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Máte rádi podzim? Pokud ano, tak v tuh-
le chvíli si užíváte plnými doušky. Venku 
se střídají snad všechny barvy, sluníčko 
svítí přes koruny stromů a romantika 
podzimu je všudypřítomná. Jen ty večery, 
kdyby nebyly tak chladné… Ale zase na 
druhou stranu, znáte lepší alibi, proč si 
zalézt pod deku, vypít nějaký dobrý čaj 
a odpočívat?
A až budete zažít tuhle svoji chvilku 
relaxu a pohody, možná vám přijde vhod 
něco ke čtení. A to je ta správná chvíle 
pro to, vzít do ruky náš časopis. A co 
v něm tentokrát najdete? Rozhovor s he-
rečkou Ivanou Jirešovou, o životě, cesto-
vání a dceři Sofince. Článek, který vám 
poradí, jak vybrat správnou hračku, což 
je v období, kdy se pomalu připravujeme 
na Vánoce, hodně důležité. Nezapomeň-
te si nastudovat i jak pečovat o pokožku 
vašeho miminka a jaké biopotraviny 
vybrat pro vaše nejdražší.   
Určitě vás zaujme povídání na téma jídel-
níček v těhotenství, nebo třeba rady, jaké 
vybrat vitamíny, pokud chcete podzim 
prožít ve zdraví a v pohodě.
A to je to, co vám především přeji, 
protože bez zdraví a bez celkové pohody 
to v životě moc nejde. Tak krásný podzim 
a na shledanou zase za měsíc…

Editorial
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Těhotenství

Početí miminka je rozhodně důležitou věcí. A tak, pokud zrovna přírůstek do 

rodiny plánujete, měla byste se na to náležitě připravit. Velmi důležité je, jaké 

živiny vaše miminko dostane. A nejde jen o to, co mu dodáte během těhotenství, 

ale i to, co dostane vaše tělo ještě před početím.

CO JÍST, ABY BYLO 

ZDRAVÉ



NEŽ OTĚHOTNÍTE…
To, že organismus potřebuje nějakou 

dobu na to, aby se vyčistil a dostal do 

optimální kondice, asi nebude pro ni-

koho žádnou novinkou. Jak by to ale 

mělo vypadat konkrétně? Pokud plánu-

jete početí, měla byste dodržovat čtyři 

základní zásady.

1. zdravě jíst, 

2. cvičit, 

3. nekouřit a 

4. nepít alkohol

My si tedy dnes popovídáme o tom, co 

to znamená zdravě jíst.

• Tak tedy, samozřejmostí by mělo 

být, že do vašeho jídelníčku patří 

ovoce, zelenina, obilniny, ryby a li-

bové maso. 

• Samostatnou kapitolu v  něm tvo-

ří jogurty a  další mléčné výrobky, 

které dodají organismu potřebný 

vápník. Kosti matky totiž v  těho-

tenství mohou velmi trpět, proto-

že dítě z nich „odčerpává” vápník, 

který potřebuje pro svůj vlastní 

vývoj. 

• Důležitý je dostatečný obsah vita-

mínů s  nejméně 400 mg kyseliny 

listové. Kyselina listová totiž půso-

bí preventivně proti rozštěpu pá-

teře u novorozenců.

Nejsou to ale jen ženy, které musí 

dbát na příjem všech potřebných ži-

vin a  vitamínů ještě před otěhotně-

ním. Muži, kteří by se rádi v nejbližších 

dnech stali nastávajícími otci, by napří-

klad měli denně přijmout nejméně 12 

až 15 mg zinku. Několik lékařských stu-

dií totiž prokázalo, že nedostatek zinku 

může snižovat množství semene a hla-

dinu mužského pohlavního hormonu 

testosteronu.

Přičemž zdrojem zinku mohou být: li-

bové hovězí maso, jídla z  fazolí, nebo 

tmavší část kuřecího masa. Máte-li oba-

vy, zda má váš partner zinku v potravě 

dostatek, může ho samozřejmě užívat 

jako doplněk stravy v tabletách. 

KDYŽ BŘÍŠKO ROSTE
Pokud už čekáte miminko, váš jídelní-

ček by se tomu měl samozřejmě přizpů-

sobit.

Co by ve stravě nemělo chybět? 

• Ve stravě by v  odpovídajícím po-

měru měly být zastoupeny všechny 

složky potravy (bílkoviny - 80-100 

g denně, cukry i tuky - 60-80 g den-

ně). Oproti běžnému jídelníčku je 

proto vhodné zvýšit přívod bílko-

vin, a  to rostlinných i  živočišných. 

Živočišné bílkoviny totiž obsahují 

vzácné aminokyseliny, které si lid-

ský organizmus není schopen sám 

vytvořit. Do stravy proto zařazuje-

me mléko, sýry, z masa upřednost-

ňujeme ryby a  drůbež, zatímco 

uzeniny bychom z  jídelního lístku 

měli úplně vypustit. Doporučená 

denní dávka masa je 180-250 g. 

• Vhodné jsou i vitaminové doplňky 

stravy - zejména vápník, hořčík, že-

lezo, jód, zinek, vitaminy skupiny 

B. 

• Vápník, obsažený převážně v mléč-

ných výrobcích, je nezbytný pro 

kostní metabolizmus matky i  plo-

du, pro krevní srážlivost a dobrou 

funkci nervově-svalového systému. 

• Těhotenství klade zvýšený nárok 

na příjem železa, který obvyk-

lá strava nemůže splnit. Je proto 

vhodné, aby těhotná žena od 4. 

měsíce těhotenství užívala železo 

v  tabletové formě. U  chudokrev-

ných se požadovaná denní dávka 

ještě zvyšuje. 

• Pro krvetvorbu a  normální vývin 

plodu je důležitá i již zmíněná ky-

selina listová, obsažená ve všech 

těhotenských multivitaminových 

přípravcích. 

• POZOR! na předávkování vitami-
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To nejlepší pro maminky a miminka 
Více informací na www.mamavit.cz

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

 800 µg kyseliny listové v přirozené formě 

  Vysoký obsah hořčíku (150 mg), jehož dostatečný příjem je důležitý 
obzvlášť v těhotenství, kdy jeho potřeba stoupá.

  Jód (200 µg) podporuje činnost štítné žlázy, jejíž správná funkce 
má zásadní význam pro zdárný průběh těhotenství.

  Nyní vyšší obsah mastných kyselin DHA (350 mg) a EPA (50 mg). 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMDdoc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem 
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí
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Kompletní a vyvážená kombinace kyseliny listové, hořčíku, jódu 
a dalších vitaminů a minerálů obohacená o DHA a EPA 

ˆ ˆ

s horcíkem

KNIHY, O KTERÝCH SE MLUVÍ

YEONMI PARKOVÁ
ABYCH PŘEŽILA
Přeložil Jan Heller, 298 Kč
Autobiogra� cký příběh Yeonmi Parkové je fantastickým svědectvím o síle rodinných pout a vyprávěním člověka, který touží nejen 
po svobodě, ale hlavně po obyčejném slušném životě bez každodenního ponižování a politického vyplachování mozků. Abych 
přežila je strhující napínavý příběh, ve kterém nechybí dramatické � lmové scény, nečekané zvraty, ale i jemný podvratný humor.

DAVID NICHOLLS
TŘI NA CESTĚ
Přeložila Danuše Navrátilová, 348 Kč
Manželství po pětadvaceti letech – může být na světě něco dramatičtějšího? Ani vražda! Ani teroristé! Poslední román autora 
slavného milostného příběhu Jeden den to umí podat přesně takhle – jako vražedný teror všedního dne.
Douglas a Connie jsou manželé ve středním věku. Mají dospívajícího syna, Douglas má pochybnosti o sobě samém a Connie 
má všeho akorát tak dost. Je rozhodnutá odejít od rodiny, protože takhle se nudit a neustále povzbuzovat fňukajícího manžela, 
to už je lepší být sama.  Když Douglas pochopí, co hrozí, rozhodne se získat manželku zpět. Pořád ji totiž, světe div se, miluje.
David Nicholls, autor úspěšně z� lmovaného bestseleru Jeden den (Argo, 2011), je dramatik, scenárista a spisovate. V Argu 
mu vyšly překlady románů Otázka za deset (2012) a Záskok (2013). Píše též rozhlasové hry a pro televizi BBC adaptoval dva 
klasické romány Thomase Hardyho.

SARAH WATERSOVÁ
PLATÍCÍ HOSTÉ
Přeložila Barbora Punge Puchalská, 398 Kč
Píše se rok 1922 a v Londýně panuje napjatá atmosféra. Váleční veteráni se jen obtížně vracejí do normálního života, všude 
zástupy nezaměstnaných a v mnoha rodinách chybí muži. K takovým patří i paní Wrayová a její dcera Frances, před válkou 
dámy z lepší společnosti, jež nyní zápolí s chudobou, a proto musí do rodinného sídla přijmout nájemníky. S příchodem Lilian 
a Leonarda Barberových, mladých manželů patřících k nové „úřednické vrstvě“ se jejich monotónní životy rychle změní - do 
domu vtrhnou hudba, barvy, kýč i vášeň. Ale vášeň může být i nebezpečná...

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
www.argo.cz



nem skupiny A (denní doporučená 

dávka je 750 mg). Určitě není nut-

né obávat se užívání multivitami-

nových doplňků stravy pro těhotné 

ženy. Nikdy nebyl objektivně pro-

kázán jejich vliv na větší porodní 

hmotnost plodu, jak se obecně 

traduje. 

• Jelikož se v  těhotenství často ob-

jeví zácpa, je jako její prevence 

doporučováno jíst dostatek syrové 

zeleniny, ovoce, celozrnné pečivo 

a dodržovat pitný režim. 

Na správný pitný režim bychom proto 

neměli rozhodně zapomínat. To kon-

krétně znamená rovnoměrný denní pří-

jem 2 - 3 l tekutin. V případě zvýšeného 

výdeje tekutin, např. v horku pocením, 

je třeba zvýšenému výdeji přizpůsobit 

i  jeho příjem. POZOR! Maminky si ně-

kdy neuvědomují, že tak jak je škodlivý 

nedostatek tekutin, působí nepříznivě 

i opak: Nadměrný příjem tekutin totiž 

nepříjemně zatěžuje ledviny. 

K pití je nejvhodnější pramenitá voda, 

nejlépe bez sycení CO2, který způso-

buje nadýmání. Slazené a ochucované 

vody nejsou vhodné, stejně jako nápoje 

s chininem. Bylinkové čaje konzumujte 

po předchozí poradě s porodníkem, ně-

které byliny nejsou v těhotenství vhod-

né (nejsou vhodné byliny, které mohou 

zvýšit napětí děložního svalu, vyvolat 

děložní stahy, stejně tak byliny, které 

mohou působit silně tlumivě na nervo-

vý systém). 

DÁME SI NĚCO DOBRÉHO…
• V prvním trimestru 

nepotřebuje maminka jíst větší množ-

ství stravy než je normálně zvyklá. 

Mnohé těhotné se v  tomto období 

spíše naopak potýkají s  počátečním 

zvracením, nechutenstvím a  různými 

změnami chutí, které vedou ke sníže-

nému příjmu potravy. Obvykle pomůže 

jíst lehko stravitelná nemastná jídla – 

vynechat hranolky, mastná masa, ma-

jonézové saláty, hamburgery, slaninu, 

výrazně kořeněné a aromatické potra-

viny a jíst častěji a v menším množství. 

Většina žen obvykle dobře snáší ovo-

ce, vařenou rýži, brambory, těstoviny 

s omáčkou, zmrzliny. Příjem tekutin by 

měl být pravidelný, v menším množství. 

První trimestr je období vývoje orgánů 

plodu a  proto přítomnost škodlivých 

vlivů prostředí je potřebné nejpřísněji 

omezit. Co se týká potravy, vyhneme se 

možné nákaze, pokud vynecháme kon-

zumaci syrového masa (tatarský biftek), 

syrových ryb (sushi), a vajec (majonézy, 

tiramisu apod.) Ovoce a zeleninu před 

konzumací umyjeme.

• V druhém trimestru 

postupně zvracení ustupuje, averze 

k  některým druhům jídel však může 

přetrvávat a  je nutné je z  jídelníčku 

vyloučit. Hmotnostní přírůstek začíná 

být vidět. Teorie: „jezte za dva, protože 

živíte dva“ nejsou pravdivé a někdy ve-

dou k nadměrnému přibírání maminek.

• V třetím trimestru 

je častějším problémem chudokrev-

nost, které je třeba zabránit vyšší kon-

zumací železa. Rostoucí plod způso-

buje budoucí mamince častější pálení 

žáhy nebo poruchy vyprazdňování. Je 

potřeba jíst častěji, v menších dávkách, 

ve stravě mít dostatek vlákniny, vyne-

chat nadýmající jídla (fazole, kapusta, 

květák a  podobně). U  každé ženy je 

potřeba postupovat podle individuální 

tolerance. Na pálení žáhy pomůže kon-

zumace mléka, banánů, případně jablí-

ček, při problémech s vyprazdňováním 

je potřeba se poradit s lékařem o even-

tuální medikamentózní léčbě.

zdroj: as. MUDr. Romana Gerychová, 

babyonline.cz,  Zena.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Stačí přibrat pár kilogramů a jsou tady.  Nemáme je rády 

a ony na to přesto vůbec nedbají a nečekané, nezvané se 

objevují.  Tváří se jako by nic a zabírají místo na pažích, 

prsou, břiše, bocích i nohách. Strie.

CO VÁS TRÁPÍ ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ? 

STRIE
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Těhotenství



CO JSOU STRIE A JAK VZNIKAJÍ? 
Strie vznikají jako důsledek několika 

procesů v  těle. Jak rosteme, případně 

přibíráme kilogramy, roste naše kůže 

s námi.   A právě růstem dochází k za-

tížení podkoží. To má za následek po-

trhání jemných kolagenních a  elastic-

kých kožních vláken i kapilár. Vnějším 

projevem tohoto potrhání jsou právě 

strie, jinak také nazývané pajizévky.

Velmi často se s  nimi setkáváme v  tě-

hotenství, protože právě v téhle době 

dochází k rychlému nárůstu bříška, a to 

je pro jejich vznik jako dělané. Možná 

vás ale překvapí, že strie nejsou jen vý-

sadou těhotných. Mohou vznikat u lidí, 

kteří rychle změnili hmotnost, u  dětí, 

které prudce rostou či sportovců v dů-

sledku růstu svalů.

JAK NA NĚ 
Boj proti striím je dlouhý, ale může být 

pro vás vítězný. Některé, zejména star-

ší strie, sice už nezmizí, ale rozhodně 

se stanou méně výraznými. A o to nám 

jde.

Na pomoc si můžete vybrat buď kosme-

tiku - oleje, krémy a masážní gely nebo 

se spolehnout na techniku a  šikovné 

ruce lékařů.

1. Při použití kosmetických přípravků 

pomůže metoda 3 x M  -mazat, mas-

tit, masírovat. Zejména těhotné ženy 

by měly začít s  masáží namáhaných 

partií (prsa, břicho, stehna), dříve než 

dojde k jejich růstu v důsledku hormo-

nálních změn a růstu plodu. Důležitá je 

každodenní a vytrvalá péče.  Po prvním 

týdnu se změn k  lepšímu ještě nedo-

čkáte, ale po 2 – 3 měsících už určitě. 

Masáží podpoříte mikrocirkulaci 

v  podkoží a  pomůžete tak, ve spo-

jení s  přípravky proti striím, pokož-

ce ke zpětnému získá-

ní pevnosti a  pružnosti. 

Jaké aktivní látky by ov-

šem krémy měly obsa-

hovat, aby byly opravdu 

účinné?  Dobré služby 

vám prokáže například: 

• okurkový olej - rege-

neruje a dodává pružnost

• karitové máslo - re-

lipidační, zjemňující účinky

• glycerin - hydratační 

účinek

• křemík  - podporuje 

zpevnění pokožky, zmírňu-

je již existující strie

• kyselina hyalurono-

vá – zajišťuje  hlubokou  

hydrataci pokožky a  za-

chovává  její pružnosti. 

2. Léčba 

I  při lékařském zákroku je 

na výběr z  několika mož-

ností. 

• Pro odstranění čers-

tvých, fialovorůžových  strií 

se využívá biostimulačního 

účinku laserového paprsku. 

Nejvíce se osvědčila kom-

binace tří vlnových délek, 

přičemž každá vlnová dél-

ka znamená jednu „barvu” 

laserového světla (červená, 

infračervená a  pro tento 

případ nejdůležitější barva 

- zelená ). 

• Pokud máte pajizévky už delší 

dobu (starší strie se poznají podle 

světlé stříbrošedé barvy), může 

vám lékař navrhnout ošetření pří-

strojem, který se jmenuje vakuová 

mikrodermabraze, kterým vám za-

brousí pokožku. Strie se tak stanou 

méně viditelné.

Přejeme vám hodně vytrvalosti  

a pevné vůle.  

Foto: Schutterstock.com
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Svět nejmenších

Málo energie, nedostatek prospěšných tuků, vitaminu D, vápníku, železa 

nebo jódu. Takové mezery v jídelníčku kojících žen odhalila nová slovenská 

studie. Slovenky se přitom chovají obvykle velmi podobně jako Češky. 

Zatímco na Slovensku kojí své dítě 78 % matek, v Česku je to dokonce 

85 %. Čeští odborníci o nedostatcích ve stravovacím režimu kojících žen 

již delší dobu diskutují, slovenská studie jejich obavy potvrzuje.

MATKY KOJÍ ZODPOVĚDNĚ, 
ALE ZANEDBÁVAJÍ SVOU STRAVU
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„Výživa v  prvních 1 000 dnech života 

dítěte ovlivňuje jeho budoucí zdraví. 

Klíčových 1 000 dní se začíná odpočítá-

vat v  době těhotenství, pokračuje ob-

dobím kojení až do okamžiku, kdy se 

začnou do stravy dítěte zavádět další 

složky výživy. Hned po narození dítěte 

má největší vliv strava samotné matky, 

protože jídelníček se odrazí v  kvalitě 

mateřského mléka,“ říká MUDr. Petr 

Tláskal, CSc., vedoucí lékař Oddělení 

léčebné výživy Fakultní nemocnice Mo-

tol, předseda Společnosti pro výživu 

a zástupce iniciativy 1 000 dní.

Přestože nároky organismu na energii 

kojící matky jsou až o pětinu vyšší, než 

za běžných okolností, aktuální sloven-

ská studie zjistila, že polovina kojících 

matek přijímá ještě méně energie, než 

jsou běžná výživová doporučení pro 

ženy. Nedostatek energie se projevu-

je nejen únavou samotné matky, ale 

může mít negativní vliv i  na produkci 

mateřského mléka. 

CHYBÍ DŮLEŽITÉ ŽIVINY
Vedle nedostatku energie se výrazně 

nižší příjem objevil i  u  důležitých ži-

vin. Organismus matky je totiž čerpá 

z jejích vlastních zásob a nedoplňuje-li 

kojící žena potřebné vitaminy a mine-

rální látky adekvátní stravou, po čase 

je již v dostatečném množství nemůže 

předávat svému dítěti. Studie odhalila 

nízký příjem konkrétně u vápníku, že-

leza, kyseliny listové, zinku nebo vita-

mínu B12. 

JAK SE MATKY STRAVUJÍ 
VE SKUTEČNOSTI OPROTI 
VÝŽIVOVÝM DOPORUČENÍM?
• Vitamin D – 94 % kojících matek 

přijímá méně, než stanovují dopo-

ručení, z nich 75 % přijímá dokon-

ce méně než třetinu doporučené 

denní dávky.

• Jód – 97 % kojících matek přijímá 

méně, než stanovují doporučení, 

z nich většina (90 %) přijme méně 

než polovinu doporučené denní 

dávky. 

• Omega 3 mastné kyseliny - dopo-

ručenou denní dávku splnila jen 

polovina kojících matek.

Nedostatky v příjmu prospěšných tuků 

však lékaře nepřekvapují. Přestože 20 

% matek uvádí, že v době kojení častěji 

zařazují do jídelníčku ryby, tedy hlav-

ních zdroj omega 3 mastných kyselin 

i  jódu, zároveň 12 % matek uvádí, že 

ryby naopak omezují či dokonce zcela 

vyřazují! 

„Kojící matky by svou stravu neměly vů-

bec podceňovat, protože kojení jejich 

organismus vysiluje. Řešením je změna 

životosprávy, konkrétně zvýšení příjmu 

živin, které matka předává svému dítě-

ti právě skrze kojení. Nedostatečný pří-

jem těchto živin neprospívá jak matce, 

tak dítěti. Tomu jich časem může být 

předáváno v mléce méně, než potřebu-

je,“ vysvětluje Mgr. Tamara Starnovská, 

nutriční terapeutka z Thomayerovy ne-

mocnice. 

ŘEŠENÍM JE ÚPRAVA JÍDELNÍČKU
Zvýšenou potřebu vitaminů a minerál-

ních látek je možné doplnit vhodnou 

úpravou jídelníčku. Kojící matka by 

měla zvýšit denní příjem energie o cca 

pětinu, tj. o 300-500 kcal. Upravený jí-

delníček by měl obsahovat potraviny 

bohaté na potřebné živiny anebo vhod-

ný výživový doplněk pro kojící matky. 

Důležitý je i dostatečný pitný režim. Ko-

jící matka by měla vypít minimálně 2-3 l 

tekutin denně, nejlépe čistou vodu, ne-

slazený čaj, nebo ředěné džusy. 

Foto: Schutterstock.com
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Rychlozavinovačky

Přebalovací tašky na kočárek

 Nechte si poradit, navštivte studio Aesthetic s.r.o., Praha 4 Braník Ke Krči 39, info@aesthetic.cz, 777 212 333!

Prostěradla do kočárkuRychlozavinovačky/deky 2v1 Kojící polštáře, fixační válce

Za osedačekvinovačky do aut Fusaky zimní, rukávníky

Chystáte výbavičku?

 -10%
kód:TEH16

Ložní výbava Kompletní výbavička

Český tradiční výrobce AESTHETIC 
zosobňuje to nejlepší z nabídky fusaků, 
doplňků ke kočárku a novorozenecké 

výbavy již od roku 2002!
AESTHETIC neusnul na vavřínech 

a stále vyvíjí nové výrobky, 
které mají skvělý funkční design a kvalitu.

Ba co navíc, můžete si zvolit 
libovolnou barevnou kombinaci!

Vyzkoušejte si ...

www.aesthetic.cz

Využijte jednorázové slevy na první objednávku
platnost do: 31.12.2016



Svět nejmenších



INZERCE

Svět nejmenších

Narození miminka je výjimečnou událostí a měla byste na ní být náležitě 

připravena. Pravda je taková, že seznam všech potřebných věcí není zrovna 

krátký a bez něj s snadno na něco zapomenete. 

VÝBAVIČKA
PRO MIMINKO



Očekáváte narození potomka a nevíte 

si rady, čím vším byste pro jeho příchod 

měla býv vybavena? Snad vám pomů-

že následující seznam. Samozřejmě ale 

musíte zvážit roční období - letní mimi 

bude mít výbavičku poněkud „odleh-

čenější” než zimní. Pokud se tedy vaše 

mimi chystá na svět v létě, dle vlastního 

uvážení proškrtejte ty zimní kousky. 

Snad každý koupí něco zbytečného, co 

nikdy nevyužije - bohužel tohle nikdy 

neodhadnete dopředu - protože každý 

rodič  a  každé miminko je jiné, takže 

univerzální rady neexistují. Pokuste se 

nekupovat ihned, když vám někdo do-

poručí „něco úžasného”. Zkuste se na 

„úžasnou věc” (ať už je to  cokoli) in-

formovat u více lidí. Věřte, že tak dost 

ušetříte a  hlavně nebudete mít doma 

jednu skříň plnou „úžasných nepouži-

tých věcí”. Hodně věcí se dá dokupovat 

tak říkajíc „za pochodu” až po poro-

du, nicméně nutný základ je dobré mít 

doma, protože se může stát, že se doba 

než se po porodu dostanete do obcho-

du trošku protáhne a pak musí vše „za-

chraňovat” nakupující tatínek .

BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE
Ve vaší výbavičce by rozhodně nemělo 

chybět náledující: 10 ks body, triček, ko-

šilek (kombinace, jak co komu vyhovuje 

- taky zvážit roční období) 5 ks bavlně-

ných dupaček, 2 ks sametových nebo 

froté dupaček, 1-2 ks kombinézka, 2 

ks bavlněných mako čepiček, 1 ks tep-

lá zimní čepička + rukavičky, 3-4 ks ka-

bátků, mikinek, svetříků,  3 ks spacích 

kombinéz, ale zpočátku stačí dupač-

ky 2-4 ks ponožky, capáčky 1 ks bavlně-

ných rukavic (mimo letní měsíce) 2 ks 

ortopedických kalhotek na pleny - jsou 

super pro případ „širokého balení”. 

Dalšími nutnostmi jsou: postýlka, ko-

čárek, autosedačka, lehátko, chůvička 

pro dálkový poslech miminka, vanička 

nebo kyblík, lehátko do vaničky (po-

kud si hned netroufnete na koupání ve 

vaničce plné vody, které mají miminka 

většinou raději), přebalovací podlož-

ka, kojící polštář (bez něj jsem se obe-

šla), pleny, čistící ubrousky, 20-60 ba-

vlněných plen (záleží na tom, jestli se 

rozhodnete používat pouze papírové, 

látkové nebo kombinovat - v případě, 

že budete na zadeček používat pouze 

jednorázové, budete potřebovat cca 20 

bavlněných jako ochranu při ublinknu-

tí, pod hlavičku, podložku při přebalo-

vání atd.) Dále si nezapomeňte pořídit: 

3 osušky (1 froté, 2 tetra), 4 žíňky (2 

bílé na obličej, 2 barevné na tělíčko), 2 

zavinovačky s vložkou nebo rychlozavi-

novačky, 1 deka do kočárku 1 fusak do 

kočárku, případně i  do autosedačky, 1 

přikrývka do postýlky + polštářek (vel-

mi tenký),  2 povlečení do postýlky, 2-3 

prostěradla do postýlky, 1 podložka 

pod prostěradlo (není absolutně nut-

ná - někdo ji využije až při tréninku 

spaní bez plínek), mantinel, nebesa, 

držák nebes - může a nemusí být -zále-

ží od vkusu maminky, buničité tampo-

ny (čtverečky), vatové tyčinky (pokud 

chcete mít jistotu, že mimi nezraníte, 

kupte  ty anatomicky tvarované), nůž-

ky nebo kleštičky na nehty, kartáček 

na vlásky, digitální teploměr - speci-

ální dětské mívají ohebnou špičku, se 

kterou nehrozí zranění, teploměr do 

vany, odsávačka na hleny (buď balón-

ková nebo hadičková - ta je účinnější), 

KOSMETIKA 
Důležité jsou i  kosmetické přípravky. 

Těch alespoň zpočátku používejte ra-

ději méně, nejlépe hypoalergenní z lé-

kárny. Velmi důležitý je krém ošetření 

opruzenin a bolavých bradavek, líh pro 

novorozence - na ošetření hojícího se 

pupíčku,  borová voda na očička. Použi-

tí těchto přípravků ale raději konzultuj-

te se svým pediatrem. V létě se neobe-

jdete bez opalovacího krému s vysokým 

faktorem, ideálně takového, který se 

nevstřebává do pokožky.  Na zimu se 

pak vybavte krémem k ošetření pusin-

ky - proti větru a mrazu. Miminku take 

budete muset přizpůsobit praní a  po-

užívat jen prášky pro citlivou pokožku 

určené pro děti. Aviváž z počátku raději 

nepoužívejte a prádlu vždy přidejte ex-

tra máchání navíc. 

Koupě dudlíku je na zvážení každé 

maminky, já osobně dudlíky doporuču-

ji. Miminku neškodí, naopak ho utiší. 

Na bolesti bříška, pokud nepomohou 

masáže, můžete vyzkoušet speciální 

kapky nebo tzv. rektální trubičku, kte-

rou seženete ve zdravotnických potře-

bách. Názory na její použití se různí, 

její použití každopádně konzultujte se 

svým lékařem. Dále budete potřebo-

vat láhev – velkou a malou, kartáč na 

mytí lahví a  dudlíků, později hrníček.  

A  dále na trhu existuje spousta po-

mocníků, věciček, které nejsou přímo 

nutné, ale rozhodně se hodí jako napří-

klad zmiňovaný kojící polštář, cestov-

ní postýlka, ohrádka, šátek na nošení 

miminka, chůvička pro dálkový 

poslech dítěte monitor dechu 

( hlavně pro nedonošená mi-

minka nebo pro miminka s po-

ruchami dýchání), jednorázové 

podložky. Je toho hodně a bez 

seznamu se něco snadno zapo-

mene. Vyjde to i na dost peněz, 

proto doporučujeme “vybavo-

vat” se postupně a  nenechávat 

vše na poslední chvíli, aby to pro 

vás nebyl takový finanční šok. 

Pořídit si miminko není zrovna 

levnou záležitostí, ale věřte, že 

to stojí za to. Tak hodně  štěstí.   

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com
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Dům, věž, pirátskou loď, nebo něco úplně jiného? 
Je jen na vašich dětech a jejich fantazii, 
co si ze stavebnice KAPLA postaví.
Tato unikátní stavebnice rozvíjí 
dětské myšlení a je zdrojem 
nekonečné zábavy.

Objednávejte na kidtown.cz
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Hračky jsou součástí dětského světa a dětem dělají 

radost. Dnešní hračkářství - obzvláště ta větší jsou 

hračkami přímo zavaleny. Nabídka je dnes vskutku 

bohatá a nejeden rodič se v ní ztrácí a tápe, jakou 

svému dítěti vlastně vybrat.

KDO SI HRAJE, 

NEZLOBÍ 



Byť se v  současné době do popřední 

zájmu dostávají tzv. lesní školky, které 

upřednostňují pobyt v přírodě a hračky 

z obchodů v nich vůbec nenajdete, po-

dle psychologických výzkumů je “správ-

ná hračka” ve vývoji dítěte nesmírně 

důležitá. Rozvíjí dětskou fantazii, krea-

tivní myšlení, podněcují smyslový, rozu-

mový a citový vývoj dětí. Co si ale pod 

pojmem “správná” hračka představit? 

SPRÁVNÁ HRAČKA
Dítě se hrou učí a vytváří svoji osobnost, 

která bude v  dospělém věku vyzrálá. 

I přesto, že se trendy mění a každý rok 

přibývá nových a modernějších hraček, 

mnohé typy zůstávají a  předávají se 

z generace na generaci. Souvisí to s tím, 

že fyzický a hlavně psychický vývoj dítě-

te (především předškolního věku) se ani 

v příštím století nijak převratně nezmě-

ní.  Než si ale přečtete seznam věcí, kte-

ré se hodí pro různé věkové kategorie, 

uvědomte si, že správná hračka nemá 

být úplně dokonalá. Čím méně „vychy-

távek“ bude mít, tím více může dítě 

zapojit fantazii či svou zručnost, aby 

hračku dotvořilo. Nehotová, nedoko-

nalá hračka může svou mnohoznačnos-

tí zastat mnoho jiných hraček, protože 

jako jediná bude vyhovovat dokonale 

- v  představě dítěte. Perfektní hrač-

ka uchvátí, ale jen na krátký okamžik, 

brzy se všechny možnosti - kterých není 

mnoho, vyčerpají.

CO HRAČKA U DĚTÍ ROZVÍJÍ?
Představivost - tu podporují např. sta-

vebnice

Hmat - různé materiály, z  nichž jsou 

hračky vyrobeny

Sluch - chrastítka, hudební hračky

Zrak - zářivé barvy hraček

Sociální vztahy - spolupráce s  dalšími 

dětmi

Soustředění

Motorika, myšlení, řeč

VYBÍRÁME “SPRÁVNOU”  
HRAČKU 
Dětské hračky napomáhají správnému 

vývoji dítěte, proto by měly být kvalit-

ní, kreativní a hraní s nimi by mělo dítě 

bavit. Hračka by měla dítě nejen zaba-

vit, ale také rozvíjet - měla by pro dítě 

být přínosem. Mezi takovéto hračky ur-

čitě můžeme zařadit výtvarné a naučné 

hračky, které dítě učí kreativitě. Hračky 

pro bystré hlavičky, dětské hudební ná-

stroje, společenské deskové hry, puzzle, 

pexeso či hry na profese také příznivě 

ovlivňují vývoj dítěte. Hračka by take 

pro dítě měla být motivující, vyvolávat 

u něj pocity a představivost. Zde záleží 

na tom, jakým směrem je dítě zamě-

řené - některé rádo kreslí, jiné si rádo 

staví. Rodiče by proto měli vybírat hrač-

ky take podle osobnosti dítěte. Častou 

chybou dospělých bývá to, že kupuje-

me hračky, které se líbí nám, a nedívá-

me se na ně dětskýma očima. Mnoh-

dy vybíráme hračky pro děti náročné 

a neodpovídající jejich vývojové úrovni. 

Složitá stavebnice letadla se sice může 

líbit tatínkovi, ale čtyřletý klučina si s ní 

poradí jen těžko. Vhodnou hračku mů-

žete vybrat například podle toho, na co 

si vaše děti rády hrají, nebo jaká posta-

vička z animovaných seriálů či pohádek 

je jejich nejoblíbenější. Pozorujte, jak 

se při hraní děti chovají a  jak rozvíjejí 

svou kreativitu.

DŘEVO NEBO PLASTY? 
Svým způsobem je to jedno (samozřej-

mě pokud nedáte do ruky dítěti závad-

nou plastovou hračku plnou ftalátů, ale 

to je jiná kapitola). Důležité je to, aby 

byla hračka barevná a bezpečná. Hrač-

ky pro malé děti by měly být samozřej-

mě omyvatelné a lehce udržovatelné.

DOBA ELEKTRONICKÝCH  
HRAČEK 
Určitě nelze zavrhovat všechny elek-

tronické hračky a myslet si, že jsou pro 
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• Na vzduchu neztvrdne, dokud se neupeče.

• Omyvatelná, antibakteriální, znovu-použitelná.

• Nezanechává nepořádek, úlomky, drobky.

• Nelepí, netoxická a absolutně bezpečná.

• Možno zapéct k zachování díla.

• Po zapečení zůstává pružná a lesklá.

Více na 
www.thinkdoh.cz

ThinkDoh_210x148.indd   1 23.9.15   19:18



děti nejlepší pouze dřevěné kostky 

a klasické panenky a autíčka. Výhodou 

elektronických hraček je jednoduché 

propojení zábavy s výukou, a to od nej-

útlejšího věku. Řada výukových hraček 

má takové vybavení, které reaguje na 

dotek či pouhou hudbu. Jsou to všichni 

ti mluvící pejskové, stolečky a knížky vy-

dávající nejrůznější zvuky.

KOLIK HRAČEK MÁ DÍTĚ MÍT?
Nelze říci, jaký počet hraček je optimál-

ní. Pokud máte prostor a finance na to, 

poskytovat ratolesti stále nové hračky, 

pak se toho nebojte. Děti se po něja-

ké době hraček nabaží a  hledají stále 

nové. Určitě by ale neměli rodiče zahr-

novat děti hračkami na úkor toho, aby 

jim věnovali svůj čas. Je třeba také dě-

tem ukázat, jak si mají s hračkou vlast-

ně hrát, co všechno hračka dovede.

HRAČKA PODLE POHLAVÍ  
A VĚKU
Jedním z nejdůležitějších kritérií pro vý-

běr je samozřejmě věk a pohlaví dítěte, 

pro kterého hračku vybíráte. Čím jsou 

děti starší, tím více se jejich zájmy za-

čínají lišit, byť nemusí být podmínkou, 

že auta a  stavebnice patří pro kluky 

a panenky s kočárky jedině a pouze pro 

holky. 
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KONKRÉTNÍ HRAČKY PRO  
KONKRÉTNÍ VĚK
Do šesti měsíců věku

Výběr hraček bychom měli podřídit nej-

častějším aktivitám dítěte: reakce na 

pohyb, zvuk.

Vhodnými hračkami jsou: bezpeč-

né oblé předměty z  plastických hmot 

pro nemluvňata, vnímání a  sledování, 

kroužky, chrastítka, zviřátka gumová, 

figurky s  pískátky, pokusy uchopení 

předmětů, závěsné hračky do postýlky 

nebo kočárku.

7 - 12 měsíců

Dítě v  tomto období sedí, otáčí se, 

vstává, leze, pokouší se o chůzi, začíná 

běhat, uchopuje a drží předměty, kte-

ré vkládá do úst a olizuje je, rozhazuje 

okolo sebe předměty, rozpoznává tva-

ry, barvy, příp. funkce, reaguje na zná-

mé tváře.

Vhodnými hračkami jsou: bezpečné, 

pestré lehké, dobře manipulovatelné 

hračky, které usnadní uchopení, pohyb 

a funkci - kubusy, pyramidy, kostky, vá-

lečky, figurky, panenky z  měkčených 

plastů, zviřátka z textilu i plyše, plastic-

ké a dřevěné hračky na tahání a tlačení 

s funkcí nebo pohybem, míče, kroužky, 

stavebnice, vozidla, jednoduché hu-

dební hračky, hračky do vody.

1 - 3 roky

Dítě samostatně vstává, stojí, běhá, ar-

tikuluje, opakuje, vnímá hlas, zvuk, (na-

slouchá vyprávění, melodii), sestavuje 

věty, samostatně si hraje, kombinuje 

a  objevuje možnosti využití hraček, 

panenek, zvířátek, figurek, stavebnic, 

pohyby vozidel, vnímá barvy, tvary, ob-

rázky snaží se psát, kreslit, modelovat, 

vnímá možnost kolektivní hry.

Vhodnými hračkami jsou: hračky na po-

sun nebo tahání, autíčka, vláčky, trak-

tory ze dřeva a  plastů, textilní a  ply-

šová zvířátka, panenky a  příslušenství, 

nářadí pro nejmenší, soupravy na písek 

a  do vody, houpací hračky, skluzavky, 

kočárky, vozítka, tříkolky, trakaře, kolo-

běžky, šlapací auta, traktory, stavebnice 

dřevěné a  z  plastů, domina, loto, pu-

zzle, hudební hračky, loutková divadla, 

pevné loutky a  maňásci, soupravy na 

navlékání, mozaiky, křídy, tabule, počí-

tadla, barevné tužky, voskové pastelky, 

omalovánky, dětské laptopy s individu-

álními programy (tvary, barvy, obrázky, 

melodie, vyprávění atp.)

Děti předškolního věku 3 – 6 let

Pro tento věk je typický je intenzivní 

rozvoj myšlení, fantazie, napodobování 

a do popředí se dere konstruktivní hra. 

Dítě přesněji manipuluje s  předměty, 

trénujuje paměť, rozvíjí se jeho zrako-

vé i estetické vnímání a samozřejmostí 

je pohybový rozvoj - zejména obratnost 

a síla. Dítě v tomto věku take rádo sou-

těží a  učí se základům mnoha sportů. 

Dokáže se déle soustředit a  navazuje 

sociální kontakty (např. ve školce, na 

kroužcích, na písku...).

Vhodnými hračkami jsou: Míče, kolo-

běžky, tříkolky, házecí obruče, kuželky, 

švihadla, obrázkové skládanky, hrací 

kuličky, korálky, puzzle, jednoduché 

hudební hračky, bicí, strunové, decho-

vé, konstrukční stavebnice, jednodu-

ché, ze dřeva, z  plastů, kombinované, 

jednoúčelové, univerzální, tématické 

(např. hrad, farma, pevnost, ZOO atp.), 

dopravní hry, značky a  jejich příslu-

27

Svět nejmenších



šenství, autodráhy, železniční modely 

a  jejich doplňky, miniaturní dopravní 

prostředky a  pracovní stroje. Zaříze-

ní miniaturních domácností, hračky 

do přírody, na písek, do vody, pro po-

hyb v přírodě a na hřišti, soubory pro 

tvořivé hry, pro stavbu jednoduchých 

modelů, staveb, funkčních zařízení, 

textilní a plyšové hračky, loutky, prsto-

vé maňásky, loutková divadla, figurky 

a jejich soubory (z dětských filmů, TV), 

panenky a  jejich doplňky, příslušenství 

malých domácností, stavebnice technic-

kých zařízení, dopravních prostředků, 

mechanické hračky s  pohonem včetně 

dálkového ovládání, jednoduché spo-

lečenské hry, házení kostkou, karetní, 

obrázkové, dětské laptopy, programo-

vané na výuku (abeceda, počty aj.), 

videohry odpovídající věku a  zájmům 

dítěte, obrázkové knihy, časopisy, vy-

střihovánky, skládanky. 

Děti mladšího školního věku 6 – 11 

let

Mladší školák začíná mít na hru méně 

času, protože chodí do školy. To ovšem 

neznamená, že by hra nebyla důleži-

tá. Ta stále tvoří velmi významnou část 

života dítěte – jejím prostřednictvím 

kromě rozvoje inteligence, logického 

myšlení, jemné motoriky, citu, zraku 

a sluchu se prohlubuje i estetická strán-

ka osobnosti, kreativita, dítět přichází 

na chuť technickým a  konstrukčním 

aktivitám, sběratelství, chovatelství, 

modelářství či jiným specializovaným 

zájmům. Právě v  tomto věku se dítě 

začíná hudební vzdělávat a  začíná se 

věnovat svým sportovním a  jiným ko-

níčkům.

Vhodnými hračkami jsou: Technické 

hračky všeho druhu, zejména stavebni-

ce a univerzální soupravy dílů pro jed-

noúčelové stavebnice (auto, loď, leta-

dlo, kosmické vozidlo atp.),konstrukční 

tvorbu nebo funkční modely, technické 

dopravní prostředky (bagr, nakladač, 

jeřáb aj.) s  mechanickým nebo elek-

trickým pohonem, soupravy autodráh, 

jejich doplňky a  příslušenství, mode-

lové železnice, jejich doplňky a příslu-

šenství, ovládací a signalizační zařízení, 

námětové soubory - pošta, obchod, lé-

kař, dopravní obsluha atp., miniatury 

funkčních přístrojů a zařízení pro dět-

skou domácnost např. pračka, šicí stroj, 

sporák, telefon atp. Hočičky zase uvítají 

soupravy pro šití, vyšívání, střihy a ma-

teriál pro tvorbu oblečení pro panenky, 

soupravy propletení, pletací stav a další 

doplňky, materiál aj., panenky a  jejich 

doplňky včetně oblečení, textilní a ply-

šové hračky, loutky, maňásky, sportovní 

hračky, koloběžky, jízdní kola, kolečko-

vé brusle, skateboardy, soupravy pro 

tenis, ping-pong, badminton, soft tenis, 

potřeby pro zimní sporty, vodní sporty, 

turistiku aj. Vhodné jsou i hudební ná-

stroje, ať již dechové, strunné, elektro-

nické, přenosné přehrávače, radiové 

přístroje, soupravy a přístroje pro mo-

delářské aktivity, pomůcky a stavebnice 

pro letecké, lodní, automobilové a že-

lezniční modeláře, stavebnice z plastů - 

kity, sběratelské komodity, společenské 

hry - náročné na intelekt, kombinační 

schopnosti, logiku, strategii, taktiku, 

vtip, zručnost atp. knihy, odborná li-

teratura, časopisy (předplatné), video 

- technika, filmy, učební programy, hry, 

hudební nahrávky aj., elektronika, PC, 

fotografování (vybavení a  doplňky), 

chovatelství, rybářské sporty, včelařství, 

akvaristika atd. Většina hraček přechází 

do další vyšší věkové skupiny.

Pamatujte, že vždy je a bude nejdůle-

žitější potřebou malých dětí láska a zá-

jem jejich rodičů a rodiny. Pak si budou 

moci děti v  klidu hrát, objevovat svět 

a rozvíjet svoji fantazii a svou osobnost.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com,   

zdroj: mezizenami.cz, zena.centrum.cz, 

hracky 365.cz
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Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

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, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, 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 šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

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.

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz
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Od narození do nějakých dvou let   bychom se měli 

snažit o  co největší rozvoj jemné motoriky pomocí 

spousty různých chrastítek, kostiček, hracích stolečků 

a prvních hudebních nástrojů. Myslím si, že vybírat 

jde dnes už opravdu ze široké škály různých druhů 

i výrobců.

Pokud ale vybíráme hračku pro dítě starší 3 let, měli 

bychom uvažovat nad její funkčností, přeci jen, jak 

dlouho dítě bude bavit plyšový medvídek? K  hrač-

kám, které dítě nějakým způsobem rozvíjí, učí nové 

věci, zkrátka jim něco dávají,  se budou jistě po čase 

opět rády vracet. Pravdou je, že kreativní hračky, 

kostičky a různé věci k vyrobení vyžadují pomoc ro-

dičů, jelikož tohle samo malé dítě nezvládne, ale od 

toho jste přeci jednou rodiči.

Jestliže kupujeme hračku dítěti staršímu 6 let, už se 

ani tak nejedná o samotnou hračku, jako spíše o hru 

nebo nějaký ten hlavolam. Je jasné, že plyšákem dítě 

tohohle věku moc nepotěšíme, ale na druhou stra-

nu proč nekoupit nějakou rodinnou stolní hru a po 

večerech se celá rodina nesejít a nevěnovat se sobě 

navzájem?

Zdroj: Dobrahracka.cz

Tohle je opravdu otázka do pranice, protože každé dítě si klade na hračku různé 

požadavky... Samozřejmě otázkou při výběru hračky je především věk dítěte. 

Jak správně vybrat hračku?

Nejoblíbenější výrobky Fisher-Price, se 
kterými se děti tak rády mazlí a hrají, nyní 
nově s technologií Smart Stages. Každé 
dítě se vyvíjí svým vlastním tempem 
a technologie Smart Stages tento vývoj 
vhodně podpoří. Vyberte si ze tří úrovní 
písniček, slovních spojení nebo zvuků tu 
pravou pro konkrétní vývojové období: 
stačí jen přepnout!

Úroveň učení7 interaktivních bodů

Úroveň 1

Ú
roveň 3

Úro
ve

ň 
2

se
SMART
STAGES

www.fisher-price.cz

Pejsek 
a pejskova 

sestřička se 
spoustou nové 

zábavy díky 
Smart 

StagesTM! 

První slůvka a zvuky 
vzbuzují pozornost 
Vašeho miminka.

Vaše děťátko se bude 
učit nové věci s každou 
další otázkou a odpovědí. 

Zábavná hra plná fantazie, kde se hračky 
stávají součástí příběhů, čímž rozvíjejí 
představivost Vašeho dítěte.

Objevování Povzbuzení

Hraní

O
ÚÚroovveňň

1 PÚrrooveeň

222

HÚrrovveň

333

CZ_FP_Pejsek_NEW_210x148.indd   1 4.9.15   9:06
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Jistě pro vás není žádnou novinkou, že dětská pokožka je 

mnohem citlivější, než pokožka dospělého. Je podstatně méně 

odolná vůči vlivům zevního prostředí a pro její ošetřování platí 

jistá specifika.

PRO MIMINKA 
JEN TO NEJLEPŠÍ
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• Hlavní zásadou je používání kos-

metických přípravků speciálně ur-

čených pro dětský věk. 

• Dále je vhodné minimalizovat kon-

takt dráždivých látek s kůží dítěte. 

To se týká jednak různých saponá-

tů, laků, barev, chemických látek… 

• Nesmíme ale zapomínat také na 

zbytky pracích prášků v  oblečení. 

K  praní dětského prádla by měly 

být používány speciální prací práš-

ky pro citlivou pokožku a  prádlo 

by mělo být důkladně mácháno. 

• Neméně důležité je vhodné ob-

lékání dětí do volných vzdušných 

oděvů z přírodních materiálů. 

• Zvláštní péči vyžaduje plenková 

oblast, kterou je potřeba udržovat 

suchou a čistou. 

Důležitou prevencí veškerých kožních 

problémů je správná hygiena. My se 

dnes budeme věnovat dvěma základ-

ním oblastem - péči o pokožku zadeč-

ku a genitálu a koupání a následnému 

správnému ošetření pokožky. 

ACH TY PLENKY...
V  posledních několika letech se mno-

hé výrazně změnilo. Látkové pleny na-

hradily plenky papírové, které přece 

jen lépe udrží dětský zadeček v suchu. 

Navzdory tomu ale stejně může někdy 

dojít k opruzeninám nebo, což je mno-

hem horší k plenkové dermatitidě. 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Pokud hovoříme o opruzeninách, jedná 

se o zarudnutí a zvýšenou vlhkost kůže 

v místech zvýšeného mechanického tře-

ní – tedy v kožních záhybech, v tříslech, 

pod zadečkem.  

Plenková dermatitida je zánětlivé one-

mocnění kůže. V  místech postižení je 

kůže lesklá, zarudlá až připomínající 

popáleninu. Přítomny mohou být také 

červené pupínky, otok a  šupinky. Prů-

běh infekce je často kolísavý, s perioda-

mi zlepšování a zhoršování. Maximum 

příznaků bývá v  místech největšího 

kontaktu pokožky s  plenou – na za-

dečku, na vnitřních plochách stehen, 

na stydké kosti, u  chlapečků na šour-

ku, u  děvčátek na zevním genitálu. 

Méně častou variantou této vyrážky 

je zarudnutí při okrajích plen. Zde se 

kromě vlhka uplatňuje mechanické 

dráždění plastikového okraje pleny.  

Hlavními patogenetickými faktory, 

které se uplatňují při vzniku plenkové 

dermatitidy, jsou vlhko, zvýšené tření 

kůže oproti plenám a  špatné dýchání 

kůže pod plenkami. K  dalším nepříz-

nivě působícím faktorům patří přesu-

šení kůže při používání detergentních 

mýdel, dráždivý vliv amoniaku z moče, 

působení enzymů ze stolice a  další. 

To vše narušuje celistvost a  tím i bari-

érovou funkci kůže. Odtud je již krů-

ček ke vzniku bakteriálního zánětu. 

Jiným druhem plenkové dermatitidy 

je kvasinková infekce. Disponující fak-

tory vzniku jsou shodné jako u  pros-

té plenkové dermatitidy. Významně 

se uplatňuje zejména vliv tepla, tření 

a  vlhka. Ohroženy jsou děti léčené ši-

rokospektrými antibiotiky. Obraz kva-

sinkové dermatitidy se liší od obrazu 

prosté plenkové dermatitidy. Celé 

plochy kůže jsou zarudlé s  pupínky 

a  puchýřky, které se snadno strhávají. 

Plocha postižení může být rozsáhlá.  

Pokud již dojde k  rozvoji některého 

z výše uvedených zánětů, je nutné vy-

hledat odbornou pomoc u ošetřujícího 

pediatra. Co ale dělat, aby jejich výskyt 

byl minimální? 

Především je nutné miminko často 

přebalovat. Nemělo by to ale zna-

menat pouhé vyměnění plenky. Po 

jejím sejmutí by vždy mělo následo-

vat pečlivé očištění genitálu. Poté 

je vhodné ponechat dítě krátce 

rozbalené, aby kůže mohla větrat.  

Před zabalením bychom měli ošetřit 

kůži preventivně vhodnou mastí proti 

opruzeninám, která vytváří ochrannou 

vrstvu a  zabraňuje působení dráždi-

vých látek na pokožku. Teprve potom 

bychom měli miminko zabalit do čisté 

pleny.

ABY BYLO VOŇAVÉ
Velkou péči musíme věnovat i ošetření 

miminka po koupeli. Při této příležitos-

ti určitě není od věci zmínit, že doba, 

kdy se doporučovalo miminko mýt až 

dvakrát denně je nenávratně pryč. Ob-

zvláště kojenci by se měli koupat maxi-

málně každý druhý den, protože každo-

denní koupání je pro ně nepřiměřenou 

zátěží.  Po koupeli je každopádně nut-

né kůži děťátka ošetřit dětským olejíč-

kem nebo dětským pleťovým mlékem.  

Dětské oleje nanášíme v malém množ-

ství na pokožku celého těla. Na kůži 

se tak vytváří ochranná vrstva, která 

brání nadměrnému vysušování. Někte-

ré oleje obsahují navíc výtažky z bylin. 

Existují také olejové gely obdobného 

účinku. Z celé řady výrobků na trhu je 

třeba vybrat pro každého individuálně 

vhodný preparát. Zejména novorozen-

ci mají sklon k  alergickým reakcím na 

různá aditiva v těchto preparátech. Pro 

nejmenší děti je tedy nejvhodnější čis-

tý neparfémovaný olej, například čistý 

slunečnicový olej připravený v lékárně. 

Místo olejíčku po koupeli lze použít dět-

ská pleťová mléka a krémy. Také ony po-

kožku hydratují a chrání před vysušením. 

Aplikují se v tenké vrstvě na celé tělíčko.  

Do snadno se zapařujících míst (pod 

krkem, v podpaží, v tříslech) je možné 

aplikovat malé množství dětského pu-

dru. Dětský pudr má vysoké absorpční 

schopnosti a chrání tak pokožku v ob-

lastech zapářky před opruzením. Při 

aplikaci nejprve nasypeme pudr na 

svou ruku a poté teprve naneseme do 

kožních záhybů děťátka. Vždy je nut-

né se vyvarovat manipulace s  pudrem 

v  bezprostřední blízkosti dítěte pro 

riziko vdechnutí partikulí pudru. Pudr 

nesmí být aplikován na kůži ošetřenou 

dětským olejem a na mokvavou kůži.

Zdroj: Pharma News, 

foto: Schutterstock.com
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Plenky WIONA Bio jsou:
• šetrné k dětské pokožce a celému dětskému organismu, 

ale také k životnímu prostředí
• vhodné nejen pro děti s citlivou pokožkou, ekzémy 

a alergiemi
• bez nebezpečných chemických látek, syntetik, parfémů 

a chlóru
• až ze 70 % vyrobeny z přírodních zdrojů
• díky vnějšímu plášti plenky vyrobenému ze 100 %  

z kukuřice jsou maximálně prodyšné a brání vzniku 
opruzenin

• obsahují extrakt ze zeleného čaje, který má antibakteri-
ální funkci a neutralizuje pachy

 
Za bezkonkurenční ceny na 

www.babystart.cz!

Víte, že vaše dítě pokožkou vstřebává chemické 
látky obsažené v běžných plenkách?
Vyzkoušejte jednorázové zdravé plenky WIONA Bio!

šetrné k dětské pokožce a celému dětskému organismu, 

vhodné nejen pro děti s citlivou pokožkou, ekzémy 

bez nebezpečných chemických látek, syntetik, parfémů 

díky vnějšímu plášti plenky vyrobenému ze 100 %  
z kukuřice jsou maximálně prodyšné a brání vzniku 

obsahují extrakt ze zeleného čaje, který má antibakteri-

Víte, že vaše dítě pokožkou vstřebává chemické 
látky obsažené v běžných plenkách?
Vyzkoušejte jednorázové zdravé plenky WIONA Bio!

Za bezkonkurenční ceny na 

www.babystart.cz!
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Svět nejmenších

„Hlavně aby bylo zdravé“ - nejčastější věta, kterou odpoví těhotné maminky 

na dotaz, zda se narodí holčička nebo chlapeček. Život ve své rozmanitosti 

tomu však vždy nedopřeje a rodiče jsou konfrontováni s onemocněním 

svých dětí. Těm běžným nemocem svých dětí jsme vystaveni všichni, 

známe úzkost a strach o zdraví dětí. Čemu však musí čelit rodina s vážně 

nemocným dítětem? Co prožívá ohrožené dítě?

KDYŽ JE 
NEMOCNÉ…
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V  počátečním stadiu nemoci  se vytvá-

řejí důležité odchylky, probíhají různé 

psychické  stavy, a to v jistém pořadí.

Nejprve se dostaví potíže, bolesti, prv-

ní náznaky toho, že něco není s tělem 

v  pořádku. Dítě zažívá tělesnou ne-

pohodu, rodiče první pocit ohrožení. 

Signály se projevují v představivosti, ve 

zhoršené kvalitě  spánku, který často 

provází děsivé sny. Úzkost se dále ma-

nifestuje pocitem tlaku na hrudníku, 

sevřeným hrdlem a pocitem staženého 

žaludku. Celkově je v  chování dětský 

pacient podrážděnější, což se projevu-

je zvýšenou aktivitou, „ zlobením“. Na 

druhé straně se objevuje nepřiměřená 

únava a  rychlá unavitelnost, nekore-

spondující s  předchozím výkonem dí-

těte. Začíná si stěžovat na potíže. Sa-

mozřejmě, čím těžší onemocnění, tím 

je situace horší. Pojďme se společně 

podívat na situaci, kdy se jedná o onko-

logické onemocnění

Lukáš (6 let, onemocněl leukémií): „Syn 

byl asi čtyři měsíce bledý, značně una-

vený, spavý. Prodělal chřipku, ale od 

té doby měl stále zvýšené teploty. Nej-

prve to vypadalo jako stav po chřipce, 

ale protože to trvalo tak dlouho, už 

se mi to nezdálo. Byla jsem na nervy, 

nemohla jsem spát. V hlavě mi běželo 

podezření a strach, aby to nebylo něco 

vážného. Úzkostlivě jsem měřila teplo-

tu a byla zoufalá z toho, že je tam zase 

37,5 stupně Celsia. Manžel mě uklidňo-

val, že to nic nebude, že plaším. Syn ne-

věděl, co se děje, byl spíš podrážděný, 

protože jsem po něm chtěla, aby byl 

v klidu a odpočíval. Krevní testy nako-

nec odhalily leukémii.“

CO BUDE DÁL?
V  dalším stádiu už musíme přiznat, 

že je dítě opravdu nemocné a děje se 

něco zlého. To znamená definovat své 

dítě jako nemocné, prožívat s tím spo-

jené afektivní reakce (emoční labilita, 

podrážděnost, pláč, zlost) a  vyřazení 

z normálních sociálních povinností (na-

rušení školní docházky, přerušení zá-

jmových aktivit, vyčlenění z  kolektivu, 

změna role v  rodině, změna kontaktu 

se sourozenci). S  hodnocením potíží 

nejvíce souvisí dosavadní zkušenost 

s  onkologickým onemocněním v  rodi-

ně a okolí. Rodina i dítě si často klade 

otázku „co bude dál?“.

Velice často se matky identifikují se 

svým malým dětským pacientem, pou-

žívají dyádickou formulaci „léčíme se, 

čeká nás vyšetření, bolí nás píchání…“. 

Nemoc prohlubuje symbiózu vztahu 

matka-dítě. V  období začátku nemoci 

je tato vazba důležitá pro pocit bezpečí 

dítěte, je však potřeba ve vztahu praco-

vat na separaci (oddělení) matky od dí-

těte (přirozeně z ontogenetického hle-

diska se děje separace dítěte od matky).

Matka (35 let), dvouletá Ivetka (nádo-

rové onemocnění ledvin):  „Léčíme se 

na onkologii, malá má za sebou che-

moterapii a  čekáme na ozařování. To-

hle zvládneme, hlavně že to není rako-

vina.“

U lidí bez přímé zkušenosti se objevuje 

působení „mýtu  o  rakovině“ jakožto 

o nemoci zákeřné, nečisté, nemoci vy-

volávající strach, pocit hanby a  studu. 

Pojem  rakovina  odedávna obklopuje 

mystická představa nevyléčitelnosti 

a  neodvratné smrti, které předcházejí 

kruté a  neutišitelné bolesti a  jiná utr-

pení a  omezení kvality života. To je 

důvod, proč se v onkologických kruzích 

zásadně používá termín onkologické 

onemocnění či nádorové onemocnění, 

ne rakovina.
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Zajistěte se pro případ závažných  
onkologických onemocnění

Podle nejrůznějších statistik zůstává rakovina dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po 
nemocech srdce a cév, a to u obou pohlaví. Poslední průzkumy Pojišťovny České spořitelny ukázaly, že 
onkologická onemocnění jsou v Čechách vůbec nejobávanější z vážných nemocí – bojí se jich tři lidé ze 
čtyř. Patří také k nemocem, s nimiž má zkušenost téměř každá česká rodina. V blízkém okolí se s rakovi-
nou setkal každý druhý Čech. Největší strach máme z rakoviny zažívacího traktu, která také patří u obou 
pohlaví v Čechách k nejčastějším diagnózám.

Je důležité se pro takové situace dobře zajistit. „Léčba onkologických onemocnění je díky moderní péči čím dál tím úspěšnější, avšak 
vyžaduje mnoho času,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Následkem velmi 
vážných onemocnění obvykle bývá dlouhodobý výpadek příjmu, avšak Češi stále nepatří k těm, kteří by se pro tyto případy pojistili, 
což nám potvrzují jak průzkumy, tak interní dlouhodobá statistika.“ Nižší příjem je v rodinném rozpočtu samozřejmě velice citelně znát. 
Je tedy dobré se dopředu připravit a vyřešit možné ztenčení rodinných financí dobrým pojištěním. Vždyť s jistou finanční podporou  
v podobě vysokého pojistného plnění je snazší se na léčbu plně soustředit a současně také napnout všechny síly na úspěšné uzdra-
vení. Nyní můžete pro případ onkologického onemocnění využít novinku od Pojišťovny České spořitelny, která připravila podzimní 
zvýhodněnou akci zaměřenou právě na takové vážné životní situace.

Klientům, kteří si od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 sjednají riziko velmi vážných onemocnění v rámci FLEXI životního pojištění (nebo 
pojištění pro děti FLEXI JUNIOR) a v budoucnu onemocní některým ze závažných onkologických onemocnění, vyplatí dvojnáso-
bek pojistného plnění. Akce platí i pro stávající klienty FLEXI životního pojištění, kteří si stejné riziko nyní poprvé sjednají do své 
pojistky změnou stávající smlouvy (zvýhodnění se netýká změny u stávající smlouvy FLEXI JUNIOR).

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

Příklad:
Klient si sjedná 23. 9. 2015 novou smlouvu s pojištěním velmi vážného onemocnění v kompletní variantě na pojistnou částku  

500 000 Kč. Za deset let mu bude diagnostikován zhoubný nádor.

Víte, že: 

     •  V počtu nově diagnostikovaných zhoubných nádorů patří Česká republika mezi nejzatíženější státy světa?

     •  Významnými faktory nárůstu počtu nemocných jsou zvyšující se průměrný věk obyvatelstva, zevní vlivy (kouření, strava)  
a genetické predispozice?

     •  Mezi nejčastější diagnózy onkologických onemocnění patří u mužů nádory prostaty, tlustého střeva a plic?

     •  Ženy se nejčastěji potýkají s nádory prsu, tlustého střeva, dělohy a plic?

     •  Rakovina zůstává dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po nemocech srdce a cév, a to u obou pohlaví? 

Plnění bez akce Plnění s akcí

Pojištění velmi vážných onemocnění 500 000 Kč 1 000 000 Kč 

Dvojnásobné plnění!
V případě onkologických onemocnění 

vyplatíme dvakrát víc. 

Mimořádná akce pro smlouvy podepsané  
v období 14. 9. — 30. 11. 2015.

Více informací na www.flexi.cz/akce

Astornik_PR advert_A4_Spad.indd   1 09.09.15   16:16



Rodiče dětského pacienta musí volit 

mezi několika alternativami - dále vy-

čkávat, navštěvovat lékaře, konzulto-

vat se specialisty, zařadit se do léčebné-

ho programu.

V této fázi začíná rodina otevřeně ko-

munikovat se svým okolím, nejčastěji 

s širší rodinou, a začíná aktivně hledat 

možnosti řešení. Členové rodiny se se-

znamují s  nemocí, shánějí informace 

a vyhledávají zkušenosti laické popula-

ce. Začnou se stýkat s jinými rodiči, kte-

ří mají zkušenost a mohou ji předávat. 

Napojují se na sdružení, která se zabý-

vají onemocněním. Smyslem je čerpat 

vědomosti a zkušenosti, posílit naději.

Nejčastějšími pocity, které se objevují 

v celé rodině, jsou úzkost a strach. Dů-

ležitým a  významným je i  pocit viny. 

U lidí s podprahovými pocity viny a ne-

vědomou potřebou potrestání může 

nemoc zatížit psychiku tak, že je ne-

moc vnímána jako trest - trest za to, co 

druhému udělali; měli se o dítě starat 

lépe a více, a  také co neudělali. V  ro-

dinné  interakci  získává nemoc i  svůj 

význam, významově platný pro každou 

rodinu zvlášť.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA 
U  těžce nemocných dětí je vždy velmi 

důležité zajistit správnou výživu. Téměř 

všechny onkologicky nemocné děti jsou 

v průběhu léčby ohroženy podvýživou. 

Její příčiny jsou různé. Nedostatečný 

příjem může být podmíněn malou na-

bídkou stravy, nevolností a  zvracením, 

které mohou provázet podání chemo-

terapie, nebo bolestmi v  ústech. Také 

poruchy trávení a zvýšená potřeba živin 

a energie se na podvýživě podepisují.

Zhoršený stav výživy se poté může po-

dílet na zhoršení průběhu základního 

onemocnění, na dramatičtějším průbě-

hu s infekčními komplikacemi, na pro-

dlužovaném pobytu dětí v  nemocnici 

při blocích chemoterapie a  také může 

vést k opakovaným hospitalizacím.

Rozvoji a  prohloubení podvýživy je 

možno předcházet. Děti jsou od počát-

ku a  při každé hospitalizaci důkladně 

vyšetřeny jak klinicky, tak i laboratorně, 

mají pečlivě vedenou váhovou křivku 

a  sestřičky v  jednoduchém dotazníku 

odhalí, je-li na místě návštěva nutriční 

terapeutky nebo je-li stav vážnější a je-

-li potřebný zásah lékaře.

Základem úspěchu je práce nutriční te-

rapeutky, která s ohledem na aktuální 

stav dítěte doporučí nejen konkrétní 

potraviny, ale navrhne i  jejich úpravu. 

Dle věku indikuje podávání enterál-

ní výživy k  popíjení. Rodičům i  dětem 

opakovaně vysvětlujeme význam podá-

vání nerizikové stravy, to znamená stra-

vy bez živých bakterií, tedy bez  jinak 

oblíbených jogurtů a  také bez ořechů 

a plísňových sýrů pro nebezpečí plísní. 

V  době radioterapie na oblast kraji-

ny břicha je vhodná strava bezmléčná 

a bezlepková.

Pokud lékaři nevystačí s  popíjením 

enterální výživy, snaží se situaci řešit 

podáváním výživy cestou do žilního ře-

čiště. Nejčastěji pak kombinují výživu 

do žilního řečiště s výživou podávanou 

ústy, případně sondou do žaludku. Ně-

kdy je nezbytné i chirurgické zavedení 

sondy do žaludku přes stěnu břicha, 

tzv. PEG.

Nedílnou součástí péče o  dobrý výži-

vový stav dětí je pak léčba infekčních 

komplikací (mohou vést k  bolestivým 

zánětům celého trávicího traktu, pře-

devším dutiny ústní a  konečníku). Po-

dávání léků proti zvracení při chemote-

rapii je samozřejmostí. Léčba bolesti je 

nezbytná a mnohdy sama o sobě výraz-

ně zlepší příjem stravy.

Zdroj: sancedetem.cz, 

vyzivavnemoci.cz, 

foto: Schutterstock.com

40

Svět nejmenších





Předškoláček

Také máte doma nějaké to dítko, kterému ještě můžete připravovat 

svačinku, aniž by hrozilo nebezpečí, že ji   v nestřeženém okamžiku hodí 

do koše a sní něco velmi nezdravého? Potom je nejvyšší čas naučit ho, co 

je zdravé.

ZDRAVÁ 
SVAČINKA



INZERCE

Předškoláček



Ačkoliv svačinkám nepřikládáme až 

takovou váhu, odborníci na výživu se 

domnívají, že jejich podíl na zdravot-

ních problémech dětí rozhodně není 

zanedbatelný. V  České republice má 

bohužel polovina dětí hraniční nebo 

vysokou hladinu cholesterolu a třetina 

z  nich spadá do kategorie obézních. 

A  na vině mohou být právě svačinky, 

které jsou často nevyvážené a obsahují 

až příliš mnoho tuků. 

Samozřejmě, že je fajn napsat, jak by 

měla zdravá svačinka vypadat, druhou 

stranou mince potom ale je, přesvěd-

čit dítě, aby ji skutečně zkonzumovalo. 

Obzvláště, pokud ho ve škole obklopují 

automaty na brambůrky a  přeslazené 

nápoje. Určitou možností je dovolit 

dětem vzít si svačinu z  automatu jen 

jednou týdně a dohlédnout na to, aby 

měly denně pořádnou svačinu z domo-

va, zvláště pokud nesnídají. Nebo ještě 

lépe -  poprosit vedení školy, aby auto-

maty na nezdravé pochutiny vyměnilo 

za automaty na zdravé dobroty. Ty už 

totiž existují. Nabízejí namísto bram-

bůrků a  čokoládových tyčinek mléčné 

výrobky, ovocné čaje s  vitamíny, nebo 

různé cereální tyčinky. Ovšem, než se 

vám to podaří, budete si muset zřej-

mě ještě nějakou tu zdravou svačinku 

doma připravit. A jak by měla a neměla 

vypadat?

1. ŠPATNÉ VARIANTY
Patří sem již zmíněné čokoládové tyčin-

ky, sušenky, ale i párky v rohlíku, ham-

burgery, smažené hranolky a podobné 

výrobky. Všechny tyto „lahůdky” přispí-

vají ke vzniku dětské obezity a nezříd-

ka i ke zhoršení zdravotního stavu. Ob-

sahují příliš mnoho cukrů a nezdravých 

tuků. Smažená jídla, často na přepále-

ném oleji, mohou být zdrojem karcino-

genních látek, podporujících vznik ra-

kovin. Mezi nevhodné svačiny ale patří 

i ty, které se lehce kazí, jako dorty, ma-

jonézové chlebíčky a  saláty. Takovéto 

typy svačin bychom měli vyřadit úplně, 

nebo je alespoň omezit na minimum. 

2. NEUTRÁLNÍ VARIANTY
Je to bílé pečivo namazané živočišným 

máslem se salámem, sýrem, doma upe-

čené koláče, perníky, na poslední chvíli 

zakoupené bagety, sendviče, loupáky či 

jiné výrobky voňavých pekáren a bage-

térií. 

3. PROSPĚŠNÉ VARIANTY
Do této skupiny patří veškeré ovoce, 

zelenina, celozrnné pečivo, cereální 

výrobky, rostlinné tuky, nízkotučné 

mléčné výrobky a  sýry, šunka, anebo 

rybí pomazánky. Obecně jsou to pokr-

my s vysokým obsahem vlákniny a jídla 

bohatá na vitamíny, minerály a  stopo-

vé prvky. Je důležité volit pestré slože-

ní svačin, dbát na to, aby byly čerstvé 

a lehce stravitelné. Vhodnější jsou men-

ší, avšak různé druhy porcí. 

NEZAPOMEŇTE NA PITÍ.
Důležitou součástí každé svačinky musí 

být samozřejmě tekutiny. Děti musí 

i během vyučování dodržovat pitný re-

žim, proto jim nezapomeňte přichystat 

dostatek pití. Nejvhodnější je kombina-

ce přírodních ovocných šťáv, ředěných 

stoprocentních džusů, čajů, vody a mi-

nerálek. Slazeným limonádám se snažte 

pokud možno vyhnout. 

Oblíbené jsou i  mléčné nápoje, které 

ovšem nenahrazují tekutiny, ale jíd-

lo. Pokud tedy vybavíte dítě nějakým 

mléčným nápojem, kterých je široká 

nabídka, neznamená to, že již nepotře-

buje jiné tekutiny. 

ZÁVĚREM JEDEN RECEPT NA 
ZDRAVOU SVAČINU 
Sendvič se šunkou, sýrem a kiwi

Ingredience:

2 plátky celozrnného chleba, 1 lžíce 

rostlinného máslo, plátek dětské šunky, 

plátek nízkotučného eidamu, 1 ks kiwi, 

sekaná pažitka 

Postup

Plátky chleba namažeme máslem. Na 

jeden položíme plátek šunky, na koleč-

ka rozkrájené oloupané kiwi, přidáme 

plátek sýra, posypeme pažitkou a  při-

klopíme druhým plátkem chleba. Mů-

žeme dát zapéct do sendvičovače nebo 

nechat pouze takto složený. 

Zdroj:vareni.cz, 

foto: Schutterstock.com

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?
• 59 procent dětí dostává ke svačině něco sladkého. 

• 56 procent dětí svačí tučné bílé pečivo. 

• Ovoce s sebou do školy dostává jen 23 procent dětí.

• 10 procent školáků trpí nadváhou. 
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www.mlekarna-valmez.cz

Kefírová mléka  
z Mlékárny 

Valašské 
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Zdraví

Podle odhadu odborníků je každý třetí člověk na něco alergický. Alergenem 

může být nějaká potravina, pyl, roztoč, nebo třeba plíseň. V podstatě 

cokoliv kolem nás může sloužit jako zdroj toho, co naše tělo dráždí.

ALERGIE, 
SLOVO, KTERÉ BOLÍ…



Odborně řečeno, alergie je přemrštěná 

odpověď imunitního systému na zcela 

běžné podněty, nazývané alergeny. 

Přičemž alergie na jedinou substanci 

vzniká jenom ojediněle , obyčejně se 

v různé míře kombinují. Například 50% 

alergiků, kteří reagují na pyly břízy, 

jsou alergičtí na jablka. 

ZE VZDUCHU, NEBO Z JÍDLA?
Podle cesty, jakou se vnější alergeny do-

stávají do těla, rozeznáváme alergeny 

• vzdušné,

• potravinové,

• kontaktní.

Mezi alergeny přenášené 

vzduchem patří:

• pyly (různé druhy kvetoucích trav, 

byliny jako jetel, ambrózie, řepka, 

z  dřevin topoly, bříza lípa, jasan 

a mnoho jiných), 

• plísně (parazitické houby, které se 

vyskytují ve vlhkých místnostech 

jako koupelna, sklep, dále v trávě, 

pod nakupeným listím, vlhkým šat-

stvem atd.), 

• roztoči (mikroskopické organiz-

my žijící v  prachu, v  domácnosti 

v  kobercích, matracích, polštářích 

, pokrývkách a zvlášť milující teplé 

a vlhké prostředí), 

• látky produkované domácími zví-

řaty (pozor, kožíšek je jen vhod-

ným nosičem zvířecích alergenů, 

jejich zdrojem jsou výměšky žláz, 

moč, kůže a  krev domácího maz-

líčka).

Zajímavé je, že většina z nás se zajímá, 

jestli jí zdravě, ale málokdo se stará 

o  to, jaký vzduch dýchá a  přitom se 

v průběhu dne nadechneme až 20 000 

krát. Přičemž, zatímco úprava a celko-

vé zlepšení životního prostředí - a  tím 

i venkovního ovzduší - jsou programem 

dlouhodobým, v  uzavřeném interiéru 

lze kvalitu dýchaného vzduchu zlepšit 

pomocí čističů či čističek vzduchu (prač-

ky vzduchu) okamžitě. Díky těmto pří-

strojům je možné v  našich domovech 

i na pracovištích zachytávat nebezpeč-

né látky ze syntetických materiálů, čis-

tících přípravků nebo zbytky roztočů, 

různé pyly, bakterie či domácí prach. 

Při výběru bychom měli vždy zohlednit 

především náklady na provoz přístro-

je, jeho hlučnost a  vzduchový výkon. 

Existují různé skupiny čističek vzdu-

chu, a tak není jednoduché vybrat ten 

správný model.

Mezi nejznámější potravinové 

alergeny patří: 

• ořechy všech druhů (lískové, vlaš-

ské, burské, mandle, kešu, para) 

• mořské plody a ryby 

• mléko 

• vajíčka 

• ovoce (nejčastěji citrusové plody, 

dále kiwi, jahody, broskve a jiné) 

• zelenina 

• obiloviny (lepek obsažený v pšeni-

ci, ovsu, ječmeni, žitu), sója

V  raném dětském věku často vzniká 

alergie na kravské mléko a  vaječný 

bílek. Dobrou zprávou je, že nesná-

šenlivost živočišních bílkovin ustupuje 

věkem. To je důvodem, proč se odklá-

dá podávání neupraveného kravského 

mléka a vaječného bílku malým dětem. 
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Nicméně i pro tyto děti existují už mlíč-

ka, která řeší právě tuto intoleranci. 

Dobrou zprávou pro obchodníky s bez-

lepkovými potravinami je, že alergie 

na lepek je doživotní. Podobně jsou na 

tom oříšky, mořské plody a ryby. Nicmé-

ně potravin pro celiatiky již je naštěstí 

na trhu celá řada, tudíž i s touto intole-

rancí se dá velmi kvalitně žít. 

Od skutečné potravinové alergie je nut-

né oddělit pseudoalergii, což je reakce 

na potraviny, které obsahuje různé che-

mické ingredience, ochucovadla, barvi-

va, konzervační a antioxidační látky. Ty 

při svém působení v  zažívacím traktu 

uvolňují histamin (z toho název antihis-

taminika, léky na alergii) a mohou způ-

sobit příznaky podobné alergii. 

Kontaktní alergeny 

(alergeny působící přes kůži): 

• různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy 

(bižuterie, hodinky, háčky, knoflí-

ky, spony) 

• kosmetika (mýdla, šampony, líči-

dla, krémy, masti, parfémy, oleje) 

• léčivé přípravky v  lokální podobě 

(mastě, krémy, gely, tinktury, ob-

klady) 

• čisticí prostředky, barvy, lepidla

Nejčastější typy alergie a jejích 

projevy

• Alergická rýma 
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Sezónní alergická rýma je pylového 

původu. Vznik jejích projevů jako jsou 

svědění očí, nosu, pálení v  krku, zá-

chvaty kýchání, vodnatý výtok z  nosu 

nebo naopak jeho ucpání, kopíruje 

pylovou sezónu. I když je koncentrace 

pylů nejvyšší na jaře, alergická rýma 

se vyskytuje i v  létě (pyly trávy) a  i na 

podzim (pyly vysokého plevele). Záleží, 

na který druh je přecitlivělost vyvinu-

tá. Pyly patří mezi vzduchem přená-

šené alergeny, to však neznamená, že 

jsou nebezpečné jenom ve vzduchu. 

Pro alergika může nastat problém i po 

konzumaci medu, nebo jiného včelí-

ho produktu (mateří kašička, propo-

lis), který obyčejně pyl obsahuje také.  

 

Celoroční alergická rýma má stejné, 

i  když ne tak prudké příznaky jako 

sezónní rýma. Alergenem je obyčejně 

prach obsahující roztoče, kterým se 

dobře daří ve vláknech a prachu. Může 

se vyvinout i u disponovaných lidí, kteří 

jsou profesně spojeni s určitými alerge-

ny (zemědělci, pracovníci v  laborato-

řích, pekaři, malíři, koželuhové). 

• Atopický ekzém 

Atopický ekzém je velice typickým pro-

jevem alergie u malých dětí do tří let. 

Období mezi třetím a šestým rokem je 

přechodné a existují zhruba tři cesty dal-

šího vývoje. Buď zmizí nadobro, nebo 

má alespoň tendenci ustupovat. V do-

spělosti obtěžuje jenom menší procen-

to alergiků. Asi nejčastěji se přehoupne 

do fáze dýchacích obtíží, případně se 

kombinují jak kožní, tak dýchací obtíže.  

 

Ložiska ekzému se nacházejí v  pod-

kolení, loketní jamce, na tvářích, 

kolem úst, na krku, ve vlasaté části 

hlavy a  rozšířit se můžou prakticky 

po celém těle. Začervenalé, olupu-

jící se mapy mohou někdy i  mokvat 

a  hlavně je doprovází silné svědění.  

Atopický ekzém způsobují nejčastěji 

potravinové alergeny. 

• Jiné kožní formy alergie

 � Kopřivka

je výsev pupínků kdekoliv na kůži. Má 

určité charakteristické znaky jako za-

červenalý lem s  vnitřním prosvětlením 

a úporné svědění. Může i splývat a po-

stihovat tak větší plochy těla. Alergická 

kopřivka trvá několik hodin a pak mizí. 

 � Angioedém

je zvláštní a nebezpečnější forma kop-

řivky.  Spíš než svědivý, je otok v oblasti 

obličeje, rtů, očních víček, jazyka a v ji-

ných oblastech, bolestivý. Když vznikne 

v  oblasti hltanu, hrtanu nebo jazyka, 

uzavře tak volný průchod dýchacím 

cestám a  bez okamžité pomoci hrozí 

udušení. 

 � Kontaktní ekzém

je způsobený alergenem zvenku a pro-

jevy na kůži jsou omezeny jenom na 

místo jeho kontaktu. Zkušenosti s aler-

gickým projevem na nějaký kosmetický 

nebo čisticí prostředek přípravek popi-

suje až 80% lidí. Silnými kontaktními 

alergeny jsou různé kovy. Hodinky, bi-

žuterie, opasky pozornosti neuniknou. 

Zapomíná se ale na různé háčky, zipy, 

knoflíky a ozdobné kovové prvky. 

 � Astma 

Alergie není nemoc, jenom nepřimě-

řená reakce na běžné podněty. Ast-

ma už ale ano. Jedinec s  predispozicí 
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k alergii se dostane do kontaktu s tím 

svým alergenem a spustí se reakce, vý-

sledkem které je uvolnění zánětlivých 

mediátorů. Ty způsobí vznik zánětu. 

Jakýkoliv zánět provází otok, zvýše-

né prokrvení a  sekrece (produkce te-

kutiny). Stačí si představit zanícený 

prst. Je rudý, oteklý, plný hnisu a bolí.  

Obdobně to probíhá v  průduškách. 

Drobné svaly průdušek jsou přecitlivělé 

a lehko dochází k jejich smrštění. Spolu 

s otokem a zvýšenou produkcí hlenu se 

omezí volné proudění vzduchu. Nave-

nek slyšíme průduškové pískání, horší 

je to, co cítí astmatik – dusí se. Nedo-

statek vzduchu způsobí, že se tělo za-

čne bránit a zapojovat do činnosti po-

mocné dýchací svaly. Je to viditelné při 

nádechu jako vtahování mezižeberních 

prostorů u  dětí a  jamek nad klíčními 

kostmi u dospělých. 

 � Alergická reakce na hmyzí 

bodnutí

V  úvahu přicházejí v  našich pod-

mínkách včely, vosy a  sršni. I  bez 

projevů alergie je bodnutí tím-

to hmyzem nepříjemné a  bolesti-

vé a  tak je asi lepší se mu vyhnout.  

Lokální reakce po bodnutí v  podobě 

pupenu vzniká z malé dávky jedu a ne-

znamená alergii. Alergická reakce vzni-

ká jenom u lidí přecitlivělých na tento 

jed a  nastupuje okamžitě. Může být 

lokální – zarudnutí, otok, bolestivost, 

nebo v horším případě celková. Anafy-

laktická reakce se šokovým stavem jako 

celkový projev alergie na hmyzí bodnu-

tí je hodně dramatická. 

 � Anafylaktická reakce

Je to vystupňovaná celková reakce or-

ganizmu na určitý alergen. Podle typu 

alergenu, místa jeho působení a  stup-

ně přecitlivělosti alergika vznikají ne-

přehlédnutelné a různě vyjádřené pří-

znaky anafylaktické reakce: 

 � nevolnost a nutkání na 

zvracení, 

 � třasavka, 

 � průjem, 

 � dušnost, chrapot, kašel až ast-

matický záchvat, 

 � nervozita a strach.

Velmi nebezpečnou a dramaticky vypa-

dající situací je anafylaktický šok. Ble-

dost, nitkovitý puls a  poruchy srdeční 

činnosti rychle následují křeče a bezvě-

domí. Šokový stav jakéhokoliv původu 

je důvodem k neodkladné pomoci, pro-

tože bez ní může skončit smrtelně. 

JAK ZJISTIT, NA CO JSME  
ALERGIČTÍ
V  případě, že jsme se s  daným aler-

genem již potkali, obyčejně přijdeme 

k  lékaři s  hotovou diagnózou. Když 

svůj alergen dosud neznáme, lékař má 

k dispozici několik testovacích metod. 

• Kožní testy mohou být náplasťové 

(alergen působí na povrchu kůže), 

nebo intradermální (tenounkým 

vláknem se jemně zaškrábne kůže 

a současně se tam zanese testova-

ný alergen). 

• Krevní odběry na stanovení hladi-

ny specifických protilátek. 

• Doplňková vyšetření kožní, ORL, 

gastroenterologické vyšetření 

apod. 

LÉČBA
Nejlepší léčbou je prevence. I  když je 

těžké se alergenům vyhnout úplně, 

můžeme se snažit o minimalizaci kon-

taktu s nimi. Sledování pylové sezóny, 

vyloučení zvířecích alergenů, nebo za-

koupení pokrývek z  dutého vlákna, 

by mělo být samozřejmostí. Při výběru 

vhodného koberce nezapomeňte, že 

nejlepší koberec je žádný koberec. 

Samotná léčba je komplikovaná a přís-

ně individuální vzhledem k  různým 

funkcím, které imunitní systém jako 

držitel obranného štítu organizmu má. 

Výběr správného postupu náleží do ru-

kou odborníka imunologa-alergologa 

a zahrnuje několik skupin léků: 

• desenzibilizační (resp. hyposen-

zibilizační) léčba spočívá v  dlou-

hodobém podávání upraveného 

alergenu, na který je organizmus 

přecitlivělý 

• antihistaminika (působí úlevu od 

svědění, šimrání v  nosu a  krku 

a kýchání) 

• steroidní látky (ve formě inhalá-

torů, sprejů, kapek do nosu, očí 

a průdušek) 

• kromony (preventivně podávané 

léky, které snižují uvolňování zá-

nětlivých mediátorů) 

• antiastmatika (léky podávané 

k  úlevě u  astmatického záchvatu 

ve formě spreje) 

• nosní kapky k uvolnění ucpaného 

nosu

Každý alergik, který už jednou zažil 

prudkou alergickou reakci s celkovými 

příznaky, ví, co to obnáší. Proto by spo-

lu s kartičkou alergika měl být vybaven 

balíčkem léků s  názvem protišokový 

balíček a nosit ho všude sebou a hlavně 

ho v případě potřeby umět použít. 

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: Ordinace.cz
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S termínem artróza se jistě setkala většina z nás, 

ovšem málokdo už ví, že toto nejčastější kloubní 

onemocnění postihuje více ženy. Artróza je bolestivé 

onemocnění, které pozvolným rozvlákněním kloubní 

chrupavky narušuje a deformuje strukturu kloubů. 

Tato deformace nadále omezuje a snižuje kloubní 

hybnost. Onemocnění se vyskytuje celosvětově 

a postihuje obě pohlaví, ovšem výzkumy upozorňují, 

že ženy k tomuto onemocnění mají větší náchylnost. 

Čím je to vysvětleno?

ONEMOCNĚNÍM ARTRÓZOU 

TRPÍ VÍCE ŽENY
PTÁTE SE PROČ?

Zdraví



MOHOU ZA TO HORMONY?
Odborníci se řadu let domnívali, že je 

artróza převážně pasivním doprovod-

ným jevem stárnutí, kdy dochází k po-

stupnému opotřebení kloubní chru-

pavky. Novodobé výzkumy ukazují, že 

onemocnění má mimo jiné i  povahu 

aktivní, související s  životním stylem 

moderního člověka. Mezi ovlivnitelné 

příčiny vzniku těchto chorob patří pře-

devším nezdravé stravovací návyky

a  způsob života. Často vysvětlovaným 

odůvodněním větší náchylnosti u  žen 

se uvádí vyšší věk a tedy delší přežívání 

žen oproti mužům. MUDr. Pavel Drbal, 

specialista na rehabilitační a  fyzikál-

ní medicínu, dále upozorňuje na hor-

monální změny v  menopauze. Po me-

nopauze dochází ke zhoršení funkce 

vaječníků a tím také k menší produkci 

ženských pohlavních hormonů – estro-

genů. Díky úbytku těchto hormonů se 

tělo ženy stává více náchylné na rozvoj 

postmenopauzální osteoporózy. 

JEMNÁ PRÁCE = ZVÝŠENÉ RIZIKO
Artrózou dále bývají nejčastěji postiže-

ny nosné klouby (kolena, kyčle), které 

jsou ze zřejmých důvodů nejvíce namá-

hanými klouby. Artrózu drobných klou-

bů ruky u žen lze zdůvodnit  tím, že se 

ženy více než muži věnují jemné práci. 

To dokládá například větší výskyt art-

rózy kořenového kloubu palce u švad-

len. Náchylné k rozvoji onemocnění je 

zmiňována i práce u PC či jiná sedavá 

zaměstnání, která mohou být spojová-

na se stresem a tedy i vyšším svalovým 

napětím. Tyto vnitřní síly a svalové ne-

rovnováhy, které si zpravidla člověk ne-

uvědomuje, zhoršují funkci především 

v  oblasti páteře a  horních končetin. 

Doktor Drbal varuje, že jednostranné 

statické zatížení spojené s  vnitřní ten-

zí nejprve vede k  rozvoji nepříznivých 

funkčních a za nějakou dobu i struktu-

rálních změn kloubů. 

DOPLŇUJTE KOLAGEN!
I když významnou roli hraje genetická 

predispozice, je důležité onemocněním 

kloubů předcházet. Ochrana kolagenu 

je obzvlášť důležitá, neboť tvoří až 70 

% sušiny kloubních chrupavek a je zá-

kladní stavební bílkovinou, která tvoří 

pojivové tkáně našeho pohybového 

aparátu. Prevenci proti onemocnění 

můžete začít třeba změnou životosprá-

vy. Udržujte si ideální váhu a dobrou fy-

zickou kondici. Důležitá je také zdravá 

a pravidelná strava bohatá na dostatek 

vitamínů a minerálů. Podle moderních 

poznatků hraje v procesu obnovy kosti 

zásadní roli kolagen, a  proto řešením 

může být i užívání doplňků stravy s ko-

lagenem. „Dostatečná kloubní výživa 

ve formě doplňků stravy, jejichž hlavní 

účinnou látkou jsou kolagenní peptidy, 

je ideálním  řešením, jak se starat o své 

klouby“ vysvětluje MUDr. Pavel Drbal. 

Foto: Schutterstock.com
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Tak tady zase mám podzim a kolem nás se plíží možnost 

onemocnění. Chřipka nebo nachlazení? Můžeme si 

klidně hodit korunou, kdo pro tentokrát zvítězí.

CHŘIPKA NEBO 
NACHLAZENÍ



INZERCE

Zdraví
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PANNA NEBO OREL?
Dříve než si řekneme, jaký byl tip na 

vítěze, bylo by možná dobré obě dvě 

nemoci si představit. 

1. Nemoc z nachlazení způsobují někte-

ré viry. Protože přesný typ viru nemů-

žeme určit tak snadno jako v případě 

bakteriálních infekcí výtěrem z krku 

nebo nosu, bývá toto onemocnění ně-

kdy obecně označováno jako virosa. 

Respirační viry napadají sliznice hor-

ních cest dýchacích a šíří se kapénková 

infekce z člověka na člověka. Během 

akutní fáze se zároveň virem přítom-

ným v nosním sekretu ve vysokém 

množství kontaminují prsty, jimiž se 

infekce přenese kontaktem z prstů na 

prsty nebo z prstů na dveřní kliku. Kon-

taminovanými prsty se pak virus zanese 

do oka nebo rovnou na nosní sliznici.   

Jak poznáme nemoc z nachlazení? 

Onemocnění začíná pozvolna. Nemoc-

ného trápí nepříjemné pálení v krku. 

Přidává se nosní neprůchodnost a rýma, 

která je zpočátku obvykle spíše vodna-

tá než hlenovitá. Teplota bývá zvýšená, 

ale v řadě případů může být i normální. 

Nemocný se cítí celkově unavený, často 

pociťuje plnost v hlavě či zalehnutí uší. 

2. Chřipka je onemocnění o něco váž-

nější než nemoc z nachlazení. Je způ-

sobena virem, který se nazývá Ortho-

myxovirus influenzae. Inkubační doba 

chřipky, to znamená doba od nákazy 

do začátku onemocnění, je 1 až 4 dny. 

Zdraví
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Chřipka má velmi náhlý začátek. Z pl-

ného zdraví se dostaví vysoká horečka 

se zimnicí. Nápadná je celková únava, 

bolest svalů, končetin a hlavy. Potíže v 

oblasti horních cest dýchacích se přidají 

až později. Bývá to suchý kašel, někdy 

rýma s krvácením z nosu a pobolívání v 

krku. Horečka trápí nemocného několik 

dní za sebou a dosahuje i více než 39°C.  

 

Chřipka a nachlazení jsou dvě rozdílná 

virová onemocnění jak původcem in-

fekce, tak průběhem choroby. Pokud 

začíná horečka rychle během několika 

hodin spolu s  kašlem, jde s pravděpo-

dobností cca na 80% o chřipku. Na-

opak, dostaví-li se nejdříve příznaky na-

padení nosní sliznice (kýchání, sekrece) 

a zvýšení teploty s kašlem se objeví až 

později (do 48 hodin), jde o nachlazení. 

Toto rozdělení potvrdily výsledky velké 

klinické studie provedené na skupině 

3.800 pacientů pracovníky university 

Ann Arbor v Michiganu (USA). Je důle-

žité, začít s léčbou obou typů onemoc-

nění co nejdříve (klid na lůžku, vhodné 

léky, domácí ošetření). Pokud dodržíte 

tyto podmínky, vyléčíte se ve většině 

případů sami. V případě že patříte do 

skupiny rizikových nemocných, při těž-

kém průběhu nemoci (mimořádně silné 

příznaky onemocnění) nebo při začína-

jících komplikacích, vyhledejte okamži-

tě pomoc praktického lékaře. 

JAK NA NI VYZRÁT
Chřipka ani nachlazení nepatří samo-

zřejmě mezi radosti, které bychom 

potřebovali k životu. Existuje možnost 

jejich vzniku předejít? Samozřejmě.

- chceme-li předcházet nepříjemnos-

tem, měli bychom mít dostatečnou zá-

sobu pohybu, dobré nálady a vitamínů 

- Také česnek je velmi účinný, neboť 

znatelně snižuje nebezpečí nachlazení 

(je nutné ho konzumovat v syrovém 

stavu a to minimálně každý druhý den) 

- Je dobré dodat tělu vitamín C. Velmi 

bohatá na něj jsou čerstvá jablka, ci-

trusové plody a například i zelí (denně 

jezte syrové ovoce a zeleninu, abyste si 

udrželi co nejvyšší hladinu vitamínů)

Pokud už nemoc vypukne, může-

me při mírných projevech vyzkou-

šet některé z receptů našich babiček 

- při kašli si ulevíme medem a citronem 

- med v bylinkovém čaji prospívá při 

léčbě a zabrání opakované infekci 

- při nachlazení se doporučuje pít 

horká voda s medem a citronem 

- obtíže při nachlazení a kaš-

li nejlépe zmírní máta peprná 

- inhalace eukalyptového esenciál-

ního oleje pomůže při vykašlávání, 

dalším výborným způsobem je, při-

dáme-li do bylinkového čaje kousek 

rozdrceného lékořicového kořene 

- česnek zmírňuje horečku a pomáhá 

organismu bojovat s infekcí

Bylinky na čaj:

– nejvhodnějšími bylinkami, ze kterých 

si připravíme léčivý čaj při nachlazení 

a rýmě jsou heřmánek, máta peprná a 

šalvěj

– na vykašlávání je velmi vhodný fenyk-

lový a mátový čaj

– při bolestech v krku použijte jako 

kloktadlo rozmarýnu (v těhotenství ra-

ději šalvěj)

– klasickým prostředkem proti chřipce 

je čaj z černého bezu (z květu), máty 

peprné a řebříčku

Do aromalampiček:

– při nachlazení se doporučuje skořico-

vý olej

– máme-li kašel, usnadnit vykašlávání 

by měl borovicový olej

Pokud tyto recepty nezabírají, mělo by 

být samozřejmostí, vypravit se k  lékaři 

pro patřičné léky

zdroj: L-moda@moda.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Odřeniny, pohmožděniny nebo výrony patří neodmyslitelně 

k životu každé aktivní rodiny.  Pokud vypustíme ratolesti do 

parku či na kolo, neměli bychom být drobnými úrazy zaskočeni. 

Nejčastější jsou u mužů řezné rány a u žen podvrtnutý kotník. 

Mezi častá, méně závažná poranění patří také naražení nebo 

zhmoždění povrchových částí těla a tržné rány kůže.

POZOR, 
ÚRAZ…



INZERCE

Zdraví



Michal Lazák, praktický lékař, komen-

tuje: „Obecně sportovní aktivita ně-

kdy bohužel znamená zranění, jehož 

následkem jsou v některých případech 

velmi bolestivá omezení v pohybu, kte-

rá se mohou protáhnout na několik 

dní, týdnů až měsíců.“ 

Zatímco k pohmoždění dochází po ná-

razu do měkkých částí svalů či kloubů, 

podvrtnutí nebo vymknutí vzniká ex-

trémním pohybem kloubu, při němž se 

částečně nebo zcela trhají vazy a cévy. 

Obojí se ale vyznačuje krevním výro-

nem a špatnou pohyblivostí. Poraněné 

místo je oteklé, často ho provází vidi-

telná modřina. Krevní výrony následně 

výrazně omezují funkci svalu či kloubu 

a jsou velmi bolestivé. 

Ošetření není třeba se bát, ale je dobré 

s  ním začít co nejdříve. Nejlépe se to-

tiž hojí rány do 6 hodin po úrazu. První 

pomocí u  pohmoždění i  podvrtnutí je 

studený obklad a fixace. Chlazením po-

raněného místa zmírníme otok a boles-

tivost zranění. S  poraněným kloubem 

každopádně není radno hýbat. Pokus 

o  „rozchození“ má vždy za následek 

masivnější krvácení do kloubního pouz-

dra, větší otok i bolestivost a delší ho-

jení. 

Ve všech případech je důležité zajistit 

dostatečnou analgetizaci (tj. tlumení 

bolesti), a to jak při ošetření, tak i v ná-

sledném období. Ideální je použít lo-

kálně působící přípravky (analgetické 

masti, gely nebo krémy), které jsou še-

trnější než celkově působící léky, tlumí 

bolest a zároveň podle potřeby i chladí 

(gely) nebo prohřívají (masti). Některá 

analgetika obsahují navíc účinné látky, 

které přímo podporují proces hojení.  

Lokální gely a masti užíváme také k po-

tlačení zánětu v místě poranění. 

JEZDÍTE RÁDI NA BRUSLÍCH?
S  rostoucí oblibou inline bruslení na-

růstá i počet úrazů vzniklých při tomto 

specifickém sportování.  

Kolečkové brusle využívá v Čechách od-

hadem asi 400 tisíc zejména mladých 

lidí. Vstříc jim vycházejí i  města, která 

budují nové inline stezky. Kromě počá-

tečných výdajů není bruslení finančně 

náročný sport. Nevyplatí se ale šetřit na 

ochranných prostředcích jako je helma 

a  chrániče kolen, loktů a  zápěstí. Ty 

mohou zmírnit následky úrazů, kterých 

je čím dál tím více. Ukazuje se ale, že 

až jedna třetina bruslařů ochranné po-

můcky nenosí. „Nejčastějšími úrazy jsou 

odřeniny dlaní, loktů, kolen nebo obli-

čeje, ale také zlomeniny zápěstí, loktů 

nebo úrazy hlavy. Právě úrazy hlavy bý-

vají ty nejzávažnější,“ říká prof. MUDr. 

Petr Havránek, přednosta dětského 

úrazového centra v  Thomayerově ne-

mocnici. 

K ošetření odřenin je nutné mít kvalit-

ní desinfekci a postižené místo překrýt 

náplastí. Ani drobná poranění není 

možné podceňovat.

ÚRAZ MŮŽE BOLET I FINANČNĚ
Úraz při sportu u  dospělých s  sebou 

často nese pracovní neschopnost nebo 

dlouhodobější potíže začlenit se zpět 

do pracovního života. Takové situace 

znamenají i  dočasný výpadek v  pří-

jmech, se kterými je ale každý měsíc 

počítáno. Ať už jste tedy jen víkendový 

nebo naopak aktivní sportovec, neměli 

byste zapomenout na úrazové pojiš-

tění. „To kryje dobu nezbytného léče-

ní úrazu, pobyt v  nemocnici, ale také 

zajistí vaši rodinu v  případě trvalých 

následků úrazu nebo dokonce smrti,“ 

radí odbornice Markéta Škvorová. Při 

sjednávání pojištění si sami zvolíte, jaká 

rizika má zahrnovat.

Foto: Schuttestock.com

ÚRAZY DĚTÍ – POJIŠTĚNÍ
Můj syn pojede v říjnu na školu v přírodě 
na hory. Je mu 12 let. Na horách budou 
děti také jezdit na kole. Synovi platím ži-
votní pojištění. Mám mu také sjednat ně-
jaké speciální pojištění na případný úraz?

Martina – 45 let, Jílové u Prahy

Pokud synovi platíte životní pojištění, po-

dívejte se, jestli zahrnuje pojištění úrazu 

a/nebo pojištění hospitalizace – měla bys-

te to mít napsané v pojistce. Dobré je vě-

dět, že když platíte dítěti životní pojištění 

se sjednaným pojištěním úrazu, nemusíte 

pro podobné akce synovi nic speciálního 

sjednávat. Některé pojišťovny však vyža-

dují připojištění rizikových aktivit, se kte-

rými se mohou děti na školách v přírodě 

setkat. Ale například naše FLEXI životní 

pojištění platí po celém světě a u dětské-

ho pojištění nezařazujeme děti do riziko-

vých skupin, takže pokud si dítě rekreač-

ně vyzkouší adrenalinové zážitky nebo 

začne aktivně dělat nějaký rizikový sport, 

nezvyšuje se cena pojištění, které u  nás 

platí až do jeho 25 let věku. Není ani po-

třeba aktivovat nějaké další připojištění.
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Chlazená pochoutka nejen do 

horkých dní 

Novinka – KinderPinguí Kokos
Rodina chlazených výrobků se rozroste o již třetí 

příchuť. Na pultech se od září objeví novinka Kin-

der Pinguí Kokos. Stálou nabídku Kinder Pinguí 

a Kinder Pinguí Malina tak doplní šťavnatá chuť 

kokosu. Kinder Pinguí Kokos se jistě stane oblí-

benou svačinkou i exotickým osvěžením pro malé 

i velké.

Koláče bez práce nejsou, ale záviny ano!
Také si dopřáváte klasické záviny k snídani? Pak Vás určitě potěší, že si je nyní 

můžete vybrat i jako chutnou svačinku. A nejen to, značka Penam je totiž 

vyrábí v duchu „méně je někdy více“, protože zatímco velikostí jsou akorát 

do ruky, množstvím náplně Vás mile překvapí.  Záviny obsahují 50% náplně 

z vybraných ingrediencí. Takový obsah už závin perfektně vyplní a připraví 

Vám chuťový zážitek, ať už jste kdekoliv. Vybrat si navíc můžete hned ze tří 

lahodných náplní – maková, tvarohová a ořechová.  Závin doporučujeme do 

práce, na cestu nebo třeba na výlet.

Pochutnejte si na lahodné novince s 50% náplně i vy!

Fytofontana ViroStop
sprej nabízí jedinečnou kombinaci přírodních 

složek a účinkuje v předcházení i v ochra-

ně před viry a bakteriemi. Výrazně posiluje 

imunitní systém a má silný antioxidační úči-

nek. Vytváří ochranný film na sliznici, tím 

brání průniku bakterií a virů do organismu, 

má také antibakteriální účinek. Aplikace je 

jednoduchá a rovnoměrná. S užíváním je 

nejlepší začít hned, jakmile se objeví první 

příznaky, jako jsou: škrábání v krku, kýchání, 

ucpaný nos. Onemocnění tak nemá šanci se 

rozvinout. Můžete ho použít i v případě, že 

jste vystaveni riziku nákazy.

K dostání v lékárnách a na internetu.

THERMOMIX®: REVOLUCE V KUCHYNI

THERMOMIX® TM5: NOVÁ DĚTSKÁ 

KUCHAŘKA „VAŘÍME DĚTEM“
Uběhl rok od uvedení nového Thermomixu® TM5 

na český i světový trh. Český tým receptových 

developerů pod vedením Pavly Beníškové připra-

vil novinku i pro letošní podzim. Po vydání ku-

chařek Menu na každý den a Pečte 

s námi byla v září představena nová 

kuchařská kniha Vaříme dětem, na 

které se z části podílela i známá čes-

ká herečka a moderátorka Markéta 

Hrubešová.

Zvlhčovač vzduchu s ionizátorem a možností 

aromaterapie Airbi TWIN
Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Airbi 

TWIN pro čisté a zdravé ovzduší vám 

pomůže zajistit optimální klimatické 

podmínky v domácnosti. Model TWIN 

patří mezi víceúčelové přístroje (3 zaří-

zení v 1), neboť kromě základní funk-

ce zvlhčování vzduchu, je vybaven též 

ionizátorem (pomáhá čistit ovzduší) 

a uživatel má také možnost do přístro-

je přidávat esenciální oleje a využívat 

tak příznivé účinky aromaterapie. 

www.airbi.cz

Poražte nudu společně s Bolkem a Lolkem!
Firma Pexi připravila na vánoční trh oblíbené sady her s Bolkem a Lolkem. 

Hry pro všechny rodiče, kteří nechtějí aby jejich děti seděli u tabletu nebo 

u telefonu.

Sada her 3v1 (PEXESO, DOMINO, PU-

ZZLE 60) pro děti od 4 let do 9 let  tré-

nujte paměť, postřeh a myšlení a děti 

si užijí si spoustu zábavy. 

V druhé sadě  2v1 si děti mohou za-

soutěžit v klasickém Člověče, nezlob 

se! nebo zažít dobrodružství s Bol-

kem a Lolkem na Divokém západě. 

Tak hurá do toho!

Hry sežene v sítích hračkářství a knih-

kupectví po celé ČR. 
Více o hrách na www.pexi.cz

Little Tikes Želva Žanda
Seznamte se, prosím, se želvou Žandou! Želva Žanda pomáhá dětem 

v učení barev a tvarů. V krunýři si nosí čtyři barevné tvary, které lze 

z krunýře vyndat a děti je pak musí správně umístit. Když už děťátko 

umí chodit nebo lézt, zmáčkněte tlačítko na horní straně krunýře, želva 

se rozejde a motivuje tak děťátko k tomu, aby ji následovalo. Cestou 

želva bude hrát veselou melodii. A jakmile se želva Žanda zastaví, na-

jednou jí všechny tvary z krunýře vyskočí! Děti si 

tak mohou hrát znovu a znovu! Želva Žanda 

pomáhá dětem rozvíjet hrubou a jemnou 

motoriku, koordinaci očí a rukou i řešení 

problémů.

Pro děti od 6 měsíců.



INZERCE

tel.: +420 603 572 779 – email: info@steptwo.cz

VÁNOCEjsou za dveřmijsou za dveřmijsou za dveřmi
STEP2 jsou hračky, které si děti zamilují..

SLEVOVÝ KÓD: 

Vánoce s Mojí rodinou

Slevu 10% lze uplatnit 

do 31.1.2016

10%10%10%10%10%10%10%10%10%SLEVOVÝ KÓD:

10%SLEVOVÝ KÓD:

Vánoce s Mojí rodinou
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10%do 31.1.2016

Udělejte dětem radost nevšední hračkou 
od americké fi rmy STEP2

WWW.STEPTWO.CZ
Slevu lze uplatnit při nákupu www.steptwo.cz do 31.1.2016
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Zdraví

Všichni víme, že je potřebujeme. Ale k čemu vlastně? 

Kolik? A kdy? Platí, že více, rovná se lépe? Nebo si naopak 

nadbytečným užíváním vitamínů můžeme ublížit?

Co o nich tedy vlastně víme?

VITAMÍNY



INZERCE

Zdraví



VITAMÍN A
Vitamín A patří mezi vitamíny rozpustné 

v tucích. Nejméně z tohoto důvodu není 

možné tuky zcela vyloučit z  potravy! 

K  životu ho rozhodně potřebuje-

me. Nejznámější je jeho význam pro 

naše dobré vidění, méně už se ví, 

že má vliv i  na tvorbu spermií a  nor-

mální pohlavní vývoj ženy. Uplat-

ňuje se i  v  procesu trávení: je nutný 

například pro zpracování bílkovin. 

Při jeho nedostatku 

• dochází k poškození očí a kůže 

• může dojít k poruše trávení - sni-

žuje se tvorba žaludečních šťáv. 

• objevují se změny v  krev-

ním obraze a  na kostní dřeni.  

Vyskytuje se v  játrech savců, v  ry-

bím tuku, ve vejcích. Jeho pro-

vitaminem je karoten, obsažený 

v zelených rostlinách - pro nás tedy 

v salátu a kapustě, ale i v takových 

dobrotách, jako jsou meruňky, 

broskve nebo borůvky!!!

Je to patrně jediný vitamín, který je při 

silném předávkování toxický!

VITAMÍN B1 – THIAMIN
Má zásadní význam při přeměně ener-

gií, je důležitý pro funkci více než 25 

enzymů. Zajímavostí je jeho velký vý-

znam při odbourávání alkoholu v těle. 

Při jeho nedostatku

• se objevuje slabost, únava 

• klesá činnost štítné žlázy a  tím 

i celkový metabolismus

• nastupují deprese a klesá produk-

ce žaludeční šťávy. 

• při výrazném nedostatku dochází 

k poškození systémů 

• náročných na energii: nervové 

soustavy, srdce i trávicího systému. 

Najdeme ho v pivních kvasinkách, 

droždí, klíčících semenech, luštěni-

nách. Také v mléčných produktech, 

celozrnných výrobcích a mase - ze-

jména kuřecím!

VITAMÍN B2 (RIBOFLAVIN)
Vitamín B2 má důležitou funkci při 

dýchání (a  tedy i  spalování živin). Na-

pomáhá tvorbě žaludeční kyseliny 

(která umožňuje trávení) a  umož-

ňuje vstřebávání cukrů ve střevě. 

Všechny tyto procesy jsou žá-

doucí pro udržení štíhlé postavy.  

Při jeho nedostatku

• se objevují únava a poruchy tráve-

ní 

• dochází k praskání kůže v koutcích 

úst 

• mohou nás zaskočit ekzémy a sva-

lová slabost 

• možná nás potrápí světloplachost. 

• dochází k porušení tukového me-

tabolismu.  

Vyskytuje se v droždí, klíčcích a lipovém 

květu. V  játrech savců, syrovátce, ale 

i mase, vejcích, luštěninách. 

VITAMÍN B3 (NIKOTINAMID, 
VITAMÍN G)
Vstřebává se v  žaludku a  horní části 

tenkého střeva. Tvoří základ pro více 

než 50 enzymů, které obstarávají me-

tabolismus všech živin. Je nezbytný pro 

správnou funkci štítné žlázy a má antia-

lergický význam.

Při jeho nedostatku 

• nastává porucha v tvorbě žaludeč-

ní šťávy

• objevuje se porucha vstřebávání 

tuků, glukózy a vitamínu B12. 

• dochází k zadržování vody v těle

• může nás zaskočit únava, nespa-

vost až deprese. 

• kůže se stává drsnou. 

• nastupuje také zánět dásní a jazyka. 

Tento vitamín najdeme v bílém drůbe-

žím mase, rybách a rostlinných olejích. 

Také v luštěninách a mléce, nebo třeba 

ve švestkách, datlích a fících.

VITAMÍN B5 (KYSELINA  
PANTOTHENOVÁ, PANTHENOL)
Vitamín B5 se účastní mnoha enzymo-

vých reakcí. Je nezbytný pro uvolňování 

energie z  tuků a  cukrů. Také je nepo-

stradatelný při syntéze protilátek (imu-

nita!). Léčebně se používá například 

při depigmentaci a  vypadávání vlasů, 

zrovna tak k potírání kůže při kožních 

problémech - svědění apod.

Při jeho nedostatku

• přichází únava

• objevují se poruchy trávení až dva-

náctníkové vředy 

• mohou nás potrápit poruchy štítné 

žlázy 

• někdy se objeví i poruchy pohlav-

ních orgánů nebo poruchy imunity

 

Vitamín B5 se vyskytuje v mase (nejví-

ce vepřovém), v  játrech a  ledvinách. 

(Dietním živočišným zdrojem je maso 

kuřecí.) Pochopitelně v  mléce, žlout-

ku a  kvasnicích. Z  rostlinných zdrojů 

je třeba zmínit obilné zrno, obilné 

klíčky, ořechy, sóju a  zelené zeleniny. 

 

VITAMÍN B12 
(CYANOKOBALAMIN)
Vitamín B12 je součástí řady enzymů. 

Účastní se tvorby červených krvinek 

a je nezbytný pro správnou funkci ner-

vové soustavy. Podporuje novotvorbu 

svalové tkáně a  zvyšuje svalovou sílu. 

Chrání játra a  je podporou i pro srdce 

a ledviny.

Nedostatek vitamínu B12 má vážné ná-

sledky. Typická je tzv. megaloblastická 

anémie (tj. porucha krvetvorby). Dále 

např. zánět jazyka, ale i  neurologická 

onemocnění a záněty nervů. 

Při jeho nedostatku

• může dojít k  vážným poruchám 

trávení

Vitamín B12 se vyskytuje pouze v mase 

a živočišných produktech - mléku, mléč-

ných produktech, vejcích. Z  masa jsou 

nejbohatším zdrojem játra, srdce nebo 

ledviny, nejdeme ho ale i  v  mase ně-

kterých ryb - makrely, lososa, sardinek 

nebo tuňáka

VITAMÍN D (KALCIFEROL,  
ERGOSTEROL)
Vitamín D můžete přijímat v  potra-

vě. Ještě větší množství ho však mů-

žete získat sluněním - tvoří se ve 

vaší kůži slunečním zářením z  lát-

ky, kterou produkují vaše játra.   

Vitamín D zlepšuje vstřebávání vápní-

ku a fixuje ho v těle. Má tedy zásadní 

význam v prevenci řídnutí kostí (osteo-

poróze) i měknutí kostí (osteomalácie).   

Při jeho nedostatku

• se může vyskytnou křivice (rachitis) 

• může dojít k měknutí kostí 

• často vzniká i zubní kaz!

• dochází i k silnému pocení a svalo-

vé ochablosti

• objevuje se i  zvýšená dráždivosti 

svalů 

Získáme ho konzumací ryb, z  našich 

ryb je nejbohatší na vitamín D málo 

známá sladkovodní ryba mník, z ostat-

ních ryb je to losos, tuňák a  sardinka. 

Kromě toho se můžeme zásobit vitamí-

nem D i díky vaječnému žloutku, vep-

řovým játrům, mléku, smetaně a máslu. 
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POTĚŠTE ŽENU VÁNOČNÍM DÁRKEM
KOMPLEXNÍ PÉČE O PLEŤ
Pod vánočním stromkem udělá každé ženě radost dárek, díky němuž bude vypadat 
mladší. Krásná a zářivá pleť je přáním každé ženy. Jen dokonale hydratovaná a vyžive-
ná pleť vypadá nejen svěže, ale méně se na ní tvoří drobné vrásky. Schopnost regenera-
ce pokožky se postupem času výrazně snižuje, což způsobují dospělé kmenové buňky, 
jejichž aktivita se postupně snižuje. Pokud se tyto kmenové buňky chrání a znovu akti-
vují, pleť se neustále obnovuje a působí mladistvým dojmem. V přípravcích Fytofontana 
Stem Cells je obsažena jedinečná kombinace účinných látek, ve kterých aktivní látky 
cíleně působí na obnovení buněk pokožky. Kosmetická řada švýcarských přípravků  
Fytofontana Stem Cells s kmenovými buňkami představuje vědecký vrchol kosmetic-
kých přípravků.

Obsažený TrioStem3 Complex má za následek aktivaci kmenových buněk a společně s peptidy, které mají 
intenzivní protivráskový a regenerační účinek zanechávají pleť zářivou a zdravou. Pokožka je obnovená 
a omlazená.  

 Hydratační přípravky v péči o pleť obsahují složky posilující a opravující hydratační bariéru a jsou důležité 
hlavně proto, že zamezí ztrátám vody a pomáhají k jejímu posílení, tím jí vracejí nezbytnou rovnováhu. Fyto-

fontana Stem Cells Hydro je sérum s kmenovými buňkami na 
intenzivní hloubkovou hydrataci a celkovou obnovu pokožky. 
Obsahuje kmenové buňky, peptidy a účinný biotechnologic-
ký koncentrát s minerály z Mrtvého moře, které zabezpečují 
intenzivní hloubkovou hydrataci buněk, působí proti vráskám 
a podporují přirozenou tvorbu kolagenu v pokožce. Fytofon-
tana Stem Cells Hydro hydratuje pokožku nejen zvenčí, ale 
zároveň zabraňuje úniku vlhkosti zevnitř.  Je oblíben i muži 
pro příjemnou konzistenci, velmi lehce se vstřebává a zklid-
ňuje podrážděnou pleť. K dostání za doporučenou cenu 687 
Kč, balení 30 ml. 
K zvlhčovačům patří i kyselina hyaluronová. Běžně se vysky-
tuje v těle, a tak mu není cizí. Pro své hydratační schopnosti 

je využívána téměř ve všech krémech, sérech i maskách. Její účinky využívá také estetická medicína k posílení 
a hydrataci pleti. Fytofontana Stem Cells Hyaluron je emulze s kmenovými buňkami a s kyselinou hyalurono-
vou. Je to jedinečný přípravek, který svými výjimečnými účinnými látkami a přidanou kyselinou hyaluronovou 
v lipozomové formě účinně vyplňuje vrásky, chrání pokožku před vysušením a dodává jí hebkost a jemnost.  
K dostání za doporučenou cenu 860 Kč, balení 30 ml.
Pečujte o pleť již při odličování 

Fytofontana Stem Cells Pure Wrinkle je čistící gel s kmenovými buňkami proti mimickým vráskám. Přípravek 
účinně a šetrně čistí pokožku tváře od make-upu a každodenních nečistot a zároveň klade velký důraz na sní-
žení mimických vrásek a na zachování pružnosti pokožky. Přípravek pokožku čistí, aniž by docházelo k jejímu 
vysušování. K dostání na internetu a v lékárnách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml. 

Fytofontana Stem Cells Pure Eye jemně odličuje citlivou pokožku okolo očí, kde se projevují první známky 
stárnutí. Díky inovativní formuli jemně a účinně čistí kontury očního okolí a vzácný-
mi účinnými látkami jí ošetřuje a obnovuje. Přípravek neobsahuje alkohol ani mýdlo. 
Odstraňuje zbytky make-upu, aniž by oční okolí nadměrně vysušoval. Tím se zabrání 
vytváření nových vrásek a ztrátě pružnosti pokožky. K dostání na internetu a v lékár-
nách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml.

Více na www.f-stemcells.cz nebo facebook.com/kouzlo.krasy 

Herb – pharma AG
Švýcarská společnost Herb-pharma AG je výrobcem a dodavatelem doplňků stravy, 
kosmetiky a zdravotnických prostředků. Herb-pharma AG přichází na globální trh 
s jasnou koncepcí a vizí pro zákazníka: „Zdraví člověka založené na přírodních a bio-
technologických produktech.“

komerční prezentace

fytofontana.indd   1 24.9.2015   12:58:40



VITAMÍN E (TOKOFEROL)
Vitamín E je nutný pro růst a  dělení 

buněk. Má proto nezastupitelnou roli 

v  oblasti reprodukční - umožňuje dě-

lení vaječné buňky. Také pro činnost 

mužských pohlavních orgánů - varlat 

- je nezbytný. Kromě toho vitamín E 

chrání játra a snižuje krevní cukr. Cévy 

chrání například tím, že brání tvorbě 

krevních sraženin a  usnadňuje jejich 

rozpouštění. Zmírňuje únavu i  křeče 

nohou. Je to silný antioxidant, uplat-

ňující se v prevenci nádorového bujení. 

 

Při jeho nedostatku:

• dochází u  mužů k  odumírání se-

menných kanálků ve varlatech 

a ke snížení pohyblivosti spermií. 

• u  žen může během těhotenství 

dojít k odumírání placenty, nastá-

vá problém donosit plod.

 

Najdeme ho v obilných klíčcích a rost-

linných olejích. Také v  brokolici, rů-

žičkové kapustě, hlávkovém salátu, 

petrželi, špenátu, zeleném hrášku. 

Dále v luštěninách, vejcích, másle nebo 

hovězích játrech. A  trochu netradiční 

zdroje? Budete se divit: hořká čokoláda 

a burské oříšky! 

BIOTIN (VITAMÍN H)
Biotin se podílí na metabolismu 

cukrů, tuků i  bílkovin. Ovlivňu-

je energetické hospodaření buňky. 

Je nezbytný pro správný metabolis-

mus cholesterolu i  správný stav po-

kožky. Uvolňuje svalovou bolest. 

  

Při jeho nedostatku:

• může dojít k  poruchám vzhledu 

kůže, ke vzniku akné, ekzémů

• ke ztrátě vlasů 

• nastat může i  únava, úzkost, de-

prese; zvracení

• zaskočit nás mohou: vysoký krev-

ní cholesterol, vysoký krevní cukr, 

pokles imunity a nízký krevní tlak 

(hypotenze).

Biotin najdeme v luštěninách (fazole, 

sója, hrách), ve žloutku, mléku, mase 

(játra, srdce). Obsahují ho i  ořechy 

a  jiná semena, borůvky, houby a  tro-

chu překvapivě - heřmánkový čaj. Jde 

totiž o  vitamín termostabilní (napří-

klad tepelnou úpravou masa se stává 

dokonce přístupnější, protože se uvolní 

z bílkovinné vazby). 

INOSITOL (VITAMÍN I)
Inositol patří mezi vitageny – proto 

je nutný jeho příjem v  mnohem vět-

ším množství, než u  vitamínů. Vstře-

bává se pomalu a  s  mnohem větší 

účinností ze zdrojů živočišných, nežli 

rostlinných. Je důležitý při hubnutí, 

podílí se na metabolismu tuků i  cho-

lesterolu (snižuje hladinu choleste-

rolu v  krvi). Spolu s  vitamínem B3 

zvyšuje peristaltiku střev. Má i  uklid-

ňující účinek a brání vypadávání vlasů. 

  

Při jeho nedostatku: 

• nám hrozí zvýšené riziko atero-

sklerózy 

• může nás potrápit ukládání tuku 

a cholesterolu v játrech 

• někdy se objevují: vypadávání vla-

sů a lokální záněty kůže 

Zdrojem může být hrách, 

sója, obilí, rýže, 

luštěniny a různá semena (např. sluneč-

nicové semínko). V  menším množství 

i  v zelenině, ovoci a bylinných čajích - 

je totiž termostabilní (vysoká teplota 

ho neničí). Bohatým zdrojem inosito-

lu je maso, vejce, mléko a  vnitřnosti. 

CHOLIN (VITAMÍN J)
Cholin (podobně jako inositol) patří 

mezi vitageny - je nutný jeho příjem 

v  mnohem větším množství, než u  vi-

tamínů. Tělo ho dokáže samo vyrábět, 

ale pravděpodobně ne v  dostatečném 

množství. Podílí se na tvorbě trávicích 

enzymů a má lipotropní (tuky emulgu-

jící) účinek. Spolu s inositolem pomáhá 

zužitkovat tuky i cholesterol. Cholin je 

nutný ke správné činnosti jater; je pou-

žíván i při jejich léčbě. Je součástí leciti-

nu. Cholin je navíc jednou z mála látek, 

které se mohou dostat až do mozko-

vých buněk. Podporuje paměť, usnad-

ňuje přenos nervových impul-

sů a  léčebně je podáván 

i  u  Alzheimerovy choroby. 

Při jeho nedostatku:

• by mohlo dojít k po-

škození jater

• může hro-

zit zhoršení mozkové 

činnosti a paměti 

• zvyšuje se riziko ateriosklerózy.

 

Zdrojem je žloutek, luštěniny a  obil-

niny. A  „od masa” je to svalovi-

na, vnitřnosti, mozek, srdce a  játra.  

Zdroj: zhubnout.wz.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Homeopatie je vhodná jako prevence 

často nemocné, ale pomáhá i jako šetr-

ná akutní léčba. Homeopatické léky ne-

mají nežádoucí účinky a  preventivním 

užíváním neztrácejí účinnost. Protože 

jsou vyráběné z přírodních surovin, ne-

mohou negativně působit na nenaro-

zené děti a mohou je užívat i nastáva-

jící maminky, které mají jinak omezené 

možnosti, jak pečovat o své zdraví.

Častými zdravotními problémy těchto 

dní jsou chřipka a angína. Chřipku často 

vnímáme jako běžné onemocnění, ale 

pro dětský organismus je souboj s tou-

to nemocí vysilující. Jestliže chřipka už 

zaútočila, sáhněte po léku Bella-donna 

AKH, který nemocnému uleví od bolestí 

hlavy a břicha i od horečky. Bella-donna 

AKH je také hlavním homeopatickým 

lékem proti angínám. Pomáhá při akut-

ních stavech s prudkým zhoršením: tiší 

palčivé bolesti oteklých mandlí a  sráží 

vysoké horečky. Chřipku i  angínu léčí 

velice šetrně a  nezpůsobuje nevolnost 

nebo otupělost.

Brouzdání ve vlhkém listí, pád do kalu-

že nebo jen studený vítr mohou mít za 

následek nachlazení. Homeopatikum 

Allium cepa AKH si poradí s  rýmou − 

spolehlivě uvolní zahleněné dýchací 

cesty a na rozdíl od nosních sprejů a ka-

pek je bezpečné ho užívat libovolně 

dlouho, dokud rýma nepoleví. Kali-

um carbonicum AKH pomůže zastavit 

úporný kašel. Uleví i  nezbedům, kteří 

byli za zapomenutou čepici potrestaní 

zánětem uší. Podporuje také regenera-

ci organismu po dlouhé nemoci.

Při bolestivém, štěkavém kašli, vyvola-

ném chladným vzduchem pomáhá Cap-

sicum AKH. Je zároveň homeopatickou 

první pomocí při zánětu močových cest, 

dalším zdravotním problému, který na 

podzim postihuje děti i  jejich rodiče. 

V sychravém počasí a narůstajícím stre-

su se nemusí oslabený imunitní systém 

se infekci ubránit. Capsicum AKH uleví 

od bolesti a  zmírní nepříjemné pocity 

při močení. Podporuje tělo v boji s  in-

fekcí a  ulevuje nejen od bolesti, ale 

s užíváním léku mizí i pocit tlaku v mo-

čové trubici a časté nutkání k návštěvě 

toalety.

Věřím, že se vám zdravotní problémy 

vyhnou a  společně s  dětmi si užijete 

krásy barevného podzimu.

MUDr. Alexander Fesik

lékař a homeopat

Homeopatická pomoc a podzimní nemoci
Během podzimu se častěji než v jiných obdobích potýkáme s infekčními nemocemi. Chladná rána a teplá od-
poledne, plískanice, studený vítr… není divu, že děti i jejich rodiče uléhají do postelí s nachlazením, chřipkou 
nebo angínou. Pokud hledáte způsob, jak účinně řešit nejčastější zdravotní problémy těchto dní, pomůže vám 

homeopatie.

Komerční prezentace

odpovídá MUDr. Alexander Fesik (Akademie klasické homeopatie, Ostrava)

Co mohou maminky očekávat, když přivedou dítě k lékaři-
homeopatovi?

Homeopat pátrá po podstatě pacientových zdravotních potíží, proto ho zajímá 
akutní stav i zdravotní historie. Základem vyšetření je důkladné pozorování. 
U batolat si všímám, zda kůže dítěte nemá nezvyklý odstín, jak jsou vyvinuté 
kosti a zda dítě není oteklé. Veškeré charakteristiky mě navádějí k výběru 
toho správného homeopatického léku. U starších dětí si proto všímám, jestli 
jsou hubená nebo při těle, jaké mají držení těla, jak se chovají ke mně a 
k rodičům. Pokud už mluví, nechávám je odpovídat na jednoduché otázky. 
Ptám se například, co jim chutná, co je baví nebo s kým kamarádí. Rodičů se 
obvykle ptám na okolnosti vzniku nebo zhoršení zdravotních problémů.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS E-MAILEM NEBO PO TELEFONU
596 113 330 / 776 879 799 | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ | budtezdravi@budtezdravi.cz

Novinky naleznete také na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

mojerodina_říjen.indd   1 28.9.2015   11:00:23
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Už téměř v každé prodejně potravin existuje bio koutek. Máme bio zeleninu, 

bio hotová jídla i bio salámy. Jenomže, co to vlastně to bio znamená? 

BIO NEBO NEBIO?
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Jak již sám název bio potravina napo-

vídá, jedná se o  produkt pocházející 

z  přírody. Snadno byste mohli namít-

nout, že každá potravina má svůj pů-

vod v přírodě. Bio potravina má ovšem 

k přírodě svým způsobem „blíže“. Je to 

dáno pevně stanovenými pravidly, kte-

rá musí ekozemědělec, tedy producent 

biosurovin a bio potravin a ekozpraco-

vatel, tedy výrobce, dodržovat. 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
Pravidla pro ekozemědělce jsou stano-

vena zákonem. Jejich hlavní myšlenkou 

a  cílem je vypěstovat a  vyprodukovat 

takové potraviny a produkty, které bu-

dou chemicky a ekologicky čisté, v sou-

ladu s přírodou. Uvedeme zde alespoň 

několik z nich...

• hospodářsky využívané plodiny - 

bioplodiny nesmějí být uměle che-

micky ošetřovány. A  to ani osivo 

a semena. Nesmí být tedy použity 

žádné chemické látky proti škůd-

cům, průmyslová hnojiva, různá 

mořidla a další látky. Tyto rostliny 

nesmějí být ani geneticky modifi-

kované. 

• hospodářsky využívaná zvířata - 

zvířatům chovaným na ekologic-

kých farmách je zakázáno rutinně 

podávat antibiotika a  jiná léčiva. 

Některé látky jsou zakázány úpl-

ně, jako například růstové stimu-

látory. Krmiva pro zvířata musí 

rovněž pocházet z  ekologického 

zemědělství. Zemědělec je povi-

nen zvířatům umožnit přístup do 

venkovních prostor. V  případě 

drůbeže se nesmí přistoupit ke kle-

covému chovu. Zvířata by se měla 

chovat v  důstojných podmínkách, 

přizpůsobených jejich nárokům na 

životní prostor. 

• Zpracovávání biosurovin - tato pra-

vidla se týkají také zpracovatelů 

surovin pocházejících z  ekologic-

kého zemědělství. Do biopotravin 

se nesmějí přidávat chemická po-

travinová aditiva, chemické konze-

rvanty a další chemické látky. 

CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?
Dalo by se říci, že biopotraviny jsou 

zdravější. Nejedná se ovšem o  vyšší 

obsah důležitých, či našemu tělu jinak 

prospěšných látek. Toto zdraví naopak 

spočívá v  nižších koncentracích látek 

pro nás neprospěšných či škodlivých, 

které se do plodin a produktů živočiš-

ného původu dostávají právě prostřed-

nictvím průmyslových hnojiv, pesticidů, 

herbicidů a  dalších chemických látek, 

které se stále hojně používají v  kon-

venčním zemědělství i  když množství 

těchto používaných látek má spíše se-

stupnou tendenci. 

Pokud jste se rozhodli zařadit výrobky 

pocházející z ekologického zemědělství 

do svého jídelníčku, je také důležité 

vědět, jak tyto produkty v  obchodech 

poznáme. Biopotraviny označují vý-

robci tzv. biozebrou (logem BIO) nápi-

sem Produkt ekologického zemědělství 

a  kódem CZ-KEZ nebo CZ-ABCERT.. 

Často se v  názvu takového výrobku 

vyskytují i slova jako „biologický“, „or-

ganický“ či „ekologický“. Všechny tyto 

znaky nemohou ze zákona používat 

výrobci konvenčních potravin, tudíž 

jsou poměrně spolehlivým poznávacím 

znamením.

JAKÉ SI VYBRAT?
Jak již jsme si řekli, biopotravin je na 

trhu velká řada. V kvalitě bio nabízejí 

prodejny mléčné výrobky, pečivo, ovo-

ce a  zeleninu, rýži, olivové oleje, uze-

niny, ovocné a zeleninové džusy či bio 

zmrzlinu. Poslední novinkou jednoho 

z  obchodních řetězců jsou i  biočaje 

a  dětské biokaše. V  hypermareketech 

nabídka bio produktů obsahuje už ob-

vykle více než 200 položek. Uvařit tak 

můžete celý bio oběd, dopřát si můžete 

zdravou svačinku.

Vaší pozornosti by neměly uniknout 

především mléčné výrobky. Vybírat si 

Grande_210x297.indd   1 18.09.15   13:11
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můžete mezi mléky, jogurty, nebo za-

kysanými výrobky.  Samozřejmostí je 

bio smetana, nebo třeba bio smetano-

vá zmrzlina. 

PROČ KUPOVAT BIO POTRAVINY? 
• Podle průkazných testů bylo zjiště-

no, že bio produkty obsahují mno-

hem více minerálů (vápníku, hoř-

číku, železa, chlóru), antioxidantů 

a  vitamínu C, a  to až o  padesát 

procent, než potraviny pocházející 

z komerčního zemědělství.

• Při zpracovávání potravin v ekolo-

gickém zemědělství je povoleno 

používat pouze šestatřicet druhů 

aditivních látek, na rozdíl od běž-

ného potravinářství, kde je Evrop-

skou Unií schváleno přes tři stovky 

emulgátorů. Ke všemu éčka v bio-

produktech musí být vždy přírodní 

(jedná se kupříkladu o kyselinu as-

korbovou, oxid uhličitý, arabskou 

gumu, karubin, agar, cukr, kyselinu 

jablečnou nebo uhličitany sodné).

• Neobsahují žádné chemické látky, 

obzvlášť pesticidy.

• Tyto potraviny nesmí být genetic-

ky modifikovány. Nesmí jim být 

urychlován růst, zvětšován růst 

a podobně.

• Na rozdíl od běžných potravin ne-

obsahují - a ani nesmí obsahovat - 

zbytková rezidua léků a antibiotik.

• Máte jistotu kontroly. Certifikát 

bio produkt dostává farma či vý-

robna vždy jen na jeden rok. Rok 

co rok tedy prochází novými přís-

nými testy a i v průběhu roku pod-

léhá namátkovým kontrolám.

• Chovaná zvířata žijí v  symbióze 

s  přírodou, ve volném a  pohodo-

vém prostředí bez stresu a  nesmí 

být po většinu roku jen ustájeni.

• Podle zkušeností i expertíz se zjis-

tilo, že bio produkty mají mnohem 

lahodnější chuť než běžné potra-

viny. Obzvláště mléko, brambory 

a  maso chutnají výborně. Bio po-

traviny jsou i voňavější.

NA CO MUSÍME DÁVAT POZOR
Samozřejmě na celistvost obalu, aby-

chom měli jistotu, že je produkt v po-

řádku. Dále bychom měli kontrolovat 

i  datum spotřeby. Nesmíme zapome-

nout, že u  bio produktů se doba tr-

vanlivosti nesmí prodlužovat, a  tím je 

její použitelnost mnohem kratší, než 

u  běžných potravin. Měli bychom si 

ověřit i  certifikované označení těchto 

potravin. Pouhé označení ekologický 

produkt, neznačí záruku bio kvality. 

Může být sice ekologicky vypěstován, 

avšak proces výroby již nemusel splňo-

vat všechny přísné podmínky dané pro 

získání bio certifikátu. Označení sto-

procentně přírodní bez certifikace je 

velmi zavádějící skutečností, jelikož se 

mnohdy jedná o  marketingovou stra-

tegii. Bio certifikát se u nás vyznačuje 

logem zelené zebry a číselným kódem 

kontrolní organizace CZ – KEZ. 

VÝHODY A NEVÝHODY  
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Jednou z nevýhod bio produktů je špat-

ná dostupnost. V České republice exis-

tuje asi tři sta prodejen se zdravou vý-

živou, avšak jen malé procento zboží je 

bio. Specializovaných prodejen na bio-

potraviny je u nás pouze padesát. Kom-

pletní aktualizovaný seznam těchto 

prodejen naleznete na www. pro-bio.

cz. Tyto prodejny se musí garantovat, že 

minimálně třicet procent sortimentu je 

bio produkt a musí nabízet dalších mini-

málně sto padesát produktů v bio kva-

litě (nesplňuje zcela podmínky na zís-

kání certifikátu bio, třeba díky úpravě).  

Další možností, jak se dostat k bio pro-

duktům, je objednávání si přímo od far-

mářů. Dnes už není problém s  dopra-

vou sýrů, uheráků, vín i dalších výrobků. 

Největší počet biopotravin nám na-

bízejí obchodní řetězce. Je zajímavé, 

že podle dostupných statistik, kdy 

poptávka převyšuje nabídku, bio pro-

dukty v naší zemi kupuje pouhé jedno 

procento obyvatel (jen pro srovnání: 

ve Velké Británii nakupuje bio pro-

dukty padesát sedm procent obyvatel 

a  v  Itálii jen o  dvě procenta méně).  

A co se u nás nejvíce kupuje? Prim mají 

mléčné výrobky, dále hovězí maso, čaje 

a mouka. Velký zájem je také o ovoce 

a zeleninu. 

ZEVNITŘ I ZVENKU?
Možná budete překvapeni, ale biový-

robky nejsou jen výrobky určené k jídlu. 

Jsou k dostání také například v někte-

rých prodejnách s oděvy. Jistý obchodní 

řetězec začal nedávno v prvních čtyřech 

českých obchodech prodávat trička, 

džíny, mikiny či spodní prádlo vyrobe-

né z  biobavlny. Při jejím pěstování se 

nepoužívají ani chemikálie, ani umělá 

hnojiva. Kromě toho je zakázáno po-

užití genově upravených organismů.  

Spotřebitelé se navíc kromě produktů 

s označením „biopotraviny” setkávají již 

i s „biokosmetikou”. Nemělo by nás to 

překvapit, vždyť je samozřejmě dávno 

známé, že je stejně důležité, jakou výži-

vu dáme našemu tělu zevnitř i zvenku. 

Přírodní kosmetika se musí skládat pou-

ze z přírodních složek, které odpovídají 

přirozeným procesům kůže – podporují 

denní a noční rytmus pleti. Bio kosme-

tika nepotlačuje nemoci či chorobné 

příznaky kůže, ale snaží se podporovat 

vlastní životní síly organismu, jeho vita-

litu, schopnost regenerace a síly, které 

účinně pomáhají překonat tyto nedu-

hy. Použité rostliny jsou kultivovány 

biodynamickým způsobem a  pochází 

z ekologického pěstování a kontrolova-

ného volného sběru. Rostliny jsou sbí-

rané ručně a dále šetrně zpracovávány. 

Slova přírodní, rostlinný či bylinný jsou 

v  oblasti kosmetiky populární. Přesto 

jen málo výrobců může o svých příprav-

cích tvrdit, že jsou opravdu přírodní. Že 

neobsahují žádné syntetické látky, ať 

už vazelínu či parafín, vyráběné z ropy 

nebo jiné syntetické konzervační a aro-

matické látky a barviva. Společnosti vy-

rábějící kvalitní biokosmetiku prochází 

celou řadou zkušebních testů. Po spl-

nění všech přísných kritérií se uděluje 

každému novému přírodnímu kosme-

tickému produktu značka, na níž je ná-

pis „kontrolovaná přírodní kosmetika“. 

Podle ní poznáte kvalitní výrobek. Na-

leznete-li na obalu výrobku tuto znám-

ku, pak si můžete být jistí, že produkt 

je vyroben z  nejkvalitnějších surovin 

ekologického zemědělství či z  certifi-

kovaného sběru ve volné přírodě. Pří-

pravek neobsahuje parafín, vazelínu 

ani jiné ropné produkty, protože jsou 

to látky cizí lidskému zdraví. Dále obsa-

huje pouze čisté rostlinné oleje a žádné 

chemické barvící ani konzervační látky. 

V  poslední řadě výrobek ani výchozí 

suroviny nejsou testovány na zvířatech 

ani nejsou používány suroviny z  mrt-

vých zvířat (např. sádlo, tuk z  norka, 

vorvaňovina, zvířecí kolagen).

Text: Iva Nováková,  

foto: Schutterstock.com,  

zdroj: biopotraviny123.cz,  

jime-biopotraviny.cz, relaxuj.cz
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Rytmus rodiny
Objevte pocit zázraku 
v rytmu ročních období
Amanda Blake Soule
Stephen Soule (5622)

Mnozí z nás, kteří žijeme 
v rušných rodinách, touží 
po pomalejším a jedno-
dušším životě s dětmi, 
který je v souladu s roč-
ními obdobími a přiroze-
ným rytmem roku. Kniha 

Rytmus rodiny je průvodcem takovým životem. Pomáhá 
nám sledovat změny ročních období a zpomaluje nás, in-
spiruje novými typy tvořivé hry, vzbuzuje v nás pocit po-
spolitosti rodiny, prohlubuje povědomí o přírodě, učí nás 
kreativitě a přivádí tak blíže k Zemi a k našim dětem.

272 stran, brožovaná 359 Kč

Tajemství talentu
Výjimečným se člověk 
nerodí. Výjimečným 
se člověk stává.
Daniel Coyle (5623) 

Autor v této knize sezna-
muje rodiče, učitele, kouče, 
obchodníky – a všechny 
ostatní – s nástroji, kterými 
mohou zvýšit potenciál 
v sobě i druhých. Tato pře-
vratná kniha vám ukáže, jak 

pěstovat talent tím, že začnete vy užívat nově objevený 
mechanismus v mozku. 

Coyle odhaluje tři klíčové elementy, které umožní rozví-
jet dary přírody a dosáhnout vše, co si přejeme. Tyto nám 
pomohou rozvinout naše nadání a zdokonalit váš výkon 
ve sportu, umění, nebo v čemkoliv co vás napadne.

224 stran, brožovaná 289 Kč
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Rytmus rodiny
Objevte pocit zázraku 
v rytmu ročních období
Amanda Blake Soule
Stephen Soule (5622)

Mnozí z nás, kteří žijeme 
v rušných rodinách, touží 
po pomalejším a jedno-
dušším životě s dětmi, 
který je v souladu s roč-
ními obdobími a přiroze-
ným rytmem roku. Kniha 

Rytmus rodiny je průvodcem takovým životem. Pomáhá 
nám sledovat změny ročních období a zpomaluje nás, in-
spiruje novými typy tvořivé hry, vzbuzuje v nás pocit po-
spolitosti rodiny, prohlubuje povědomí o přírodě, učí nás 
kreativitě a přivádí tak blíže k Zemi a k našim dětem.

272 stran, brožovaná 359 Kč

Tajemství talentu
Výjimečným se člověk 
nerodí. Výjimečným 
se člověk stává.
Daniel Coyle (5623) 

Autor v této knize sezna-
muje rodiče, učitele, kouče, 
obchodníky – a všechny 
ostatní – s nástroji, kterými 
mohou zvýšit potenciál 
v sobě i druhých. Tato pře-
vratná kniha vám ukáže, jak 

pěstovat talent tím, že začnete vy užívat nově objevený 
mechanismus v mozku. 

Coyle odhaluje tři klíčové elementy, které umožní rozví-
jet dary přírody a dosáhnout vše, co si přejeme. Tyto nám 
pomohou rozvinout naše nadání a zdokonalit váš výkon 
ve sportu, umění, nebo v čemkoliv co vás napadne.

224 stran, brožovaná 289 Kč
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Pohoda a dokonalá relaxace. Usměvavé sestřičky a příjemná atmosféra. 

Program dle přání, tak aby osvěžil tělo i ducha. Kdo to vyzkoušel, určitě se 

znovu vrátí…
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VÍTEJTE V LÁZNÍCH...
Představa lázní samozřejmě souvi-

sí s  představou léčivé koupele. I  když 

moderní lázně, jak si povíme za chvíli, 

nabízejí i mnoho dalších variant, voda 

k  lázeňství už neodmyslitelně patří. 

Ostatně, luxusu příjemné koupele si 

mohli lidé užívat už před stovkami let. 

Lázeňství totiž není vynález novodobé 

historie. Voda je takový malý zázrak 

a hydroterapie neboli vodoléčba pomá-

há téměř při všech onemocněních. Na 

počátku lázeňství - do 16. století byly 

ovšem některé postupy při léčbě oprav-

du drastické. Pacienti například trávili 

v koupelích 10 a více hodin, jelikož se 

věřilo, že rozpraskání pokožky vede 

k  vyplavení choroboplodných zárod-

ků z těla. V následujícím období došlo 

k  upřednostňování pramenů, kterých 

se využívalo k pitné kúře, avšak i zde to 

opět došlo do extrému - pacienti museli 

denně vypít až 9 litrů minerální vody… 

Tato doba už je naštěstí dávno pryč. 

V 18. století totiž byly položeny základy 

dnešního moderního lázeňství. Došlo 

ke kompromisu mezi využíváním pitné 

kúry a léčivých koupelí

CO VODA SKUTEČNĚ UMÍ?
• Rozpouští nežádoucí látky v těle

• Rozpouštěné vyměšuje

• Vyčištěnou krev přivádí do pravi-

delného oběhu

• Zesláblý organismus posiluje 

k nové činnosti

• Organismus otužuje

Při vodoléčbě hraje velkou roli teplota 

vody. Horká voda či pára roztahují cévy, 

podporují pocení, uvolňují svaly a klou-

by a  tělesné teplo proudí k  povrchu 

těla. Studená naopak cévy stahuje, tlu-

mí záněty a zvyšuje přítok krve k vnitř-

ním orgánům.

Při procedurách se studenou vodou 

platí, že nejlepší je co nejchladnější, ale 

krátkodobě. (Doba působení se  pohy-

buje od několika sekund do několika 

minut.)

V závislosti na povaze problému se po-

užívají různé druhy vodoléčby:

• mírné formy

Omývání, tření, kartáčování, vzestupné 

koupele chodidel a předloktí, střídavé 

koupele chodidel a předloktí, studené 

polevy …

• středně silné formy

Tam patří třeba sedací koupele, polo-

koupele, zábaly, napařování v  sedě, 

sauna…

• silně působící formy vodoléčby

Což znamená přehřívací lázeň, rusko - 

římskou parní lázeň, studené nebo hor-

ké střiky, zábaly celého těla…

NEJPRVE TROCHA HISTORIE
Jak už jsme si řekli, lázeňské procedury 

mají dlouholetou tradici.

HURÁ DO EGYPTA
V Egyptě například měly lázně zkrášlo-

vací funkci. Kleopatra si ráda dopřávala 

koupel v  teplém mléce obohaceném 

o  růžové a  myrhové oleje. Nebylo to 

samozřejmě samoúčelné. Vonné složky 

provoněly pokožku, kyselina mléčná 

udržovala kůži hebkou a mladistvou.
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VÍKENDOVÝ POBYT
již od 2.132 Kč / os. / 3 dny
léčebný pobyt s polopenzí + 2 léčebné procedury

ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI
již od 4.473 Kč / os. / 4 dny
léčebný pobyt s polopenzí + 4 léčebné procedury

WELLNESS RELAXACE
již od 4.600 Kč / os. / 5 dní
léčebný pobyt s polopenzí + 5 léčebných procedur

OPĚT V KONDICI
již od 7.434 Kč / os. / 7 dní
léčebný pobyt s plnou penzí + 9 léčebných procedur

SPECIÁLNÍ TÝDEN PRO ŽENY / MUŽE
již od 8.708 Kč / os. / 8 dní
léčebný pobyt s polopenzí + 8 léčebných procedur

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82  Hejnice 463 62

tel.: 482 368 101 – 102
mobil: 731 957 326

e-mail: objednavka@lazne-libverda.czwww.lazne-libverda.cz

Láhev perlivého vína zdarma ke 
každému pobytu při předložení 

tohoto inzerátu.

libverda.indd   1 5.10.2015   11:38:35

Více než 500 pobytů na www.spa.cz

Vše o lázních
na jednom místě.
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SLUNEČNÍ LÁZNĚ
To Staří Řekové a Římané měli v každém 

domě solárium a střešní terasy využívali 

pro sluneční lázeň. Sluníčka si dokázali 

opravdu užít. Tím nepochopitelnější je, 

že jejich prapravnuci ho téměř zavrhli. 

Ve středověku se totiž obzvláště uroze-

né vrstvy slunce bály a za vrchol půva-

bu byla pokládána průsvitně bílá pleť. 

Naštěstí už v 18. století většina lékařů 

terapii světlem začala zase doporučo-

vat. V polovině 19. století potom došlo 

k opětovnému rozkvětu slunečních láz-

ní a lidé se vyhřívali pod skleněnými ko-

pulemi. Pozitivní vliv sluneční energie 

a světla vůbec známe dodnes. Bohužel 

blahodárné působení nám trochu kalí 

pomyšlení na ozónovou díru… 

ŘÍMSKÉ LÁZNĚ
Byly vrcholem blahobytu. Našli bychom 

v  nich vše, co si jen tělo může přát. 

Tělocvičnu, bazén, saunu, potírnu, od-

počívárnu i masérnu. Byly veřejné, ale 

bohatí patricijové samozřejmě měli své 

soukromé koutky se speciálními vonný-

mi koupelemi.

JAPONSKÉ LÁZNĚ
Měly spíše očistit ducha. Je to zvlášt-

ní, protože tato země s  tisíci horkými 

minerálními prameny má dokonalé 

předpoklady pro rozvoj lázeňství. Přes-

to tu žádné velké bazény nenajdete. 

Návštěvník s nejprve očistil ve škopíčku 

a až poté ve vaně s koleny pod bradou 

dvacet minut meditoval.

TURECKÉ LÁZNĚ
Tak trochu připomínají dnešní saunu. 

Návštěvník nejprve vstoupil do vytope-

né místnosti, kde se tělo ohřálo. Potom 

86

Cestování



INZERCE

přišla na řadu potírna. Následovala dů-

kladná očista a závěr pak patřil stude-

nému bazénu.

RUSKÁ LÁZEŇ
Také začínala v  místnosti s  horkým 

vzduchem, kde se pro lepší pocení švi-

halo tělo metličkami z  proutí, potom 

rovněž následoval skok do studené 

vody nebo dokonce do sněhu.

FINSKÁ LÁZEŇ
Měla za úkol především prohřát organis-

mus zkřehlý dlouhou zimou. Byla založe-

ná na střídavém pobytu v horku a chladu.

RITUÁLNÍ LÁZEŇ
Sloužila a  dodnes slouží k  očištění od 

hříchů. Tisíce hinduistů se každoročně 

koupou v Gangu, aby se zbavily všeho 

špatného. 

CO NABÍZEJÍ DNEŠNÍ LÁZNĚ?
Po výletě do historie se teď podívejme 

do moderních současných lázní. Pokud 

se letos chystáte do lázní poprvé, mož-

ná oceníte malé představení toho, co 

vás v nich může čekat.

• Pára

Je procedura, při které je organismus 

vystaven vzduchu o  vysoké teplotě 

a  vlhkosti. Obvykle se doporučuje po-

byt v  páře o  dálce 5-10 minut a  pak 

relaxace vleže. Většinou se pro zvýšení 

efektu používají přísady do vody jako 

eukalyptový či heřmánkový olej.

Tato procedura není vhodná pro každé-

ho. Především se nedoporučuje při růz-

ných onemocněních srdce, krvácivých 

stavech, epilepsii apod.

• Vířivé koupele

Záleží na velkosti vany, zda jsou urče-

ny pro celé tělo, nebo jen pro horní či 

dolní polovinu. Jde o masáž jemně ví-

řící vodou. Podle potřeby se do vody 

opět mohou přidat bylinné přípravky. 

Doba aplikace se obvykle pohybuje ko-

lem dvaceti minut a procedura je velmi 

vhodná především pro lidi hledající psy-

chickou a fyzickou relaxaci, po úrazech 

či operacích.

• Perličkové lázně

Pro tuto proceduru se používá vana se 

speciálním dírkovaným roštem, kterým 

se přivádí vzduch pod tlakem. Bublinky 

stoupají ode dna vzhůru. Blahodárně 

působí jednak příjemná teplota láz-

ně, jednak mechanický účinek bublin, 

které masírují kůži.  Koupel se aplikuje 

většinou tak kolem dvaceti minut a  je 

možné ji doporučit kardiakům, epilep-

tikům, nebo třeba pacientům se sklony 

ke kolapsu.

• Subakvální masáž

Pokud vám lékař doporučí tuto proce-

duru, můžete se těšit na koupel v teplé 

lázni, při které vás hezká sestřička bude 

navíc masírovat proudem vody. 

• Přísadové lázně

Jejich hlavní účinek spočívá v tom, že se 

do vody přidává přísada, kterou paci-

ent pro zlepšení svého stavu potřebuje. 

Nejčastěji rozšířené jsou lázně uhličité, 

sirné, jodové apod.

• Parafínové zábaly

Používají se zejména tam, kde je po-

třebná nějakou část těla prohřát. Vyu-

žívají vlastností parafínu nahřátého na 

50-60 C.

• Slatinné zábaly

Pokládají se buď pouze na část nebo na 

celé tělo. Měly by zlepšit celkové pro-

krvení organismu a posloužit k relaxaci.

TROCHA MOŘE U NÁS DOMA
Mnohé lázeňské domy nabízejí proce-

dury s využitím mořských řas, mořského 
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bahna či soli. Takže navzdory tomu, že 

celý rok neopustíte hranice země, vaše 

tělo může regenerovat stejně jako na 

mořském pobřeží... Pro získání lep-

ší představy o  konkrétních pobytech 

včetně přehledu, v  lázních nabízených 

procedur, doporučujeme navštívit in-

ternetovou stránku www.SPA.cz. Na-

jdete zde nejenom nabídky z  Čech 

a  Moravy, ale taky ostatních okolních 

zemí včetně Maďarska a Slovenska."

ZÁBALY Z MOŘSKÝCH ŘAS
Mořské řasy jsou zázračné rostliny. 

Obsahují výjimečně vysoké množ-

ství důležitých látek (minerálů, vi-

tamínů, aminokyselin), které jsou 

nenahraditelné nejen pro pokožku, 

ale i  pro celý lidský organismus. Do-

dávají vše, co je potřeba pro správ-

nou funkci látkové výměny a  rychle 

odbourávají jedovaté látky v  těle. 

Indikace - při snižování hladiny 

cholesterolu, podporuje pevnost 

a  hustotu kostí, pomáhá při snižo-

vání nadváhy (narušují se tukové 

buňky), pro prokrvení pokožky, pro 

správnou funkci látkové výměny. 

Kontraindikace – onemocnění štítné 

žlázy, popáleniny, horečka.

KOUPEL Z MOŘSKÝCH ŘAS
Krém je složen z vysoce koncentrované 

řasy Laminaria Digitata, často využíva-

né v  programech proti celulitidě a  na 

hubnutí a  je určen speciálně k  pro-

vádění balneo procedury na hubnutí. 

Laminaria Digitata obsahuje vysoké 

procento mikročástic, jód a  jiné pro-

spěšné látky potřebné našemu orga-

nismu. Krém se velmi rychle rozpou-

ští ve vodě a  je příjemný na použití. 

KRYOGENNÍ MASKA NA NOHY
Kryogenní maska na nohy na zákla-

dě alginů a řas Laminaria Digitata má 

dvojitý účinek: současně modeluje 

postavu a  řeší problém „unavených” 

nohou. Díky vysoké koncentraci lami-

narii, maska aktivuje krevní oběh, ak-

tivně působí na cévy, zpevňuje je, na-

sycuje pokožku potřebnými minerály 

a  mikročásticemi. Řasy aktivně působí 

na místní usazeniny tuku a  celulitidu, 

přidávají pokožce pevnost, a  mentol 

osvěžuje, uklidňuje a  snižuje otoky. 

ZÁBAL Z MOŘSKÉHO BAHNA
Tato rostlinná hliněná maska zbavuje 

pokožku nečistot a  stabilizuje rovno-

váhu pokožky. Zlepšuje celkový stav, 

absorbuje toxiny z  podkožních tuko-

vých tkání, působí relaxačně a  pomá-

há hubnutí. Maska z  mořského bah-

na zbavuje svalového napětí a  může 

se využívat na léčení revmatismu. 

KOUPEL SE SOLÍ Z MRTVÉHO 
MOŘE
Koupelová sůl je bohatá na minerá-

ly z  Mrtvého moře. Čistí a  hydratuje 

suchou pokožku, je ale vhodná pro 

všechny typy pleti. Lze ji používat buď 

koncentrovaně, pokud je vaše plet vy-

sušená nebo vás trápí bolavé klouby, či 

v menší koncentraci pro příjemnou re-

laxaci a osvěžení.

SLUPOVACÍ TĚLOVÁ MASKA  
Z MOŘSKÉHO BAHNA
Unikátní kombinace extraktu z  moř-

ských řas a bahna z Mrtvého moře za-

jišťuje tělové masce vynikající účinnost. 

Přípravek zlepšuje oběh krve v problé-

mových partiích a pomáhá tak bojovat 

s  celulitidou. Navíc maska příjemně 

chladí a osvěžuje tělo i duši.

FLOATING 
Jedná se o univerzální metodu přírodní-

ho léčení, simulující intenzívní léčebné 

účinky MRTVÉHO MOŘE. Klient se ve spe-

ciální vaně ve tvaru vejce vznáší ve sta-

vu beztíže na hladině slaného roztoku.  

Pobyt ve floatingu nás všestranně har-

monizuje a  vyvolává příjemné poci-

ty z  prenatálního stavu. Ne náhodou 

se vnitřní prostor floatingové vany 

podobá vejci či děloze a  tak do znač-

né míry imituje nám důvěrně známé 

a  bezpečné prostředí matčina lůna. 

Působí velmi příznivě při mnohých 

onemocněních pohybového aparátu, 

hlavně páteře, zlepšuje rehabilitaci 

po zlomeninách, úrazech, pomáhá při 

degenerativních změnách kloubů a pá-

teře a  má prokazatelně blahodárný 

vliv na nemoci kůže jako jsou lupénka 

a  atopický ekzém. Jeho velkou před-

ností je schopnost příznivě působit také 

na naší psychiku. Je jedinečný při léčbě 

psychosomatických onemocnění.

Text: Iva Nováková, 

foto: Schutterstock.com 

zdroj: cornis.cz, visitczechia.cz
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MRTVÉ MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

MÝDLA – SŮL – BAHNO

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz
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ASPOŇ TROCHU NORMÁLNÍ 
Když se Travis vrátí domů z  mise v  Afghánistánu, zjistí, 

že jeho rodiče se rozvádějí a bratr mu přebral přítelkyni. 

Navíc ho pronásleduje posttraumatická stresová porucha. 

Zdá se, že jeho život je úplně v  troskách. Pak ovšem 

potká svou dávnou kamarádku ze střední školy. Travisův 

suchý humor, smysl pro čest a   schopnost věřit v   životě 

v  to dobré z  něj dělají neobyčejného a neodolatelného 

hrdinu, který vás přesvědčí o tom, že i v sebehorší situaci 

nesmíme ztrácet naději a že život je vlastně krásný.

JÁ, SRANDISTA NA TŘETÍ
Každý ví, že tenhle kluk je srandista. A  je dokázáno, že 

je dokonce srandista na druhou. Ale bude Jamie Grimm 

ten největší srandista na celém světě? Pořád tomu 

nemůžu uvěřit, ale Já, Jamie Grimm, jedu na národní kolo 

celoplanetární soutěže srandistů do Hollywoodu! Zbývá už 

jen jediná věc: dokázat, že jsem Srandista na třetí!

ENCYKLOPEDIE PRO DĚTI 21. STOLETÍ
Bavte se a  poznávejte svět 21. století společně se svými 
dětmi! Nová, zcela jedinečná encyklopedie na českém 
trhu od Jiřího Žáčka obsahuje na 800 hesel, s nimiž se dítě 
setkává od svého narození, přes pojmy z oblasti zeměpisu, 
biologie či techniky až po výrazy abstraktní. Výstižnost 
a přesnost se zde snoubí s poezií a vtipem.

LÁSKA
Andrea se domnívala, že je šťastná. Před vším totiž zavírala 

oči – před nevěrou svého muže i  podivným způsobem, 

jakým přišla o práci. Teprve úraz jejího manžela a setkání 

s mužem, kterého mnoho let neviděla, ji přiměje, aby se 

přestala obelhávat. První láska a bývalý spolužák v jedné 

osobě s  přezdívkou „Baron“ jí převrátí život naruby 

a ukáže, co je to láska a neuvěřitelná touha. Ale má právo 

opustit manžela, který je odkázaný na její péči? Zvláštní 

milostný příběh odehrávající se v kulisách měnící se Prahy 

pohltí každou čtenářku.

BEZ DĚTÍ NEODEJDU
Berit se provdala za beduína Salima. Když jí došly úspory, 

manželovo chování se prudce změnilo. Je zcela odkázána 

na muže, s dětmi žije v nezařízeném bytě. Následuje fyzic-

ké týrání a znásilňování, z něhož se narodí třetí syn. Berit 

chce zpátky do Německa a po úporných bojích s izraelský-

mi úřady nakonec získá souhlas s návratem, ale bez dětí. 

Její zápas nekončí…

SNY UTKANÉ SLUNCEM
Emma odjíždí do Austrálie s příslibem výhodného sňatku 

s  mužem, o  kterém toho moc neví a  s  nímž se nikdy 

nesetkala. Jenže naděje jsou bohužel klamné a Emma si 

po nevyhnutelných zásnubách stále bolestněji uvědomuje, 

že pouta nemusí být ukována jen ze železa. Když se pak 

zamiluje do mladého trestance, zdá se, že její osud je 

zpečetěn…

TAK TO DĚLÁ VIRGIN
Jak se královsky bavit a budovat přitom úspěšnou firmu. 

Dozvíte se, jak zábava, rodina, vášeň pro věc či umění 

naslouchat utvářejí to, co Bransonovi lidé (se šibalským 

mrknutím) označují jako „styl Virgin“. Neobyčejné 

zkušenosti se vztahy nejen z oblasti byznysu vám předává 

člověk, který v  šestnácti nedodělal školu, trpí dyslexií 

a  v  životě nepracoval pod žádným zaměstnavatelem  – 

vždy řídil jen sám sebe

KALENDÁŘ MALÉHO POSEROUTKY 2016
V   jedinečném šestnáctiměsíčním nástěnném kalendáři 

s  klasickými kresbami Jeff a Kinneyho na fotografickém 

pozadí se setkáte se všemi svými oblíbenými postavami. 

Navíc obsahuje přes čtyřicet samolepek s  malým 

poseroutkou, takže zapamatovat si narozeniny, návštěvy 

u lékaře i kroužky bude snadné.

KDYBYCHOM SE NEVIDĚLI 
Lex byla šťastná. Měla kompletní rodinu, kamarády 

a kluka, co ji miloval. Teď je z  ní holka, jejíž bratr spáchal 

sebevraždu. A vypadá to, že už taková bude navždycky. 

Lex se pokouší poskládat si život dohromady a  snaží se 

vytěsnit, co se stalo té noci...

KRYCÍ JMÉNO VERITY
V  říjnu 1943 se nedaleko Paříže zřítilo britské špionážní 

letadlo. Jeho pilotka a pasažérka byly nejlepší přítelkyně. 

Jedna z  dívek hru o  život prohrála dříve, než začala. 

Druhá má naději, že přežije. Aby „Verity“ zachránila 

svůj život, musí nacistům říct „pravdu“ o své misi. Začíná 

trýznivý a zároveň nádherný příběh o přátelství, odvaze 

a  zradě. Každý den bojuje Verity o  svůj život. Odhaluje 

svou minulost, lituje svého selhání, ukazuje kuráž a touhu 

dostat se domů.

NESPOUTANÍ
Davy se rozpadl svět, když zjistila, že její DNA obsahuje 

vraždicí gen.  Přišla o  svého kluka, rodinu, a  hlavně o  

budoucnost. Posledních pár měsíců se snažila přesvědčit, 

že ji její geny nemůžou defi novat, a slíbila si, že se nijak 

nezmění… ale pak došlo k nejhoršímu. Zabila muže. Nyní 

je na útěku a musí se rozhodnout, jestli se nechá ovlivnit 

společností, která ji považuje za nevítanou, anebo půjde 

za svým srdcem a bude bojovat.

MODRÁ JAKO SAFÍR
Být čerstvě zamilovaná v   minulosti vážně není dobrý 

nápad. To si přinejmenším myslí šestnáctiletá Gwendolyn, 

novopečená cestovatelka časem. Koneckonců mají oba 

s Gideonem docela jiné starosti. Například jak zachránit 

svět. Nebo se naučit tančit menuet. (A   ani jedno není 

vůbec snadné!) Gwen má sice po svém boku několik 

dobrých rádců, ale když se Gideon začne chovat tajuplně, 

je jí jasné, že musí své hormony co nejdříve dostat pod 

kontrolu. Jinak z  toho, že láska nezná čas, nezbude 

vůbec nic!

SELEKCE BOX
35 dívek. 1 princ. Životní šance. Princeznovská trilogie 

v jednom boxu!

INTUITIVNÍ LIDÉ
Kniha pro všechny, kteří touží pochopit hlubší význam 

a  smysl svého života Heidi Sawyerová Díky této knize 

pochopíte, jak funguje vaše intuice, a  zjistíte, jak plně 

využít její potenciál. Zároveň přijdete na to, jak se 

vypořádat s   nepříjemnými situacemi, do kterých se díky 

své intuitivní povaze můžete dostat. Intuitivně-vnímaví 

lidé jsou speciálním typem senzitivních lidí, kteří prožívají 

svět skrze své smysly, výrazně se zajímají o  ostatní, jsou 

všímaví a  často jsou okolím označováni za nesmírně 

„vědoucí“.
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DVĚ STOLETÍ ČESKÝCH AUTOMOBILŮ 
Obrazová encyklopedie zachycuje období 200 let 

konstrukce a  výroby motorových vozidel na našem 

území  – a  to od Božkova parovozu z  roku 1815 až 

po nejnovější modely vozů Škoda. Nabízí přehled 

úspěšných i  méně úspěšných sériově vyráběných vozidel, 

prototypů, studií, sportovních modelů i  individuálně 

vyrobených vozidel.

FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 7 – FRANKIE 
A DRAČÍ KLETBA
Frankie a  jeho tým milují fotbal. Na něj si vždy najdou 

čas. A  nyní, když mají kouzelný fotbalový míč, hrají 

proti týmům, které si nikdy nedokázali ani představit! 

Tentokrát je papírový drak přenese do země, kde fotbal 

vynalezli  – do Číny! Ale jeden starodávný bojovník je 

přiveden k životu a je rozhodnutý zničit Velkou čínskou 

zeď. Dokáže Frankie spolu se svým týmem zachránit 

jeden z divů světa?

LÁSKOMINY DENISY BARTOŠOVÉ – JEDLÉ I KREATIVNÍ 
DÁRKY A SKVĚLÉ RECEPTY NA CELÝ ROK
JEDINÁ KNIHA, KTERÁ VÁM VYŘEŠÍ DÁRKY PRO 
CELOU RODINU NA CELÝ ROK!
Udělejte svým milovaným radost dárkem s příběhem. 

Takovým, který je s láskou ručně vyrobený, krásně zabalený 

a navíc se dá sníst. A nebo darujte samotnou knihu plnou 

návodů na nazdobené dobroty a inspirace pro tvoření.

BABIČKY: MRTVÝ KUCHAŘ
Životy obyvatel soukromého domova důchodců Podzimní háj 

jsou většinou vyplněny nekonečně pomalu ubíhajícím časem 

naplněným pitím červeného vína, jízdami tramvají a pohřby. 

Vyšetřování náhlé- ho úmrtí místního kuchaře však dokazuje, 

že je na světě i  lepší zábava než hraní karet, hodiny umění 

a ručních prací, tělocvik nebo večery s harmonikou. Ale ani 

ten nejbystřejší senior nedokáže rozluštit všechna tajemství 

tohoto místa. Naštěstí několik mladých lidí, včetně členů mo-

torkářského gangu, nabídne svou pomoc.

ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY
Život šestačtyřicetileté Sadie Fullerové není zrovna roman-

tický. Je rozvedená, sexuálně frustrovaná svobodná matka 

s nadváhou. Žije v domě na předměstí s dcerou a německou 

hospodyní, nákupy obstarává v obrovských supermarketech, 

občas drbe se svými maloměšťáckými sousedy, ale jinak vět- 

šinu času vede naprosto obyčejný život. Jediným únikem od 

reality jsou její erotické romány, které po nocích píše pod 

pseudonymem K. T. Briggsová. 

ŠŤASTNÍ A VESELÉ 
O mužích, o kterých ve dvaceti sníte, a ve čtyřiceti se vedle 

nich probudíte. Je pondělí dopoledne a  Helenin život se 

hroutí jako domeček z  karet... A  ještě ke všemu budou 

Vánoce. Je tedy ideální čas napsat dopis Ježíškovi. Co 

všechno si kdy přála? A  co si přeje teď? Helena si prostě 

napíše seznam a pak bude jen odškrtávat jednotlivé položky, 

jak si svá přání bude plnit. Není přece nic jednoduššího než 

vyrazit do Paříže nebo zavolat Jardovi, své lásce z  vysoké 

školy, na kterého se tehdy bála jen podívat...

ŠKOLNÍ TABULKY PRO 6.-9. TŘÍDU ZŠ 
(HUMANITNÍ PŘEDMĚTY)
To nejdůležitější z   učiva přehledně, bez dlouhého 

hledání v   učebnicích! Soubor tabulek obsahuje výběr 

z  českého jazyka a  literatury, angličtiny, dějepisu 

a výchovy k občanství. Tabulky jsou určeny pro žáky 6. – 

9. tříd základní školy. 

ŠKOLNÍ TABULKY PRO 6.-9. TŘÍDU ZŠ 
(PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY)
To nejdůležitější z   učiva přehledně, bez dlouhého 

hledání v   učebnicích! Soubor tabulek obsahuje výběr 

z  matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. 

Tabulky jsou určeny pro žáky 6.  – 9. tříd základní školy.

HORROR SCHOOL – PŘÍŠERNÁ UČITELKA
Na téhle základní škole nemůže nic probíhat normálně. 

Při oslavách svátku sv. Valentýna se na město snese 

sněhová bouře a Robert Artur i jeho spolužáci zůstanou 

uvězněni ve školní budově. Nevalné jídlo z   automatu 

a   nocování na podlaze tělocvičny však nebudou tím 

nejhorším, co je čeká. Podivná učitelka, která se tam 

najednou objevila, skrývá zlověstné tajemství. Všem 

je jasné, že věci se opět dávají do pohybu. Armáda 

ohavných příšer se valí na školu. Zastaví ji někdo? 
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MŮJ MILÝ DENÍČKU (2.ROK)
Vzorný slušňáci, příšerný trapáci. Jmenuji se Jamie a už 

druhý rok si píšu deník. Ale ne abyste si ho četli! Je 

to totiž neslušné. Jsem teď na slušňáctví expertka. Do 

školy mám připravit referát na téma Pravidla slušného 

chování. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem si jistá, 

že přehnaně slušní lidé jsou prostě nesnesitelní. Podle 

doktorů je slušňáctví nevyléčitelná nemoc. Když se 

ji totiž snaží vyléčit, slušňácký pacienti jim jsou tak 

vděční, že nosí jeden dárkový koš za druhým. A BÁC – 

ze slušňáků se vyklubou superslušňáci!

HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
Jak se přihodilo, že se Hurvínek, Mánička a  jejich 

kamarád pes Žeryk setkali se svérázným znalcem 

zvířat doktorem Kytlem, s  jeho kocourem Petrklíčem 

a  hubatou kavkou Francim? Začalo to tím, že se 

Hurvínek rozhodl naučit Žeryka mluvit lidskou řečí! 

Hurvínek a jeho kamarádi se ocitnou v podivuhodném 

domě zvaném Nebesíčka, který se tu a  tam zjevuje 

v Praze na Malé Straně. Najdou v něm podivnou skříňku 

Kostitřasku, ale k  čemu slouží, vám neprozradíme. 

Pokud se to chcete dozvědět, pusťte se do čtení! 

PODĚSKA IVY – CHODÍCÍ POHROMA
Ivy je 12 let a za svůj život už zvládla vytočit pěknou 

řádku nafrněných aristokratů. Je nehorázně 

neskromná, nesmírně neposlušná, ale i  nečekaně 

nebojácná a neskonale nezdolná. Co jiného také zbývá 

nebohé opuštěné sirotě, samotné na celém světě!!! 

Jenže poslední dobou se kolem ní začíná roztáčet 

záhadný kolotoč plný intrik, přízraků, a   dokonce 

i zákeřných zločinů a mordů. Je možné, aby všechny ty 

neuvěřitelné nehody a   nepravosti naznačovaly, že je 

Ivy možná něco víc než jen obyčejná holka? 

V LESE VISÍ ANDĚL
Policejní detektiv Holger Munch se chystá do důchodu,  

v  němž si chce užívat vážnou hudbu, matematické hádanky 

a  pokuřování cigaret. Jenže Norskem právě otřásají podivné 

vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bílých 

šatiček a nechává v  lese s cedulkou „Cestuji sama“ na krku. 

Munch se tak musí postavit do čela speciální jednotky 

a hlavně přesvědčit Miu Krügerovou, slavnou vyšetřovatelku, 

aby se vrátila do služby. Podaří se jim Norsko zbavit strachu, 

že se v lese objeví další malý anděl?
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TALON: SPOLEČENSTVO DRAKŮ – ZKOUŠKA 
VĚRNOSTI
Před dávnými lety byli draci na pokraji vyhynutí. Ti, 

kteří přežili, se skrývali v  lidské podobě a  jejich moc 

sílila. Uběhla staletí a  draci se připravují na okamžik, 

kdy lidem ukážou, kdo je skutečným pánem světa… 

Sledovat, začlenit se, splynout. Přesně to má za úkol 

dračí dívka Ember. Má poslouchat, nevyčnívat z  řady 

a slepě plnit rozkazy. To vše pod taktovkou supertajné 

a  nesmlouvavé dračí organizace s  názvem Talon. 

Jenže Ember se to vůbec nelíbí. Pomalu se rozkoukává 

a zjišťuje, že svět není tak černobílý, jak ji učili.

C
 P

R
E
SS

X
.Y

.Z
.



Většina národa ji zná jako barmanku Lucii ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. 

Menšina pak jako maminku holčičky Sofinky, kterou soud velmi netradičně 

přidělil do střídavé péče rodičů, kteří spolu nikdy nežili a na výchově se nikdy 

nedomluvili… To jsou ale jen dvě z mnoha tváří výborné herečky Ivany Jirešové.

PŘIJMI PLNOU ZODPOVĚDNOST 

ZA SVŮJ ŽIVOT...
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JÁ A MOJE RODINA
O Ivaně je známo, jak moc důležitá je 

pro něj rodina. Nejen vztah s rodiči, 

ale i souznění s o pět let starší sest-

rou. Ačkoliv vypadá jako velmi eman-

cipovaná a moderní holka, rodinné 

zázemí je to, co od života potřebuje 

především.

JSTE ČLOVĚK, PRO KTERÉHO 
JE HODNĚ DŮLEŽITÁ RODINA. 
BYLO TO TAK VŽDYCKY?
Od malička to tak bylo. Dlouho jsem 

byla tatínkův mazlíček.... Akorát ta 

puberta na pár let zpřetrhala hodně 

vazeb! Ale asi to tak mělo být. Měla 

jsem dlouho období vzdoru, byla jsem 

taková malá, mladá, nezkušená „re-

volucionářka“!

NA CO Z DĚTSTVÍ NEJČASTĚJI 
VZPOMÍNÁTE?
Myslím nejvíc na svoje hry... Měla jsem 

ve skřínce domeček pro panenky, kde 

bydlela celá rodina (dokonce jezdila 

na obrácené stoličce na dovolenou 

k moři na balkón) Pod palandou zase 

bydlel pes Goro. Měla jsem bohatý 

vnitřní svět a na ten si nejvíce pama-

tuji. Samozřejmě vedle vzpomínek na 

čas strávený s rodinou, většinou když 

jsme někam vyjížděli.

JAKÝ BYL V DĚTSTVÍ VÁŠ 
VZTAH ZE SESTROU?
Sestra je o pět let starší a často se o mě 

musela starat. V určitém věku jsem jí 

byla spíš na obtíž. Dokonce jsem jí 

brala tajně oblečení a převlékala jsem 

se ve sklepě, než jsem odcházela do 

školy. Později mě už brala do party 

a  já se pak cítila mnohem dospělejší 

a důležitější. Hlubší vztah jsme si našly 

až mnohem později.

JAKÝ JE VÁŠ VZTAH TEĎ?
Úžasný, můžeme si kdykoliv zavolat 

a „kvokáme“ třeba i hodinu. Dost čas-

to se navštěvujeme. Trávíme společně 

dovolené, pomáhá mi s  angličtinou, 

a vůbec se vzájemně obohacujeme.

DOPŘEJETE I SOFINCE  
SOUROZENCE?
Moc bych si přála... Ale nezáleží to 

úplně a jenom na mě!

S TATÍNKEM DCERY JSTE SE 
SPÁLILA, BYLA JSTE OBEZŘET-
NÁ PŘI VÝBĚRU SOUČASNÉHO 
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PARTNERA?
To úplně ne, neměla jsem na obezřet-

nost čas... Byla jsem v  úzkých a  v  tu 

chvíli jsem nejvíc potřebovala pomoc, 

pochopení a zázemí.

CO VÁS NA MUŽÍCH PŘITAHUJE 
A PROČ?
Jsou od žen naprosto odlišní a já jsem 

vyrůstala v  prostředí holčiček. Jsem 

z rodu žen, takže od malička pro mě 

muži byly záhadou. Vždycky jsem se 

s  nimi chtěla hodně kamarádit, pro-

tože jejich svět mě přitahoval určitou 

akčností a  vědomostmi. V  pozdějším 

věku většinou klukům kamarádství 

nestačilo.

CO JE PRO VÁS VE VZTAHU  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Důvěra, charakter a  samozřejmě 

oboustranná láska.

DOKÁŽETE ODPOUŠTĚT?
Po tom všem... Samozřejmě.

LÉTO U DIVOKÉHO ATLANTIKU
O herečce je známé, že ráda a často 

cestuje. Ať už se jedná o její loňskou 

cestu do Tibetu, nebo letošní do Ma-

roka. Lákají jí nepoznané země, ta-

jemné a s nádechem exotiky.  Záro-

veň na nich ale často hledá i souznění 

sebe sama…

POŘÍDILA JSTE SI BARÁČEK, 
PROŽILA JSTE LETOŠNÍ LÉTO NA 
TERASE?
Letošní léto jsem celé procestovala, 

takže terásku využívám až teď.

PLÁNOVALA JSTE DOVOLENOU 
DO MAROKA? USKUTEČNILA 
SE? A ČÍM VÁS MAROKO PŘE-
KVAPILO?
Čas strávený v Agadiru u Atlantického 

oceánu byl překrásný. Výlet do Mara-

kéše také!

Překvapili mě obyvatelé, jsou mno-

hem „evropštější“ než všichni ostatní 

Afričané, které jsem doposud znala. 

Jsou takoví klidní. Všichni chlápci ne-

ustále na pláži hrají fotbal, ať je jim 

pět nebo sedmdesát let! Atlantik je 

divoký, krásně se tam skáče do vln. 

Co se týče počasí, je také moc vlídné, 

protože většinu času je pod mrakem 

a neustále jemně pofukuje větřík.

PROČ ZROVNA TATO ZEMĚ?
Asi nejsem schopna popsat jasný ra-
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cionální důvod... Jsou prostě země 

a města kam vás to táhne a naopak.

I VAŠE LOŇSKÁ DOVOLENÁ 
BYLA NETRADIČNÍ, NA CO  
NEJVÍCE VZPOMÍNÁTE?
Je to neuvěřitelné, ale pamatuji si 

téměř každou minutu. Asi proto, že 

všechno bylo poprvé a  celkově jiné, 

než na co jsem byla zvyklá. Na děti 

v Mulbekhu, na Himaláje, na Kašmír, 

na placky s  džemem k  snídani, na 

useknuté kozí hlavy v  Kargilu, palác 

Sitů, překrásné loďky na Šrínagaru, 

Shanti Stupu v  Lehu, na úžasné fre-

she, hodiny jógy s  koťátky, šťastnou 

Sofinku... a spoustu dalších věcí!  

V TĚHOTENSTVÍ JSTE OBJEVILA 
JÓGU, JE PRO VÁS STÁLE  
DŮLEŽITÁ?
Jógu jsem objevila ještě před těhoten-

stvím, věnuji se jí už 13 let. Vypadá to 

tak, že se mnou dožije až do smrti .

CO VÁM DÁVÁ?
Klid, sílu, zdraví, pochopení, souvis-

losti, nadhled.

BEZ SOFINKY
Video, na kterém plačící holčička ne-

chtěla opustit svou maminku a přesto 

se musela podřídit rozhodnutí soudu 

a odjet na týden k tatínkovi obletě-

lo republiku. Byl to poslední zoufalý 

pokus mámy upozornit na to, že stří-

davá péče nemusí být vždy v zájmu 

dítěte…

DOKÁŽE SI MÁMA ZVYKNUT 
NA TO, ŽE PŮLKU MĚSÍCE NE-
MŮŽE TRÁVIT SE SVOU DCE-
ROU?
Ne.

CO JE NA TOM PRO VÁS  
NEJTĚŽŠÍ?
Žít dva odlišné světy:  život svobodné 

bezdětné ženy a  život mámy.

NENAPADLO VÁS NĚKDY ŘÍCT 
SI, KÉŽ BYCH MU NIKDY NE-
ŘEKLA, ŽE S NÍM ČEKÁM DCE-
RU…?
Mnohokrát.

SOFINKA TEĎ ZAŽÍVÁ PRVNÍ 
LÁSKY, MYSLÍTE, ŽE JI SITUACE 
NĚJAKÝM ZPŮSOBEM  
POZNAMENALA?
Moc si přeju, aby ji prostředí, ve kte-

rém půlku života žije, nepoznamena-

lo a  nepřevzala si špatné vzory. Kla-

sický psycholog vám řekne, že už je 

nenávratně celou situací poškozena. 

Já se modlím, aby prožívala šťastné 

partnerské vztahy.

CO BYSTE PORADILA MAMIN-
KÁM, KTERÉ ŘEŠÍ STEJNÝ  
PROBLÉM?
V první řadě si pečlivě vybírat partne-

ra. Je mi úplně jasné, že to mnohdy 

prostě nejde, ale to je vlastně nejdů-

ležitější. Pak už jenom co nejvíce sil, 

trpělivosti a lásky k dítěti. Jeden psy-

cholog mi dokonce vysvětlil, že bych 

měla umět být pro svou dceru tera-

peutkou, což je pro pracující mámu, 

která se stará o  celou domácnost 

mnohdy  nereálné. Děti, které jsou 

donuceni žít tak, jak nechtějí,  bývají 

často nešťastné, což se může proje-

vovat hrubým chováním a  vztekem. 

A nejvíc si toho dovolí k nejbližší oso-

bě, což je téměř vždy maminka. Ale 

žádné mámě tuto situaci nepřeju.

JAK JSTE SI JAKO MALÁ PŘED-
STAVOVALA SVOU RODINU? 
CHTĚLA JSTE HODNĚ DĚTI?
Nepamatuji si, že bych nad tím ně-

jak moc přemýšlela... Možná to byla 

ta rodinka Barbín, co žila v  mé skří-

ni. No a  Kena jsem tam neměla, tak 

ho suploval v té době obyčejný český 

„panenka kluk“ z hračkářství.

VYCHOVÁVÁTE DCERU TAK, 
JAKO VÁS VYCHOVÁVALI  
RODIČE?
V určitých věcech stejně a v jiných od-

lišně... V něčem jsem mnohem bene-

Ivana Jirešová je česká herečka, která se do povědomí diváků dostala účinková-

ním v televizním seriálu Ordinace v Růžové zahradě, kde ztvárnila roli ztřeštěné 

barmanky Lucie. V televizní anketě Tý Tý 2006 byla zvolena Objevem roku. Za-

hrála si také roli Morgany v muzikálu Excalibur. S přítelem Viktorem Dykem vy-

chovává dceru Sofii.
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volentnější a  v  něčem mnohem přís-

nější.

JAKOU MÁTE ŽIVOTNÍ  
FILOZOFII?
Přijmi plnou zodpovědnost za svůj ži-

vot, udělej vše pro své sny a důvěřuj.

CO VÁS ČEKÁ TEĎ NA PODZIM?
Natáčení seriálu Ordinace, vystupová-

ní v  muzikálech Mýdlový princ a  He-

llou Dolly , na kterých mám pořád 

spoustu práce, a  ostatních předsta-

vení. Navíc jsem teď nově patronkou 

projektu Domestos, který se pokouší 

„zvelebovat“ toalety na základních 

školách.

PROČ JSTE SE ROZHODLA  
PODPOŘIT PROJEKT DOMESTOS 
PRO ŠKOLY? 
Projekt Domestos pro školy jsem se 

rozhodla podpořit především proto, 

že sama mám dceru na  nižším stupni 

ZŠ a  není mi lhostejné, v  jakém pro-

středí se ve škole celý den pohybuje.

NA CO SE TEĎ NEVÍCE TĚŠÍTE?
Až si se Sofii lehnu do postele a  bu-

deme si číst.

Text: Iva Nováková,  

foto: archiv herečky
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