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Editorial
Tak jako jsem měla pocit, že nám zima
pomalu přechází v jaro a že sníh a led
budou děti za chvíli znát jen z historických
pohádek, jaro se nám čím dál častěji mění
v léto. Namísto příjemných jarních teplot
nastupují letní vedra a možná to za pár
let bude vypadat tak, že sundáme zimní
bundy a rovnou skočíme do plavek…
Nebo třeba zimní bundy nebudeme vůbec
potřebovat a budeme se slunit a koupat
celý rok? Kdo ví?
Ať už vás tedy náš časopis zastihne na
kole, na bruslích, nebo kdekoliv venku,
kam vás sluníčko vytáhne, doufám, že
i tak najdete klidný večer, kdy se začnete
do některého z článečků. Tentokrát jsme
pro vás připravili povídání na téma co udělat, aby se děti do školy těšily, jak bojovat
proti klíšťatům, nebo jak se připravit na
jarní detoxikaci.
Popovídáme si i o tom, co dělat, když
ženu trápí neplodnost a jak bojovat proti
problémům v těhotenství…
Takže krásné počtení a za měsíc zase
na shledanou…

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
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PROBLÉMY
V TĚHOTENSTVÍ, KTERÉ
MŮŽETE OVLIVNIT SAMY

To, že těhotenství není jen procházka růžovou zahradou asi netřeba zkušeným
maminkám říkat. Nicméně, s některými problémy si můžeme s trochou šikovnosti
poradit. Co říkáte na to, prožít těhotenství v klidu a v pohodě?

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

NADVÁHA
Jen si dopřej, na co máš chuť. V těhotenství si nesmíš nic odpírat. Dobře míněná rada, která může mít pro vaši váhu
fatální důsledky. Není důvod v době těhotenství jíst za dva. Nezáleží totiž na
množství, ale na skladbě a kvalitě potravin. Váš jídelníček by měl obsahovat
hodně ovoce, zeleniny a vlákniny. Pokud si chcete zahřešit, tak samozřejmě
můžete, ale všeho s mírou. Také byste
se neměly ochuzovat o pohyb, který
přispívá nejen k dobré fyzické kondici,
ale i psychické odolnosti. Právě kombinace nadměrného přejídání a vytlačování pohybové aktivity vede k nárůstu zbytečné nadváhy, kterou budete
později velmi těžko shazovat. Zahoďte
obavy za hlavu a vzhůru na procházku,
jógu, plavání nebo rehabilitační cvičení
pro těhotné.

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

ZÁCPA A NADÝMÁNÍ
Viníkem je progesteron nebo spíš jeho
rostoucí hladina, která vyvolává snížení napětí střevní stěny, čímž dochází
ke zpomalení pohybu stravy ve střevech. To může vyústit v častou plynatost a poté i v těhotenskou zácpu. Tu
byste neměly jen tak opomíjet. Pokud
se totiž střeva nevyprazdňují pravidelně, nevyloučené odpadní toxické látky
pronikají zpět do organismu a přicházejí zdravotní potíže, alergie, vyrážky
a ekzémy. Zácpy se můžete zkusit zbavit konzumací potravin s mírným projí-

macím účinkem, jako jsou švestky, fíky,
nebo sušené meruňky. Samozřejmě
existují na trhu i přípravky, které nám
pomohou problém vyřešit.

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

Foto: Schutterstock.com

Od autora bestselleru Rok v Provenci

Saturninův předchůdce je zpět
a ve skvělé formě!

PETER MAYLE
PODFUK NA KORSICE

SEBASTIAN FAULKS
JEEVES A SVATEBNÍ ZVONY

Podfuk na Korsice,, volné pokračování
knih Podfuk jako víno a Podfuk v Marseille,, je ryzím potěšením v provensálském stylu, při jehož čtení se vám
budou sbíhat sliny v ústech a zároveň
se budete skvostně bavit. Peter Mayle je opět ve výborné formě – jeho
spolehlivý stopař Sam Lewitt jako
obvykle uspokojuje své hrdlo, žaludek a milostné touhy na jihu Francie,
a přitom luští případ smrtelných intrik uprostřed společenské smetánky
Riviéry.

Podobně jako detektiv Hercule Poirot
Agathy Christieové, i sluha Jeeves nyní
ožívá dávno po smrti svého tvůrce, anglického humoristy P. G. Wodehouse. Má
nového autora, jímž je Sebastian Faulks,
a ten se s jeevesovskou tradicí vyrovnal
na výbornou. Bertie Wosster, Jeevesův
pán, se na Azurovém prostředí zakoukal
do krásné Georginy, ale milostný vztah
se samozřejmě zamotá a najednou je
to Jeeves, a ne Bertie, kdo je vydáván
za jejího nastávajícího; sluha mění role
rychleji než Lelíček ve službách Sherlocka Holmese.

Přeložil Paul Millar

Přeložil Jan Klíma, 268 Kč

Již vyšlo: Rok v Provenci, Znovu Provence, Navždy Provence, Provence od A do Z,
Francouzské hodokvasy
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Vyrobené z dokonale jemného materiálu.
Elegantní krajka se třemi silikonovými proužky.
Zabraňuje sklouzávání punčoch a vytváření otlaků.
Nové odstíny tělových barev s příjemným pololeskem.
Nově vyvinutá masážní část v oblasti chodidla.
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PROHŘEŠKY
INZERCE

KTERÝCH SE PŘI SNAZE
O MIMINKO VYVARUJTE

S manželem se snažíme o miminko už celkem dlouho, a pořád
nic. Pročetla jsem už tolik informací a stále nevím, kde je chyba.
Doktor říkal, že máme nejvyšší čas. Také tyto věty ve svém okolí
slýcháte často? Nebo snad, nevystihuje to vaši snahu o vytouženého
potomka? Možná je příčina neúspěchů jednodušší, než by se
mohlo zdát.

Těhotenství

KDY SE VÁS UŽ NEPLODNOST
TÝKÁ
Už na základní škole jsme se v hodinách
přírodopisu dozvěděli, jak to všechno
funguje a jak vzniká nový život. Základní informace tedy známe, pojďme
se podívat na některé další, které vám
možná unikly. O neplodnosti můžeme
hovořit v případě, že se vám po 6 měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku nedaří otěhotnět. Neobviňujte se, že za tuto poruchu plodnosti
můžete větší měrou vy. Riziko neplodnosti je u obou pohlaví zhruba stejné
a dokonce se může objevit i u párů, které již dítě mají. Pokud bychom měli šanci na otěhotnění vyjádřit v procentech,
tak i za zcela ideálních podmínek, je
pouze 25% měsíční pravděpodobnost
otěhotnění u zdravého páru.

PROHŘEŠEK 1: I TĚHOTENSTVÍ
MÁ SVÉ DATUM SPOTŘEBY
Na prvním místě je věk. Dané číslo, se
kterým nikdo z nás nepohne, je poměrně zásadní. V porovnání s muži z toho
ženy vychází o dost hůře, jelikož se
rodí s konečným počtem vajíček. Jejich kvalita a počet se tedy s vyšším věkem zmenšuje. Jak je mnohým známo,
věk maminek poslední dobou výrazně
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stoupá. Zatímco v polovině osmdesátých let bylo
rodičce v průměru jen 24,6
roku, tak v roce 2012 průměrný věk rodiček dosáhl
30 let. Problémem je nejen
samotný odklad otěhotnění, ať už z důvodu změny
životního stylu, nebo jen
absence vhodného partnera, ale i liknavosti páru při
neschopnosti počít. Pokud
nemůžete po půlroce intenzivního snažení přijít do
jiného stavu, není na co čekat. Rozhodně neodkládejte návštěvu centra asistované reprodukce. Odborné
pracoviště můžete navštívit
i bez doporučení obvodního gynekologa (u mužů
urologa) či praktického
lékaře. Přitom 90 % párů
pomohou k dítěti právě
centra asistované reprodukce. Mimotělní oplodnění se řadí mezi
nejúspěšnější léčbu poruchy plodnosti.

PROHŘEŠEK 2: PODCEŇOVAT KYSELINU LISTOVOU JE NA ŠKODU
Málokdo také ví, že při snažení se o mi-

minko je alfou a omegou „listovka“.
Respektive teprve až foláty, což jsou
metabolity kyseliny listové, mají pro
člověka biologický efekt a významný
přínos. Abychom mohli kyselinu listovou zpracovat, potřebujeme zdravý
MTHFR enzym, který za jejím štěpením

Pozor na kyselinu listovou...
Kyselina listová je v lidském organismu nezbytná pro dělení buněk,
tvorbu červených krvinek, aj. procesy. Většina látek, které člověk
sní, se musí v těle přeměnit (metabolizovat). Až teprve pak je tělo
umí využít. Kyselina listová se pomocí enzymů přemění na pro tělo
využitelné látky, tzv. foláty. Problém může nastat i v případě, že
má těhotná žena dostatečný příjem potravin s obsahem kyseliny
listové, její tělo ji ale nedokáže přeměnit na využitelné formy folátů.

Vědci zjistili, že organismus téměř 50 % žen z genetických příčin
nedokáže dostatečně přeměnit kyselinu listovou na foláty.
Užíváním kyseliny listové, lépe folátů, dochází ke zvýšení jejich
hladiny v těle. Naopak jejich nedostatek v těle matky zvyšuje riziko
rozštěpových a jiných vývojových vad plodu (např. rozštěpů neurální
trubice). Proto mají foláty v těhotenství nezastupitelný význam
pro normální růst a vývoj plodu.

+50

-CzF½
FTWJ½zGPC
PGFQM½zG

%

Potřeba kyseliny listové
v těhotenství se více
jak zdvojnásobí (1)

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

Pro těhotné ženy je
doporučený denní příjem
kyseliny listové

600 Şg
Její denní přísun, bez doplňků
stravy, se však pohybuje jen
v rozmezí
122 až 339 μg (2)

600 μg odpovídá:

20 ks pomerančů
nebo 5–6 hlávkám salátů denně

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

léty prověř
prověřená
kvalita
* IMS 2012–2014

Literatura:
ratura:
(1) Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (1998). Dietary Reference Intakes
for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid,
Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press.
(2) European Food Safety Authority (EFSA). ESCO Report on Analysis of Risks and
Benefits of Fortification of Food with Folic Acid. Available at: (http://www.efsa.
europa.eu/fr/supporting/doc/3e.pdf (Accessed October, 2011).

Zeptejte se svého lékaře
nebo na www.femibion.cz

CH 15 FB 05

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

stojí. Problémem je, že každá druhá
žena trpí genetickou poruchou tohoto enzymu. Co to znamená? Ač byste
se snažily získat dostatečné množství
kyseliny listové z přírodních zdrojů ze
stravy nebo i z léků, při MTHFR mutacích organismus kyselinu listovou na
foláty stejně dostatečně nezpracuje.
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Navíc v době snažení a těhotenství se požadavek
těla na kyselinu listovou/
foláty zdvoj- až ztrojnásobí na dávku 0,4-0,6 mg
denně. Reálně byste tedy
denně musely při bezproblémovém
zdravotním
stavu sníst cca 5 hlávek
zelí, nebo 20 pomerančů. V tomto případě však
dokáže medicínský pokrok mnohé. Podáváním
aktivního folátu 5-methyltetrahydrofolátu tzv.
metafolinu, který je přidáván do doplňků stravy
pro těhotné, případnou
genetickou poruchu obejdete. Nezapomeňte, že
nedostatek folátů může
znamenat nejen komplikace v úspěšnosti snažení
o miminko, ale i zvýšeného rizika vrozených vývojových vad miminka, poruch výživy či předčasného porodu.

chanismy účinku obezity, tak je známo, že k poruchám plodnosti u žen
s nadváhou a obézních žen dochází na
všech úrovních. Velmi častým reprodukčním onemocněním v souvislosti
s nadváhou je syndrom polycystických
ovarií (PCOS). To je nejčastější příčina
poruch menstruačního cyklu a ovulace.
Při PCOS dochází k neúměrné produkci mužských hormonů, kdy vaječníky
jsou stimulovány k dozrávání folikulů
a následnému vyplavení vajíček. Nerovnováhou hormonů však dochází k hromadění nedozrálých folikulů v podobě
drobných cyst na vaječnících. Pokud
bychom měli shrnout negativní vlivy
obezity, pak jednoduše řečeno nadbytečná kila brání ovulaci a způsobují nerovnováhu v hormonech. Dochází k poruchám menstruačního cyklu a snižují
se i šance na úspěch metod asistované
reprodukce. Navíc na obezitu se mohou nabalit další zdravotní komplikace,
jako je vysoký krevní tlak a hrozba cukrovky. Dalším negativem je zvýšené riziko předčasného porodu a velmi pravděpodobný porod císařským řezem.

PROHŘEŠEK 3: OBEZITA
ZDRAVOTNÍ HROZBOU
Ačkoliv současná medicína nedokáže
detailně popsat patofyziologické me-

Foto: Schutterstock.com

HOMEOPATICKÁ POMOC
PŘI PROŘEZÁVÁNÍ ZOUBKŮ
Prořezávání zoubků sice není nemocí,
přesto může řadu rodičů vyděsit. Dříve
klidné dítě pláče a křičí, nespí a nejí, někdy má dokonce zvýšenou teplotu není
divu, že si tyto příznaky někteří vykládají jako projev vážných zdravotních
problémů. S pomocí homeopatie však
můžete růst zoubků udělat méně bolestným pro dítě a nakonec i pro sebe
samotné.
Nejprve trocha teorie: mléčné zuby se
začínají prořezávat mezi šestým a osmým měsícem, obvykle se objevují dříve
u děvčátek. Dvacítka mléčných zoubků
se prořezává v určitém pořadí: nejdříve
spodní řezáky (tzv. „jedničky“), následují horní přední řezáky a postranními
řezáky („dvojky“). Přibližně v prvním
roce začínají růst stoličky, poté špičáky

a přibližně okolo druhého roku se prořezávají druhé stoličky.
Proč děti na růst zoubků silně reagují?
Jako dospělí zapomínáme, že se dítě
musí vyrovnat s neznámými pocity bolest a nepohodlí prožívá vůbec poprvé.
Rodičům situaci komplikuje fakt, že
nepříjemné pocity může dítě pociťovat
dříve, než je zřejmé, že na vině jsou
zoubky. Dítě je neklidné, pláče a křičí
zdánlivě bez příčiny. Proto pamatujte
i na další příznaky: nespavost, nechutenství, snaha upoutat pozornost rodičů, v některých případech i zarudlé
tváře a otoky dásní.
Pomoc přináší hned trojice homeopatických léků. Chamomilla recutita AKH
je zřejmě nejčastěji užívaným homeopatikem při prořezávání zoubků. Na-

sazuje se, pokud ke zhoršení problémů dochází v noci nebo vlivem tepla.
Dítě bolest snáší špatně křičí, rodiče
kouše, kope a škrábe, aby si vynutilo
jejich plnou pozornost. Na straně, kde
roste zoubek, je hlava oteklá a zarudlá.
Mellitotus officinalis AKH podáváme,
pokud bolest vystřeluje z dásní do hlavy, zároveň prořezávání zoubků probíhá s teplotou a dítě špatně snáší dotek.
Lék Bella-donna AKH ulevuje dětem,
které se jeví jako rozzlobené. Prořezávání zubů u nich probíhá s vysokými horečkami, které mohou způsobit febrilní
křeče, horečku střídá zimnice. Dítě je
raději teple oblečené, mívá horkou hlavu, ale zároveň studené ruce.
MUDr. Alexander Fesik
autor je homeopat

ČESKÁ HOMEOPATIE
PRO ZDRAVÍ MAMINEK I MIMINEK
Co je česká homeopatie?
Homeopatie je ověřená léčebná metoda, která pracuje s přírodními léky a šetrně pomáhá nastávajícím maminkám, kojícím
ženám i velmi malým dětem. Česká homeopatie je speciálně upravená pro českou populaci. Již Hippokratovi se připisuje
myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Na základě poznatků
plynoucích z podrobného studia a zkušeností z léčby české populace vznikli homeopatika ze surovin majících blízko k
domácímu obyvatelstvu. Tyto léky pokrývají většinu potíží středoevropské populace.

Dá se homeopatie využít i jako prevence?
Preventivním podáním homeopatických léku můžeme zmírnit nebo i úplně předejít některým problémům
jako například: Allium cepa AKH pomáhá chránit před rýmou, podáním léku Silicea AKH můžeme
předejít častému nachlazení, s pomocí Argentum nitricum AKH můžeme předejít mnohým potížím
spojeným se stresem a strachem, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty dušnosti, zažívací potíže.

Výhody České homeopatie:
• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Je možno je rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem
Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

Svět nejmenších

VYBERTE SI

PLÍNKY...
Jednou z otázek, které řeší nastávající rodiče, je: „Do čeho budu přebalovat?“.
Je to otázka poměrně nová. Celé generace měly v tomto ohledu naprosto
jasno, protože jiná možnost než čtvercové plenky neexistovala. V posledních
20 letech se pak situace s příchodem jednorázových plen naprosto obrátila
a látkové pleny se staly symbolem alternativních rodin: kdo jiný by také chtěl
prát v ruce, vyvařovat a žehlit, když má možnost prostě přebalit a vyhodit?
Proč si tedy dnes tuto otázku klade tolik rodin?
14
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Prvním argumentem, který většinu
z nás napadne ve spojitosti s látkovými versus jednorázovými plenami, je
ochrana životního prostředí. Čísla zde
hovoří jasnou řečí: jedno dítě vyprodukuje při používání jednorázových plen
po dobu dvou let až 1 tunu odpadu

nost rodičů obrací na množství chemikálií, jimiž jsou jejich děti obklopeny.
A v tomto ohledu látkové plenky jasně
vítězí. Materiálové složení si na každé
plence přečtete a jen výjimečně bude
obsahovat více než dva-tři řádky. Látkové plenky jsou ze své podstaty také

natelné s koupí kočárku. I zde můžete
volit mezi komfortnějším, ale dražším,
a jednodušším - levnějším řešením. Následující tabulka ukazuje příklad takové úspory na středním řešení, počítáme
přitom i s cenou praní (voda, energie,
prací prášek).

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA LÁTKOVÉ A JEDNORÁZOVÉ PLENY
LÁTKOVÉ PLENY

JEDNORÁZOVÉ PLENY

PRŮMĚRNÁ
CENA
KOMPLETNÍ
SADY LÁTKOVÝCH PLEN

8500

POČET PLEN
CELKEM***

4575

CENA 1 PRANÍ*
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PRŮMĚRNÁ
CENA ZA
PLENKU****

5,2

POČET PRACÍCH
CYKLŮ ZA 2
ROKY**

260

CENA ZA PRANÍ
ZA 2 ROKY

3380

CELKEM

11880

CELKEM

23790

*PRŮMĚRNÁ CENA: VODA, ENERGIE, PRACÍ PRÁŠEK – ZÁLEŽÍ NA TYPU PRAČKY A PRACÍM PRÁŠKU
** PŘI 3DENNÍM PRACÍM CYKLU (VIZ ČLÁNEK)
*** PRVNÍ TŘI MĚSÍCE 8 PLEN DENNĚ, NÁSLEDUJÍCÍCH 21 MĚSÍCŮ 6 PLEN DENNĚ
**** PRŮMĚRNÁ CENA ZNAČKOVÉ KVALITNÍ PLENKY, VELIKOST 3 A 4

tvořeného nasáklými plenami. Tento
odpad je velmi špatně spalitelný a rozkládá se cca 400 let. Trochu děsivá představa… Přesto ekologie není hlavním
argumentem pro používání látkových
plen.

HLAVNÍ DŮVOD: ZDRAVÍ
S nárůstem problémů jako jsou alergie, atopický ekzém a další se pozor-
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výrazně prodyšnější a šetrnější ke kůži
než plenky jednorázové.

RODINNÁ KASA RADOSTNĚ JÁSÁ
Druhým nejčastějším argumentem pro
volbu látkových plen je finanční úspora, a to především v rodinách, které plánují více než jedno dítě. Rozhodnete-li
se pro látkové pleny, čeká vás na počátku větší investice. Rozhodování je srov-

Látkové plenky přitom mohou znamenat ještě jednu úsporu, a to čas a pohonné hmoty. Pořídíte-li si totiž pro
dítě kompletní výbavu, kterou následně používáte po celé plenkovací období
vašeho dítěte, odpadne pro vás nutnost
jezdit na nákupy balíků jednorázových
plen (v rámci rodinného hospodaření
často spojená i s neustálým hlídáním
slevových akcí).

Svět nejmenších

V zájmu spravedlnosti nutno přiznat,
že pro část maminek se látkové plenky stanou sběratelskou vášní. Ty potom
naopak mnoho času věnují sledování
novinek, jejich nákupu a naopak prodeji starších kousků. To už je ovšem
opravdu věcí záliby, nikoli nutnosti.

LEVNÉ JEDNORÁZOVÉ PLENY?
Zcela na rovinu: jsou i rodiny, které za
jednorázové pleny zaplatí výrazně nižší
částku, než kterou uvádíme v tabulce.
K úspoře vedou dvě cesty: nákup nejlevnějších značek nebo méně časté přebalování. Ani jednu z uvedených taktik
nelze doporučit.
Velmi nízká cena a kvalita obvykle ruku
v ruce nechodí, vždy je to něco za něco.
A je nutné důkladně zvážit, zda šetřit na kvalitě produktu, který má dítě
v nejcitlivějších partiích na holé kůži 24
hodin denně po dobu cca 2 let.
Méně časté přebalování je strategie
podobně rozporuplná. Přestože plena
na povrchu zůstává suchá, moč nikam
„zázračně“ nemizí. Zůstává v pleně
a chemickými procesy se váže na materiály v ní obsažené tak, aby nikam
nevytekla. A v této směsi má vaše dítě
trávit řadu hodin?
Jak to ale udělat, když na první investici, která je s látkovými plenami spojená, prostě nemám? Možností je několik:
•
Poptat se v rodině po čtvercových plenách: v řadě rodin se dědí
i desítky velmi kvalitních „starých
čtvercovek“. K těm pro začátek
stačí pořídit několikatery moderní
svrchní kalhotky a základ výbavy
je na světě – za mnohem příznivějších cenových podmínek.
•
Požádat o látkové plenky jako dárek pro miminko od rodiny a přátel.
•
Nakoupit základ výbavy na
bazaru.
•
Rozložit nákup do
několika etap
a ze začát-
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ku kombinovat s jednorázovými
plenkami. Takto si můžete dovolit
postupně nakoupit i velmi pěknou
výbavu. A díky tomu, že jednorázových plen nemusíte kupovat tolik, můžete nakoupit i kvalitnější.
Řada výrobců nebo obchodníků
s látkovými plenkami vám přitom
bude schopna vytvořit plenkovou
výbavu tak, abyste ji mohli používat od počátku, přestože zatím
nebudete mít úplně vše.

KOLIK TOHO VLASTNĚ
POTŘEBUJI?
A co znamená, „mít úplně vše“? Obecné
pravidlo mluví o minimálním množství
24 kusů pro plné využívání látkových
plen. Tento počet získáme jednoduchou kalkulací: přebaluji 1x za 3 hodiny
(podobně jako u jednorázových plen),
tj. 8x denně. 2 dny přebaluji a špinavé
pleny skladuji, druhý den večer nebo
třetí den ráno peru 16 plen, poslední den mám na sušení – zbývajících 8
plen tedy používám, než mi vyprané
uschnou. Kromě plenkové výbavy pak
již potřebuji jen nádobu na uskladnění
(stačí kýbl s víkem nebo speciální pytel
na pleny) a pytlík na převážení špinavých plen, když jsem s dítětem venku.

JAK SE POZNÁ SPRÁVNÉ
PŘEBALENÍ?

„Takže mi stačí 24 čtvercových plen?“,
zajásáte možná. Tak jednoduché to bohužel není. Jedním kusem pleny se totiž rozumí plena, která vystačí miminku
svou savostí na 3 hodiny v suchu. Pokožka v žádném případě nesmí zůstávat v „loužičce“. Každý typ látkových
plen i výrobce toho dosahuje jinak,
navíc různě v různém věku dítěte, na
trhu nicméně existuje i poměrně široká
nabídka sad „od narození po nočník“,
v nichž jsou plenky připravené tak, aby
tuto podmínku splňovaly. Podobnou
sadu vám vytvoří i dobrý obchodník
s látkovými plenkami, ať již v kamenné
prodejně nebo v e-shopu.
Jak zajistíte, aby vaše miminko bylo
přebalované správně?
•
Přebalujte co nejdříve poté, co se
miminko pokaká (nebo poté, co
jste na to přišli )
•
Miminko, které je v mokru, je nespokojené, poposedává, pofňukává nebo pláče.
•
Pokud při přebalení zjistíte, že
plenka je úplně mokrá, je třeba
příště použít savější plenku nebo
přebalovat častěji. Správný okamžik přebalení je ve chvíli, kdy je
plenka celá vlhká, ale ne mokrá. Ze
spodní strany (nejdál od dítěte) by
měla být lehce navlhlá.

ŠIROKÁ NABÍDKA
V látkových plenách v současnosti existuje velmi široká nabídka. Zákazníci
si mohou vybírat mezi hned několika
typy plen:
•
All-In-One aneb Vše v jednom: nejkomfortnější, ale také nejdražší
plenky. Jejich používání se velmi
blíží plenkám jednorázovým, kterým se také velmi podobají. Nejvýraznějším rozdílem v používání je
házení do koše na prádlo namísto
do odpadků.
•
Kalhotkové plenky: plenka opět
připomíná jednorázové plenky,
ale v tomto případě je na samotnou plenku ještě třeba použít nepromokavou, ale prodyšnou vrstvu: tzv. svrchní kalhotky.
•
Čtvercové a vícevrstvé plenky: tento nejlevnější způsob přebalování se velmi blíží tomu, co známe
z dob svých maminek a babiček. Vícevrstvé plenky jsou – zjednodušeně řečeno – sešité z několika

INZERCE

BATOLINI MINKY:
ALL-IN-ONE
Kompletní plínky Minky jsou vhodné
pro každodenní péči, ale i jako
„rezerva“ pro případ, že vám doma
dojde zásoba jednorázovek. Plínku
jednoduše upravíte na aktuální
velikost dítěte. Více na
www.bez-chemie.cz

3-15 kg
za pouhých

249,- Kč

Svět nejmenších

•

čtverců tak, aby stačil na přebalení
děťátka jeden kus a nebylo třeba
vrstvit několik najednou. Přes tyto
plenky je opět třeba použít svrchní
kalhotky, aby vlhkost neprosákla
ven.
Svrchní kalhotky: vnější „kryt“ látkových plen, prodyšný a zároveň
nepromokavý. Udržuje vlhkost
uvnitř pleny a oblečení suché.

MODERNÍ DOBA, MODERNÍ
MATERIÁLY
Stejně jako si prošlo v posledních letech
prudkým vývojem materiálů oblečení, událo se mnoho nového i v oblasti
látkových plen. Děti se dnes proto balí
nejen do bavlny, ale i dalších přírodních
materiálů, jako jsou len, konopí nebo
bambus, nebo do materiálů moderních
– polyesterů a mikrovláken. Podobnou
volbu máme i při výběru svrchních kalhotek: své zastánce mají jak přírodní
vlněné, tak moderní kalhotky z materiálů membránového typu, podobných
jaké známe například ze sportovních
bund.
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U NÁS PERE PRAČKA
Nastávající maminky se často obávají,
že rozhodnutí pro látkové pleny pro
ně bude znamenat obrovské množství
času a práce. Vždyť dobře znají (aspoň
z vyprávění), jaká dřina to byla pro jejich maminky a babičky.
Dnes je naštěstí všechno jinak. Moderní
automatické pračky a prací prostředky
si s plenami poradí hravě i bez vašeho
většího úsilí. Vyvařovat pleny pokaždé není třeba, stačí prát na 60°C – při
této teplotě se likviduje většina bakterií
včetně e-coli. Pokud přesto jednou za
čas vyvařovat chcete, zvládne to opět
program na pračce. Místo vyvařování
můžete použít jednou za čas desinfekční prací prostředek. A žehlení? Většina
moderních plen se žehlit nemusí, řadu
z nich dokonce žehlit nesmíte.
Na ruční předepírání můžete také zapomenout. „Větší nadělení“ v plence
můžete elegantně vyřešit pomocí takzvané separační plenky. Jde o obdélníček netkané textilie, který položíte při
přebalování na plenku samotnou. Když

se miminko pokaká, obdélníček i s „nadělením“ opatrně seberete a jednoduše vyhodíte do koše na odpadky.

NEMUSÍTE SE ROZHODNOUT!
„Ale když já opravdu nevím, nevím,
jaké miminko bude, jak to budu zvládat! Ráda bych to zkusila, ale trochu se
toho bojím…“ Pokud vám hlavou táhnou podobné myšlenky, buďte v klidu.
Ač by se to z mnoha článků nebo příspěvků na internetu mohlo zdát, nemusíte se rozhodnout. Ani teď, ani později.
Snad nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů látkových plen jsou totiž rodiče,
kteří kombinují látkové plenky s jednorázovými. Šetří tak zdraví svého dítěte, životní prostředí i rodinnou kasu,
a přitom vědí, že když zrovna nebude
čas a chuť zabývat se prádlem (třeba na
dovolené, v době nemoci apod.), mají
stále zálohu v podobě „jednorázovek“.

Zdroj: bamboolik.cz,
foto. Schutterstock.com
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MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY Z BAMBUSU
Jemné i k nejcitlivější pokožce miminek
Vhodné i pro alergiky
Pomáhají předcházet vzniku
opruzenin
Úspora 40-70 % nákladů oproti
jednorázovým plenám
Snadné používání i údržba
Žádné praní v ruce, vyvařování ani žehlení
Pračka na 60 stupňů, vhodné do sušičky
Přebalování po 3 hodinách ve dne,
po 12 hodinách v noci
Vhodné i pro kombinaci s jednorázovými plenami

Luxus látkových plen pro dítě, pohodlí pro rodiče!

www.bamboolik.cz

Vyrobeno v ČR
Testováno na vlastních dětech!

Svět nejmenších

MLÉKO V JÍDELNÍČKU

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

INZERCE
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Správná výživa batolete se zásadně podílí na programování jeho metabolismu

PRO SPRÁVNOU VÝŽIVU
KOJENCE NEZAPOMEŇTE
DO JÍDELNÍČKU ZAŘADIT
PROBIOTIKA.
Jsou to živé mikroorganismy, které jsou
převážnou součástí zdravé střevní mikroflóry. Jedná se o bakterie mléčného
kvašení rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a některé další druhy bakterií,
jako je např. Streptococcus thermophilus. Pro kojence jsou vhodná probiotika
ve formě kapek, prášku, vysypávacích
kapslí nebo sáčků. Střeva miminka by
se měla lépe osídlit v průběhu několika
dní až dvou týdnů
do dalšího života. V období od 1. do 3.
roku se totiž formuje vztah dítěte k výživě a stravovacím návykům. Jídelníček
batolete má obsahovat kromě masa,
ryb, drůbeže, vajíček, luštěnin, cereálií,

SPRÁVNÉ KROKY VE VÝŽIVĚ
BATOLAT
1.

2.
3.

4.

5.

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

nutrientů přijímají batolata v běžné
stravě nedostatek.

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

dojít například k:
•
zpomalení růstu
•
apatii naopak zvýšené dráždivosti
•
svalové slabosti
•
sklonu k častějším respiračním chorobám.
Dlouhodobý nedostatek vede ke vzniku onemocnění zvaného křivice.

KDYŽ JE NOUZE O ŽELEZO
A VITAMIN D...

JE ROZDÍL MEZI BATOLECÍM
A KRAVSKÝM MLÉKEM?

Nedostatkem vitaminu D trpí podle
studie 62 % českých batolat, nedostatkem vápníku 36 % a kvůli nedostatku
železa se 10 % půlročních až ročních
dětí potýká dokonce s chudokrevností
nebo nechutenstvím.
Dlouhodobý nedostatek vyjmenovaných živin může způsobit potíže. Například absence železa nemusí mít
u kojenců příznaky žádné. Anebo se
naopak projeví razantně, a to:
•
únavou
•
slabostí
•
závratěmi
•
zimomřivostí
•
sníženou chutí k jídlu.

Podle výživových doporučení je pro batolata optimální, když přijme alespoň
330 ml mléka denně. Dalo by se tedy
říci, že pro dostatečný přísun živin postačí nalít dítěti v průběhu dne třeba
dvě sklenice mléka nebo mlékem zadělat obilnou kaši. Není to tak docela ale
pravda! „Běžně dostupné kravské mléko se od batolecího mléka výrazně liší.
Kravské mléko není příliš bohaté právě
na živiny, které dětem chybí. Z tohoto
pohledu se ukazuje jako výhodnější zařazovat právě batolecí mléka,“ vysvětluje MUDr. Kotalová.
Na rozdíl od kravského mléka dodá to
batolecí dítěti mezi 1. a 3. rokem optimální množství nezbytně důležitých živin pro jeho správný růst, vývoj a rozvoj
paměti a koncentrace. Kvalitní batolecí
mléko poskytne ve 330 ml dítěti kolem
60-70 % doporučené denní dávky železa, zatímco kravské mléko jen zhruba
25 %.
Ještě větší rozdíl je u vitaminu D, kde
stejné množství batolecího mléka dodá
více jak 90 % doporučené denní dávky,
zatímco obyčejné mléko naprosté minimum - méně než 2 %. Kravské mléko
má navíc vysoký obsah bílkovin a některých minerálních látek (například sodík), které zatěžují ledviny dítěte, čímž
se zvyšuje riziko obezity. Také z tohoto
pohledu je vhodné zvolit mléko určené
speciálně pro batolata, které dodá jen
poloviční množství bílkovin než mléko
kravské.
Zdroj: 1000dni.cz,
foto: Schutterstock.com

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

ovoce a zeleniny i dostatečné množství
mléka a mléčných výrobků.
„V batolecím období dítě velmi rychle
roste a celkově se vyvíjí jeho organismus. Proto mají děti do zhruba tří let
věku výrazně vyšší nároky na skladbu stravy než starší děti nebo dospělí.
A právě díky mléku můžeme malým dětem dodat přesně ty živiny, které potřebují, jako jsou mikronutrienty - železo,
vápník, vitamin D,“ říká MUDr. Radana
Kotalová z Pediatrické kliniky FN Motol, specialistka na výživu nejmenších
dětí a zástupkyně iniciativy 1 000 dní
do života. Právě vyjmenovaných mikro-
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3.

4.
5.

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

Dlouhodobý nedostatek železa může
způsobit zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním a pomalejší psychomotorický růst a vývoj dítěte.
V případě nedostatku vitaminu D může

www.junama.cz
www.junama.sk
INZERCE

Bio-Kult Infantis

je vědecky vyvinuté, moderní probiotikum
pro kojence od 3. měsíce věku, batolata a malé děti.
Obsahuje: 7 kmenů živých kultur, vysoký obsah Omega 3,
vitamín D3, Preplex
• praktické balení – dávka v jednotlivých sáčcích
• bez cukru, umělých barviv, aromat či konzervantů
• nemusí se skladovat v chladničce
Zakoupíte ve vybraných prodejnách

a na www.topnatur.cz.

Více info o produktu najdete na www.bio-kult.cz.

Bio-Kult Infantis – 16 x 1g sáčky

MÉ DÍTĚ SE POČŮRÁVÁ

V průběhu batolecího a předškolního věku dokáže dítě udržet moč nejprve
v denní době a následně i ve spánku. Pokud už se ale blíží předškolní věk
a děťátko se nám počůrává, je zapotřebí problém začít řešit…
V žádném případě nesmí být dítě trestáno nebo káráno, důležitý je citlivý
přístup! Věty typu: „teď už jsi velký…“,
nebo „to je ale ostuda“ nevypusťte
z úst. Neinformovanost rodičů může
přivést dítě k sebeobviňování a narušit
vzájemnou důvěru. Kromě pomočujícího se dítěte (enuretika) vysvětlete také
jeho sourozenci, že noční pomočování
je naprosto soukromá věc, o které se na
veřejnosti nemluví.
Noční pomočování se projevuje nejčastěji jako porucha schopnosti udržet
moč ve spánku. Jedná se o neuvědomělé močení nejen v noci, ale i přes den
(např. při poledním spánku). Trvá-li
tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, mluvíme o tzv. primární
noční enuréze. Primární noční enuréza je biologický, vývojově podmíněný
fenomén, který neohrožuje tělesné
zdraví dítěte. U enuretiků je typické
vyprázdnění celého objemu močového
měchýře. Přes den nemají takto postižené děti většinou žádný problém, netrpí močovou infekcí, močí zcela volně.
Méně často nastupuje pomočování po
delším období (déle než 6 měsíců) bez
pomočení, v takovém případě se jedná o sekundární enurézu. Na rozdíl od
primární enurézy je příčina sekundární
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enurézy většinou psychická (rozvod rodičů, narození sourozence, nástup do
školy). Lékař by měl mít na zřeteli organickou nebo neurogenní příčinu pomočování, při které děti mohou umočovat i přes den (mimo spánek), zvláště
pokud mohou trpět i močovou infekcí.
Pomočování v bdělém stavu přes den je
nutno označovat za inkontinenci a ne
za enurézu. Takoví pacienti by měli být
hned na začátku vyšetřeni podrobněji
než ti, kteří se pomočují jen v noci.

CO ZPŮSOBUJE POMOČOVÁNÍ?
Na vzniku enurézy se podílí podle současných vědomostí celá řada příčin:
•
Nepochybná je vrozená dispozice
- potomci páru, kde jsou postiženi
oba rodiče, trpí pomočováním v 77
%, při postižení jednoho rodiče ve
43 % případů.
•
Poruchy noční produkce tekutin
- nedochází k produkci hormonu,
omezujícího vylučování vody ledvinami v noci (antidiuretický hormon, tzv. vasopresin)
•
Významný je také vliv stresu – problémy ve škole, v rodině, narození
mladšího sourozence, rozvod rodičů, nemoc, týrání atd.
•
Poruchy spánku a probouzení - pří-

•

•

liš tvrdý spánek či sklon k náměsíčnosti. Enuretici opouští ve spánku
lůžko, močí neprobuzeni na WC
nebo i mimo záchod. Podíl těchto
poruch je pravděpodobně menší
a složitější než se původně předpokládalo.
Špatné návyky pití a močení - nerovnoměrný příjem tekutin, přepíjení se večer po návratu z tréninku nebo školy, odkládání močení,
spěch při močení, nadměrné používání břišního lisu.
Porucha funkce močového měchýře (dráždivý měchýř s nižší kapacitou) – typické pro děti s komplikovanějšími formami pomočování.

JAK PROBÍHÁ BĚŽNÁ LÉČBA
NOČNÍHO POMOČOVÁNÍ?
Základem léčby je úprava příjmu tekutin a močení spolu s podáváním léků
snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky
s téměř okamžitým účinkem nahrazují
nedostatek vasopresinu, který problém
obvykle způsobuje a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet
let. Podávají se většinou těsně před spaním formou klasických nebo rozpustných tablet.
Zdroj:nocvsuchu.cz

Svět nejmenších

ABY KŮŽE
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Svět nejmenších

NEPLAKALA
Alergiků bohužel stále přibývá. Ať už je projev onemocnění
jakýkoliv, ať se jedná o atopický ekzem, či astma, pro dítě to
vždy přináší nepříjemné zážitky a velké nepohodlí…

INZERCE
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Svět nejmenších

Alergie je nemoc imunitního systému.
Imunitní systém je vybaven schopností
rozlišit vetřelce typu bakterií, virů nebo
nádorových buněk a zahájit proti nim
imunitní reakci. Proti látkám obsažených v běžných potravinách nebo v pylových zrnech zdravý imunitní systém
nezasahuje.
Alergický organismus nedokáže správně rozlišit mezi důležitým a nedůležitým a vyvíjí prudkou obrannou reakci
i proti takovým banalitám, jako jsou
součásti pylových zrn, zvířecí srsti nebo
některé běžné složky potravy.
Alergická reakce se může projevovat
různě. Na kůži ekzémy, na sliznicích
překrvením a otokem. Všechny tyto
příznaky jsou způsobené stejnými buňkami, proto se alergické reakce se léčí
velmi podobně. Pojďme se podrobně
podívat na kožní projevy alergie – atopický ekzem…
AE je onemocnění s velkou variabilitou
projevů – od akutních stádií (zánětlivé
pupínky a puchýřky, mokvání, stroupky) až po chronická stádia (zhrubnutí,
barevné změny, olupující se plochy).
Nepříjemné jsou tzv. krusty, které rozpraskávají.
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NA ROZDÍLNÉ FORMY EKZÉMŮ
RŮZNÉ TYPY PŘÍPRAVKŮ
Mokvavé plochy vysušujeme obklady
např. 3% borovou vodou, Jarischovým
roztokem, slabým roztokem hypermanganu atd. Studený obklad se přikládá
jen na několik minut, pak se nechává
tekutina z povrchu kůže odpařit. Tento
postup se po 15 minutách opakuje. Moderní a komfortnější formou je aplikace
ve formě aerosolového spreje (postřik,
rosení), dostupné jsou např. spreje s obsahem zklidňujících termálních vod.
Rozsáhlé mokvající plochy koupeme
v bylinných odvarech (černý čaj, řepík,
dubová kůra atd.), v odvarech z pšeničných otrub, škrobu, lze zkusit minerální
koupele z mořské (příp. lázeňské) soli.
Na mokvající místa nikdy nedáváme
mastné krémy, mastné masti ani oleje!
Když mokvání odezní, aplikujeme
vhodná lotia (tekuté emulze, „mléka“) a hydratující krémy typu olej ve
vodě (O/W, O/V). Takové krémy jsou
také vhodné na akutní projevy AE typu
červené pupínky, puchýřky nebo červené skvrny. Těchto hydratujících krémů
je na trhu celá řada, jmenujme například A-derma EXOMEGA krém, Linola
krém, BIODERMA Atoderm PP, Eucerin

Omega 12 % nebo Excipial U Hydrolotio. Patří sem i hydrofilní lékárenské základy (Neoaquasorb, Ambiderman aj.).
Ke zmírnění zánětu můžete také použít léčebné pasty – například zinkovou;
kromě zinku je též oblíbenou součástí
léčebných past ichtamol, který má protizánětlivé účinky a též tlumí svědění
(Ichtyo care kosmetika, I care kosmetika atd.). Pasty mají příznivé zklidňující
účinky, ale mohou i přesušovat. Proto
se používají jen na ekzémová ložiska
a ne k běžnému promazávání.
Pro chronická ložiska, zhrublá, suchá
místa, která se mohou olupovat se
pak hodí mastnější – lipofilní přípravky
(typu voda v oleji, V/O nebo též W/O –
např. Excipial mastný krém, Menalind
derm krém, Lipobase repair, Belobaza.
Lipofilní jsou i mastné lékárenské základy jako vazelína (pro ekzematiky je
vhodnější žlutá vazelína), Synderman,
Pontin, Cutilan, Leniens atd. I u chronických stavů lze použít léčebné pasty,
jako přísady se užívají kamenouhelný
dehet, dehtová tinktura či ichtamol
ve formě mastí. Působí protizánětlivě
a protisvědivě, avšak špiní, mají dehtový zápach a některé pacienty dráždí.
Když máme menší urputné, chronické,

400 g

100 g

Svět nejmenších

kem. Optimální frekvence
koupání dítěte je pak ob
3 dny.

PŘÍRODNÍ PRODUKTY
VHODNÉ
K PROMAZÁVÁNÍ
Při výběru bylinných přípravků a přírodních produktů byste se měli řídit
obecnými pravidly platnými pro jakékoli kosmetické produkty. Jejich hlavní
funkcí by mělo být zvláčnění pokožky. Přírodní
kosmetické přípravky ale
obsahují různé druhy bylin,
které mohou problematickou pokožku dráždit. Setkáte se s produkty, které
obsahují např. čajovníkový olej (tea trea oil), heřmánek lékařský, škumpu
jedovatou, měsíček lékařský, kmínový olej, na které
může vzniknout alergická
kožní reakce. Nejedná se
však o pravidlo, naopak
řada atopiků bylinné přípravky spokojeně využívá.

hrubé ložisko, můžeme použít okluzivní zábal. To znamená, že se nanese
mast na ložisko, zakryje proužkem igelitové fólie, zaváže obvazem a nechá
se 20 minut působit, aby se umožnilo
účinné masti proniknout do hlubší vrstvy. To se opakuje 2krát denně.

OBECNÁ PRAVIDLA PÉČE O CITLIVOU A EKZEMATICKOU KŮŽI:
To, co velmi pomáhá jednomu, nemusí
pomáhat druhému. Minimální či žádná
parfemace a nepřítomnost dráždivých
konzervačních látek jsou při správné
volbě kosmetiky samozřejmostí. Také
buďte opatrní i u léčivých bylinek a jiných přírodních produktů (např. heřmánek či propolis mohou působit reakce).
Jakýkoliv nový, a to i léčebný prostředek, nikdy napoprvé nenanášejte na
větší plochy, ale napřed proveďte test
tolerance. Aplikujte po 3 dny malé
množství na malý okrsek kůže (např. na
zápěstí). Pokud se neobjeví svědění či
pálení, začervenání, pupínky atp., pak
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teprve můžete dát na ostatní místa.
Mazat raději slabší vrstvou než silnou
a čím častěji, tím lépe.

HYGIENA KŮŽE
Kůže ekzematika, neschopná účinně
vázat vodu, se snadno vysušuje, je dráždivá a zranitelná. Proto je třeba šetrná
hygiena (včetně častého stříhání nehtů,
aby se do porušené kůže nezanesla infekce). Klasická mýdla ani koupelové
pěny se při AE neužívají. Vhodná jsou
hypoalergenní tekutá mýdla (tzv. syndety), mycí kostky/tablety bez obsahu
mýdla (Avene, Oilatum aj.) nebo hypoalergenní šampony či sprchové
gely (Bioderma, A-derma atd.), vše bez
parfemace, s neutrálním nebo lehce kyselým pH. Do koupele lze přidávat sprchové léčebné oleje (Avene, Balneum
Hermal, Oilatum, Linola Ölbad atd.).
U dětí se osvědčilo „pravidlo tří minut“: Koupel či sprcha do 3 minut (voda
nemá být příliš teplá), pak kůži zlehka
a šetrně osušíme a do 3 minut promažeme vhodným kosmetickým příprav-

CO NAŠÍ KŮŽI ŠKODÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ
KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
Vždy bychom měli mít na paměti, že
užívání veškerých produktů, ať kosmetických, či přírodních, by se mělo řídit
pravidlem, že vše, čím svoji pokožku
promazáváme, naše kůže absorbuje.
Proto nezapomínejme, že promazávací krémy by neměly být parfémované.
Mnoho vonných esencí je vyráběno
z toxických látek, z nichž například
ftaláty mají prokazatelnou schopnost
vzniku mnoha rizikových onemocnění.
Dále by krémy neměly obsahovat alkohol. Alkohol vysušuje pokožku a útočí
na kožní bariéru. Na obalech se označuje názvy etanol, ethyl alkohol, metanol, isopropyl alkohol, benzyl alkohol
a SD alkohol. Aby bylo minimalizováno
riziko podráždění pokožky či kožních
alergií, je žádoucí, aby kosmetické přípravky neobsahovaly parabeny.

Zdroj: proalegiky.cz,
foto: Schutterstock.com

Škola základ života
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Škola základ života

ABY SE DĚTI DO

ŠKOLY TĚŠILY!
Druhé pololetí je už téměř v polovině a i z natěšených prvňáčků už trochu
vyprchalo nadšení. Začínají se objevovat první problémy, které je zapotřebí řešit
dříve, než nastane velká školní krize.

INZERCE
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Snad žádné dítě nejde do školy s tím,
že by chtělo být neúspěšné a nejhorší.
Přesto se to někdy stane. A mnohdy za
to můžeme i my, rodiče. Pojďme tedy
udělat něco proto, aby naše děti neměly ve škole problémy.

PRAVIDLO PRVNÍ – VĚNUJEME
SE JIM
Pokud chceme, aby naše dítě bylo
úspěšné, zřejmě mu v tom budeme
muset trochu pomoci. Jen málokteré
dítě ví hned zpočátku, jak na to a projde všemi ročníky, aniž by od rodičů
potřebovalo pomoc. Pomocí ovšem
není míněna návštěva rodiče ve škole
a pláč před paní učitelkou, která by
přece měla pochopit, že on se Jiříček
tak snaží, doma všechno umí a ve škole
mu to nejde. Pomoc by měla spočívat
v tom, že rodič dítěti vysvětlí to, co ve
škole nepochopilo, dohlédne na to, aby
se připravilo na další den, v nižších ročnících i zkontroluje, aby mělo v tašce
všechny pomůcky.
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PRAVIDLO DRUHÉ – PROBLÉMY
ŘEŠÍME
Přes naši snahu se někdy může stát, že
dítě neprospívá, tak jak by mělo. V té
chvíli bývá moudré navštívit školního psychologa a řešit celou záležitost
s ním. Poměrně velké procento dětí má
některou z poruch učení. Neznamená
to, že jsou méně chytré, jen jim to ve
škole tak nejde. Obvykle je zapotřebí

se jim více věnovat. A hlavně vědět jak.
Pokud se při vyšetření objeví některá z poruch učení, zkušený psycholog
vám nejen poradí postup, jak s dítětem
pracovat, ale napíše i doporučení pro
školu, která by také měla k taktovému
žákovi přistupovat individuálně. Kromě
zvýšené péče u těchto dětí pomáhají
i přípravky na podporu mozkové činnosti, paměti a koncentrace.

F&F KIDS ŠÁTEK
119 Kč
F&F KIDS BUNDA
799 Kč

F&F KIDS MIKINA

F&F KIDS TRIČKO

399 Kč

119 Kč

F&F KIDS DŽÍNY

209 Kč

F&F KIDS ŠÁTEK
F&F KIDS BOTY

119 Kč

369 Kč

F&F KIDS ŠATY

799 Kč

F&F KIDS ŠORTKY
399 Kč

F&F KIDS
SANDÁLY

399 Kč

F&F KIDS BUNDA

799 Kč

Škola základ života

PRAVIDLO TŘETÍ – NEPODCEŇUJEME SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK
Pokud ovšem hovoříme o přípravcích,
nesmíme zapomenout vůbec na výživu.
Aby totiž nejen mozek, ale vůbec celý
školák správně fungoval, musí organismus dostat vše, co potřebuje. Vyvážený
jídelníček je vždy individuální záležitostí, záleží nejen na věku dítěte, ale
i na jeho aktivitách. Nikdy bychom ale
neměli zapomínat na zdravou školní
svačinku. Snídani totiž dítě obvykle odbude (až 23% školáků vůbec nesnídá!),
obědvá často až v odpoledních hodinách a jediným příjmem energie během vyučovacího dne je právě svačina.
Jak by měla a neměla vypadat?

SVAČINA ANO I NE
Proto jsme pro vás připravili přehled
správných, ale i nesprávných možností.
Správná volba
•
Chléb nebo pečivo s rostlinným tukem, šunka a/nebo tvrdý sýr
•
Chléb nebo pečivo s pomazánkou
(pažitková, pórková, celerová se
šunkou)
•
Jogurt (pokud ovšem kelímek přežije nešetrné zacházení s taškou)
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•

Tvarohový dezert nebo ovocná
přesnídávka
•
Zelenina a/nebo ovoce (celý kus,
salát, jako součást obložení sendviče..)
•
Sušené ovoce, domácí müsli,
směs ořechů
•
Občas něco sladkého, nejlépe připravené doma (Pomerančový chlebíček, Rýžové lívanečky)
Takto ne:
•
Pečivo nebo chléb s máslem a s trvanlivým salámem
•
Pečivo nebo chléb se sádlem
•
Hamburger, Cheesburger
•
Párek v rohlíku, grilovaná klobása
•
Bageta se smaženými nugetami
nebo majonézovým dressinkem
•
Sladké pečivo (koblihy, croissanty,
koláčky)

•

Čokoládové
a oplatky

tyčinky,

sušenky

AUTOMAT, ČERTŮV SPOJENEC?
Mnohé školy už svým školákům školní
svačinky nabízejí. Ne vždy ovšem v takové kvalitě, o kterou bychom stáli.
Častým zdrojem školních pochutin se
staly automaty. Bohužel často jsou to
automaty na přeslazené nápoje v plechovce a čokoládové tyčinky. Naštěstí
i v této oblasti už svítá na časy. V mnoha školách se objevily automaty na
mléčné výrobky, na ovoce či neslazené
nápoje. Dítě si může vybrat na co má
chuť a svačit přitom zdravě.

Text: Iva Nováková, zdroj: vyzivadeti.
cz, foto: Schutterstock.com

PŘIVÍTEJTE JARO
NA STEZCE KORUNAMI STROMŮ LIPNO
Jaro už klepe na dveře a s ním přichází nejen slunečné počasí, ale také více možností na volnočasové vyžití.
Jedním z tipů kam vyrazit na víkend či velikonoční prázdniny s dětmi je lipenská Stezka korunami stromů.
Turisté si destinaci oblíbili nejen kvůli Stezce, ale také pro širokou nabídku aktivit, ze kterých mohou v okolí
vybírat. Každý den tak bude jedinečným zážitkem, na který bude ráda vzpomínat celá rodina.

Stezka korunami stromů je zárukou nezapomenutelného výletu. Na jaře tak při procházce 675 metrů dlouhé stezky budete moci pozorovat okolní smíšený les probouzející se ze
zimního spánku a vracející se k čilému ruchu. Nejenom stromy
a pučící rostliny, ale také hmyz, ptactvo a drobné živočichy.
Více informací se návštěvníci dozvědí z didaktických stanic.
Stezka v sobě skrývá 40metrovou vyhlídku. Z ní lze vidět nejenom nad vrcholky stromů, ale také Lipenské jezero, Šumavu či
Novohradské hory. Za příznivého počasí i vrcholky Alp.
Především děti lákají adrenalinové zastávky, na kterých si mohou vyzkoušet balanc či sílu, a také nejdelší suchý tobogán
u nás. V délce 52 metrů se vine uvnitř vyhlídkové věže. Všude
je kladen důraz na maximální bezpečnost. Po célé délce stezky
je dřevěné zábradlí a postranní sítě, u tobogánu pak zajišťují
bezpečnost podložky, které návštěvníci k jízdě dostanou, ale
také dohled pracovníka Stezky korunami stromů. Stezka myslí i na ty, kteří mají omezené pohybové možnosti, v celé své
délce je proto bezbariérová, včetně návštěvy vyhlídkové věže.

LIPNO ŽIJE
Od jara do podzimu se bude na Lipně konat mnoho zajímavých akcí:
•
16.5.Zahájení letní turistické sezóny LIPNO spojené se
závodem dračích lodí a pirátskou bitvou
•
13. 6. Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů
•
20.7. 3. narozeniny Stezky korunami stromů
•
15. – 23. 8. LIPNO SPORT FEST zábava a aktivní pohyb pod vedením zkušených lektorů
•
12. 9. LIPNO DĚTEM aneb den s Integrovaným záchranným systémem
•
28. 9. Lipenský KOLO-toč – na kole a in-linech kolem
lipenské přehrady
Na stezku se turisté dostanou pěšky či na kole po kilometrové
značené cestě, Stezka busem nebo lanovou dráhou. Parkoviště pod kopcem Kramolín, na kterém se Stezka nachází, je pro
návštěvníky zdarma.

ADRENALIN NA KOLOBĚŽCE
Při zpáteční cestě od Stezky se můžete vydat po svých či jí sjet
na koloběžce. Půjčovna sjezdových koloběžek se nachází přímo u Stezky, 20 metrů od výstupní stanice lanové dráhy. Odvážnější se dolů mohou vydat jezerní sjezdovkou a zažít tak
trochu adrenalinu. Na koloběžce je možné se vydat po asfaltové trase.

www.stezkakorunamistromu.cz

V květnu či v červnu očekáváme miliontého návštěvníka

Výživa

ZÁNĚTY A

40

Výživa

INFEKCE...
INZERCE

Záněty dělohy, vaječníků a vejcovodů, se kterými ženy
nejčastěji navštěvují ordinaci gynekologického lékaře,
jsou v odborné terminologii zařazeny do skupiny tzv.
zánětlivých onemocnění malé pánve (v gynekologii je
hojně rozšířen anglický název Pelvic Inflammatory Diseases
a jeho zkratka PID). Bohužel neexistuje mnoho žen, které
by s tím neměly zkušenost…
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Pokud takové onemocnění propukne
v plné síle, nemocná žena mívá vysoké horečky nad 39 stupňů provázené
zimnicí, je malátná, trpí nechutenstvím
nebo nevolností, trápí ji hnisavý výtok
a neustálé nucení na moč. V tomto stavu je nebytná její hospitalizace.

NE VŽDY JE SNADNÉ ZÁNĚT
ROZPOZNAT
Ve většině případů však zánětlivá
onemocnění malé pánve neprobíhají
zdaleka tak dramaticky. Mezi nejčastější příznaky patří nažloutlý nebo nazelenalý, nepříjemně páchnoucí poševní výtok, zesílené menstruační bolesti
a nepravidelná menstruace, bolesti po
pohlavním styku, které bývají někdy
provázeny krvácením, a křečovité bolesti především na pravé nebo levé
straně podbřišku. Problémem ovšem
je, že některé ženy pozorují jen nepatrné příznaky a v ojedinělých případech
dokonce žádné (trpí takzvanou tichou
formou PID), jejich celkový zdravotní
stav je však přesto ohrožen. Proto je
důležité při sebemenším podezření na
zánět v oblasti podbřišku navštívit gynekologa.
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HROZBA NEPLODNOSTI
Záněty dělohy, vaječníků či vejcovodů
postihují především ženy v produktivním věku, nejčastěji mezi 20 až 35
rokem. Ty také bývají nejvíce ohroženy: jeden prodělaný zánět - zejména
není-li včas rozpoznán a správně
vyléčen - totiž sedmkrát zvyšuje riziko
tzv. mimoděložního těhotenství.
Vejcovody se mohou stát v důsledku
zánětu pro oplodněné vajíčko neprůchodnými. Přibližně 12% žen tedy trpí
po prvním zánětu neplodností a tento
podíl se dramaticky zvyšuje s každým
dalším prodělaným zánětem v oblasti
malé pánve. Tyto záněty se totiž často
vracejí, zejména tehdy, nebyl-li zánět
zcela doléčen. Po druhém prodělaném
zánětu se stává neplodnými už téměř
třetina takto postižených žen a po více
opakovaných zánětech to už je dokonce celá polovina.

NEJČASTĚJI ZA TO MOHOU
CHLAMYDIE
S narůstajícím počtem sexuálních partnerů se zvyšuje riziko výskytu zánětlivých onemocnění malé pánve. Rizikem
ale muže být také nitroděložní tělísko.
Příčinou všech těchto zánětů je přenos

bakterií, ve 40% případů to jsou bakterie označované jako chlamydie. Tyto
bakterie jsou také mimořádně tvrdošíjné a ze strany lékaře i pacientky vyžadují zvláštní pozornost a léčbu. Plných
70% žen s neplodností způsobenou neprůchodností vejcovodů má totiž protilátky proti chlamydiím, což znamená,
že v minulosti prodělaly chlamydiovou
infekci. U mužů jsou chlamydie až ve
dvou třetinách případů příčinou zánětů močové trubice. Chamydiová infekce
tedy ohrožuje oba partnery!

NEZBYTNÁ POMOC LÉKAŘE
Lékař-gynekolog má ke stanovení diagnózy zánětu větší množství prostředků. Při palpačním vyšetření (vyšetření
dotykem) lze zjistit místo, ze kterého
se šíří intenzívní bolest. Zvýšená teplota, sedimentace a vyšší počet bílých
krvinek jsou dalšími indikátory probíhajícího zánětu. V poslední době se zánět zjišťuje také takzvaným vyšetřením
CRP. Výtěr z pochvy a děložního krčku
umožňuje kultivaci vzorku přítomné
bakterie; její určení pak vede ke stanovení nejúčinnější léčby.
Zánětem postižená žena dostává léky
proti bolesti, v akutní fázi zánětu by

Nová jednodušší forma připravená
k okamžitému použití!

Rychlá úleva při
gynekologických potížích
Intimní svědění, pálení, výtok nebo bolest jsou projevy
vy
vaginálního zánětu. Rosalgin Easy rychle uleví od
bolesti, potlačí patogeny a sníží množství výtoku.
Navíc Vás příjemně překvapí jeho jemná vůně po růžích.
žích.

Léčivou látkou přípravku je benzydamin hydrochlorid. Roztok k intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

www.zenskezanety.cz

Výživa

měla dodržovat klid na lůžku a přijímat
dostatečné množství tekutin. Hlavním
lékem v boji proti bakteriím, které zánět vyvolaly, jsou antibiotika. V případě mimořádně silného vzplanutí zánětu je nezbytná hospitalizace. Zánětlivá
onemocnění malé pánve bývají úporná a ne vždy je první léčba antibiotiky ihned účinná. To platí zejména pro
chlamydiové infekce, jejichž původce
často v organismu přetrvává i po prodělané antibiotické léčbě. Zánět tak často
přechází do chronické formy. Proto by
pacientka měla vždy dbát pokynů lékaře a dobrat celou dávku antibiotik až
do konce, a to i v případě, že už subjektivně nepociťuje žádné obtíže. Nedodržení těchto pokynů zvyšuje riziko
opakovaného zánětu.

KVASINKOVÁ INFEKCE
Pokud už žena nemá zkušenost se
zánětem, jistě se setkala minimálně
s kvasinkovou infekcí. S věkem se navíc
poševní prostředí mění a jeho přirozená obranyschopnost klesá, takže první
potíže se mohou objevit kdykoliv. O co
se vlastně jedná?
Přirozené prostředí pochvy je kyselé,
což způsobuje přítomnost mléčných
bakterií druhu lactobacillus. Tento mikroorganismus chrání vnitřní prostředí
pochvy od nepříznivých vnějších vlivů.
Pokud je ovšem přirozené prostředí
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z nejrůznějších důvodů narušeno, může
se zde přemnožit jiný mikroorganismus
- kvasinka candida albicans. Ta se v našem těle vyskytuje zcela běžně, máme
ji ve střevech, v ústech, některé z nás
dokonce i přímo v pochvě. V malém
množství nám nijak neškodí, přemnoží-li se ale, vzniká kandidóza, tedy právě
kvasinková infekce pochvy.
Výkyv bakteriální rovnováhy pak jednoznačně pocítíte úmorným svěděním
a pálením, nepříjemným výtokem – bělavým a hrudkovitým a zápachem. Oblast genitálií může být nateklá, zarudlá
a stydké pysky mohou být pokryté bílým lesklým povlakem. Časté jsou i pálení a bolest při styku a močení.
Už víme, že kvasinkovou infekci vyvolá
změna přirozeného prostředí v pochvě.
Jenže v důsledku čeho vznikne? Důvodů je mnoho. Jednou z příčin je užívání širokospektrálních antibiotik, které
hubí v těle bakterie – a to nechtíc i ty
prospěšné. Proto se radí, že při užívání antibiotik (a po nich) je nutné dodat
tělu laktobacily.
Další příčinou je oslabení imunitního
systému, v důsledku dlouhodobé nemoci, nachlazení, stresu, nedostatku
spánku... Právě konec zimy je z tohoto
ohledu rizikové období. Proto je dobré
brát různé vitamíny a doplňky stravy,
které imunitní systém zase nakopnou.
Bohužel si často za vznik poševní infek-

ce můžeme samy. Vzniká v důsledku
nedostatečné hygieny, nebo naopak
její nadmíře, nebo díky příliš parfémovaným hygienickým přípravků (nejen
sprchové gely a mýdla, ale i parfemované vložky a voňavý toaletní papír),
které pro mytí intimních oblastí nejsou
vhodné.

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

Podlehněte kouzlu lázeňské péče
a nechte se hýčkat.

Konopný víkend
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno a dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• 1x koupel s výtažky z konopí
• 1x konopno-rašelinový peeling dolních končetin
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x bylinná masáž zad (konopná)
• 1x bylinková koupel z Lázní Mšené
BONUS:
• 1x poukaz na nápoj „Ovocné osvěžení v kavárně“

Cena pobytu již od 2.830,- Kč/osoba

Aroma balíček
Balíček lázeňských procedur, které
lze čerpat během jediného dne.
• aroma masáž zad
• Bylinková koupel z Lázní Mšené
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku již od 670,- Kč

*/Uvedené ceny jsou včetně
zákonné sazby DPH.

Více 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

www.msene.cz

Zdraví

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

INZERCE
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Zdraví

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

dítě sice dostalo vlastní aktivitou, ale
především jde vždy o sníženou pozornost a neopatrnost rodičů (nebo jiné
pečující osoby). Následky jsou mnohdy
hrozivé a poznamenají jak rodiče, tak
dítě na celý život. Proto nezastupitelnou roli v dětské úrazovosti hraje prevence, tedy předcházení úrazům.

nůžky, nože, jehlice na pletení a veškeré šití. Opatrní buďte i během koupele.
Dítě nenechte ani na chvíli bez dohledu
a při dopouštění vždy kontrolujte teplotu vody. Obezřetní buďte i při výběru hraček, kupujte pouze ty s atestem.
Máte-li jedovaté pokojové rostliny, odstraňte je. Nezbytnou součástí vaší domácnosti by měly být dětské pojistky,

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PREVENCE

kterými opatřete okna, dveře i zásuvky
včetně trouby u sporáku. Uvědomte si,
že do ruky malému dítěti nepatří mobilnbí telefony ani ovladače. Pozor na
skleněné výplně dveří - použijte kvalitní zpevněné sklo a do dveří domu, bytu
či zahradní branky použijte zámky, které dítě nedokáže samo otevřít.

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

POZOR NA BATOLATA
Úrazy nejrůznějšího druhu a otravy
hrozí bohužel dětem všech věkových
kategorií. Snad nejrizikovější skupinou
jsou děti batolecího (tj. přibližně od 14.
měsíce) a předškolního věku. V tomto období dochází k rychlému rozvoji
pohybových schopností, který se projevuje neustálým překonáváním různých
překážek, vkládáním předmětů do úst,
později napodobováním činností dospělých. Vývoj rozumových schopností
však za pohybovými zaostává, malé
děti jsou neobyčejně zvídavé, všechno
je zajímá, na vše si musí sáhnout, všechno ochutnat, nemají a ani nemohou
mít zkušenosti s nebezpečnou situací, a proto ji nedokážou ani rozeznat.
Když k úrazu dítěte dojde, často rodiče říkají, že šlo o nešťastnou náhodu,
že nemohli nic dělat. Jenže je nutné si
uvědomit, že každému úrazu předchází
nějaká nebezpečná situace, do níž se
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Co si pod tímto pojmem představit?
V první řadě bezpečné prostředí. To
znamená umístit v domácnosti všechny
dezinfekční a jiné přípravky na úklid
z dosahu dítěte (nespoléhejte na to, že
dítě někam nedosáhne, nebo že tu či
onu láhev neotevře). Při vaření, úklidu,
žehlení, ohřívání, přípravě jídel musí
být dítě zabezpečené, to znamená
v ohrádce či postýlce. Nikdy nenechte
batole ve volném prostoru na dece,
ono se totiž připlete pod nohy v té nejméně vhodné chvíli. Všechny elektrické
zásuvky musí být opatřeny krytkami,
ostré hrany nábytku opatřeny zaoblenými hranami. Máte-li v bytě schodiště, musíte je zabezpečit zábranami. Na
okna připevněte pojistky, které nedovolí okno otevřít (musíte počítat s tím,
že dítě si dokáže přistavit židli a na
okno snadno vyleze - stejně tak i na kuchyňskou linku). Pozor na léky! Ty nikdy nesmí být volně odložené na stole,
ale v domácí uzamykatelné lékárničce.
Zejména barevné tablety děti milují.
Mimo dosah dítěte musí být uloženy

DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU
Provádíte-li nějaké stavební úpravy
v domě, vše řádně zajistěte – hlavně
jímky na zahradě (hašené vápno apod.)
A pozor na nezastřešené bazény. Nikdy
nenechte dítě bez dohledu, totéž platí
i při pobytu na koupališti, přehradě či
u moře. Při sportovních aktivitách - lyžování, jízdě na kole, bruslení, sáňkování, skateboardu – musí mít dítě chráněnu hlavu helmou, při in-line bruslení
a skateboardu použijte navíc chrániče
zápěstí, loktů a kolen. U dětí školního
věku bývá nejčastější příčinou úrazů
nepoměr mezi skutečnou dovedností
a fyzickou připraveností dítěte; nikdy
proto nepřeceňujte schopnosti svého
dítěte. Vozíte-li dítě na svém kole, pak

Jodisol

®

Účinná dezinfekce

Kamkoli.
Bez obav.
Ošetření:
●

povrchových kožních poranění

●

zánětu dutiny ústní a oparů

●

po bodnutí hmyzem

●

ran po klíšťatech

Sprej 7g, 13g, 75g

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Pero 3,6g

www.jodisol.cz

INZERCE
AD_Jodisol_A5_210x148_MojeRodina_0315.indd 1

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

pro fanoušky i hráče

cokoliv
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

Zdraví

PORANĚNÍ S CIZÍM TĚLESEM
V RÁNĚ

s helmou a speciální sedačkou, aby
nohy byly chráněny (nemohou se dostat do drátů kola). V autě používejte
patřičnou sedačku, dveře na straně dítěte musí být zajištěny tak, aby je dítě
nemohlo samo otevřít; při couvání se
přesvědčte, kde je dítě, zda vám nestojí
v cestě (v zrcátku ho nemusíte uvidět)
Nebezpečí zejména na malé děti číhá
vlastně všude – doma, na zahradě, ve
škole, na dovolené. Zajištění bezpečného prostředí však neznamená omezení
aktivity dítěte, ale rodiče či jiná pečující
osoba si musí neustále klást otázku:
•
Vím, kde je teď naše dítě a s čím si
právě hraje?
•
Vím, s kým je a co právě dělá naše
dítě? (u staršího dítěte)

CO S DROBNÝMI PORANĚNÍMI
I při sebevětší opatrnosti se děti při
svých radovánkách poraní, takže odřeniny a jiné povrchové ranky můžete
ošetřit sami. Pokud si nejste jisti svým
postupem, vždy se obraťte na svého
dětského lékaře, který situaci posoudí.
K tomu, abyste mohli ránu ošetřit, budete potřebovat:
•
3% peroxid vodíku
•
dezinfekční prostředek na okolí
rány (Betadine, Septonex, Jodisol)
•
balíček sterilní gázy
•
obvaz
•
leukoplast s polštářkem
•
leukostehy (sterilní proužky k přiblížení okrajů rány – dříve pracně
vystřižené „mašličky“)
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JAK POSTUPOVAT?
Pokud jde o krvácející a zející ránu,
snažte se okraje rány pevně přiblížit
k sobě a stáhněte obvazem. Vyhledejte
lékaře. Pokud jde o běžnou odřeninu,
očistěte ji 3% peroxidem vodíku, okolí
dezinfikujte (Betadine, Septonex). Je-li dítě na některý přípravek alergické,
použijte čistý líh. Do rány nesypte žádné prášky, ránu překryjte sterilní gázou. Nikdy nepoužívejte k čištění rány
vatu, vždy jen sterilní gázu! Je-li rána
silně znečištěná např. pískem, škvárou,
je nutné vše šetrně mechanicky odstranit kartáčkem nebo pinzetou. Nejste-li
si jisti svým postupem, nebo nedaří-li
se ránu řádně vyčistit, obraťte se na
lékaře (zvláště jde-li o rozsáhlejší odřeninu). Drobné řezné či sečné ranky,
pokud silně nekrvácí, můžete ošetřit
sami pomocí leukostehů, které jsou
běžně v lékárně k dostání (samozřejmě
po předchozí dezinfekci) – nedaří-li se
vám dobře okraje rány přiblížit, vyhledejte lékaře. Silně znečištěné rány zeminou, poranění rezavým drátem, hřebíkem, třískami jsou velmi nebezpečné
z hlediska nákazy tetanem, proto vždy
vyhledejte odbornou pomoc – je nutná
kontrola očkování proti tetanu. Lékaře
vyhledejte také tehdy, nehojí-li se poranění, objeví-li se v okolí rány zarudnutí, otok či začervenalé pruhy na kůži,
jsou-li zduřelé a bolestivé mízní uzliny,
objeví –li se teplota.

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

CO DĚLAT PŘI KOUSNUTÍ
ZVÍŘETEM?
Ránu ošetříte výše popsaným způsobem a především se musíte snažit
identifikovat zvíře. To znamená, jde-li
o psa či kočku, snažte se zjistit majitele, protože ten musí prokázat očkování
svého zvířete proti vzteklině. Nepodaří-li se zvíře odchytit a zjistit majitele,
nebo zvíře není proti vzteklině řádně
očkováno, nebo jde o neznámé zvíře,
je nutno vyhledat odbornou pomoc,
protože postižené dítě musí být očkováno proti vzteklině. Současně je také
třeba posoudit případné přeočkování
proti tetanu. Účelem této stati je zdůraznit nezastupitelnost prevence dětských úrazů a popsat pouze ošetření
těch nejběžnějších poranění, s nimiž se
budete u svých dětí i při nesvědomitější
péči setkávat.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: urazydeti.cz, medicina.cz

KINDER BUENO DARK – NOVINKA V KABÁTKU
Z HOŘKÉ ČOKOLÁDY

Časopis, plný inspirace.
3/2013

bydlení

Ferrero přichází s novinkou, limitovanou edicí Kinder Bueno Dark, jež
potěší především mlsné jazýčky milovníků hořké čokolády.
Díky skvěle vyvážené chuti však tato exkluzivní novinka s tmavou polevou oslní
každého bez ohledu na to, zda patří k přívržencům bílé, mléčné nebo hořké
čokolády.
Stejně jako klasické Kinder Bueno, i Kinder Bueno Dark tvoří dvě samostatně
zabalené křupavé oplatky s lehkou, sametově hebkou náplní z mléka a lískových
oříšků. Novinkou je extra tmavá čokoládová poleva, která dokonale kontrastuje
s jemnou chutí krému uvnitř.

www.moje-bydleni.com

ZařiZujeme

kuchyň

Avivážní kondicionéry DEDRA
provoní prádlo příjemnou
a dlouhotrvající vůní. Obsahují 4 x více kosmetického
parfému než běžné aviváže,
Aloe Vera a složky zabraňující pomačkání. K dostání na
www.dedra.cz za 119 Kč.

Budete se stěhovat?
spigl_bydleni_3.indd 1

PŘIVÍTEJTE JARO V PLNÉ
SÍLE
Chcete-li nadcházející teplé měsíce přivítat
v té nejlepší formě, dopřejte svému tělu
očistnou kúru. Do jídelníčku zařaďte hodně
zeleniny, libové maso, ryby, nízkotučné
mléčné výrobky a pečivo z celozrnné
mouky. Rozhodně nezapomínejte ani na
luštěniny. Mezi jedny z nejoblíbenějších
a nejchutnějších luštěniny patří fazole.
Milovníci mexické kuchyně si zaručeně
oblíbí červené fazole Lagris. Velice chutné
jsou především v kombinaci s ostřejším
kořením. Ideální jsou tak třeba pro přípravu
Chilli con carne.

10.9.2013 15:43:29

www.Moje-Bydleni.com
Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
světla = střechy = nářadí
skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

ZAHALTE SE DO
SVĚTA PŘÍRODY
Palmolive představuje rozšířenou řadu v péči o tělo – Palmolive Naturals. Vylepšené složení
je obohacené o 100% přírodní
ingredience, známé pro své
blahodárné účinky. Zahalte
se do světa přírody a nechte
tělo i mysl unášet výjimečným
zážitkem!

Zdraví

Zdraví

DROBNÝ
ZABIJÁK

INZERCE

Snad každý se s nimi setkal.
Neměří často ani milimetr
a přesto mohou zabíjet. Jsou
přenašeči různých infekčních
onemocnění, včetně lymské
boreliózy, která v krajních
případech může skončit smrtí. Ročně je lymská borelióza
diagnostikována u přibližně
3 500 lidí. Klíšťata jsou všude
kolem nás, je možné se proti
nim bránit?

Zdraví

Stačí krátká procházka lesem nebo parkem ve městě a už máme my, nebo náš
čtyřnohý miláček, nového domácího
„mazlíčka“, který se nás drží jako klíště. Drobný parazit, kterého si v první
chvíli nemusíme ani všimnout. Ale stačí
pár hodin a o novém členu domácnosti víme. „Ovšem tento drobný parazit
může v některých případech představovat skutečně vážnou hrozbu pro nás
i pro našeho psa, neboť u psů dochází k rozvoji onemocnění stejně jako
u lidí,“ vysvětluje veterinářka Barbora
Červená. „Bakterie lymské boreliózy
velmi často napadají klouby za vzniku
zánětlivých artritid. Poškozen může být
i oběhový a nervový systém,“ upozorňuje profesor RNDr. Jan Krejsek, CSc.
z Ústavu klinické imunologie a alergologie lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci
Králové.

CO JE LYMSKÁ BORELIÓZA?
Soustavné vědecké bádání lymské nemoci a její příčiny souvisí se zvýšeným
výskytem kloubních onemocnění, neboli artritid, u obyvatel města Old
Lyme na severozápadu USA, který byl
popisován v 60. a 70. letech 20. století. Nemoc se objevovala sezónně
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a vzniklo podezření, že její příčinou je
infekce. Intenzivní výzkum ukázal, že
původcem nemoci je bakterie „Borrelia burgdorferi“ a nemoc je přenášena
krev sajícími klíšťaty. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že nemoc
označovaná jako lymská se vyskytuje
i v Evropě a byla v minulosti popsána.
Později se ukázalo, že lymská nemoc je
významným medicínským problémem
zvláště ve střední Evropě, kam patří
i Česká republika. Na rozdíl od USA jsou
původcem lymské nemoci v Evropě jiné
druhy patogenních borelií.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ
S klíšťaty se člověk už nemusí setkat
pouze v přírodě nebo lese. Kvůli globálnímu oteplování se postupně dostávají
do městských parků, na dětská hřiště,
a představují tak skutečné riziko i pro
obyvatele velikých měst. Proto bychom
měli být na pozoru mnohem více, než
v minulých letech, kdy se s klíšťaty potýkali především návštěvníci odlehlých
lesů a parků. Lékaři v posledních letech
také bijí na poplach! „Jak se postupně
otepluje, máme všude ve svém okolí
nakažená klíšťata. Co jsme mohli v minulosti pozorovat v jižních státech Evropy, je v posledních letech už i u nás.

Pacientů s lymskou boreliózou přibývá,
a pokud se lidé nebudou dostatečně
chránit, bude nemocných mnohem více.
Poslední čísla mluví za vše! 3 500 nově
diagnostikovaných případů ročně,“ vysvětluje profesor Krejsek. Samozřejmě
bychom se měli proto snažit předejít
přisátí klíštěte. K tomu nám pomohou
různé typy repelentů, u domácích mazlíčků pak můžeme spoléhat na speciální obojky, ze kterých se uvolňuje látka,
která klíšťata odpuzuje. Pokud se přece jen klíště zakousne, měl by člověk
dodržovat základní kroky. Místo dostatečně vydezinfikovat, opatrně parazita
vyjmout pomocí speciálních kleštiček.
Nově existují i speciální dezinfekční
přípravky, které sníží možnost nákazy
na minium. Přesto se doporučuje klíště ihned otestovat v domácím Borrelia
Testu, který do deseti minut odhalí, zda
bylo klíště nakaženo či nikoliv. „Klíšťat
může člověk chytit hned několik a není
pravda, že pokud bude jedno klíště
zdravé, bude i to druhé. Tak to v žádném případě není. Je to odlišné kus od
kusu. A člověk musí otestovat všechna
klíšťata,“ upozorňuje profesor Krejsek.
Pokud člověk nemá domácí test na zjištění onemocnění klíštěte, měl by velice
pozorně pozorovat místo zakousnutí.
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Doplněk stravy

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na
tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu
INZERCE

odpuzovač hmyzu

přípravky po štípnutí

Proč BEN’S 100 EXTRA STRONG?

Proč AfterBites KIDS?

• Nejsilnější repelent na trhu.
• Až 10 hodin ochrany před hmyzem.
• Není nutné opakování postřiku pro
zvýšení účinku.
• Použitelný i v extrémních podmínkách
(les, okolí vodních ploch).

• Okamžitě tlumí vznik otoku a zamezí
svědění po štípnutí.
• Vhodný pro děti od 1 roku.
• Snadná aplikace na postižené místo.
• Nedráždí, nevyvolává alergické reakce,
dezinfikuje.

Proč BEN’S Natural?

Proč AfterBite?

• Přírodní repelent pro děti a osoby
s citlivou pokožkou.
• Až 6 hodin ochrany před hmyzem.
• Netlaková nádoba (mechanický
rozprašovač).
• Možné časté opakování postřiku (nedráždí).

• Okamžitě tlumí vznik otoku a zamezí
svědění po štípnutí.
• Nebarví, neštípe, dezinfikuje.
• Malý a skladný.
• Nedráždí a nevyvolává nežádoucí reakce.

Všechny uvedené přípravky koupíte v lékárnách.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

Nyní je možné objednat 1 ks BEN’S Natural
a 1 ks BEN’S 100 EXTRA STRONG za 225 Kč
poštovného na e-mailové adrese:
profarma@profarma.cz

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o.
Liberecká 20
466 01 Jablonec nad Nisou
www.profarma.cz
profarma@profarma.cz
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Zdraví

Jakmile se začne v místě kousnutí s odstupem řady dnů, až několika týdnů
objeví zarudlý kruh o průměru několika centimetrů s vyblednutím do středu,
měl by urychleně navštívit svého lékaře, který předepíše antibiotika. Během
jarních a letních měsíců by měli být na
pozoru i majitelé psů, kterým jejich
čtyřnozí miláčci běhají ve vysoké trávě.
U domácích mazlíčků platí opět stejné
zásady, jako u lidí. Pozdní záchyt zakousnutého nakaženého klíštěte může
ovšem v některých případech znamenat až uhynutí zvířete.

ZANEDBÁNÍ PREVENCE
Pokud nebyla lymská borelióza zachycena v prvotním stádiu a nebyla
nasazena antibiotika, mohou postupem času bakterie infikovat především
nervovou soustavu. To se projeví jako
nezvladatelná únava a záněty periferních nervů, především obličejových.
U některých pacientů však může dojít
poměrně časně po nakažení k prostupu
borelia bakterií do mozku, což vyžaduje okamžitou léčbu. Pokud není zahájena léčba ve stádiu časných kožních
příznaků a dojde k rozšíření borelií do
orgánů, pacient musí být léčen komplexně a léčba trvá velmi dlouhý čas.
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Pacient s klinickými obtížemi musí vyhledat lékařskou péči. Lékař provede
diferenciální diagnostiku, která je však
nesmírně obtížná. „Patogenní borelie
jsou dobře citlivé na dostupná antibiotika, především penicilinové řady. Léčba antibiotiky je 100% účinná, pokud
je zahájena včas na úrovni kožních projevů. Chronické formy lymské nemoci,
kdy původci lymské nemoci již infikují
vnitřní struktury těla, včetně centrální
nervové soustavy, představují obvykle
terapeutický problém. Antibiotika nejsou schopna v dostatečné koncentraci
proniknout do těchto orgánů a likvidovat borelie,“ vysvětluje profesor Krejsek. Nejlepší ochranou před lymskou
nemocí tedy jednoznačně představuje
její prevence. Ta spočívá v zabránění
přisátí klíštěte. Samozřejmostí je sledování místa přisátí klíštěte na kůži po
dobu několika dnů až týdnů, aby mohlo být identifikováno první stádium
lymské nemoci.

•

DESATERO RAD, JAK NA
KLÍŠŤATA

•

•
•

Do přírody by si měl člověk brát
dlouhé kalhoty a vysoké ponožky.
Používat repelenty proti parazitům.

•

•

•

•

•
•

Vyhýbat se místům s vysokou trávou, psa venčete raději v udržovaných parcích a lesech s nízkým
porostem.
Po příchodu z přírody nechat veškeré oblečení venku alespoň několik hodin, klíšťata postupně z oblečení slezou.
Důkladně po procházce zkontrolujte sebe i svého psa. Psa pro jistotu pročešte „hustým“ hřebenem
Pokud klíště objevíte, nejprve je
nutné okolí místa zakousnutí klíštěte vydezinfikovat.
Je třeba chytnout klíště za hlavičkou, v místě co nejblíže kůže. Nemačkejte nebo netahejte za zadní
část těla klíštěte, protože by mohlo dojít k oddělení hlavičky od těla.
Vytahujte klíště z kůže směrem nahoru.
Ideální je mít po celou dobu rukavice.
Klíště je ideální spláchnout nebo
spálit v kamnech.
V domácí lékárničce bychom měli
mít domácí Borrelia Test. Během
10 minut zjistíme, zda bylo klíště
infikováno či nikoliv.
Foto: Shutterstock.com

ZASTAVTE

OBEZITU DĚTÍ
Ze sta dětí, které se narodí, je v pozdějším dětském věku více jak
čtvrtina obézních. A obezita roste s nimi. V dospělosti se z nich
stávající jedinci se sníženou kvalitou života a také se sníženým
sebevědomím. To se negativně projeví na jejich psychickém vývoji.
Přitom poměrně jednoduché řešení existuje v jakémkoli věku…

INZERCE

Dietní klub

Možná si říkáte, že většina dětí za obezitu nemůže. Mají k tomu vlohy. Děti za
ní opravdu nemohou, mohou za ní jejich rodiče, kteří je už od malička navykají na nesprávný životní styl. Své děti
uklidňují, že povyrostou a všechno se
tak nějak spraví samo. Samo se všechno ale spravuje jen v minimálním počtu
případů a tak určitě stojí za to, aby se
poptali odborníků, jakým způsobem
problémy s boubelatější ratolestí řešit.

KILA, NEPŘÍTEL TĚLA
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že
s obezitou nesouvisí jen vizuální problémy, ale hlavně celková kondice organismu. Obézní děti mají často problémy s pohybovým aparátem. Začínají
nesprávným držením těla a končí problémy s klouby. „Děti jsou také méně
mrštné, mají zpomalené pohybové reakce a tím se vystavují i zvýšenému riziku úrazovosti,“ říká primářka MUDr.
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Marie Nováčková, která se zabývá léčbou obezity dětí. Obezitou si zakládají
na srdeční obtíže, zvýšený krevní tlak
i cholesterol, často se u nich vyskytují, potíže s dýcháním a zadýcháváním,
spánková apnoe nebo únava. Proti
všem těmto obtížím působí preventivně lázeňská léčba.

nout je na zdravější a hlavně pravidelné
stravování. Přitom by měl být zachován
optimální příjem všeho, co dítě potřebuje – bílkovin, vápníku, vitamínů a tak
dále. Důležité je hlavně vyřadit zlozvyk,
se kterým se v poslední době často setkáváme. Je to přemíra sladkého a absence ovoce a zeleniny,“ doplňuje lékařka.

GENETIKA NENÍ
NEPŘEKONATELNÁ

DÍVEJTE SE NA TO, CO DÍTĚ JÍ

„Mnozí rodiče se vymlouvají, že obezita jejich dětí je determinována genetickou výbavou. Přitom jen minimální
počet dětské obezity má genetický základ.,“ říká primářka MUDr. Marie Nováčková. Problémem je, že rodiče chtějí
málokdy slyšet, že právě jejich dítko je
obézní a nesprávně živeno. První, kdo
dítě kontroluje a sklonů k obezitě by
si měl všimnout, je pediatr, který může
navrhnout racionální a správnou dietu
„U většiny dětí opravdu stačí navyk-

To, že za nadváhu dítěte může mnoho
sladkostí, dokazují i statistiky. Počet
obézních dětí totiž od roku 1995 stoupl
o čtvrtinu. Je to dáno právě skladbou
jídelníčku. Klasický jídelníček v roce
1995 vypadal asi takto. K snídani krajíc chleba namazaný máslem, k svačině
pomeranč nebo jablko, k obědu plátek
masa a brambor nebo rýže, k odpolední svačině kousek ovoce nebo pečiva
a k večeři bezmasé jídlo. A jak vypadá jídelníček šestiletého dítěte dnes?

Zhubnete do plavek
a zbavte se chloupku!
Jak? Pomocí kavitace - bezbolestného hubnutí
a laserové epilace

Touto revoluční metodou zhubnete v problematických partiích, právě tam,
kde se vám to nepodařilo cvičením nebo dietou. Snadno tak dosáhnete
optimálně tvarovaných stehen, zadečku, boků, bříška, paží apod.
Snadno vás zbavíme podbradku a jiných problémů,
se kterými si nevíte rady.
Použitím ultrazvukové hlavice velice
efektivně tvarujeme postavu a zároveň
zlepšujeme elasticitu, strukturu pokožky
a do jisté míry i celulitidu.
Vitalizujeme vazivové tkáně
a aktivujeme lymfatický systém,
což je velmi důležité pro náš úspěch.

Výhody této metody:
• je to neinvazivní metoda
• nebolí
• nevyžaduje hojení
• cenová dostupnost

Jak na chloupky? Jednoduše! Laserovou epilací
Přístroj Dermax Wawe redukuje přívod živin v papile pomocí převodu
intenzivního světla na tepelnou energii. Vlasový váček se rozehřeje na 70 °C,
buňky v něm jsou tepelně zničeny a nakonec vypuzeny z těla bez toho, aby byly
poškozeny ostatní tkáně, světelný paprsek ničí pouze buňky vlasového folikulu.
Pak již z tohoto místa nemůže vyrůst další chloupek. Ošetření trvá od 10
do 40 minut v závislosti na lokalitě a velikosti ošetřené plochy.

SALON AFRODITA, Pražská 71 - ve dvoře, Brandýs nad Labem, Tel: 608 447 785
afroditarasy@seznam.cz, www.salon-afrodita.com

Dietní klub

Snídá cereální kuličky, které jsou plné
cukru, svačí piškotové laskominy, apod.
Pokud obědvají ve škole, dostanou pro
dítě vhodnou stravu, pokud ne, častokrát si sami kupují hranolky s kečupem,
hamburgery, hot dogy, párky a další
energetické bomby. Odpoledne svačí
kousek pečiva a večeří většinou rychlou
studenou večeři z důvodu nedostatku
času rodičů. V jídelníčku zcela chybí
ovoce a zelenina, dostatek vlákniny,
vitamínů a minerálních látek, které se
rodiče snaží dohánět tabletami a příjem cukru je o třetinu vyšší, než by měl
být. „Proto, aby dítě bylo v kondici
a současně se mohlo správně vyvíjet,
potřebuje optimálně vyváženou stravu
cukrů, tuků a bílkovin, ale hlavně denně dostatečný pohyb“ varuje lékařka
MUDr. Marie Nováčková. Pokud jedna
ze složek stravy výrazně chybí, dětské
tělo si už nedokáže vytvořit například
dostatek svalové hmoty, hůře pracuje
s glukózou, jejíž přebytek neumí přeměňovat na energii a začíná tuk ukládat.

LEPŠÍ POZDĚ, NEŽLI POZDĚJI
Ideální je děti učit zdravému a vyváženému jídelníčku už ve velmi útlém
věku. Prakticky od narození musí jíst
každé tři hodiny a to by mělo přetrvat
do dětství, dospělosti i stáří. Na druhou
stranu – nikdy není pozdě na to se zamyslet nad jídelníčkem svého dítěte
a začít mu věnovat pozornost. Ze dne
na den ale nelze dítěti zcela vynechat
sladké a převychovat jej k zdravému jídelníčku. Tým lékařů a terapeutů radí
učit děti jíst zdravě formou hry.

•

•

•

•
•

•
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Naučte je jíst zeleninu například
tak, že jim budete vytvářet veselé
obličeje a zvířátka, udělejte jim
třeba zeleninové proužky (jako
hranolky) a nechte je namáčet je
do bílého jogurtu ochuceného česnekem a bylinkami
Připravujte jim ovocné dřeně namísto zmrzliny
Nechte je snídat bílý jogurt s kousky ovoce a vloček namísto kuliček
s mlékem
Hranolky jim připravte doma

•

•
•

v troubě
Hamburgery jim připravte s krůtího mletého masa a celozrnné
housky
Zařaďte jim jedno sladké jídlo týdně pro radost (palačinky, lívanečky,
bramborové šišky s mákem, škubánky…)
A sladkosti jim dávejte maximálně
2x týdně za odměnu
Nechte děti připravovat jídlo
s vámi – vykrajujte srdíčka ze sýra
a vysvětlujte, proč je nutné jíst sýr
a proč je špatné jíst bonbóny
Buďte důslední a neustupujte při
prvním dětském pláči

KDYŽ NIC Z TOHO NEPOMÁHÁ
Pokud děti snižování váhy nedokážou
korigovat sami s rodiči, je vhodné začít
spolupracovat s odborníky či dítko svěřit do jejich dlouhodobější péče. Proces
redukce hmotnosti musí být pozvolný,
aby byl účinný. V extrémních případech
je vhodný pobyt v lázních, které se specializují na léčbu dětské obezity.
Zdroj: ltnb.cz, foto: Schutterstock.com

INZERCE

CO VŠE SE MŮŽE STÁT, KDYŽ SE VÁM
NAJEDNOU OBJEVÍ DOMA PONÍK?
Vyc

15

nu 20

květ
hází v

Bětka a Pepíno
společně zažívají
krásná dobrodružství
216×276 mm, váz., 56 str., 179 Kč

Knihu můžete zakoupit
u všech dobrých knihkupců
nebo na www.fragment.cz
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JARNÍ

DETOXIKACE
INZERCE

Jaro už je pár týdnů tady a vy se pořád nějak
po zimě nemůžete probrat? Možná je to tím, že
jsme nabrali nějaký ten kilogram, nejedli zrovna
zdravě a přes zimu si tělo tak trochu zanesli
škodlivinami…
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Krása

Zimní období je totiž časem, kdy se
našemu tělu nedostává příliš pohybu,
čerstvé zeleniny a ovoce a dokonce
i přirozené pochody našeho těla nám
geneticky sdělují, že je třeba si vytvořit
energetické zásoby a počítat s tím, že
se někdy hodí. Uvědomíme-li si ještě,
že v zimě slavíme Vánoce a cukroví leckdy dojídáme klidně i v únoru, máme
tady jasný předpoklad pro přibrání
nadbytečných kil a tím i zanesení organismu škodlivými látkami.

TĚLO PLNÉ ŠKODLIVIN
Jak již bylo poukázáno, zimní stravování a pobyt převážně ve vytopených
budovách mohou mít na naše tělo negativní vliv. Při nedostatku pohybu se
nemůže ani mnoho škodlivin z těla
dostávat, a tak se nejčastěji hromadí
v těle. Tento negativní vliv se může
projevit i v oblasti našeho zdraví, kdy se
objeví některé nemoci a jsme mnohem
náchylnější na onemocnění například
chřipkou.
Možná se ptáte, jak se tomu všemu
vyhnout. V podstatě je to velmi jednoduché. Základem je především zdravý
životní styl. Díky němu se dlouhodobě
nedostaneme nejen do vlivu škodlivých
látek v našem těle, ale vypěstujeme
si i odolnou imunitu vůči nemocem
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z vnějšku a naše upevněné zdraví nebude náchylné na sebemenší změny nebo
přechody z tepla do zimy.
Takže, pokud si právě teď říkáte, že
je zapotřebí něco s tím udělat, děláte
dobře.
Důležitým krokem je detoxikace. Jedná
se o účinné a efektivní odstranění škodlivých látek z našeho organismu. Díky
přírodním účinným metodám tak z našeho těla odstraníme špatné vlivy, ale
můžeme zlepšit i funkci některých orgánů, zlepší se nám spánek, doplníme
energii nebo se změna projeví i v kvalitě pleti.

OČISTĚTE TĚLO ÚČINNÝMI
METODAMI
Jak tedy vlastně začít? Očista těla může
probíhat různými způsoby a je vlastně
jen a pouze na vás, jak začnete a co si
vyberete. Účinnou metodou je klasický dvoudenní půst, kdy tělo nepřijímá
žádné potraviny a pijeme jenom bylinkové čaje. Je třeba zdůraznit, že pokud
nás čeká velký psychický nebo fyzický
zápřah, měli bychom si tento detox
nechat do klidnějšího období. Pití bylinkového čaje v půstu lze nahradit ale
i pitím domácích a čerstvých zeleninových šťáv. Ty působí velmi dobře na trávení a přitom dodávají dostatek vitami-

nů a minerálů.
Dále můžeme podstoupit třídenní ovocnou dietu, při které, jak už název napovídá, nejíme nic jiného, než
ovoce, nejlépe pak čerstvé. Při této detoxikační kúře se několikrát denně pije
ovocná šťáva a džusy spolu s dostatkem
vody. Celkovým zařazením ovoce a zeleniny do jídelníčku lze v podstatě docílit postupné detoxikace.
Jak již bylo řečeno, detoxikace organismu je dobrým začátkem při změně
životního stylu. Pomáhá pří hubnutí
a může zlepšit některé funkce našeho těla. Máme-li problém s pokožkou
nebo i svaly, skvělou metodou jsou speciální masáže nebo čistící koupele. Toto
vše lze kombinovat s pohybem, který
je nezbytnou součástí jak detoxikace,
tak celkově zdravého životního stylu.
Vhodným pohybem zejména v době
detoxikace je určitě cvičení jógy.
Detoxikací lze docílit jak fyzické, tak
psychické rovnováhy. Může se nám tak
dobře bojovat proti únavě, ale i v boji
s nadbytečnými kilogramy. Díky detoxikaci se nám zlepší spánek nebo funkce
některých orgánů. Pozitivní vliv na pleť
nebo celkově lepší nálada může být ještě dalším příjemným plusem.
Zdroj: Siluetadoleta.cz

NEER A

®

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

Herečka, moderátorka
a tvůrce Léčivého divadla
Gabriela Filippi
vypráví o svých
zkušenostech s půsty:

Tuk se během
detoxikace rozpouští...

„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.

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.

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.

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.

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.

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

ABECEDA
ZDRAVÉHO JÍDLA

Jsou potraviny, které by v našem jídelníčku neměly chybět. Dodávají živiny
mozku a nervové soustavě, stejně jako pleti, kostem, svalům, žilám a tepnám.
Začneme pěkně podle abecedy a postupně se seznámíme s celou řadou potravin,
bez kterých se v životě neobejdeme.
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Výživa

INZERCE
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Výživa

ACIDOFILNÍ MLÉKO
„Acidofilní” znamená doslova žijící
v kyselém prostředí; takže je to mléko
zkvašené kysanými bakteriemi mléčného kvašení Lactobacillus acidophilus,
kterých musí být v jednom gramu jeden
milion. Určitě by nemělo ve vašem jídelníčku chybět, právě tyto bakterie vaše
zažívání potřebuje.

AVOKÁDO
Je bohaté na draslík a je dobrým zdrojem vitamínu A. Dodává tělu B-komplex, malé množství vitamínu C a E. Je
to kalorická bombička s vysokým obsahem tuku, zároveň ale téměř dokonalá
potravina, jelikož dodává trochu bílkovin, škrobu a zároveň i čistý olej.

BANÁNY
Patří k nejoblíbenějšímu rychlému občerstvení. Průměrný banán obsahuje
100 kalorií a je plný živin. Především
draslíku, který je životně důležitý pro
funkci všech tělesných buněk. Zinek,
železo, kyselina listová a vápník, to
jsou další důležité složky. Nesmíme zapomenout na velké množství vlákniny.
Zázračně prospívají zažívacímu traktu,
protože jej
uklidňují.
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BIOPOTRAVINY
BIO může být jakákoli potravina, vyrobená dle pravidel o ekologickém
zemědělství, tedy i maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky, vejce, pivo, víno,
ovoce a zelenina nebo dětská výživa.
Mnoho lidí tvrdí, že přirozeně vypěstované bioprodukty a maso z ekologických chovů chutnají lépe než obdobné konvenční produkty. Za pravdu jim
dává také nejen řada testů, ale především miliony lidí po celém světě, kteří
biopotraviny s chutí jedí. Přirozeným
pěstováním bioprodukty obvykle obsahují méně vody, více sušiny, nutričních
látek a vitamínů než obdobné konvenční. Kvalita krmiva, volný pohyb zvířat
a bezstresová porážka pozitivně ovlivňují konzistenci, chuť a barvu masa.

BRAMBORY
Vařené nebo pečené brambory jsou
zdrojem vlákniny, B-komplexu, užitečných minerálů a vitamínu C. Brambory
mohou být samostatným jídlem, protože jako příloha k nim postačí listová
zelenina nebo salát.

BROKOLICE
Její protirakovinné účinky prokázal

nejeden vědecký výzkum. Brokolice je
bohatá na železo, vitamín C, na beta-karoten a na kyselinu listovou. Čím
čerstvější a zelenější se konzumuje, tím
lépe. Vařit doporučujeme v páře. Chutná skvěle.

CEREÁLIE
Cereálie jsou výrobky zdravé výživy vyráběné z obilí, kukuřice nebo rýže. Celozrnné cereálie jsou potraviny bohaté
na vlákninu. Ta všeobecně pomáhá pročistění zažívacího traktu, což je jeden
ze způsobů prevence proti rakovině
tlustého střeva. Vláknina zároveň snižuje hladinu tuku a cholesterolu v krvi.

CIBULE
Je nepostradatelným pomocníkem zejména v zimním období. Pokud ji budeme pravidelně konzumovat, uchrání
nás od nachlazení.

CITRÓNY
Jsou bohaté na vitamín C, je ho v nich
dvakrát více než v pomerančích. Při přípravě a servírování jídla mají tisícero
použití - v zálivkách na saláty, v marinádách na maso a ryby.

Velká jarní soutěž s Olmíky

Je to tady zas,
na 100 tabletů čas! :)
Soutěž startuje
27. 4. 2015 a končí 28. 6. 2015

Zaregistruj si kód z obalu Olmíků na olmici.cz

Výživa

ČERNÝ RYBÍZ

oleje a citrónové šťávy/.

ostatní potraviny.

Je bohatý na vitamín C. V lidovém léčitelství se po staletí cení i další záhadně
uzdravující účinky tohoto ovoce.

ČESNEK

FAZOLE

Těší se skvělé pověsti, jako král všech
léčivých rostlin. Žádná jiná rostlina nebyla tak vysoce ceněna pro blahodárné
účinky. Ten, kdo jí pravidelně česnek,
udělá hodně pro své zdraví.

Čerstvé zelené fazolky jsou jednou
z největších pochoutek raného léta. Je
velmi důležité, aby byly čerstvé. Obsahují vlákninu, která podporuje trávení.

ČERVENÁ ŘEPA
Po staletí byla červená řepa ceněna pro
své blahodárné účinky na trávicí ústrojí
a především na játra. Léčivé účinky se
umocňují, když se červená řepa konzumuje syrová. /Řepu opereme, odřízneme slupku a nastrouháme na salát.
Výborně chutná s nastrouhanou mrkví, případně přidáme tenounké plátky
okurky, to vše se zálivkou z olivového
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GRAPEFRUIT
ČOČKA
Je jako všechny sušené luštěniny bohatá na minerály a stopové prvky, jakož
i na důležitý B-komplex. Protože však
obsahuje 23,8% bílkovin a 50,8% škrobu, je mnohem hůře stravitelná než

Je stejně jako ostatní citrusové plody
bohatý na vitamín C a vlákninu pektin.
Obsahuje rovněž bioflavonoidy, které
podle výsledků vědeckého bádání zvyšují účinnost vitamínu C.

Výživa

JABLKA
Znáte staré přísloví, které praví: „Kdo
jablko denně sní, k tomu doktor nechodí”. Jablko jednoznačně prospívá srdci,
protože, jak prokázaly výzkumy, jablečný pektin spolu s vitamínem C pomáhá
udržovat stabilní hladinu cholesterolu.

lo chybět. Obzvláště maso z mořských
ryb a maso drůbeží by se měly stát nedílnou součástí naší stravy.

MELOUNY
Za letního počasí jsou lahodnou pochoutkou. Dodají tělu tekutinu a osvěží
lépe než jakýkoliv bublinkový nápoj.

JAHODY
Jsou tak chutné, že se ani nechce věřit,
že jsou pro nás i zdravé. Díky vysokému
obsahu železa jsou léčebným prostředkem proti chudokrevnosti a chronické
únavě. Lidé s kožními problémy by si
toto báječné ovoce měli dopřávat ve
velkém množství, protože pročišťuje
a regeneruje střevní flóru.

JOGURT
Jogurt je výrobek pro naše zdraví nezbytný. Poskytuje vápník ve formě,
v jaké ho naše tělo dokáže nejlépe
využít. Dále jsou v něm vysoce hodnotné bílkoviny s vhodnou skladbou 9
nezbytných aminokyselin potřebných
ke správné funkci svalů a životně důležitých orgánů. Živé kultury, které obsahuje jogurt, usnadňují navíc zažívání
mléčného cukru.

KEFÍR
Jde v podstatě zkvašené kravské mléko (odtučněné, polo- nebo plnotučné)
s pikantní, trochu nahořklou chutí. Pochází z Kavkazu, je velmi populární ve
východní Evropě, v Rusku a na Středním
východě. Kromě pití je výborný i k přípravě pokrmů - vynikající je podávaný
vychlazený s listy máty nebo v kombinaci s ovocem. V jednom gramu kefíru
musí být nejméně milion bakterií a deset tisíc kvasinek. Ve vašem jídelníčku
rozhodně nesmí chybět.

HRÁŠEK
Je nesmírně oblíbenou zeleninou. Hrášek je zdrojem vitamínů řady B a vitamínu A a C. Čerstvý jich obsahuje více
než mražený nebo sterilovaný. Má optimální kombinaci železa a mědi pro
tvorbu krve.

KIWI
Mají téměř dvojnásobné množství vitamínu C než pomeranče, více vlákniny
než jablka a stejně vitamínu E jako avokádo. Jsou bohaté na draslík.

Je jedinečně výživné, posilující a pročišťující. Regenerační potravina je užitečná pro rekonvalescenty a pro ty, kdo
trpí stresem, depresemi či chronickou
únavou.

Jsou zásobárnou beta-karotenu, přírodního provitamínu A, což prozrazuje
jejich nádherná oranžovo-žlutá barva.
Sušené meruňky si můžeme dopřát po
celý rok.

MLÉKO
Mléko je jednoznačně dokonalý a nejpřirozenější nápoj, se kterým se lidský
jedinec setká po narození. V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život –
plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný mléčný tuk, cenný mléčný
cukr a řadu důležitých minerálů, především pak vápník a fosfor; v neposlední
řadě také širokou škálu vitamínů…

MRKEV
Je tak bohatá na beta-karoten, že jedna mrkev pokryje potřebu vitamínu
A na celý den. Pokud chceme zůstat
mladí, zdraví a bez vrásek, měli bychom
do svého jídelníčku zařadit velké množství mrkve.

OVESNÉ VLOČKY
Žaludek ocení, že může zpracovávat
něco zdravého, tělu prospěšného, lehce
stravitelného a přitom chutného. Tak
mu udělejte radost! Ovesné vločky jsou
ceněny především pro svůj obsah bílkovin, tuků, minerálních látek, vitaminů
skupiny B, vápník, železo, fosfor a lecitin. Ovesné vločky se vyrábějí loupáním
ovsa z napařovaných obilek. Skládají se
přibližně ze 66,5 % sacharidů, 14,4 %
bílkovin a 6,8 % tuku.

PÓREK

Jsou zdrojem značného množství vitamínu C, ale také vápníku, draslíku, železa a hořčíku. Za pomocí vitamínu C se
minerály snadno vstřebávají.

Patří do stejné skupiny jako česnek a cibule a má mnoho z jejich vlastností.
Jeho lehká, ale výrazná vůně se dobře
hodí do polévek nebo salátu. Působí
preventivně proti onemocnění rakovinou.

MASO

RAJČATA

Rozhodně by v našem jídelníčku nemě-

Čerstvá, tmavě červená rajčata, která

MALINY
HROZNOVÉ VÍNO

MERUŇKY
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SEDM ZÁSAD ZDRAVÉ VÝŽIVY
1. Jezte zdravě
Zdravé jsou všechny přírodní potraviny. Je to šťavnaté ovoce, zelenina, jsou to čerstvé ryby, drůbež, hovězí a zvěřina, celozrnné
obiloviny, oříšky, luštěniny, dobré sýry, máslo, mléko a jogurty.
2. Jezte pravidelně
Pokud si chcete udržet správnou váhu, je velmi důležité pravidelné stravování. Ne abychom se jeden den přejedli a druhý den se
mořili hlady. A už vůbec ne, abychom hladověli celý den a přejedli se večer.
3. Jezte čerstvé sezónní potraviny
Pokud je to možné, jezte ovoce a zeleninu v době, kdy přirozeně dozrávají, a ještě lépe ty, které si sami vypěstujeme. Budete mít
jistotu, že byly sklizeny správně zralé, a neztratí tolik živin během skladování a přepravy. Samozřejmě, v zimním období, kdy to
není možné, je správnou volbou vybrat si kvalitní mražené potraviny.
4. Vyhýbejte se nezdravé stravě
To jsou rafinované a průmyslově zpracované výrobky, které mají vysoký obsah tuku a cukru. Jsou to hlavně sladké pečivo a sušenky, bonbóny a čokoláda.
5. Jezte harmonicky
Všechny potraviny patří do jedné ze tří potravinových skupin: bílkovinné, neutrální nebo škrobové. Neutrální můžeme jíst s bílkovinnými nebo škrobovými. Nikdy nejezte společně bílkovinné a škrobové potraviny. Snažte se denně sníst jedno škrobové nebo
bílkovinné jídlo a jedno jídlo, které se skládá z ovoce, zeleniny.
6. Jezte pomalu a klidně
Snídaně zhltaná s očima na hodinkách, obložený chleba u pracovního stolu k obědu, rychlé občerstvení spořádané za chůze - to
všechno škodí našemu zdraví. Udělejte si čas, abyste se ke svému jídlu posadili, jezte pomalu a vychutnejte si je.
7. Jezte střídmě
Naučte se sebeovládání. Nezapomeňte: „Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli!”
zrají na slunci, patří k nejlepším letním
pochoutkám.

V lidovém léčitelství se cení jako jaterní
a žlučníkové tonikum. Aby chutnaly co
nejlépe, měly by se konzumovat hned,
jak je utrhneme na zahrádce.

A, D a E. Různé druhy sýrů se vyznačují
také vysokým obsahem minerálních látek, z nichž bezesporu přední místo zaujímá vápník, tolik důležitý a nezbytný
pro růst a zdraví kostí. Neméně důležité jsou ale i další minerálie jako fosfor,
hořčík, sodík, draslík, aj., ale také významné vitamíny a stopové prvky.

SALÁTY

ŠPENÁT

Různé druhy jsou k mání po celý rok.
Ideálně by se měl konzumovat hned
ten den, kdy se utrhne. Je zdrojem vitamínu C a A - čím zelenější, tím lepší.
V lidovém léčitelství je salát lékem na
nespavost.

Je bohatý na karotenoidy - rostlinné
provitamíny A. Podle výzkumu je špenát protirakovinným prostředkem.

ŘEDKVIČKY

SÓJA
Vědci zjišťují, jak nezbytným produktem je sója pro ženy. Ty, které denně
pijí sojové mléko, případně doplňující
další sojové produkty, nemají nepříznivé projevy klimakteria.

SÝR
Sýry poskytují především bílkoviny s významnou nutriční hodnotou, ale také
hodnotný mléčný tuk. I když obsah
tuku ve výživě současné blahobytné
společnosti je bohatý, ba někdy dokonce přebohatý, není žádný důvod pohrdat velice hodnotným tukem právě
v sýru. Ten je zde obsažen v dobře stravitelné, jemně rozptýlené formě a navíc nás zásobuje významnými vitamíny
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VLÁKNINA
Vláknina ovlivňuje funkci střev – nerozpustná vláknina zvětšuje objem stolice,
působí proti zácpě a má příznivý účinek
na některá střevní onemocnění (hemoroidy, divertikulitidu), působí rovněž preventivně proti rakovině střev.
Příznivý účinek v redukční dietě je dán
i rychlejším pocitem sytosti. Rozpustná
část vlákniny zpomaluje vyprazdňování
žaludku, trávení a vstřebávání potravin
s vlákninou. Dalším příznivým účinkem
rozpustné vlákniny je snížení krevních
tuků – cholesterolu i triglyceridů.

VLAŠSKÉ OŘECHY
Jsou nejvýživnější z ořechů, obsahují
více než 10 % bílkovin. Jsou zdrojem
zinku, železa, hořčíku, draslíku, vitamínu B a malého množství vitamínu E.

ZELÍ
Pozoruhodné hojivé účinky zelí, které
se osvědčily v lidovém léčitelství a prokázaly se i v laboratořích. Dobré pro
prevenci rakoviny a srdečních chorob.
-ifzdroj: Halka.cz, idnes.cz, celostnimedicina.cz, foto: Schutterstock.com

Ochutnejte
jogurty

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)

Výživa

HUBNETE DO PLAVEK?
POMŮŽE VÁM SPRÁVNÝ

PITNÝ REŽIM
Vánoční svátky jsou již pár měsíců pryč, na rozdíl od kil, které se vám
podařilo „pracně“ během tohoto pohodového období nastřádat.
Jestliže jste se rozhodli s nechtěnými centimetry
zatočit pomocí diety, vězte, že za úspěchem
každého hubnutí stojí i správný pitný
režim, jehož základem by měla být
především čistá voda.

76

Výživa

INZERCE
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„Voda je jednou z hnacích sil stroje zvaného lidské tělo, neboť její dostatečný
příjem významně ovlivňuje správné
fungování organismu a zásadním způsobem přispívá k zachování stálosti
vnitřního prostředí. Zatímco bez jídla
přežijeme týden i více, bez vody náš organismus vydrží jen několik dní „, říká
odborník na sport a zdravý životní styl
z centra zdraví a výživy ONLIFE, Mgr.
Eduard Polakovič.
Voda je univerzálním pomocníkem,
který se v našem těle podílí na všech
činnostech týkajících se látkové a energetické přeměny. Nachází se v buňkách,
cévách, mezibuněčných prostorech,
v tělesných dutinách, i trávicím traktu.
Slouží jako regulátor teploty těla, stejně tak umožňuje činnost svalů. Voda
je zároveň dopravním prostředkem,
který zajišťuje transport potřebných
látek i vylučování těch nežádoucích
z těla ven. Pro tělo je skutečně zázračná - všechny chemické reakce, jejichž
výsledkem je dýchání, chůze, spánek či
myšlení, se dějí díky vodě. „Avšak tělo
není nevyčerpatelným zdrojem energie, tudíž je třeba se o něj příkladně
starat, což v praxi znamená dodržovat
i správný pitný režim „, dodává Mgr.
Polakovič.
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4 FAKTA O VODĚ, KTERÉ
BYCHOM MĚLI ZNÁT:
1.
Zbavuje tělo toxinů
Voda zajišťuje odplavování toxinů
a metabolického odpadu ven z těla.
Je také nezbytně nutná pro správné
a efektivní fungování ledvin a pro celkovou tělesnou i duševní harmonii.
2. Podporuje metabolismus tuků
Bez dostatku vody v našem těle se část
nezpracovaných zbytků dostává do jater, která přeměňují uložený tuk na
energii. Pokud jsou nucena suplovat
roli ledvin, metabolismus tuků se logicky zpomaluje.
3. Udržuje
správné
fungování
orgánů
Nedostatek vody se organismus snaží
nahrazovat jejím stahováním z různých
vnitřních orgánů, například ze střev.
Následkem takové činnosti bývá zácpa.
Naopak udržování správného poměru
tělesných tekutin přispívá k bezproblémovému trávení a také k maximálnímu
využití živin získaných ze stravy.
4. Pomáhá při přebytku solí v organismu
Zadržování vody v těle bývá způsobováno přehnanou konzumací soli. Zvýšením příjmu tekutin dochází k vyplavo-

vání solí z těla. Paradoxně, při otocích
způsobených zadržováním vody je třeba notně zvýšit příjem tekutin.

NENÍ VODA JAKO VODA
Voda je pro tělo významným zdrojem
minerálů, ze kterého si náš organismus
dokáže efektně zpracovat potřebné
látky. Avšak neplatí to pro všechny typy
vod.
Demineralizovaná voda, která pochází z domácích úpraven vody, může při
výhradním používání vést k vážnému
nedostatku důležitých minerálů, především vápníku a hořčíku, což se projevuje únavou, slabostí, bolestí hlavy či
svalovými křečemi. Problém s demineralizovanou vodou spočívá ve fyziologickém procesu během trávení, kdy je
vstřebávání vody ze střev možné pouze
za současného transportu sodíku. Při
pití destilované vody musí lidské tělo
nejprve účinné látky do těla dodat, aby
se za jejich pomoci mohla vstřebat. Organismus je tak nucen sáhnout na své
rezervy, což může vyústit do vážného
deficitu minerálů. Udržujte proto svůj
pitný režim pestrý a dopřejte si několik
zdrojů tekutin, včetně čerstvých ovocných a zeleninových šťáv a také přírodních pramenitých vod s nízkou minera-

PROKLIKNI
www.pilulka.cz

5 DŮVODŮ PROČ SE NA
PILULKU PROKLIKNOUT
A NAKOUPIT
•
•
•
•
•

Nákup jedním klikem z pohodlí domova
Více než 150 výdejních míst v celé republice
Možnost výhodnějšího nákupu s Bonus Klubem Pilulka
Nízké ceny zboží
Nabídka širšího sortimentu než v obvyklé lékarně

PŘES

180
MÍST PO ČR

VÍCE JAK 50
PILULKA LÉKÁREN
A 130 ZÁSILKOVEN
A VÍCE NEŽ 3 000 POŠT
PO CELÉ ČR

Výživa

lizací od 150 – 400 mg/l, které jsou pro
své výborné vlastnosti vhodné ke každodenní spotřebě.
Nejdůležitější zásady správného pitného režimu:
•
Dopřejte si minimálně 2 litry vhodných tekutin v menších množstvích
a rovnoměrně rozložených během
celého dne.
•
Optimálním řešením každodenního pitného režimu je čistá, přírodní pramenitá voda s nízkým obsahem minerálů.
•
Přizpůsobte nároky na pitný režim
svému životnímu stylu a zvyšte příjem tekutin při větší fyzické aktivitě, nemoci či vysokých teplotách.

ČISTÁ VODA?
Jak už jsme si řekli, pro odbourávání
přebytečných kilogramů je důležitý
dostatek tekutin v organizmu. Zajišťují
totiž správné fungování metabolismu
a odvod toxických látek z těla. Co se ale
počítá mezi tyto tekutiny? Jestliže jste
milovníkem dobrého vína a bez něj si
večer nedokážete představit, sklenička
suchého bílého jednou za čas u televize
nadělá menší škody, než třeba tatranka. Víno navíc obsahuje antioxidanty.
Při hubnutí se leckdy také nedoporu-
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čuje pít kávu (popř. silný čaj) obsahující
kofein, jenž vylučuje z těla vodu. Jedná
se však tak trochu o mýtus. Pokud během dne nevypijeme více než 5 šálků
kávy (tj. 300 mg kofeinu), k odvodnění
nedochází a tento náš oblíbený nápoj
můžeme s radostí započítat do celkového denního příjmu tekutin. Kofein
naopak obsahuje řada podpůrných
prostředků na hubnutí a to pro své
povzbuzující účinky na metabolismus
a spalování tuků. Pokud navíc do kávy
nepřidáváme žádné další přísady, její
energetická hodnota je téměř nulová.

ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ VODA...
Faktem však zůstává, že základ pitného režimu by měla tvořit voda, kterou
je ideální pít pravidelně během dne.
Nárazové pití totiž nadměrně zatěžuje
ledviny a srdce. Ideální je dát si jednu
sklenici vody vždy před jídlem. Žaludek
se vám tak alespoň z části naplní a budete se cítit dříve sytí. Říká se, že by měl
člověk přijmout v průměru 2,5 litru tekutin denně. Důležité je si uvědomit, že
do tohoto objemu se počítá i voda přijatá z potravin, například z ovoce. Pitný
režim je však velmi individuální. Ideální
množství tekutin je pro každého jiné
a závisí například na pohlaví, výšce,

váze, věku, stavu ledvin, momentální
fyzické námaze a teplotě počasí.
Jakou vodu ale pro svůj pitný režim
zvolit? Minerální balené vody dodávají tělu potřebné prvky. Musíme si vždy
vybrat vhodnou variantu vody, která
je vhodná k dlouhodobé konzumaci.
Pravdou je, že pokud máme například
při práci před sebou láhev z vodou,
vždy máme lepší pitný režim, než když
se jdeme napít, jen když máme velkou
žízeň.
Někdy se nám ale nechce běhat do
supermarketu. Nejjednodušším způsobem pak zůstává otočit kohoutkem
vodovodu.
V České republice má voda z veřejných
vodovodů poměrně dobrou kvalitu, ale
s chutí už je to v některých oblastech
poněkud horší. Posloužit mohou v tomto případě i filtrační konvice, které nepříjemnou pachuť odstraní a zároveň
vám pomohou dodržovat pravidelný
pitný režim. Díky nim budete mít chutnou a čistou vodu stále při ruce a jejich
přítomnost na stole vám bude neustále
připomínat potřebu dodržování pitného režimu. Navíc máte přehled, kolik
jste toho za den vypili a kolik byste vypít ještě měli…
Zdroj: Schutterstock.com

Ovesná koupel pro děti
a jejich pokožku
Pomáhá při svědění kůže a uklidňuje při
jejím podráždění nebo bodnutí hmyzem.
Ovesná koupel velice dobře zvláčňuje
a hydratuje suchou kůži, která je potom
mimořádně hladká a jemná. Ovesná
koupel pro děti výrazně zlepšuje stav suché
a atopické kůže u dětí.
– Tepelně ošetřený 100% přírodní oves
– Bez konzervačních přísad
– Regeneruje, zvláčňuje a zklidňuje
Zakoupíte v lékárnách, prodejnách
a na
www.topnatur.cz

FEMIBION NYNÍ V AKCI!
Pro dvojnásobně delší zdraví miminek i maminek
Chraňte miminko i sebe dvakrát déle
Preparát se doporučuje užívat ve druhém
a třetím trimestru a pokračovat i v období
kojení. Čím déle to bude, tím lépe pro
vašeho potomka. Femibion dodává
kyselinu listovou a již hotový folát.
Miminko si totiž neumí foláty vytvořit
samo v dostatečné míře a je závislé na
příjmu od maminky.
Přípravek Femibion 2 je nyní k dostání
v lékárnách jako výhodné dvojbalení na
2 měsíce za doporučenou cenu 881 Kč.
Více o produktu na www.femibion.cz

Pejsek
a pejskova
sestřička se
spoustou nové
zábavy díky
Smart
StagesTM!

oveň 1
Úr

se

.eu
.e
eu
e

v

Úr
ov e

Ú ro

eň

ň2

SMART
STAGES

3

Smart Stages Pejsek
a pejskova sestřička

Z_FP_Pejsek_104x65_2.indd
SOUTĚŽTE O KUCHAŘKU „PEČEME S MARGOT“

1

Patří mezi vaše koníčky pečení a rádi zkoušíte nové recepty? Nechte se
inspirovat sedmdesáti jedinečnými recepty z nové tištěné knihy Pečeme
s MARGOT. Kniha je výběrem těch nejlepších osvědčených receptů na
pečení s MARGOT, tyčinkou s kokosovou příchutí, které pocházejí z kuchyní
českých a slovenských fanoušků. Každý recept, jenž zde najdete, je tak dílem
skutečných milovníků tyčinky MARGOT, která výborně osvěží nejeden sladký
dezert.
Kolikáté výročí oslavila tyčinka MARGOT v roce 2014?
a. 55 let
b. 70 let
c. 75 let
Odpovědi posílejte na soutez@rodinaaja.cz

FANDĚTE ČESKÉMU HOKEJI SE ZNAČKOU ORION
Ta si k příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos bude konat v Praze a Ostravě,
připravila unikátní čokoládové figurky s podobiznami pěti českých úspěšných hokejových
hráčů. Sestavte si hvězdnou pětku: Tomáš Hertl, Petr Čáslava, Tomáš Plekanec, Ondřej Pavelec
a Tomáš Rolinek. Krabička obsahuje vždy tři čokoládové hvězdy českého národního týmu.
Více informací naleznete na www.orioncokolada.cz a www.facebook.com/ORION.

CHCETE VYHRÁT DOBROTY K MS? STAČÍ ZODPOVĚDĚT SOUTĚŽNÍ OTÁZKU:
Kolik hráčů z národního týmu je celkem vyobrazeno na unikátních čokoládových figurkách?

a.
1
b.
3
c.
5
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo ORION

Doplněk stravy

MLUVÍCÍ
PEJSEK
SMART
STAGES
MLUVÍCÍ
PEJSKOVA
SESTŘIČKA
SMART STAGES

www.fisher-price.cz

25.

MEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Hýčkejte svoji pokožku při sprchování
se sprchovým gelem Creme 21 Milk &
Honey. Vždyť med a mléko se používají
k výživě pokožky od nepaměti.
Sprchový gel Creme 21 Milk & Honey
dokonale pečuje vaši o pokožku. Obsahuje
speciální Creme 21 hydro-komplex, který
chrání kůži před vysoušením. Jeho bohaté
složení a příjemná vůně vám zpříjemní
každý pobyt ve sprše.

.3.15 9:54

Přebalovací podložka od GaGa’s plen®
Přebalovací podložka z velmi
příjemného materiálu vyniká
svou velikostí a zároveň
skladností. Hlavní předností
je spodní nepromokavá
vrstva, díky níž lze podložku
použít i v mokré trávě
a přesto zůstává stále suchá.
Podložka je výborným pomocníkem doma, na cesty,
k lékaři, do parku, kočárku či postýlky. Látkové
provedení je finančně velmi výhodné, nemusíte
stále dokupovat a vyhazovat jednorázové podložky.
Cena: 283 Kč

www.gagapleny.cz

CHRAŇTE SVÉ
ČTYŘNOHÉ PŘÁTELÉ
PŘED PARAZITY
Psa i kočku můžete účinně chránit před klíšťaty, blechami a všenkami pipetami
od Fypryst. Stačí vykapat obsah ampulky na kůži mezi lopatkami zvířete. Tato
jednoduchá aplikace pak zaručí až 2 měsíce ochrany před parazity. Běžná cena
Fypryst pipety Spot on pro kočky je od 119 Kč, pro psa od 129 Kč.
Soutěžní otázka: Jakou účinnou látku
obsahuje spot-on pipeta FYPRYST?
A.
Fipronil
B.
Fyprystium
C.
Fiprynolistum
spravné odpovědi posílejte na
soutez@rodinaaja.cz

Soutěžte o šest uklidňujících hraček
Neklidní spáči teď mohou mít do říše snů mnohem rychlejší cestu se závodním
autem – noční hračkou. Během noci, tento mile vypadající závoďák, promítá
hvězdy a tvary blesku na stěny i strop pokojíčku. A pokud chcete trochu klidnější
usínání? Potom zkuste Hvězdnou želvičku. Přes svůj pevný plastový krunýř
promítá okouzlující souhvězdí na strop i stěny pokoje třemi různými uklidňujícími
barvami. Hračky Cloud b používají pouze nejkvalitnější plyš a bezpečné plasty
a jsou testovány podle přísných Evropských norem. Se 4-letou zárukou máte
jistotu volby. Cena hraček Cloud b začíná na 399,-Kč
Soutěžní otázka:
Jaké další noční uklidňující hračky firma
Pexi nabízí? Inspiraci hledejte na
www.klidneusinani.cz.
Odpověď posílejte na
soutez@rodinaaja.cz, heslo Pexi.

Soutěžte o pět balíčků
Máte doma miminko? Pak vám jistě přijde vhod balíček výrobků francouzské kosmetiky Corine
de Farme. Je to přírodní kosmetika, která byla vyvinuta speciálně pro citlivou dětskou pokožku.
Neobsahuje parabeny, fenoxyetanol, alkohol a umělá barviva. Je hypoalergenní. Balíček obsahuje:
Micelární čistící vodu Coride de Farme, která je ideálním pomocníkem nejen na čištění pleti, ale
také osvěžuje, zvláčňuje a dodává pokožce vláhu. Hydratační pleťové mléko, které je vhodné nejen
pro děti, ale i pro dospělé s velmi citlivou pletí a atopiky a vlhčené ubrousky Corine de Farme.
Stačí odpovědět na soutěžní otázku: Odkud pochází kosmetika Corine de Farme?
A.
z Francie
B.
z Německa
C.
z Itálie
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Kosmetika

Více na www.fypryst.cz

Sport

HORSKÉ

KOLO
FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY
Znáte výhody jízdy po silnici i občasného nahlédnutí do lehkého
terénu a přesto u vás vítězí terén náročnější? Pak je volba jasná. Horské
kolo. V současnosti jde o cyklistickou disciplínu s nejprogresivnějším
vývojem.
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Ještě v polovině devadesátých let minulého století bývali jezdci na horských
kolech terčem posměchu, jako pestrobarevní papoušci věnující se módnímu
výstřelku. Z módního sportu se ale postupně stala masová záležitost. Horské
kolo zpřístupnilo mimosilniční cyklistiku miliónům příznivců tohoto sportu a v současné době je hnací silou ve
vývoji cyklistiky a dnes jej vyznává již
druhá generace příznivců.

HORSKÉ KOLO
Horské kolo, často též označované
zkratkou MTB (z anglického mountain
bike) – používá se též anglické slovo
bike a od něj odvozené biker, bikování a podobně – je bicykl navržený pro
jízdu v terénu, a to jak z hlediska povrchu, tak z hlediska sklonu. Od silničního
kola se horské liší robustním a menším
rámem, širokými pneumatikami pro
lepší zvládání terénních nerovností a převody uzpůsobenými pro větší
sklony. Většina dnešních horských kol
disponuje navíc odpružením předního
kola a nezadbatelná část i zadního.
Horská kola mají navíc poslední dobou
řádově účinější brzdy než jakékoliv jiné
kategorie kol. Dnešní kola mají pevnost
a stabilitu, potřebnou jak pro terénní
podmínky, tak i pro silniční povrchy.
Kořeny horské cyklistiky jsou v rychlých
sjezdech po strmých cestách a stezkách
s hrubým povrchem. Kolo přizpůsobené terénu se objevuje již roku 1896,
kdy vojáci v Americe (Buffalo Soldiers)
testují možnost využítí kola pro svoje účely. Další inspirací pro horké kolo
bylo jistě celé odvětví cyklokrosu, které
nachází své počátky v padesátých letech na předměstí Paříže. Zřejmě první
název horské kolo (Mountain Bicycle)
se objevuje roku 1966, kdy si D. Gwynn
z Oregonu (USA) postavil terenní speciál. Všeobecně se ale má za to, že s myšlenkou horského kola na přelomu 70.
a 80. let minulého století přišel Gary
Fisher v californii (USA), spoluzakladatel první firmy, která horská kola vyráběla sériově (firmu s ním založili ještě
Charlie Kelley a Tom Ritchey). Byl to
právě Gary, kdo dal vlastně tak trochu
nevědomky jméno celé skupině těchto
kol a celému odvětví, pro které se vžilo
jeho označení mountain bike. Průkopníkům a zároveň vynálezcům horského
kola, kteří svůj výtvor poprvé prezen-
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tovali na výstavě bicyklů v New Yorku
v roce 1981, ale bylo řečeno, že nikdy
neprorazí. V současné době je 80%
všech prodaných kol horských a crossových.

livých jezdců, tak především podobou
tratí. V dnešní době se horské kola,
potažmo disciplíny na horských kolech, dělí do několika základních kategorií: Cross-Country, Maraton, Enduro,
Freeride, Dowhnill, Dirt Jump, 4Cross.

MODERNÍ ZÁVODNÍ CYKLISTIKA
Základ moderní závodní cyklistiky v terénu položil sjezd (Downhill), který
je dnes spíše menšinovou záležitostí.
O něco později vzniká nová disciplína
pod označením Cross-Country (závody
na okruzích dlouhých 5-10 km). Z počátku obě tyto disciplíny „žily” v jakési
vzájemné symbióze, postupně se však
začaly stále více odlišovat (především
kola) a to jak životním stylem jednot-

KDE NA HORSKÉ KOLO
V ČECHÁCH
I v České republice, která patří k zemím
s velkým podílem horských cyklistů
vzhledem k celkovému počtu cyklistů,
je horská cyklistika velmi populární.
Tento trend vychází zřejmě z několik
historických elementů a není jasné, zda
není pouze dočasným jevem, protože
je pravděpodobné, že Česká republika

INZERCE

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

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

Více informací na

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

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690
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bude víc a víc budovat cyklistické stezky
sjízdné na všech typech kol. Obecně je
díky lesnímu zákonu možné na kolech
téměř neomezeně jezdit po krajině (vyjma chráněných území, kde platí škála
omezení). Na rozdíl od Alpských států
zde však není terén natolik nepřístupný, aby byla horská cyklistika považována za extrémní sport. Vedle cest pri-
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márně zřízených
pro zěmědělskou
aktivitu
(polní
a lesní cesty) se
v České republice
běžně jezdí po pěších cestách, a to
i v těžším terénu.
Díky
turistické
tradici a dodnes
udržovanému
značení je krajina
protkaná stezkami, které vedle
pěších čím dál tím
víc
vyhledávájí
cyklisté na horských kolech. Tato
situace
zdaleka
není standardem
jinde ve světě,
kde jsou (kromě specifický oblastí jako
hory) pozemky buď soukromé a nepřístupné, nebo chráněné. Extrémní zlom
tímto směrem zvolilo například Slovensko v roce 2007, kdy byl schválen tamní
nový lesní zákon, který zakazuje jízdu
mimo lesní cesty, které jsou na Slovensku definovány jako komunikace s minimální šířkou 4 m.

ZÁVODY NA HORSKÉM KOLE
Díky rozmachu cyklistiky, ke kterému
došlo v druhé polovině 90. let, existuje
aktuálně velké množství cyklistických
závodů přístupných veřejnosti. Závody
na horském kole, které jsou v regionu
populární, se řadí zejména do kategorií
tzv. maratónů (XCM), což je delší varianta cross country (v mezinárodních
pravidlech je definována mimo jiné
tak, že vítěz potřebuje více než 4 h pro
zdolání celé trasy), půlmaratónů a jim
délkou podobných závodů. Tato móda
není zdaleka pravidlem v jiných státech. Za zmínku stojí například Francie,
kde se místo maratónů jezdí spíše tzv.
enduro, které vyžaduje lepší ovládání
kola v technických pasážích. Tato móda
má stále vzestupnou tendenci a některé podniky dosahují účasti 3000 závodníků, což již nutí organizátory volit tratě méně terenní. Závodů je již tolik, že
existuje několik tzv. seriálů, které buď
zajišťují jednotný styl organizace závodů, nebo alespoň bodují účastníky za
celou sezónu.

Text: Jana Tržilová,
foto: Schutterstock.com

DENÍČEK ŠÍLENÝ HOLKY

ALBATROS

LOVCI POKLADŮ 1

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.

Piráti, hledání podmořských pokladů, detektivní pátrání,
kdy vodítkem jsou zašifrované stopy, tajní agenti
i překupníci, o tom všem je strhující vyprávění, k němuž
nakreslila komiksové obrázky Back a dvojče Bick k nim
připsal ironické poznámky.

Mimořádná publikace z nakladatelství Alpress, která
rodičům pomůže zachytit čas, který se nedá zastavit. Ani
se nenadějeme a děti vyletí z hnízda. Díky této mimořádné
knize si hezké vzpomínky a pozoruhodné zlomové
momenty v životě ratolestí můžeme uchovat, podrobně je
popsat, doprovodit poznámkami a fotografiemi. A věřte,
ohlédnutí za útlým dětstvím ocení i odrůstající potomek.
Roztomilá publikace s pravým plyšovým medvídkem

JÁ NEJSEM NEVIDITELNÁ

COOBOO

ALPRESS

PRVNÍ ALBUM NAŠEHO DĚŤÁTKA

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 s ebe? Spletitá
skládačka o tom, že nic se neděje jen tak pro nic za nic
a náhoda neexistuje.

Ještě než začnu vyprávět, jak se udála celá ta
šlamastyka ve škole i doma, musím vás upozornit,
že tyto zápisky jsou přísně tajné. Nikomu totiž není
nic po tom, proč například oslava narozenin tety
Hely skončila katastrofou, proč se náš třídní křeček
Lenochod kryl maskovacími barvami nebo proč mě
málem zatkli v kostýmu žirafy. A hlavně: Nikdo nesmí
poznat mou tajnou identitu, protože jinak by se celý
svět ocitl v nebezpečí!

KDY BUDE KONEČNĚ ZASE VŠECHNO TAKOVÉ,
JAKÉ TO NIKDY NEBYLO

PLUS

CPRESS

PADOUCH, KAM SE PODÍVÁŠ

Znáte písničku o huse a lišce? No jak byste taky mohli! Vymyslel si ji totiž malý Joachim, když ho po jednom z jeho
záchvatů vzteku usadila maminka na zapnutou pračku. Joachim bydlí s rodiči a dvěma staršími bratry v psychiatrické
léčebně, kterou řídí jeho tatínek.

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA: JAK NA TO
Více jak 200 rad, postupů a návodů k výrobě přírodních
kosmetických produktů... Krása z přírody, vyrobte si
doma. Utrácíte spousty peněz za kosmetiku? A myslíte si,
že bez drahých kupovaných přípravků to nejde? Pak pro
vás máme dobrou zprávu. Jde, a ještě u toho ušetříte.
Nemluvě o tom, že pro sebe uděláte to nejlepší a pořídíte
si to nejzdravější.

ČEKÁM, AŽ MĚ VYSLECHNETE: VZPOMÍNKY
Američanka Amanda Knoxová byla roku 2009 v italské
Perugii uznána vinnou z vraždy své spolubydlící Meredith
Kercherové. Roku 2011 byl tento rozsudek v odvolacím
řízení zrušen a Amanda zproštěna viny. V březnu 2013 zrušil italský kasační soud verdikt odvolacího soudu a nařídil
obnovení procesu.

MALÉ KORÁLKY, NÁPADITÉ ŠPERKY

ODEŠEL

Sbírka nápadů, podle níž si jednoduchými technikami
vyrobíte nádherné moderní šperky, se bude hodit všem,
kteří hledají nové podněty a inspiraci pro svoji korálkovou
tvorbu a chtějí svůj styl něčím ozvláštnit. Autorkou není
nikdo jiný než Jean Powerová, jejíž knihy o korálkovacích
technikách se už dávno staly nezbytným pomocníkem
každého korálkáře.

Dani Kellerová se probudila po večírku s třeštící hlavou.
Vypila moc vína a nemá ani tušení, jak se dostala domů.
Něco je jinak… není tady Ian, její manžel! Rozhodla se
zůstat v klidu, třeba se pohádali a on jen někde trucuje.
Čas plyne a hněv narůstá, pak se mění v obavy a ty
přerůstají v paniku.

ZŮSTAŇ SE MNOU, BRÁCHO
Děsíte se slova dieta? S námi se ovšem bát nemusíte.
To, co vám nabízíme, je veselá, zdravá a účinná dietanedieta. Poradíme vám, jak správně jíst, jak si vylepšit
zdraví a jak zhubnout a dosaženou váhu si udržet.
Renomovaná dietoložka dr. Judith Rodriguezová napsala
tuto knihu za pomoci týmu odborníků a nechce po vás
nic těžkého.

MOTTO

DOBŘE JÍST, LÉPE SE CÍTIT: JAK NA TO

Tato kniha vznikla jako poděkování mému bratrovi za to,
že tu pro mne byl. Kdybych chodila do školy a dostala
za úkol napsat slohovou práci na téma „Kdo je můj
hrdina“, musela bych napsat, že pro mne je hrdina můj
brácha. Protože není umění hrát v životě jen s dobrými
kartami. Opravdový kumšt je hrát, když spousty let
dostáváte
jen Černého Petra. A i s tím posledním Černým Petrem,
kterého mu osud namíchal, hrál Jeník jako frajer.
A řekněte, že ne…
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Zrodí se nový styl, vyjde nová hvězda… Podivuhodný
příběh Jeanne Toussaintové, šperkařky králů. Žena, která
se stala klenotem firmy Cartier...
Století se láme a před námi v dobové mozaice defilují
slavné postavy... Marcel Proust, Jean Cocteau, Scott
a Zelda Fitzgeraldovi či například vévodkyně
z Windsoru. Stéphanie des Hortsová dává nahlédnout do
mimořádného osudu jedné neobyčejné ženy...

HORROR SCHOOL – PODEZŘELÝ ŠPRT

FRAGMENT

METAFORA

CARTIEROVA PANTEŘICE

Nenechte se ošálit jeho přátelským úsměvem a vybraným
chováním. Howard Mergler je ve skutečnosti
šagaj – hmyzí monstrum z druhé strany, skrývající se
v lidské podobě.

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

UMÍM BÝT
OBČAS DRSNÁ
Na herečce Markétě Častvaj Plánkové je vidět, že je šťastná. Když ale má své
pocity vyslovit nahlas, trochu se zdráhá. Není divu, ještě před pár lety, když
začala natáčet seriál Ordinace v růžové zahradě, měla ke šťastné ženě
hodně daleko. Řešila, jak uživit sebe a svou dcerku Agátku. Teď je
ale šťastně vdaná a má dcery dvě, natáčí seriál Cesty domů, hraje
v divadle a říká, že konečně našla svou cestu.

čemu dobré. Hodně se mi v té
době protřídili kamarádi. V tu
chvíli poznáte, kdo to s vámi myslí
dobře a je vám ochotný pomoct.
Maminka byla daleko, já jsem
začala točit Ordinaci v růžové zahradě a potřebovala hlídání. Tak
se u mě střídaly kamarádky, které zrovna nehrály. Hodně k nám
chodila třeba Renata Rychlá, jsme
kolegyně z Ypsilonky - už patnáct
let, je strašné, jak to letí.

KDYŽ JSTE ZŮSTALA SAMA
S DCERKOU, KOMU JSTE TO
DÁVALA VÍC ZA VINU? JEJÍMU OTCI, ŽE VÁS NECHAL
SAMOTNOU, NEBO SOBĚ
A SVÉ NAIVITĚ?

NA VÁS BY SE DAL DOCELA
SLUŠNĚ APLIKOVAT MODEL
POPELKY. VÁŠ ŽIVOT NABRAL
HODNĚ VELKÝ OBLOUK.
Na pohádku o Popelce jsem si vzpomněla zrovna ve chvíli, když jsem sekala
dříví. Vždycky jsem ji měla ráda. Občas
si taky připadám, že dřu jako Popelka,
ale jsem šťastná. Ona taky byla. Umouněná od popela, ale šťastná. Dělám si
legraci. Je pravda, že před pár lety jsem
byla v úplně jiné situaci. Nebyla jedno-
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duchá, ale když už se do ní sama svým
přičiněním uvrhnete, tak ji pak musíte
žít. A když máte malé miminko, musíte
se hlavně starat o ně, aby mu nic nechybělo. Nemáte čas se litovat. Ale musím
zaťukat, že jsme s Agi byly samy vlastně
jen dva roky. Svým způsobem to bylo
hezké období a já na něj hodně ráda
vzpomínám.

Vždycky je vina na obou stranách.
Ano, byla jsem hodně naivní.
Vždycky jsem se snažila chovat
podle rčení “Podle sebe soudím
tebe”. A na to jsem trochu doplatila. Jsem taková pravdomluvná
duše ulítlá. Bez téhle zkušenosti
bych to ale nebyla já teď. Jsme
mozaika a život se nám skládá
z mnoha střípků. Kdyby nám jeden střípek chyběl, mozaika by
nebyla úplná, všechno špatné
je proto k něčemu dobré, jen si
musíme umět nepříjemné zážitky
a zkušenosti zpracovat, nepropadnout depresi nebo sebeoviňování, ale zvednout se a jít dál. Jak
jsem říkala, s malým dítětem, které je na vás naprosto závislé, není
čas na fňukání. Ano, když jsem viděla na procházce spokojenou rodinku s kočárkem, zamávalo to se
mnou, ale jinak jsem si nezoufala.
Věřila jsem, že mě tato zkušenost
posune dál, což se nakonec stalo.
Taky jsem tak zvaně oddělila zrno
od plev. Přestali se na mě lepit
pochybní a nezodpovědní chlapi,
protože jsem pro ně s dítětem najednou nebyla atraktivní. Což mi nevadilo,
věřila jsem, že přijde ten pravý muž,
který nás bude chtít obě a bude počítat
s tím, že mám přes Agátku už navždycky vazbu i na bývalého partnera.

OPRAVDU?

OTCEM AGÁTKY JE HEREC
A REŽISÉR ROMAN ŠTOLPA.
VÍDÁ SE DNES S AGÁTKOU?

Ano, jak se říká - všechno zlé je k ně-

Pravidelně se začali vídat, když jí byly

tři roky a dneska spolu mají moc
hezký vztah, Roman si ji bere i na
prázdniny, Agi má dva velké bráchy, které obdivuje a je s nimi moc
ráda. Našli se a já jsem šťastná.

MLUVILA JSTE O MOZAICE,
VAŠE RODINA BY SE
TAKY DALA PŘIROVNAT
K MOZAICE, KTEROU
UDRŽET POSKLÁDANOU
URČITĚ VYŽADUJE VELKOU
DÁVKU TOLERANCE.
Říkám nám patchworková rodina
a někdy je u nás opravdu veselo.
Jsou chvíle, kdy se u nás doma
při vyzvedávání nebo předávání dětí potkává můj manžel Dan
s Romanem nebo já s Danovou
první ženou. A všechno je v pohodě. Všichni se se všemi bavíme
a není mezi námi žádné pnutí ani
nedorozumění. Občas slýchám,
že to tak nefunguje všude. Myslím, že je to velká škoda, protože nedorozumění a nevyřešené
vztahy dospělých vždycky odnesou děti. Nehrajeme si na rozdělení moje děti, tvoje děti, to by
nefungovalo. Všechny naše děti
jsou šťastné, protože všude mají
dveře otevřené, nikdo nikoho nepomlouvá. Ale k takovému nadhledu člověk musí dospět. Nelpět
na malichernostech a umět se nad
některé momenty povznést. Během těch dvou let, kdy jsem byla
s Agi sama, jsem měla čas si tohle
všechno sama v sobě srovnat.

DOHAZOVALY VÁM BĚHEM
TĚCH DVOU LET KAMARÁDKY NĚJAKÉ PARTNERY?
Jejda, pořád. Ale já se chtěla osvobodit od nánosů minulosti a nechtěla jsem zkoušet nový vztah,
dokud si nebudu jistá. Protože
už jsem se nerozhodovala jen sama
za sebe. Když seznámíte dítě s někým,
s kým prožije třeba tři hezké roky, ale
pak vztah skončí, vy to unesete, ale pro
dítě může být váš rozchod trauma. Jasně že se můžete rozejít třeba i po deseti letech, ale s dítětem už nový vztah víc
zvažujete, už do něj nevletíte po hlavě.
Takže kamarádky mi občas někoho dohazovaly, ale nikdy z toho nic nebylo,
trochu jsem se uzavřela do sebe a sta-

la se ze mě samotářka. To mi zůstalo
a dnes někdy samotu záměrně vyhledávám. Jsem ráda mezi lidmi, těší mě, že
na mě reagují, že sledují seriál. Ale pak
chci přijít domů, zavřít se tam, uklidím
si, dám si čaj, pustím si hudbu a užívám
si samotu a klid.

MÁTE ČAS SI TAKOVÉ CHVÍLE
VYCHUTNAT?
Mám. Naučila jsem si udělat si na ně
čas. Třeba když ráno piju kafe a dívám

se na slunce nebo večer na hvězdy. Bydlíme kousek za Prahou, což se někomu
může zdát jako komplikace, ale není.
Kvalita bydlení mi všechno vynahradí. V přírodě rychle dočerpám energii.
Když v týdnu netočím a děti jsou ve
škole a ve školce, řeknu si: Tak a mám
den pro sebe a musím ho maximálně
využít. Jenomže nemoc dnešní společnosti je, že neumíme vypnout. Reklama
do nás hučí, že máme odpočívat aktivně - na zumbě, spinningu a bůh ví, kde

95

Markéta Plánková se narodila 15. 4. 1978 v Novém Městě na Moravě. Na konzervatoři v Kroměříži vystudovala hru na akordeon
a pak obor alternativní a loutkové divadlo na pražské DAMU. Už na škole účinkovala ve Studiu Ypsilon, kde získala později angažmá.
Momentálně hraje v představeních Rusalka nejen podle Dvořáka, Faust a Markétka a Praha stověžatá. Do povědomí televizních
diváků se dostala rolí v seriálu Rodinná pouta, viděli jsme ji v seriálech Zdivočelá země, Světla pasáže, Ordinace v růžové zahradě,
První republika, nejnověji hraje Lindu Hartovou v seriálu Cesty domů. Ze vztahu s Romanem Štolpou má Markéta sedmiletou dceru
Agátu, je vdaná za ředitele marketingu a komunikace EPH Daniela Častvaje, s nímž má tříletou dceru Julii.
ještě. Málokdo si umí lehnout na gauč,
zapnout si televizi a nemít výčitky, že
nic nedělá. Naučila jsem se to. Ale i já
někdy odpočívám aktivně. Třeba maluju obraz nebo se jdu projít do lesa, což
je nejlepší způsob, jak si vyčistit hlavu.
Manžel tam zase chodí běhat.

JAKÉ OBRAZY MALUJETE?
Maluju podle fotek. Zatím akrylovými,
ale chci si koupit olejové barvy. Malování mi otvírá další vidění světa a jiné
možnosti. Už se vidím, až budu babička, jak si vytáhnu ven stojan, narazím
klobouček na hlavu, na paletě rozmíchám barvy a budu šťastná. Baví mě
hrát si s detaily. Teď jsem malovala dva
obrazy Benátek. Výsek kanálu, otlučené domy a na nich v truhlíkách kytky. Je
to takové momenátlní zachycení nálady, člověk najednou vnímá čas i prostor
úplně jinak. Stejně na mě působí muzika. Sednu si ke kytaře nebo ke klavíru
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a něco si zahraju. Taky jsem se pustila
do angličtiny je to nutnost, už i Agi jí
začíná mluvit, nechci zůstat pozadu.

NENAKLÁDÁTE TOHO NA SEBE
PŘÍLIŠ?
No právě. Ale není to jen můj problém.
Všichni jsme pořád vystresovaní a unavení z práce. I proto, že jsme všichni
strašně dostupní. Máme mobily, v nich
internet. Někdo nám pošle e-mail
a čeká, že hned odpovíme. Málokdo
si umí třeba na víkend vypnout mobil.
Občas to s mužem uděláme, je to nádherně uvolňující. Kolikrát sedíte v restauraci, naprosti vám dva lidi a oni se
dívají ne na sebe, ale do mobilů. Technika nám hodně pomáhá, ale taky nás
od sebe vzdaluje.

CHTĚLA JSTE NĚKDY NĚCO NA
SOBĚ ZMĚNIT?
Asi každý někdy chtěl. Souvisí to s vě-

kem. Když je vám pětadvacet, máte jiná
přání a jiný pohled na svět kolem sebe,
jste na sebe náročější. Ale hlavně se pořád hledáte. Když se konečně najdete,
nebo aspoň najdete cestu, kterou se
chcete dát, je to cesta k vítězství.

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE JSTE TU
CESTU UŽ NAŠLA.
KDY SE TO STALO?
Relativně nedávno. Když je člověk zakotvený, má vztah a zázemí, uklidní se
a může si přebrat – tohle je dobré, tohle špatné, tohle už na sobě nezměním,
tak se s tím musím smířit, a podobně.
Vědomí, že jsme na všechno dva, že
pokud nebudu mít práci, muž se o nás
postará, mě uklidnilo.

VY MÁTE ALE PRÁCE HODNĚ. CO
VÁM TEĎ ZABÍRÁ NEJVÍC ČASU?
Dotáčím s režisérem Karlem Smyczkem
pro televizi Déčko Velmistra E, je to

etiketa pro děti. Nejvíc času mi asi zabírá role Lindy v Cestách domů. Za pár
týdnů ale budu mít ještě další zábavu.
Chceme přistavovat dům. Naše chatička je úžasná, ale jak děti rostou, začíná
nám být trochu malá. Máme hezký projekt, který se drží dřevěného ekologického domu, bude to vypadat moc pěkně, moderně, až trochu seversky. Tak
se budu věnovat lejstrům, zařizování,
shánění drátů a kachliček a všeho. Ale
já se na to těším.

JAKÁ JE LINDA Z CEST DOMŮ?
Baví mě, je to žena, která se umí podívat pravdě do očí. V některých věcech
je trochu skeptická, protože ji život omlel jako řeka kameny. Nemá to jednoduché - v seriálu jí zabili manžela, dítě
vychovávala sama, dlouho se nemohla
věnovat své lékařské profesi. Když prošla bolestí ze ztráty, vrhla se ke své první velké lásce, jenže on se pořád chová
jako kluk, zatímco ona už chce mít v životě nějaké jistoty. Držím jí palce, aby
našla toho pravého, pořádného chlapa.
Trochu mě zaráží její ukňouranost, já
jsem tvrdšího ražení, mám kolem sebe
drsnou krustu.

NA TO NEVYPADÁTE.
Umím být hodně drsná. Raději vezmu
vrtačku a udělám, co je potřeba, než
bych čekala, až mi někdo pomůže. Ne
že bych si nedokázala říct o pomoc, ale
mám pocit, že to musím zvládnout. Což
je pozůstatek doby, kdy jsem byla s Agi
sama a dělala jsem mámu i tátu dohromady. Proto jsem schopná vyměnit si
sama kolo, přibít doma hřebíky, nalepit
dlaždice. Musela jsem být něžnou náručí i tou, která si se vším poradí. A občas
se mi to pomíchá dohromady, takže teď
se zase učím být víc ženská. Někdy mi
trochu vadí i hodně emotivní scény, kdy
musím jako Linda brečet. Nemám ráda,
když mi maskéři kapou umělé slzy, raději se sama uvedu do emotivního stavu bolesti. Jedna kolegyně se mě ptala:
´Proč to prostě nezahraješ?´ Jenomže já
to neumím, tak si ten stav musím navodit. Vzpomenout si na nějaké smutné
období.

NA OBDOBÍ POPELKY?
Třeba. A tím se kruh uzavřel a teď už se
tomu můžu smát.

V JAKÝCH SITUACÍCH BÝVÁTE
DRSNÁ?
Očas si neberu servítky. Možná proto,
že jsem narozená ve znamení Berana,
říkám věci zpříma. Lidi na mně taky většinou poznají, když mi nejsou sympatičtí, protože se nedokážu přetvařovat.
Neumím moc používat kudrlinky typu:
„Víš, kdybys byl tak hodný“ a podobně.
Ale snažím se a pracuju na tom.

JSTE TAKY DRSNÁ MATKA?
Myslím, že jsem někdy málo drsná, ale
hlavně málo kategorická. Naše děti
jsou hrozně upovídané a pořád s námi
něco řeší a diskutují, že něco bude tak
a tak. Vysvětluju, že nebude a ony zase
oponují, a tak pořád dokola. Něco podobného jsme si my s bratrem k rodičům nedovolili.

JAKÝ JSTE MĚLI VZTAH
S BRATREM JAKO DĚTI?
On je o tři roky starší a já se po něm
opičila a žárlila na něj. Když začal dělat kulturistiku, musela jsem taky. Když
hrál na kytaru, koukala jsem, jak to
dělá a kam dává prsty a pak si od něj
kytaru tajně půjčovala a zkoušela hrát
akordy. Ale on mě nebral jako konkurenci. V pubertě byl na mě naopak
hrdý a bránil mě, říkal kamarádům: ´To
je moje ségra, bacha, na tu nesahejte´.
Dodnes máme spolu hezký vztah. Když
občas musím okřiknout naše holky,
vzpomenu si na své dětství. Dnešní děti
jsou asi nějak dál, jsou hodně přechytralé. Možná je to i technikou, která na
ně působí. Je těžké s nimi někdy udržet
krok, ale hlavně jim vymezit hranice.
Volná výchova, kdy s dítětem diskutujete do úmoru, když mu hrozí, že si něčím
ublíží, je na nic. V tu chvíli funguje jasné
plácnutí přes zadek. Nelíbí se mi, když
děti přerůstají rodičům přes hlavu a ti
pak volají na pomoc psychology. Jasně,
že počítám s názorem holek a že s nimi
hodně mluvím. Děti jsou dnes takoví
malí dospělí, jsou mnohem průbojnější, než jsme tenkrát byli my. Ale někdy
v diskusi nastane moment, kdy musím
zkrátka říct: ´A dost a bude po mém!´.

ky byla, říkaly mi to už paní učitelky
ve školce. Dokáže strhnout kolektiv, je
stmelovač party, ale zároveň umí vytvořit i velké dusno. Julie je z mého citlivějšího já, když se na ni zvýší hlas, má slzy
na krajíčku. Umí používat ženské zbraně. To Agi zásadně nedělá. Zeptá se přímo a když řekneme ne, sice naštvaná,
ale odejde a už to dál nezkouší. Julie je
mazanější a je při tom tak rozkošná, že
i já jí občas podlehnu. Nechápu, kde se
to v ní vzalo, už se se ženskými zbraněmi asi narodila, protože je neměla od
koho odkoukat. Když tedy podlehnu
prosbám jedné, musím to vykompenzovat i druhé. Protože děti mají na tohle
radar a okamžitě zaznamenají, když
má jedna víc. Je strašně důležité být
spravedlivá.

MLUVILA JSTE O ŽENSKÝCH
ZBRANÍCH. NEVADÍ NĚKDY
VAŠEMU MUŽI, ŽE JSTE MOC
SAMOSTATNÁ?
To byste se asi musela zeptat přímo
jeho. Každý chlap je rád, když se cítí
být potřebný a užitečný. Ale pracuju
na sobě a občas dokážu být submisivní.
My to le máme na střídačku,. Já dokážu umýt auto a nasekat dříví, stejně tak
Dan uvaří oběd nebo upeče koláč, když
se mi nechce A pak si ty práce prohodíme. Myslím si, že mu to vyhovje tak, jak
to je. Kdyby ne, asi by byl někde jinde.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA
DĚTSTVÍ:
Vybavuju si, že jsem se ještě batolila,
vytáhla jsem vařečku ze šuplíku a honila s ní bráchu po bytě. Maminka mi
potvrdila, že ano, že takhle jsme si
opravdu hrávali. A taky si pamatuju - to
už jsem byla mnohem starší - jak babička z tátovy strany kdysi řekla: ´Vy jste
jí dali blbé jméno – Markéta. Všechny
Markéty, co znám, jsou tlustý a ošklivý´. Já si to zapamatovala a dělala jsem
sedy a lehy a hodně cvičila, abych nebyla tlustá. Fascinuje mě, co všechno si
do hlavy děti zapíší a s čím se třeba léta
potýkají.

KTERÁ Z DCER JE VÁM
POVAHOVĚ VÍC PODOBNÁ?
Agátka ode mě pochytila tu drsnější
povahu. Ale zároveň je uvnitř citlivá,
všechno si hodně bere. Je svá a vždyc-

Monika Seidlová
Foto a make up Monika Navrátilová
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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?
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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.
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DISNEY • PIXAR

MÁM VOČI JEN PRO TEBE!
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RODINNÝCH FILMŮ DISNEY • PIXAR
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NOVINKA

Vždy, když běžná
strava nestačí

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.
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