžujte
se příliš psychicky, naučte se každý den
relaxovat a cvičit dýchání. Trénujte podřepy (rozšiřují pánev a roztahují hráz)
a nevystavujte se riziku předčasného
porodu. Plod je ještě nezralý a v porodnici by o něj muselo být postaráno
dlouhé týdny. Běžná poradna vás čeká
pravidelně po 14 dnech. Ve 28. týdnu
se zjišťuje hladina železa v krvi, mezi
30.-32. týdnem se provádí již třetí UZ
screeningové vyšetření (je možné zachytit genetické dispozice plodu a také
růstovou retardaci).

slova vysává vápník, je téměř připraven
na plnohodnotný život a poslouchá
okolní zvuky. Občas vás vyleká kopnutím, ale většinu času stejně prospí.
A brzy začne sestupovat níže v děloze. Její objem se zvětšil až 500x, cítíte
se plná a těžká. Zmenšete porce jídla,
často odpočívejte, zhluboka dýchejte,
zpomalte tempo a udržujte si dobrou
náladu. Mezi 32.-34. týdnem vás čeká
nástup na mateřskou dovolenou. Kupte si několik dobře padnoucích podprsenek, při jízdě autem dělejte často
přestávky a pokud možno sama vůz
neřiďte. Pravidelně se procházejte na
čerstvém vzduchu, naplánujte koupi
kočárku a zabalte si tašku do porodnice. Čeká vás další poradna, při které
se zjišťuje pohybová aktivita a srdeční
ozvy plodu, vnitřní gynekologické vyšetření posoudí stav děložního hrdla
a tím i riziko předčasného porodu. Nezapomeňte nahlásit eventuální setkání
s infekčními chorobami.

32.- 36. TÝDEN

36.- 40. TÝDEN

Ve 32. týdnu vaše dítě měří 42 cm a váží
2000 g, ve 36. týdnu měří 45 cm a váží
2500-2700 g. V tomto období z vás do-

V 36. týdnu vaše dítě měří 45 cm a váží
2500-2700 g, v 38.-40. týdnu měří 50
cm a váží 3500 g. Má charakteristické

rysy - tento měsíc proběhne veškeré
zakulacení (za toto období přibere celý
kilogram v podobě podkožního tuku),
jeho kůže je růžová a napjatá. Obtížně
se vám dýchá, ale již brzy začne plod
sestupovat do porodních cest a tím se
vám uleví od tlaku na žebra a vnitřní
orgány. Každým dnem vás mohou překvapit porodní stahy, odtok plodové
vody a hlenové zátky, což ohlašuje začátek první doby porodní a čas na přesun do porodnice! Harmonie a pohody
dosáhnete cvičením jógy, relaxováním
při hudbě nebo aromaterapií (pozor na
výběr esence). Vyvarujte se dlouhého
ležení na zádech, mohlo by dojít k pocitu na omdlení a nebojte se porodu,
v porodnici o vás bude dobře postaráno! Kontroly v této době probíhají častěji, a to jednou za týden ve 36. týdnu
podstoupíte mikrobiologické vyšetření
poševního prostředí a měla byste začít
navštěvovat poradnu v porodnici, kde
jste se rozhodla přivést potomka na
svět.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: Těhotenství týden po týdnu,
maminkam.cz
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Svět nejmenších

K ČEMU SLOUŽÍ PRENATÁLNÍ
KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA?
Vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vývojové poruchy. V České republice
se v roce 2014 narodilo 109 900 dětí a téměř 800 z nich přišlo na svět se
srdeční vadou. Statisticky má totiž 7 novorozenců z 1000 ihned po porodu
diagnostikovanou srdeční vadu a zhruba u třetiny z nich je zjištěna závažná, život
ohrožující komplikace.

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

Jiné komplikace, jako jsou například poruchy rytmu, se však dají úspěšně léčit,
a dokonce ještě před narozením dítěte.
To je možné díky prenatální kardiologii. Těhotné ženy tak mohou v současné době běžně podstoupit prenatální
kardiologické vyšetření plodu – ultrazvukové vyšetření pro vyloučení vrozených srdečních vad dítěte, anomálií
cévního systému, poruch srdečního rytmu či selhání srdečního svalu. „Pokud
je u miminka diagnostikována vrozená
srdeční vada, vše se dá předem připravit tak, aby žena porodila do ideálních
podmínek s týmem odborníků připraveným na okamžité řešení srdečních
problémů dítěte,“ říká prof. MUDr. Jan
Marek, Ph.D., FESC, z Centra prenatální
ultrazvukové diagnostiky a dětské kardiologie na pražské klinice Canadian
Medical Care.

srdečních vad po narození, zná dobře
anatomii zdravého, ale i nemocného
srdce a má přehled o možnostech léčby
a dalšího sledování,“ vysvětluje prof.
MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC.

VČASNÝM DIAGNOSTIKOVÁNÍM
SRDEČNÍ CHOROBY MŮŽETE
PŘEDEJÍT KOMPLIKACÍM
Klíčovým přínosem včasné diagnostiky
je u kritických vrozených srdečních vad
zajištění porodu na specializovaném

VZNIK SRDEČNÍCH VAD A JEJICH
PROJEVY
Vrozené srdeční vady vznikají v prvních
týdnech embryonálního vývoje. „Jelikož má krevní oběh plodu paralelně
vedle sebe spojen plicní a systémový
krevní oběh, srdeční vady se kompenzují, a tedy nejsou při běžném vyšetření
poznat. To je důvod, proč má plod se srdeční vadou v těhotenství pravidelnou
srdeční frekvenci a velmi často se vyvíjí
a roste zcela normálně,“ vysvětluje
prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC.
Vrozené srdeční vady se tedy nedají
z běžných těhotenských vyšetření vypozorovat a bez cíleného vyšetření srdce
a cév je nelze před narozením odhalit.
Pozitivem ale je, že ani později nezpůsobují zpomalení růstu plodu a nezapříčiní předčasný porod.

KDY SE VYŠETŘENÍ PODSTUPUJE
A JAK PROBÍHÁ?
Vyšetření těhotné ženy se standardně
provádí v období mezi 18. a 22. týdnem
těhotenství, hrubé odchylky v srdeční
struktuře lze však již rozpoznat od 14.
či 15. týdne. Screeningové orientační vyšetření provádí v České republice
obvykle gynekolog, detailní specializované vyšetření potom kardiolog se
specializací v prenatální kardiologii.
„Jediným spolehlivým ujištěním, že
má vaše dítě zdravé srdce, je vyšetření
zkušeným kardiologem, který má dlouholetou praxi v diagnostice vrozených
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pracovišti v blízkosti kardiochirurgického centra a v indikovaných případech
zahájení léčby ihned po zjištění komplikací, tedy ještě před narozením dítěte. Další nepopíratelnou výhodou pro
lékaře je fakt, že se mohou včas připravit na porod novorozence se srdeční vadou. „Podobná překvapení na porodním sále nejsou příjemná pro rodiče ani
pro lékaře a je třeba jim předcházet.
V případě, že se narodí dítě se srdeční
vadou nečekaně, hrozí, že bude nutné
ho urychleně transportovat na specializované pracoviště,“ dodává prof.
MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC. „Znalost
problematiky před narozením navíc
velmi významně snižuje stres, kterému
je vystavena matka (a nepřímo i rodina) po porodu dítěte potřebujícího
okamžitou poporodní specializovanou
péči“.

KDY JE DOPORUČENO SPECIALIZOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ
VYŠETŘENÍ?
Podle mezinárodních lékařských doporučení by měl gynekolog či genetik doporučit speciální vyšetření u kardiologa
při výskytu těchto rizikových faktorů:

•

Přítomnost vrozených srdečních
a jiných vývojových vad v rodině.
•
Spontánní úmrtí plodu nebo mrtvě
narozené dítě v předchozím těhotenství.
•
Věk matky nad 35 let.
•
Cukrovka u nastávající maminky
nebo jiná chronická či vrozená
onemocnění.
•
Vystavení zářením a chemickým
látkám včetně užívání toxických
léků a drog.
•
Virové infekce v prvním trimestru
těhotenství.
•
Léčená neplodnost.
•
Vrozené vývojové vady a chromozomální odchylky plodu.
„Vyšetření si může objednat i těhotná
žena bez přítomnosti rizikových faktorů, a to na vlastní žádost jako preventivní vyšetření pro vyloučení závažných
vrozených vývojových vad,“ upřesňuje
prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC.
Samotné vyšetření je neinvazivní, provádí se specializovaným ultrazvukovým
přístrojem, trvá 20 minut a není třeba
se na něj předem připravovat.

PRENATÁLNÍ KARDIOLOGIE
V ČESKÉ REPUBLICE
Pro současnou dětskou kardiologii jsou
údaje z prenatálního období velmi důležité. Kromě bezprostřední pomoci dětem a rodinám, umožňují informace získané během života plodu zjistit příčinu,
proč ke vzniku onemocnění srdce došlo
a jak mu příště předejit. Česká republika naštěstí patří mezi země s nejlepšími výsledky všech prenatálních screeningových programů. Zároveň je zde
na velmi vysoké úrovni i péče o děti
s vrozenou srdeční vadou. „Důvodů
je celá řada – kromě špičkově vzdělaných odborníků je to také velikost regionu – v případě České republiky jde
o relativně malou zemi s geograficky
dobře rozmístěnými pracovišti zajišťujícími dobrou dostupnost pro těhotné.
Důležitým faktorem je i velmi dobrá
organizační struktura zdravotního systému obecně a velmi dobrá návaznost
na specializovaná pracoviště. Kvalitu
spektra poskytované péče nepochybně
rozšiřuje také prenatální kardiologie,“
uzavírá prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D.,
FESC.
Foto: Shutterstock.com
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ZDRAVÁ SNÍDANĚ

PRO BATOLATA

Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím rychlých změn.
Průměrné malé dítě do věku pěti měsíců přibere na dvojnásobek své původní
hmotnosti, do věku 1 roku na trojnásobek a do 2 let na čtyřnásobek. Do konce
prvního roku je dítě o 50 % vyšší než při narození, do 2 let je pak vyšší o 75%

Svět nejmenších

Kojenecký věk je velmi aktivní období
i pro lidský mozek. Mozek kojence je
minimálně dvakrát aktivnější než mozek dospělého. Abychom dodali mozku
kojence dostatečnou výživu pro jeho
správné fungování, musíme mu dodat
i správné množství sacharidů - glukózy, která je nezbytným palivem pro
mozkové buňky. Pro správnou funkci
organismu během prvního roku života
potřebuje kojenec minimálně 60 – 95 g
stravitelných sacharidů denně.
Stejně tak potřebuje stravu s mléčným
tukem „Nedávno realizovaná klinická
studie se zaměřovala na unikátní složku,
tzv. lipo-proteinovou membránu mléčného tuku (MFGM), která je přítomna
v mateřském mléce, ale ne v běžné kojenecké výživě. Tato studie ukazuje, že
u kojenců krmených inovovanou kojeneckou výživou s obsahem MFGM byl ve
věku 12-ti měsíců zaznamenán lepší vývoj poznávacích funkcí (schopnost učit
se řeč, zpracovat informace nebo například rozhodovat se) ve srovnání s kojenci živenými standardní kojeneckou výživou bez MFGM; úroveň jejich rozvoje
byla zcela srovnatelná s kojenými dětmi.
Navíc byla potvrzena výrazně nižší frekvence výskytu zánětu středního ucha,
než u dětí krmených standardní kojeneckou výživou. Tento výzkum náhradní kojenecké výživy byl vůbec prvním
svého druhu,“ říká prof. Olle Hernell ze
švédské univerzity v Umea.
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S růstem dítěte stoupá i jeho aktivita,
taktéž i spotřeba energie, a dítěti kolem
šestého měsíce věku přestává mateřské
mléko (případně náhradní mléčná výživa) stačit na pokrytí jeho energetických
potřeb. Začínáme tedy zavádět nemléčné příkrmy, nejdříve zeleninové či maso-zeleninové a také příkrmy obilné,
například ve formě kaší, které zlepšují
celkovou výživu, a bylo u nich prokázáno mnoho pozitivních vlastností. „Hlavní výživovou složku obilnin totiž tvoří
složité sacharidy a kaše přirozeně obsahují jenom malé množství soli a cukrů.
Naopak v nich najdeme mnoho vitamínů, zejména skupiny B, a minerály jako
železo a zinek, které jsou pro malé děti
velmi důležité,“ vysvětluje MUDr. Pavel
Frühauf.
První kaše by měla být čistě obilná
s vhodným kojeneckým mlékem, velmi
jemné konzistence bez přidaných přísad či cukru. Později je dobré zařazovat
kaše s pestřejšími kombinacemi obilnin
či ovoce. V českých zemích je obvyklé první obilné příkrmy podávat před
spaním, protože kojence lépe zasytí na
noc. Obilná kaše je ovšem vhodná nejen k večernímu zasycení, ale především
jako vydatná cereální snídaně pro batolata.

ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO START DO
NOVÉHO DNE
Ne nadarmo se říká, že snídaně je hlav-

ním zdrojem energie pro celý den,
a proto bychom ji neměli vynechávat.
Toto pravidlo platí u kojenců a batolat
dvojnásob. Pravidelné snídání patří ke
správným stravovacím návykům, které
si člověk buduje právě už od raného
dětství. Malé děti však často dostávají
snídani zcela nevhodnou – snídají pečivo se sýrem, máslem, šunkou nebo
sladké pečivo, jako jsou vánočky, koláče či sušenky. Takové snídaně, typické
pro jídelníček dospělého, ale obsahují
příliš mnoho soli, jednoduchých cukrů
či nevhodných tuků. Z aktuální studie
provedené na více než 800 českých dětech ve věku do tří let vyplývá, že dětský
jídelníček je především přesolený. Zároveň mají děti ve stravě i nadmíru cukrů.
Není se čemu divit, protože podle studie přijímají dvouleté děti 20 % energie
ze sladkostí! To logicky vede k nadváze
a obezitě. Navíc malým dětem chybí železo. „Zdravá dětská snídaně by měla
obsahovat především komplexní sacharidy bez přidané soli či jednoduchých
cukrů. Sacharidy z obilnin jsou ideálním
zdrojem zdravé energie a výrazně mohou pokrýt zdroje cenných látek pro každý den,“ upozorňuje MUDr. Frühauf.

DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ
Češi denně konzumují více než dvojnásobek doporučeného množství soli.
Oproti ideálním 6 gramům přijmou
zhruba 12 g. Tento zlozvyk si budují již

Představte si, že i snídaně,
obědy, večeře a svačiny
by byly pro děti skvělou
příležitostí k jejich rozvoji...
K dostání v celé síti

facebook.com/PlacematixCZSK
INZERCE
detske nadobi.indd 1

1.9.2016 18:24:45
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v dětství. Složení dětské snídaně se totiž obvykle od té pro dospělého neliší.
Přitom denní doporučené množství soli
pro děti je výrazně nižší než pro dospělé. Kojenec svou doporučenou dávku
obvykle vyčerpá jediným plátkem šunky.
Doporučený denní příjem soli
•
kojenec (do jednoho roku): 0,45 g
•
batole (12-36 měsíců): 1,7 g
•
dospělý: 6 g
Obsah soli ve 100g potravin, jež česká batolata běžně konzumují k snídani:
•
dětská šunka: 2,2 g
•
plátkový sýr 30%: 2,5 g
•
dětské párky: 0,5 g
•
chleba: 1,3 g
•
rohlík: až 0,7 g/kus
•
mléčná kaše s věkovým určením:
0,2 - 0,3 g

JAKOU OBILNOU SNÍDANI
VYBRAT PRO BATOLE?
Obilné kaše jsou snadné na přípravu
a určené přesně pro malé děti podle
jejich věku. Právě věkové určení by
mělo být základním vodítkem, jak kaše
a cereálie vybírat. Není totiž vhodné
podávat kojencům a batolatům sladké
cereálie či kuličky plné cukru nebo celozrnné pečivo, které jejich trávicí trakt
neumí ještě správně zpracovat. Na trhu
je k dostání řada kojeneckých a batolecích obilných kaší a snídaňových cereálií,

18

mezi kterými si každé dítě najde svého
favorita, ať už se jedná o rýžové, krupicové či vícezrnné kaše s příchutí medu,
vanilky nebo různých druhů ovoce.
„Obilné kaše s věkovým určením jsou
vhodnou potravinou s ohledem na výživovou hodnotu i surovinovou kvalitu.
Jako potraviny určené kojencům a batolatům totiž podléhají přísným pravidlům
pro bezpečnost potravin. V neposlední řadě rodiče vyberou díky věkovému
určení kaši správné konzistence – pro
kojence zcela jemné kaše, pro batolata
hustější kaše s drobnými kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

KAŠE PRO DĚTI VS. KAŠE PRO
KAŽDÉHO. JE V NICH ROZDÍL!
Kojenecké a batolecí kaše s určením
věku jsou na rozdíl od kaší bez věkového určení upravovány tak, aby zohledňovaly aktuální vývojovou fázi dítěte.
Kaše určené přímo pro malé děti také
musí splňovat přísná kritéria hladiny
kontaminantů, která je podstatně nižší
než povolená hladina v kaších a cereáliích, které malým dětem přímo určeny
nejsou. Legislativa EU rovněž zakazuje
použití některých pesticidů při pěstování produktů, které jsou dále zpracovávány při výrobě kojenecké a batolecí
výživy, avšak pro produkci běžnou jsou
povoleny. Vybírejte proto kaše v regálech s dětskou výživou. Například klasická krupička žádné věkové určení nemá.

Pro kojence a batolata se proto příliš
nehodí.
Zavádění mléčných i nemléčných kaší
s obilnou složkou do jídelníčku kojenců
podporují doporučení předních odborníků z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a z Evropského sdružení
pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu. Přitom není na místě
obava ze vzniku nesnášenlivosti lepku,
ba naopak. Včasným zavedením lepku
mohou rodiče celiakii předejít. Proto by
do jídelníčku měli lepek zavádět mezi
ukončeným 4. a 6. měsícem věku dítěte.
Podle nejnovějších výživových doporučení pro kojence a batolata by se tedy
dítě mělo s lepkem potkat hned s prvními příkrmy, a to například ve formě
kojenecké krupicové kaše tedy s označením odpovídajícího věku.

ZPESTŘETE SVÉMU BATOLETI
OBILNOU SNÍDANI OVOCEM
Očištěnou a oloupanou hrušku (nebo
jiné ovoce) nakrájejte na kousky a vařte
do měkka (10 - 12 min). Nechte vychladnout a rozmixujte v mixéru. Přidejte
4 až 5 lžic vody z vaření nebo vychlazené převařené vody. Mixujte, dokud
nevytvoříte hladké, řídké pyré, které
smíchejte s hotovou kojeneckou kaší.
Namísto vařené hrušky můžete použít
i některý z 100% ovocných příkrmů.
Foto: Schutterstock.com

Přijeďte do Lázní Mšené a podlehněte smyslné vůni čokolády.

Čokoládový víkend
splněných přání

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Švestkový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.
• masáž zad s olejem s esencí švestky
• lázeň s esencí švestky
• zábal dolních končetin s vůní švestky

Cena balíčku 950,- Kč

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

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

INZERCE

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová lázeň
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Předškoláček

JAK SPRÁVNĚ LÉČIT
NACHLAZENÍ U DĚTÍ

Předškoláček

INZERCE

Podobnou situaci už zažil asi každý rodič. Dítě se vrátí ze školy či školky, je trochu
malátné a stěžuje si na únavu nebo bolest hlavy. Potom si zaleze do postýlky
a častokrát jej přemůže spánek. Když pak rodiče sáhnou dítěti na čelo, je jim vše
jasnější.

Zvýšená teplota nebo dokonce horečka
bývá projevem virového onemocnění
- nachlazení či chřipky. Dítě se může
nakazit během celého roku, nicméně v zimních měsících se výskyt těchto
akutních respiračních onemocnění zvyšuje. Jak u dítěte rozeznáme nachlazení od chřipky? A jak chřipku či nachlazení správně léčit?
Chřipka a nachlazení mají podobné příznaky, a proto je lidé mezi sebou často
zaměňují. Obecně platí, že při nachlazení se příznaky rozvíjejí spíše pozvolna. Většinou jsou přítomny kašel, rýma
nebo pálení nosohltanu, častá je bolest
v krku. Nachlazení, na rozdíl od chřipky, je málokdy provázeno zimnicí. Pro
chřipku je naopak typický náhlý nástup
nemoci, celková malátnost provázená
bolestí svalů a kloubů, vysoká teplota (nad 38 stupňů Celsia), bolest hlavy
a zimnice. Naopak rýma se při chřipce
vyskytuje spíše výjimečně.

JAK NA TEPLOTU?
Co dělat, když dítěti naměříme ho-
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rečku, tedy více než 38 stupňů Celsia?
„Především je potřeba dohlédnout na
to, aby mělo dítě dostatečný přísun tekutin a nebylo dehydratováno. Vhodné
jsou např. ovocné čaje či ředěné ovocné šťávy a pro děti nad 2 roky i neperlivé minerálky pokojové teploty,“ říká
MUDr. Silvia Bajová, dětská lékařka
z Nemocnice Na Homolce. Dále se doporučuje omýt dítě mycí houbou namočenou ve vlažné vodě a uložit ho
v prodyšném oblečení do postýlky. Toto
opatření neprovádějte, pokud má dítě
mramorovanou kůži nebo studené končetiny. Horečku rozhodně nesrážejte
studenou vodou ani ledem. „K celkové
léčbě je třeba dodržovat klidový režim
v domácím prostředí a pokud možno
omezit návštěvy míst s vyšším rizikem
nákazy (obchody, MHD, dětský kolektiv
apod.),“ dodává MUDr. Bajová.
Horečka provázející virová onemocnění
je nepříjemná, jde ale o běžnou reakci
imunitního systému a není proto vždy
nutné ji okamžitě léčit. Podle Světové
zdravotnické organizace bychom měli

začít horečku léčit při teplotě nad 38,5
stupňů Celsia (měřené v podpaží), či
nad 39 stupňů Celsia v případě měření
teploty v konečníku u kojenců a batolat. Výjimkou je bolest nebo nepohoda dítěte, šokový stav, výskyt febrilních
křečí v minulosti, případně závažná
doprovodná chronická onemocnění. Je
třeba si uvědomit, že při léčbě horečky
není cílem dosažení normální tělesné
teploty, ale zlepšení celkového stavu
dítěte.
Ke snížení horečky u dítěte můžeme využít volně dostupných léčiv. Nachlazení
i chřipku způsobují viry, proto jsou proti
nim antibiotika neúčinná. V těchto případech léčíme pouze příznaky nemoci,
tj. horečku a bolest. Mezi léky, které
se k tlumení horečky a bolesti užívají
nejčastěji, patří přípravky s obsahem
paracetamolu. Pokud u dítěte nedojde
do dvou dnů k ústupu obtíží, případně
dojde k jejich zhoršení, je nutné se poradit s lékařem.
Foto: Schutterstock.com

Škola základ života

CO SI DÁME
K SVAČINĚ?

Škola základ života

Řešíte doma neustálý problém s přípravou snídaní a svačin pro vaše
dítě? Jedna mu nechutná, v další je zelenina, kterou nemá rádo
a pořád dokola ten stejný problém. Každá maminka si láme hlavu
s tím, co dát své ratolesti ke svačině, aby pro něj byla nejen dostatečně
výživná, ale také chutná a nezůstávala schovaná na dně aktovky.
Jaké jsou vlastně správné stravovací návyky a co dodržovat, aby bylo
dítě zdravé a mělo po celý den dostatek energie?

INZERCE

V první řadě bychom měli začít právě
u sebe a dbát na to, abychom ve správném stravování šli svým dětem příkladem. Rozdíl mezi stravováním dospělého oproti dítěti je v podstatě nepatrný.
Dospělý jedinec by se měl stravovat
tzv. stravou smíšenou neboli také racionální, která je pro člověka přirozená
a odpovídá fyziologickým potřebám.
„Platí zásady rozdělení jídla do 5-6 dávek za den, kvalitní výběr potravin, nepřejídání se a dodržování doporučené
výživové dávky živin (bílkovin, tuků, sacharidů), vitamínů a minerálních látek,
které organismus v určitém věku a při
určitém fyzickém výkonu potřebuje,“
vysvětluje nutriční terapeutka Lucie
Houfková. V dospělém věku se pouze
mění složení živin ve stravě a porce jídla, jinak je vše v podstatě stejné jako
v dětském věku, kdy se dítě začíná učit
zdravému způsobu života a správným
stravovacím návykům.
Dětem bychom měli dopřát stravu rozmanitou a pestrou, ale zároveň bohatou na ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, celozrnné potraviny, ryby a maso.
Důležitá je pravidelnost - jíst by děti
měly 5x - 6x denně. Jiný jídelníček bude
tvořen v batolecím věku dítěte, kdy už
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budeme zařazovat do jídelníčku zeleninu a ovoce. V době zařazování příkrmů
můžeme dětem dopřát např. ovocnou
kapsičku Kubík, která je vhodná i pro
ty nejmenší děti. Splňuje jednu denní
dávku ovoce a zeleniny, rovněž se také
hodí pro děti předškolního věku.

SNÍDANĚ – ZÁKLAD KAŽDÉHO
ÚSPĚŠNÉHO DNE
Každý jistě víme, že ve výživě dětí jsou
nejdůležitější především snídaně a svačiny. Ne nadarmo se říká, že snídaně je
startem do nového dne, ale nikdy nemá
snídaně nahrazovat svačinu. A tak bychom měli pro své děti připravovat takové snídaně a svačiny aby jim nejen
chutnaly, ale také aby splňovaly všechny náležitosti a dodávaly dětem dostatek energie, kterou budou potřebovat
během celého dne. Během noci dítě využívá energii k činnosti vnitřních orgánů, k udržení správné tělesné činnosti,
dechu, srdeční činnosti atd. Během dne
se potřebuje soustředit nejen ve škole,
ale také při hraní her nebo jen při tom,
aby jako malé objevovalo a poznávalo
svět.
Start do nového dne bychom měli začít
kvalitní a pestrou snídaní, během které

děti získají 20 – 25 % celkového denního příjmu energie. „Důležité je také
doplnění tekutin. Jejich nedostatek
způsobuje únavu, bolest hlavy a nesoustředěnost. Nedostatečným příjmem tekutin dochází k vysychání sliznic a děti
jsou náchylnější k různým onemocněním jako je např. nachlazení, chřipka,
ale může také docházet i k onemocnění trávicího traktu a vést až k nechutenství“ vysvětluje Lucie Houfková.
Vhodnou snídaní je např. celozrnné pečivo s rostlinným tukem, pomazánkou,
šunkou a tvrdým sýrem. Skvěle se také
hodí cereálie, tvaroh nebo jogurt, který
mají děti velmi rádi. K pití je vhodné ke
snídani podávat mléko, čaj nebo ovocné 100% šťávy, které by ovšem měly
být ředěné. Především malým dětem
bychom na snídani neměli dávat smažené vejce, paštiky, sladké pečivo nebo
třeba párky.

BEZ SVAČINY NEJSOU ČINY
Dalším jídlem, které bychom měli dětem nachystat, je svačina. Nejen ta
školní, ale i svačina pro děti předškolního věku je velmi důležitá. Samozřejmě
dodržujeme chystání svačin i během víkendu. Děti si na tento režim zvyknou

Aktuální akce:
SLEVA 22 %
na vestavěnou skříň

SLEVA 10 %

na kuchyňskou sestavu

nábytek na míru

INZERCE

a budou svačinu vyžadovat samy. Hlavním tématem v dnešní uspěchané a moderní době jsou školní svačiny. Podle
průzkumu bylo zjištěno, že 23 % dětí
nesvačí vůbec. Pokud svačí, tvoří jejich
svačinu především bílé pečivo, uzeniny
a sladkosti. Pouze u 22 % dětí je ovoce součástí svačiny. Přitom dopolední
svačina by měla tvořit 15 % celkového
příjmu energie. „Největším problémem
je to, že rodiče si udělají málo času na
přípravu svačiny pro děti a raději dávají dětem peníze, aby si svačinu koupily
samy. Děti pak volí sladké pečivo, sladkosti, fast-food a sladké nápoje z automatů. Některé děti si svačinu dokonce
nekupují vůbec,“ vysvětluje nutriční
terapeutka a dodává: „Děti, které svačí
pravidelně, mají lepší studijní výsledky
ve škole, mají více energie, nejsou nepozorné a unavené.“
Odpolední svačina by měla tvořit pouze 10 % celkového denního příjmu
energie. Je tedy vhodné vybírat potraviny s nižším energetickým příjmem
a nižším glykemickým indexem, dětský
organismus pak nebude mít problém
s nadbytkem energie. Vhodné je podat
méně sladké ovoce jako např. jablko,
meruňky, broskve, citrusové plody, ale
také přesnídávky.
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NEZAPOMÍNEJME NA
PRAVIDELNÝ PITNÝ
REŽIM
Nesmíme opomenout, že
velmi důležité je také podávání tekutin během celého dne. Pitný režim zlepšuje pozornost dítěte během
vyučování a odolnost vůči
vlivům školní zátěže. Důležitá je také volba nápoje.
Jako vhodný nápoj na dopolední svačinku se hodí
čaj nebo pramenitá voda.
Na odpolední svačinku se
doporučuje podat mléko
nebo mléčný výrobek.

JDĚTE PŘÍKLADEM
Velmi důležité je vést své
děti k správným stravovacím návykům již od útlého
dětství a jít mu příkladem
jako rodič. A protože škola je především hrou, můžete přípravu snídaní
a svačin v jednu takovou proměnit. Například tím, že budete vykrajovat různé
tvary z celozrnného pečiva a zdobit jej
do různých tvarů. Výborně také funguje dávat dětem barevné krabičky, hezké nádoby na pití a podobně. Určitě své
dítě do přípravy snídaní a svačin zapoj-

te, aby mělo možnost volby ingrediencí. Poté svačinu zkontrolujte a vysvětlete mu, které potraviny jsou v pořádku
a které by ve zdravé svačině neměly být
a z jakého důvodu. Uvidíte, že si bude
snažit připravit tu nejvhodnější svačinu,
když zjistí, že mu důvěřujete.
Foto: Schutterstock.com
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Ochutnejte mléčné výrobky
z Mlékárny
Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz
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JDEME DO

ŠKOLY
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K velké lítosti našich dětí prázdniny právě skončily a zase je tu doba
nástupu do školy. Obzvláště pro prvňáčky to bude velká změna,
budou muset nejet na nový režim a naučit se spoustu nových věcí...

Již od prvních dní se prvňáček učí psát.
Málokdy si ale uvědomujeme, jak moc
je důležité, aby se naučil psát správně.

SPRÁVNÉ PERO JE ZÁKLAD
Zejména u malých dětí bychom totiž
měli dbát na to, jak mají správně držet tužku či pero, zda při psaní netlačí na papír apod. To, jak držíme v ruce
pero nebo tužku má velký význam při
efektivitě psaní a fyzické zátěži ruky.
Při správném - tzv. špetkovém úchopu
pera, by tužka či pero mělo ležet na posledním článku prostředníčku a shora
by ji mělo přidržovat bříško ukazováčku a z boku bříško palce. Ukazováček
by neměl být prohnutý a celá ruka by
měla být uvolněná, bez křeče. Děti by
proto měly používat pero, které jim
ihned bezvadně padne do jejich nezkušené ruky a pomůže jim intuitivně
v hledání správného úchopu. Je zcela
logické, že délka a síla tužky/pera pro
začátečníky by měla být kompatibilní
s anatomií dětské ruky. Pero pro dospělé není vhodným perem pro dítě. Psací pomůcka by měla být přizpůsobena
pravákovi či levákovi.
Ohlídat správné držení pera by měli
nejen učitelé, ale i rodiče. Mezi speciálními pedagogy, kteří se zaměřují
na grafomotoriku a ergonomii psaní
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u dětí je i PaedDr. Yveta Heyrovská,
která říká: „Do poradny mi přicházejí
rodiče s malými školáčky, začínáme řešit grafomotorický problém, ale výuka
mezitím běží dál a dítě nestíhá. Proto
upřednostňujeme spolupráci s paní učitelkami v mateřské škole. Zda má dítě
problémy s úchopem tužky, vyhýbá se
malování apod., umí paní učitelky velmi dobře rozpoznat a erudovaně vše
rodičům vysvětlit. Pokud problém vyřešíme před nástupem do školy, je to pro
dítě mnohem lepší.“
Aby se problém dal řešit, je ovšem
kromě práce s dítětem vhodné poskytnout mu také ergonomické pomůcky.
K tomu paní doktorka říká: „V tomto
případě vedeme děti k tomu, že individualizovaná výbava je pomůckou osobní potřeby, stejně jako brýle, rovnátko
apod., která se nepůjčuje. Vysvětlit rozdíl mezi tímto a lakomostí je pedagogický oříšek. Proto vždy doporučujeme
jedno řešení - nakoupit kvalitní pastelky a tužky pro všechny.“
Špatné držení pera totiž vede ke spoustě negativních důsledků, jak vysvětluje PaedDr. Yveta Heyrovská: „Vadný
úchop nebo jiná nedostačivost v jemné
motorice ruky může zapříčinit značnou bolestivost ruky, její rychlou únavu
s následnou chybovostí v psaní, pocení,

stres a tím i velmi nepříjemné pocity
dětí u psaní a kreslení. V případě neporušeného vývoje jemné motoriky může
být vadný úchop zapříčiněn imitací nevhodného vzoru držení psacího náčiní,
tj. vzoru rodičů, sourozence či pedagogů. Důsledky jsou ale stejné.“
Učitelé i rodiče by měli dbát na to, aby
stopa pera po papíře lehce klouzala.
Hrot, který při psaní „škrábe“, nutí
dítě na pero přitlačit, ruka se dostává
do napětí a brzy se tak unaví. Nehledě
k tomu, že neurovnané písmo se po nějaké době stane návykem, kterého se
dítě jen těžko zbavuje. Paní doktorka
Heyrovská k tomu dodává: „Pero v první třídě může při nerespektování individualizace vývoje grafomotorických dovedností způsobit negativní zkušenost
do vyšších ročníků.“

JAK SI VYBRAT TO SVÉ SPRÁVNÉ
PERO?
PaedDr. Yveta Heyrovská dává jednu
obecnou radu. Výrobců ergonomických pomůcek je více a trh je již dnes
dostatečně zásoben, takže si dítě může
vybrat. Aby byl výběr co nejlepší doporučuje rodičům navštívit kamenné obchody, kde si mohou s dětmi pomůcku
vyzkoušet, ideální je u tohoto zkoušení sedět u stolečku. Další možnost je

poradit se s kolegy v mateřských a základních školách, na co se má rodič
s dítětem soustředit. Vytipuje-li pedagog konkrétní pomůcku, lze ji koupit
v kamenném obchůdku i v supermarketech.
„Prevence není nikdy dost a ergono-

náplně do per je nižší než nákup
nekvalitní levného jednorázového
pera.
10. Pro nákup pera zvolte papírnictví,
kde vám pero předvedou a můžete si jej vyzkoušet a zároveň si vybrat z velké škály barev.

síťku). Popruhy se nesmí dotýkat krku dítěte!
Bezpečnost - Na batohu nesmí chybět
ani reflexní prvky, které zvyšují viditelnost školáků. Za dne jsou viditelné jasné
výrazné barvy, za šera pak fluorescenční
pásky, které by měly být ze všech stran

JAKÉ ZVOLIT PRODUKTY DLE VĚKU DĚTÍ PRO PROCVIČOVÁNÍ MOTORIKY:
VĚK

PŘÍKLAD POMŮCEK

DOSAŽITELNÁ ÚROVEŇ

1 – 3 ROKY

Silné pastelky, razítka, prstové
barvy

Dlaňový úchop

3 – 5 LET

Pastelky trojhranné silné, šířka
hrany 12mm, fixy s odpruženým
hrotem, vodové barvy, nůžky

První nácvik špetkového úchopu

6 – 8 LET

Pastelky trojhranné 9mm, grafitová tužka trojhranná, ergonomické
pero

Špetkový úchop při psaní

8 LET A VÍCE

Ergonomické pero, rýsovací pomůcky, práce se šablonami apod.

Pokročilé psaní

mický program nemůže škodit dítěti
zdravému a naopak může pomoci řešit počínající problém u dítěte jiného,“
říká paní doktorka Heyrovská.

DESATERO PRO VÝBĚR
SPRÁVNÉHO PERA
Pojďme si tedy shrnout, jak vybrat ty
správné psací potřeby, aby šlo psaní dětem „od ruky“ a bavilo je?
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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Dbejte na trojhranný úchop - existují varianty trojhranu pro praváka
i leváka.
Požadujte neklouzavou úchopovou zónu.
Vyzkoušejte při psaní hrot, který
by neměl škrábat naopak hladce
klouzat po papíru a nedělat kaňky.
Pro začátečníky je vhodné zvolit
širší stopu 0,5 mm, pro pokročilejší
psaní můžete zvolit již stopu užší
např. 0,3 mm.
Praktické je, pokud inkoust v peru
je zmizíkovatelný.
Nechte si předvést výměnu náplně,
měla by být lehká a nezpůsobovat
ušpinění.
Tvar pera musí dobře sedět v ruce,
vyvážené pero podporuje lehké
psaní.
Doporučujeme přizvat dítě k výběru, dítě bude nadšené.
Nezalekněte se počáteční investice
do kvalitního pera, cena náhradní

JAK VYBRAT ŠKOLNÍ TAŠKU?
Pero je samozřejmě základ, ale musíme
ho mít v čem nosit. Proto musíme alespoň v krátkosti představit i školní tašku.
Jaké parametry by měla splňovat a jak by
měla vypadat?
Hmotnost – Normy doporučují maximální
hmotnost prázdné tašky 1200 gramů pro
první stupeň, 1400 gramů pro stupeň
druhý. Školák by neměl nosit více, než je
10 – 15 % své tělesné hmotnosti. Školní
pomůcky a učebnice také něco váží, takže v tomto případě méně je více. Správně
umístěný bederní pás v oblasti kyčelních
kostí přerozdělí až polovinu hmotnosti
plného batohu z horní části těla na pánev a odlehčí tak páteři.
Velikost brašny – Při výběru se nesoustřeďte pouze na hmotnost, ale i na tvar
batohy a na to, jak školákovi sedí na
zádech. Neměla by být širší než ramena
dítěte a neměla by být ani umístěna výš
nad ramena. Spodní část tašky by neměla
být až pod boky.
Tvarování zad a popruhů – Pevná, anatomicky tvarovaná záda pomáhají zdravému vývoji, protože rozkládají váhu
rovnoměrně po celých zádech a nutí dítě
chodit zpříma. Odvětrání zad je pak důležité pro odvod potu. Popruhy musí být
výškově nastavitelné, polstrované a dostatečně široké, aby netlačily, ale zároveň
plnily svoji funkci (alespoň 4 cm široké
a 70 cm dlouhé). Vnitřní strana popruhů
by měla mít protiskluzovou úpravu (např.

batohu. U aktovek jsou vhodné např.
i odrazová sklíčka v zámku, které chrání
dítě za tmy.
Vnitřní uspořádání – Tašky by měly mít 2
– 3 od sebe oddělené přední kapsy a velké postranní kapsy pro svačinu a pití.
Nejtěžší věci pak umisťujte co nejblíže
zádům a věci rozdělujte symetricky do
celé tašky.
Materiál – Tašky jsou obvykle vybavené
pláštěnkami (nebo je možné je dokoupit), ale nedělejme si iluze, že je naše
děti použijí. Povrch tašky by tedy měl být
vyroben z nepromokavého materiálu,
který nějaký ten deštík snese. Důležité je
také dno tašky, které by mělo být vyztužené, nejlépe plastové nebo pogumované, aby taška nepřepadávala a nešpinila
se. Vyzkoušejte také funkčnost zipů,
nýtů, uzávěrů.
Motiv – I když pro školáky je motiv na
tašce bez diskuze nedůležitějším kritériem při výběru, je na nás rodičích, abychom děti trošku v jejich představách
krotili. Kvalitní taška spolehlivě 2 roky vydrží, což se o oblíbené postavě říct nedá.
Zvolte tedy raději motivy neutrální, které
se hned tak neomrzí.
Manipulace s batohem – Nestačí ovšem
jen koupit správný batoh nebo aktovku.
Je nutné dítě naučit, aby nosilo brašnu
na obou popruzích a správně ji nasazovalo (ne přes hlavu).
Zdroj: skolnisvet.cz,
foto: Schutterstock.com

NEJENKROUŽKY, KTERÉ DĚTI BAVÍ I VZDĚLÁVAJÍ

Kde jsou ty časy, kdy vás dítě doslova bombardovalo dotazy a pídilo se po každé maličkosti. Kam se
poděly chvíle, kdy se vaše robátko snažilo odkrýt v sobě netušené nadání nebo se na ulici s každým
zastavilo a nadšeně rozšiřovalo svou slovní zásobu? Stýská se vám po tom? Tak to pojďte „vrátit“.

Martin je bezva kluk, do školy chodí rád, protože ho baví získávat nové a zajímavé informace. Na vyučování se snažil být vždy co nejlépe připravený, a i přes to mu učení moc nešlo. Paní učitelka totiž zadávala žákům velké množství textu, ve kterých se Martin dříve
špatně orientoval. Nevěděl, jak poznat co je důležité a co ne, a tak při zkoušení často neznal správné odpovědi. Jeho nadšení pro
učení rychle opadávalo. Na ScioCAMPu Jak na učení ale zjistil, jak může s textem pracovat, naučil se nové techniky učení a už ví, jak
na to. Od té doby jeho známky odpovídají jeho aktivní přípravě a Martin může
do školy chodit s radostí.
Po nástupu do základní školy děti celkem rychle ztratí většinu entuziasmu,
se kterým nastoupily povinnou školní docházku. Postupem času vymizí i chuť
do učení a o radostné rozšiřování již nabitých vědomostí nemůže být ani řeč.
Osobitě vytvořená strategie učení zcela chybí. Dítě se tak chtě nechtě začne
podobat robotu, který se naučí, co je třeba a je naprogramováno opakovat do
něj vložené informace častokrát bez špetky vlastního názoru. Přirozená zvídavost a touha dokázat vše sám je odsunuta na vedlejší kolej. Naštěstí existují
volnočasové aktivity, takové Nejen kroužky, které mohou z takovéto vedlejší
koleje udělat hlavní trať k úspěchu vašeho dítěte.
Co to tedy jsou ScioCAMPY? Jsou určené dětem od 10 do 16 let. Vzdělávání
v nich probíhá trochu jinou formou, než na kterou mohou být děti zvyklé ze
školy. „Říká se Škola hrou, ale tady je to doopravdy tak. Navíc jsem se tady
naučil pracovat třeba s myšlenkovou mapou, která mi pomáhá se zorientovat
v učivu.“ Oceňuje program ScioCAMPŮ čtrnáctiletý Martin. Nejbližší ScioCAMP probíhá ve dvou víkendech na přelomu října a listopadu.
Velkým benefitem je omezená kapacita kurzu na 8 až 15 dětí. Podle počtu účastníků se totiž odvíjí i počet lektorů a tím vzniká prostor
pro individuální práci. Navíc, jak uvádí Katka (15): „Lektoři jsou spíš jako naši kamarádi, než učitelé, nebojím se jich na cokoli zeptat
a taky vím, že se mi nikdo nebude smát, když něco řeknu špatně. To ze školy moc neznám.“ Všechny aktivity tak prostupuje přátelská
atmosféra navozující pocit bezpečí a pohody a děti se na další setkání těší.
Více informací je možné najít na: www.nejenkrouzky.cz
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NÁVRAT DO ŠKOLY

SE SILNOU IMUNITOU
Znáte to, stačí jedno nemocné dítě v okolí a už i to vaše posmrkává a pokašlává.
Riziko se navíc zvyšuje, když se vaši nejmenší vrací do dětského kolektivu, čemuž
se s příchodem nového školního roku zkrátka nevyhnete. Pamatujte proto včas
nejen na nákup nové školní výbavy, ale také na posílení imunity vašich nejmilejších.

INZERCE
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Na základě zkušeností i samotní lékaři
přiznávají, že v posledních letech počet nemocných dětí stoupá z důvodu
nedostatečné obranyschopnosti. Jak
poznáte, že je vaše dítě už příliš často
nemocné? Někteří pediatři tvrdí, že

hodiny strávené v klimatizovaném autě
či nákupním centru, kde je navíc značná koncentrace bakterií.
Nemusíte to přehánět ani s přílišným
oblékáním. Vaše dítě by nemělo být
nabaleno v několika vrstvách, zatímco

omezovat a vymýšlejte jim program,
který je vyžene na vzduch a donutí je
k pohybu. Prospěje to nejen jejich imunitnímu systému, ale také jejich psychice.

IMUNITA V POZORU!

je optimální, když dítě prodělá běžné onemocnění přibližně čtyřikrát do
roka, čímž se jeho imunitní systém dostatečně posilní.

ČEHO BY SE MĚLI RODIČE
VYVAROVAT?
Špatně nastavená životospráva může
mít neblahý dopad na zdraví vaše i vašich dětí. Měli byste proto věnovat
velkou pozornost jídelníčku, který je
vyvážený a bohatý na všechny pro tělo
prospěšné složky.
Velký vliv na obranyschopnost organismu má i prostředí, ve kterém dítě
tráví čas. Svoji domácnost proto příliš
nevyhřívejte, jelikož tím vzniká hrozba
teplotního šoku při přechodu z venku
dovnitř a naopak. Ideální nejsou ani

vy si vystačíte s tenkým tričkem. Obecně platí, že dítěti stačí obléci o jednu
vrstvu navíc, než máte vy. Pokud máte
doma puberťáka, potkáváte se pravděpodobně s opačným problémem. Pak
už vám nezbývá než zaútočit s argumentem, že s holými zády si zadělává
na pořádné nachlazení.
Pokud je dítě nedoléčené a vrací se
zpět do školy nebo do školky, může se
jeho stav opět zhoršit. Počkejte raději,
až se nadobro zbaví kašle a odloží kapesníčky.
Dnešní doba přináší dětem nespočet
možností, jak trávit volný čas, že nemají ani čas se nudit. Bohužel ale většina z nich skončí doma na gauči před
televizí nebo s tabletem v ruce. Snažte
se hlavně u menších dětí tyto aktivity

Možná vám to bude znít zvláštně, ale
přehnaná čistota je někdy na škodu.
Pokud své děti a jejich okolí od narození přehnaně myjete a dezinfikujete,
vystavujete je riziku, že se stanou snadným terčem pro alergie, astma nebo
exém. Infekce a zdravá dávka nečistot
z dlouhodobého hlediska dětský imunitní systém trénují. Dětský organismus
by se měl postupně seznámit s různorodými bakteriemi, virusy, parazity a plísněmi, proti kterým si vytvoří protilátky
a jeho obranyschopnost tak bude v dospělosti odolnější. Imunologové varují,
že jakmile se imunitní systém s parazity a bakteriemi dostatečně nestřetává,
postupně ztrácí na síle a může se obrátit proti svému nositeli.
Nejefektivnější cestou, jak posílit imunitní systém svých dětí, je zevnitř. Sáhněte po phytonutrientech, a to zejména po vitamínu C a karotenoidech,
které se nacházejí hlavně v čerstvém
ovoci a zelenině. Napomáhají zvýšení
produkce bílých krvinek a interferonů,
které mají schopnost posilovat buňky
a zabraňovat vstupu virů do organismu.
Namísto hranolků jim proto k masu naservírujte porci nakrájené zeleniny a na
svačinu připravte banán, hrušku, či nastrouhanou mrkev s jablkem.
Foto: Schutterstock.com

Začátkem školního roku roste počet úrazů dětí
Začátkem školního roku pravidelně zaznamenáváme zvýšený počet dětských úrazů. Ve
srovnání s prázdninami jich loni bylo téměř o pětinu více. Nejvíce narostl počet úrazů u dětí
ve věku od 11 do 14 let, a to o více než polovinu. Začátek školního roku tak pro děti bývá
nejrizikovějším obdobím.
Vůbec nejčastějším věkem při úrazu dítěte na začátku školního roku je 12 let. Ve škole se
děti nejčastěji zraní při míčových hrách a výjimečné nejsou ani úrazy při pádu ze židle. V září
a říjnu nám také opakovaně přibývají úrazy po pádu na kolečkových bruslích nebo při jízdě
na kole.
Pro tyto případy je dobré mít sjednané úrazové pojištění dítěte, například v rámci životního
pojištění. Naše FLEXI životní pojištění děti zajistí za dětské sazby až do 25 let jejich věku
a platí po celém světě. Děti nezařazujeme do rizikových skupin, takže pokud si dítě rekreačně vyzkouší adrenalinové zážitky nebo začne aktivně sportovat, nezvyšuje se cena pojištění.
TIP: Na jedné smlouvě FLEXI mohou být pojištěni až dva dospělí a až pět dětí
společně – je to výhodnější než pojistka pro každého zvlášť.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

OSLAVTE

DĚTSKÉ
NAROZENINY

V AQUAPARKU

Pro oslavence a jeho kamarády připraví naši animátoři:
• zábavný program ve Vodním světě
• nebude chybět ani narozeninový dort
• vystoupení balonkáře či kouzelníka
• tváře dětí ozdobíme malůvkami na obličej
• navíc všichni zúčastnění získají 15% slevu
ze vstupného do Vodního světa

Více na

Neváhejte a kontaktujte nás
na čísle 271 104 214
nebo e-mailem:
obchod@aquapalace.cz

www.aquapalace.cz

Škola základ života

Prevence – právě to je nejefektivnější způsob, jak řešit narůstající nadváhu
a obezitu v dětské populaci a zabránit jejímu vzniku. Co ale dělat, když už
prevence nestačí a musíte obezitu léčit? Dochází vám nápady, jak začít a co je
nejdůležitější? Následující tipy od lékařky pomohou vašemu dítěti na cestě za
zdravějším a spokojenějším životem!
40
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PATERO TIPŮ JAK PŘEDEJÍT

OBEZITĚ U ŠKOLÁKŮ
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Nejdříve si položme otázku - proč je
obezita tak nebezpečná především
u dětí? „Je to právě z toho důvodu, že
obézní dítě se v 70-80 % stane obézním dospělým a zdravotní komplikace
spojené s obezitou se mohou projevit
již v časné dospělosti. Konkrétně to
znamená riziko v podobě vysokého tlaku, cukrovky 2. typu, infarktu, mrtvice
a některých typů nádorů. Spolupodílejícím se faktorem na vzniku nadváhy
a obezity je kromě nevhodného stravování i nedostatek pohybu.“ říká MUDr.
Hana Mojžíšová, specialistka na dětskou obezitu. Přečtěte si proto pět rad
paní doktorky, jak této nemoci předejít
a to vlastním přičiněním.

1) NESVÁDĚJTE VŠE NA GENY
Svádět tloušťku dítěte na genetiku
také často nemůžeme. Druh geneticky
podmíněné obezity, se kterou nelze již
bojovat je přitom jen málo procent. Podíl genetiky na obezitě je cca 40-60 %,
ale ostatní práce je na nás. „Kromě genetiky děti po rodičích dědí především
dispozice ke špatným stravovacím návykům,“ uvádí paní doktorka.

2) BUĎTE VZOREM!
Děti od svých rodičů často přebírají
mnohé zvyky, které pak mají hluboko
zafixované ve svých vzorcích chování.
V našem případě se jedná o tyto:
•
dlouhodobě nadměrný energetický příjem
•
nevyváženost živin v potravě
•
způsob trávení volného času (aktivní a pasivní)
Navíc pokud i rodiče mají problém se
svou hmotností, dítě toto prostředí vnímá jako normu. To následně ovlivňuje
i jeho výběr kamarádů a později partnerů, kteří se chovají podobně. Vzniká
tak začarovaný kruh. Nejdůležitějším
a nejúčinnějším prvkem ve výchově je
tedy nápodoba. Malé děti jsou jako
„opičky“ a velmi rády napodobují gesta, věty a slova a jsou zkrátka zrcadlem
každého rodiče.

3) CVIČTE!
Chůze přestala být běžným prostředkem přesunu z místa na místo. Časový
tlak nás nutí volit jiné způsoby „dopravy“, abychom ušetřili čas. Náročnost
běžného dne školáka, který je převážen
na nejrůznější kroužky, vede ke zvýše-
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né únavě a ta vede k volbě pasivního
odpočinku - tedy sezení u televize či
počítače. Nadměrné psychické zatížení
může být doprovázeno další nadbytečnou konzumací energeticky bohatých
a výživově prázdných pochutin.

4) STRAVUJTE SE CHYTŘE
Kde se tedy ukrývá tajemství správné
potravy, co konkrétně by děti měly jíst?
•
upravte množství sladkostí a sladkých nápojů - i ovoce může být
přece
vynikajícím
dezertem!
Upřednostňuje-li dítě sladkou
chuť, bylo by vhodné mu k snídani či svačině nabídnout celozrnné
cereálie s čerstvým ovocem. Celozrnné cereálie a obsah bílkoviny
v mléčných výrobcích zasytí na
delší dobu a navíc tělu poskytnou
i potřebnou výživovou hodnotu.
•
zahrňte vhodné zdroje bílkovin:
libové maso, mléčné výrobky, vejce
•
naučte děti ke každé porci jídla
přidávat ovoce nebo zeleninu
•
dbejte na pravidelnost stravování
a na čerstvost potravin
•
z příloh vybírejte ty kvalitnější, tj.
které obsahují celá zrna: vícezrnný

či celozrnný chléb a ranní celozrnné cereálie

5) S DĚTMI SNÍDEJTE
Veďte děti k mottu „snídaně je základ!“
Společná příprava jídla je nejen moc
pěkná forma, jak s dětmi strávit společný čas, ale také prospívá zdravému
stravování. Naučte děti snídat a buďte
jejich vzorem, protože co se v mládí naučí, ve stáří jako když najdou!
Závěrem vždy pamatujte - dodržovat
tyto body je základ, ale bez spolupráce širší rodiny žádné redukční pobyty či
přednášky ve škole dítěti nepomohou.
Obézní rodiče mají třikrát častěji obézní děti. Toto si rodiče musí uvědomit
a rozhodnout se pro změnu životosprávy celé rodiny a být dítěti oporou
a příkladem. Naší snahou by měla být pokud je to potřeba - změna životního
stylu celé rodiny. Nesmíme zapomínat,
že jde o cestu zdlouhavou, musíme být
trpěliví a netraumatizovat dítě neúměrným tlakem na hubnutí za každou
cenu.
Foto: Schutterstock.com

dresy & trička

www.3KOSHOP.cz
Ohradní 10, Praha 4
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

pro fanoušky i hráče
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
INZERCE
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Soutěžní otázku najdete na prodejnách
a na stránkách www.petcenter.cz/soutez

5% sleva
při nákupu
200–999 Kč

10% sleva
při nákupu
1000–1999 Kč

20% sleva
při nákupu
nad 2000 Kč

Soutěž trvá od 1. 9. 2016 do 3. 10. 2016. Své odpovědi posílejte na e-mail soutez@petcenter.cz 4. 10. 2016 vylosujeme vítěze.
Více na www.petcenter.cz. Slevová akce trvá od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 Akce neplatní na akční nebo již zlevněné zboží.
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ŽENSKÁ INTIMITA:

ŽÁDNÝ STUD,

ALE HRDOST

INZERCE
Ženskost je něčím půvabným a nenahraditelným.
Něčím, co na ženách muži milují
i obdivují. Umí se sebou ale ženy samotné být spokojené? Psychoterapeutka
Karin Řeháková se ve své ordinaci často setkává spíše s nejistotou a sebekritikou.
Prvním krokem ke spokojenosti žen je, aby se naučily přijímat samy sebe, své tělo,
pojmenovávat své intimní partie a být na ně hrdé.
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NENÍ TO VŽDYCKY PROCHÁZKA
RŮŽOVÝM SADEM
Tlak na ženu v dnešní společnosti je
ohromný, často za to ale nemůže ani
tak společnost, jako ona sama. Toužíme
být krásné, chytré, perfektní maminky,
které mají rodinu jako ze škatulky a kariéru jako z Wall Street. Jen málokterá
z žen si potom zvládne urvat kousek
času pro sebe a soustředit se na svou
spokojenost. Právě ta se silnou měrou
odvíjí i od naší sexuality a zdraví.
„Řada žen, s nimiž se v ordinaci potkávám, si v záplavě povinností vůbec
neuvědomuje samu sebe, svou krásu,
intimitu, sexualitu. To vše je ale velmi
důležité k tomu, aby mohly být spokojené. Sexualita k nám neodmyslitelně patří, přesto ale nejsme vedeny
k tomu, abychom si samy sebe užívaly
a genitálie vnímaly jako svoji přednost.
Pokud se sebou mají být ženy vyrovnané, určitě se nesmí stydět za ty čáti těla,
které je definují - intimní partie,“ říká
psychoterapeutka Karin Řeháková.

KDE SE VZAL STUD?
Jsou momenty, kdy by se ženy mohly
muži inspirovat. Právě oni jsou na své
intimní partie - penis - řádně pyšní a nemají problém se s ním pochlubit. I díky
tomu si tak silně uvědomují svou mužnost a užívají sexualitu. Většina žen je
v tomto pravým opakem, i to je jedna
ze zbytečných překážek v jejich štěstí.
Vagina je základem ženství, zázraku
zrození, ale i zdraví ženy. Měla by být
proto přijímána s hrdostí a láskou, jelikož tehdy porozumíme svému tělu se
všemi jeho potřebami a projevy.
„Pro ženy je velmi typický ostych, mají-li mluvit o svých intimních partiích,
o sexuálním životě. Často si ho s sebou
nesou už z dětství, kdy se zásadně o sexualitě nemluvilo, vagina i penis se nazývaly minimálně a vůbec to bylo něco
sprostého, na co máme dost času. Právě
tato zkušenost v řadě žen přetrvala a je
potřeba, aby ji překonaly. I proto, že se
psychika bezesporu odráží i na našem
zdraví,“ poznamenává psychoterapeutka.

BUĎTE PYŠNÉ NA SVOU
ŽENSKOST
Překonání tabu spojeného s pojmenováváním ženských intimních partií
se věnovala i kampaň FindTheName.
Vyzvala ženy, ať si zvolí takové po-
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jmenování pro vaginu, které jim bude
příjemné. A proč? Umění o těchto tématech hovořit je spojené nejen s naší
spokojeností, ale i se ženským zdravím.
Žena, která se nestydí mluvit o své intimitě, snadněji popíše případné intimní
problémy v ordinaci gynekologa, bude
intenzivněji pečovat o své intimní zdraví a přesah pocítí i ve svém partnerském
životě. Umění otevřeně mluvit o těchto
tématech s sebou totiž nese i lepší intimní prožívání vztahu. Mimo to, naučme se říkat, co by se nám líbilo!
„Kampaň ukázala, jak hezky o sobě
ženy umí smýšlet, když na to přijde řeč.
Pokud se budou inspirovat i ostatní,
bude to jedině dobře. Třeba Lotosový
květ, Studánka, Puklinka, Růžička, proč

ne. Důležité je to, aby se ženy naučily
být pyšné na svou ženskost a užívaly
si svou sexualitu,“ dodává psychoterapeutka Řeháková.

ČTYŘI RADY
PSYCHOTERAPEUTKY
1.
2.
3.
4.

Buďte hrdá na svou ženskost
Za svou intimitu se nestyďte
Pojmenujte ji
Nepokračujte v tabu u svých dětí

JAK NA INTIMNÍ HYGIENU
S tímto tématem samozřejmě souvisí
i téma intimní hygieny. Jen ta nám totiž
pomůže ochránit rovnováhu vaginální
flóry a poskytnout ochranu proti infekcím. Každá žena by měla mít v domác-

INZERCE

nosti přípravky proti gynekologickým infekcím, zánětům a pro udržení a obnovu
normálního vaginálního prostředí. Mezi
takové pomůcky patří, gely, emulze, hygienické ubrousky, čípky a ostatní přípravky pro bezpečnou ochranu po dobu
menstruačního cyklu.

CO VŠE PATŘÍ DO INTIMNÍ
HYGIENY?
Lékárny tyto výrobky dělí do čtyř až pěti
kategorií:

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ
Mezi nejčastěji využívanými výrobky
jsou intimní sprchové gely. Běžné prostředky mohou přirozené prostředí naru-

šit. V obchodech jsou k dostání sprchové
pěny, emulze, gellé nebo vaginální gely.
Cenově se u těchto výrobků pohybujeme
od sto korun až do pěti se korun.

UBROUSKY, KAPESNÍČKY
Při častých problémech je dobré mít při
ruce vlhčené ubrousky. Gynekologové je doporučují ženám, které stanují,
koupou se v přírodních nádržích a celkově nemohou dodržovat běžnou hygienu.
Prodávají se v hromadném balení po dvaceti až padesáti kusech, nebo jsou k dostání jednotlivě balené.

VAGINÁLNÍ ČÍPKY
Vaginální čípky a tobolky jsou běžnou

součástí léčby při potížích. Kromě toho
je dobré je využívat jako prevenci.
Upravují a vyvažují prostředí urovaginální mikroflóry, a tím posilují její imunitu. Pro snadné zavádění se v balení
prodávají s aplikátorem a s krémem.
Cenově se u těchto produktů pohybujeme od sto čtyřiceti korun do pěti set
korun za jedno balení.

VLOŽKY A TAMPONY
Jde o bezpečnou a diskrétní ochranu po celou dobu menstruačního cyklu.
V prodeji jsou i speciální výrobky pro
maminky po porodu a v šestinedělí.
Zdroj idelyn.cz, zena.cz,
foto: Schutterstock.com
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ATOPICKÝ

EKZÉM
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Atopický ekzém neboli atopická dermatitida je v posledních
desetiletích moderní doby často citovaným pojmem mezi laickou
i odbornou veřejností. Název tohoto onemocnění pochází
z řečtiny, „atopos“ – cizí, „eczeo“ – prýštit.

INZERCE

49

Zdraví

Jedná se o chronické nebo chronicky recidivující (opakující se) neinfekční zánětlivé onemocnění kůže. Atopický ekzém
postihuje jak dospělé, tak děti. V dospělé populaci se vyskytuje asi ve 3%,
u dětí předškolního věku ve 12%, nejvíce je to pak u dětí do 4 let věku v 16%.
Ekzematiků je více v severní Evropě
a Americe, méně pak ve Středozemí
vlivem rozdílného klimatu a množství
slunečního svitu.
Na vzniku atopického ekzému se podílí mnoho faktorů, hovoříme tak
často o onemocnění multifaktoriálním. Z vnitřních faktorů jsou to především dědičnost a různé druhy alergií,
z vnějších faktorů pak nadměrné mytí
a používání mýdel, sprchových gelů
a kosmetiky, prací prostředky, nošení
nevhodného oblečení, kontakt se saponáty, chemikáliemi a jinými dráždidly
v běžném životě i v pracovním prostředí. Velký vliv na vznik a zhoršování ekzému má také špatné životní prostředí
a v neposlední řadě i stres.
Dochází k poruše přirozené ochranné
kožní bariéry a díky tomu pak kůže
nadměrně ztrácí vodu a mohou do ní
pronikat ve zvýšené míře bakterie, viry
a alergeny. Někdy hovoříme o tzv.
bludném kruhu, kdy suchost kůže vede
ke svědění a ke škrábání, tím k dalšímu
porušování kožního povrchu, zvýšenému průniku infekce a alergenů do
kůže, z toho dále vzniká zánět provázený svěděním kůže.

NEMOC SE VYVÍJÍ…
Klinický obraz se mění s věkem. U kojenecké formy ekzému je typické postižení tváří, hlavy, hrudníku, projevy
často mokvají, u dětí od předškolního
věku až do puberty jsou projevy ekzému v ohbích končetin, kůže je více
suchá a hodně svědí. V dospělém věku
ekzém postihuje nejčastěji oční víčka,
šíji, předloktí a ruce, přetrvává suchost
kůže. Nejčastější komplikací ekzému je
infekce bakteriemi (zlatý stafylokok)
a viry (herpetické – oparové).
Při stanovení diagnózy atopického ekzému jsou důležitá hlavní diagnostická
kritéria, kam patří suchost provázená
svěděním kůže, chronicky recidivující průběh, typická lokalizace ekzému,
výskyt ekzému v rodině. Mezi další příznaky ekzému patří suchost rtů, olupování bříšek prstů, světlé skvrny na tvá-
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řích, hrubá kůže na dlaních a pažích,
ekzém za ušima, nesnášenlivost kosmetiky, časté kožní infekce.
Léčba ekzému musí být vždy komplexní. Snažíme se zmírnit projevy ekzému
a jeho opakování důslednou prevencí, každodenní péčí o kůži a vhodnou
místní i celkovou léčbou. Je nutné dodržovat zásady atopické životosprávy,
omezit vliv provokujících a zhoršujících
faktorů v běžném i pracovním životě.
Lokální léčba ekzému se liší podle závažnosti a fáze. U akutního postižení,
kdy projevy často mokvají, jsou infikované, je nutné se poradit s lékařem,
který zvolí vhodnou léčbu.
Emoliencia (promašťovadla) a bariérové krémy jsou hlavním léčebným
prostředkem v udržovací fázi ekzému,
zvláčňují, hydratují, změkčují a promaš-

ťují kůži, zmírňují suchost, zarudnutí
a svědění kůže a napomáhají k obnově
přirozené kožní bariéry. Podle konzistence je dělíme na mléka, krémy, mastné krémy, masti, oleje.
Bariérové krémy obsahují svým složením látky podobné stavbě kůže, tzv.
ceramidy, dále látky, které vážou vodu
v kůži, například dexpanthenol – provitamín B5, glycerin, urea. Působí již
při prvních příznacích zhoršení ekzému
a brání jeho rozvoji do další fáze tím,
že přirozeně obnovují kožní povrch.
Základem úspěšné terapie ekzému je
vždy dobrá spolupráce lékaře s pacientem či rodiči pacienta.

MUDr. Iva Stárková,
foto: Schutterstock.com

Zdraví

ZAČÍNÁ EPIDEMIE

BOLESTÍ ZAD?

Bolesti zad velmi často označované jako vertebrogenní algický syndrom jsou
jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Jsou rovněž nejčastější nebo druhou
nejčastější příčinou pracovní neschopnosti lidí v produktivním věku a nejčastější
příčinou omezení pohybové aktivity u lidí do 45 let věku.
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PROČ NÁS BOLÍ ZÁDA?
Příčiny bolestí mohou být různé. Zpočátku se jedná o tzv. funkční změny,
které nemají žádný korelát na zobrazovacích metodách.
Za funkční poruchy pohybového aparátu jsou označovány poruchy funkce
kloubů, svalů a ostatních měkkých tkání, u kterých není primárním důvodem
projevu onemocnění organická, strukturální příčina. „Tyto obtíže se nejčastěji projevují bolestí pohybového aparátu. Pokud jsou tyto změny v oblasti
obličeje, krku a horní hrudní páteře,
ale i ve vzdálenějších oblastech, mohou
se projevovat i bolestmi hlavy,“ popisuje MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA,
primářka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze a 1. LF UK.
Funkční porucha je především projevem chybné řídící funkce (programování). Funkční poruchy pohybového aparátu se nejzřetelněji projevují ve třech
vzájemně propojených úrovních:
a.
v oblasti funkce svalů – svalová
nerovnováha (dysbalance);
b.
v oblasti centrální regulace – poruchy pohybových stereotypů;
c.
v oblasti funkce kloubů – změny
kloubní pohyblivosti (omezení hybnosti
nebo hypermobilita).
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Jednotlivé svaly jsou původně určeny
buď pro udržování vzpřímené polohy
těla (svaly tonické) nebo pro vykonávání určitého pohybu a práce (svaly
fázické). Díky sedavému způsobu života a nedostatečným fyziologickým
pohybovým aktivitám používáme svaly
v nesprávných funkcích. Vznikají tím na
jedné straně nadměrně silné a zkrácené svalové skupiny a na straně druhé
svalové skupiny nadměrně oslabené.
Omezená hybnost, jednostranné zatížení a psychické napětí jsou nejčastěji
uváděné příčiny nežádoucích funkčních
změn svalového systému.
Dlouhodobě trvající poruchy funkce
pohybového aparátu bývají často příčinou bolestí a při delším trvání způsobují prokazatelné morfologické (strukturální) změny, které dále komplikují
centrální řízení.

CO DĚLÁME ŠPATNĚ…
Mezi nejčastější příčiny funkčních poruch patří nesprávné provádění základních každodenních činností – leh,
vstávání, sed, postavování, stoj, chůze,
činnosti spojené s předklony, zvedání,
přenášení, tlačení a tahání předmětů.
Velmi dobrým prostředkem k předchá-

zení funkčních poruch eventuálně k jejich korekci jsou tzv. „školy zad“. Odborníci z řad lékařů a fyzioterapeutů se
v rámci těchto konceptů snaží vysvětlit
příčiny a podstatu bolesti, která souvisí
s funkcí pohybového aparátu. Současně instruují zájemce, jak optimalizovat
pohyb v nejrůznějších běžných a zátěžových situacích.

DLOUHODOBÝM PŘETĚŽOVÁNÍM SI MŮŽEME PŘIVODIT TRVALÁ POŠKOZENÍ
„Pokud dlouhodobě přetěžujeme pohybový aparát, dochází postupně i ke
změnám strukturálním – objevují se
degenerativní změny meziobratlových
plotének, vazů a kloubů,“ upozorňuje
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA,
primářka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze a 1. LF UK.
Mezi nejčastější strukturální změny,
které jsou viditelné na zobrazovacích
metodách – např. na RTG snímku patří:
•
Spondylóza – je degenerativní
onemocnění postihující meziobratlové prostory včetně meziobratlových plotének. Příčinou je ztráta
tekutiny z meziobratlové ploténky a její postupná degenerace
a snížení. Tímto mechanismem se

Homeopatií proti trémě

Atmosféra v sále by se dala „krájet“. Maminky ve svátečním, tátové naposledy leští
objektivy fotoaparátů, dědečkové brýle, babičky si chystají kapesníčky. Co naplat, že
mě paní učitelka uklidňuje, na pódium musím. Ale co to?! Šel tudy a měl dudy? A jak
to bylo s tím…ha?! Tma před očima, kolena se třesou, já nic nevím! Ta ostuda! Máma
bude brečet, táta řvát a ostatní? Ti se mi budou smát! Je to jasné, uteču…!
Strach ze selhání, ostudy a ponížení, to je tréma. V mírné formě motivuje k výbornému
výkonu, stačí však málo a může se zvrhnout v závažný problém. Zmatek, myšlenkový blok
nebo úplný výpadek paměti (okno) střídá zrychlený tep, nevolnost, pocení, zrudnutí tváře nebo
červené ﬂeky na krku a hrudi. Zásadními faktory ovlivňující sílu trémy jsou osobnost a výchova. Obojí se u dětí poprvé projeví v předškolním a školním věku. Škola je pro každé dítě životní
událostí, zlomem, kterému je přikládána důležitost i ze strany rodičů. Dobré výsledky přináší
pochvalu a odměnu. Neúspěch kritiku, trest, odmítnutí nebo ztrátu náklonnosti. Tyto následky
bývají původci úzkostí a strachu ze selhání při zkoušce, testu, veřejného vystoupení. Z čehokoli.
Takový dlouhodobý stres může ohrozit osobní vývoj a zdraví každého dítěte. Aby naši nejmenší
dokázali čelit trémě, musí rozvíjet svou psychickou odolnost a uvědomit si vlastní sebehodnotu.
Homeopatické léky Argentum nitricum AKH a Artemisia vulgaris AKH jim k tomu mohou
významně napomoci. Vystrašeným a zakřiknutým dětem, které trpívají nechutenstvím, pomáhá
Artemisia vulgaris AKH. Dítka tohoto typu jsou mimořádně citlivá a lekavá, drobné postavy
s bledou pletí, suchou pokožkou a tmavými kruhy pod očima. Trpí koktavostí a výpadky paměti
při veřejném projevu. Stres jim působí náměsíčnost a poruchy spánku, což je velmi vyčerpává.
Artemisia vulgaris AKH pomáhá při ospalosti ve dne, sklonech k zapomínání, stavech po leknutí, při náměsíčnosti a upravuje spánkový režim.
Argentum nitricum AKH mírní neklid a nejistotu bystrých dětí s výraznou chutí na
sladké. Snadno propadají panice a úzkosti, což vede k průjmům, bolestem hlavy nebo bříška.
Často nemohou v noci samými starostmi (i bolestmi) usnout, nezřídka je vzbudí pomočení.
Argentum nitricum AKH navodí psychickou pohodu dětem, které mají strach ze školy, koktají
a zajíkají se. Je osvědčený při překonání fyzických i psychických příznaků trémy před náročným
jednáním nebo zkouškami (svalový třes, nespavost, závratě a slabost). Je tedy oblíbeným lékem
maturantů, studentů i manažerů. Homeopaté tento lék doporučují i při léčbě žaludečních, dvanácterníkových vředů a vředového zánětu tlustého střeva.
Doporučené užívání:
Artemisia vulgaris AKH: při potížích 1-2 tablety 2-3x denně. V akutních případech 1-3 tablety
každé 1-2 hodiny. Jako prevence 3 tablety ráno. Argentum nitricum AKH: 2 tablety 3x denně,
děti 1 tableta 3x denně.
MUDr. Alexandr Fesik, lékař a homeopat

ČESKÁ HOMEOPATIE PRO CELOU RODINU
JAKÉ JSOU VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE?
• homeopatika nemají nežádoucí účinky,
• vyrobeno z českých bylin a místních surovin,
• tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony,
• tablety můžete rozpustit v pití nebo přidat do jídla,
• účinek nesnižuje kofein, mentol ani dotek.
596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE
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•

•

•

okolní vazy relativně prodlužují
a vzniká nestabilita. Na to reaguje
organismus pokusem o stabilizaci
postiženého segmentu tvorbou
kostních „nárůstků“ (osteofytů).
Může dojít až k přemostění poškozené ploténky osteofyty. Spondylózu má v 65 letech 90 % mužů.
Spondylarthróza – degenerativní
změny mezi drobnými klouby páteře.
Diskopatie – onemocnění meziobratlové ploténky. Degenerace
ploténky může vést až k jejímu
výhřezu (herniaci, protrusi, prolapsu). Degenerované hmoty mohou
dráždit a utlačovat nervový kořen,
který prochází otvory po straně
jednotlivých obratlů. Při těchto
změnách se objevuje kořenové
dráždění (kořenový syndrom).
Kořenový syndrom se projevuje
bolestí, která vyzařuje z postižené
oblasti nejčastěji do horní nebo
dolní končetiny v anatomicky definované oblasti. Spolu s bolestí se
mohou objevovat i poruchy citlivosti (snížení eventuálně zvýšení),
brnění, mravenčení, trnutí. Může
způsobit i výrazné oslabení zásobovaných svalů a těžkou poruchu
hybnosti končetiny.

Další strukturální změny páteře mohou
být způsobeny mnohem závažnějšími
poruchami – záněty, nádory, osteoporózou nebo revmatologickými onemocněními (např. ankylosující spondylitidou) atd.
Pro rozlišení oblasti, ve které se obtíže
objevují, používáme často tyto názvy:
•
Cervikokraniální syndrom – komplex bolestí, které mají příčinu
v oblasti krční páteře a vyzařují do
hlavy
•
Cervikobrachiální syndrom – komplex bolestí, které mají příčinu
v oblasti krční páteře a vyzařují do
paží
•
Lumbago – bolest v bederní oblasti
bez vyzařování do končetin
•
Lumboischiadický syndrom – bolest v bederní oblasti s vyzařováním do končetin
Zobrazovací metody nám pomáhají
zjistit příčiny bolestí. V žádném případě však neplatí, že tíže degenerativních
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změn souvisí se subjektivními obtížemi
pacientů,“ uvádí MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, primářka Kliniky
rehabilitačního lékařství Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK
a doplňuje: „Jsou lidé, kteří mají velmi
těžké degenerativní změny, ale přitom
nemají žádné bolesti nebo jim nevěnují žádnou pozornost. Naopak jsou lidé,
kteří trpí velkými obtížemi, ale jejich

strukturální změny jsou velmi malé.“
Degenerativní změny jsou ve středním
věku přítomny u většiny populace (70–
90 %), ale jen u 5–10 % vedou k chronickému onemocnění. Dosud nemáme
zcela jasno, proč tomu tak je. Víme ale,
že velkou roli hraje psychické nastavení jednotlivců a psychosociální faktory
(deprese, úzkost, emoční poruchy, nejistota). Řada lidí řeší svoje psychosoci-

Zdraví

INZERCE

ální problémy právě nevědomým „únikem“ do nemoci.

4.
5.

DESATERO PRO PREVENCI
PORUCH PÁTEŘE

6.

1.
2.

7.

3.

Aktivně se pohybujte a cvičte.
Udržujte páteř co nejvíce ve vzpřímené poloze.
Nepřetěžujte jednotlivé části páteře.

8.

Nenoste těžká břemena.
Dodržujte zásady správného zvedání a přenášení břemen.
Dodržujte zásady správného sezení.
Měňte v průběhu dne pracovní pozice.
Provozujte sporty zatěžující symetricky obě poloviny těla – plavání,
lezení, jízda na kole…

9. Neprostydněte.
10. Včas vyhledejte odbornou pomoc
a zkonzultujte obtíže, poraďte se
o vhodné pohybové aktivitě.

RIZIKOVÉ SITUACE, KTERÉ MOHOU VÉST K PŘETÍŽENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
•

Dlouhé cestování v dopravních prostředcích (auto, autobus, letadlo)
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V průběhu cesty je nutné dělat přestávky, měnit polohu, protahovat končetiny, záda. Pozor na usnutí vsedě v nesprávné poloze. Pro stabilizaci krku jsou
vhodné tvarované polštářky. Pokud se
již někdo léčil pro bolesti krční nebo
bederní páteře, je vhodné pro dlouhodobé cestování zpevnění měkkým krčním límcem nebo bederním pásem.
•
Chůze o 1 nebo 2 berlích či holích
po úrazech či operacích pohybového aparátu
Před plánovanou operací, která bude
vyžadovat používání holí či berlí je
vhodné vyzkoušet si chůzi již před operací, uvědomit si správné držení těla,
naučit se správně držet hole či berle.
„I když je pacientovi dovoleno odložit
hole a začít chodit bez nich, měl by se
přesvědčit, že je schopen symetricky
zatěžovat obě končetiny,“ vysvětluje
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA,
primářka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze a 1. LF UK. Někdy se
zdá, že chůze je již bez problémů, ale
při stoji na dvou osobních vahách (každou končetinou na jedné) se zjistí výrazná asymetrie zátěže. Pokud se tato
asymetrie neodstraní, zautomatizuje se
špatný stereotyp a s odstupem několika
let se mohou objevit problémy, které
souvisejí s asymetrií zátěže.
•
Nárazové aktivní sportování
Řada lidí má dlouhodobě velmi nízkou
sportovní aktivitu. Jsou zvyklí dlouhodobě sedět v nesprávné pozici v práci,
domů odjedou autem a opět se posadí k počítači nebo si lehnou u televize.
Najednou se rozhodnou, že budou dělat něco pro své zdraví a vypraví se do
posilovny. Bez kontroly odborníkem
si vyberou cvičení, která považují za
dobrá a intenzivně se pustí do práce.
Po několika dnech až týdnech přicházejí s velkými bolestmi pohybového
aparátu. Příčinou bývá posilování špatných pohybových stereotypů. Zkrácené
a přetěžované svaly jsou ještě více přetěžovány, naopak svaly, které nejsou
zapojovány do běžných pohybů, ještě
více ochabují.
•
Dlouhodobý stres
Člověk má ve stresu tendence k flekčnímu držení trupu, strnulému držení
končetin. Je celkově napjatý a přetěžuje některé svalové skupiny. Řešením je
pravidelná relaxace.
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NEJČASTĚJŠÍ POMOCNÁ
VYŠETŘENÍ PŘI BOLESTECH POHYBOVÉHO
APARÁTU
Základem je objektivní vyšetření lékařem případně fyzioterapeutem. „Lékař by měl
především udělat diferenciální diagnostiku a vyloučit
závažnější choroby,“ vysvětluje MUDr. Yvona Angerová,
Ph.D., MBA, primářka Kliniky
rehabilitačního lékařství VFN
v Praze a 1. LF UK. Jeho doménou je i indikace dalších
vyšetření, která jsou někdy
důležitá právě k vyloučení
závažnějšího postižení. Jedná
se o krevní odběry, zobrazovací metody (rentgen – RTG,
počítačová tomografie – CT,
magnetická rezonance –
MRI, ultrazvukové vyšetření),
elektrofyziologické metody
(elektromyografie – EMG,
vyšetření, které zjišťuje postižení nervových kořenů nebo
samotných nervů, aktivitu svalů) atd.
Součástí jeho vyšetření je i tzv. kinesiologický rozbor, kterým podrobně popíše držení těla, jeho odchylky a provádění základních pohybových stereotypů.
Kinesiologický rozbor je i základní metodou vyšetření fyzioterapeuta. Fyzioterapeut podrobně rozebere aktivitu
jednotlivých svalových skupin, držení
těla a určí individuální cvičební jednotku pro konkrétního pacienta.

SPRÁVNÁ LÉČBA VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ SPOČÍVÁ
V „PŘEPROGRAMOVÁNÍ“ ŠPATNÝCH POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ
Základem léčby vertebrogenních onemocnění je ve většině případů pohybová léčba. Důležitý je aktivní přístup
každého z nás. Fyzioterapeut vede
pacienta, vysvětluje mu, jak má cvičit
a upozorňuje na chyby, které provádí.
„Oblíbené masáže mohou být sice příjemné, ale z dlouhodobého hlediska
zcela neúčinné. Krátkodobé uvolnění
nemůže nahradit dlouhodobou samostatnou práci s vlastním tělem,“ dodává MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.,
MBA, primářka Kliniky rehabilitačního
lékařství Všeobecné fakultní nemocni-

ce v Praze a 1. LF UK.
V úvodu bylo řečeno, že nejčastější příčinou bolestí jsou funkční poruchy, které se dají odstranit jen vlastním cvičením – „přeprogramováním“ špatných
pohybových stereotypů.
V akutní fázi obtíží se používají i různé uvolňovací techniky eventuálně tzv.
fyzikální léčba – využití různých druhů
energií k terapii (elektroterapie, magnetoterapie,…). I fyzikální léčba má
spíše pomocnou roli a nemůže zcela
nahradit aktivní přístup pacienta.
Rovněž využití léků je určeno především pro akutní stavy a z dlouhodobého hlediska nemůže nahradit aktivní
cvičení.
Degenerace a výhřez
meziobratlové ploténky
1. Mícha
2. Zadní míšní kořen
3. Spinální ganglion
4. Přední míšní kořen
5. Míšní nerv
6. Meziobratlová ploténka - vazivový
obal
7. Degenerované gelové jádro meziobratlové ploténky – výhřez a tlak
na kořen
Foto: Shutterstock.com

Srdeční onemocnění jsou nejčastější
příčinou úmrtí a invalidity.
Jste pro tento případ dobře zajištěni?
Srdeční onemocnění dlouhodobě vedou v žebříčku příčin úmrtí
nejen u nás, ale také na celém světě. Dnes se už díky pokrokům ve
zdravotnictví a špičkové lékařské
péči daří většinu pacientů zachránit.
Nejdůležitější je dostat postiženého
TIP:
ku
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„Infarkt myokardu postihne
každoročně v České republice více
než 22 000 lidí a asi čtvrtina z nich
na jeho následky umírá,“ upozorňuje
Petr Procházka, ředitel úseku řízení
produktů Pojišťovny České spořitelny.
„Srdeční onemocnění patří z těch
vážných také k nejčastějším, která
nám klienti nahlašují a za které
vyplácíme pojistné plnění,“ dále
uvádí Petr Procházka a dodává: „Léčba a případný návrat do pracovního
života pak obvykle vyžadují svůj čas, může to být i několik měsíců.
Proto je důležité se pro tento případ dobře finančně zajistit.“
Nyní můžete pro případ infarktu myokardu využít novinku od Pojišťovny České spořitelny, která na pojištění vážných nemocí
a úrazů připravila zvýhodněnou akci. Všem, kdo si od 19. září 2016 do 30. listopadu 2016 v rámci FLEXI životního pojištění
toto pojištění sjednají a v budoucnu je postihne infarkt myokardu, vyplatí dvojnásobek sjednané částky. Akce mohou využít
i stávající klienti, kteří si toto pojištění do smlouvy poprvé přidají. Každý tak má možnost výhodně se zajistit pro situaci, která
může, kromě jeho zdraví, ohrozit dlouhodobě i jeho schopnost pracovat a tím i finanční rozpočet.

Příklad:

Klient si 10. října 2016 sjedná
pojištění vážných nemocí a úrazů
na pojistnou částku 500 000 Kč.
Za rok ho postihne infarkt myokardu.
Klientovi vyplatíme 1 000 000 Kč.

Pojištění velmi
vážných onemocnění

Vyplacená částka bez akce

Vyplacená částka s akcí

500 000 Kč

1 000 000 Kč

Co je dobré vědět:
• V Česku ročně postihne okolo 22 000 lidí a 25 procent z nich na jeho následky umírá.
• Postihuje až pětkrát více muže než ženy.
• Projevuje se typickou bolestí na hrudi, která vystřeluje do ramene, krku a levé ruky.
• ALE! Až desetina případů nemá žádné příznaky a až třetina případů má příznaky atypické a mírnější – například jen dušnost či
bolest v zádech nebo v rameni.
• Co si pamatovat: pacient by se ideálně měl dostat do nemocnice do 45 minut, maximálně do hodiny od prvních příznaků infarktu.

Podrobnosti o akci najdete na
www.flexi.cz/akce.

Výživa

Výživa

INZERCE
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VLÁKNINY
Podle Světové zdravotnické organizace bychom pro správné fungování našeho
těla měli každý den přijmout asi 25-30 gramů vlákniny. Většina Čechů ale během
dne získá ze stravy ani ne polovinu z doporučené denní dávky. Navýšit příjem
vlákniny přitom nemusí být složité. Vyzkoušejte méně tradiční zdroje, vlákninu
totiž získáte i z některých cereálních nápojů.

Výživa

Proč je vláknina tolik důležitá pro naše zdraví?
Patří mezi látky, které není lidské tělo schopno enzymaticky štěpit. Hraje ale nezastupitelnou úlohu v našich střevech, protože
podporuje průchod stravy trávicím traktem, podporuje růst a složení střevní mikroflóry, pozitivně se podílí na snižování hladinu
cukru v krvi a pomáhá odvádět odpadní látky. Dostatek vlákniny pozitivně působí na náš zdravotní stav a vláknině se přisuzuje
i preventivní funkce proti rakovině tlustého střeva, kardiovaskulárním chorobám nebo nadváze.

Od odborníků neustále slyšíme, že
vlákninu lze najít v ovoci, zelenině
nebo celozrnném pečivu. Často se ale
zapomíná na to, že zajímavým zdrojem
vlákniny mohou být i nápoje. „S „tekutou vlákninou“ zabijete dvě mouchy
jednou ranou. Doplníte tekutiny v rámci pitného režimu a navíc zvýšíte svůj
denní příděl této v Česku nedostatkové
látky,“ vysvětluje odbornice na výživu
Michaela Kalkušová. Vlákninu obsahují některé ovocné džusy, sojové, mléčné
nebo cereální nápoje.
„Některé nápoje s vlákninou nás více
zasytí, protože vláknina zvětšuje svůj
objem a navozuje tím pocit plnosti.
Můžeme tak zkonzumovat energeticky
méně náročné jídlo, bez toho abychom
následně měli pocit hladu,“ doplňuje
Michaela Kalkušová výhody vlákniny
nejen při dietě.
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V nápojích můžete najít dva typy
vlákniny. Nejčastěji se jedná o vlákninu rozpustnou, ale můžete narazit i na
její nerozpustnou variantu.
Rozpustná vláknina, jak již název
napovídá, se rozpouští ve vodě a vytváří gel, díky kterému se cítíme více
zasyceni. Podílí se na snižování hladiny
cholesterolu, napomáhá pomalejšímu
vstřebávání cukrů, a tím i udržuje vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Kromě
některých druhů nápojů se nachází
v ovoci, luštěninách nebo bramborách.
V cereálních nápojích se nejčastěji jako
zdroj rozpustné vlákniny používá inulin
získaný s kořene čekanky. Tato lehce
nasládlá surovina má minimální energetickou hodnotu.
Nerozpustná vláknina, podporuje
střevní činnost. Jejím zdrojem je zelenina, celozrnné výrobky nebo některé
nápoje.

Nejen jarní očista
Velice důležitou roli hrají tekutiny
a vláknina také při očistě našeho těla.
Ta je spojována zejména s jarním obdobím, ale náš organismus bychom měli
udržovat ve formě po celý rok. Receptů
na očistu těla existuje celá řada, můžeme je ale účinně podpořit vhodnou
skladbou potravin a nápojů. Doporučuje se konzumovat lehká, nedráždivá,
netučná jídla a jíst pravidelně v malých
dávkách. Samozřejmostí je dostatek
pohybu a spánku. Měli bychom současně zvýšit příjem vlákniny ať již z ovoce
nebo ze zeleniny. „Je také potřeba vypít alespoň 2 – 2,5 litru tekutin denně,
aby se pročistili ledviny a močové cesty.
Vhodnými nápoji jsou například bylinné čaje, voda, ovocné šťávy, ale také
nápoje obohacené o vlákninu,“ dodává
Michaela Kalkušová.
Foto: Schutterstock.com

ABELSON
FOTO
umělecké
fotografie
těhulek,
novorozenců,
miminek a
dětí

www.abelsonfoto.com
tel: 603425605
e-mail: abelsonstudio@volny.cz

www.abelsontoto.com
tel: 603 425 605
email: abelsonstudio@
volny.cz

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

Zábavní park plný poznání
• robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech
• naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami
• Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora
• unikátní obchod se suvenýry DinoShop

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky!
WWW.DINOPARK.EU

AKNÉ, PROBLÉM,
NEJEN NAŠICH DĚTÍ?
Také ráno vstanete a leknete se pupínků, které se bůhví odkud vzaly na obličeji?
Děsíte se vtipných průpovídek, že podobné problémy mají jen teenagerové?
Nebojte se, nejste v tom sami. A pomoc není zase tak složitá.

INZERCE
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CO MOŽNÁ NEVÍTE
•
•
•
•
•

Akné není bohužel problémem –náctiletých. S věkem nemizí, jen se přemísťuje. Ve dvanácti ho máte na čele, v patnácti okolo
nosu, v osmnácti na tvářích a bradě, ve dvaceti na krku.
Často postihuje nejen obličej, ale i hrudník, ramena a záda.
Patří mezi nejčastější kožní onemocnění u nás.
U adolescentní mládeže je výskyt onemocnění téměř ve 100%, v pozdějším věku se výskyt akné snižuje a ve věku 25 let již je
pouze v 8%.
Dokáže život znepříjemnit do takové míry, že se nemocný rozhodne pro sebevraždu.

Nejprve je potřeba si uvědomit, co to
vlastně akné je. Akné / Acne vulgaris /
je zánětlivé onemocnění mazových žláz
spojené s hromaděním mazu. Akné začíná skoro vždy v pubertě - právě tehdy, kdy býti krásným se stává důležitým.
U děvčat se v té době tvoří „ženské hormony” estrogeny a gestageny, u chlapců začíná produkce androgenu, převažujícího „mužského” hormonu. V čase
hormonálních změn mazové žlázky
produkující nadměrné množství mazu,
které blokuje kanálky žláz. Tím vzniká vyrážka, na kterou často navazuje
bakteriální infekce Corynobacterium
acnes. Baktérie mění maz na mastné
kyseliny, které dráždí pokožku.
Důvodem, proč trápí akné jedny více
než druhé, se zdá být rozdílná citlivost
kůže na „nové” hormony, neboť množství hormonů je u všech relativně stejné. Když si tělo v průběhu času na no-
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vou situaci zvykne, zmizí většinou opět
také puchýřky. Bohužel ne vždy trvale.
Kdy nás akné ještě trápí?
•
Později může být příčinou například kolísání hormonů před menstruací.
•
Možná nevíte, že existuje i tzv.
kosmetické akné. Důvodem jeho
vzniku jsou většinou mastné krémy. K tomuto žalostnému výsledku
mnohdy vede naše snaha zamaskovat co nejlépe už vzniklé vřídky. Výsledek nás obvykle nepotěší
- v obličeji se objeví velmi mnoho
malých pupínků.
•
V létě vzniká především u žen takzvané Mallorka - akné, které je důsledkem přecitlivělosti na sluneční
záření. Vyléčí se obvykle samo od
sebe, ale bohužel až po několika
týdnech.
•
Zatímco kosmetické akné a Mallor-

•

ka - akné bývá většinou doménou
žen, existuje jisté Acne conglobata, které je zase bohužel výsadou
mužů. Bohužel říkám proto, že
nejde o nijak lehkou formu postižení. Acne conglobata je název
pro velké hnisavé uzlíky, vznikající
z nahromadění vřídků v obličeji,
na zádech, hýždích, končetinách
a v oblasti genitálií. Ty mohou
tvořit píštělové kanálky a hnisavé
vředy.
Při rozacee, která vzniká u lidí ve
věku od 30 do 50 let, se objevují
zarudlé skvrny, typické je olupování kůže, přidávají se pupínky a hnisavé puchýřky na tvářích, u mužů
na nose. Příčinou jsou hormonální
poruchy, předpokládá se i změněná funkce mazových žláz - spouštěčem je většinou stres.

AKNÉ? A CO TEĎ S TÍM?
Určitě si teď říkáte, že je sice fajn vědět,
kde a jak vás choroba může potrápit,
ale určitě by vás mnohem více zajímalo,
jak s ní bojovat. Byli bychom samozřejmě neradi, kdybyste si mysleli, že nad
akné se nedá vyhrát. Dá. Důležité je ovšem dodržovat následující zásady:
•
Příčinou onemocnění může být
stres. Proto se nejprve zkuste dostat alespoň trochu do pohody.
•
Velmi důležitá je samozřejmě strava. U akné je důležité co nejméně konzumovat jednoduchý cukr
a mléčné výrobky, stejně jako snížit
živočišné bílkoviny a tuky. Naopak
bychom rozhodně měli zvýšit podíl
tepelně upravené zeleniny, zařadit
zeleninu mléčně kvašenou, celozrnné obiloviny a rostlinné bílkoviny z luštěnin.
•
Chcete-li vyhrát boj s akné, rozhodně zařaďte do svého jídelníčku
více ovoce.
•
Samozřejmostí je dostatek tekutin
tzn. min. 2 litry denně
•
Velkým problémem může být nedostatek spánku. Ve spánku totiž organismus zpracovává látky
získané v průběhu dne z potravy.
Schází-li tedy kůži čas pro obno-
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vu, nemůže být zdravá, odolná ani
pěkná.
•
Vaší pleti určitě neuškodí více pohybu.
A pokud nic ze zvýše jmenovaného
nepomohlo? Potom musíme začít bojovat.

JAK PROTI AKNÉ BOJOVAT?
1.

2.

Nejdříve musí být odstraněn nadbytečný kožní maz speciálním
mycím přípravkem s pH 5,5, který
pokožku očistí, ale nesmí ji úplně
odmastit. V žádném případě by
neměla být používána běžná mýdla a pleťové vody s alkoholem.
Vhodný přípravek zakoupíte v každé lékárně, a pokud se ve vašem
případě jedná jen o běžnou tvorbu
pupínků, možná bude váš problém
z velké části vyřešen. Nabídka je
opravdu pestrá, zahrnuje speciální mýdla, gely, tonika, bude nutné
vyzkoušet, co vám skutečně zabere
a pomůže.
Tvoří-li se vám opravdu velké
množství vřídků, bude zřejmě nutné potlačit zvýšené rohovatění
kůže a tvorbu zánětu. K tomu lze
využít intenzivní ošetřování pleti
biostimulačním laserem v kombi-

3.
4.

naci se speciálním gelem a Jauquetovu masáž.
Hojení čerstvých červených jizev se
provádí terapeutickým laserem.
Pokud jsou jizvy po akné již staré a vpadlé, lze je korigovat odpařením „kožním” laserem CO2.
V tomto případě se již jedná o zákrok většího rozsahu.

MAKU UP NENÍ DOBRÝ NÁPAD
Akné se objevuje právě tam, kde nás
nejvíce obtěžuje - v obličeji. To nás samozřejmě svádí k tomu, abychom ho
maskovali všemi dostupnými prostředky. Z medicínského hlediska ovšem v tu
chvíli děláme to nejméně vhodné. Světlo, vzduch a dobré prokrvení pokožky
jsou totiž při léčbě akné nenahraditelní
spojenci. Proti používání řasenek, očních stínů a tónovacích přípravků nelze
všeobecně nic namítat, avšak používání
make-upu bychom měli snížit na dobu
co nejkratší. Ostatní přípravky, jako
jsou např. opalovací krémy, by měly
obsahovat co nejnižší obsah tuku. Ještě
jedna rada pro muže - při akné lépe vyhovuje holení suchou cestou, tedy elektrickým strojkem.
Foto: Schutterstock.com

CELOROČNÍ RELAX se slevou až 60%
SLUNNÉ DUDINCE S NEJVĚTŠÍM POČTEM SLUNEČNÍCH DNŮ NA SLOVENSKU
S DOBROU DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTÍ Z PRAHY I BRNA

Hotel „HVIEZDA” Dudince - Jižní Slovensko

1 DÍTĚ do 4,99 let s polopenzí ZDArmA

(144 m n.m.)

♥♥♥♥

proč k nám ? • u hotelu AURELIUS GOLF PARK - adventure golf • DUDINCE - místo s největším počtem slunečních dní na Slovensku • přímé spojení PRAHA - BRNO - DUDINCE

200 m 800 m v hotelu

HOTELOVÝ KRYTÝ BAZÉN
s hydro-masážní částí (30 - 31°C)

E
AMILUJEZETMÍ
Z
I
S
U
D
Z
ZÁ
HVIE SKVĚLÉ VYBAVENÍ A Í RELAX
ROČN
PRO CELO

BAZÉN + WELLNESS ZDARmA

5,- €/den

od 3 795,- za 4 noci

rezervační
kód
H0516

VÁNOCE
SILVESTR
www.atis.cz

Poloha: Dudince leží 16 km od hranic s Maďarskem. Rekonstruovaný komplex hotelu
Autobusem do Dudinců - zastávka „Dudince - žel stanice“ 200 m od hotelu.
Hviezda *** je obklopený zelení a parkem. Nabízí možnost nerušeného oddychu v klidné
Z BrnA: do Dudinců přímé autobusy ČSAD Tišnov (5 hod) - směr Rimavská Sobota.
části města, které je známé svou jedinečnou minerální vodou a největším počtem slunečních
Z prAHY: přímé spoje Student Agency a Tourbus do Zvolena (8 hod) + přestup do Dudinců.
dnů v roce na Slovensku. Uhličito-siřité složení vody je jedinečné na Slovensku i v zahraničí.
Léčivou složkou při nemocech cév srdce je oxid uhličitý a u nemocí pohybo. a nervového BALNEO CENTRUM
BOWLING
systému je to síra, ve formě sirovodíku. Procedury s léčivou vodou jsou k dispozici o víken- široká škála procedur v nových prostorách
bowling bar se 2 drahami
dech v mimosezonu v hotelu Rubín a v letní sezoně na koupališti Dudinka.
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna s venkovní letní terasou vás zavede do atmosféry 20.
let min. století (v sezoně se zde konají taneční zábavy s živou hudbou a různá kulturní vystoupení), bowling bar (nově vybudovaný se 2 drahami a posezením), konferenční prostory.
Moderní WELLNESS CENTRUM (propojené s bazénem): finská, parní a infra sauna, vířivka,
odpočívárna. Hotelový BAZÉN s hydro-masážní částí (rozměry 22 x 11,5 m, teplota 30-31 °C).
BALNEO CENTRUM: v nově vybudovaných prostorách Vás očaruje svojí relaxační atmosférou.
Poskytuje širokou škálu procedur (masáže, bahenní zábaly s dudinskou minerální vodou, kosmetické procedury aj.). Klinika krásy HARMONY SPA - tajemství krásy a omlazení.
ADVENTURE GOLF = rodinná zábava, klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah.
Velikost drah je však to jediné, co má adventure golf společné s minigolfem. Klasické překážky A/7
Z
"HVĚZDNÝ TÝDEN"
z minigolfu zde nenajdete, na drahách jsou různé nerovnosti, vyvýšeniny, vodní pasti, tedy
8 dní/7 nocí nástup libovolný
stejně jako na klasickém golfovém hřišti. Hraje na umělé golfové trávě a hráči v průběhu hry
• 7x ubytování • 7x snídaně formou bufetu • 1x uvítací přípitek
mohou tedy musí chodit po drahách.
•
7x
večeře (polévkový, salátový a dezertový bufet, hl. jídlo výběrem ze 3 menu)
Koupání: hotelový krytý bazén s vodními atrakcemi - trysky, clony, chrliče. Letní koupaliště
• 6x lehký polední oběd (polévka, salát nebo pasta) • neomezený vstup do bazénu
DUDINKA (800 m) - rekreační bazén, atrakce (tobogán, skluzavka), dětský bazén a bazén
• denně neomezeně wellness centrum (sauny) v čase 14.00. - 21.00 hod
s minerální léčivou vodou (38 °C). Provoz cca konec května - polovina září (dle počasí).
WELLNESS CENTRUM
zde zažijete odpočinek a pohodový relax

POKOJ
moderní rekonstruované pokoje s balkonem

• 1x hod za pobyt Aurelius golf park • Wi-Fi připojení • parkování
• BONUS: SLEVA 50% na bowling, SLEVA 10% na zakoupení dalších rehabilitačních služeb

SLUŽBY ZAHrnUTÉ V CEnĚ (včetně pojištění):
Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, SAT/TV, telefon, Wi-Fi, balkon.
Druh pobytu
CENA
za osobu

ADVENTURE GOLF
Zažijete plno zábavy a probuzené soutěživosti.

Klinika krásy Harmony SPA
poznejte tajemství krásy a omlazení

Z

A/ 4 noci
LůŽko

Z

A/ 7 nocí

pŘISTÝLkA

LůŽko

pŘISTÝLkA

dosp. neobsaz. dosp. dítě 5-15 dosp. neobsaz. dosp. dítě 5-15

podzim 01.09. - 22.12.2016 3 795
02.01. - 10.06. • 01.09. - 22.12. 3 795
10.06. - 01.09.
4 095

1 240
1 240
1 240

2 695
2 695
2 895

1 895
1 895
2 045

4 795
4 795
6 095

1 540
1 540
1 850

3 395
3 395
4 295

2 395
2 395
3 045

POZNÁMKA: Uvedené ceny jsou již po slevě.
Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek 1,- €/den.

Organizátor pobytu ATIS a.s.

IČO 253 511 17

mimo výše uvedenou nabídku nahlédněte ještě například do virtuálních katalogů, které jsou soustředěny na WWW.ATIS.CZ.

rezervace pobytů: 554 787 111 po-čt (7:30-18:00), pá do 17:00 dispecink@atis.cz www.atis.cz

Cestování

Pohoda a dokonalá relaxace. Usměvavé sestřičky a příjemná atmosféra. Program
dle přání, tak aby osvěžil tělo i ducha. Kdo to vyzkoušel, určitě se znovu vrátí…

Cestování

INZERCE

A CO TAKHLE

LÁZNĚ?

Cestování

VÍTEJTE V LÁZNÍCH…
Představa lázní samozřejmě souvisí s představou léčivé koupele. I když
moderní lázně, jak si povíme za chvíli,
nabízejí i mnoho dalších variant, voda
k lázeňství už neodmyslitelně patří.
Ostatně, luxusu příjemné koupele si
mohli lidé užívat už před stovkami let.
Lázeňství totiž není vynález novodobé
historie. Voda je takový malý zázrak
a hydroterapie neboli vodoléčba pomáhá téměř při všech onemocněních. Na
počátku lázeňství - do 16. století byly
ovšem některé postupy při léčbě opravdu drastické. Pacienti například trávili
v koupelích 10 a více hodin, jelikož se
věřilo, že rozpraskání pokožky vede
k vyplavení choroboplodných zárodků z těla. V následujícím období došlo
k upřednostňování pramenů, kterých
se využívalo k pitné kúře, avšak i zde to
opět došlo do extrému - pacienti museli
denně vypít až 9 litrů minerální vody…
Tato doba už je naštěstí dávno pryč.
V 18. století totiž byly položeny základy
dnešního moderního lázeňství. Došlo
ke kompromisu mezi využíváním pitné
kúry a léčivých koupelí

CO VODA SKUTEČNĚ UMÍ?
•
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Rozpouští nežádoucí látky v těle

•
•
•
•

Rozpouštěné vyměšuje
Vyčištěnou krev přivádí do pravidelného oběhu
Zesláblý
organismus
posiluje
k nové činnosti
Organismus otužuje

Při vodoléčbě hraje velkou roli teplota
vody. Horká voda či pára roztahují cévy,
podporují pocení, uvolňují svaly a klouby a tělesné teplo proudí k povrchu
těla. Studená naopak cévy stahuje, tlumí záněty a zvyšuje přítok krve k vnitřním orgánům.
Při procedurách se studenou vodou
platí, že nejlepší je co nejchladnější, ale
krátkodobě. (Doba působení se pohybuje od několika sekund do několika
minut.)
V závislosti na povaze problému se používají různé druhy vodoléčby:
•
mírné formy
Omývání, tření, kartáčování, vzestupné
koupele chodidel a předloktí, střídavé
koupele chodidel a předloktí, studené
polevy …
•
středně silné formy
Tam patří třeba sedací koupele, polokoupele, zábaly, napařování v sedě,
sauna…
•
silně působící formy vodoléčby

Což znamená přehřívací lázeň, rusko římskou parní lázeň, studené nebo horké střiky, zábaly celého těla…

NEJPRVE TROCHA HISTORIE
Jak už jsme si řekli, lázeňské procedury
mají dlouholetou tradici.
Hurá do Egypta
V Egyptě například měly lázně zkrášlovací funkci. Kleopatra si ráda dopřávala
koupel v teplém mléce obohaceném
o růžové a myrhové oleje. Nebylo to
samozřejmě samoúčelné. Vonné složky
provoněly pokožku, kyselina mléčná
udržovala kůži hebkou a mladistvou.
Sluneční lázně
To Staří Řekové a Římané měli v každém
domě solárium a střešní terasy využívali
pro sluneční lázeň. Sluníčka si dokázali
opravdu užít. Tím nepochopitelnější je,
že jejich prapravnuci ho téměř zavrhli.
Ve středověku se totiž obzvláště urozené vrstvy slunce bály a za vrchol půvabu byla pokládána průsvitně bílá pleť.
Naštěstí už v 18. století většina lékařů
terapii světlem začala zase doporučovat. V polovině 19. století potom došlo
k opětovnému rozkvětu slunečních lázní a lidé se vyhřívali pod skleněnými kopulemi. Pozitivní vliv sluneční energie
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Léčba dětí v Lázních Smrdáky
komplexní léčba kožních chorob dětí
od 3 do 18 let (do 6 r. s doprovodem)
zrekonstruované prostory balneoterapie
zvyšující komfort léčby dětí
léčba sirovodíkovým minerálním koupelím
v kombinaci s fototerapií a lokální léčbou
formou mastí, olejů nebo tinktur
dlouholeté zkušenosti lékařů a terapeutů
fyzická ale i psychická úleva po léčbě

smrdaky.danubiushotels.sk
Tel.: +421 34 695 9173,
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk
Indikace: psoriáza, atopická dermatitída, chronické
a recidivujúce ekzémy, acne vulgaris, chronické
dermatózy(sclerodermia, chronické prurigo, ichtyosis, urticaria, lichen ruber, parapsoriasis, neurodermitis)

Cestování

a světla vůbec známe dodnes. Bohužel
blahodárné působení nám trochu kalí
pomyšlení na ozónovou díru…
Římské lázně
Byly vrcholem blahobytu. Našli bychom
v nich vše, co si jen tělo může přát.
Tělocvičnu, bazén, saunu, potírnu, odpočívárnu i masérnu. Byly veřejné, ale
bohatí patricijové samozřejmě měli své
soukromé koutky se speciálními vonný-
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mi koupelemi.
Japonské lázně
Měly spíše očistit ducha. Je to zvláštní, protože tato země s tisíci horkými
minerálními prameny má dokonalé
předpoklady pro rozvoj lázeňství. Přesto tu žádné velké bazény nenajdete.
Návštěvník s nejprve očistil ve škopíčku
a až poté ve vaně s koleny pod bradou
dvacet minut meditoval.

Turecké lázně
Tak trochu připomínají dnešní saunu.
Návštěvník nejprve vstoupil do vytopené místnosti, kde se tělo ohřálo. Potom
přišla na řadu potírna. Následovala důkladná očista a závěr pak patřil studenému bazénu.
Ruská lázeň
Také začínala v místnosti s horkým
vzduchem, kde se pro lepší pocení švi-

Cestování
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halo tělo metličkami z proutí, potom
rovněž následoval skok do studené
vody nebo dokonce do sněhu.
Finská lázeň
Měla za úkol především prohřát organismus zkřehlý dlouhou zimou. Byla
založená na střídavém pobytu v horku
a chladu.
Rituální lázeň
Sloužila a dodnes slouží k očištění od

hříchů. Tisíce hinduistů se každoročně
koupou v Gangu, aby se zbavily všeho
špatného.

CO NABÍZEJÍ DNEŠNÍ LÁZNĚ?
Po výletě do historie se teď podívejme
do moderních současných lázní. Pokud
se letos chystáte do lázní poprvé, možná oceníte malé představení toho, co
vás v nich může čekat.

•
Pára
Je procedura, při které je organismus
vystaven vzduchu o vysoké teplotě
a vlhkosti. Obvykle se doporučuje pobyt v páře o dálce 5-10 minut a pak
relaxace vleže. Většinou se pro zvýšení
efektu používají přísady do vody jako
eukalyptový či heřmánkový olej.
Tato procedura není vhodná pro každého. Především se nedoporučuje při různých onemocněních srdce, krvácivých
stavech, epilepsii apod.
•
Vířivé koupele
Záleží na velkosti vany, zda jsou určeny pro celé tělo, nebo jen pro horní či
dolní polovinu. Jde o masáž jemně vířící vodou. Podle potřeby se do vody
opět mohou přidat bylinné přípravky.
Doba aplikace se obvykle pohybuje kolem dvaceti minut a procedura je velmi
vhodná především pro lidi hledající psychickou a fyzickou relaxaci, po úrazech
či operacích.
•
Perličkové lázně
Pro tuto proceduru se používá vana se
speciálním dírkovaným roštem, kterým
se přivádí vzduch pod tlakem. Bublinky
stoupají ode dna vzhůru. Blahodárně
působí jednak příjemná teplota lázně, jednak mechanický účinek bublin,
které masírují kůži. Koupel se aplikuje
většinou tak kolem dvaceti minut a je
možné ji doporučit kardiakům, epileptikům, nebo třeba pacientům se sklony
ke kolapsu.
•
Subakvální masáž
Pokud vám lékař doporučí tuto proceduru, můžete se těšit na koupel v teplé
lázni, při které vás hezká sestřička bude
navíc masírovat proudem vody.
•
Přísadové lázně
Jejich hlavní účinek spočívá v tom, že se
do vody přidává přísada, kterou pacient pro zlepšení svého stavu potřebuje.
Nejčastěji rozšířené jsou lázně uhličité,
sirné, jodové apod.
•
Parafínové zábaly
Používají se zejména tam, kde je potřebná nějakou část těla prohřát. Využívají vlastností parafínu nahřátého na
50-60 C.
•
Slatinné zábaly
Pokládají se buď pouze na část nebo na
celé tělo. Měly by zlepšit celkové prokrvení organismu a posloužit k relaxaci.

TROCHA MOŘE U NÁS DOMA
Mnohé lázeňské domy nabízejí proce-
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dury s využitím mořských řas, mořského
bahna či soli. Takže navzdory tomu, že
celý rok neopustíte hranice země, vaše
tělo může regenerovat stejně jako na
mořském pobřeží…
Mořské řasy jsou zázračné rostliny.
Obsahují výjimečně vysoké množství důležitých látek (minerálů, vitamínů, aminokyselin), které jsou
nenahraditelné nejen pro pokožku,
ale i pro celý lidský organismus. Dodávají vše, co je potřeba pro správnou funkci látkové výměny a rychle
odbourávají jedovaté látky v těle.
Indikace - při snižování hladiny
cholesterolu,
podporuje
pevnost
a hustotu kostí, pomáhá při snižování nadváhy (narušují se tukové
buňky), pro prokrvení pokožky, pro
správnou funkci látkové výměny.
Kontraindikace – onemocnění štítné
žlázy, popáleniny, horečka.
A co můžete vyzkoušet?
Kryogenní masku na nohy
Kryogenní maska na nohy na základě alginů a řas Laminaria Digitata má
dvojitý účinek: současně modeluje
postavu a řeší problém „unavených”
nohou. Díky vysoké koncentraci lami-
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narii, maska aktivuje krevní oběh, aktivně působí na cévy, zpevňuje je, nasycuje pokožku potřebnými minerály
a mikročásticemi. Řasy aktivně působí
na místní usazeniny tuku a celulitidu,
přidávají pokožce pevnost, a mentol
osvěžuje, uklidňuje a snižuje otoky.
Zábal z mořského bahna
Tato rostlinná hliněná maska zbavuje
pokožku nečistot a stabilizuje rovnováhu pokožky. Zlepšuje celkový stav,
absorbuje toxiny z podkožních tukových tkání, působí relaxačně a pomáhá hubnutí. Maska z mořského bahna zbavuje svalového napětí a může
se využívat na léčení revmatismu.
Koupel se solí z mrtvého moře
Koupelová sůl je bohatá na minerály z Mrtvého moře. Čistí a hydratuje
suchou pokožku, je ale vhodná pro
všechny typy pleti. Lze ji používat buď
koncentrovaně, pokud je vaše plet vysušená nebo vás trápí bolavé klouby, či
v menší koncentraci pro příjemnou relaxaci a osvěžení.
Slupovací tělovou masku z mořského bahna
Unikátní kombinace extraktu z mořských řas a bahna z Mrtvého moře zajišťuje tělové masce vynikající účinnost.

Přípravek zlepšuje oběh krve v problémových partiích a pomáhá tak bojovat
s celulitidou. Navíc maska příjemně
chladí a osvěžuje tělo i duši.
Floating
Jedná se o univerzální metodu přírodního léčení, simulující intenzívní léčebné
účinky MRTVÉHO MOŘE. Klient se ve speciální vaně ve tvaru vejce vznáší ve stavu beztíže na hladině slaného roztoku.
Pobyt ve floatingu nás všestranně harmonizuje a vyvolává příjemné pocity z prenatálního stavu. Ne náhodou
se vnitřní prostor floatingové vany
podobá vejci či děloze a tak do značné míry imituje nám důvěrně známé
a bezpečné prostředí matčina lůna.
Působí velmi příznivě při mnohých
onemocněních pohybového aparátu,
hlavně páteře, zlepšuje rehabilitaci
po zlomeninách, úrazech, pomáhá při
degenerativních změnách kloubů a páteře a má prokazatelně blahodárný
vliv na nemoci kůže jako jsou lupénka
a atopický ekzém. Jeho velkou předností je schopnost příznivě působit také
na naší psychiku. Je jedinečný při léčbě
psychosomatických onemocnění.
Foto: Schutterstock.com
zdroj: cornis.cz, visitczechia.cz

Soutěžte

O POBYT

v Adršpašsko-teplických skalách

VYHRAJTE VÍKENDOVÝ
POBYT PRO CELOU RODINU,
vstup do skalního města
a vody Toma Natura!
toma.cz

V hloubi Adršpašsko-teplických skal pramení „živá“ voda Toma Natura,
která k vám míří bez jakýchkoliv úprav tak, jak ji příroda stvořila. Přijměte
pozvání a přijďte si sami prohlédnout nedotčenou krásu této chráněné
krajinné oblasti, prozkoumejte skalní město na severu východních Čech,
které fascinuje vandrovníky už od 18. století. Zúčastněte se soutěže
a vyhrajte víkendový pobyt pro celou rodinu v útulném prostředí hotelu
Střelnice, prohlídku skalního města a samozřejmě balení vod
Toma Natura Kojenecká, Toma Natura a Nádech.
Soutěžní otázka:
Pramenité vody Toma Natura a Toma Natura
Kojenecká se před plněním do lahví:
a) Upravují UV filtrací
b) Upravují pískovou filtrací
c) Nijak neupravují

INZERCE

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!
RELAXAČNÍ DOVOLENÁ S WELLNESS PROCEDURAMI
8.600 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur/ osoba
SINGL POBYT
5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 12 léčebných procedur
Vánoční POBYT 23.12. – 28.12.
5.900 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 3 léčebné procedury, taneční večer,
štědrovečerní večeře
Silvestrovský POBYT 28.12. – 2.1.
6.850 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 2 léčebné procedury, taneční večer,
silvestrovská oslava, novoroční oběd
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu
při předložení tohoto inzerátu.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62
tel.: 482 368 101 – 102;
mobil: 731 957 326
e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz

www.lazne-libverda.cz

Meggle Bezlaktózový Tvaroh
Společnost Meggle rozšiřuje radu stávajících bezlaktózových produktů
o novinku, kterou je Bezlaktózový Tvaroh. Obsah laktózy je max. 0,01g na
100g. Tvaroh je lehce stravitelná potravina s vysokou
výživovou hodnotou. Je
vynikajícím zdrojem
bílkovin a vápníku. Ideálně se hodí nejen jako
náplň do dortů a různých
tvarohových dezertů, ale
i pro přípravu pomazánek.
www.bez-laktozy.cz

HŘÍŠNĚ DOBRÉ
LeGracie, to nejsou jen polévky, rizota, špaldota a kuskus. Nově můžete
s grácií mlsat, aniž byste měli strach o svou linii. Zkuste naše Sladké mámení
v Chia pudinku, kokosové dortíky, obrácený Kus štrúdlu, či ricottovo –
makový koláč. Že už se Vám sbíhají sliny? Hotové jsou dříve, než řeknete
LeGracie. A to vše bez přidaného cukru a náhradních sladidel.

Mentos letos nově v páru

Pestrý jídelníček od Hamánka
Přemýšlíte, čím svému děťátku v podzimních dnech zpestřit jídelníček a zařadit do
něj nové chutě? Starším jedlíkům můžete
nabídnout chuťově vyváženou kombinaci
krůtího masa s dýní a divokou rýží, která je
určena od ukončeného 10. měsíce a je navíc bez lepku či přidané soli.
www.hamanek.cz

V duchu hesla „Ve dvou se to lépe táhne“ uvedla značka Mentos
na trh novou řadu MENTOS CHOCO, kterou tvoří 2 varianty čokoládových žvýkacích bonbonů. Spojila v nich 2 chutě – lahodný
karamel a jemnou čokoládu – jedinečnou kombinaci, které nelze
odolat.
Na první pohled vypadají takřka stejně, a přesto jsou každé trochu jiné.
MENTOS CHOCO potěší milovníky mléčné čokolády, variantu MENTOS
CHOCO WHITE ocení příznivci chuti čokolády bílé. Obě jsou ukryty v bonbonu z prvotřídního karamelu. Jestli se do nich zakousnete rovnou, či si je
vychutnáte pomalým převalováním na jazyku, záleží už na vás.

HERKULES TYČINKA PRO KLUKY I HOLKY –
VYBAVTE SVÉHO ŠKOLÁKA STYLOVĚ NEJEN DO LAVIC
Oblíbená lepicí tyčinka Herkules přichází nyní v nové cool podobě – přímo
na míru klukům i holkám. K dostání je v modré, klučičí i v červené, holčičí variantě, tak, aby zapadla do školního
penálu i stylu chlapce či holčičky. Skvěle se hodí
do škol na hodiny výtvarné výchovy i kreativních
kurzů, ale i během prázdnin pro domácí lepení
a další tvoření.
www.druchema.cz

S voňavou řadou Dao je péče o tělo radost!

Vychytaná dóza jako bonus k Sunar premium

Stará čínská filosofie, která se soustředí na rovnováhu Jingu a Jangu v těle,
se nazývá Dao. Stejně se nově jmenuje i kosmetická řada Rituals, se kterou
se budete na každodenní rituály těšit. Sprchová pěna i sprchový olej obsahují
relaxační vůni bílého lotosu a výtažky Yi Yi Ren, můžete mycí rituál obohatit
o krémový peeling, po koupeli nezapomeňte každý den nanášet bohatý a vyživující tělový krém nebo olej. Rada Dao nabízí také antiprespirant, peeling
a balzám na nohy, relaxační sérum s mátou, pěnu do koupele nebo sprej na
tělo a tkaniny. Nemusíte si každý den najít čas na dlouhou meditaci, abyste
dosáhli rovnováhy.

Značka Sunar se snaží po všech stránkách neustále vyvíjet a zdokonalovat
své produkty, aby co nejvíce vyhovovaly jak maminkám, tak především
dětem. Nyní vyplňuje díru na trhu a představuje exkluzivní novinku – speciální plastovou skladovací dózu, díky které bude příprava Sunaru ještě
jednodušší než dosud. Vychytaná dóza bude k dostání spolu s dvojbalením nebo trojbalením Sunar premium 2 a Sunar premium 3 během letošního podzimu.

Pokud se vám Rituals líbí, navštivte
stránky www.rituals.cz nebo
některou z poboček v pražských
obchodních centrech.


Maminky, které nakupují Sunar premium,
mají nyní jedinečnou příležitost získat báječného společníka do kuchyně.
www.sunarpremium.cz
www.pracepomaterske.cz

Jak zvolit správnou výbavu na mytí oken
Pro většinu lidí je mytí oken nejméně
oblíbenou domácí prací. Pokud však
chceme mít dokonale čistou domácnost, této činnosti se nevyhneme.
Můžete si ji zjednodušit tím, že si na
pomoc vezmete správnou výbavu, se
kterou se tento úkol stane hračkou.
Vyzkoušet můžete elektrický vysavač na
okna Windomatic od Viledy, který má
oproti běžné stěrce spoustu výhod. Je
vybavený gumovou lištou, která skvěle
přilne k povrchu, špinavou vodu odsaje do
integrované vodní nádržky tak, aby okna,
parapet i podlaha zůstaly čisté a suché.

NOVINKA - Geladrink® Forte sáčky – variace sedmi
příchutí.
Skvělé praktické balení Vašeho oblíbeného Geladrinku - doplňku stravy, vhodné třeba pro cestování nebo užívání v práci. Pro toho, kdo chce vyzkoušet
všechny příchutě nebo je často
střídat, je to ideální možnost.
Denní dávky v jednotlivých sáčcích se jednoduše použijí tak,
že obsah se rozpustí ve sklenici
vody a vypije. Žádné odměřování, žádné zdržování. Nasypat,
zamíchat a vypít. Více na
www.orling.cz nebo
bezplatné lince 800 108 999

Lactosefree – nová řada výrobků v Kauflandu
Značka K-Classic Lactosefree označuje výrobky se sníženým obsahem
laktózy. Díky moderním technologiím si tyto výrobky zachovají delikátní
mléčnou strukturu a hodnotný obsah zdraví prospěšných látek. Pomocí
enzymu laktáza je v běžném mléku obsažená laktóza (neboli mléčný cukr)
rozštěpena na dva cukry, galaktózu a glukózu. Tyto dva cukry už jsou velmi dobře stravitelné i pro ty, kterým běžné mléčné výrobky způsobují potíže. Pod značkou K-Classic Lactosefree najdou zákazníky
širokou řadu výrobků – trvanlivé mléko, smetanu,
jogurty, čerstvý sýr Cottage, tvaroh, máslo i podmáslí.

Placematix – dětské stavebnicové nádobí
Na český trh přichází interaktivní, stavebnicové nádobí pro děti Placematix, které v průběhu jídla pomáhá rozvíjet dětskou představivost, motoriku a kreativitu.
Dětské nádobí Placematix se skládá z talíře, misky, příboru, prostírání
a vzdělávacích kostiček. Ty jsou pak ještě kombinovány v jídelní sadě nebo
dárkovém balení. Všechny části nádobí Placematix s výjimkou prostírání
je možné umývat v myčce nádobí a ohřívat v mikrovlnné troubě. Chcete
vyhrát dárkovou sadu nádobí? Stačí odpovědět na soutěžní otázku:
Pro jak staré děti je dětské stavebnicové nádobí Placematix vhodné?
a) Pro děti od 3 měsíců,
b) Pro děti od 1 roku,
c) Pro děti od 3 let
Odpověď posílejte na soutez@inpg.cz

Vyhrajte voňavou aviváž
Oblíbený medvídek Coccolino přichází s voňavými novinkami pro svěží a hebké
prádlo. Vyzkoušet můžete nevšední kombinaci Coccolino Creations Leknín
a Grapefruit nebo slaďoučký mix Coccolino Creations Orchidej a Borůvka, díky
kterým si zase o pár momentů prodloužíte léto.
Soutěžní otázka:
Víte, proč aviváže Coccolino voní déle než ostatní?
A. Protože obsahuje parfémované mikrokapsle, které se nošením postupně
uvolňují.
B. Protože s praním pomáhá medvídek Coccolino.
C. Protože je to silná aviváž.
Odpověď zasílejte na soutez@inpg.cz, heslo Coccolino

TÁBOROVÝ DENÍK
Rok se sešel s rokem a my jsme opět strávili úžasných čtrnáct táborových dní.
Stejně jako vloni v Železnici u Jičína, tentokrát ve stylu Mimoňů. A co všechno
jsme prožili? Pojďte s námi prolistovat náš táborový deník…
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17. 7. DEN PRVNÍ - PŘÍJEZD

ovšem byly všemožně schované, což
nám výrazně komplikovalo situaci.

člena z oddílu nastrojit podle popisu.
Po dopolední hře jsme pak odešli na

Dnes jsme tu měli první celý den, který
začal jak jinak, než rozcvičkou. Na ní
navazovala ranní hygiena a pak jsme
se odebrali na snídani. Po ní jsme měli
chvíli času na uklízení, dokud nezačal
hrát nástup. Tam jsme se dozvěděli

Navíc jsme po nasbírání všech devíti
zjistili, že desátý a poslední lísteček je
ještě dodatečně schovaný někde v táboře. Díky lístečkům jsme pak zjistili,

dopolední program – měli jsme v lese
hledat devět lístečků své barvy, které

jak vypadá padouch, kterého máme
najít a dále jsme měli za úkol jednoho

oběd a měli polední klid.
Po poledním klidu následoval nástup,
kde jsme se dozvěděli program tentokrát na odpolední program. Ten tvořila
hra Šeptanda, kdy se na několik stanovišť rozmístily děti z oddílů, a zbytek
čekal na startu. Pak vyběhl vždy jeden
člen, našel si na zemi papírek své barvy s textem a číslem. Text si měl vždy
zapamatovat a s číslem běžel na první
stanoviště, kde předal číslo a pošeptal
zapamatované slovo dalšímu kamarádovi, který dál pokračoval v cestě na
další stanoviště a tak stále dál a dál,
až k praktikantům, kteří šeptaná slova zapisovali k patřičným číslům. Hra
to byla docela náročná, protože někteří slovo po cestě zapomněli, nebo
si nepřesně slovo předali a na konci se
pak zapsala zkomolenina. Hodnotilo
se pak pořadí rychlosti přenosu všech
slov a správnost slov. Hra byla tak
dlouhá, že jsme se pak rovnou odebrali na večeři, po které následoval večerní nástup s představením. Každý oddíl
má za úkol si během tábora připravit
nějakou scénku na dané téma k Mimoňům, kterou musí vymyslet a nacvičit
a pak před táborem předvést. Tvořivosti se meze nekladou, ale scénka se
musí držet tématu.

Tak tu máme další prázdniny a s nimi
i další sérii táborových deníků. Letos
máme tábor na téma Mimoni, takže
jsme se na nádraží potkali ve žlutých
tričkách. Po rozloučení s rodiči jsme
nasedli na vlak, se kterým jsme po
dvou přestupech dojeli až do cílové
stanice Železnice. Po příchodu do tábora jsme si rozdělili chatičky. Pak byl
i čas na prozkoumání tábora. Poté
následoval první nástup. Tam jsme se
dozvěděli všechno důležité o táboře
a také nějaká pravidla, jak se v táboře chovat. Na nástupu nám pak byl
prozrazen večerní program, který se
věnoval výrobě vlajek a vymýšlení pokřiků a názvů oddílů. Každý oddíl tedy
dostal barvy a kus plátna a všichni se
dali do výroby. Kreativitě se meze nekladly a tak má někdo opravdu pěkné
vlajky a rozmanité pokřiky.

18.7. DEN DRUHÝ - HLEDÁNÍ
PADOUCHŮ A ŠEPTANDA
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19. 7. 2016 – DEN TŘETÍ MIMONŠTINA A HONBA ZA
MIMONI

20. 7. 2016 – DEN ČTVRTÝ - HRA
NA NÁHODU A OBSAZENÍ
KUCHYNĚ

Dnes byl první den, kdy byla hra započítávána do celotáborového hodnocení. Po rozcvičce a snídani jsme
se na ranním nástupu dozvěděli, že
se budeme učit mimoňsky. Každý
oddíl dostal text v mimonštině, který bylo potřeba přeložit do češtiny.
Po lese tedy byly rozmístěné cedulky
s mimoňským slovem a pod nimi byl
napsán český význam. Ovšem háček
byl v tom, že dvě velmi podobná mimoňská slova znamenala dvě naprosto odlišná slova česky. Často se tedy
stávalo, že jsme po cestě slovo zapomněli a zapisovači pak nahlásili slovo
s právě opačným významem a text
pak nedával smysl. Bylo ale zapotřebí
jej mít správně, protože text tvořily
otázky, které byly potřeba pro odpolední část hry. Některá slova byla
opět dobře ukrytá, takže jsme je nějakou dobu hledali. Nakonec ale našly
všechny oddíly všechna slova.
Odpoledne jsme pak měli pokračování dopolední hry, ze které jsme získali
přeložené otázky. Oddíly si vylosovaly
pořadí, ve kterém budou vybíhat na
trať orienťáku, a připravily se na start
v 20minutových intervalech. Po cestě
na ně čekalo celkem deset úkolů, ke
kterým potřebovaly právě přeložené
otázky, aby se vědělo, co se má dělat.
Například si z překladu zjistili, který
Mimoň se ve filmu stal králem (druhé
podobné, ale špatné slovo, bylo velitelem) a pak měli na trase několik
možností k odpovědi. Kdo si z překladu zjistil právě velitele, tak měl pak
i špatně odpověď.

Dnešní den byl zvláštní... Ráno začalo

podobně, jako každé jiné, rozcvičkou,
osobní hygienou a snídaní. Poté následoval ranní nástup, kde jsme se dozvěděli pravidla dopolední hry. Hra se
jmenovala Na náhodu. Po táboře bylo
rozmístěných celkem třináct stanovišť
s vedoucími nebo praktikanty a naším
úkolem bylo vždy na stanovišti zvítězit a posunout se na stanoviště další.
Pokud jsme vyhráli, tak jsme dostali
na kartičku číslo, pokud ne, tak jsme
se přesunuli na další stanoviště i tak,
ale museli jsme se později na to stejné
stanoviště vrátit a vyhrát. Soutěže byly
udělané tak, že šlo vyhrát náhodou,
takže kdo měl štěstí, dokončil všechna
stanoviště rychleji, než ostatní, a byl
tím pádem první. Bylo to zkrátka o náhodě.
Přes poledne se ale teprve začaly dít
divy. Během poledního klidu nám totiž odjely kuchařky, protože nevařily
dobré jídlo, navíc se nestalo, že by
bylo včas připravené. Jelikož se to vedoucím nelíbilo, tak se rozhodli, že kuchařky propustí a pak se sami dali do
vaření. Během odpoledne nám tedy
připravili k večeři báječnou bramboračku a hromadu lívanců, takže nejen,
že nikdo neměl hlad, ale jídlo bylo
i dobré a včas. Když jsme se pak dozvěděli, že se kuchařky už vracet nebu-

dou, propukl všeobecný jásot. Vedoucí
se radovali trochu méně, protože pro
ně to znamenalo směny v kuchyni, ale
nakonec se ukázalo, že to byl rozhod-

ně krok správným směrem…

21. 7. 2016 – DEN PÁTÝ - VÝLET
DO JIČÍNA
Dnešní program byl dosi jednoduchý,
jeli jsme totiž na výlet do Jičína. Ten
se skvěle vydařil a dokonce byl i čas na
zchlazení v bazénu v jičínském parku…

22. 7. 2016 – DEN ŠESTÝ - SBĚR
BANÁNŮ A SEZNAM ODKRÁGLOVÉ
Dnes ráno jsme po snídani vyrazili do
lesa na sběr banánů. Rozdělili jsme se
po oddílech a najednou vyběhli a hledali banány rozházené po lese. Banány byly barevné papírky a každá barva
měla jinou bodovou hodnotu. Každý
si tedy zvolil strategii. Buď se mohl
soustředit na sběr vzácných banánů za
cenu nižšího počtu, nebo mohl sbírat
všechno bez ohledu na barvu. V každém oddíle je ale patnáct členů, takže jsme měli banány sesbírané docela
rychle.
Odpoledne jsme pak byli seznámení
s novými pravidly, které se týkaly již
dříve vyrobených mimoňů – postaviček z krabic, ale i židlí, či oblečení.
Nově se totiž začaly mezi jednotlivými
oddíly krást, jako to mimoňové dělají,
a za každého doneseného mimoně do-

stane oddíl udělené body. U mimoňů
je tedy nutné držet hlídky, aby se nestalo, že nám někdo mimoně ukradne.
Stejně ale několik krádeží během dne

pouze v puse a museli jsme běžet po
vyznačené trase. Na konci jsme pak
vodu vyplivli do nádoby a ten oddíl,
který donesl vody nejvíce, vyhrál.

je, takže máme stále o program postaráno – buď hlídáme, nebo krademe.
Dále jsme pak hráli hru Seznam Scarlet Odkráglové (pozn., postava z filmu
Mimoňové, které dělali mimoňové služebníky). Hra spočívala v tom, že nám
bylo řečeno, že máme donést určité
věci ze seznamu. Hodnotila se rychlost a kompletnost přinesených věcí.
Dále jsme pak měli přinést všechno,
co začíná na písmeno Ř nebo všechno
růžové. Každý se tedy zapojil a nějakým způsobem přispěl k potřebným
bodům.
Jako večerní program pro nás vedoucí
a praktikanti nachystali táborák a přijela dokonce i kapela s kytarami, takže
jsme si po dlouhých letech také konečně pořádně zazpívali u ohně.

Odpoledne jsme pak byli seznámeni
s další hrou. Úkolem bylo si od vedoucích nasbírat potřebné materiály (kameny, klacky, lepenku, papíry a nůžky)
a v momentě, kdy daný vedoucí už neměl žádné věci, tak jsme okolo něho
měli udělat kruh a chytit ho. Až poté
jsme se mohli pustit do stavby Gruovy pevnosti z nasbíraných materiálů.
Pevnosti nám pak hodnotili nezávislí
vedoucí a hodnotila se také rychlost
chycení vedoucího.

23. 7. 2016 – DEN SEDMÝ PŘENÁŠENÍ VODY A STAVBA
GRUOVY PEVNOSTI
Po budíčku někteří zjistili, že jim byl
přes noc ukraden mimoň, takže jsme
hned ze začátku dne kontrolovali,
jestli není nějaký mimoň bez dozoru,
abychom si jej mohli přivlastnit. Po
snídani jsme se hned vrhli do hry, kde
jsme měli za úkol přenést co největší
množství vody. Ovšem problém byl
v tom, že vodu jsme mohli přenášet

24. 7. 2016 – DEN OSMÝ HŘEBÍK A MIMOŇSKÁ TAJENKA
Dnes ráno jsme se probudili do deštivého dne, ale naštěstí je dnes neděle,
takže jsme měli prodloužený budíček
a nebyla rozcvička. Po snídani jsme si
trochu uklidili v chatkách a pak jsme
běželi na ranní nástup.
Když už jsme u snídaně, asi by bylo
namístě poděkovat firmám, díky nim
jsme i mohli dopřávat labužnické
hody. V první řadě to byly firmy Penam a Kaufland – kdy první nám dodala skvělé chleby a bábovky, druhá
pak poukázky na nákup ovoce, jogurtů a dalších dobrot. Na chleba jsme
mohli namazat výborné paštiky a další
dobroty od firmy Alimpex, nebo si dát
jejich skvělý jogurt. Ramy nám přišly

také velmi vhod. V neposlední řadě
patří naše poděkování firmě Hame
za marmelády a kečupy a především
firmě Lidl, která nám dodala balenou
vodu a mléko na celých čtrnáct dní.
Od firmy Relax jsme dostali do vody
výborné šťávy a na výlet jsme mohli vyrazit s pitíčky od Capri - Sonne a Coca
coly. Všem moc děkujeme.
Ale už k další hře. Ta byla vcelku jednoduchá. Každý oddíl dostal hřebík
a za úkol měl jít do blízkého města
Železnice a hřebík vyměňovat za věci
podobné nebo vyšší hodnoty. Vydali
jsme se tedy na cestu a zvonili jsme
na místní obyvatele a vyměňovali jsme
předměty. Poté jsme se vrátili zpátky
do tábora a věci jsme přinesli s sebou.
Jeden oddíl přinesl dokonce funkční
mikrovlnku, nejčastěji se jednalo ale
o různé hrníčky, talířky nebo láhve.
O poledním klidu jsme byli spíše v chatičkách, protože opět krátce sprchlo.
Naštěstí ale polední klid rychle utekl
a táborem se rozezněl odpolední nástup. Byla nám vysvětlena další hra.
Po lese byly rozmístěny papíry se slovy
nebo obrázky, ze kterých bylo nejprve
potřeba poznat slovo, poté si zapamatovat číslo papírku a právě to slovo,
a donést ho nadiktovat vedoucímu,
který si ho zapsal. Ten oddíl, který dokončil všechna slova a měl jich nejvíce správných, pak vyhrál. Navíc také
přestalo pršet, takže se udělal hezký
večer.

25. 7. 2016 – DEN DEVÁTÝ MIMOŇSKÁ DRÁHA A KOUPÁNÍ
Dnes se konečně po několika dnech
pod mrakem udělalo hezky. Od rána
nám svítilo sluníčko a hned se lépe

vstávalo. Budíček byl ale odsunu-
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tý, protože jsme včera měli bojovku.
Všichni jsme ji zvládli. Někteří se trochu báli, ale jsme v pořádku. Po snídani jsme se dozvěděli, že poběžíme mimoňskou (opičí) dráhu. Závod spočíval
v tom, že po trase byly umístěny různé překážky, které bylo třeba přelézt,
podlézt nebo přeskočit, a který oddíl
doběhl jako první, zvítězil v první etapě. Druhá část pak spočívala v tom,
že po táboře byly rozmístěny papírky
s instrukcemi – například „tři kroky
vlevo“. Každý oddíl si totiž předtím
zvolil jednoho zástupce, kterému se
zavázaly oči a cílem bylo běhat, hledat
a nahlašovat tyto instrukce a zvolený

zástupce podle pokynů chodil. Pokud
byly pokyny ve správném pořadí a zástupce odhadoval směr a vzdálenost,

86

tak měl dojít do stejného místa, ze
kterého vycházel.
Před obědem bylo ještě ukončeno kradení mimoňů, protože se jednotlivými
krádežemi dostali do takového stavu,
že ani mimoně už moc nepřipomínali. Odpoledne jsme se pak vykoupali
v bazénu, protože se udělalo opět
teplo a slunečno, takže chladná voda
přišla vhod. Před večeří jsme se ještě
svolávali po oddílech a fotili jsme se,
abychom měli a tábor nějakou památku.

26. 7. 2016 – DEN DESÁTÝ HLEDÁNÍ BANÁNOMETU
A KRÁDEŽ KRÁLOVSKÉ KORUNY
Dnešní den začal opět
sluníčkem. Po rozcvičce
a snídani jsme si poklidili
v chatičkách pro případné bodování a pak už se
táborem rozezněl první
ranní nástup. Dozvěděli
jsme se, že budeme potřebovat
banánomet.
Hra spočívala v sesbírání
papírků, které po složení
vytvořily obrázek, a na
druhé straně byla spirálová šifra, ve které jsme
se dozvěděli, kde najdeme banánomet. Přemístili jsme se tedy do lesa,
kde jsme se seřadili po oddílech a po-

stupně jsme sbírali a skládali papírky
s obrázkem. Některým oddílům trvalo
skládání vážně dlouho, takže jim nakonec museli vedoucí trochu poradit.
V šifře jsme se dozvěděli, že musíme
hledat v nějakém místě, kde se nachází
jedna z nejdůležitějších živin pro člověka – voda. U várnic s pitím jsme tedy
našli mapku, kde bylo označené místo
v okolí tábora. Vydali jsme se tam a již
tam na nás čekali vedoucí a předali
nám buzolu. To byla dopolední část.
Přes polední klid jsme všichni odpočívali, protože nám bylo řečeno, že nás
odpoledne čeká náročný orienťák. Na
odpoledním nástupu nám tedy byla
vysvětlena pravidla, ke hře jsme kromě získané buzoly potřebovali i složený obrázek. Po cestě se nacházely
různé otázky, které se ptaly na detaily
v obrázku, bylo potřeba mít tedy obrázek správně složený, abychom mohli
správně odpovědět. Dalším zajímavým
prvkem bylo, že trasa nebyla nijak
značená fáborky, ale na stromech byly
připevněny papíry s azimutem – tedy
stupni a vzdáleností, kudy se vydat. Na
buzole jsme tedy naměřili úhel a vydali se daným směrem, dokud jsme nenarazili na další krok. Cesta byla někdy
náročná, chodilo se z prudkého kopce,
někdy i do kopce, přes kamení a kořeny. Cestu ale zvládli všichni, někteří ji
šli déle než ostatní, ale nakonec jsme
se do tábora vrátili v pořádku. Hod-

Svět nejmenších

notila se i správnost odpovědí, takže
ještě neznamenalo, že kdo došel, jako
poslední, byl i poslední celkově. Počet
správných otázek s pořadím ještě zamíchalo.

seli z lesa rychle přesunout do tábora,
abychom moc nezmokli. Naběhli jsme
tedy do jídelny, kde bylo teplo a hlavně sucho a pustili jsme se do řešení šifry, kterou jsme získali z první části hry.

27. 7. 2016 – DEN JEDENÁCTÝ POTÁPĚČI A MIMOŇOVA ZHOUBA

28. 7. 2016 – DEN DVANÁCTÝ PŘÍPRAVA SCÉNEK A VÝLET

Dnešní ráno začalo opět plným sluncem. Po snídani jsme pokračovali
v turnajích, které průběžně hrajeme
po celý tábor. Oddíly, které nehrály, se
přesunuly k bazénům. Už dopoledne
se totiž udělalo takové vedro, že jsme
mohli začít v soutěži potápěčů. Každý
oddíl se rozdělil na tři věkové skupiny – do devíti let, potom do dvanácti
let a nakonec více než třináct. Poté se
každá skupinka připravila na nominaci a z každé takové skupiny postoupil
vždy jeden, který vydržel s dechem
nejdéle. Takto se protočilo u bazénů všech pět oddílů, a kdo pak chtěl,
mohl zůstat ještě na koupání. Ke konci
poledního klidu nám ale začalo trochu
pršet, začaly se tvořit slibované bouřky. Rychle jsme se tedy připravili na
odpolední hru Mimoňova zhouba. Ta
se pro nás stala opravdu osudnou, protože ke konci hry přišla velká bouřka
s průtržným deštěm, takže jsme se mu-

Po včerejším dešti bylo ráno poněkud
chladnější, nicméně se sluníčko naštěstí rychle protrhalo skrz mraky a už po
snídani se začalo oteplovat. Na nástupu jsme se dozvěděli, že
po obědě vyrazíme na výlet na koupaliště u Jinolic a do té doby si máme
připravovat scénky na
různá témata, související
s filmem. Dali jsme se do
příprav a čas rychle utekl,
takže jsme se vzápětí přesunuli do jídelny na oběd.
Po obědě jsme si už jen
rychle sbalili věci a vyrazili jsme na cestu.
Nejprve jsme se potřebovali přesunout na vlakovou zastávku do Železnice. Cesta je mírně z kopce, takže
jsme tam za necelou hodinku byli. Na
vlak jsme pak počkali 10 minut. Cesta

vlakem byla ale krátká, jeli jsme jen
jednu zastávku a už jsme vystupovali.
Ze zastávky jsme dále pokračovali asi
300 metrů na náves Jinolic. Tam jsme
si chvíli odpočali a poté jsme se vydali dva kilometry po modré značce do
autokempu u koupaliště. Cesta byla
příjemná lesem, takže ani nebylo vedro, i přestože slunce svítilo už plnou
silou. Po necelé hodině chůze jsme
dorazili do kempu, kde jsme si dali na
hodinu rozchod. Kemp byl plný různých stánků, většinou s jídlem, takže

si každý koupil, na co měl chuť. Po hodině volna jsme se znovu shromáždili
a přesunuli jsme se na pláž k vodě, kde
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kdo chtěl, šel do vody, kdo nechtěl, tak
se vrátil ke krámkům nebo odpočíval
pláži. Pak už jsme ale měli další sraz
a pomalu jsme vyrazili na cestu zpět,
aby nám neujel zpáteční vlak.

29. 7. 2014 – DEN TŘINÁCTÝ POKLAD A KRÁMEK
Předposlední den v táboře začal brzy
ráno bouřkou, takže jsme se probouzeli do mokrého dne. Na chvíli jsme si
mysleli, že bude ohrožený dopolední program, nicméně se brzy vyčasilo
a oteplilo natolik, že jsme mohli hned
po snídani započít finále v potápěčích.
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Kandidáti z pěti
oddílů se ve třech
skupinách
utkali
v souboji ve výdrži
dechem. Byla to poslední soutěž, která
ještě mohla zahýbat
s pořadím. Soutěž
byla napínavá a někteří opravdu zabojovali, aby s dechem
vydrželi co nejdéle.
Odpoledne na nástupu pak byly vyhlášeny výsledky
celotáborové hry. Podle umístění pak
byly dorozděleny osobní body a pak
jsme se vydali také podle pořadí hledat poklad. Bylo nám řečeno, abychom první nápovědu hledali v cukrárně v Železnici. Vzali jsme si s sebou
tedy ještě peníze a vydali jsme se na
cestu. Občas začalo trochu pršet, měli
jsme s sebou ale pláštěnky nebo bundy, tak nám to, s vidinou pokladu na
konci, ani moc nevadilo. Po příchodu
do cukrárny jsme obdrželi mapu tábora a okolí rozdělenou do čtverečků se

souřadnicemi. Na mapě byl v jednom
místě znázorněný křížek. Došlo nám
tedy, že se máme vydat právě do zvýrazněného místa. Místo ale bylo úplně
na druhé straně od tábora, než jsme
byli, tak jsme se vydali zpět do tábora. V určeném místě na nás čekal další vzkaz s další souřadnicí, která tentokrát odkazovala na jednu chatičku
v táboře. A na této chatičce jsme po
chvíli hledání objevili další souřadnici,
která ovšem ukazovala mimo mapu.
Po chvíli přemýšlení nám ale došlo, že
souřadnice odkazuje na jedno konkrétní místo, které na mapě už sice
nebylo, nicméně jsme o něm všichni
věděli. Kousek po cestě byla závora
a za ní složené dřevo. Již předtím jsme
u tohoto místa hráli hru, takže jsme se
tam vydali. No a samozřejmě tam na
nás čekal schovaný poklad. Vzali jsme
si tedy ten svůj (každý oddíl měl poklad přiřazený) a vydali jsme se zpět
do tábora, abychom si jej rozdělili.
V pokladu se nacházely povětšinou
sladkosti a jiné dobrůtky.
Poté, co se vrátil i poslední oddíl, začal

Svět nejmenších

INZERCE

krámek. Získané body v celotáborovce se nám převedly na peníze a za ně
jsme si mohli koupit různé předměty,
hry a hračky v krámku. Každý si tedy
vybral to, co se mu líbilo a co chtěl.
V této souvislosti děkujeme firmě Zapf
Creation za krásné panenky, pejsky
a další hračky…

30. 7. 2016 – DEN ČTRNÁCTÝ KONEC TÁBORA A CESTA DOMŮ
Dnešní den je ve znamení balení a odjezdu. Po včerejší diskotéce byl budíček posunutý až na devátou hodinu,
takže jsme se na cestu alespoň pořádně vyspali. Po vydatné snídani jsme se
pustili do balení. Vedoucí a praktikanti nám pomáhali především smotávat
spací pytle, věci jsme si většinou sbalili
sami. Ovšem někdy jsme i stejně potřebovali pomoc, když nám třeba nešel
zavřít kufr nebo jsme hledali poztrácené ponožky. Po zapnutí kufru nebo
tašky jsme se pustili do další části –
úklid chatičky. Za těch 14 dní se nám
některým povedlo si nanosit do chatky
docela dost písku a listí, takže jsme si

našli koště a dali se
do zametání. Pak
už jsme jen stáhli
povlečení z postelí
a byli jsme připraveni na odjezd.
Po obědě jsme měli
ještě poslední nástup. Tam se s námi
vedoucí
rozloučili
a byly nám rozdány
kartičky
pojišťovny a další důležité
dokumenty. Pak jsme ještě každý dostali láhev pití na cestu, rozdělili jsme
se opět po oddílech, spočítali jsme se
a vyrazili jsme. Po cestě jsme se ještě
naposledy ohlédli za táborem, který už mizel v dáli. Po několika desítkách minut jsme dorazili na vlakovou
zastávku. Čekali jsme jen asi 5 minut
a už přijížděl vlak. Rychle jsme do něj
nastoupili a jeli jsme jen dvě stanice
do Jičína, kde na nás čekal už další
vlak do Nymburka. Měli jsme přistavené speciálně pro nás dva vagóny, takže jsme se krásně vešli. Do Nymburka

jsme jeli něco málo přes hodinu, takže
jsme ve vlaku většinou spali nebo si
povídali. V Nymburku jsme jen přešli
na jinou kolej a pokračovali jsme dále
rychlíkem až do Staré Boleslavi. Po
příjezdu jsme vyběhli z vlaku a vrhli se
do náručí rodičů. Po přivítání jsme se
pak ještě rozloučili s vedoucími a praktikanty a rozjeli jsme se do vlastních
domovů.

Tak zase za rok…
Text a foto: Tadeáš Varga
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KNIŽNÍ NOVINKY

DVŮR TRNŮ A RŮŽÍ

KŘIŠŤÁLOVÝ MEČ

Když devatenáctiletá lovkyně Feyre zabije v lese vlka,
zaútočí na ni podivný tvor. Odvleče ji do svého doupěte,
které se ukáže být jiným světem. Tam zjišťuje, že
tajemným únoscem je jedna z nesmrtelných bytostí, které
kdysi vládly světu. Nenávist se postupně mění v lásku.
Feyre čeká těžký úkol - musí přijít na způsob, jak zachránit
tajuplný svět i svého únosce.

Mare Barrowová, dívka s rudou krví a nadpřirozenými
schopnostmi, je stále pronásledována pomstychtivým
králem Mavenem. Přesto se neskrývá a vyráží pátrat po
rudostříbrných bojovnících, aby je vyzvala k souboji s jejich
utlačovateli. Nehrozí však Mare, že se z ní stane přesně
taková zrůda, jaké se pokouší porazit?

VRAŽDY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Tandy po smrti rodičů zdědila černou minulost, o kterou
nestála. Jako by to nestačilo, její bratr je obviněn z vraždy
své přítelkyně. Po celém Manhattanu navíc přibývají
vraždy studentů z prestižních soukromých škol. Je na
Tandy, aby odhalila pravdu a vyhnula se mrazivému
osudu – ona sama totiž až příliš dokonale zapadá do profi
lu obětí…

SELEKCE BOX 1-4
35 dívek. 1 princ. Životní šance. Čtyři díly princeznovské
série v jednom boxu.

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY
BOX 1-10

COOBOO

Když je vám tak jedenáct, může to
být vážně opruz. Své o tom ví Greg
Heffl ey alias malý poseroutka. Životní
šlamastyky, do nichž se dennodenně
dostává, znají čtenáři po celém světě.
Jeho neobyčejné deníkové záznamy teď
můžete mít pěkně pohromadě ve zbrusu
novém boxu obsahujícím všech deset
Gregových dobrodružství!

JEŠTĚ JEDEN DEN
Pro Rhiannon jsou všechny dny stejné. Časem se smířila
i s tím, že její přítel Justin není kluk z romantických fi lmů.
A naučila se několik základních pravidel: nedělat si příliš velké naděje, neupínat se na Justina a nesnažit se ho
změnit. Ale jednou se vše změní. Justin je jako vyměněný
a prožijí dokonalý den. Ovšem příští ráno si Justin vůbec
nic nepamatuje a vše se vrátí do starých kolejí. A najednou
do jejího života vstoupí cizinec, který tvrdí, že on byl jejím
přítelem ten jeden dokonalý den.

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ – KOUZELNÉ PŘÁNÍ

KALENDÁŘ MALÉHO POSEROUTKY 2017
Škola není žádná legrace. Konec konců se stačí zeptat
Grega Heffl eyho. Kalendář malého poseroutky
s jedinečnými samolepkami ale vylepší jakýkoliv den
v roce! Velikonoce, prázdniny nebo Vánoce už nebudou
díky veselým hláškám nikdy jako předtím.

Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek.
Dvojčatům Alexovi a Connerovi se jejich sen splnil díky
kouzelné knize, která je přenesla do země pohádkových
příběhů. Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to,
že není cesty zpět. Čeká je napínavé dobrodružství plné
překvapení, kouzel a setkání s pohádkovými postavami.
Nepůjde však jen o setkání milá a příjemná. Boj dobra se
zlem totiž nikdy nekončí.

ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY

ŘEKNI MI TŘI VĚCI
Jessie má pocit, že všechno je nanic. Nejdřív jí zemřela
maminka, pak se táta znovu oženil. Proto se teď ocitla
v Los Angeles, ve škole plné zbohatlických dětí, mezi které
naprosto nezapadá. Pak jí ale za- čnou přicházet maily
od někoho, kdo si říká Někdo Nikdo. Tajemný pisatel se
postupně stává jejím prů- vodcem v nové škole i v novém
životě. Každý den si navzájem odhalují tři věci ze svých
životů, a i když se nikdy neviděli, stávají se z nich přátelé.
Kdo je tajemný NN?

Fanoušci Selekce zbystřete! Máme pro vás sbírku
povídek ze světa Selekce. Zajímá vás, co cítil princ Maxon
při prvním setkání s Americou, jak se Aspen dostal do
královského paláce, proč byla Marlee potrestána nebo
co Celeste plánovala, aby se zbavila soupeřek? Těšit
se můžete rovněž na bonusové scény, epilog, mapy
a ilustrace.

DŮM, VE KTERÉM

Salamandra Faerfaxová žije ve světě knih. Sídlo její
rodiny v sobě ukrývá nekonečnou knihovnu. Do jejích
hlubin se vydává pátrat po jednom speciálním svazku:
své vlastní dušeknize. S ním ovládne sílu a magii slov.
Netuší však, jak smrtelné nebezpečí se nad ní vznáší. Boj
proti vládcům bibliomantiky právě začíná!

FRAGMENT

STRÁNKY SVĚTA

Na kraji města uprostřed paneláků stojí Šedý dům. Skrývá
v sobě tajemství a za jediný den se v něm odehrají příběhy,
které ve světě venku nezažijete za celý život. Stejně zvláštní
jako Dům samotný jsou i jeho obyvatelé… Mladý vozíčkář
Kuřák žije v Domě už několik měsíců. Když ho přestěhují do
jiné skupiny výrazných osobností i prazvláštních individuí,
uvědomí si, že Dům je místo, které dokáže obrátit život
naruby všem, kteří žijí mezi jeho zdmi…

Zničit knihu už umíš díky Destrukčnímu deníku. Teď je
načase být znovu kreativní! Autorka Keri Smithová našla
jednou v parku podivně rozházené papíry, pokusila se je
seřadit a vyřešit tak záhadu, kterou v nich objevila. Nyní
podobný úkol čeká na tebe. Staň se autorem téhle knihy.
Doplň obsah a projdi výcvikem tajných služeb. Postupuj
obezřetně, nikdy nevíš, co na tebe čeká! Tahle kniha bez
tebe neexistuje…

OBR DOBR

KNIŽNÍ KLUB

COOBOO

DODĚLEJ TUHLE KNIHU
Malá osiřelá holčička Sofie, která žije v Londýně, se jedné
noci probudí a uvidí něco, co by vlastně vůbec vidět
neměla. Jeden moc a moc hodný obr se krade nocí a plní
hlavy spících dětí samými krásnými sny. Protože ho ale
nikdo nesmí poznat, vezme holčičku s sebou do své jeskyně
v zemi obrů. Tam teprve začnou ta správná dobrodružství!

MŮJ BRÁCHA ROBOT – ROBOTI SE ZBLÁZNILI!

PIKNIK V PROVENCE

Rodriguez žije v domě plném robotů. Snídani mu
nepřipravuje maminka, ale snída- ňobot, o zahradu
se stará robot Semínko a o úklid robotický uklízeč pan
Leština. Sammy má ale nejraději Éčka, robota, který
chodí do školy místo Sammyho nemocné sestry. Sammy
a Éčko jsou skoro jako bratři. Jenže jednoho dne se
Éčko zblázní a ostatní roboti spolu s ním. Co si Sammy
počne?

BARRY TRAPPNEY
KRABIČKY

A

PŘÍPAD

Elizabeth s manželem při romantickém výletu propadli kouzlu
Provence, rozhodli se odstěhovat na venkov a otevřít si tam
zmrzlinářství. Její druhá autobiografi cká knížka obsahuje
lákavé recepty na jídla jako plněné cuketové květy, fíkový koláč
či medovo -tymiánová zmrzlina, ale především vyprá- ví o všem,
co se může stát, když se dva lidé z města přestěhují na venkov,
když manželé zakládají společný podnik či když se americké
děvče učí francouzskému stylu rodičovství.

ZMAČKANÝ

VĚČNÉ MLÁDÍ
Mládí je jako virus, který napadá současnou společ- nost. Být
mladý se vyžaduje v profesi i v soukromí. Když Alice zjistí,
že s manželem začínají vypadat jako „přátelé rodičů“ za
jejího dětství, vyděsí se a okamžitě nastolí omlazovací kúru.
Předepíše sobě i manželovi posilovnu, dietu, změnu šatníku,
změnu slovníku… Zkrátka se musí radikálně omladit. Brzy
si všichni všimnou, jak se oba změnili, ale je tato honba za
věčným mládím, vyvolávající řadu humorných situací, opravdu
to, oč by měl člověk usilovat?

Tentokrát Barryho čeká detektivní pátrání po vzoru
detektiva Manksniff a! Barry je neprávem obviněn
z toho, že vypil Bumbovi limonádu, a bude muset využít
všechen svůj důvtip, aby očistil svou pověst. A jako by
nestačilo, že se proti němu spikli všichni spolužáci, moc
to neklape ani doma, kde Barryho rodiče věnují všechnu
svou pozornost jeho mladší- mu bráškovi, Desmondovi
Trappneymu druhému, uřvanému miminu. Ale to by
nebyl Barry, aby si s tím vším neporadil!

KNIHA BOUŘÍ

CLAŘINO TAJEMSTVÍ

Strašlivá noční bouřka po sobě zanechá pohromu
a úplně změní Dannymu život! Ráno po probuzení
totiž zjistí, že zmizeli jeho rodiče. Další záhadu najde
na zahradě – blesk rozčísl obrovský javor a jedna
z jeho ulomených větviček se stala kouzelnou. Díky
ní může mluvit se zvířaty a rostlinami. Navíc se objeví
zlý čaroděj, který chce větvičku pro sebe… Podaří se
Dannymu zachránit rodiče a zastavit nepřítele?

Claru Morvanovou probudí výstřel, který má za následek smrt
jejího staršího syna Édouarda. Clara tuší, co se stalo, ale rozhodne se, že důležitější než pravda je chránit svá vnoučata
a především mladšího syna Charlese, a tak se rozhodne prohlásit Édouardovu smrt za sebevraždu. Charles bojoval ve válce
a po návratu zjistil, že jeho milovaná žena Judith a jejich dcerka zemřely v koncentračním tá- boře. Od té doby je z něj jen
stín bývalého veselého a pohledného muže.

POLDA A OLDA – KNIHA 2

S DUŠÍ JAPONKY

Máte rádi veselé komiksové příběhy, které vycházely
ve Čtyřlístku? K těm nejoblíbenějším patřil seriál
Polda a Olda. Příběh o přátelství obyčejného kluka s
neobyčejným skřítkem, který se dokáže proměňovat, je
plný veselých dobrodružství, která dokážou nadchnout
i v dnešním světě. Již druhý svazek souborného vydání
všech příběhů slavné dvojice.

Denisa Ogino pokračuje ve vyprávění svého příběhu „slovenské“ Japonky, která odjela na návštěvu Slovenska a už se do
Japonska nesměla vrátit, protože jí to její manžel zakázal.
Denisa zůstává sama se svým synem Justinem a oba se ze dne
na den musí přeorientovat na slovenskou realitu. Denisa zůstane zcela bez prostředků, ale nerezignuje a využije všeho,
co se za léta pobytu v Japonsku naučila. Čím vším musí ona
i její syn projít? A najde nakonec Denisa štěstí, o němž snila?

ALBATROS

HARRY POTTER A PROKLETÉ DÍTĚ
Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako
přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel
a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí,
která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn
Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví,
o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál
hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu:
temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst. Divadelní hru
Harry Potter a prokleté dítě na námět J.K. Rowlingové,
Johna Tiff anyho a Jacka Thornea napsal Jack Thorne. Je
osmým příběhem ze série o Harrym Potterovi a zároveň
prvním, který se oficiálně dočkal divadelního zpracování.

ZAŽEHNUTÁ JISKRA
Když byly Jacobovi dva roky, řekli lékaři matce, že je autista
a nikdy nebude schopen ani zavázat si sám boty. Nehodlala
se s tím smířit a rozhodla se opustit tradiční terapii a zvolit
vlastní postup. Jacob má ve skutečnosti IQ vyšší než Einstein
a počítat se naučil sám v průběhu dvou týdnů. V devíti letech
začal pracovat na originální teorii v oblasti astrofyziky a od
dvanácti let se profesionálně věnuje kvantové fyzice.

DOBRÁ SEZÓNA V KUCHYNI KVĚTINOVÉ DEKORACE,
JEDLÉ DÁRKY A INSPIRACE KE STOLOVÁNÍ
DESET DĚTÍ PANÍ MING
Paní Ming neustále mluví o svých deseti dětech, které žijí na různých
místech rozsáhlého území Číny. Je to ale vůbec možné v zemi, kde je

MOTTO

Udělejte ze své kuchyně místo, kde budete volný čas
trávit s radostí! Autorky blogu Dobrá sezóna ukazují,
jak spojit tradice s moderními postupy a vytvořit krásné
i užitečné věci. Kniha je rozdělená do tří tematických
oddílů: Květinové dekorace, Jedlé dárky a Stolování.
V každém z nich najdete spoustu tipů a nápadů, jak si
zpříjemnit obyčejné i slavnostní chvíle.

Autorka v této knize vyvrací mýty a vysvětluje vše od
skutečných účinků kávy až po překvapivě nebezpečné
zahradničení. Uvádí přínosy i rizika umělého vyvolání
porodu, odběrů kvůli testování plodu, nabývání na váze,
těhotenství po 35 letech věku či těhotenské nevolnosti.
S oporou ve skutečných statistických datech si tak nyní
nastávající maminky mohou užít třeba své občasné
skleničky vína a lépe i celého radostného očekávání.

je snad šílená? Jaké tajemství skrývá?

POZŮSTALÍ

PLUS

CPRESS

TĚHOTENSTVÍ BEZ STRAŠÁKŮ NENECHTE SE
DEPTAT ZARUČENÝMI PRAVDAMI!

povoleno mít pouze jedno dítě? Obešla nějak zákon? Vymýšlí si, nebo

Poté co 2 % celosvětové populace náhle beze stopy zmizí, se
ostatní zoufale snaží pochopit, co se stalo. Román Toma Perrotty rozvíjí příběhy těch, kteří zůstali. Přináší originální pohled na fenomén biblického Nanebevzetí, protože není jisté,
zda šlo skutečně o něj, když si Bůh vzal i muslimy, buddhisty,
alkoholiky a zvrhlíky. Myšlenkově pronikavý pohled na společnost zasaženou nevysvětlitelnou událostí, v níž racionalita
ustupuje všemožným formám extremismu, ve své recenzi vysoce ohodnotil Stephen King.

CHTĚLA JSEM
NAJÍT SAMA SEBE
Michaela Nosková už dávno není jen „ta finalistka ze SuperStar“. Účinkuje
v několika muzikálech, učí na konzervatoři, stará se o dcerku Elišku i o přítele
Ondřeje, kterého se prý snaží trochu změnit.

na přehradu. Ale teď dávám přednost
dovoleným v zahraničí. Cestování jsem
docela propadla, moc ráda poznávám
nová místa a lidi. A je jedno, jestli vyrazím na lyže někam do Rakouska,
nebo na prodloužený víkend třeba do
Mnichova nebo jiného velkého města.
Musím říct, že léto jsem si užila a snažila jsem se načerpat síly, protože od
září mě čeká pořádný zápřah.

Jak jste trávila léto?
Léto jsem měla dost pracovní, protože
jsme na Karlštejně hráli muzikál Noc
na Karlštejně a vystupovala jsem i na
různých koncertech. Pak jsem si ale
dopřála dovolenou v Řecku na Krétě
a úplně na konci prázdnin ještě poslední týden u moře s Eliškou. Nevadí
mi přes léto pracovat, byly i roky, kdy
jsem mívala léto úplně volné.
Je Řecko vaše oblíbená destinace?
Líbilo se mi tam, ráda cestuju, pokud
to čas a peníze dovolí. Ale kdybych si
mohla vybrat jedno opravdu oblíbené
místo, bude to Dominikánská republika. Byla jsem tam dvakrát a ráda bych
tam jela zase. Líbilo se mi i v Thajsku,
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kde byly krásné a liduprázdné pláže,
ale Dominikánská republika má pro
mě velké kouzlo. Je to prostě Karibik,
kde lidi na ulicích tančí, všude zní hudba, všichni jsou v pohodě, veselí a umí
si užívat každý den. To se mi strašně
líbí.
Po jaké dovolené naopak vůbec
netoužíte?
Je to těžké, protože já jedu ráda kamkoliv, jsem spokojená, že mám volno
a můžu vypnout. Ale moc mě neláká
vyrazit na dovolenou třeba někam
pod stan, nebo být jen na chatě. Když
jsem byla holka, samozřejmě jsem tak
dovolené s rodiči trávila. Jezdili jsme
hodně na Šumavu, jela jsem i pod stan

Co máte před sebou?
V první řadě 22. září premiéru muzikálu Alenka v kraji zázraků. Až se vrátím
z dovolené, budou zkoušky vrcholit.
Hraju tam negativní postavu Černou
královnu. Moc mě ale baví, záporné
postavy hraju ráda. Po premiéře mě
čeká zkoušení dalšího muzikálu – Ferda Mravenec, který bude mít premiéru
až příští rok. Vlastně nebudu mít delší
volno až do dubna, protože pak mě
čeká ještě jedno zkoušení, a to Ples
upírů. Diváci mě můžou vidět taky v Sibylle a v Mamma Mia. A protože učím
na státní konzervatoři v Teplicích,
obory zpěv a interpretaci, týká se mě
i začátek školního roku. Ale do školy
se moc těším, mám skvělé žáky, jsem
na ně pyšná. Taky uvažuju o tom, že
poletím s kamarádkou zase do Ameriky. Byla jsem tam na několik týdnů
v březnu na studiích muzikálového
zpěvu. Denně devět hodin ve škole,
byla to pro mě úžasná zkušenost. Navíc Amerika mi přirostla k srdci, je to
mé další nejoblíbenější místo a rozhodně bych se tam opět chtěla podívat. Čeká mě ještě další studium, ale
to už u nás, příští rok, v Brně na JAMU.
Rozhodla jsem se dodělat si magisterské studium. Školu jsem kdysi přerušila kvůli soutěži Česko hledá SuperStar,
ale hlavně kvůli nabídce z Karlínského
divadla. Když jsem tam denně zkoušela, nebylo možné zvládnout jezdit
ještě do Brna do školy. Příští září tedy
nastoupím do třetího ročníku. Mám
štěstí, že mi dva ročníky uznají, je to
nejen kvůli praxi, kterou už mám, ale
taky asi díky studiu v Americe, které
jsem zakončila diplomem.
Neměla jste trému postavit se vy
sama jako profesorka před studenty konzervatoře?
Ani ne, já už jsem učila pár studentů
soukromě, tak jsem věděla, do čeho

jdu. Ale začátek pro mě byl trochu
složitější, než jsem si zvykla na školní
režim. Jak jsem řekla, mí žáci mi dělají jenom radost, jsou to lidi, kteří se
opravdu chtějí něco naučit, chtějí růst,
zdokonalovat se, pracují na sobě. Je
to hezký pocit. Vedení školy mě oslovilo poté, co jsem se vrátila ze studií
v Americe. Byla to pro mě velká výzva
a jsem ráda, že jsem nabídku přijala.
V čem vám studium v Americe
nejvíc pomohlo?
Tam se učí nejen klasické předměty,
jako jsou zpěv, herectví a tanec, ale
mají tam třeba předmět, který má studenty připravit na to, jak se chovat při
konkurzech. Jak se připravit, jak se co
nejlépe prezentovat, co producenti
posuzují, jak vás celkově vnímají. Bylo
pro mě strašně zajímavé podívat se na
sebe z druhé strany, očima producentů
nebo autorů. Když jsem se z Ameriky
vrátila, absolvovala jsem nějaké konkurzy i tady u nás. Po jednom z nich za
mnou přišel režisér a řekl mi, že můj
výkon považuje za jeden z nejlepších
konkurzních výkonů, jaké kdy viděl.
Člověk zpívá pořád stejně, ale to, jak
se prezentuje, je po té zkušenosti úplně jiné. Takže třeba tohle mi dalo studium v Americe.
Která z těch muzikálových postav
je vám nejbližší?
Asi ta z muzikálu Mamma mia. Sice je
to pětačtyřicátnice, čili o něco starší,
ale je vtipná a nad věcí. Neustále chodí „vystajlovaná“ po pláži a loví mladé
kluky a glosuje situaci. Je mi vnitřně
blízká.
Neustále taky řeší plastické
operace.
To je mi taky blízké.
Kolik jich máte za sebou?
Jenom zvětšení prsou. Ale dost se
o tom psalo v médiích, proto mají někteří lidi pocit, že jich bylo víc.
Jste teď se sebou už spokojená?
Ano, jsem. Zhubla jsem, mám váhu
a vůbec postavu, jakou jsem vždycky
chtěla mít. Po strašně dlouhé době
jsem opravdu spokojená, a to nejen
s postavou. Hodně sportuju, nedávno
jsem byla na týdenním tanečním kur-

zu, kde se tančilo čtyři a půl hodiny
denně. Takže můžu jíst i normálně
a nepřiberu, protože mám hodně pohybu.
Jak jste hubla?
Všechno u mě začíná od jídla. Když
se nehlídám, jím hodně a taky dost
sladké. Takže pokud chci zhubnout,
musím v první řadě změnit jídelníček
a pak přidat pohyb. Hubnutí je můj
celoživotní boj. A vždycky v září najíždím na trochu přísnější režim, protože
člověk si během léta leccos dovolí.

kam už se taky moc těší. Letos v září
jí bude šest, domluvili jsme se s jejím
tatínkem, že jí ještě o rok prodloužíme
dětství. Půjde proto do školy až za rok.
Myslíte, že by školu zvládla už
teď?
Možná zvládla, je hodně samostatná.
Umí si třeba několik hodin hrát sama
a nikoho nepotřebuje. Na druhou stranu je hodně citlivá. Taky je sportovně
nadaná, miluje pohyb, je hodně šikovná. Nejspokojenější je, když může lézt
po výškách. Přiznám se, že vůbec netuším, po kom tohle zdědila. (smích).

V září se narodila i vaše dcerka
Eliška
Eliška zatím stále chodí do školky,

Co má po vás?
My jsme s mým bývalým mužem docela podobné povahy a u Elišky se to
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NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Když mi bylo asi pět let, byli jsme s rodiči v Bulharsku. Bydleli jsme u někoho v bytě a rodiče pili s někým koňak. A druhá vzpomínka, když jsme šli do nějakého vodního světa a táta jel se mnou na skluzavce. Já jsem mu vyklouzla a sjela na konci do vody
a nemohla jsem se dostat nad hladinu, protože jsem neuměla ještě moc dobře plavat.
Michaela Nosková se narodila 21. 2. 1983 v Brně. Svou pěveckou kariéru začala po soutěži Česko hledá SuperStar, jíž byla finalistkou. Učí na státní konzervatoři v Teplicích. Vidět ji můžeme v muzikálech Noc na Karlštejně, Mamma Mia, Sibylla, Děti ráje,
Alenka v kraji zázraků, zanedlouho k nim přibudou i Ferda Mravenec a Ples upírů. V roce 2011 na hudebním festivalu na Krymu
získala 2. místo. V roce 2012 se umístila na 1. místě v pěvecké soutěži Baltic SuperStar na hudebním festivalu v Petrohradu.
Z manželství s Janem Horsákem má šestiletou dcerku Elišku. Žije s muzikálovým kolegou Ondřejem Báborem
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všechno ještě znásobilo. Někdy mám
pocit, že všechno negativní, co máme
v povaze my dva, má ona v mnohem
větší míře. Je například hodně tvrdohlavá, my jsme s bývalým manželem
každý taky dost paličatý.

hují. Možná ještě víc než stejné povahy. Člověka zkrátka přitahuje právě to,
čeho se jemu samotnému nedostává.
Jen si nejsem tak úplně jistá, jestli
jsou protiklady dobré pro dlouhodobý
vztah.

Myslíte si, že se přitahují víc
stejné, nebo protikladné povahy?
Já jsem si většinou našla partnera,
který mi byl povahově dost podobný.
Důležité je mít hlavně společné zájmy.
Nebo si je postupně vytvořit. Ale věřím na to, že protiklady se taky přita-

Co vás na muži odradí? Jaký
povahový rys?
Asi zbytečná negace. Já mám ke všemu hodně pozitivní přístup, a když
je někdo pořád negativní, docela mě
to ubíjí. Jasně, že se občas vyskytnou
nějaké problémy, takže člověku není

do zpěvu. Ale já jsem si vyzkoušela, že
když je nějaká krize, nijak zásadně se
nehroutím. Vždycky si řeknu, že každý problém se nějak vyřeší. Buď sám,
nebo mým přičiněním. A vždycky se to
stane. I když někdy dost na poslední
chvíli.
Bylo období, kdy jste se i přes svůj
pozitivní přístup k životu hroutila?
Zažívala jsem takové pocity v době,
kdy jsem odešla od svého bývalého
muže, Eliščina otce. Musela jsem pro
malou řešit novou školku, pro nás najít

a zařídit nový byt. V tu dobu jsem neměla tolik pracovních nabídek, ale naopak měla hodně vysoké výdaje. Bála
jsem se, jestli nás uživím. Ale vyřešila
jsem to. I díky fajn lidem, které jsem
v té době měla kolem sebe a kteří mi
hodně pomohli.
Bylo těžké dospět k rozhodnutí, že
nejlepší bude odejít?
Na jednu stranu ano, protože jsme
dohromady něco prožili, máme spolu
dceru. A pořád se máme rádi. Ale dospěla jsem do fáze, kdy mi došlo, jak
moc jsem se změnila a přizpůsobila
manželovi. Najednou jsem si uvědomila, že tohle nejsem já, že nejsem sama
sebou. A byly i další důvody. Tak jsme
se rozhodli to skončit. Shodli jsme se
na tom, že lepší je vztah ukončit ve
třiceti, kdy máme oba šanci vybudovat
si nový život, přesně takový, jaký každý z nás chce. A ne se dalších deset
let převážně trápit a ve čtyřiceti letech

si říct, že jsme tohle rozhodnutí měli
udělat už dávno.

jenom trošku. Spíš se jeden druhému
přizpůsobujeme.

Nesouvisely ty změny s faktem, že
se vám narodila dcera a měla jste
najednou úplně jiné starosti?
Do určité míry ano. Ale můj muž byl
úžasný v tom, že se o Elišku od narození hodně staral. A když jí byly čtyři
měsíce, já jsem se vrátila k práci a on
zůstal na mateřské dovolené. Takže
já jsem nebyla ta matka, která byla
jen doma s dítětem a přemýšlela, co
všechno jí třeba v profesi utíká. Ale
můj muž si představoval jinou partnerku, než jsem byla já, a postupně
mě měnil k obrazu svému. Až jsem si
uvědomila, že ten obraz se neslučuje
s tím, jak se já cítím a jak chci dál žít.

V čem například?
Ondřej je ještě mladej, je mu 25, má
na některé věci trochu jiný pohled než
já. Když žena skočí do vztahu s o něco
mladším mužem, a navíc když ona má
ještě dítě, ten muž najednou musí řešit
situace spojené s výchovou, i když sám
otec ještě není. Musí se naučit vnímat
některé věci trochu jinak.

Váš současný partner – muzikálový kolega Ondřej Bábor vás nemění k obrazu svému?
Nemění, snažím se měnit já jeho, ale

Jak Ondřeje přijala Eliška?
Ta ho úplně zbožňuje. Vždycky když
je u tatínka a telefonuje se mnou, po
minutě se ptá na Ondru a chce s ním
mluvit. Dělám si z něj legraci, že je to
proto, že si jsou věkově blízko. (smích)

Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Make up Monika Navrátilová
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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
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

