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Editorial
Milé čtenářky,
Když tak sedím v kanceláři, za okny to konečně vypadá jako na jaře, na facebooku se
objevují fotky prvních jarních kytiček, které
poráží zimu, mám pocit, že je život vlastně
docela fajn. Jistě, nemůžu moc brouzdat na
internetu, protože oznámení typu: „Válka
začala, jen jsme si toho zatím nevšimli…“,
člověku moc na optimismu nepřidají… Stejně jako zprávy, že počet nehod na českých
silnicích roste, za patnáct let se zdvojnásobí
počet pacientů s rakovinou a malé děti na
Ukrajině zažívají bombardování…
Prostě svět kolem nás není až tak úplně růžový a nalakovat si ho na růžovo nepomůže, nicméně s realitou se musíme naučit žít
a pokud možno nekoukat kolem sebe přes
šedivé brýle nezájmu a intolerance. Protože
mít se budeme tak, jak si sami zasloužíme…
Takže krásné optimistické jaro s naším
časopisem, který jako každý měsíc přináší
spoustu zajímavých článků. Možná právě
díky nám skoncujete s jarní únavou, nachlazením, nebo kašlem. A to, předpokládám,
by bylo fajn.
Takže krásné jarní počtení…
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NA CO SE NEJČASTĚJI

CHCEME ZEPTAT
Čekáte miminko a v hlavě máte spoustu otázek? Na něco
se možná zeptáte, na některé věci se zeptat stydíte či bojíte.
Co vás nejčastěji zajímá?
INZERCE
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1. BUDE TO CHLAPEC NEBO
DĚVČE?
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Již starověcí učenci se snažili najít
způsob, jak určit pohlaví plodu před
porodem. Důkaz o tom podává staroegyptský papyrus pocházející z doby

k nim stejnoměrná množství zředěné
moči těhotných žen; když totiž předtím
použil moči nezředěné, klíčila obilná
zrna buď příliš pomalu, anebo někdy
neklíčila vůbec. Délku vzrostlých klíčků
podrobil přesnému měření. Zjistil, že

snažili v minulých stoletích předpovídat, narodí-li se chlapec, nebo děvče.
Už v 17. století jich jeden holandský lékař napočítal 262. Když však byly v pozdějších dobách objektivně přezkoušeny, ukázaly se jako bezcenné.

faraona Ramsese II., uložený v berlínském muzeu. Uvádí se v něm, že pohlaví plodu, který se vyvíjí v děloze, se dá
určit tímto způsobem: Stačí prý zalévat
močí těhotné ženy obilná zrna ječmene
a pšenice. Klíčí-li rychleji ječmen, je to
znamení, že se narodí děvče.
Badatelé našeho století přezkoušeli správnost tohoto sdělení. A tak J.
Menger podal v roce 1933 zajímavou
zprávu o výsledcích svých výzkumů.
Aby dosáhl nezkreslených závěrů,
vložil zrna ječmene a pšenice odděleně do pokusných nádobek a přiváděl

u 80% případů mohl podle délky klíčků
předpovědět, zda se vyšetřované ženě
narodí chlapec, nebo děvče. Ve 20%
případů však byly výsledky chybné.
Někteří biologové se pokusili vypátrat,
proč moč těhotné ženy jednou urychluje klíčení pšeničného, jindy ječného
zrna. Dospěli k názoru, že moč těhotných žen obsahuje látky podobné hormonům, které se liší podle toho, vyvíjí-li se v děloze zárodek mužského nebo
ženského pohlaví.
Mohli bychom vyprávět zajímavé historky o stovkách způsobů, jimiž se lidé

Teprve ve druhé polovině našeho století se podařilo objevit dvě spolehlivé
metody k určení pohlaví plodu před
porodem.
První z nich je použitelná již od 9. týdne
těhotenství. Odebere se plodová voda
a laboratorním vyšetřením se z ní zjistí, zda se v děloze vyvíjí chlapec, nebo
děvče. Odběr plodové vody však je
složitý a není bez rizika. Proto se tato
metoda používá pouze ojediněle, např.
u žen, které jsou přenašečkami choroby
zvané “vrozená krvácivost”.
Druhá metoda je použitelná bez ne-

Pupečníková krev,

dar na celý život

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných
kmenových buněk, které se využívají na léčbu několika desítek vážných onemocnění.
Medicínský výzkum otevírá nové možnosti
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně
pupečníku v regenerativní medicíně, kde
se jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako
například dětská mozková obrna, autismus, diabetes 1. typu, traumatické poškození mozku a další.
Cord Blood Center nabízí ve schválených nemocnicích jako jediná tkáňová banka v České republice také odběr a uskladnění buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň
obsahuje mezenchymální kmenové buňky, které se se navzájem doplňují s buňkami
z pupečníkové krve. Rodiče mají možnost
se rozhodnout mezi typy odběru Classic,
kdy je krev odebírána pouze z pupeční šňůry a Premium, kde se odběrem i z placenty
zvyšuje množství odebrané krve a tím i
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

Více informací se dozvíte na

800 900 138

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně
pupečníku se odebírají na začátku života,
jsou mladé a mají dobrou schopnost se
množit. Nejsou zatížené životním stylem,
stárnutím anebo získaným onemocněním.
Jejich odběr je jednoduchý, bezbolestný
a neškodí matce ani dítěti.

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života
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bezpečí pro matku i plod. Je to vyšetření ultrazvukem. Zkušený lékař dokáže
s použitím ultrazvuku rozpoznat pohlaví plodu; buď mužské pohlavní ústrojí
u vyvíjejícího se chlapečka, nebo ženské
pohlavní ústrojí u vyvíjejícího se děvčete. Takové rozlišení však je možné až ve
druhé polovině těhotenství.
Celosvětovým statistickým sledováním
byla nalezena zajímavá a důležitá biologická zákonitost. Ve všech světadílech se rodí přibližně stejný počet děvčat a chlapců. Přesněji řečeno – chlapci
mají co do počtu nad děvčaty docela
malou převahu. Příčiny tohoto jevu se
dosud nepodařilo vypátrat.

2. JAK TO, ŽE JSOU DVĚ?
Ženské zárodečné buňky, totiž vajíčka,
vznikají ve vaječnících, uložených po
stranách dělohy v dolní části břišní dutiny. Obvykle dozrává jenom jediné vajíčko, které je pak vypuzeno do vejcovodu
a tam může být oplodněno mužskou
zárodečnou buňkou. Putuje pak do děložní dutiny, kde se začne vyvíjet jediný
lidský zárodek.
Výjimečně se však může stát, že v jediném měsíci dozrají dvě nebo více vajíček
buď v jednom, nebo v obou vaječnících.
Dozrálá vajíčka mohou být oplodněna zároveň a žena pak může dát život
dvojčatům, ve velice vzácných případech dokonce i více dětem. Každý lidský zárodek se v takovém případě vyvíjí
úplně samostatně v samostatném vaku
blan a se samostatným lůžkem. Dvojčata, která se narodí, vznikla vlastně
ze dvou různých vajíček, oplodněných
dvěma různými mužskými zárodečnými buňkami. Tato dvojčata se sobě
nepodobají více než jiní bratři a sestry;
dokonce mohou být různého pohlaví.
Říká se jim dvouvaječná dvojčata.
Na rozdíl od těchto dvouvaječných
dvojčat existují také jednovaječná dvojčata. Vznikají z jediného oplozeného
vajíčka. Kromě normálních lidských
vajíček existují totiž výjimečně i vajíčka s velkým jádrem a s dvojnásobným
nebo vícenásobným počtem chromozomů, tj. částic, jež jsou nositeli lidských
vlastností. Vajíčkům s takovou odchylkou se říká “mnohomocná vajíčka”.
Podobně i mužské zárodečné buňky se
mohou ve výjimečném případě vyskytovat s dvojnásobným nebo i vícenásobným počtem chromozomů; říká se jim
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pak “mnohomocné spermie”.
Jestliže se setká mnohomocné vajíčko
s mnohomocnou spermií, může vznik-

nout útvar, z něhož se pak vyvíjí nikoli
jeden lidský zárodek, nýbrž dva zárodky; tedy jednovaječná dvojčata. Ta se

Těhotenství
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vyskytují mnohem vzácněji než dvouvaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata
jsou vždycky stejného pohlaví, tj. buď

dva chlapci, nebo dvě děvčata. Vyznačují se nápadnou vzájemnou podobou,
takže jedno takřka nelze rozeznat od

druhého. Nejen tělesná podoba, ale
i duševní vlastnosti jednovaječných
dvojčat jeví nápadnou podobnost. Pro-
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to se jim říká “blíženci”.
Průběh těhotenství s dvojčaty se většinou vyznačuje některými odchylkami.
Větší nitroděložní obsah způsobuje, že
břicho ženy, která nosí dva plody, bývá
nápadně zvětšeno. Čtvrtina všech těhotenství s dvojčaty končí před vypočteným termínem porodu.
Existují také trojčata, čtyřčata, paterčata i porody ještě většího počtu plodů. Jsou to však vzácné případy; jejich
narození se ohlašuje sdělovacími prostředky, někdy se stávají světovou senzací.
Statisticky je zjištěno, že asi na 80 porodů připadá jeden porod dvojčat; na
7100 porodů jeden porod trojčat. Čtyřčata se objeví dokonce jen jednou mezi
půl milionem porodů.

3. MÁ PLOD SPRÁVNOU
POLOHU?
V prvních měsících těhotenství je plod
obklopen v děložní dutině takovým
množstvím plodové vody, že v ní vlastně plave. Takový stav trvá až do druhé
poloviny těhotenství, a tak poloha plodu bývá až do 36. týdne nestálá. Několik dní může plod ležet hlavičkou nahoru, pak několik dní hlavičkou dolů,
v dalších dnech může mít hlavičku na
pravé straně děložní dutiny. Všechny
tyto polohy jsou do 36. týdne těhotenství běžné.
Ve 36. týdnu je plod už tak velký, že
se nemůže v děložní dutině volně pohybovat, a tak zaujme stálou polohu.
Většinou se ustálí v poloze hlavičkou
dolů, ručky má ohnuté v loktech a zkřížené na hrudníku. Nožky jsou ohnuté
v kyčlích i v kolenou a přitažené k tělíčku. Ručky, nožky i hlavička jsou tedy
přiloženy k tělíčku tak, že vzniká vejčitý
útvar, který se velmi dobře vejde do děložní dutiny.
Méně často se stává, že se poloha plodu ustálí s hlavičkou nahoře, přičemž se
zadeček dostane do dolní části dělohy.
I tato poloha je správná a nečiní při porodu obtíže.
Kdyby se však stalo, že by se plod ustálil v děloze s hlavičkou na pravé nebo
levé straně a s tělíčkem napříč, pak je to
poloha pro průběh porodu nepříznivá;
lékař by vás na takovou skutečnost při
návštěvě poradny upozornil. Většinou
se pokusí o převedení plodu do správné polohy.
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V případě, že by se nepodařilo převést plod do správné polohy a hlavně
ho v ní udržet, doporučil by vám lékař
v zájmu vašeho zdraví i zdraví vašeho
dítěte přijetí na porodnické oddělení
dříve, než nastane porod. Tím je zajištěna pravidelná denní odborná kontrola
polohy plodu až do dne porodu, což lze
provádět jedině na lůžkovém oddělení.

4. JAKÝ MÁ BÝT CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK HMOTNOSTI TĚHOTNÉ
ŽENY?
Celkový přírůstek hmotnosti těhotné
ženy činí přibližně 8–12 kg, v ojedinělých případech může být vyšší, a přece
nemusí být známkou choroby.
V případě, že by těhotná žena během
jediného týdne přibrala více než půl kilogramu na hmotnosti, doporučí lékař
v poradně příslušná opatření: úpravu
stravování, omezení příjmu tekutin
atd. Proto se tělesná hmotnost těhotné
ženy zjišťuje při každé návštěvě poradny.
Pro ilustraci uvedeme, jak vzniká celkový přírůstek hmotnosti ženy, která porodí dítě vážící 3300 g.
•
hmotnost plodového lůžka přibližně 500 g
•
hmotnost dělohy se zvýší přibližně
o 1000 g
•
hmotnost plodové vody 1000 g
•
hmotnost plodu 3300 g
•
hmotnost zvětšeného objemu krve
těhotné ženy 500 g
•
hmotnost rozmnožené tekutiny
v tělesných tkáních 2000 g
•
hmotnost prsů se zvýší přibližně
o 500 g
•
celkový přírůstek hmotnosti tedy
činí přibližně 8800 g

5. MÁ SPRÁVNÝ RH-FAKTOR?
Lidskou krev je možno podle jejích
vlastností rozdělit do čtyř základních
skupin: A, B, AB, 0. Při každém krevním
převodu se vždy dává nemocnému člověku krev od dárce, který má stejnou
krevní skupinu, anebo je tzv. univerzálním dárcem.
Ještě nedávno, přestože se zachovávalo
pravidlo o stejných krevních skupinách,
vznikaly někdy po krevním převodu určité poruchy. Jejich příčinu se podařilo
odhalit prostřednictvím pokusů na opicích patřících do skupiny Macacus Rhesus. Nově objevená vlastnost krve byla

na památku oněch opiček pojmenována dvěma začátečními písmeny jejich
jména “Rh-faktor”.
Proč se tedy u těhotných žen Rh-faktor
zjišťuje? Zde je vysvětlení: Jestliže těhotná žena ve své krvi Rh-faktor nemá,
čili je podle odborného názvosloví Rh
negativní, avšak krev jejího manžela
Rh-faktor obsahuje, čili je Rh pozitivní,
může se stát, že vyvíjející se plod zdědí
po svém otci krev Rh pozitivní.
Tato Rh pozitivní krev plodu může
způsobit, že v matčině krvi se začnou
vyvíjet protilátky. A ty zpětně mohou
působit rozpad červených krvinek plodu, tedy vznik chudokrevnosti u novorozenců.
Díky obrovským objevům v lékařských
vědách se podařilo najít velmi účinnou
metodu k zabránění tvorby Rh-protilátek v krvi těhotných žen. Badatelé
přitom vyšli z poznatku, že při prvém
těhotenství bývá v krvi těhotné ženy
jenom velmi malé množství protilátek,
protože plodovým lůžkem proniká do
krve těhotné ženy jenom nepatrné
množství Rh pozitivních krvinek plodu.
Značné množství však jich pronikne teprve při ukončení těhotenství porodem
nebo potratem.
Při dalším těhotenství však stačí průnik
třeba jenom malého množství Rh pozitivních krvinek do krevního oběhu těhotné ženy a protilátky se tam začnou
tvořit ve vysokém množství. Proniknou
pak do krevního oběhu plodu, rozkládají jeho krvinky. Způsobí chudokrevnost a novorozenec onemocní těžkou
žloutenkou. Přitom může nastat velmi
vážné poškození jeho mozku.
Tomu se dnes předchází následujícím
způsobem. Jestliže žena s negativním
Rh-faktorem porodí dítě s pozitivním
Rh-faktorem, dostane injekci s určitou
chemickou látkou, která odstraní z jejího krevního oběhu krvinky plodu, které tam pronikly. Tím se odstraní podnět
pro tvorbu protilátek při případném
příštím těhotenství.
Injekce se stejnou chemickou látkou se
podává také všem Rh negativním ženám, které samovolně potratily anebo
jim bylo uměle přerušeno těhotenství
(protože u těchto žen není možné vyšetřit krev potraceného plodu).
Zdroj:porodnice.cz,
foto: Schutterstock.com

Pozor na kyselinu listovou...
Kyselina listová je ve vodě rozpustný
vitamin skupiny B (B9), který je v lidském organismu nezbytný při biosyntéze DNA v buněčném jádru a syntézu
aminokyselin, tedy zejména pro dělení
buněk, tvorbu červených krvinek. Málo
se ví, že kyselinu listovou jako takovou
není tělo schopno využít. Je to jako
s většinou ostatních látek, co člověk sní,
musí tělo přeměnit (metabolizovat), teprve pak je umí využít. Kyseliny listová
se pomocí enzymů přemění na tzv. foláty, které pak tělo využívá pro dělení buněk, obnovu a regeneraci, tkání a jiné
procesy. Zvláštní význam mají foláty
v průběhu těhotenství pro normální
růst a vývoj plodu. Jejich nedostatek
se pak může projevit rozštěpovými a jinými vývojovými vadami. Nedostatek
folátů může vzniknout dvěma způsoby.
Buď nedostatečným příjmem stravy bohaté na kyselinu listovou (tzv. absolutní
nedostatek) například z důvodu ne-

chutenství, zvracení aj., nebo neschopností těla přeměnit kyselinu listovou na
tyto aktivní formy díky genetické poruše enzymu (tzv. MTHFR mutace).
Vědci zjistili, že organismus téměř 50%
žen z genetických příčin nedokáže dostatečně přeměnit kyselinu listovou na
foláty. Proto se jeví výhodnější užívat
rovnou hotové foláty. Dochází k rychlejšímu zvýšení jejich hladiny v těle.
Naopak jejich nedostatek v těle matky
zvyšuje riziko rozštěpových a jiných vývojových vad plodu (například rozštěpu
neurální trubice). Proto mají foláty v těhotenství nezastupitelný význam zdraví
miminka.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
…doporučený příjem kyseliny listové/
folátů pro těhotné ženy je 600 μg. Její
průměrný denní přísun, bez doplňků
stravy, se však pohybuje v rozmezí 122
až 339 μg?

INZERCE

Jednoduché řešení pro těhotné
Femibion® s biologicky aktivní a tělu přímo dostupnou formou folátu – tzv. Metafolinem®
Pro plánování těhotenství, období těhotenství i kojení

-CzF½
FTWJ½zGPC
PGFQM½zG

léty prověř
prověřená
kvalita

optimálně
metabolizovat
kyselinu listovou.
Metafolin® je
biologicky aktivní
přímo dostupná
forma folátu

* IMS 2012–2014

Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo na www.femibion.cz

CH 15 FB 08

Doplňky stravy pro plánování těhotenství, období těhotenství a kojení
jediné s obsahem Metafolinu® v ČR.
Nenahrazují pestrou a vyváženou stravu.

Modní trendy i pro naše
nejmenší. Brýle, kloboučky, UV oblečení zn. Babybanz jsou tu opět s novými vzory a nadstandardní
kvalitou ochrany. Koupíte
na
www.nextik.cz nebo
www.babybanz.cz

KEFÍROVÉ MLÉKO
NÍZKOTUČNÉ
Obsahuje probiotické kultury (Lactobacillus
Acidophilus, Bifidobacteria, Streptococcus Thermophilus).. Je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Obsahuje 0,8 % tuku. Můžete si vybrat ze tří
příchutí: jahoda, meruňka, višeň.
K dostání také kefírové mléko nízkotučné bez
příchutě s obsahem tuku 1,1 %.

BERÁNKOVY
PERNÍČKY

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 51% – ZDRAVÉ MLSÁNÍ BEZ “ÉČEK”
čokoláda je slazena třtinovou šťávou Panelou. Neobsahuje lepek,
lecitin ani látky určené k aromatizaci.
Mléčná 51% je čokoláda s vyšším kakaovým podílem, než je
běžné u mléčných čokolád, přesto si zachovává jemnou chuť
a výraznou čokoládovou vůni.

Více na www.cokoladovnatroubelice.cz

Chcete překvapit malé koledníky
netradiční odměnou, kterou
v košíčku ještě nemají? Vsaďte na
velikonoční Beránkovy perníčky
od Penamu. Děti potěší veselý
obal i chutné malé perníčky
s rybízovou náplní. Můžete jich
koupit více, orientační cena je
12,90,-.

Více na www.penam.cz

POZOR! KLÍŠTĚ MŮŽETE CHYTIT I V CHLADNÉM BŘEZNU!
O víkendech už mnozí lidé míří do přírody, kde ovšem čekají nenasytní paraziti, schopní nakazit nejen člověka, ale i psa
či kočku různými infekcemi, v prvé řadě pak lymeskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Pokud na svém či zvířecím
těle naleznete přisáté klíště, nezoufejte. Použijte původní český vynález, přípravek Ixoderm. Stačí z tubičky nakapat na
přisátého roztoče pár kapek. Účinná látka klíště nejdříve ochromí, čímž zamezí jakékoliv obranné reakci, při které by mohlo
dojít k infikování lidského organismu. Následně je parazit vlivem přípravku usmrcen a zpevněn natolik, že se dá jednoduše
vytáhnout. Chcete vyhrát balíček, který obsahuje jedno balení modrého Ixodermu a jedno balení Ixodermu Vetri pro zvířata?
Stačí zodpovědět soutěžní otázku:
Mohou se lidé v České republice očkovat proti lymeské borelióze?
a. ano
b. ne
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

FIGURKY SE SLADKÝM PŘEKVAPENÍM
Chcete-li malé koledníky potěšit originální „výslužkou“, obdarujte je čokoládovými figurkami,
které v sobě ukrývají sladké překvapení! Radostné plamínky v dětských očích zaručeně zažehne odměna ve formě čokoládových figurek LENTILKY Kuřátko ve vajíčku a LENTILKY Slepička.
Každá z figurek v sobě má ještě figurku menší, která v sobě ukrývá pestrobarevné LENTILKY.
Pokud chcete dětem udělat opravdovou radost, nezapomeňte jim přibalit i novinku LENTILKY
Trio. Více informací naleznete na webových stránkách WWW.ORIONCOKOLADA.CZ
Výhra čeká na 5 šťastlivců, kteří správně zodpoví soutěžní otázku:
Který produkt v sobě neskrývá ještě jednu menší figurku?
a. LENTILKY Kuřátko ve vajíčku
b. LENTILKY TRIO
c. LENTILKY Slepička
Odpovědi posílejte na www.rodinaaja.cz

www.msene.cz

LETNÍ HRY BEZ HRANIC

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 3 DO 8 LET

Pestrý program pro děti v období prázdnin
od 6. července do 28. srpna se zaměřením
na sport, angličtinu a výlety za město.

Vytrhněte se z každodenního života plného
stresu a načerpejte novou energii.

Antistresový pobyt

TÝDENNÍ AKTIVITY

Cena pobytu již od
4.340,- Kč/osoba

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Každodenní součástí programu je anglická konverzace. Denní aktivity se mohou
přizpůsobit podle počasí. Děti budou rozděleny podle věku do dvou skupinek
s maximálním počtem 6 dětí v jedné skupině na jednoho lektora.
Prázdninový program je bez přespávání s otevírací dobou od 7:30 do 17:30.

CENA ZA 1 TÝDEN JE 2 600 KČ VČETNĚ ZDRAVÉ STRAVY, PLAVÁNÍ,
ANGLIČTINY A VSTUPU DO SPORTOVNÍCH AREÁLŮ.

Více pobytů na

www.msene.cz

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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SOUTĚŽ S PEXI

 ČTVRTEK: Dobrodružná hra,
během které budeme poznávat
pražská domovní znamení.
 PÁTEK: Den plný sportu a her
ve sportovním areálu Masná
(yoyování, street dance, fotbal,
dětská atletika a zdolávání
překážek).

 PONDĚLÍ: Ranní rozcvička
s prvky jógy a venkovní hry
na vybaveném hřišti na Praze 1.
 ÚTERÝ: Půldenní výlet vlakem
za město do přírody.
 STŘEDA: Plavání nebo skákání
na trampolíně pod dohledem
odborných lektorů.

Délka pobytu: 4 dny – 3 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové
pokoje s TV
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x klasická masáž zad
• 1x čínská masáž hlavy
• 1x esenciální olejová aroma koupel
• 1x masáž SU-JOK (ruce)
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
• 1x celotělový ovocný zábal
• 1x vířivá koupel s Calmonalem
Bonus:
• 1x volný vstup do malé posilovny
během pobytu
• 1x balíček bylinné koupele z Lázní Mšené
pro domácí použití

Pididomek – školka a jesle
s rozšířenou výukou angličtiny
U Půjčovny 3, Praha 1

Ředitelka:
Anna Dostálová
Mobil: 773 548 534

www.pididomek.cz
MODELÍNA PLAYFOAM®, ANEB
NEŠPINIVÁ ZÁBAVA
Také se vám jako první při vyřknutí slova plastelína vybaví
zašpiněný nábytek, koberec a oblečení? Pokud je to jediný důvod, který vás odrazuje od pořízení plastelíny vaší
ratolesti, máme pro vás řešení. Tím je nešpinivá chytrá
modelína Playfoam.
Modelína nešpiní a je také bezlepková, takže i případné
pozření nepředstavuje problém.
Chcete vyhrát balíček s modelínou?
Stačí odpovědět na otázku, je možné k modelíně dokoupit i doplňky? Více hledejte na WWW.PLAYFOAM.CZ
Odpověď posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz

Svět nejmenších
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NADÝMÁNÍ
Tento problém mají téměř
kojenci, především v prvních
cích. Trávicí systém se teprve
ně dostává do formy. Navíc

všichni
4 měsípostupse dítě

neumí aktivními pohyby zbavit tlaku
a napětí – potřebuje přitom naši pomoc. Koliky jsou z tohoto hlediska
nutný, byť bolestný proces vyspívání,
při němž si dítě zvyká na své prostředí. Nemůžete své dítě od nich ochránit, ale můžete mu je pomoct ulehčit.

•
•

•
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Nošení pomáhá.
Teplo podporuje uvolnění. (Nahřejte sáček s třešňovými peckami
v mikrovlnné troubě a přiložte ho
na bříško)
Masáž bylinkovým olejem (z lékárny) působí spíš preventivně – pou-

•

•

•

•

žívejte ji například při přebalování.
Uvařte slabý fenyklový čaj (1 sáček
na ½ l) a dejte dítěti nejvýše 100
ml denně.
Pije-li už dítě z láhve, může pomo-

Příčinou může být nedostatek tekutin, málo vlákniny nebo nedostatek
pohybu. Reagujte ihned, jinak se dítě
bude častěji pokoušet zadržovat stolici.

ci přípravek proti pěnivosti (na lékařský předpis).
Vyzkoušejte antikolikové láhve
s ventilem. Případně (po dohodě
s lékařem) změňte mléčnou výživu.
Kojíte-li,
zkuste
vypozorovat,
zda neexistuje souvislost mezi
tím, co jíte vy, a kolikami dítěte.

•

•

ZÁCPA
Kojené děti zácpou netrpí, spíš děti krmené umělou výživou. Zácpa se může
objevit také po zavedení příkrmu. Pokud je stolice tvrdá, nechce ji dítě vytlačit, protože ho to bolí. V tom případě
pomůže dětský lékař miniklystýrem.

•

Důležité je pít. Pokud vaše dítě
normálně přibývá na váze, dejte
mu navíc k mléku pokaždé 20 ml
teplé převařené vody. Buď mezi
dvěma jídly nebo před jídlem. Čím
víc pevné stravy dítě dostává, tím
víc tekutin potřebuje.
Cvičte s dítětem při přebalování
a během doby, kdy je vzhůru, mu
dejte šanci se hýbat. Nenechávejte
ho v dětském šátku!
Při tvrdošíjné zácpě podávejte
k ovocné nebo mléčné kaši ½ ČL
mléčného cukru. A žádné banány – lepší je jablečná přesnídávka.

INZERCE
1-2 s_BabyCalm.indd 1
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BLINKÁNÍ
70% všech kojenců často po kojení
blinká. Žaludek je ještě malý a jícen
krátký, takže při odříhnutí často vyjde
i trochu obsahu žaludku; také proto, že
trávení probíhá pomalu. Někdy se miminko prostě přejí nebo spolyká hodně vzduchu a málo ho odříhne. Dokud
vaše dítě dobře prospívá, nedělejte si
s tím starosti. Při vydatnějším zvracení
byste měla jít k lékaři, protože se může
jednat o infekci nebo jiné onemocnění. Miminko má v těle větší podíl vody
než dospělý a navíc neumí ztrátu tekutin tak dobře vyrovnat, protože jeho
ledviny ji ještě tolik nevrací do oběhu.
•

•
•
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Při kojení držte dítě spíš v kolmé
pozici. Po 15 min. pití ho přidržte ve vzpřímené pozici na prsou
a nechte ho odříhnout.
Snažte se vyhnout tomu, aby spolykalo mnoho vzduchu.
Někdy pomůže dodatečné kojení,
aby dítě nebylo tak dychtivé; zároveň tím snížíte porce. Někdy naopak pomůže zvětšit odstupy mezi
kojením, a to tehdy, pokud vaše
dítě kojením uspokojuje svou potřebu blízkosti, pije, i když nemá
hlad, a pak blinká.

•

Po jídle ho ihned nepokládejte
ani nepřebalujte. Při drastickém
zvracení jděte ihned k lékaři. Další opatření jako v případě průjmu.

PRŮJEM
Kojené děti mají řídkou stolici a plínka je i několikrát za den plná. Pokud
je však stolice spíš nazelenalá a nepříjemně páchne, vaše dítě je podrážděné a má problémy, měla byste jít
i s plnou plínkou k lékaři. U dětí krmených umělou výživou je diagnóza
většinou jednodušší, protože mají pevnější stolici. Při průjmu obvykle spočívá největší riziko ve ztrátě tekutin.
•

•

V každém případě kojte dál – nejlépe po malých dávkách. Používáte-li mléčnou výživu, rozřeďte ji
dvojitou porcí vody a takto zředěnou podejte dítěti. Postupně koncentraci vraťte do normálu. Nejprve se však poraďte s lékařem.
Popřípadě dejte dítěti napít
rehydratačního roztoku (z lékárny) nebo čaje (1–2 ČL černého čaje přelijte 1 l vroucí vody,
louhujte 3 min. a smíchejte
s 15–20 g cukru a špetkou soli).

OPRUZENÍ
Dětská pokožka je tenká a jemná. Není proto divu, že se v mokru při styku s močí a stolicí zanítí.
•

Pokud máte podezření, že vaše
kojené dítě reaguje na potraviny
ve vaší stravě, zkuste několik dní
domnělou škodící potravinu vynechat. Pokud to nic nezmění, jezte
zase vše dál.
•
Do dětské výživy nedávejte žádné
kyselé šťávy a džusy, raději použijte jablečný nebo hroznový džus.
•
Při léčení pomáhá časté přebalování. Otřete zadeček heřmánkovým čajem a nechte ho na vzduchu
zaschnout. Jemně ho nakrémujte
dětským pleťovým mlékem, třezalkovým olejem nebo měsíčkovou
mastí.
•
Můžete také zkusit přejít na látkové pleny nebo prací plínkové
kalhotky. Dejte do plínky zábal
s léčivým buretovým hedvábím
(ze specializované prodejny pro
kojence). Někdy pomůže i změna
značky plínek. Nechte co nejčastěji
zadeček nahý.
Zdroj: Miminko.estranky.cz,
babyweb.cz, foto: Schutterstock.com

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

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

Více informací na

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

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

INZERCE
obchodak.indd 1
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SPÁNEK
Je známo, že začátek života po narození děťátko vlastně prospí. Spinká
od krmení ke krmení až dvacet hodin denně. Kojenci mají jiný spánek
než dospělí, nerozlišují totiž den a noc. Až od prvního roku života jejich
potřeba spánku klesá a spánek se soustřeďuje do převážně noční doby.
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DĚŤÁTKA

ZÁSADY SPRÁVNÉHO
SPANÍ
INZERCE
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Jak dítě stárne, postupně se jeho doba
spánku snižuje:
•

Třítýdenní miminko prospí mezi
patnácti až osmnácti hodinami
denně.
•
Šestitýdenní spí patnáct až šestnáct hodin denně.
•
Čtyřměsíční dítě prospí denně devět až dvanáct hodin se dvěma
kratšími zdřímnutími.
•
Půlroční dítě spí deset až dvanáct
hodin se dvěma zdřímnutími.
•
Roční dítě prospí denně deset až
jedenáct hodin se dvěma zdřímnutími.
•
Dvouleté dítě prospí přibližně jedenáct až dvanáct hodin s jedním
krátkým spánkem do dvou hodin.
•
Tříleté dítě spí asi deset až jedenáct hodin s jedním zdřímnutím
maximálně dvouhodinovým.
Aby byl spánek děťátka vydatný a zdravý, musíme mu pro spaní vytvořit příznivé podmínky.
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ZÁSADY SPRÁVNÉHO SPANÍ
Mezi zásady správného spánkového režimu patří:
•
Vlastní postýlka (umístěná v klidném prostředí, nikoliv v průvanu,
zastíněná proti ostrému světlu).
•
Pravidelná doba krmení (jídlo by
mělo být podáváno včas před dobou ukládání ke spánku, aby dítě
nešlo spát s plným žaludkem).
•
Pravidelná doba koupání a s ním
spojených rituálů (mazlení, cvičení,
relaxace bez plenek).
•
Pravidelná doba ukládání ke spánku (vždy pouze v klidu a pohodě,
nejlépe s ukolébavkou).
•
Dobře vyvětraná a nepřetopená
místnost (v níž nehraje televize,
nezvoní telefon a nesvítí světlo).
•
Ukládání do postýlky (nikoliv na
bříško, ale na bok nebo zádíčka).
•
Co nejméně změn (pokud je to
možné, neměníme dítěti místnost
na spaní ani postýlku - musíme-li
dítě stěhovat na noc do nového
prostředí, vezmeme s sebou jeho

postýlku, nebo alespoň peřinku,
polštářek a hračky, na které je
zvyklé).
Tolik tedy teorie. Realita může být jiná.
Soužití s dítětem přináší často nemnohá úskalí a všechny ověřené rady mohu
být v našem konkrétním případě nepoužitelné. Každopádně, trpělivosti musíme mít vždycky přemíru, té není nikdy
dost, něhy plnou nůši, empatie a dobré
nálady přehršel, dobrý pediatr by měl
být k dispozici pro případy, kdy je dítě
neklidné či nemocné.

TIPY NA USÍNÁNÍ - USPÁVAT
ANO ČI NE
Představme si, že by nás denně večer
někdo láskyplně uspával. Zpíval nám
písničky, hladil nás po vlasech či zádech.
Někomu by se to líbilo, někoho by to
rušilo. Jako jsme rozdílní my dospělí,
tak jsou rozdílné naše děti. Pokud se
jim to ale líbí, neměli bychom je o uspávací rituál připravovat. Možná to bude
to první, co se jim při vzpomínkách vybaví z raného dětství s námi prožitého.

NOSITEL DVOU NOBELOVÝCH CEN,
AUTOR BESTSELLERU O CESTĚ
KE ZDRAVÉMU A DLOUHÉMU ŽIVOTU

NEJLEPŠÍ SÉRIE PSYCHLOLOGICKÝCH
DETEKTIVEK NEZAPŘE SKVĚLOU
TRADICI BRITSKÉ KRIMI

LINUS PAULING
Jak déle žít a lépe se cítit

NICCI FRENCH
Ztracené úterý

Přeložil Tomáš Hakr, 348 Kč

Přeložil Petr Pálenský, 298 Kč

Kniha se zabývá hlavně výživou, v prvé řadě pak vitaminy,
z nichž nejdůležitější je vitamin C. Rozebírá působení vitaminů v lidském těle a jejich účinky proti různým nemocem, od
nachlazení, přes psychické poruchy,
až třeba po rakovinu či onemocnění
srdce. Kniha se hned po svém vydání stala v USA bestselerem. Jedná
se dosud o základní práci v oboru,
který autor nazývá "ortomolekulární
medicína", což je léčba a prevence
nemocí pomocí užívání optimálních
dávek vitaminů a dalších látek, které
jsou normálně přítomné v lidském
těle.

Frieda Kleinová na stopě zločinu. Případ druhý.
U psychicky vyšinuté ženy je nalezeno tělo v rozkladu a policie znovu
poprosí o pomoc psychoterapeutku
Friedu Kleinovou. Chce po ní, aby
z ženy dostala totožnost mrtvého.
Frieda nakonec přichází se jménem
podvodníka velkého formátu, jehož
oběti se ukazují být stejně početné
jako možné motivy vraždy. Jak se
policie blíží k odhalení vraha, Frieda
má zjistit, kdo mluví pravdu a kdo lže.
Někdo je však odhodlaný ji umlčet...
a nezastaví se před ničím.
Již vyšlo: Zlé pondělí

KNIHY TAKÉ MŮŽETE POHODLNĚ ZAKOUPÍT V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
INZERCE
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Všichni potřebujeme řád a děti jej dokonce vyžadují. Dává jim pocit jistoty
a bezpečí. Samy se dožadují zapnutí
televize v době večerníčku, těší se na

prostě všestranně obstarané, protože
si samo nemůže říci, co mu chybí. Větší
děti necháme po večeři trochu unavit
hraním ve vaně, pak je zklidníme třeba

samotné a jen zpovzdálí kontrolujeme,
zda nepotřebuje přikrýt či obrátit zpět
na zádíčka či na bok, aby nespalo na
bříšku, zkontrolujeme, netlačí-li je tře-

svoje hračky ve vaně a na cákání při večerní koupeli. Jen odchod do postýlky
k nočnímu spánku většinou oddalují,
jak to jen jde. Mají pocit, že odchodem
do postýlky o něco zajímavého přicházejí. Známe to všichni – ještě napít, potom znovu čurat, pak vysmrkat, opět
žízeň.
Těmto svízelům je možné předcházet
tím, že z přípravy na spaní uděláme
každodenní neměnný rituál. Budeme-li
jej dodržovat, usnadníme dítěti usínání
a sobě ušetříme rozčilování.
Malé miminko je třeba večer do postýlky ukládat najedené, odříhnuté, vykoupané, ošetřené vhodnou kosmetikou,

poslechem večerníčku. Naposledy jim
nabídneme napití čistou vodou (protože mají již vyčištěné zoubky) a odneseme je nesmlouvavě do postýlky.
Umístění postýlky věnujeme před narozením dítěte velkou pozornost. Postýlka by měla stát v klidném místě, nikoliv
v průvanu, ale v dobře větratelné místnosti, zastíněná před přímým světlem
a zabezpečená před případným polétavým hmyzem sítí.
Po uložení do postýlky dítěti vyprávíme
klidným hlasem, nebo zpíváme jednoduché ukolébavky, starším dětem čteme pohádky. Je-li to dítěti milé, můžeme je chvíli hladit. Poté necháme dítě

ba polštářek či hračka.
Pokud dítě hned neusne a dožaduje se
naší další pozornosti, musíme být přísní.
Již jej z postýlky nevyndáváme, zkontrolujeme jen, zda je vše v pořádku,
rozloučíme se s ním a odejdeme. Dítě
si zvykne usínat samo a tím si usnadníme situaci v noci, kdy se dítě probudí
a zase bez naší přítomnosti samo usne.
Budeme-li skutečně důslední, budeme
uspávat s mírou, ne do pozdních hodin.
Naše dítě bude spokojené a my nebudeme mít pocit, že jsme se stali jeho
otroky.
Zdroj: kojeneckavyziva.cz,
foto: Schutterstock.com

Vyzkoušejte mléčné výrobky
z Valašska
Vhodné pro
teplou
i studenou
kuchyni

www.mlekarna-valmez.cz
INZERCE

Chystáte výbavičku?

Rychlozavinovačka 2v1

Prostěradla do kočárku

Kojící polštáře, fixační válce

-10%
Ložní výbava

Zavinovačky do autosedaček

Fusaky 3v1 a rukávníky

Navrhněte si kvalitní výbavu
do kočárku i postýlky přímo na míru.

Svěřte se profesionálům!
Objednejte si přímo u výrobce
vlastní barevné kombinace.
Nevíte si rady,
navštivte naši vzorkovnu:
Praha 4, Ke Krči 39
info@aesthetic.cz, 777 212 333
Přebalovací tašky na kočárek

Deky letní i zimní

Rychlozavinovačky

Inspirujte se přímo u českého výrobce designového textilu Aesthetic

www.aesthetic.cz
Sleva 10% na první objednávku
slevový kód: MR2014

(platí na nezlevněné zboží, platnost do: 30.9.2015)

ABY BYLY
DĚTI ZDRAVÉ...
Výživa dítěte v prvních 1 000 dnech života hraje klíčovou roli pro jeho zdraví
v dospělosti. Právě v období raného dětství mohou rodiče ovlivnit, do jaké míry
bude dítě odolné vůči vnějším vlivům, zejména civilizačním onemocněním. Geny
totiž ovlivňují zdraví jen z 20 %. Mnohem významnější roli hraje vnější prostředí,
a to především výživa

Koncept nutričního programování v raném věku (ENP = early-life nutritional
programming), zatím ne příliš známého odvětví pediatrie, přináší ucelená
výživová doporučení pro lékaře i rodiče. Vychází z předpokladu, že rodiče
mohou až z 80 % ovlivnit, jak kvalitní
život bude mít jejich dítě v dospělosti.
„Zdraví dítěte v dospělosti předurčují
geny pouze z 20 %, zbylých 80 % je
výsledkem vlivu okolních faktorů, tedy
životního prostředí a zejména stravy
v raném věku,“ říká doc. MUDr. Jiří
Bronský, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2.
lékařské fakulty Fakultní nemocnice
Motol.

Optimálního vývoje lze dosáhnout přiměřeným příjmem pestré stravy v období do batolecího věku. K tomu je
vhodné využít nutričního programování, které prostřednictvím správné a vyvážené výživy dítěte dokáže pozitivně
nastavit nejen jeho metabolismus, ale
například i dobré stravovací návyky.
„Přední odborníci na vědu o nutričním
programování se shodují, že výživa
v prvních 1000 dnech v životě dítěte
hraje klíčovou roli pro jeho zdraví v dospělosti,“ upozorňuje na shodu odborné veřejnosti docent Bronský.

PŘIPRAVTE SVÉ DÍTĚ NA MĚNÍCÍ
SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Civilizační onemocnění, která se dříve
objevovala ojediněle, jsou vlivem změn
životního prostředí i stylu nejčastější
příčinou úmrtí v současnosti. Například
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srdečně-cévní onemocnění stojí v posledních dvou desetiletích za polovinou
úmrtí českého obyvatelstva. Ne vždy se
přitom jedná o seniory - infarkt nebo
mozková příhoda se stále častěji objevují i mezi třicátníky. Civilizační cho-

robou je například i obezita, cukrovka
nebo alergie. Celé řadě těchto nepřenosných onemocnění se dá systematicky předcházet. Relativně snadnou cestu představuje vhodná strava.
Reakce dospělého organismu na působení rizikových faktorů ovlivňují
výživové podmínky z období raného
dětství. Riziko civilizačních onemocnění tak kromě genetické výbavy kriticky
závisí na kvalitě životního prostředí
a výživy během raného dětství. „Díky
výživě v prvních třech letech se snažíme
ovlivnit vývoj orgánů a metabolismu
dítěte tak, abychom jeho organismus
připravili na vše, co jej může potkat
v dospělosti,“ shrnuje princip nutričního programování docent Bronský, který se spolu s iniciativou 1 000 dní do života snaží upozorňovat na zásadní roli
stravy v raném dětství.
Vnější faktory jako životní prostředí,

výživa matky během těhotenství i dítěte v raném věku ovlivňují:
•

•
•

expresi genů - informace uložená
v genu se aktivuje a je převedena
v existující buněčnou strukturu

nebo funkci
vývoj orgánů a orgánových soustav
schopnost vyrovnat se s negativními vlivy vnějšího prostředí ve vyšším věku

PRO ŽIVOT DÍTĚTE JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRVNÍCH 1000 DNÍ
Ze všech vnějších faktorů je to právě
výživa dítěte v brzkém věku, jejíž vliv
na zdraví v pozdějším životě je dosud
nejlépe zdokumentován. Adaptační
schopnost organismu se s věkem rychle
snižuje. Etapa od početí do batolecího
věku se tak stává klíčovým obdobím, ve
kterém je potřeba zajistit, aby poskytovaná výživa byla optimální.
Ačkoli se genetická výbava nedá změnit, organismus dítěte se v prvních letech života může přizpůsobit měnícímu
se prostředí. Náchylnost k civilizačním
chorobám je tak geny ovlivněna pouze

Časopis, plný inspirace.
3/2013
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www.moje-bydleni.com
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www.Moje-Bydleni.com
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z malé části. Pro dítě je naopak až do
batolecího věku důležité jeho životní
prostředí, v němž dochází k ustanovení funkcí genů, které se buď aktivují,
nebo zůstanou nečinné. Právě to mohou rodiče ovlivnit díky nutričnímu
programování.
V časném věku můžeme díky nutričnímu programování ovlivnit:
•
fyziologii dítěte - imunitní systém,
funkci mozku a metabolismus
•
chování dítěte - stravovací návyky
Nutriční programování přitom není vědou, kterou by nezvládli sami rodiče.
Ideální je, když jídelníček svého dítěte
konzultují s pediatrem nebo zdravotní
sestrou. Ti jim mohou poradit například
s vhodnou dobou zařazování problematických potravin a pomoci s odhalováním potravinových alergií. Výživa
už nikdy v životě dítěte nebude mít tak
zásadní účinek jako v raném věku. Přitom správné naprogramování stravovacích návyků dítěte je přínosem pro jeho
zdraví po celý život.
Nutriční programování je zastřešující
přístup pro komplexní a optimální výživu dítěte, zahrnující:
•
kvantitu a kvalitu potravin
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•

výživově vyvážený
jídelníček
•
pestrost
stravy
s důrazem na zařazování i zdánlivě
méně
obvyklých
potravin již v raném věku
•
stravu
bohatou
na zdravé zdroje
energie (sacharidy)
•
časné
odhalování potravinových
alergií
Rodiče pomocí nutričního
programování
mohou ovlivnit organismus dítěte tak, aby
mohl čelit různorodým vlivům vnějšího
prostředí.
„Současné
vědecké výzkumy ukazují, že koncept nutričního programování
má zřetelný přínos v prevenci proti civilizačním chorobám. Je tedy žádoucí
zlepšit výživové podmínky nejen v období těhotenství, ale také v prvních
třech letech života tak, aby mohlo do-

cházet ke změnám v oblasti náchylnosti k civilizačním onemocněním u dalších
generací,“ uzavírá docent Bronský.
Foto: Schutterstock.com

Svět nejmenších

RODIČE ZAJÍMÁ PŮVOD

HRAČEK, KTERÉ KUPUJÍ
Všichni si dokážeme živě představit, jaký pohled se nám naskytne,
navštívíme-li obchod zaměřený na dětské zboží. Všímáme si ale ve změti
barev také toho, odkud který výrobek pochází? Někdo by mohl namítnout,
že je to možná zbytečná práce, ale poslední průzkumy ukazují, že se český
zákazník začíná čím dál více zajímat o původ jím zakoupeného zboží
a v jeho rozhodování hraje velkou roli.

V dnešní době otevřeného trhu je
velmi složité orientovat se v původu
zboží, na které můžeme v obchodech
narazit. V tomto směru zaznamenávají v poslední době největší pozornost
především potraviny. Specializované
obchody se zaměřením na české produkty se začínají objevovat s rychlostí,
jakou roste náš pověstný český česnek,
který bude vždy chutnat lépe, než ten
vypěstovaný tisíce kilometrů od našich
hranic. Je logické, že se nejvíce zamě-

řujeme na produkty denní potřeby, ale
jak je to s ostatním zbožím?

VYBÍRÁTE HRAČKY?
Jak už naznačil úvod našeho článku,
zkusíme si zhodnotit situaci na českém
trhu s dětským zbožím a to, jak ho vnímá běžný zákazník. Česká firma, která
vyrábí ručně šité textilní hračky a dekorace se rozhodla podělit o informace a postřehy, které nasbírala. „Český
zákazník je v mnoha směrech velmi
náročný a upoutat jeho pozornost je

někdy opravdu oříšek,“ prozradila autorka hraček Helena Foltánová. „U dětského zboží je to navíc souboj na dvou
frontách, kdy musíme zaujmout jak rodiče, tak hlavně mnohdy nekonečnou
dětskou fantazii,“ doplnila.
Autorské výrobky nemají v této situaci
příliš dobré postavení. Na děti se hrnou
podněty ze všech stran, a pokud si oblíbí postavičku v televizi, určitě po ni
sáhnou i v obchodě. To je právě okamžik, do kterého začínají rodiče zasahovat čím dál více a začínají uvažovat
nad tím, co je pro jejich děti nejlepší.
„Náhodným zákazníkům jsme ukázali
jednu ručně šitou hračku z naší produkce a jednu, jak rádi nazýváme obří
produkce, pásovku z Číny,“ říká Helena Foltánová. 73% dotázaných okamžitě dokázalo poznat rozdíl a to hlavně
v lepším zpracování české hračky, které
se díky ruční výrobě nedá s tou strojovou srovnávat. Je to dáno především
pečlivostí a šikovnými českými ručičkami, které určitě žádný stroj nahradit nedokáže. „Ta česká hračka mi

Svět nejmenších

přijde originálnější a veselejší, jako by
měla vlastní duši. A myslím, že stejný
pocit má i moje dcerka, která ji nejspíš už nepustí z ruky,“ prozradila nám
s úsměvem maminka Petra z Brna.

DŮLEŽITÁ JE KVALITA...
„Kvalita zpracování a také použité materiály jsou tím, na co by se měli výrobci,
ale i samotní zákazníci zaměřit primárně. Zdraví našich malých a samozřejmě
i těch velkých zákazníků je u nás na
prvním místě a proto necháváme vše
pravidelně testovat. Co nevyhoví těm
nejpřísnějším podmínkám o ochraně
zdraví, okamžitě z výroby vyřazujeme,“
zdůraznila Foltánová. To je problém se
kterým se potýká spousta zahraničních
výrobců a mnohdy kvůli jejich laxnosti
končí v některých obchodech zdraví
závadné výrobky. Kvalita je přesně to
slovo, které je na samotné výrobě to
nejdůležitější. „K čemu je hračka, která

se po pár měsících rozpadne na několik
kusů?,“ dodal trefně novopečený tatínek Martin z Třebíče.
Z výsledků překvapivě vyplývá, že většina zákazníků pozná rozdíl téměř
okamžitě. Ne pro všechny je to ale
rozhodující informace. Dáte tedy příště přednost raději hračce s označením
Vyrobeno v České republice před tou
Made in China?
Zdroj: heli-hracky.cz,
foto: Schutterstock.com
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Na postýlce

2

Stolní světelná show

3

Na kočárku

.eu

Dálkové ovládání.

Roste
s Vaším
miminkem!

KOLOTOČ NAD
POSTÝLKU S MOTÝLKY
Kouzelní roztomilí motýlí medvídci poletují nad hlavou Vašeho děťátka a obklopí ho úžasnou
světelnou show a do ouška mu zahrají více jak 30 minut ukolébavek. Kolotoč můžete umístit
také na noční stolek nebo přebalovací pult a jak Vaše dítě roste, tak třeba na kočárek.

www.fisher-price.cz

NEPODCEŇUJTE

SVAČINY
Stále častěji se u dětí objevují zdravotní problémy typu dětské cukrovky, vysokého
cholesterolu, vysokého krevního tlaku a dětské obezity. Základní podmínkou
jak těmto nemocem předcházet je pravidelné a vyvážené stravování. To brání
vzniku silného pocitu hladu, kdy člověk, děti nevyjímaje, sní první pamlsek, který
je dostupný. Což je při velkém rozšíření rychlého občerstvení a sladkostí cesta
do stravovacího pekla.
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Škola základ života

Jako preventivní opatření, které zabrání pocitu hladu a tím i situaci, kdy
člověk sní, na co přijde, je nutné v průběhu celého dne dodávat tělu a mozku malá množství potravy. Primární je
hlavně u dětí zabezpečit
chutné a zdravé svačiny do
školy, ale i na odpoledne
na kroužky nebo sportovní
trénink.

níku denně, to jsou 3 stravovací dávky
denně. Dospívající ve věku 9 – 18 let
potřebují 1 300 mg vápníku denně, to
odpovídá čtyřem stravovacím dávkám
denně.

ve škole.
Má-li ratolest nějaký den delší rozvrh,
nezapomeňte přibalit i svačinu na odpoledne. Ideální bude kefírové mléko
s ovocem, nebo opět chléb se zdra-

DŮLEŽITÁ JE PESTROST...

vou pomazánkou.
Vyhýbejte se nezdravým polotovarům,
tučným uzeninám, všemožným sušenkám a slaným pochutinám, na které by
si dítko mohlo zvyknout a postupem
času si tak zadělat na obezitu, která je
dnes velmi rozšířená.
Ke svačině si můžete dopoledne dovolit i sladší variantu, například v podobě
ovoce s jogurtem. Na odpolední svačinu již volte méně sladká jídla, nejlépe
zakysaný mléčný výrobek, chléb se sýrem, hrst oříšků nebo třeba vajíčko doplněné zeleninou.

JAK MÁ VYPADAT
SVAČINA PRO DOSPÍVAJÍCÍ DÍTĚ
Svačinka pro dítě by se
z pohlednu zdravého stravování měla skládat ze tří
základních skupin potravin.
Bílkovin, vitamínů a vlákniny. Vypadá to složitě, ale
pokud se na to podíváme
z praktického hlediska, zjistíte, že je to snadné. Bílkoviny zabezpečí mléčný výrobek, vitamíny zase ovoce
nebo zelenina a vláknina
je v dostatečném množství
obsažena v celozrnném pečivu.

PRAKTICKÉ A JEDNODUCHÉ TIPY NA
CHUTNÉ A VYVÁŽENÉ
SVAČINY
•

•
•

Tvarohový dezert +
jablko + celozrnná
houska
Jogurt + hruška +
vícezrnná bagetka
Oříšky + mandarinka
+ jogurt s oblíbenými
lentilkami

SKLADBA SVAČINY – PROČ
JSOU TAK DŮLEŽITÉ MLÉČNÉ
VÝROBKY?
Mléčné výrobky jako jsou mléko, jogurty i tvarohové výrobky nejsou jen
rychlým a snadno dostupným zdrojem
bílkovin, ale obsahují velké množství
vitamínu D a vápníku, který je důležitý pro růst dětského organismu. Strava
bohatá na vápník a vitamín D zpevňuje
kosti. Kosti jsou živou tkání a tyto složky potřebují děti denně ke správnému
růstu.
Potřeba vápníku se liší podle věku. Děti
ve věku 4 – 8 let potřebují 800 mg váp-
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Ráno nezapomeňte na snídani a svačinu na konkrétní den pak volte rozdílnou.
V praxi to znamená, že pokud dáte
dítěti k snídani chléb s pomazánkou
„na slano“, svačinu volte spíše sladkou. Jestliže jste ale vašemu potomkovi
ráno stihli pouze zalít müsli s ovocem,
ke svačině namažte raději celozrnný
chléb, doplňte ho kvalitní šunkou a přiložte zeleninu.
Dítě tak bude mít vyvážený poměr živin a jako bonus se bude moct po celé
dopoledne daleko lépe soustředit a podávat mnohem lepší výkony nejenom

Foto: Schutterstock.com

Škola základ života
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PATERO TIPŮ
JAK PŘEDEJÍT OBEZITĚ U ŠKOLÁKŮ

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 paní doktorky pomohou
vašemu dítěti na cestě za zdravějším a spokojenějším životem!

39

Škola základ života

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.

bují 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 zvýšené 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
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 napodo-
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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 (Nestlé) 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: Schuttestock.com
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Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
www.detskelecebny.cz
Léčebné pobyty jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
U dětí do 6 let je vhodný doprovod (rovněž hrazený ZP).
Součástí léčeben je základní a mateřská škola.

Má Vaše dítě
pohybové problémy?
• DMO všech druhů a kombinací.
• Neurologická onemocnění
pohybového aparátu.
• Ortopedické vady, stavy po
úrazech a operacích.
Komplexní rehabilitační péče pro děti
od 1 roku do 18 let.
Dětská léčebna pohybových poruch
Boskovice
www.detskelecebny.cz/boskovice
Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice
tel.: 511 123 219, mobil: 607 636 616

Trápí Vaše dítě astma?
Má častý, dlouhotrvající
kašel?
• Astma, alergická rýma.
• Opakované záněty dýchacích cest.
• Snížená imunita.
Pro děti od 4 do 18 let.

Trápí Vaše dítě kila navíc?
Chcete, aby Vaše dítě
zdravě a hravě zhublo?
• Obezita u dětí a mladistvých.
• Opakovaná a chronická onemocnění
dýchacích cest.
• Vadné držení těla, lehčí typ skolióz.
Pro děti od 2 do 18 let.

Dětská léčebna se speleoterapií
Ostrov u Macochy

www.detskelecebny.cz/ostrov
679 14 Ostrov u Macochy 389
tel.: 516 444 232, mobil: 739 171 799

Dětská léčebna Křetín

www.detskelecebny.cz/kretin
679 62 Křetín 12
tel.: 516 470 000, mobil: 727 969 569

Zdraví

SKONCUJTE
S JARNÍ ÚNAVOU!
Zima už je prakticky u konce, nicméně byla zamračená a deštivá, sluníčko
se prakticky neukázalo a vystrkuje růžky jaro se vší intenzitou a svěžestí
všude kolem nás. Vy se však přesto cítíte malátní, unavení a bez energie?
Nejste v tom sami! Přechod na jarní aktivní režim je pro náš organismus
značně vyčerpávající.
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Příčiny jarní únavy hledejme o pár měsíců dříve – na podzim. Dny se zkracují, teploty klesají a většina z nás omezí
pohyb venku na minimum. Nedostatek
pohybu spolu se zimním přejídáním,
které dosahuje vrcholu o Vánocích, postupně zhoršuje naši kondici a imunitu,
která je na jarní aktivity příliš slabá.

ké rezervy organismu.
Vznik jarní únavy souvisí také se skladbou potravy, často charakterizované
menším zastoupením ovoce a zeleniny
a tím i nedostatkem vitaminů a dalších
přírodních látek. Naši předkové nejenže znali projevy jarní únavy, ale podvědomě se jí snažili i předcházet zvláště

pitné kúry z březové mízy, čerpané navrtáváním stromů v době rašení.
V současné době máme sice možnost
zařazovat do jídelníčku dostatek ovoce
a zeleniny po celý rok, tedy i v zimě, ale
obsah vitaminů a dalších potřebných
látek je v nich nižší a nestačí pokrýt
naši potřebu. Nepříznivý vliv má i větší

Únava bývá důsledkem i vyššího výskytu infekčních onemocnění.
Na ten mají vliv chřipkové epidemie,
snadnější šíření respiračních infekcí
s těsnějším kontaktem mezi lidmi v dopravních prostředcích, s delším pobytem v interiérech, snadnějším prochlazením v exteriéru, a také vyšší zátěží
volnými kyslíkovými radikály, vznikajícími v našem organismu působením
smogu. Zvládnutí všech těch nachlazení, chřipek a dalších viróz klade velké
nároky na imunitní systém a energetic-

úpravou stravování. Dokladem toho je
široce rozšířené vkládání půstu (masopust, Ramadán) nebo využíváním prvních zelených výhonků jarních bylinek
ve stravě. Tak se v mnoha kulturách využívají do salátů a jarních polévek čerstvé listy pampelišky, kopřivy, popence,
potočnice nebo květy sedmikrásek.
Na pročištění organismu po dlouhé
zimě se používaly bylinné čaje z listů
břízy, natí mařinky vonné a dalších bylinek. Podobně se připravovala oblíbená
májová bylinná vína, jindy se užívaly

míra stresu, který zažíváme a neumíme
se s ním dobře vypořádávat, často si
nedopřejeme ani potřebný odpočinek.
Kromě toho se pohybujeme v životním
prostředí s množstvím škodlivin, dýcháme čím dál více smogu, což organismus
rovněž velice oslabuje.
V našem těle se pod vlivem stresu,
v prostředí s mnoha dalšími škodlivinami, uvolňuje více volných kyslíkových
radikálů, na jejichž vyvázání a zneškodnění již obranné mechanismy organismu nestačí. Dochází k poškozování bu-
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Inzerce

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

INZERCE

lék Wobenzym®
může pomoci i Vám
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po ní,
kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unavení, hrozí nám chřipky a záněty
dýchacích cest.

Enzymy řídí fungování imunity

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat
rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě
podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Dlouholeté
výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena
v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym.

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli
lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít
užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo jiné virové
onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.

Více na www.wobenzym.cz
Informujte se u svého lékaře.

Aby se nemoc neopakovala

I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu.

Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

45

Zdraví

něk, což se nejvíce projeví v imunitním
systému.
Pro léčbu únavových stavů využíváme
mnoha přírodních i chemických látek.
Posilujeme imunitu tam, kde je oslabená, léčíme infekce, pokud jsou přítomny, aktivizujeme činnost mozku,
posilujeme spánek a doplňujeme chybějící látky, jako jsou minerály, vitaminy
a stopové prvky.
Jarní únavě bychom se ovšem měli
pokusit předejít tím, že s úpravou životosprávy začneme včas. Základem
by měla být změna jídelníčku. Měli
bychom upřednostňovat lehkou a pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. Brzy budeme mít příležitost obohatit ji i o některé první jarní byliny, jako
je například řeřicha, mladé pampeliškové listy, pažitka, hrachové výhonky
a podobně.
Někdy však k doplnění potřebných vitaminů a minerálů ani úprava jídelníčku
nestačí. Pak je vhodné užívat multivitaminové přípravky. Měly by obsahovat
hlavně antioxidanty, tedy látky, které
chrání buňky před škodlivým působením volných radikálů. K nejdůležitějším antioxidantům patří beta-karoten,
účinné látky ženšenu (nejlépe G115),
ubichinon, vitaminy C a E, z minerálů
selen a zinek.
V prevenci jarní únavy jsou důležitá
i některá další režimová opatření. Kuřáci by měli přemýšlet o skoncování se
svou závislostí, důležitý je také pohyb
na čerstvém vzduchu a jarním slunci.
Optimální je vyjet si například na hory
nebo si vzít pár dní volna a věnovat se
svým zálibám. Vymezit si část dovolené i na jarní období roku organismu
zaručeně prospěje. Pojďme si společně
sestavit takových šest nej, jak proti jarní
únavě bojovat:

1. HÝBEJTE SE
Důležitá je především změna životního
stylu již během zimy. Zcela zásadní je
pro lidský organismus pohyb. Najděte
si sport, který vás baví, pokud nejste
příliš sportovně založení, zkuste třeba
dynamickou chůzi se sportovními holemi (tzv. nordic walking). Tělu v zimních
měsících prospěje saunování, udržovat
kondici můžete také plaváním v krytých bazénech.

2. VYRAZTE NA HORY
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Slunečních paprsků si v zimě moc neužijeme, zvláště ve větších městech jim
brání častá inverze. Udělejte si proto
výlet na hory a nechte se pěkně prohřát od slunce a nadýchejte se čerstvého vzduchu. Zlepší vám to náladu
a nastartuje proces tvorby vitaminu D
v kůži, který mimo jiné pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organismu.

3. ZMĚŇTE JÍDELNÍČEK
Únava souvisí s nedostatkem vitamínů
D a E, minerálů jódu a selenu. Typická
jídla české kuchyně jsou sice velmi chutná, ale jejich pravidelná konzumace
tělu příliš neprospívá. Pokud zařadíte
do svého jídelníčku více ovoce, zeleninu a ryby, uvidíte, že vaše tělo to ocení.
Odměnou vám bude příliv energie.

4. PŘIDEJTE VITAMÍNY
A MINERÁLY
Pro posílení imunity a celkové občerstvení těla je významný zejména vitamín
C. Z minerálů samozřejmě nesmíme
zapomenout na hořčík jako prevenci
křečí.

5. PROBIOTIKA
Důležité jsou také živé probiotické
mléčné bakterie, které může organismus získat z mléčných výrobků a některých medikamentů. Bakterie, které
působí ve střevech, totiž podle lékařů
snižují riziko vzniku rakoviny tlustého
střeva a hladinu cholesterolu a navíc
zlepšují práci střev.

6. VYZKOUŠEJTE ENZYMY
Prodělané chřipky nebo virózy
během zimy zůstávají často
nedoléčené, což se může
také nepříznivě podepsat
na fungování naší imunity. V situacích, kdy je
oslabená,
proto

vezměte na pomoc enzymy. Enzymy
v těle každého z nás jsou důležitou
součástí imunitního systému, který nás
za normálních okolností chrání před
různými infekcemi a chorobami. Pokud je tělo oslabeno a nedokáže produkovat dostatek vlastních enzymů, je
nutné mu je dodat zvenčí. Můžete si je
koupit ve formě tablet (např. Wobenzym). Tyto léky jsou cílenou kombinací
živočišných a rostlinných enzymů, které
prospívají našemu tělu a výrazně aktivují imunitní systém. Jsou navíc účinné
i při léčbě zánětů, které bývají často
způsobené právě oslabenou imunitou.
Zdroj: Imunologie.cz,
foto: Schutterstock.com
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Spolehlivý

3 pevné a jemné vrstvy
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JAK VYZRÁT NA

NACHLAZENÍ
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K letošní zimě, mlhám,
dešťům
a
vůbec
počasí, že by psa
ven nevyhnal, patří
nachlazení a všechny
ty nepříjemnosti, které
ho provázejí, vlastně
skoro automaticky. Že
tomu tak být vůbec
nemusí, a mnohdy
se trápíme docela
zbytečně, si povíme
v tomto článku.

DOBRÝCH
RAD
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S nachlazením souvisí i ucpaný nos. MUDr. Zuzana Blechová, z I. Infekční kliniky 2. lékařské fakulty říká: „Otoku a ucpání nosních
sliznic se můžeme snažit předcházet otužováním, zdravým životním stylem, ale zejména péčí o nosní sliznice – důsledným zvlhčováním, např. jejich sprchováním a oplachy roztoky solí, mořské vody nebo Vincentky. Pohodlné je použití komerčně dostupných
přípravků, které kromě minerálních solí obsahují další látky, např. natrium hyaluronátu, podobné tkáním očního sklivce, kloubních
výstelek, zvláčňujících a udržujících optimální stav na sliznicích.
Ucpaný nos, ať již v důsledku rýmy či jiných příčin, vede především k neklidnému spánku, kdy se postižený opakovaně budí, opakovaně smrká s malým efektem.“

1. RADA PRVNÍ – DBÁME NA
PREVENCI

3. RADA TŘETÍ - CHODÍME NA
PROCHÁZKY

Nejlepší je samozřejmě neonemocnět.
No, to se snadno řekne, myslíte si. Ale
ono se to nejen snadno říká, ale i docela snadno provádí. Mnohdy se stačí
vyhýbat místům, kde se to bacily přímo hemží, což bývají obvykle dopravní
prostředky, ale i různé hromadné akce.
Pouze to by ale nestačilo. Pojďme dál.

Stává se, že to se sportováním nemusí,
přes naši snahu, vyjít. Ať už nám plány
překazí zdravotní stav či nedostatek
času, procházka může vše vynahradit.
Ať už je to venčení pejska či pěší doprava do zaměstnání. A kdo se do procházek zamiluje, může napsat Ježíškovi
o hole pro nordic walking a z procházení je rázem sportovní disciplína.

2. RADA DRUHÁ - SPORTUJEME
Sport nám upevňuje zdraví a takové
pevné zdraví hned tak nějaký bacil či
vir neskolí. Disciplínu, které se budeme
věnovat, volíme s rozmyslem, abychom
se naopak nestali živým důkazem hesla
„sportem k trvalé invaliditě“. Takové
plavání, jízda na kole či běh jsou naprosto ideální, odvážnější se mohou
pustit do jízdy na kolečkových bruslích,
a kdo má rád společnost, zamíří na spinning.
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4. RADA ČTVRTÁ – OTUŽUJEME
SE
Nebojte se, nebudeme vás navádět
k novoročnímu přeplavání nejbližší nezamrzlé řeky. I když, do roka a do dne,
kdo ví, třeba se vám otužování natolik
zalíbí, že si příští Vánoce zaplavat půjdete. Zkuste saunování a uvidíte, jak si
vaše zdraví bude tuto péči pochvalovat.

5. RADA PÁTÁ - VZPOMÍNÁME

NA BABIČČINY RECEPTY
Co takhle vyzkoušet babiččiny prověřené recepty? Tradují se s mírnými obměnami v rodinách po mnoho generací,
takže na jejich účincích dozajista něco
bude. A hlavně, jsou tak dobré. Takový lipový čaj oslazený medem nebo pro
změnu čaj šípkový, to je vám pochutnání.

6. RADA ŠESTÁ – ZKOUŠÍME
NOVÉ RECEPTY
Už jste ochutnali zázvorový čaj? Zahřeje vás a posílí, navíc dokáže i snížit
horečku. Připravíte ho docela snadno.
Stačí zalít plátky čerstvého zázvoru horkou vodou.

7. RADA SEDMÁ – NEZAPOMÍNÁME NA OVOCE
Organismus potřebuje v přípravě na
boj s nachlazením podpořit, a co mu
to udělá radost největší? Ano, vitami-
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ny. Účinky citronu jsou docela známé,
jen pro příště zkuste vypít jeho šťávu
v přírodním stavu, studenou. Vymačkáním do hrnku horkého čaje si možná
připravíte chutný nápoj, ale vitamin C,
kvůli kterému jste si žluté plody nakoupili v hojném množství, v teplém nápoji
spolehlivě zničíte. Citronová šťáva má
i antiseptické účinky a podporuje tak
vaši imunitu. A když už nachlazení či
chřipce podlehnete, citron pomáhá snižovat vysokou horečku.

8. RADA OSMÁ – SPÍME
V CHLADNÉ MÍSTNOSTI
Tak tato rada představuje první stupeň
v kariéře otužilce. Ale i pokud pro vás
zůstane stupněm zároveň i posledním,
stále tímto způsobem výborně podporujete svou odolnost. Začínejte pozvolna, spánkem v dobře vyvětrané místnosti a upravením termostatu v ložnici
na nižší teplotu. Postupně se můžete
propracovat až k celoročně otevřenému oknu v ložnici.

9. RADA DEVÁTÁ – VHODNĚ SE
OBLÉKÁME
Oblékejte se přiměřeně počasí, nic
k vám viry způsobující nachlazení nepřivolá tak rychle, jako když se v teplém svetru a ještě teplejší bundě zapotíte a pak vás ofoukne závan studeného
podzimního větru.
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10. RADA DESÁTÁ – JSME
OHLEDUPLNÍ

14. RADA ČTRNÁCTÁ –
NAVŠTÍVÍME LÉKAŘE

Nachlazený člověk by měl trávit dny pěkně v teple, zásoben
dostatkem tekutin a vitaminů.
Jenže ony zásoby je nutné do
bytu nějak dopravit. A mnohdy
je tato starost na samotném pacientovi. Pracovní povinnosti se
také občas tváří opravdu neodkladně. Pak nastupuje ohleduplnost. Ohleduplnost nemocného
ke svému okolí – pacient vyráží
do společnosti vybaven zásobou kapesníků, radostné vítání
se sousedy a kolegy omezuje na
minimum, prostě nedává kapénkové infekci sebemenší šanci na
další šíření. Ale i ohleduplnost
ostatních k marodovi – v zaměstnání ho raději zastaneme, aby se
mohl v klidu uzdravit a nenakazil
zbytek zatím stále ještě zdravých
kolegů.

Pokud se opravdu necítíme dobře, není
radno s jeho návštěvou otálet. To, co si
laicky vykládáme jako nachlazení, mohou být úvodní projevy jiné nemoci.

15. RADA PATNÁCTÁ –
PĚSTUJEME KVĚTINY
To není vtip, takový eukalyptus obohatí
vzduch v místnosti, kde je pěstovaný,
o silice, které usnadňují dýchání.

16. RADA ŠESTNÁCTÁ –
ZVLHČUJEME VZDUCH
Suchý vzduch ještě více dráždí nosní sliznice. Ten zvlhčený se nám bude
dýchat mnohem lépe. Zkuste po porozhlédnout po široké nabídce v obchodech, zvlhčovače vzduchu jsou
dostupné v různých cenových relací.
A když vezmete za svou radu 15., tak
několik vhodných květin zastane i práci
zvlhčovače.

11. RADA JEDENÁCTÁ –
NESTYDÍME SE

17. RADA SEDMNÁCTÁ –
VYUŽIJME AROMATERAPII

Někdy žijeme v mylném pocitu, že jen
slaboši ulehnou do postele déle než na
24 hodin. A to je možná ten problém.
Pokud žádnou chorobu nevyležíme,
s naprostou jistotou se k nám zase brzy
vrátí.

Metoda stará jako lidstvo samo. Vonné
silice a oleje dělají svou příjemnou vůní
radost naší psychice a svými účinky i našemu zdraví. Navíc taková aromalampička i v pokoji hezky vypadá a poslouží i jako hezký a užitečný dárek.

12. RADA DVANÁCTÁ - ZAJDEME
DO LÉKÁRNY

18. RADA OSMNÁCTÁ –
VYZKOUŠEJME NĚCO NOVÉHO

Do lékárny zamíříme pro vitaminové preparáty či běžné léky na snížení
teploty nebo utišení kašle. Obzvláště
u kašle je třeba uvážlivě volit, zda se
jedná o kašel suchý, či vlhký, či potřebujeme potlačit kašlání, či naopak odkašlat. Co se týká vitamínových prostředků
a prostředků na posílení imunity, ty by
v tomto období měly patřit zcela samozřejmě do našeho jídelníčku.

Aromalampička je úžasná věc, jenže
co když potřebujeme, aby nám vzduch
v místnosti osvěžovala i během noci,
kdy podrážděné nosní sliznice trpí nejvíc? Otevřený oheň v bytě, kde všichni
spí, to nezní zrovna bezpečně. Naštěstí
se v lékárnách před časem objevil elektrický vaporizér, který pomáhá při rýmě
a nachlazení.

13. RADA TŘINÁCTÁ –
ANTIBIOTIKA NEJSOU TO PRAVÉ
Na každou nemoc platí léky jiné. Jít
na nachlazení s antibiotiky, která vám
zůstala v domácí lékárničce po loňské
angíně, opravdu není dobrý nápad.
Jednak jste loni to balení měli celé využívat (vzpomínáte, co říkal pan doktor?) a pak, stejně by vám nepomohla,
spíše naopak, uškodila.

19. RADA DEVATENÁCTÁ – NENÍ
ČAS NA DEPRESI
Nachlazení není smrtelná choroba,
nemusíme sami nad sebou lámat hůl
a okolí obtěžovat výčtem svých bolístek. Když se budeme dívat na svět trochu pozitivně, hned nám bude lépe.

20. RADA DVACÁTÁ, POSLEDNÍ
Usmívejte se, s úsměvem každou nemoc
zvládneme snáz.
Foto: Schutterstock.com
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JAK SI PORADIT

S KAŠLEM?
Kdybychom se pokusili číselně vyjádřit s jakými obtížemi nebo příznaky
přicházejí do ordinací lékařů malí i velcí pacienti, rozhodně by suverénně
zvítězil kašel. Toto tvrzení potvrzují nejen naše, ale i světové statistiky.
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V prvé řadě si je potřeba uvědomit, že
kašel je, z hlediska jeho funkce, obranný reflex, snažící se odstranit z dýchacích cest cizí materiál, ať do nich vnikl
z venku (prach, drobná či větší cizí tělíska) nebo se v nich vytvořil v průběhu
zánětlivého procesu (hlen). Jde tudíž
o proces, který má velmi pozitivní význam pro toaletu dýchacích cest. Nadneseně řečeno, je potřebný a pro pacienta výhodný. Ovšem v některých
případech je kašel reakcí na dráždění citlivých nervových zakončení existující i mimo dýchací cesty
(např. ve zvukovodu nebo v pohrudnici). Tento typ neplní onu čistící úlohu a je tudíž zbytečný.

puštění). Je potřeba však ještě podpořit onu čistící funkci kašle, podpořit tak
vyloučení již řidšího hlenu, což zajišťují expektorancia (ex znamená ven a
pectus je hrudník).
Z dosud uvedeného vyplývá, že vlhký produktivní kašel nelze tlumit, ale
naopak je nutné jej podporovat, což
znamená zkapalnit hlen a zvýšit vykašlávání.

NENÍ KAŠEL JAKO KAŠEL,
JAK HO TEDY LÉČIT?
Pod kašlem se skrývají dvě formy, a
to zcela různého původu, projevu
či lépe řečeno charakteru, a proto vyžadují zcela odlišný léčebný
postup a použití různých léčivých
přípravků.
Při klinickém vyšetření se rozlišuje,
zda jde o kašel vlhký nebo suchý.
Obě formy se liší především svými
projevy, příčinami a funkcemi a vyžadují zcela odlišný (a často opačný) způsob léčby.

JAK NA VLHKÝ KAŠEL?
Vlhký kašel nebo též označovaný
jako produktivní, je vždy spojen
s tvorbou hlenu v dýchacích cestách. Je téměř vždy důsledkem
zánětlivého procesu, ať postihujícím průdušky většího nebo menšího kalibru či plicní sklípky. Hlen je však pro
organizmus víceméně „cizím“ tělesem,
přestože si jej tělo vytvořilo samo. Ale
překáží mu, a tak se ho musí nemocný
organizmus nějakým způsobem zbavit.
A právě tuto úlohu zajišťuje kašel.
Pochopitelně však záleží na tom, jaký
má hlen charakter. Zda je vodnatý
nebo hustý, zda se snáze „uvolní“ ze
stěn dýchacích cest nebo na nich ulpívá. Je zcela přirozené, že se bude snáze
z průdušek odstraňovat ten řídký, vodnatější. Je proto naším léčebným cílem
hlen zkapalnit a následně podpořit
jeho vyloučení z dýchacích cest nemocného. K tomu účelu slouží léky, které
se obecně nazývají mukolytika (mucos
je hlen a lysis znamená v překladu roz-
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MÁTE SUCHÝ KAŠEL?
Poněkud jiný typ kašle představuje již
zmíněný kašel suchý, dráždivý, jinak též
řečeno neproduktivní a z hlediska pacienta obtěžující, vyčerpávající, a možno
říci i zbytečný. Jak již bylo zmíněno, suchý kašel není zatím spojen s tvorbou
hlenu, a tudíž není co „vykašlávat“.
Vyskytuje se téměř vždy na počátku infekčních onemocnění jako první reakce sliznice dýchacích cest. Díky svému
zvukovému charakteru je též nazýván
„kovovým“ nebo „drsným“. Tuto formu kašle je možné, ba dokonce nutné,
tlumit.
Vlhkost mírní dráždění ke kašli. Je nutné hodně pít, nejlépe teplý bylinkový
čaj po malých doušcích. Pití pomáhá
udržovat sliznice horních cest dýchacích

vlhké. Inhalace par, nejlépe Vincentky,
přivádí vlhkost hluboko do dýchacích
cest. Po poradě s lékařem může být
s výhodou již na počátku onemocnění,
kdy je kašel zpočátku suchý a dráždivý, začít s podáváním mukolytik, která
podpoří zvlhčení sliznice tvorbou řídkého hlenu a jeho následné odstraňování.
Stejně jako v případě vlhkého kašle, je
i prostředků splňujících potřebný
tlumivý efekt dostatek. Obecně
se takové léky nazývají antitusiky
(anti znamená proti a tussis je kašel).
Tyto přípravky proti kašli působí
buď lokálně tlumivým účinkem
nebo přímo v centru kašle v mozku a prodloužené míše. Podráždění sliznice dýchacích cest pak už
není v centru kašle vnímáno jako
příliš naléhavé, a díky tomu nemusíme už tak často kašlat. Účinnou
látkou na utišení kašle je například
clobutinol.
Antitusika lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na přípravky,
které jsou odvozeny od kodeinu,
čili kodeinová antitusika a na nekodeinová.
Kodein je velmi účinnou a dlouhá
léta známou drogou, která velmi
intenzivně působí na centrum pro
kašel. Bohužel však má i jiné vlivy a
kromě toho, což je nesmírně důležité, při jejím užívání dochází k návyku, neboli závislosti.
Snahou je proto vývoj a výroba
léčivých přípravků, které mají podobný efekt jako kodein nebo morfin,
ale při jejich používání nedochází k návyku. Jde o tak zvaná antitusika nekodeinového typu, působící však stejně
účinně jako kodein.
Podobně jako léků podporujících kašel,
je i léků, které kašel tlumí, v lékárnách
k dispozici dostatečné množství. Většinu z nich (kromě kodeinových typů)
lze zakoupit i bez lékařského předpisu.
Tuto možnost je nutné uvítat, protože
umožňuje pacientům zahájit léčbu na
počátku onemocnění samostatně, nicméně je vždy třeba rozvážit, zda se má
existující kašel tlumit, či je nutné jej naopak podporovat.

Foto: Shutterstock.com
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Ideálnívolba pro
zdravou domácnost!

1 přístroji

Airbi

zvlhčovače a čističky vzduchu
- ideálnípro alergiky a astmatiky
- přirozený odpar vody do ovzduší
- PLASMA systém likvidujícíviry
- BSS filtr bránícímnoženíbakterií
- zabudovaný hydrostat
- tichý provoz (24 db), nízká spotřeba (4 W)

infolinka

733 133 770

www.airbi.cz
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skříně
kuchyně
knihovny
komody
koupelnový nábytek
posuvné dělící stěny
postele
stoly a stolky
dětské pokoje
VDS Kitchen live kabina
Jako jediní v Evropě máme
v kuchyňské expozici 3D simulaci
kuchyně v reálné velikosti

Aktuální akce (podmínky akce viz www.indeco.cz)
SLEVA 22 % na vestavěnou skříň + ZDARMA exklusivní příslušenství VIBO ke skříním nad 30 000,– Kč.
SLEVA 10 % na kuchyňskou sestavu + myčka SIEMENS nebo BOSCH ke kuchyni v setu ZDARMA!
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JARNÍ ÚTOK

NA DĚTSKOU

IMUNITU
Zejména pro školáky je jarní období velmi náročné, protože
klade obrovské nároky na jejich psychickou a fyzickou
výkonnost. Organizmus už těžko může čerpat síly z letních
měsíců, nastupuje stres ze zkoušení ve škole, začínají útočit
virózy a jiná respirační onemocnění. To vše představuje
obrovskou zátěž pro imunitní systém, který se s ní musí poprat.
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Akutními respiračními infekcemi trpí
nejvíce děti v předškolním věku do 5
let, druhou nejohroženější skupinou
jsou žáci základních škol ve věku 6 až
14 let.
Akutní respirační infekce (infekce dýchacího ústrojí) může probíhat zejména formou anginy, rýmy, akutního
zánětu nosohltanu, akutního zánětu
hrtanu a průdušnice, zánětu průdušek
a zánětu plic. Zdrojem nákazy je člověk, přenáší se vzduchem, kýcháním
nebo kašláním, z nemocné na zdravou
osobu. Inkubační doba je většinou krát-
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ká, pouze několik dnů. Patří mezi nejčetnější onemocnění lidí prakticky na
celém světě, postihují všechny věkové
skupiny. Jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a absence ve škole.
V České republice bývá ročně hlášeno
5-6 miliónů těchto onemocnění. Respirační infekcí onemocní v průměru každý dospělý člověk 2x za rok, dítě v předškolním věku nejméně 4-5x.

VITAMÍNY PRO ZDRAVÍ
Lidské tělo bojuje celý život s choroboplodnými mikroorganizmy, viry, ci-

zorodými látkami a volnými radikály,
které ho neustále napadají. Je to boj
imunitního systému a je založený na
schopnosti organizmu, imunitě, rozpoznat vlastní od cizího, cizí si pamatovat a bránit se mu. „Dobře fungující
imunitní systém dětí je velmi výkonný
a dokáže organizmus účinně chránit.
K tomu, aby fungoval dobře, potřebuje
dostatek vitamínů a minerálních látek.
Ty nezajistíme dítěti potravinovými doplňky, ale pestrou stravou, bohatou na
čerstvé ovoce a zeleninu,“ radí nutriční
terapeutka Hana Knížková z Poraden-
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ského centra Výživa dětí.
V období nachlazení a většího výskytu
viróz se vyplatí zvýšit na obranu organizmu před infekcí příjem antioxidačních vitamínů C, A a E. Nejdůležitější je
vitamín C, jehož hlavní funkcí je právě
podpora imunity. V období zvýšeného
výskytu respiračních onemocnění se doporučuje zdvojnásobit příjem vitamínu
C. U dětí je potřeba vitamínu C 50-70
mg na den, u dospělých 75-90 mg, tj.
zhruba 80 % potřeby všech vitamínů.
Kromě posílení imunity vitamín C pomáhá odstraňovat pocity únavy a stres.

Nejvhodnější formou pokrytí denní potřeby vitamínu C je konzumace ovoce
a zeleniny, nejlépe v pěti denních dávkách, pokud víme, že takto velký příjem
nejsme schopni pokrýt, využijeme kvalitní multivitamínové prostředky.
Hlavním zdrojem vitamínu C nejsou citrusy, jak se často uvádí, ale šípky, černý rybíz, červené papriky, nať petržele,
brokolice, růžičková kapusta, jahody
a kiwi. Důležitým zdrojem vitamínu C
jsou ale i brambory. Vitamín C se velmi
snadno ničí tepelnou úpravou, dlouhým skladováním, kontaktem s kyslí-

kem nebo kovem. Jeho využívání v těle
nepříznivě ovlivňují antibiotika, acylpyrin a antikoncepční pilulky. Proto si
musíme příjem uvážlivě hlídat a v tomto chřipkovém období ho pravidelně
doplňovat v syntetické podobě.
„V současné odborné literatuře se objevují důkazy o nezbytnosti vyššího
příjmu B-komplexu, protože ke spuštění imunitních reakcí v organizmu jsou
zřejmě nejdůležitější koenzymy pocházející z vitamínů B. Tyto specifické látky
se nacházejí i v různých léčivých rostlinách, např. v rakytníku, lípě, jitroceli,
podbělu nebo tužebníku, které tak mohou chránit před nemocí a při nemoci
urychlit uzdravení. Samozřejmě je opět
možné je přijmou i v syntetické formě.,“
říká dětský lékař MUDr. Josef Zemánek.
„Velice důležitou roli v posílení imunity hrají také stopové prvky měď, selen
a zinek. Studie potvrzují velký rozdíl
v jejich přítomnosti u skleníkové (velmi malé množství) a přírodní (výrazně
větší množství) produkce ovoce a zeleniny. Toto zjištění bylo jedním z důvodů
povinnosti uvádět i místo vypěstování
v rámci Evropské Unie – např. Holandsko, Německo, Belgie (skleníky) nebo
Maroko, Egypt, Itálie (přírodní),“ upozorňuje MUDr. Josef Zemánek.

Foto: Schutterstock.com
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NIKDY
NENÍ

POZDĚ
Také patříte k těm, kteří ani nevědí, kdy byli naposled
na preventivní prohlídce? Nebo jste dokonce toho
názoru, že na takové věci nemáte čas a ani je
nepotřebujete?
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Pokud jste s prevencí ještě nezačali, je
dobré vědět, že nikdy není pozdě začít.

CO VÁS KDY ČEKÁ A CO BYSTE
SI MĚLI HLÍDAT
Úplným základem, na který by opravdu
neměl nikdo zapomínat, je preventivní

prohlídka u praktického lékaře. Představuje celkové vyšetření, na které přicházíte vždy jednou za dva roky.
TADY JE PŘEHLED:
18 let - vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
40 let- vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
- vyšetření EKG (dále ve čtyřletých intervalech)
45 let - kontrola hladiny cukru v krvi
(dále ve dvouletých intervalech)
50 let - vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
- vyšetření stolice na přítomnost krve
– test okultního krvácení ve stolici tzv.
TOKS (do 54 let v ročním intervalu, od
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55 let dále ve dvouletých intervalech)
55 let - jako alternativa k TOKS endoskopické vyšetření střev (dále v desetiletých intervalech)
60 let - vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
Ženy:

tlak, prohmatá břicho a oblast ledvin,
zhodnotí stav žil a tepen na dolních
končetinách, zváží vás nebo i změří,
orientačně vyšetří sluch a zrak.
Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, kdy lékař
provede vyšetření konečníku, varlat

15 let - gynekologická prohlídka (dále
každý rok)
45-69 let - mamografické vyšetření (ve
dvouletých intervalech)

a prsů, spolu s poučením o nutnosti
a způsobu samovyšetřování.

ZÁKLAD U PRAKTIKA
Součástí základní preventivní prohlídky u praktického lékaře je anamnéza,
kdy lékař cílenými dotazy zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika, kontrola
očkování proti tetanu a orientační chemické vyšetření moče.
Dále lékař provádí vlastní vyšetření pohledem na kůži a sliznice, např. spojivky.
Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem
vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny
uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje
srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní

S VĚKEM UKAZATELŮ PŘIBÝVÁ
Od 40 let se provádí ve čtyřletých intervalech vyšetření EKG, tedy nenáročné
a nebolestivé vyšetření, díky kterému
má lékař přehled o elektrické aktivitě
vašeho srdce.
V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zajistí vyšetření cholesterolu a tukových látek
v krvi.
Od 45 let se v dvouletých intervalech
zjišťuje také hladina cukru v krvi – tzv.
glykemie.
U žen ve věku od 45 do 69 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních
dvou letech provedeno mamografické

s kolagenem

s heřmánkem

ochranná

s měsíčkem
a vitamínem E

www.jeleniluj.cz I www.reginakosmetika.cz
Sledujte Jelení lůj v české historii
www.fb.com/jelenilujoriginal
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vyšetření, které je základem v prevenci
rakoviny prsu. Pokud se tak nestalo, doporučuje jeho provedení na některém
z akreditovaných pracovišť.
Ve věku od 50 do 54 let se provádí
v jednoročním intervalu a od věku 55
let ve dvouletém intervalu také preventivní vyšetření na přítomnost krve ve
stolici (test okultního krvácení ve stolici – TOKS), což může včas odhalit počáteční stádia rakoviny tlustého střeva
a konečníku (screening kolorektálního
karcinomu). TOKS je prováděn v ambulanci registrujícího praktického lékaře,
ale může ho provádět i registrující ženský lékař.
Pacientovi nad 55 let navíc nově nabízí
Všeobecná zdravotní pojišťovna jako
druhou variantu screeningu kolorektálního karcinomu možnost provedení
endoskopického vyšetření střev (tzv.
primární screeningové kolonoskopie).
Interval tohoto vyšetření je deset let,
indikuje ho praktický lékař a provádějí
ho endoskopická pracoviště schválená
komisí pro screening kolorektálního
karcinomu MZ.
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PREVENCE ZACHRAŇUJE
STOVKY ŽEN
Nejen proto, že ženy přivádějí na svět
děti, jsou z hlediska prevence sledovanou skupinou. Od 15 let by měly každý
rok absolvovat preventivní prohlídku
u ženského lékaře.
V ČR je ročně u tisíce žen zjištěna rakovina děložního čípku a až 400 žen jí
podlehne. Většině zbytečných úmrtí na
karcinom děložního čípku lze přitom
zabránit právě pravidelnými prohlídkami gynekologa, v rámci kterých provádí
lékař odběr vzorků z čípku k cytologickému vyšetření.
Gynekolog by měl také mladé ženy
poučit o metodě samovyšetření prsů
a ženám ve věku od 45 do 69 let pravidelně jednou za dva roky vystavovat
doporučení na mamografické vyšetření
v některém z akreditovaných pracovišť.

PRAVIDELNÁ PÉČE O ZUBY SE
VYPLATÍ
Na co byste rozhodně neměli zapomínat, je také pravidelná půlroční návštěva vašeho zubaře. I když se zdá, že je
to často, vaše zuby ji potřebují - přede-

jdete tak nejen mnohdy úporným bolestem při onemocnění dásní nebo zkaženém zubu, ale ušetří vám také tisíce
z vaší výplaty.
Obsahem preventivní prohlídky, kterou
provádí registrující stomatolog, je opět
zjištění anamnézy, vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní,
stavu čelistí a mezičelistních vztahů.
Lékař by měl pacientovi předvést správnou metodu čištění zubů a podle potřeby stanovit léčebný plán k další stomatologické péči. Ta může být hrazená
ze zdravotního pojištění plně, částečně
nebo je nehrazená.

PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
PŘIBÝVÁ
Nabídka preventivních programů zdravotních pojišťoven se neustále rozrůstá,
a je zaměřena na skutečnou prevenci,
její zkvalitňování a rozšiřování, spíše
než na poskytování benefitů na jednorázové aktivity.

Zdroj: zdravi.centrum.cz,
foto: Schutterstock.com

Když před 8 lety u Romana a Lucie Jirouškových vznikla
myšlenka otevřít školku zdravého životního stylu v Říčanech, jejíž nedílnou součástí bylo zdravé stravování dětí,
netušili, kam až jejich kroky nakonec povedou. Myšlenka
Landie …kouzlo pohybu se zalíbila i Liborovi
a Martině Lysákovým, kteří otevřeli pobočku školky
Landie ve Veliké Vsi. Vařením ve vlastních školkových
kuchyních mají tak maximální kontrolu nad tím co děti
jí a sami si tak mohou vybírat jednotlivé producenty
kvalitních potravin. Své dodavatele si každý rok zvou do
Říčan na dětský BIOjarmark, kde je seznamují se svými
„jedlíky“. Dávají tak příležitost dětem a rodičům
nakouknout pod pokličku, u koho a jak kvalitní potraviny vznikají.
Spojit síly v boji proti „otravinám“ se rozhodli v polovině loňského roku tím, že otevřeli další Landii, tentokrát s podtitulkem Landie …kouzlo potravin. V Praze
Hloubětíně v ulici Nademlejnské vznikla prodejna kvalitních potravin o rozloze téměř 200m2. Pod jednou
střechou najdete vše od čerstvého pečiva, přes farmářské speciality, bezlepkové, raw, veganské a další a další
potraviny až k ekologické drogerii, domácím potřebám a dekorativní organic kosmetice. Nechybí ani dětský
koutek a zbylo i pár volných regálů na podněty od zákazníků.

www.landiekouzlopotravin.cz
INZERCE
Landie.indd 1

NOVINKA – GRAPEVINE THERAPY CREAM – VÍNEM
K SAMETOVÉ, MLADÉ I ZDRAVÉ PLETI
Česká kosmetika na francouzských základech For Life & Madaga přichází
v těchto dnech na trh s unikátní vinnou kosmetickou řadou Grapevine
Line Therapy. Z ní si zamilujete například Grapevine Therapy Cream
založený na bázi přírodních surovin, které pleti zajistí sametový vzhled,
komplexní ochranu a anti-age efekt. Krém se skvěle hodí pro všechny
typy pleti, kromě velmi mastné pokožky. Díky obsahu anorganického UV
filtru je také vhodný pro denní aplikaci. Doporučeno je jeho užití v malém množství na vyčištěnou pleť a lze jej aplikovat samostatně nebo i pod
make-up. Krém vyniká elegantním, luxusním a jemným designem, navíc
díky speciální průhledné lahvičce s posuvným dnem nepřijde ani kapka
krému nazmar. Sametová, zdravá a mladá pleť se díky exkluzivnímu přírodnímu složení krému stane realitou.
V jeho unikátním složení naleznete extrakt ze šťávy hroznů vinné révy
δ-Viniferin, který je patentován a klinicky testován francouzskými
laboratořemi a pleti zaručuje multigenerační anti-age efekt, prevenci
stárnutí pleti, podporu tvorby kolagenu a detoxikaci pokožky. V Grapevine Therapy Creamu nechybí ani BIO olej z hroznových jader a mandlový olej bohatý na antioxidanty, vyživující a chránicí pokožku, dále také
bambucké máslo pro citlivou pleť nebo BIOsacharid pro dlouhodobou
hydrataci pleti a její sametový vzhled.
Výrobce:
FOR LIFE & MADAGA
Cena:
560 Kč / 50 ml
45 Kč / 4 ml
www.forlifemadaga.com

3/10/15 12:05 PM

Krása

CELULITIDA
A JAK NA NI
Říká se jí celulitida, lékaři používají raději odborný výraz
dermopanikulóza. Označení „pomerančová kůže” je
poetičtější, ale vždy jde o jedno a totéž – o tuk, který
se pod pokožkou hromadí jako sražený tvaroh.
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Výsledek? Ani sebelepší plavky nepřekryjí spoustu hrbolků - zejména na
stehnech a hýždích, ale také na pažích
- připomínajících kůru zralého pomeranče.
Celulitida – pomerančová kůže je pova-

trpí nedostatečnou výživou, především
minerály a vitaminy. Důsledkem jsou
změny podkožního tukového vaziva.
Dalším momentem vzniku celulitidy je
zhoršený metabolismus tuků, což může
souviset se zhoršenou činností jater.

žována především za kosmetický problém, který trápí více či méně 90% žen.
Celulitida postihuje především boky,
stehna a hýždě.

CO CELULITIDU PODPORUJE:

•

•

•

Lehká celulitida je viditelná pouze tehdy, když stisknete kůži mezi
prsty.
Při 2. stupni už vidíte pomerančovou kůži, když stojíte, ovšem jakmile si lehnete, zmizí. Znamená to,
že u lehké celulitidy ještě nevznikl
zánět.
Třetí stupeň, což je střední celulitida, je pomerančová kůže viditelná,
i když ležíte. V ohnisku celulitidy
se nahromadilo velké množství tekutiny, někdy jsou i oslabené krevní vlásečnice a kůže je chladnější.

Celulitidu považujeme za pouze kosmetický problém. Málokdo ví, že souvisí s nedostatečnou činností lymfatického systému a krevního oběhu.
Nesprávnou životosprávou je tělo zanášeno toxiny a nestrávenými metabolity, které lymfatický systém není schopen vyloučit. Tkáně v takovéto situaci
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Špatné stravovací návyky (cukr,
dorty, čokolády, uzeniny, chipsy,
instantní a konzervované potraviny, bílé pečivo, majonézy, tučná
masa a omáčky, přílišné solení),
nedostatečný příjem vhodných tekutin.
Kouření, pití kávy a alkoholu
Nedostatek pohybu.
Stres
Nadváha
Těsné oblečení

CO POMÁHÁ V BOJI PROTI
CELULITIDĚ:
V tomto celoživotním boji nelze spoléhat na jednu zbraň, naopak je třeba
využít všechny zbraně.
1. Zdravý stravovací režim s preferováním zeleniny, ovoce, celozrnných obilovin a pečiva, luštěnin
a nízkotučných mas a mléčných
výrobků.
2. Pravidelné pročišťování organismu, při kterém se musíte především snažit vyloučit ze svého jídelníčku všechny škodliviny - cukr,

6.

7.

8.

9.

sladkosti, uzeniny, chipsy, instantní
výrobky, bílé pečivo, kečup, majonézy atd. Dopoledne můžete především při teplém počasí jíst pouze
ovoce, během dne pak celozrnné
pečivo, drůbež, ryby, obiloviny,
bílé jogurty, luštěniny
společně s půl kilem
čerstvé zeleniny.
3.
Dodržování
optimálního pitného
režimu, což představuje vypít 2-3 litry čisté vody bez bublinek
a bylinných neslazených čajů a navíc něco
ovocných a zeleninových šťáv.
4.
Pohyb v jakékoli formě. Lymfa
musí v těle proudit
a odvádět z těla toxiny. Nemá však svou
vlastní pumpu jako
krevní oběh (srdce),
proto musíme lymfu
v těle rozproudit.
5.
Lymfu rozproudíme také masážemi – nejlépe masírovat celé tělo kartáčem na šaty
nebo speciální sisalovou rukavicí
ráno a večer. Speciální masáže lze
při léčení celulitidy doplnit používáním přípravků s obsahem jinanu
dvoulaločnatého, jetele, semen
vinných hroznů a řasy mechýřnaté.
Tyto přípravky zlepší vnitřní výživu tkání, zvýší odbourávání tuků
v buňkách a chrání před změnami
pojivové tkáně.
Střídavé sprchování teplou a studenou vodou (60 – 80 sekund
se sprchujte teplou vodou a 20
sekund studenou vodou).
Odborně prováděná lymfodrenáž
a proticelulární masáž, případně
další procedury jako teplé zábaly.
Užívání přípravků, které zlepší
vnitřní výživu tkání a chrání před
jejími změnami, vhodné jsou i přípravky, které urychlují spalování
tuků.
Provádění detoxikace – např. 3
denní hladovkou, zařazením ovocného dne 1x týdně.
zdroj: celostnimedicina.cz,
foto: Schutterstock.com

Psychotéma

TÁTA NA
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MATEŘSKÉ

Ještě před dvaceti lety nebylo normální ani to, aby si tatínek sám vyšel s kočárkem
na procházku. Postupně se ale blýská na rovnoprávnější časy. Dnes se už i u nás
objevují průkopníci nového trendu: muži, kteří se svým dětem věnují „na plný
úvazek”.
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Byl to pro něj samozřejmý krok. Přišel
o práci a najednou manželka vydělávala více. Proto se Martin rozhodl vzít
na sebe roli táty v domácnosti a starat se o půlroční dceru Lucii, zatímco
jeho žena vydělávala. „Rozumně jsme
se s manželkou domluvili. I kdybych
si našel práci, byla by za méně peněz,
proto jsme se rozhodli, že nastoupím
na mateřskou. Neměl jsem s tím žádný
problém,“ říká Martin. Nejnáročnější
v roli muže v domácnosti pro něj byly
první dva měsíce. „To jsem se teprve
učil. Dcerce bylo půl roku a já se najednou musel úplně přizpůsobit jejímu
rytmu. Učil jsem se připravovat sunar,
přikrmovat ji,“ popisuje začátek mateřské dovolené Martin. I když se odvážně
ujal role táty na plný úvazek, přiznává,
že měl mateřskou v mnohém jednodušší než ženy. „Staral jsem se o Lucinku
a samozřejmě i uklízel, domácí práce
jako praní, žehlení a podobně obstarávala dál má žena. Několikrát týdně
jsem zašel s dcerkou na oběd k babičce
a dědečkovi, to mi taky ulehčilo práci,“
vysvětluje Martin. S tím, že by se otec
kvůli miminku nevyspal, se Martin nepotýkal. „Lucinka je moc hodné dítě
a vždy byla. Za celou mateřskou, která
trvala dva a půl roku, mě v noci vzbudila asi čtyřikrát. I tady jsem ale narazil
na to, že některé mateřské pudy prostě
nahradit nejdou. Já totiž spím tvrdě,
zato má žena slyšela sebemenší Lucčino zakňourání, když se jí třeba něco
zdálo,“ přiznává. Jednou z oblíbených
věcí, kterou Lucka s tátou podnikali,
byly procházky. Na ně Martin vyrážel
s kočárkem a kamarádkami. „Pro ostatní byl možná zvláštní pohled na chlapa,
který si vyrazí ven s kočárkem a známými, pro mě ale vůbec,“ říká pyšný otec.
„Párkrát jsme zašli i do rodinného centra, ale tam se mi moc nelíbilo. Maminky
řešily věci, které mi už tak blízké nebyly. Tam už bylo na mě jednoduše žen až
moc,“ usmívá se Martin. Pracovat opět
začal, když byly Lucii tři roky. Dcera začala chodit na čtyři hodiny do školky
a pak ji hlídala babička. „Už od dvou
let chodila Lucka na angličtinu, takže
byla na děti zvyklá. I dnes se do školky
vždycky těší,“ uzavírá Martin.

JAK TO CHODÍ VE SVĚTĚ?
Čeští muži mohou zůstávat doma na
mateřské - u tatínků se správně říká ro-
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dičovské - dovolené od roku 2001, kdy
vstoupila v platnost nová právní úprava. O rodičovský příspěvek už v prvním
roce požádalo 2 131 mužů, tedy asi 0,8
procenta z celkového počtu příjemců
příspěvku. Postupem času se počet otců
„pečujících celodenně a řádně o dítě”
zdvojnásobil, takže Česká republika
nyní v tomto parametru nevybočuje
z evropského průměru. Výrazně více
angažovaní v rodině jsou muži v severských zemích, kde má rodičovská dovolená tatínků nejdelší tradici. Počátky
snahy zapojit do péče o dítě oba rodiče
sahají už do 70. let dvacátého století.
Až stimulační opatření v 90.
letech přinesla ale opravdu
masové využívání „otcovské dovolené”. V těchto
zemích totiž byly zavedeny kvóty, které určují, jak
dlouho otcové musí zůstat
doma s dětmi. Pokud tuto
dobu otec nedodrží, pak rodina ztrácí na část placeného volna nárok. Díky systému kvót například v Norsku
zůstává 85 procent mužů
měsíc s dětmi doma, na Islandu je kvóta
stanovena dokonce na tři měsíce a celou tuto rodičovskou dovolenou využije 76 procent tatínků. Určitá forma
rodičovské dovolené pro muže funguje
kromě ČR i v jiných postkomunistických
zemích, například v Chorvatsku nebo
Slovinsku. Naopak třeba v Makedonii
mohou otcové čerpat „mateřskou”
pouze ve výjimečných případech: když
matka zemře nebo dítě opustí.

JEN KDYŽ TÁTA CHCE
V České republice zatím na každých 197
žen na rodičovské dovolené připadají 3
muži. Proč tak málo? Většina párů prostě preferuje tradiční model. Tatínkové
se do péče o rodinu a domácnost příliš
nehrnou a jejich ženy to po nich ani
nevyžadují. Názor, že s malými dětmi
má být doma žena, zastává i dvaatřicetiletá Martina. „Já bych svého muže
na mateřskou nikdy neposlala. V práci mi nic neuteče, manžel vydělá dost
pro nás všechny a čas s dětmi si užívám.
Kdybych od holek musela každý den
odcházet, vyčítala bych si, že jsem jim
nedala dost péče v době, kdy to potřebovaly. Jsem přesvědčená, že žena
to s malými dětmi umí líp.” Psycholo-

gové jí ale oponují: Pokud se tatínek
o potomky chce starat a věnovat se jim,
není důvod mu tuto radost odpírat.
Muž - stejně jako žena - dokáže dětem
zajistit bohaté citové zázemí. Obzvlášť
pro starší ratolesti naopak může být
přínosný jiný přístup tatínků ke hře: tátové nejsou tolik úzkostliví, nechají děti
víc riskovat a s velkým potěšením děti
podporují v objevování světa. Děti prostě většinou snášejí otcovskou výchovu
bez potíží, ba s radostí. V žádném případě ale nechceme tvrdit, že varianta
„muž na mateřské” je vhodná pro každého. Ani muži se totiž do této role ve

většině případů nijak nehrnou - nejčastější argument, který v této souvislosti
zaznívá, je dosti pádný: „Být s dítětem
celý den doma - na to absolutně nemám nervy.” Tatínkova láska k dětem
a trpělivost je přitom nutnou (nikoliv
postačující) podmínkou k úspěchu.
K netradičnímu rozdělení rolí se nakonec obvykle přikloní páry, kde žena
hodně vydělává a práce ji uspokojuje,
muž zároveň musí být ochoten trávit
celé dny s potomstvem a neužírat se
přitom kvůli nerealizovaným ambicím
v zaměstnání.

JDEME DO TOHO
Zvážili jste dobře všechna pro a proti
a chystáte si s manželem vyměnit role?
Tak vzhůru do toho! Poradíme vám,
co všechno je potřeba promyslet a jak
překlenout počáteční potíže. Ženu,
která se vrací do práce - zvlášť pokud je
dítě ještě malé - mohou trápit výčitky
svědomí a pocit „jsem špatná matka”.
Co v takové situaci pomůže? Když se
o dítě stará tatínek, není příliš pravděpodobné, že by potomek doma tesknil
a s pláčem vás volal. Zkuste i několikrát
za den zavolat partnerovi a zjistit, jak
se doma mají. Pokud uslyšíte odpově

Psychotéma

PRO KOHO JE VÝMĚNA ROLÍ VHODNÁ?
K netradičnímu rodinnému uspořádání se nejčastěji uchylují páry, které splňují následující podmínky:
•
Žena vydělává dost peněz na to, aby uživila celou rodinu (případně má rodina dost úspor, aby přežila hubenější období)
•
Manželova kariéra neutrpí, pokud bude na nějakou dobu přerušena. Tedy nic pro neurochirurgy, špičkové vědce a piloty
letadel. Vhodnými adepty jsou naopak různé bohémské typy - umělci, novináři apod.
•
Výhodou je, pokud i manželka má flexibilní pracovní dobu nebo může částečně pracovat z domova
•
Žena nesmí být na děti fixována natolik, aby v práci ronila steskem hořké slzy. Manžel naopak musí být ochoten se o děti
s láskou a trpělivostí starat.
di typu „papáme oběd a malý prská
hrášek po kuchyni - moc se mu to líbí”,
„zrovna jsme umyli pokakaný zadeček,
celá koupelna je pod vodou” , „spí”,
„právě jsme na procházce, vzteká se,
že chce zmrzlinu” - zjistíte, že i bez
vás je vše naprosto v pořádku, a za pár
dní se uklidníte. Také byste se měla po
návratu z práce soustředit hlavně na
dítě, abyste si oba vaši nepřítomnost
vykompenzovali. Doma možná bude
zpočátku trochu větší chaos, ale je to
podstatné? Častým problémem párů
po výměně rolí bývá nové rozdělení
povinností v péči o domácnost. Snažte
se předejít situaci, kdy tatínek převezme roli „paní na hlídání” - stará se jen
o dítě a po návratu ženy z práce chce
mít volno. Pokud na zaměstnanou maminku zbudou i všechny domácí práce,
bude se brzy cítit jako uštvaný závodní
kůň. Když je na mateřské žena, bývá
normální, že muž po návratu z práce

trochu pomůže s domácími pracemi
nebo si pohraje s dětmi. Nikdo ale nepředpokládá, že manžel odpoledne navaří, vypere, vytře podlahy a večer stráví žehlením prádla. K těmto heroickým
výkonům by se neměly zavazovat ani
zaměstnané partnerky „tatínků na mateřské”. Pokud to jen trochu jde, běžná
starost o domácnost by měla být doménou toho z partnerů, který zůstává přes
den doma.

KDYŽ TO DOBŘE FUNGUJE
Pokud se podaří parametry v rodině
dobře nastavit, mají z mužovy „mateřské” užitek všichni zúčastnění. Větší
blízkost tatínka velmi ocení jeho syn či
dcera. Mezi otcem a dítětem, kteří spolu strávili tolik času, se vytvoří pevné
pouto. Zahraniční průzkumy dokazují,
že muži, kteří u svých ratolestí absolvovali rodičovskou dovolenou, s nimi tráví
nadprůměrné množství času i poté, co

se vrátí do práce. Blízký vztah k tátovi
vydrží dětem po dlouhá léta - potomci
se například se svými problémy svěřují otci stejně často jako matce. Možná i sám tatínek bude na rodičovské
dovolené příjemně překvapený, kolik
štěstí mu péče o jeho malé dítě přináší.
Až když muž tráví se svým potomkem
dlouhé dny, zjistí, o co všechno by přišel, kdyby dítě vídal jen večer při koupání. „Pro mě to starání a práce není
oběť, ale radost a potěšení,” říká malíř Jiří. „Nejhezčí chvilky zažívám, když
jsou kluci uklidnění a tvůrčí - když vidím, jak jsou k světu.” A maminka?
Ta má také proč být spokojená: Může
se dál věnovat práci, kterou má ráda.
A přitom mít dobrý pocit, že o její zlatíčko se stará jedna ze dvou nejpovolanějších osob na světě.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto:
Schutterstock.com
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Nesnažte se zhubnout,

ZHUBNĚTE!
Také jste si o Vánocích dopřávala víc, než je zdrávo? Podepsalo
se hodování na vaší postavě? Pokud chcete zúčtovat
s přebytečnými kily, přinášíme několik tipů, jak posunout
ručičku váhy dolů. Jaro volá nejen po shození kabátů!
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RADA PRVNÍ: JEN DIETA TO
NESPRAVÍ

RADA TŘETÍ: HÝBAT SE, HÝBAT
SE, HÝBAT SE

Žijete v představě, že k dokonalé postavě stačí pouze skoncovat s přejídáním, respektive přestat úplně jíst?
Zapomeňte na ni. Drastické diety tělo
huntují, a jakmile se vrátíte k původnímu způsobu stravování, překvapí vás
obávaný jo-jo efekt. Výživoví
poradci se naopak shodují, že
pravidelná strava je základ. Doporučují jíst 6krát denně, ale po
menších porcích. Vyvarujte se
sladkého, tučného, smaženého.
Do jídelníčku místo toho zařaďte dostatek ovoce, zeleniny
a kvalitní vlákninu.
Pro redukci váhy se držte jednoduché zásady – dopoledne doplňujte sacharidy a odpoledne
zase bílkoviny. Ovšem rozlišujte,
jaké sacharidy přijímáte. Zapomeňte na tzv. jednoduché cukry
ze sušenek a dalších sladkostí.
Pokud potřebujete v kratším časovém horizontu rychle shodit
nějaké to kilo, určitě ne pomocí hladovky. Vynechejte pečivo
a přílohy a v odpoledním čase
zařaďte pouze kašovitou stravu – polévky, zeleninové krémy,
rozmixované maso se zeleninou. Poslední jídlo byste měla
konzumovat 2 hodiny před
spánkem. Ovšem jestli vás ještě
před uložením chytne hlad, je
lepší něco si dát (např. kousek
okurky se slupkou + krůtí šunku) a nechodit spát s kručícím
břichem.
Kromě stravy je velice důležité dodržovat pitný režim. Škrtněte sladké limonády, šťávy a džusy. Vhodnou tekutinu
představují neperlivá voda a čaje.

Je to sice otřepaná písnička, ale pouhým držením diety si váhu dlouhodobě
neudržíte. Kompletní přechod na zdravý životní styl zahrnuje i pravidelný pohyb, zejména v případě tzv. sedavých
zaměstnání. Výmluvy na tíživou finanč-

RADA DRUHÁ: ZEFEKTIVNĚTE
HUBNUTÍ
Radikální změnu jídelních návyků doplňte přípravkem z lékárny. Na trhu
existují různé doplňky stravy, které
ovšem nemají očekávaný efekt. Vybírejte pečlivě, ať nejste zklamaní. Raději
sáhněte po zdravotně certifikovaných
pomocnících. Některé přípravky dokáží
navázat tuky z potravy, aby následně
organismu dodaly vitamíny rozpustné
v tucích. Navíc pomáhají redukovat
chuť k jídlu.

78

V důsledku toho, že tělo není na množství pohybu zvyklé a svaly jsou ochablé,
dojde k rychlejšímu nárůstu svalů. Nenechte se zaskočit tím, že růst svalů je
zpočátku mnohem rychlejší než úbytek
tuků. Mnohdy dochází místo úbytku
centimetrů k nárůstu centimetrů, neznamená to ovšem, že je to trvalý stav.
Mnohé tato fáze odradí a vrátí
se zpět k zajetým kolejím, ale
aby došlo k úbytku povrchového tuku a zachování svalové
hmoty, je potřeba vytrvat.

RADA ČTVRTÁ: S VODOU
PRYČ
Nasadila jste dietu, začala
aktivně sportovat, a přesto
otékáte a připadáte si opuchlá? Může za to vznik tzv. endogenní vody v těle. Tu je
potřeba vyloučit, ideálně přírodní cestou. S problémem
pomůžou bylinky typu kopřiva
nebo jalovec. Kde je po zimě
sehnat? Zkuste bylinky na odvodnění. Listy kopřivy, plody
jalovce, prášek z nati petržele,
biotin a kyselina listová příznivě působí na činnost ledvin,
a podpoří tak látkovou výměnu. Kombinace těchto bylinek
navíc výrazně napomáhá odstranění celulitidy, což je snad
pro všechny ženy velmi žádoucí jev.

RADA PÁTÁ: VYVARUJTE
SE STRESU
ní situaci nepomohou. Nemusíte přece
hned utratit peníze za drahou permanentku do fitness centra. Cvičit lze
s trochou prostoru i doma. Potřebujete
k tomu jen podložku a internet, na kterém najdete volně přístupná instruktážní videa. V češtině zapátrejte jednoduše na YouTube.com. Osvojené cviky
poté můžete cvičit i venku nebo využít
speciální venkovní fitness hřiště. Navíc
existuje řada individuálních sportů nenáročných na peněženku, např. stále
populárnější běhání. Počáteční investice se sice může zdát vyšší (nepodceňujte zejména kvalitní obuv), ale pak už je
jen na vašich časových možnostech, kdy
a kam vyrazíte, respektive kolik minut/
hodin bezplatného tréninku si dáte.

A to i v případě, že jeho vlivem
drasticky hubnete, zatímco jiní na váze
přibývají. Stres má na organismus vždy
negativní důsledky, proto byste ho
měla eliminovat. Jestliže pracujete ve
stresovém prostředí a musíte se s ním
vyrovnávat několikrát denně, dělejte
si v průběhu pracovní doby krátké přestávky. Stres je spojený i s nekvalitním
spánkem. Ženy, které spí méně než
sedm hodin denně, přitom údajně mají
větší tendenci k nadváze. Když totiž
málo spíme, zvyšuje se nám v těle hladina ghrelinu alias hormonu hladu. A ten
vyvolává častější chuť na jídlo.

Foto: Schutterstock.com

UNILAKT DOKÁŽE S NAŠIMI KILY
PĚKNĚ ZATOČIT
Redukujte tělesnou
zdravým způsobem!

hmotnost

Zařaďte v jídelníčku zpátečku a doplňte redukční
dietu Unilaktem, vysoce vlákninovým doplňkem
redukčních diet, Unilaktem, jehož hlavní složkou
je 45% jablečné vlákniny. Dále řasa Chlorella,
o níž je řadu desetiletí známo, že mimo dostatku
vitamínů má také všechny potřebné stopové prvky, betakaroten a bílkoviny. Hodné bakterie Enterococcus faecium
i vitamín C podporují kvalitu Unilaktu.
Unilakt Skořice obsahuje navíc skořici, která díky
svým vlastnostem
pomáhá snížit hladinu cukru v krvi, podporuje trávení a zabraňuje nadýmání.
Unilakt Čoko, se všemi příznivými účinky vlákniny
si přidejte do jogurtu
nebo vyměňte za křupky a vychutnejte jeho chuť.

Další radou, jak si dietu zpříjemnit
jsou kofeinové tablety Caffit.

Doplňky stravy

Caffit, který obsahuje kofein,
směs vitamínů B6, B12 a vitamín C přispívá ke snížení míry
únavy a k normální funkci
imunitního systému. Vitamín
C přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem.
Kombinace Unilaktu a Caffitu je vhodná pro zvládání
běžných nepříjemných stavů, spojených s únavou, které nemusí být vždy spojeny
s redukcí hmotnosti.

Při objednávce nad 500 Kč neúčtujeme poštovné ani balné.

Unilakt, doplněk redukčních diet, je již 20 let k dostání v lékárnách a na

WWW.HMH.CZ
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JAK SE PROBRAT PO ZIMĚ?

ZKUSTE JARNÍ DETOX!
Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá
i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil
a k přípravě na další dny plné energie.
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81

Výživa

Nejprve bychom měli začít s úpravou
jídelníčku. Často narážíme na termín
„jarní půst“. S tím bychom ale měli být
opatrní. Ne každý je na postní dny připraven, proto volme jemnější a zdravější formu, která nezpůsobí našemu
organismu takový šok. Jako vodítko
můžeme použít například lunární kalendář, který nám může být v mnohém
velkým pomocníkem. Již naši předkové
věděli, jakou sílu v sobě skrývá Měsíc,
proto tyto poznatky mějme na paměti
a tzv. očistu zařaďme v době novoluní
nebo úplňku, protože v této době naše
tělo nejlépe přijímá.
Není třeba držet úplný půst a hladovět, jelikož vhodný jídelníček si můžeme sestavit i z ovoce a zeleniny. Dva
dny před tímto očistným dnem je však
vhodné odlehčit trávicímu traktu a vyloučit maso, uzeniny, příliš tučné, slané
a sladké potraviny. Již po prvním „odlehčení“ můžeme pozorovat, jak tělo
vylučuje škodliviny. Celkově se cítíme
lépe, máme více energie a vyšší výkonnost, více také vylučujeme. To vše je
známkou toho, že z nás odcházení toxiny a tělo se z tohoto procesu raduje.
V den odlehčeného půstu konzumujeme v dopoledních hodinách pouze
syrové ovoce nebo šťávy, odpoledne
zařadíme také syrovou či dušenou zeleninu a ke svačině můžeme zvolit například zeleninový fresh. „Množství
ovoce a zeleniny by mělo odpovídat
kolem 1-1,5kg a je důležité rozdělit si
je do několika menších dávek tak, abychom během dne neměli pocit hladu
a dodrželi pravidlo pěti porcí denně“
doporučuje nutriční specialista Sandra
Miloševičová.
V tento den je rovněž odborníky doporučováno volit lehkou fyzickou aktivitu,
popřípadě klidový režim. Zapomínat
bychom neměli ani na dostatek tekutin
a denně vypít alespoň 3 litry. Vhodné
jsou neslazené zelené, bylinkové nebo
čistící čaje a samozřejmě kvalitní neperlivá voda. Po tomto dni už můžeme
pomalu zvykat naše tělo na racionální
stravu.
Fázi po úplňku, kdy Měsíc ubývá, můžeme využít pro snadnější a rychlejší hubnutí. Do svého jídelního režimu postup-
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ně zařadíme zeleninu, ovoce, luštěniny,
ořechy, semínka mléčné výrobky, celozrnné výrobky, rýži a ideálně dvakrát
týdně si dopřejme ryby. Postupem času
můžeme začít několikrát do týdne konzumovat i dušené nebo pečené maso.
Z olejů vybíráme raději rostlinné, převážně kvalitní olivový olej.
Jiný způsob detoxikace doporučuje nutriční terapeutka Monika Divišová.
Ta radí začít například odlehčenými
dny: „Zvyšte pitný režim, minimálně
2,5-3 litry vody nebo bylinkových čajů
denně, tekutiny pomáhají s vylučováním odpadních látek. Vyřaďte z jídelníčku smažená jídla, uzeniny, bujóny,
instantní směsi, alkohol, kávu, bílou
mouku a cukr, černý čaj, alkohol, umělá sladidla, mléko. Jezte více zeleniny
a pijte zeleninové šťávy - obsahují vitamíny, minerály, enzymy a další cenné
látky, zelenina překyselený organismu
neutralizuje, 50% denního talíře by
proto měla tvořit právě čerstvá zelenina. Zvyšte objem vlákniny v jídelníčku –
přisypte do zeleninové polévky ovesné
otruby nebo lněné semínko. Přílohy si
vybírejte celozrnné, například: tmavá
rýže, pohanka, celozrnný kuskus, jáhly,“ doporučuje Monika Divišová.
Samotná sedmidenní očistná kúra
může začínat každý den pitím teplé
vody s citrónem, jídelníček se pak ideálně skládá z čerstvé bio zeleniny a ovoce
v různých formách (vývar, salát, šťávy,
smoothie). Toto je doplněno lehkými
jídly - obiloviny (jáhly, rýže, pohanka),
luštěniny, semínka, mořské řasy – vše
v omezených dávkách v průběhu celého dne. Důležité je nesolit, nesladit,
dodržovat pitný režim, detoxikaci podpořit

PRAVIDELNÝ POHYB ZÁRUKOU
ENERGIE
Neopomeňte začlenit do svého programu také pravidelný pohyb. Nadchnout
vás může moderní systém cvičení Bosu,
který je určen ženám i mužům všech
věkových kategorií v různé
fyzické kondici. Balanční
cvičení na speciálně vyvinuté nafukovací kopuli
zpevňuje svaly celého
těla a redukuje tuk.
V poslední době
získává
popu-

laritu i tzv. vibrační plošina, cvičení na
trampolínkách nebo tolik populární
zumba. Zařadit můžete ale i plavání,
aqua aerobic, jízdu na kole či rotopedu, vhodná je i procházka z práce
domů. Nezapomínejte ale na to, že po
každém sportovním výkonu je nutné
nechat svému tělu prostor k regeneraci
a obnovení fyzických sil.
Tento režim bychom měli udržovat
dlouhodobě po několik týdnů, protože
jen vytrvalost a snaha vede k žádoucím
úspěchům. Výhodou tohoto programu
je to, že již po pár dnech se člověk začne cítit mnohem šťastněji a veseleji,
proto bychom měli zdravý životní styl
dodržovat dlouhodobě, dokonce i celý
život.
Součástí zásad zdravého životního stylu
je ale také jednoznačně i pozitivní přístup k sobě samému a k okolí. Radujte
se z maličkostí a buďte vděční. Těšte se
z toho, že se Vaše tělo zbavuje přebytečných kil i škodlivin a výsledek bude
hned spokojenější.

Zdroj: Sandra Miloševičová,
nutriční terapeutka Herbalife,
foto: Shutterstock.com
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PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,
posílit
a

zhubnout!
Gabriela Filippi
Olga Šafaříková
žena a milující matka

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA®
nahrazujeme pevnou stravu čistým,
přírodním, výživným nápojem ze
stromového sirupu (vyrobeného ve
Švýcarsku z čistého kanadského
javorového sirupu stupně C+ a několika
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody
a kayenského pepře. Tento nápoj
stimuluje pročišťující proces našeho těla,
uspokojuje pocit hladu a dodává tělu
energii bez toho, aby zatěžoval trávicí
trakt, přispívá k obnovení biochemické
a minerální rovnováhy v tkáních
a buňkách a urychluje jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení
detoxikačního programu lidé zjišťují,
že díky odplavení odpadních látek
a navrácení přirozené rovnováhy se

zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost
vůči chorobám, mají čistší pleť a jasnější
oči, pevnější vlasy a nehty a působí na své
okolí šťastnějším, pozitivnějším dojmem.

Tuk se během
detoxikace rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem
NEERA® kúry je snížení nadváhy.
Většina lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg,
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou
snížení tělesné váhy není ztráta vody,
ale především odbourání nadbytečných
tukových zásob a nahromaděných
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy
(pokud vůbec nějaká) se po skončení
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®
pomůže organizmu najít svou přirozenou
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl
pro zdravou a vyváženou stravu.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles
absolvovala Neera Detox kúru před svým filmem „The Dreamgirls“.
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů,
kdy se připravovala na svůj nový film.

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Herečka, moderátorka
a tvůrce Léčivého divadla
Gabriela Filippi
vypráví o svých
zkušenostech s půsty:
„Očistné půsty patří k józe, ale
nejsou podmínkou. Upřímně:
zpočátku bylo mojí motivací
hubnutí. V kadeřnictví jsem
zaslechla, jak si ženy povídají
o hubnoucím přípravku Neera
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet.
S ním je možné se bez problémů
postit i 21 dnů, já zkoušela
patnáct. Tělo v této době získává
energii z javorovo-palmového
sirupu, takže se nikdo nemusí bát,
že zkolabuje.
První dny mě bolela hlava, pak
mě honila mlsná všeho druhu, ale
asi po pěti dnech začala změna.
Začalo mě to bavit, protože jsem
přestala bojovat. Měla jsem
hodně energie a spala minimálně,
protože se tělo nevysilovalo
zpracováváním potravy. Bylo mi
lehce a krásně a zažívala jsem
euforii. Pak nastal okamžik, kdy
mi bylo líto vrátit se zase k jídlu,
protože jemněhmotný svět se
při půstu otevírá daleko snáz
a smysly jsou bystřejší.
Důležité je vracet se ke stravě
opatrně, aby si člověk zbytečně
neublížil. Zatím ale ještě nejsem
takový borec jako Henri Monfort,
který se živí pouze pránou, a tak
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Výživa

Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují zmrtvýchvstání
ukřižovaného Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se
přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce
především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční
svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší.

POJĎME OSLAVIT
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Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek
a připadají na měsíc březen či duben
(22.3. – 25.4.). V křesťanských církvích
je Velikonoční neděle první neděle po
prvním jarním úplňku. Jarní rovnodennost je stanovena na 21. března.
Byl-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Velikonočnímu
pondělí a neděli předchází tzv. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
V domácnostech se často udržují staré
velikonoční zvyky, jako je pečení beránka či mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování.
Lidé si zdobí byty symboly jara, posílají si velikonoční přání. Někdy příznivé
počasí láká na výlety do přírody, zvlášť
připadnou-li Velikonoce na teplý dubnový víkend, jindy se koledníci brodí
v mokrém sněhu, pokud jsou Velikonoce na konci studeného března. Letos
oslavíme Velikonoce už první dubnový
víkend, tak pro jistotu, kdyby
nám počasí nepřálo,
buďme připraveni užít
si to

i tak. Co říkáte, připravit si něco dobrého a sednout si s čajem doma v teple?

VELIKONOCE NA TALÍŘI
K Velikonocům už tradičně patří mazanec, beránek, nebo jidášky. Co byste ale
řekli tomu, vyzkoušet letos kromě tradičních pokrmů ještě něco navíc? Nechte se inspirovat kuchyněmi ze všech
koutů naší republiky.
Jak se říká: „jiný kraj, jiný mrav,“ v každém kraji se slaví s trochu jinými delikatesami. Nakoukněte letos pro změnu
k sousedům a vyzkoušejte něco nového. Věděli jste například, že se na Vysočině na Velikonoce peče tzv. hlavička?
Na Královéhradecku zase připravují
odvar z červené řepy, nazývaný sirob,
a natírají jím jidáše.
A pokud zamíříme na sever kousek za
hranice Čech, do blízkých Drážďan, můžete se inspirovat jejich Velikonočním
chlebem. Tak ochutnejte letos trochu
jiné Velikonoce!
Inspiraci však můžete hledat
třeba v babiččině kuchařce. Uvidíte, kolik
cenných,
dávno
zapomenutých
pokladů tam
objevíte.

MAZANEC PODLE BABIČKY
Ingredience na 4 malé mazance:
•
1 kg polohrubé mouky
•
200 g rostlinného tuku
•
200 g moučkového cukru
•
4 vejce
•
sůl
•
1 ½ kostky droždí
•
trochu vlažného mléka
•
rozinky
•
mandle
Droždí smíchejte s trochou mléka
a cukru a nechte vzejít kvásek. V míse
utřete změklý rostlinný tuk s cukrem
a vejci, poté přidejte mouku, sůl a trochu mléka. Smíchejte a přidejte kvásek.
Vypracujte těsto, které se nebude lepit
na mísu. Ke konci do těsta zapracujte rozinky a pokrájené mandle. Těsto
nechte kynout aspoň 2 hodiny na teplém místě. Vypracujte čtyři bochánky,
které přesuňte na plech s pečícím papírem a nechte ještě chvilku kynout.
Mazance potřete rozšlehaným vejcem
a pečte v předehřáté troubě na 200° C
dozlatova.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK ZE
ŠLEHAČKY
Ingredience:
•
250 ml smetany ke šlehání 30%
•
125 g moučkového cukru
•
vanilkový cukr
•
3 vejce
•
60 g rostlinného tuku
•
2 lžičky kypřícího prášku
•
250 g hladké mouky
V míse utřete změklý rostlinný tuk
s cukrem a vejci, poté přidejte mouku a kypřící prášek. Přilijte smetanu
a míchejte, dokud nebude těsto krásně hladké. Těsto přelijte do vymazané
a vysypané formy na beránka, uhlaďte
povrch a přiklopte druhou polovinou
formy. Pečte v troubě vyhřáté na 170°
C 50 minut.

VELIKONOČNÍ DRCHANICE
Ingredience:
• 500 g hladké mouky

86

Výživa

•

100 g rostlinného tuku Hera máslová příchuť
•
100 g cukru
•
6 lžic bílého vína
•
4 žloutky
•
citrónová kůra
•
vanilka
•
olej na osmažení
Z mouky, žloutků, na plátky nakrájeného rostlinného tuku máslová příchuť,
cukru, bílého vína, vanilky a dobře
omyté citrónové kůry vypracujeme
tuhé těsto. Vyválíme asi 4 mm silnou
placku. Vykrajujeme tvořítkem větší
kolečka. V oleji smažíme a ještě horké
pocukrujeme.

RATIBOŘICKÉ VELIKONOČNÍ
BOCHÁNKY
Ingredience:
•
1 kg polohrubé mouky
•
4 dcl mléka
•
60 g droždí
•
6 žloutků
•
250 g práškového cukru
•
250 g rostlinného tuku s máslovou
příchutí
•
200 g rozinek
•
200 g mandlí
•
2 dcl rumu
•
špetka badyánu
•
1 lžička roztlučených švestkových
jadérek (nebo hořkých mandlí)
•
1 lžička soli
•
1 lžička citrónové kůry
Na cukrovou polevu:
•
5 bílků (čerstvých)
•
50 dkg přesátého moučkového
cukru
•
2 lžíce vymačkané šťávy z citrónu
(přecedit)
•
Zdobení – Kuličky Dr. Oetker
•
Případně potřeme rozpuštěným
tukem s máslovou příchutí a obalíme v práškovém cukru
Rozinky namočíme předem na několik
dnů do rumu. Z droždí, části mléka,
cukru a mouky připravíme kvásek. Máslo utřeme s cukrem, přidáme žloutky,
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kvásek, mouku se solí, okapané rozinky, umletá švestková jádra, pokrájené
oloupané mandle sladké, badyán a citrónovou kůru. Z vypracovaného těsta
uděláme 10 bochánků, které v troubě
upečeme. Pokud zrovna nemáte chuť
na polevu, můžete je ještě horké potřít
rozpuštěným rostlinným tukem a obalte v cukru.

OZDOBTE SI VELIKONOCE
K Velikonocům patří kromě dobrého
jídla i velikonoční výzdoba. Co vše patří
k symbolům Velikonoc a čím si můžeme
interiér vyzdobit?
•
Velikonoční pomlázka
Tradice velikonoční pomlázky je velice
stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se
prý šlehali manželé a milenci a ospalci
i lenivci se časně z rána házeli do vody
nebo alespoň polévali, aby se probrali.
A co si každý z nás představí pod pojmem pomlázka? Tento název označuje
svazek spletených vrbových proutků,
který slouží jako nástroj ke šlehání.
Pomlázkou je však také nazýván například výsledek z koledování.
•
Velikonoční vajíčka
Pravděpodobně jako první zavedli zvyk
darování vajec v období svátků jarní
rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak
odpradávna zdobila nejen u Slovanů,
ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší
nalezená kraslice je prý stará 2300 let.
U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké
koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo
vejdumky), která sloužila především
jako dekorace. Tradice malování kraslic
se v našich krajích rozvinula jako nikde
jinde na světě. Nyní je zvykem koledníkům dávat i dárky, tak jako na Velikonoce máme k dipozici krásné ozdoby,
spousta firem už dnes dělá i ozdoby
velikonoční.

Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly
získat z přírodních zdrojů. Koncem 19.
století tyto zdroje nahradila chemie.
Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně
obarvená vejce se původně označovala
za kraslice.
•
Velikonoční zajíček - aneb nosič
vajíček
Symbol velikonočního zajíčka náš národ převzal z Německa – a děti si ho
velice oblíbily, neboť právě jim o Velikonocích přináší vajíčka, a to hlavně
čokoládová.
Ale proč právě zajíček? Tajné roznášení vajíček mu bylo přisuzováno snad
proto, že na jaře býval vídán u lidských
obydlí, kde vyhledával potravu. Lidé
také dříve do chleba upečeného ve
tvaru zajíce pokládali vajíčko, z čehož
si časem nejspíše vydedukovali, že vajíčka nosí – a ne-li rovnou snáší – právě
zajíc. Dalším starým zvykem bylo honit
„velikonočního zajíce”, což znamenalo
hledat ukrytá vajíčka na poli.
•
Velikonoční kaktus
Snad každý zná vánoční kaktus, kvetoucí právě o svátcích vánočních. Avšak
slyšeli jste už i jeho „bratranci“? O kaktusu velikonočním? Ten má narozdíl od
vánočního červené nebo oranžovočervené pravidelné květy a jeho zelené
články listů jsou obroubené nápadným
červeným lemem. Pochází z Brazílie, ze
státu Santa Catarina. Roste na stinnějších místech, v pralesích – často i v korunách stromů.
•
Řehtačky
Jelikož od Zeleného čtvrtku po Bílou sobotu zvony mlčely („odlétaly do Říma“),
ke svolání k bohoslužbám lidem musely
posloužit jiné nástroje: různé řehtačky,
klapačky, mlýnky, trakářky a všechno
jiné, co vydávalo rámus.
Zdroj:pecenijeradost.cz,
nasevelikonoce.cz, web.quick.cz,
foto: Schutterstock.com

Bezlepkové mražené výrobky od firmy Schär
Schär, vedoucí výrobce bezlepkových potravin, rozšiřuje svůj sortiment o mražené
produkty. Objevte mnohostrannou nabídku výtečných jídel: od křupavé pizzy, přes
výborné pečivo až po sladký dezert. S výrobky od firmy Schär vykouzlíte rychle a
jednoduše to správné pro každou příležitost.

www.schaer.com

Dobrá kuchyne, rychle servírovaná.
INZERCE

Výroba
pravé
čokolády

Čokoládovna Troubelice - František Bačík
je rodinná výrobna čokolády na Hané,
která se zabývá i dovozem kakaových
a jiných produktů z Ekvádoru. Čokoláda
z Troubelic je ručně vyrobená z těch
nejkvalitnějších kakaových bobů z Ekvádoru,
slazená třtinovou šťávou panelou. V každé
tabulce čokolády můžete ochutnat pravou chuť
kvalitní vysokojakostní čokolády. Čokoládovna
Troubelice získala certifikát Český výrobek,
Haná regionální produkt, Výrobek OK 2014
a ocenění Zlatá Salima 2014.

www.cokoladovnatroubelice.cz

e-shop
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BOHYNĚ POMSTY

NEBE JE ZPĚT

Lucky si po všech životních strastech naplno vychutnává
manželství s Lenniem a těší se ze syna Bobbyho
a nádherné dcery Max. A právě o tohle ji chce připravit
Armand Jordan, když mu Lucky odmítne prodat svůj
hotelový komplex Keys. Pro Armanda je ponižující už
to, že musí jednat se ženou, a její odmítnutí chápe jako
neodpustitelnou urážku. Začíná nemilosrdný boj, v němž
od začátku jde o víc než o život.

Letadlo, kterým se vrací vyhledávaná modelka Patricia
z přehlídky na druhém konci světa, postihnou turbulence.
Viviana, svérázná dáma zabírající každičký kousek
vedlejšího sedadla, jí klade na srdce, aby byla opatrná.
Někdo prý totiž usiluje o její život. Nevěřící Patricia se
na varování rozhodne zapomenout až do chvíle, kdy ji
postihne série zdánlivě náhodných nehod.

HEDVÁBNÍK
Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým otcem
na Nový Zéland. Jenže ten se k ní chová tak cize, že
zklamaná dívka se rozhodne odjet s nevlastním bratrem
mezi Maory. Když Vivian v posledním maorském hradišti
vyslechne příběh starého Matui, začne jí plno věcí konečně
dávat smysl – a naopak se vynoří nové otázky. Román
pro ženy z exotického prostředí, od autorky knižního
bestselleru Půlnoční rituál.

PLUS

POSVÁTNÁ PŘÍSAHA

Druhá kniha z řady vysoce oceňovaných detektivních
románů s Cormoranem Strikem a jeho energickou mladou
asistentkou Robin Ellacottovouje strhujícím a čtivým
příběhem.
Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho žena se obrátí
na soukromého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se
domnívá, že se na pár dní někam vypařil – už to v minulosti
párkrát udělal – a po Strikovi jen chce, aby ho našel
a přivedl domů.
Jenže Strikovi během vyšetřování začíná být čím dál
jasnější, že za Quineovým zmizením se skrývá víc...

ČERNÁ A BÍLÁ
Kontroverzní memoáry otce tenisových legend Sereny
a Venus
Otec tenistek Venus a Sereny Williamsových Richard Williams měl se svými dcerami velké plány. Rozhodl se z nich
udělat šampionky, a to ještě dávno předtím, než dokázaly
v rukou udržet raketu. Za své výchovné metody byl často
kritizován, dokonce byl obviněn ze zneužívání. Ze svých
dcer ale vychoval nejúspěšnější hráčky na světě. V jeho
memoárech
Černá a bílá se dozvíte, jak to dokázal

OČAROVANÁ
Kateřina odlétá do Keni čerpat inspiraci pro nový
román. Jenže uvidí, něco co neměla, a tím nad sebou
vynese rozsudek smrti. Sandra tuší, že se sestře
přihodilo něco zlého. Vydá se na stejně nebezpečnou
cestu a upadne do pasti kmenových tabu, kouzelných
rituálů a mocných kleteb...

MODRÉ Z NEBE
Avery vlastní pizzerii přímo naproti rekonstruovanému
hotelu, takže může jeho proměnu sledovat takřka
v přímém přenosu a obdivovat i kvality puntičkářského
Owena, který má na dodržení termínu otevření lví zásluhu.
Je pravda, že spolu kdysi chodili a že na něj Avery občas –
no dobře, tak často – myslí, ale aby si ji Owen znovu získal,
musel by se hodně snažit.

MILOSTNÉ PLETKY NATHANIELA P.
Nathaniel Piven je vycházející hvězdou brooklynské literární scény. Jeho svět je plný duchaplných večírků a inteligentní konverzace, která nepostrádá vtip a lehkost.
Nathanielovi brzy vyjde první kniha a v jeho životě se objeví krásná a vtipná Hannah…

BUJNÁ FANTAZIE OLIVIE JOULESOVÉ
Jmenuje se Olivia. Olivia Joulesová. Je to novinářka a
píše do rubriky Styl v časopise Elan a do Sunday Times.
Cestuje po celém světě a užívá si to. Kromě toho pátrá po
celosvětově hledaném teroristovi.
Olivia se chvílemi chová jako James Bond, který dovedně
používá ženské zbraně, a chvílemi zase jako Bridget
Jonesová, když s ironickým nadhledem komentuje dění
kolem sebe, když zrovna pátrá po celosvětově hledaném
teroristovi nebo když se zamiluje…

JESIKA - U PRAMENŮ TOUHY
Po smrti svého muže zůstane Jesika sama se dvěma dětmi.
Mladá, silná žena tvrdě pracuje, musí čelit bezohledným
obchodníkům, přesto z farmy v Novém Jižním Walesu
udělá pravý klenot. Ovšem klid netrvá dlouho, po
mnoha letech se objeví Kenneth, s nímž ji kdysi spojovala
zakázaná láska – a pak je tu ještě Mitchell. Její srdce bije
na poplach

PRINC
HRADBA MLČENÍ

Miliony čtenářů po celém světě milují Gabrielovu trilogii.
Autor vyslyšel jejich přání a přichází s novou třídílnou
sérií. Ještě před ní vychází novela Princ, která obě trilogie
propojuje. Lze ji číst samostatně, bez znalosti předchozích
knih, ale čtenáře bude určitě zajímat, jak autor spojil
svět profesora Gabriela Emersona s temným a tajemným
podsvětím florentského prince. Novela Princ zkrátka
propojuje Gabrielovu trilogii a zbrusu novou florentskou
sérii.

Alexia De Vere je krásná, bohatá a mocná žena. Roky
budovala svou kariéru, ale pod vnějším pozlátkem
i za Alexiiným neproniknutelným výrazem se skrývají
nebezpečná tajemství. Když na povrch začnou vyplouvat
dávno pohřbené omyly jejího mládí, Alexii hrozí, že
přijde o vše i o vlastní život. V takové situaci ji může
zachránit jen pravda.

HOTEL V PAŘÍŽI: POKOJ Č. 2
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Po manželově smrti se Becky vrací uklidnit do rodného
města. Jenže když se v její blízkosti objeví záhadný
cizinec, nalezená rovnováha je zase pryč. Ani městečko
Morgan’s Reach není tak idylické: krev je tu hustší než
voda a na staré křivdy se nezapomíná. Stačila jediná jiskra
– a vše tu lehne popelem. Kupodivu právě oheň přinese
lidem nebývalou úlevu.

XYZ

ALPRESS

SE ZATAJENÝM DECHEM

Paříž, hotelový pokoj pozdě odpoledne… Annabelle
a Louis se v pokoji číslo jedna v Hotelu des Charmes
poddávají svým touhám ve vášnivých objetích, do
největších podrobností zkoumají svá těla a plní si svá
nejtajnější erotická přání. Jenže stín tajemné minulosti
mocné rodiny Barletových postupně dopadá i na jejich
štěstí...
Druhý díl erotické trilogie, která je považována za
francouzskou odpověď na Fifty Shades of Grey.

JABLEČNÝ KOLÁČ NADĚJE
Kolektiv
Vzkaz pro všechny fanoušky skupiny One Direction:
Znáte nás naprosto dokonale, byli jste s námi při
každém našem kroku. Toto je kniha o tom, jak se cítíme
uvnitř světa One Direction. Toto je kniha o tom, kdo
jsme.

COOBOO

ONE DIRECTION – KDO JSME

TOHLE NENÍ KNIHA

Oscar Dunleavy, který dělával ty nejlepší jablečné koláče
na světě, je nezvěstný, možná dokonce mrtvý. Zdá se, že
to vlastně nikoho nepřekvapuje.
Až na Meg, jeho nejlepší kamarádku, a jeho mladšího
brášku Stevieho. Obklopeni zármutkem a zmatky se Meg
a Stevie rozhodnou zjistit, co se Oskarovi opravdu stalo.
Společně se pak učí, co znamená věrnost a kamarádství
a jak moc důležitá je síla se nevzdat.

ZAHRADA NA BALKONĚ

Keri Smithová
Tento předmět neexistuje bez vás. Vy určíte jeho obsah
a to, jak bude nakonec vypadat. Celý ho utvoříte na
základě svojí představivosti. Musíte vyrazit ven, oživit
ho a splnit všechny úkoly.
Pokud tohle není kniha, tak co to vlastně je? Odpověď
je jen a jen na vás!

Vytvořte pro sebe a své blízké oázu klidu a zeleně! Na
pěstování bylinek, okrasných květin, vlastní zeleniny či
jahod nepotřebujete zahradu. I na malých prostorách,
jakými jsou balkon nebo terasa, můžete vybudovat
útulnou a krásnou zahrádku. Stačí jen vědět, jak na to.

TLUKOT MÉHO SRDCE

ZAKÁZANÁ HRA – LOVEC

Alf Kjetil Walgermo
Amanda a Jenny jsou nerozlučné kamarádky. Ale když
se ve třídě objeví David, Amanda se do něj bezhlavě
zamiluje. Na jednom večírku se už už schyluje k jejich
prvnímu polibku, jenže pak se náhle Amanda probouzí
v nemocnici a neví, co se s ní stalo. Amandin svět se
obrací naruby.

Když vcházela do obchodu, myslela si, že jen koupí dárek
k narozeninám a zase půjde. Prodavačovy
bledě modré oči ji ale zcela uhranuly.Když odcházela,
v ruce nesla HRU a také mrazivou jistotu, že ten pohled
neviděla naposled. Na oslavě Tomových narozenin začne
Jenny společně s ostatními novou Hru hrát..

DENÍČEK ŠÍLENÝ HOLKY

MŮJ MILÝ DENÍČKU – JSOU DOSPĚLÍ VŮBEC LIDI?

Chcete si přečíst o nervových zhrouceních, nenávistných
spolužácích, romantických krizích, bláznovství na
střední škole, učitelích a mučitelích? Tak to jste tady
správně! Bude to šílený! James Patterson se stal
nejoblíbenějším autorem americké mládeže a je
nejprodávanějším současným autorem pro děti.

Jmenuju se Jamie a vy si myslíte, že už o mně víte všechno.
Rozhodně ne, protože můj deník pokračuje.
Už jste někdy zkoušeli porovnat chování lidí a zvířat? Je to
vážně dooost poučný a člověk pak pochopí fůru věcí.
A dobré zprávy nekončí - přijela k nám totiž teta a bude
pracovat ve škole. A toho by se teda dalo využít...

MOJE RECEPTY – ZÁPISNÍK

Otec naučil Laureth sledovat opakující se události, vzory
a čísla – což je něco, pro co má jeho dcera očividně
mimořádné nadání. Její tajemství? Je slepá.
Pak se ovšem táta ztratí, Laureth popadne svého
sedmiletého brášku a vydají se vstříc záhadě, která je
dovede až do New Yorku. Zachrání tátu i sebe? Spletitá
skládačka o tom, že nic se neděje jen tak pro nic za nic
a náhoda neexistuje.

FRAGMENT

JÁ NEJSEM NEVIDITELNÁ

Vzpomínáte na chvíle, kdy vaše maminka nebo babička
vytáhly ze skříně voňavý, lehce ušmudlaný sešit a začala se
péct bábovka, vánoční cukroví nebo nějaká jiná dobrota?
Takový zápisník se dědí z generace na generaci a je
považován za rodinné stříbro.
Vytvořte si i vy svůj vlastní poklad. Svou kuchařskou
knihu, do níž budete zapisovat recepty na jídla, která vám
chutnala. Recepty, které chcete zaznamenat nejen pro
sebe, ale i pro svoji dceru, syna, vnučku nebo snachu.

ZOM-B
KDYBYS MĚ TEĎ VIDĚLA

MOTTO

Když se na YouTube objeví první záběry útoků zombií,
nikdo jejich pravosti nevěří. I když hrozí, že oživlí mrtví
zpustoší celý svět. Avšak pro B je mnohem důležitější,
aby přežila na střední škole a vyhnula se svému
alkoholickému
a tyranskému otci. Když zombie dorazí k nim do školy,
B bude muset rychle najít ještě někoho dalšího, kdo
přežil, aby se zachránila.

KVĚTINOVÁ KUCHAŘKA – JEDLÉ KVÍTÍ A BÝLÍ NA VAŘENÍ I ZDOBENÍ

SMART PRESS

COOBOO

NEBE JE VŠUDE
Sedmnáctiletá Lennie je knihomolka, má ráda muziku
a svůj klarinet. Dosud žila spokojeně ve stínu své
báječné sestry, ale teď je Bailey mrtvá a Lennie je tu
najednou sama. Jako by někdo vypnul nebe. A navíc
se zamiluje – poprvé ve svém životě a hned do dvou
kluků. Jeden jí pomáhá vymanit se ze smutku, druhý ji
do něj naopak uvrhává. Lennie se pokouší vypsat si duši
na každý kus papíru, který najde, ale pomůže jí to najít
tu pravou cestu?

On je neviditelný. Ona nevěří na lásku. Má tento vztah šanci
na přežití? Jak naprosto absurdní situaci zvládnou hlavní
hrdinové Elizabeth a Ivan, a co všechno je čeká na jejich
společné cestě?

Květinová kuchařka Jany Vlkové vás seznámí s rostlinami,
které se v kuchyni používaly odpradávna a nyní je zvolna
objevují věhlasní kuchaři a gurmeti. Autorka poradí, kdy,
kde a jak plané i kulturní rostliny sbírat. K tomu představí
vynikající, inspirativní, a přesto velmi jednoduché recepty.
Jedlé květy a listy podtrhují chuť pokrmů a hrají důležitou
dekorativní roli. Kniha je přehledně rozdělena do kapitol „
čtyř ročních období kytkožrouta“, tedy podle toho, kdy jsou
v Čechách rostlinky k mání.

Rozhovor

KONEČNĚ VÍME, CO JE

ŠTĚSTÍ
Jsou hodně sledovaným párem. On – zpěvák a hudebník, ona – modelka. Před
necelými pěti měsíci se jim narodila holčička Terezka. Jaký je Václav Noid Bárta
táta? O čem sní jeho žena Gabriela Dvořáková, už osm měsíců Bártová? Na co
ze svého dětství nejraději vzpomínají?

INZERCE

Rozhovor

VÁCLAVE, NA FACEBOOK JSTE
NEDÁVNO NAPSAL: „JE ÚŽASNÝ
BEJT TÁTA“. V ČEM NEJVÍC JE
TAHLE ŽIVOTNÍ ROLE PRO VÁS
ÚŽASNÁ?
Václav: Úplně ve všem. Chlapovi se najednou změní život k lepšímu a všechno
je úplně jinak. Neřeší zbytečnosti jako
například jestli si má nebo nemá koupit motorku nebo nějaký drahý boty
a podobně. V tu chvíli přestává úplně
myslet na sebe a všechno dělá pro to
dítě a pro svou manželku. Jenže k tomu
musí nejdřív dospět. Vzpomínám si, jak
jsem před časem přemýšlel o tom, že
dělám práci, kterou mám rád, že se
snažím něco vybudovat, ale že vlastně
nevím, proč to všechno dělám. Přišlo mi
to někdy i zbytečný. Narozením dítěte
to všechno dostalo smysl. Mám rodinu, která je pro mě něco jako pro loď
kotva. Mí rodiče se rozvedli, když jsem
byl kluk. Ne že by mě to nějak extra
poznamenalo, ale možná i proto jsem
si vždycky přál, abych měl fungující rodinu.
Gábina: Nám oběma narození Terezky
úplně obrátilo život. I já si teď uvědomuju, jakými malichernostmi se dřív
člověk zabýval. Teď je nejdůležitější Te-

94

rezka a už vždycky bude. Je to fofr, ale
krásný. Někdy si říkám, že některé věci
možná přeháním. Ale nemůžu si pomoct, jsem perfekcionistka a potřebuju
mít všechno dokonalé. Děti jsem vždycky chtěla a Terezka je teď středobodem
našeho světa. Mám kamarádky, které
si už od dob dospívaní přejí bohatého
manžela, krásný dům, moderní auto. Já
jsem vždycky chtěla mít hlavně fungující rodinu. Kterou teď mám a jsem za
ni vděčná.
Václav: A já jsem rád, že jsem Gábince
tenhle sen pomohl splnit. Dítě je pro
mě jediný smysl života. Všechny ostatní věci, které chlap dělá, dělá jen proto, aby nalákal samičku a založil s ní
hnízdo, zjednodušeně řečeno. Když
má chlap tohle, má odkud čerpat sílu
pro spoustu dalších věcí. Po dlouhé
době mě nepřepadají žádný chmury.
Většinou jsem skládal muziku spíš pochmurnou, možná až trochu depresivní. Najednou mě napadají samé veselé motivy. Skládám úplně jinak, štěstí,
které prožívám, se odráží i v mojí práci
a skládám veselou muziku.

JAKÉ BYLY PRVNÍ DNY VE TŘECH
U VÁS DOMA?
Václav: Pro mě je to dodnes jako sen.

Magická záležitost. Malá je hrozně
hodná, jakoby věděla, že k nám patří,
spinká celou noc, moc nepláče. Dělá
všechno, co dělat má. Jenom jednou
se v noci vzbudí a kníkne, protože má
hlad. Gábinka ji nakrmí a ona zase spinká dál.
Gábina: Vašek říká, že je učebnicové
miminko. Jsem zvědavá, jak dlouho jí
to vydrží.
Václav: Já se těším na všechno, co přijde. I na to, že jí porostou zoubky a nebude v noci spát a bude plakat a my
se nevyspíme. Ne že bych jí to přál, ale
musí si tím projít. Já jsem radši, když se
v noci ozve a trošku fňukne. Alespoň
vím, že je všechno v pořádku. Když spí
celou noc, chodím se dívat, jestli jí něco
není.

KDO Z VÁS JE ÚZKOSTLIVĚJŠÍ
RODIČ?
Václav: Asi jsme oba stejně úzkostliví,
ale myslím, že v normě. Je to logické,
že se o ni bojíme. Vždycky se bojíte
o toho, koho milujete.
Gábina: Vašek ji pořád pozoruje. Teď
se jí začínají vybarvovat očička. Už je
nemá tmavomodré, ale začínají jí zelenat, zřejmě bude mít jeho oči.
Václav: Jasně, veliký a vyvalený. Ale říká

Rozhovor

se, že holky bývají po tátovi. Prý proto,
aby si tátové byli jistí, že otcem není
nikdo jiný. Příroda to dobře zařídila.
(smích).

dát nádobí do myčky a podobně. To je
přece samozřejmost. Gábinka je skvělá
máma a o Terezku se stará nejlíp, jak
může. Navíc má na výchovu dětí vzdělání, je učitelka pro první stupeň. Už když
jsme se poznali, mi bylo jasné, že z ní
bude skvělá máma.

jsem vydělával. Byli jsme s tátou a mámou v Americe na koncertní šňůře. Táta
hrál na dudy, máma tančila a zpívala, já
jsem taky zpíval. Jezdili jsme po měsJAKÝ JE VÁŠ BĚŽNÝ DEN, KDYŽ
tech mezi české krajany. Celá naše rodiJSTE DOMA A NEMUSÍTE
na je muzikantská, hodně jich chodilo
PRACOVAT?
i k nám domů, měl jsem v nich vždycky
Václav: Terezku si vždycky vezmu
vzor a i proto jsem se taky dal
do náruče, dám jí látkovou plínna muziku. Rodiče mě vždycky
NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
ku pod hlavu. Ona se s ní mazlí
ve všem podporovali, neodraVáclav: Máma mi vzala dudlík a já jí ho dal. A když
a kouká na mě. Já se jí vyptávám,
zovali mě dopředu, nechali mě,
jsem se pak po něm sháněl, řekla, že si ho vzala čarojak se vyspinkala. A ona na mě
abych zjistil sám, co je špatně
dějnice. A já si úplně přesně vybavuju, jaké v tom pobrouká, jako kdybychom spolu
a co je dobře. To se mi na nich
koji byly záclony, jak se na mě máma dívala, když mi
doopravdy mluvili. Já ji pozorulíbilo.
to vysvětlovala.
Gábina: Vybavuju si, jak jsme lezli po stromě a stavěli
ju a jsem úplně šťastnej a plnej
Gábina: Já jsem dělala 12 let
bunkr.
tepla a energie, která mi proudí
step, brácha zase hokej, i nás
celým tělem.
v tom rodiče podporovali. MysJAK VZPOMÍNÁTE NA SVÉ
Gábina: A já ráda pozoruju Vaška, když
lím, že máme s Vaškem hodně společDĚTSTVÍ? KDYŽ VÁM BYLO
si s malou takhle „povídá“. Tenhle poného. Step pro mě byl tenkrát středoTŘEBA PĚT LET, JACÍ JSTE BYLI?
hled mě nikdy neomrzí.
bodem všeho. Dal mi fyzičku, naučil mě
KDYŽ SE NARODÍ MANŽELŮM
Gábina: Vyrůstala jsem na jihu Čech ve
na sobě makat, mám díky němu hezké
NEBO PARTNERŮM DÍTĚ, NAStrakonicích a byla jsem veselá holčička.
nohy. (smích). Už se mu nevěnuju, ale
JEDNOU NA SEBE NEMAJÍ TOLIK
Moje maminka mi vždycky říkala: „V žipořád si bez hudby a pohybu nedovedu
ČASU JAKO DŘÍV. MŮŽE NASTAT
votě ti přeju všechno nejlepší a taky tapředstavit život.
KRIZE.
kovou roztomilou cácorku, jako jsi byla
Václav: Nic takového já nevnímám. NejMĚLI JSTE NĚKDY SROVNATELNÉ
ty“. Byla jsem zkrátka neposeda, zvědaPOCITY, JAKO MÁTE TEĎ? BYLI
sem blbec, vím, že Gábince dává malá
vá a zároveň obrovský organizátor celé
JSTE UŽ V ŽIVOTĚ PODOBNĚ
zabrat. Když je unavená, neotravuju jí
rodiny. Což mi zůstalo, někdy si říkám,
ŠŤASTNÍ?
třeba s večeří. Nemám problém ji uděže bohužel.
Václav: Už jsem byl hodněkrát šťastnej,
lat sám, stejně jako pomoct s úklidem,
Václav: Když mi bylo třeba pět let, už
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Rozhovor

východisko byl rozchod. A já vím, že už
se to nestane. Protože teď, když se náhodou blíží nějaká hádka, úplně cítím,
jak oba dva v ten určitý moment ustoupíme a obrátíme směr. Naučili jsme se
potlačit své ego.
Gábina: Pomohl nám úplně ve všem.
Nikdy mě nenapadlo, že by mohl být
spouštěčem něčeho dobrého, ale v našem případě byl. Oba s Vašem jsme ve
vztahu dominantní osoby, a to byl základní problém. Teprve když jsme jeden
o druhého přišli, uvědomili jsme si, že si
navzájem chybíme.

PRÝ STAVÍTE DŮM?
Gábina: Chceme ho postavit těsně za
Prahou, kde máme parcelu, a stále
čekáme na stavební povolení. Pak to
bude rychlovka. Přála bych si, abychom
už tenhle rok bydleli. Už se moc těšíme.
S Vaškem máme podobný vkus, co se
nám líbí. Kámen, dřevo... tak uvidíme,
jak se nám to podaří sladit dohromady.
Václav: Říká se, že chlap má postavit
dům, zasadit strom, zplodit syna. Začnu
tím domem. (smích).

GÁBINO, UŽ SE POMALU VRACÍTE K PRÁCI, NEBO SI NAPLNO
UŽÍVÁTE PÉČI O TEREZKU?

Gabriela Dvořáková, nyní Bártová, je známá česká modelka. Narodila se 18.11. 1988
ve vesničce u Strakonic. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích.
Ve Strakonicích si otevřela butik. V roce 2010 vyhrála soutěž Superdívka Aha. Byla
partnerkou Leoše Mareše a později fotbalisty Jakuba Maliny. S Václavem Noidem
Bártou patří k sobě od roku 2013. 7. července 2014 se vzali.
ale ne tolik, jako teď. Štěstí mě obklopuje ze všech stran. Nevím, komu za to
mám poděkovat, jestli Pánubohu nebo
andělům. Vím jen, že je to díky Gabče
s Terezkou.
Gábina: Dřív jsem občas zažila pocit,
kdy jsem si říkala: Teď jsem šťastná tak,
že už víc být nemůžu. Ale až narozením
Terezky mi došlo, jak jsem se pletla.
Konečně vím, co je život a co je štěstí.
A každá máma určitě ví, co tím myslím.
Teprve teď si život užívám. Nedovedu
si třeba představit, že bych měla dítě
sama a vychovávala ho bez táty. Život
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bez rodiny by pro mě byl smutný.

ZHRUBA PŘED DVĚMA LETY
JSTE MĚLI KRIZI A DOKONCE
JSTE SE I ROZEŠLI. V ČEM VÁM
ROZCHOD POMOHL?
Václav: Strašně nám oběma prospěl. Potřebovali jsme si vymezit hranice toho,
co si jeden k druhému můžeme dovolit.
Jelikož jsme oba Štíři, umíme nečekaně
útočit. Uvědomil jsem si, že nejde aplikovat to, čím jsem si prošel v minulých
vztazích, na vztah nový. Tedy ne všechno. A protože jsme oba hodně energičtí, dospěli jsme až k tomu, že jediné

Gábina: Pracuju už teď. Dostávám různé nabídky, některé jsou i velmi zajímavé, ale já si vybírám. Raději budu doma
s Vaškem a Terezkou, než abych lítala
za každou cenu po mole. Do školství
se chci určitě vrátit, mám tu práci ráda,
naplňuje mě, mám pocit, že je to něco,
co má smysl. Mým snem je otevřít si mateřskou školku. Tak uvidíme.

NEBO NAOPAK PLÁNUJETE
POŘÍDIT TEREZCE SOUROZENCE?
Gábina: Určitě bychom chtěli, aby nebyla jedináček.
Václav: Samozřejmě, že ho plánujeme,
ale ještě je brzo, chceme si Terezku trochu užít jako jedináčka. Dost jsme se
v tom dělání miminek shlédli. (smích).
My jsme s bráchou Štěpánem od sebe
tři roky a je to úplně ideální rozpětí.
Nechtěl bych, aby byl mezi dětmi větší
než pětiletý rozdíl. Ale uvidíme, člověk
může plánovat leccos, ale pak je všechno jinak. Žijeme přítomností a až nastane čas, bude druhé miminko. Taky bych
ho měl rád co nejdřív, abych pak na děti
měl ještě nervy, až budou v pubertě
a mně potáhne na padesátku. (smích)

VÁCLAVE, MLUVILI JSME

Rozhovor

Václav Noid Bárta se narodil 27. října 1980. Jeho otec je textař, matka
zpěvačka. Od sedmnácti let zpíval s kapelou Dolores Clan, momentálně
má vlastní skupinu Noid Crew. Účinkoval v divadle Ta Fantastika
v muzikálech Excalibur, Láska je láska, Elixír života, Obraz Doriana Graye,
Dáma s kaméliemi a v Boženě Němcové, k níž složil hudbu. V Divadle
Kalich hrál v Hamletovi, v Hudebním divadle v Karlíně v Carmen, Jesus
Christ Superstar a Aidě a dalších. Hudbu složil také k filmu Kajínek,
pohádce Moja a páv, je autorem ústřední písničky k seriálu Obchoďák.
Momentálně hraje v seriálu Svatby v Benátkách. Pět let žil s Lucií Bílou,
z toho dva a půl roku jako manželé. Je ženatý, se svou ženou Gabrielou
má téměř pětiměsíční dceru Terezku.

O SKLÁDÁNÍ HUDBY, HRAJETE
TAKY V SERIÁLU, CO DALŠÍHO
MÁTE PRACOVNĚ PŘED SEBOU?
Václav: Mám velkou radost, že jsem byl
společně s Martou Jandovou vybraný
Radou České televize, abych reprezentoval Českou republiku na soutěži Eurovize. A druhou radost mi udělalo, že
se mi podařilo uspět v konkurzu na autora hudby k té skladbě, kterou budeme zpívat. To, že jsem písničku složil, je
pro mě možná ještě víc, než to, že ji tam
budu zpívat. Text napsala Tereza Šoralová, sestra Lucie Šoralové. Soutěž byla
anonymní, porotci znali jen čísla děl,
ne jména jejich autorů. O to víc si vážím, že jsem vyhrál. Semifinále se koná
v dubnu, kdybychom postoupili do finále, byl by to úžasný úspěch. S Martou
budeme zpívat duet. Písnička nesměla být nikde publikovaná, má spoustu

parametrů a vznikla jen pro
účely této soutěže. Jinak v seriálu Svatby v Benátkách hraju dál roli Milánka. Nejdřív
jsem měl starší milenku, kterou jsem si pak i vzal. Myslel
jsem, že tím má role skončí,
ale autoři mi ji hezky rozepsali. Moje
seriálová manželka zemřela na rakovinu, ale já jsem se sblížil s jinou ženou,
tu hraje Alice Bendová. S ní teď rozehrávám, že já bych chtěl děti, ale ona
ne. Takže z lehkomyslnýho chlapíka,
který řešil jen to, jaký má svaly, se stává
docela zodpovědný chlap, který přestal
dělat kraviny a konečně dospěl. Někdy
mě napadá, že autoři jakoby opisovali
z mého života. Taky jsem byl věčný puberťák a taky jsem dospěl. Myslel jsem,
že to bude jen malá rolička a najednou
já neherec mám takovou krásnou roli.

Natáčení pro mě není práce, ale zábava. Okoukávám tu fígle od skutečných
herců a ještě za to dostanu zaplaceno.
To je přece úžasný. V rámci té soutěže
Eurovize nás s Martou pozvali do Londýna do BBC, máme tam domluvených
několik rozhovorů a vystoupíme tam.
S Martou se mi dobře zpívá, známe se
z muzikálů, naše hlasy spolu ladí, těším
se na to.
Monika Seidlová
Foto: Vladimír Homola,
Renata Hrušková – Hexenpo
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

VÁCLAV NOID BÁRTA
Konečně víme, co je štěstí
spigl_rodina_brezen_2015.indd 1

5.3.2015 14:19:58

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: ...........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HORSKÉ KOLO
FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY

98

BŘEZEN 2015
10. ročník
Vydává IN publishing group s.r.o.
Datum vydání: 6. 3. 2015
Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková
Grafické oddělení: Jaroslav Novák, Jan Novák
Fotoeditorka: Jana Abelson Tržilová
Jazyková korektorka: Mgr. Barbora Kvapilová
Obchodní oddělení: Petra Lahrachová Bláhová,
Denisa Syberová, Petra Havelcová, Veronika Havelcová
Web designe: carpone
Odborné poradny: MUDr. Eva Vitoušová,
PaedDr. Mirka Žídková, Hana Benešová, Ing. Vladimír Jelínek,
Pharm. Dr. Lenka Kuncová, MUDr. Marcela Valíčková,
MUDr. Pavel Buček, MUDr. Jarmila Miklová, Adéla Zrubecká
Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139,
250 01 Stará Boleslav.
Obchodní oddělení tel.: +420 774 584 104
E-mai l: inzerce@rodinaaja.cz
Předplatné e-mail: predplatne@rodinaaja.cz
Registrační číslo: MK ČR E 17058
Náklad: 60 000 výtisků

u
žo
ů
m
ie
g
er
al
é
ov
in
av
tr
po
že
to
Pro
přetrvávat i po 1. roce života…

Neocate Advance
Jednička při řešení
alergie na bílkovinu
kravského mléka
(ABKM)*
• 100% čistá směs aminokyselin,
která nevyvolává alergickou reakci
(není vyrobeno z mléka)
• Vysoce spolehlivý dietní postup
• Může být jediným zdrojem výživy
nebo doplnit běžnou stravu
Máte podezření, že má Vaše dítě ABKM?
Vyplňte si orientační dotazník na:
http://www.vyzivavnemoci.cz/vyziva-deti/dotazniky/
Pro více informací kontaktujte svého pediatra nebo
navštivte www.neocate.cz.
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*Zdroj: IMS units 12/2014
Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Potravina by měla být používána pod dohledem lékaře
nebo osoby kvaliﬁkované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o dítě nebo na základě jeho doporučení.

Více informací na www.neocate.cz,
www.vyzivavnemoci.cz
nebo na infolince: 800 110 001
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Nutridrink je plnohodnotná a energeticky vyvážená strava
se správným poměrem základních nutričních složek.
Nutridrink zakoupíte ve vaší lékárně.

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.
Užívání konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.

www.vyzivavnemoci.cz

www.nutriciamedical.cz

infolinka: 800 110 001

ONS15PAT106CZ

Jsme tu pro ně...

