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Moje balíčky z nebe

Inzerce

Pro všechny, kteří rádi

sportují

Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

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

Účinná pomoc při zranění

Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity
enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí
další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení
po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.
Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Editorial
Rok 2015 má prý být v mnoha směrech
šťastnější, než rok předchozí. No, ostatně,
nejdepresivnější den v roce už máme za sebou, takže už nás čekají jen samé dny zalité
sluncem. Doufejme tedy, že nejen obrazně,
ale i fakticky, protože nevím jak vy, ale já už
mám těch deštivých zamračených odpolední
dost a netrpělivě odpočítávám hodiny do
začátku jara, které snad konečně přinese
světlo a teplo… Naše těla zdecimovaná zimou se zase budou moct volně nadechnout
a hned bude po všech směrech líp.
Do té doby nám ovšem zbývá přežít ještě
pár týdnů. Snad se nám podaří vám je
zpříjemnit porcí nových článečků. Jistě vám
přijde vhod rada, jak zhubnout povánoční kila, přečtete si, do jakého plaveckého
kurzu přihlásit svoje miminko a kam vyrazit
se školákem na jarní prázdniny. Řekneme
si něco o pitném režimu i výživě a samozřejmě i v novém roce na vás čeká zajímavý
rozhovor.
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Těhotenství

PLÁNUJETE MIMINKO?

PŘIPRAVTE SE VČAS
Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát
na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný vývoj očekávaného
potomka. Obecně platí několik základních zásad, které napoví, čeho je třeba se
před a během těhotenství vyvarovat, a co je naopak pro správný vývoj miminka
nejlepší.

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
•
•
•
•
•
•

kyselina listová je nezbytná pro dělení buněk?
kyselina listová se pomocí enzymu v těle přeměňuje na důležité látky (foláty), avšak organismus téměř 50 % žen nedokáže
z genetických příčin přeměnit dostatek kyseliny listové na tyto látky? Jedná se o tzv. MTHFR mutace.
potřeba kys. listové/folátů v těhotenství je 600 – 800 mikrogramů
600 μg kys. listové je obsaženo např. ve 20 pomerančích či 5-6 hlávkách salátu? Denní přísun kys. listové bez doplňků stravy
je 122 až 339 μg. Navíc potravinové zdroje plně využije žena, která má stoprocentně funkční enzym MTHFR.
není třeba se děsit, tam kde není jistota plně funkčního enzymu, je lepší užívat již hotový folát, tzv. Metafolin. Obchází
MTHFR mutace a poskytne budoucí mamince již hotový folát.
MTHFR mutace je možné laboratorně vyšetřit v rámci preventivních krevních testů (nejsou hrazeny pojišťovnou), více viz
Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o., Zlín

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ FOLÁTŮ JE POTŘEBNÉ PRO:
– správný vývoj plodu hned v prvních týdnech těhotenství, kdy vznikají tzv. zárodečné tkáně - základy všech orgánů, proto se
doporučuje užívat je 1-3 měsíce před otěhotněním.
– tvorbu aminokyselin, které pak dále tvoří bílkoviny, svaly, kosti aj. tkáně. Foláty jsou proto nezbytné při růstu a vývoji miminka.
– krvetvorbu a tím dostatečné zásobení všech tkání kyslíkem.

OČISTĚTE SVÉ TĚLO
Ačkoliv se objevují názory, že není potřeba své tělo na těhotenství připravovat zbytečně brzy, v případě užívání
toxických látek toto tvrzení rozhodně
neplatí. Pokud plánujete otěhotnět,
na kouření a alkohol nebo jiné drogy
rovnou zapomeňte. Odborné studie
potvrdily, že kouření podporuje rychlejší stárnutí vajíček a způsobuje tak
sníženou plodnost kuřaček v porovnání
s nekuřačkami až o 60 %. Lékaři proto
radí, aby ženy, které plánují otěhotnět,
přestaly kouřit alespoň 3 měsíce před
početím. Pokud matka kouří během
těhotenství, ohrožuje své dítě následujícím:
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na plod téměř na minimum.
•
•
•
•
•
•
•

nízká porodní váha,
astma,
snížená plodnost v dospělosti,
diabetes,
genetická vada,
poporodní závislost na nikotinu,
zvýšená pravděpodobnost syndromu náhlého úmrtí novorozenců.

Pokud nestihnete s kouřením přestat
před otěhotněním, snažte se svého
neduhu zbavit co nejdříve poté, co
zjistíte, že čekáte miminko. Studie novozélandských vědců ukázala, že pokud ženy přestanou kouřit do 15. týdne
těhotenství mají šanci zmírnit dopady

ZDRAVOTNÍ STAV MĚJTE POD
KONTROLOU ODBORNÍKA
Ženy, které mají vážnější zdravotní problémy, nemusí mít nutně obavy o své
dítě. Je ale nutné, aby vše konzultovaly
s odborníky. „Žena, která trpí chronickým onemocněním – vysoký krevní tlak,
cukrovka, porucha štítné žlázy, astma
či jiné – by měla plánovat těhotenství
na dobu, kdy je tato nemoc stabilizovaná,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol
z kliniky Zámeček Malvazinky-

ZÁKLADEM JE SPRÁVNÁ VÝŽIVA
V těhotenství se nesmí zapomínat na

Moderní maminka ví,
co potřebuje
Dopřejte si víc

léty prověř
prověřená
kvalita

Větší jistota pro maminku i miminko
díky obsahu Metafolinu

* IMS 2012–2014

®

Metafolin® (L-methylfolát) je biologicky aktivní forma folátu,
olátu,
která se v těle využije lépe než podaná kyselina listová
(i u žen s MTHFR mutací).
ní buněk
Společně s kyselinou listovou se podílí na správném dělení
a přispívá k růstu zárodečných tkání.

Femibion® – specialista v péči o ženy

Doplňky stravy pro těhotenství a kojení
jediné s obsahem Metafolinu® v ČR

www.femibion.cz
f ibion c
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Zdravý duševní i fyzický vývoj miminka
ojení
Přirozený průběh těhotenství a období kojení

Těhotenství

vyváženou stravu, která je nezbytná
pro správný vývoj plodu. Není potřeba se v jídelníčku příliš omezovat, ale
v množství platí zásada „všeho s mírou“. Strava by měla být bohatá na následující látky:
•
vitamíny (ovoce, zelenina),
•
bílkoviny (maso, mléčné výrobky),
•
esenciální mastné kyseliny (ořechy,
mořské plody),
•
železo (vejce, červené maso, játra),
•
jód (mořské plody, mléko).
Vyvarovat byste se naopak měly:
•
tepelně neupraveným masům
•
sýrům z nepasterizovaného mléka
(spíše zahraniční sýry).

struaci.
Nejčastější druhy krvácení i po početí
jsou dvojí:
•
tzv. Implantační krvácení
•
krvácení při nedostatečné produkci hormonů
„S implantačním krvácením se může
žena setkat kolem 4. - 6. týdne těhotenství. Jedná se převážně o slabé krvácení
či špinění způsobené implantací – vniknutím vyvíjejícího se embrya do stěny
děložní, přičemž může dojít k porušení cévy ve sliznici děložní s následným
krvácením,“ vysvětluje MUDr. Richard

Zvýšený příjem kyseliny listové je ženám doporučován již v době plánování
těhotenství. Jak uvádí MUDr. Richard
Sabol: „Je prokázáno, že užívání kyseliny listové snižuje riziko spontánního
potratu a některých typů vrozených
vývojových vad. Pro naplnění těchto
tvrzení je optimální nebo spíše nutné,
aby žena začala s užíváním kyseliny listové již několik týdnu před samotným
početím, tzn. v době přípravy na těhotenství,“ dodává. Kyselina listová je
obsažena například v listové zelenině,
kvasnicích a játrech.

Známé proměny chutí, touha po kyselém nebo sladkém, únava a nevolnost,
to vše značí, že se něco děje. Jedním ze
skutečně prvních příznaků gravidity je:
•
vynechání menstruačního krvácení,
•
bolesti a napětí prsou,
•
přecitlivělost na určité pachy,
•
změna barvy kůže (jizvy, bradavky,
podbřišek, zevní genitál),
•
změna kvality vlasů,
•
bolesti v podbřišku,
•
někdy se objeví i fyziologický poševní výtok typický v těhotenství

PRAVDA O MENSTRUACI
V TĚHOTENSTVÍ
Ženy se často spoléhají na to, že je vynechání menstruace včas na graviditu
upozorní. Tělo je však může ošálit. Krvácení se totiž klidně může objevit i po
početí. Nejedná se ale o klasickou men-
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Tyto problémy, které brání otěhotnění,
se léčí dvěma způsoby:
•
léčba primárních příčin problému
•
léčba pomocí léků na stimulaci
ovulace
Další poměrně častou příčinou neplodnosti bývá poškození vejcovodů – po
prodělaných zánětech gynekologických orgánů, které jsou často způsobené chlamydiemi nebo podobnými
patogeny. „Zde je řešením odstranění
poškozeného vejcovodu. V případě, že
jsou postižené oba vejcovody, tak je po
jejich odstranění nutné podstoupit metody umělého oplodnění,“ dodává

NEZAPOMEŇTE NA KYSELINU
LISTOVOU

PRVNÍ PŘÍZNAKY TĚHOTENSTVÍ

má poruchy ovulace (tzv. anovulační
menstruační cyklus). „Tento problém se
projevuje nejčastěji jako nepravidelný
menstruační cyklus, zpravidla delší než
je norma (28 – 35 dnů),“ uvádí MUDr.
Richard Sabol. Příčina může být ve štítné žláze, hypofýze nebo v nadprodukci
mužských pohlavních hormonů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Sabol. Pokud se takovéto krvácení objeví, nemusejí se ženy obávat. Jedná se
přirozený jev, který nevyžaduje léčbu.
„Další, relativně častá příčina krvácení
v prvním trimestru těhotenství je tzv.
hormonální insuficience (nedostatečná
produkce hormonů), kdy tělo ženy produkuje nedostatek hormonu, který má
podporující vliv na zdárný vývoj těhotenství. Tento hormon se nazývá progesteron a pomáhá udržet těhotenství do
vytvoření funkční placenty, přibližně
do 12. – 13. týdne těhotenství,“ doplňuje MUDr. Richard Sabol.

PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM –
MUŽI VS. ŽENY
V dnešní době se má za to, že za neplodnost mohou v 50 % případů muži
a v 50 % případů ženy.
U mužů jasně dominuje porucha tvorby spermií. U žen se pak jedná o především o hormonální příčiny. Mnoho žen

... kyselina listová je nezbytná pro dělení buněk?
...kyselina listová se pomocí enzymu
v těle přeměňuje na důležité látky (foláty), avšak organismus téměř 50 % žen
nedokáže z genetických příčin přeměnit dostatek kyseliny listové na tyto látky? Jedná se o tzv. MTHFR mutace.
… potřeba kys. listové/folátů v těhotenství je 600 – 800 mikrogramů
… 600 μg kys. listové je obsaženo např.
ve 20 pomerančích či 5-6 hlávkách salátu? Denní přísun kys. listové bez doplňků stravy je 122 až 339 μg. Navíc
potravinové zdroje plně využije žena,
která má stoprocentně funkční enzym
MTHFR.
…není třeba se děsit, tam kde není jistota plně funkčního enzymu, je lepší
užívat již hotový folát, tzv. Metafolin.
Obchází MTHFR mutace a poskytne budoucí mamince již hotový folát.
…MTHFR mutace je možné laboratorně
vyšetřit v rámci preventivních krevních
testů (nejsou hrazeny pojišťovnou),
více viz Centrum prenatální diagnostiky
a genetiky PREDIKO s.r.o., Zlín

MUDr. Richard Sabol.
Foto: Schuttestock.com
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SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM
PRO BUDOUCÍ MAMINKY
Zdravý životní styl je tolik diskutovaným tématem dnešní doby. V období
těhotenství a kojení je pak extrémně důležité, aby na něj žena dbala a poskytovala
svému tělu jen to nejlepší. Správný životní styl resp. zdravá výživa začíná u
pitného režimu. Jak na něj v období těhotenství či kojení?
INZERCE

Těhotenství

Pokud si stále nejste jistá, co a kolik během těhotenství a kojení vypít, máme
pro vás několik jednoduchých rad:
•
Pijte více, než jste zvyklá
•
Dávejte si pozor na nápoje s obsahem alkoholu, cukru, kofeinu,
teinu a chininu.
Voda v těle napomáhá vylučování škodlivých látek a hraje důležitou roli pro
činnosti jater a ledvin. Během těhotenství se doporučuje přijmout denně přibližně 2 litry tekutin. V období kojení
by to mělo být dokonce ještě více, protože dostatek tekutin má vliv na tvorbu
mateřského mléka. Doporučený příjem
tekutin se ale liší v závislosti na vašem
zdravotním stavu, fyzické aktivitě, ale
také na ročním období. Pijte průběžně
během celého dne a větší část vody přijměte v dopoledních hodinách. Nikdy
ale nečekejte s pitím až na pocit žízně.
Ten totiž přichází až ve chvíli, kdy tělo
začíná být dehydrované, což je zejména u nastávajících maminek nebezpečné. Nedostatek tekutin může způsobit
zácpu, nadýmání a přispívá ke zvýšené
únavě a bolestem hlavy.

NÁPOJE PRO BUDOUCÍ
MAMINKY
Během těhotenství můžete v rozumné
míře pít téměř všechny nápoje, měly
byste si ale dát pozor na nápoje s alkoholem, kofeinem, teinem (černý čaj),
chininem (tonik) a některé bylinkové
čaje. Ve vašem pitném režimu by měla
převládat zejména voda, ovocné čaje,
ředěné džusy nebo cereální nápoje.

ZÁSADY PITNÉHO REŽIMU,
KTERÉ BY MĚLA TĚHOTNÁ
A KOJÍCÍ ŽENA DODRŽOVAT:
•
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Potřeba tekutin je velmi individuální, v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách. Pokud je žena
těhotná, příjem tekutin formou
nápojů by neměl klesnout pod 1,5l/
den. Samozřejmě také záleží na
příjmu tekutin formou potravin.
Pokud žena přijímá vysoké množství vody formou potravin (ovoce,
zelenina, polévky, mléko a mléčné
nápoje aj.), příjem tekutin formou
nápoje může být nižší. Optimálně
se doporučuje v těhotenství přijmout > 2 l tekutin za den, v období laktace pak > 2,5 l/den. Doporučený příjem tekutin je velmi

individuální. Zda je tělo dostatečně zásobené vodou lze zhodnotit
z moče. Moč by měla být jemně
nažloutlá, pokud je moč sytě žlutá,

•

může značit dehydrataci.
Je třeba pít v průběhu celého dne
tak, aby organismus dostával tekutiny průběžně a v dostatečném

ABELSON
FOTO
umělecké
fotografie
těhulek,
novorozenců,
miminek a
dětí

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

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

Těhotenství

•
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množství. Pravidelným přísunem
tekutin žena zabrání pocitu žízně,
který je už počátečním příznakem
dehydratace.
Základ pitného režimu tvoří nápoje s nízkou kalorickou hodnotou
– voda kojenecká, pramenitá, kvalitní vody z veřejného vodovodu,
minerální vody se slabou mineralizací. Voda, která má příliš nízkou

mineralizaci - méně než 100 mg/l
je při dlouhodobém užívání pro
zdraví nebezpečná. Vody s vysokou mineralizací zatěžují ledviny
a mohou ovlivňovat zvyšovat krevní tlak. Proto jsou nejvhodnější
vody s celkovou mineralizací 150500 mg/l (vody slabě mineralizované – např. Dobrá voda, Rajec Aquila, Toma, Bonaqua).

•

•

Pokud žena trpí zvracením, průjmy, případně se zvýšeně potí,
v pitném režimu by měly být zahrnuty i vody s vyšší mineralizací nad
500 mg/l (např. Mattoni, Korunní,
Magnesia, Poděbradka, Hanácká
kyselka).
Vybraný typ vody by měl být kvalitní, sledovaný obsah jednotlivých
minerálních látek by měl být v op-

•

•

•

•

•

timálním množství a poměru.
Nápoje s vysokým obsahem sacharidů obsahují zbytečně vysoké
množství energie (sirupy, džusy,
slazené limonády, kolové nápoje,
energetické nápoje). Většina slazených nápojů obsahuje i vyšší množství přídatných látek, jejichž příjem
není žádoucí.
Žena by neměla často konzumovat

•

nápoje sycené oxidem uhličitým.
Oxid uhličitý může podporovat
zvracení, regurgitaci a ovlivňovat
pH vnitřního prostředí organismu.
U kojeného dítěte může oxid uhličitý podporovat dětské koliky.
Ideální teplota nápoje se má pohybovat 16 °C (min 10 °C), nebo i vyšší. Teploty nižší pocit žízně následně rovněž zvyšují tím, že vedou

k překrvení sliznice hltanu.
Při nákupu balených vod je důležité sledovat obsah minerálních
látek, především celkovou mineralizaci. Mělo by být sledováno
i skladování balené vody – ne na
slunci a ne při vyšších teplotách. Již
otevřená balená voda by měla být
co nejdříve spotřebována a skladována v chladnu.
Alkoholické nápoje by se v období těhotenství neměly vůbec konzumovat, pokud žena konzumuje
alkohol tak opravdu jen v malých
dávkách (např. cca 1 dcl/den vína,
nepravidelně). Měla by se vyhnout
pravidelné konzumaci a vysokým
dávkám alkoholu. V období kojení, je vhodné alkohol také omezit,
protože přechází do mateřského
mléka a dostává se tímto způsobem k dítěti, jehož vyvíjející se organismus může vážně poškodit.
Kofein může být v období těhotenství i laktace přijímán. Dávky
do 300 mg kofeinu neovlivňují vývoj plodu, ale prochází placentou,
proto jsou aktuálně ovlivňovány
fyziologické funkce plodu stejně
jako u dospělého. U kojícího dítěte
může alkohol ovlivnit jeho chování
a způsobovat neklid, podráždění,
bušení srdce atd.
Zdroj:nutrivita.cz,
foto: Schuttestock.com
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BOLÍ HO
BŘÍŠKO
Bolesti bříška potkají ve větší či menší míře každé miminko a dovádí k zoufalství
jeho rodiče. Bolesti bříška se objevují nezávisle na tom, jak dobře se o svého
potomka staráte. I když bude miminko nakrmené, v teple, v suchu a na první
pohled mu nic nechybí, stejně ho může potkat záchvat bolesti.
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Kojenecká kolika může být jednou
z možných příčin bolesti bříška u miminka. Při takových bolestech dítko
pravidelně naříká vysokým plačtivým
tónem (může až vysloveně křičet), napíná nožičky a přitahuje je k bříšku,
rudne v obličeji.
Přítomnost plynů v těle je zcela přirozený jev. Do trávicí trubice se dostávají
polykáním vzduchu, ale plyn také přirozeně vzniká při trávení potravin. Většina plynů se ve střevech vstřebá, část
však odchází ven konečníkem. Pokud je
ale narušena rovnováha mezi tvorbou
plynů a jejich odchodem, vzniká problém. Ten může být dvojí: flatulence,
tedy nadměrný odchod plynů, který je
sice nepříjemný, nicméně nebolestivý;
pokud však plyny neodcházejí, vzniká
meteorismus (nadýmání). To je doprovázeno nafouklým břichem, křečemi
a potřebou „ulevit si“. U kojenců souvisí potíže s nadýmáním také s nezralostí
jejich trávicího ústrojí, které si v prvních
třech měsících teprve zvyká na život
mimo tělo maminky.
Ačkoliv bylo provedeno hned několik
vědeckých studií, nikdo doposud neví,
proč kojenecké koliky vlastně vznikají.
Přesná příčina není stále známá. Jisté
ale je, že kolika častěji potkává chlapečky než holčičky a u nich mívá i horší
průběh. Nemusí to ale být pravidlem.
Obvykle ale platí, že se kolika častěji
vyskytuje u nedonošených dětí nebo
u těch s nižší porodní váhou. Je to dané
tím, že tyto děti nemají ještě zcela vyvinutý trávicí systém. Ačkoliv se kojenecké kolice říká také tříměsíční, neznamená to, že úderem tří měsíců problémy
zmizí. U některých miminek přetrvávají
až do pátého měsíce.

JAK NA NADÝMÁNÍ
Při kojenecké kolice je velmi důležité
složení jídelníčku kojících maminek,
které by se v případě těchto problémů
měly vyhýbat nadýmavým jídlům, neboť trávicí trakt dětí do tří měsíců není
dostatečně zralý. Další příčinou břišní
koliky může být aerofagie, kdy děti
zároveň s mlékem nasávají a polykají
vzduch, čímž dochází k nafouknutí trávicího traktu a ke vzniku bolestí.
Kojené dítě si reguluje příjem a množství potravy samo. U uměle vyživovaných dětí příjem nadměrného množství
mléka zatíží trávicí systém a může způ-
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sobit bolesti bříška, dochází u nich ke
kolikám při nadměrném podávání cukrů a překrmování. Abychom se vyvarovali nadměrného polykání vzduchu při
pití, protřepáváme mléko při přípravě
co nejméně, aby se nenapěnilo.
Pokud miminko trpí kojeneckými kolikami, mohou jemu i mamince pomoci
následující opatření:
•
Dbejte na správnou techniku kojení či krmení z lahvičky, po pití
nechte dítě vždy odříhnout.
•
Pokud tedy svoje děťátko kojíte
a ono trpí bolestmi bříška, zkuste
vypít odvar z bylinek, jako jsou fenykl, kmín či anýz. Existují i speciální čajové směsi proti bolesti bříška, různé dětské čaje s obsahem
těchto bylinek, které může vypít
maminka. Přes mateřské mléko se
pak jejich účinky projeví u miminka.
•
Je dobré miminku podávat léky
s obsahem simetikonu na snížení
plynatosti, které usnadní vstřebávání plynů ve střevě.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Miminkům pomohou i probiotika.
Osvědčené tišící metody při kojenecké kolice:
Chování, nošení v šátku, kolébání,
houpání v kočárku
Zpívání, broukání, tiché mluvení
Těsné zabalení do zavinovačky
i s ručičkama
Hlazení miminka po zádech, jemné poplácávání po zadečku
Teplý obklad, nahřátá plenka na
bříško
Teplá koupel. Tady ale dejte pozor,
nikdy nekombinujte teplé koupele
a obklad
Masáž bříška – hladíme po směru
hodinových ručiček kolem pupíku
Pokud miminko trpí nadýmáním,
měla byste omezit tyto potraviny:
Luštěniny – při pravidelné konzumaci si organismus na luštěniny
zvykne.
Zelenina – zelí, květák, brokolice,
cibule, celer, mrkev, kapusta.
Ovoce – hroznové víno, švestky,
meruňky a další sladké ovoce.
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•
•

•

Kynuté potraviny jako kynuté
knedlíky, kynuté buchty.
Sycené nápoje – bublinky v sycených nápojích způsobují nadýmání.
Cukry – rafinovaný cukr přispívá
k přemnožení kvasinek ve střevech, kde způsobují plynatost.

Mezi další potraviny, které způsobují
plynatost, patří například mléko, mléčné výrobky a cukry, které jsou obsažené například ve žvýkačkách, tedy fruktóza, manitol, sorbitol, xylitol. Žvýkání
se doporučuje omezit také kvůli polykání vzduchu.

střevním mikroorganismům.
Miminkům je tedy možné pomoci tím,
že jim uměle dodáte „hodné bakterie“,
které zlepší stav trávení. Jde o tzv. probiotika, což jsou běžně se v těle vyskytující a pro organismus přínosné mikroorganismy, které příznivě ovlivňují náš
zdravotní stav. Užívají se hlavně různé
kmeny rodu Laktobacillus a Bifidobacterium. Pro děti jsou k dispozici probiotické kapky, které obsahují hodné
bakterie.
Od nepříjemných potíží s nadýmáním
vám pomohou také volně prodejné
léky na snižování množství plynu v trávicím ústrojí s obsahem simetikonu,
které si můžete zakoupit v lékárně.

LÉKY, KTERÉ POMÁHAJÍ
Velkou roli u novorozeneckých a dětských kolik hraje nerovnováha složení
střevní mikroflóry a nízký počet laktobacilů. Střevní mikroflóra je důležitá
pro dozrávání imunitního systému, má
velkou metabolickou aktivitu a během
života se mění. Laktobacillus přispívá
k celkovému zdraví, podporuje fyziologické funkce střeva včetně tvorby
ochranné bariéry proti patogenním
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A KDY JE NUTNÉ VYHLEDAT
LÉKAŘE?
Bolest břicha a koliky mohou signalizovat také závažnou poruchu zažívacího
traktu. Klidní můžeme zůstat jen tehdy,
když se tyto potíže objevují u zdravého
prospívajícího dítěte, kterému v mezidobí nic neschází.
Bolesti břicha a zvracení obloukem

u několikatýdenního kojence mohou
být známkou poruchy průchodnosti trávicí trubice, především v oblasti
přechodu žaludku a tenkého střeva,
pylorostenózy. Jde o těžký stav, vyžadující chirurgickou intervenci. Kolikovité bolesti břicha spojené s nadýmáním
či zvracením ale mohou provázet poruchu pasáže prakticky na kterémkoli
místě trávicího systému.
Kdy je tedy nutné vyhledat lékaře?
Vždy, když jsou bolesti břicha intenzivní, déletrvající, spojené s nápadnými změnami chování dítěte, s únavou,
horečkou, neprospíváním. V každém
takovém případě je lepší navštívit lékaře dvakrát než stav podceňovat. Dětské
bříško je velmi zrádné. Zažívací potíže
dětí nikdy nepodceňujme. Když nepomáhají masáže, úlevové polohy a nošení dětí, je porada s lékařem namístě,
i když půjde třeba jen o přechodnou
funkční poruchu.

Zdroj: vitalinea.cz, espumisan-kapky.cz,
foto: Schutterstock.com
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BUDUJTE IMUNITU

STRAVOU...
Silná imunita, rychlý a úspěšný rozvoj myšlení a paměti, řeči i motoriky.
To vše můžete u svého dítěte ovlivnit správnou stravou. K výraznému
posilování imunity dochází nejvíce do třetího roku věku dítěte, kdy dítě
dělá zároveň i obrovské pokroky ve svém vývoji. Získaná obranyschopnost
předurčuje odolnost organismu vůči poškozujícím činitelům vnějšího světa
v celém budoucím životě. Stejně tak nastartování myšlení dítěte v útlém
věku může ovlivnit jeho pozdější inteligenci.
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První stravou, kterou by mělo dítě přijímat, je mateřské mléko. Vůbec první
kojení by přitom mělo proběhnout do
tří hodin od porodu, aby se u dítěte nastartoval sací reflex a jeho zažívání. Mateřské mléko obsahuje kromě mnoha
obranných látek také prebiotika, která
podporují růst přirozené střevní mikroflóry. Jejím prostřednictvím se stimuluje imunita novorozence. Dítě si tak postupně buduje svoji obranyschopnost
přes přijímanou stravu, protože až 70
% buněk imunitního systému se u novorozence nachází právě v trávicím
traktu.

KRAVSKÉ MLÉKO NESTAČÍ
V některých případech není přirozené kojení mateřským mlékem možné.
S nedostatkem mateřského mléka nebo
různými obtížemi při kojení se potýkali
už od pradávna i naši předkové. Pokusy nahradit mateřské mléko mlékem
kravským, kozím nebo ovčím nebyly
úspěšné a děti kvůli nevhodnému složení mléka trpěly zažívacími problémy.
Nyní máme k dispozici mléčné přípravky určené přímo pro výživu kojenců.
Jejich základem zůstává kravské mléko,
je však upraveno tak, aby vyhovovalo
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právě potřebám dětského organismu.
„Díky výzkumům, odhalujícím vliv jednotlivých složek mateřského mléka,
jsme schopni rozpoznat vliv výživy na
vývoj dítěte. Následně se daří sestavovat takovou mléčnou výživu, která dokáže mateřské mléko zastoupit, selže-li u matky přirozená schopnost kojit,“
vysvětluje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
z Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové.

SPECIÁLNÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA
JAKO POMOCNÍK
Maminky se během růstu a výživy dítěte mohou setkat s různými obtížemi.
U některých dětí vznikají potravinové
alergie, jiné trápí zažívací potíže, jako
jsou bolestivé koliky, ublinkávání, průjem nebo zácpa. Předčasně narozené
děti mají zase jiné specifické nároky na
výživu. Všechny tyto neduhy a obtíže
lze v dnešní době zvládnout pomocí
speciálně sestavené mléčné výživy, která je vyvinuta a složena přesně tak, aby
pomohla řešit daný problém.
Ne každá matka může dítěti nabídnout
mateřské mléko, a právě proto je obzvláště nutné vybírat pro dítě takovou
kojeneckou stravu, která posílí imunitu

i rozvoj myšlení, aby náhradní strava
co nejlépe napodobovala účinky mateřského mléka.
Kvalitní mléčné výživy obsahují prebiotika, která zabezpečují optimální
vývoj vlastní střevní mikroflóry, jež je
základem pro silnou imunitu dítěte.
Prebiotika jsou pro dítě nestravitelné
složité cukry, podporující růst a zdraví
„hodných“ bakterií, obsažených přirozeně ve střevě. Můžeme je najít pouze
v mateřském mléce, kde jsou třetí nejvíce zastoupenou složkou.
„Unikátní směs prebiotických oligosacharidů GOS/FOS - galaktooligosacharidů s krátkým řetězcem a fruktooligosacharidů s dlouhým řetězcem je
svojí prospěšností a funkčností podobná prebiotickým oligosacharidům v mateřském mléku. Prebiotika GOS/FOS
podporují zdravou střevní mikroflóru.
Zlepšují trávení a chrání před choroboplodnými zárodky,“ popisuje prospěšnost prebiotik profesor Krejsek.
Zdraví prospěšné střevní bakterie, jejichž růst je podpořen prebiotiky GOS/
FOS, vytvářejí mastné kyseliny s krátkým řetězcem, díky kterým se zpevňuje střevní obranná bariéra. Střevo se
pak stává méně prostupným a škodlivé
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mikroorganismy, které se do trávicího
ústrojí dostaly ústy, dítě vyloučí, aniž by
mu nějak uškodily.
Mastné kyseliny také vytvářejí kyselejší
prostředí, ve kterém se škodlivým bakteriím daří špatně, a jejich množství se
tak výrazně snižuje. Pomocí prebiotik
GOS/FOS tedy budujete důležitou rovnováhu střevní mikroflóry, která zajišťuje správné fungování imunitního systému dítěte bez potřeby užívat dalších
vitamínové doplňky.
„Řada maminek má nepříjemné zkušenosti s tuhou stolicí, či dokonce se
zácpou, která se může projevit u kojenců krmených náhradní kojeneckou
stravou. Málo se ví, že konzistenci stolice pozitivně ovlivňuje právě přirozená
střevní mikroflóra, která je optimální
u kojených dětí. Přítomnost prebiotik
GOS/FOS v mléčné výživě může napomoci tento problém vyřešit,“ upozorňuje na prospěšnost prebiotik profesor
Krejsek.

KOJENÍM TO NEKONČÍ
S růstem dítěte se zvyšují i nutriční nároky na přijímanou stravu. Mezi
čtvrtým a šestým měsícem věku dítěte
je nutné kojenému dítěti (nebo dítěti
stravujícímu se kojeneckým mlékem)
zařadit pevnou stravu. Toto doporučení se výrazně liší od těch minulých.
„Po dlouhou dobu bylo maminkám doporučováno výlučně kojit až do cca 8.
měsíce věku a nezařazovat do té doby
žádnou pevnou stravu. S ohledem na
zdraví dítěte je to však významná a žádoucí změna. V tomto období se totiž
otevírá ve střevní sliznici tzv. tolerizační
okno, v němž je nezbytné imunitní systém kojence vystavit všem podnětům
přítomným v pevné stravě. Zabrání se
tak budoucím negativním reakcím na
různé složky potravy,“ vysvětluje profesor Krejsek.
Zpočátku dítě přijímá zeleninové příkrmy, po navyknutí na jiný typ stravy
a nové chutě přichází na řadu příkrmy
z libového masa a později ovocné, kte-

TUKY POMÁHAJÍ NAŠÍ
PAMĚTI
Další významnou složkou, obsaženou ve vyvážené dětské výživě, jsou polynenasycené mastné
kyseliny, označované také jako
LCP tuky, které nacházíme v některých potravinách. Dospělí je
mohou přijímat z ořechů, kvalitních rostlinných olejů a tučných
ryb, jako je losos, tuňák nebo
makrela. Pro kojence je jejich
nejlepším zdrojem mateřské
mléko. To obsahuje nenasycené
mastné kyseliny přesně v optimálních poměrech, které kojenec potřebuje.
„Z výzkumů bylo zjištěno, že
prospěšné jsou zejména omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Tyto tuky jsou velmi důležité
pro rozvoj kognitivních funkcí
dítěte, jako jsou paměť, řeč,
myšlení a motorika. Zároveň
bylo prokázáno, že tyto tuky
sehrávají svoji roli při regulaci
srážlivosti krve, mají vliv na oční
sítnici dítěte, jsou nepostradatelné pro tvorbu buněčných membrán
a jsou důležité pro vývoj a správnou
funkci imunity,“ popisuje prospěšnost
nenasycených mastných kyselin profesor Krejsek.
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vání dítěte byl prověřen i v klinických
studiích.

KONČÍTE S KOJENÍM? MLÉKO
BYSTE NEMĚLA VYNECHÁVAT.
Obranyschopnost organismu se utváří
po celý život, nejvíce však od narození až do předškolního věku dítěte. Ve
dvou třech letech děti obvykle poprvé přicházejí v jeslích nebo ve školce
do kontaktu s větším kolektivem dětí.
Tam se často jejich organismus setkává
s viry a bakteriemi, které je ohrožují
a způsobují onemocnění dýchacích cest
a střevní onemocnění. Nejúčinnější prevencí před těmito nemocemi je vhodná
výživa, která podporuje utváření imunitního systému a významně snižuje
riziko nákazy. Po ukončení kojení či
podávání kojeneckých mlék je proto
vhodné dále pokračovat s podáváním
batolecích mlék a mléčných kaší se
správným složením látek podporujících
imunitu a psychomotorický rozvoj dětí.
Člověk se setkává s velkým množstvím
infekčních a škodlivých podnětů po celý svůj život. Správně fungující imunitní systém
musí škodlivé podněty rozpoznat a zajistit ochranu před
jejich působením.

ŠKOLKA JAKO ZKOUŠKA
IMUNITY A PŘÍLEŽITOST
PRO ROZVOJ

ré by neměly obsahovat přidaný cukr.
I v tomto období je ale stále důležité,
aby dítě přijímalo také mléko, nejlépe
v podobě batolecích mlék s prebiotickými oligosacharidy GOS/FOS a LCP
tuky. Jejich přínos pro zdraví a prospí-

Zatímco pro imunitní systém
dítěte představuje nástup do
školky velkou zkoušku, pro
rozvoj jeho myšlení je to naopak obrovská příležitost. Ve
školce se dítě setkává s velkým
množstvím podnětů, které by
měly rozvíjet jeho myšlení,
motoriku i koncentraci. Je to
období silného rozvoje, který můžete u dítěte podpořit
právě vhodnou stravou. Ve
školce se dítě stravuje téměř
jako dospělý. Domácí stravu
by tedy matka měla přizpůsobit potřebám dítěte a do
jídelníčku zařazovat potraviny
bohaté na prebiotika a nenasycené mastné kyseliny, zároveň může
tyto potřebné složky stravy dodávat
například speciálně upravenými batolecími mléky.
Foto: Schutterstock.cz

Svět nejmenších

TRPĚLIVOST

Svět nejmenších

SE VYPLÁCÍ
Jsou nemocné nebo ztratily mléko, a kojit tak už nemohou. Možná jim pediatr
doporučil dokrmovat dítě kojeneckým mlékem. Anebo se rozhodly, že už přišel
čas přivykat dítě i na jinou stravu než jen mateřské mléko. Že to máte už za sebou?
Řadu z vás to však čeká! SYNDROM PRVNÍ LAHVIČKY neboli odmítání prvního
mléka z lahve u kojenců doprovází občas zoufalost. Nepropadejte ale panice.

INZERCE

Svět nejmenších

Dříve či později se s manýry malých
strávníků potýká každá matka. Střídání
mlék různých značek ve snaze najít to
„správné“, které dítě přijme, však není
řešením. Základní pravidlo tedy zní:
vytrvejte a zkoušejte dítěti podávat vybrané mléko alespoň jeden týden.
Chuť člověka se stejně jako ostatní smysly v průběhu života vyvíjejí. Děti například nesnášejí a odmítají jíst olivy, v dospělosti je ale většina lidí považuje za
delikatesu a nezbytnou součást některých jídel. Člověk se zkrátka musí novým chutím učit a zvykat si na ně, a to
v průběhu celého života. Nejvíce změn
ve stravování ale přichází v kojeneckém
a batolecím věku.
První stravu, kterou dítě pozná, je ve
většině případů mateřské mléko. Dítě
se přisaje k matčinu prsu a pomocí sacího reflexu ochutná vůbec první jídlo ve
svém životě. Po ukojení hladu přichází
velké uspokojení z přijímané potravy
a pocit štěstí. Není proto divu, že snaha
navyknout kojence na jiný typ a způsob
podávání potravy se nemusí zpočátku setkat s jeho souhlasem. Dožaduje
se navrácení matčina prsu, na který si
již zvyklo a je na něj fixované, což ale
může matce způsobit značné kompli-
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kace. Pokud musí maminka ukončit
kojení před 6. měsícem věku miminka,
bývá první potravinou, se kterou se dítě
setkává mimo matčin prs, náhradní kojenecké mléko.

DÍTĚ SI SAMO NEVYBÍRÁ
V situaci, kdy dítě odmítá pít mléko
z lahvičky, musí být matka dítěte velmi
trpělivá a vynalézavá. Nejdůležitější je
vytrvat a kojence na mléko z lahvičky
pomalu naučit. I když jej zpočátku odmítá, dítěti by se především nemělo nutit. Po několika opakováních a vyzkoušení různých přístupů k podávání stravy
by se ale měl výsledek brzy dostavit.
„Aby si dítě zvyklo a přijalo zpočátku
odmítnutou potravinu, je nutné nabídnout mu ji minimálně 6 až 8krát. Nové
mléko podáváme minimálně týden,
což je doba, po které můžeme hodnotit, jak miminko mléko přijalo a jak
mu vyhovuje. Platí to u každé změny
jídelníčku,“ říká laktační poradkyně
Andrea Řepová. Některým dětem může
přivykání na novou potravinu a způsob
stravování však trvat i déle. Okamžitá
změna kojeneckého mléka však není
správným řešením. „Změnu kojeneckého mléka by maminka měla probrat

s pediatrem. Maminky se občas před
lékařem obávají přiznat, že mají s přechodem na kojenecké mléko potíže.
Obavy však nejsou na místě. Naopak.
Pediatr dokáže lépe odhadnout, jestli
miminko potřebuje více času nebo jestli
odmítání kojeneckého mléka způsobují
jiné individuální potíže miminka. V případě, že se při přechodu na kojenecké
mléko či příkrmy vyskytnou zdravotní
potíže (např. průjem, krev či hlen ve
stolici, zvracení, vyrážka) je vhodné další postup konzultovat s odborníkem,“
vysvětluje Andrea Řepová. Je tedy nutné dát dítěti dostatek času, protože si
musí zvyknout nejenom na novou chuť,
ale v podstatě na nový rituál krmení.
Matky se často domnívají, že jejich
potomek nepřijímá a vyplivuje podávané mléko, protože mu nechutná,
a zkoušejí proto najít alternativní výrobek, který by mu mohl zachutnat více.
Problém však ve většině případů není
v chuti kojeneckého mléka, ale v návyku na mateřské mléko a prs. „Přestože
jsou umělá mléka tomu mateřskému
velmi podobná, nikdy jej absolutně nenahradí. Stejně jako láhev nenahradí
mateřský prs. Pro dítě je přechod velkou změnou. Nejen že se liší strava sa-

NOVINKY Z EDICE RODIČOVSTVÍ
LAWRENCE J.COHEN

Jak zacházet s dětským strachem
Hravé rodičovství
298 Kč, vychází 23. 2. 2015

Kniha Jak zacházet s dětským strachem nabízí studnici plnou nápadů, jak pomoci dětem, aby si
věřily a cítily se v bezpečí. Je to kniha pro všechny rodiče úzkostných dětí. Autor popisuje příčiny
a projevy dětské úzkosti a vysvětluje, jak děti dokážou překonat i ten nejsilnější strach s pomocí
láskyplného a hravého vztahu mezi rodiči a dítětem.

JESPER JUUL

Dítě – váš partner ve výchově
259 Kč

Kniha dánského rodinného terapeuta podává pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým
dětem chtěli lépe porozumět, a všem dospělým, kteří si s dětmi touží vybudovat zdravý a plodný vztah. Podle Jespera Juula je pro zdárný vývoj dětí rozhodující, aby rodiče svým dětem
důvěřovali a aby profesionální vychovatelé a učitelé zase důvěřovali rodičům, že se chovají,
jak nejlépe dovedou. Děti vysílají naprosto kompetentní signály a v zásadě reagují na svět
velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné jedince z nich vychovají
teprve dospělí. Kompetentní ovšem neznamená, že by byly děti vševědoucí, ani pro rodiče to
neznamená zvolit cestu nejmenšího odporu.

VÍCE O KNIHÁCH EDICE RODIČOVSTVÍ NALEZNETE NA WWW.ARGO.CZ
KNIHY MŮŽETE POHODLNĚ ZAKOUPIT TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
INZERCE
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motná, liší se i způsob jejího podávání.
S tím vším se musí miminko sžít,“ říká
Andrea Řepová.
Dle průzkumu nepokračuje s podáváním mléka dostatečně dlouhou dobu
(déle než dva týdny) až 36 % matek.
Časté střídání náhradních mlék od různých výrobců nepřiměje dítě, aby si
vybralo lepší chuť. Dítě naopak nedostane šanci, aby si na některé z mlék
jednoduše zvyklo. Dříve či později však
rezignuje a některé mléko přijímat
začne. „Přestože miminko nakonec
přijme jedno z mnoha nabízených kojeneckých mlék, zřejmě to nebylo tím,
že by si jej dobrovolně vybralo. Dítěti
prostě nezbylo nic jiného, než některé
mléko začít dříve či později přijímat,“
upozorňuje laktační poradkyně a dodává: „Časté střídání kojeneckých mlék
může dítěti způsobit i zažívací potíže
– nadýmání, zácpu či naopak průjem.
Přechod na kojenecké mléko je totiž
změnou i pro trávicí trakt, který v kojeneckém věku není ještě úplně zralý.
Dítěti se změní frekvence vyprazdňo-
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vání i forma stolice. Když má miminko
šanci zvykat si na mléko alespoň týden,
všechny tyto změny probíhají postupně
a bez rizika.“

7 TIPŮ PRO MAMINKY – JAK
PŘEDEJÍT SYNDROMU PRVNÍ
LAHVIČKY:
1.

2.

3.

•
•
•
4.

než začnete s podáváním stravy
z lahvičky, seznamte dítě s novým
předmětem (lahvičkou), aby si na
něj zvyklo
zvolte správnou savičku – savičky
se vyrábějí z různých materiálů
s odlišnou tvrdostí, je tedy potřeba
zjistit, která dítěti vyhovuje nejvíce
správná velikost lahve – měla by
být úměrná věku a hmotnosti dítěte:
menší, objem cca 125 ml – ideální
pro novorozence a malá miminka
střední, objem cca 250 ml – vhodnější pro starší děti
velké, objem cca 330 ml - vhodnější
pro batolata
vyzkoušejte, zda je velikost dírky

5.

6.

v savičce optimální - dítě se musí
při pití trochu namáhat, aby byl
uspokojen jeho sací reflex. Tekutina by měla z láhve držené dnem
vzhůru jen pomalu odkapávat, ne
rychle kapat nebo dokonce téci
pramínkem.
zkoušejte různé polohy – některé
děti preferují stejnou polohu jako
při kojení, jiné naopak. Musíte
zjistit, co vyhovuje právě vašemu
dítěti
dejte na odborníka – „Mnohým
maminkám pomohlo zapojit do
přechodu na lahvičku tatínka.
Když není maminka v dohledu dítěte, snáze lahvičku přijme,“ radí
Andrea Řepová a přidává ještě jeden tip: „S prvním podáním každé nové potraviny začínejte tehdy,
když nikam nespěcháte a na krmení máte dostatečný klid, případný
stres děťátko u maminky velmi
dobře vycítí a příjem nové potraviny může bojkotovat.“
Foto: Schutterstock.com

MULTIFUNKČNÍ ROBOT
S robotem VarMix® uvaříte v krátkém čase
a bez námahy všechny druhy hlavních chodů.
Přílohy (brambory, těstoviny, rýže, zelenina, knedlíky…), masa (kuřecí,
vepřové, hovězí, skopové…), polévky (vývary, krémové), omáčky,
zavářky, moučníky, zeleninové saláty, pomazánky, nápoje, koktejly,
zmrzliny, krémy, marmelády, džemy, majonézy, kaše, kojeneckou
stravu (zeleninovou i ovocnou)…
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VAŘENÍ S MÍCHÁNÍM

Naši kompletní nabídku naleznete
na www.dedra.cz nebo u našich
prodejců po celé ČR a SR.

funkcí v JEDNOM
VarMixu®

DRCENÍ

VAŘENÍ V PÁŘE

SEKÁNÍ

OHŘÍVÁNÍ

MLETÍ

umožňuje vaření
různých složek
pokrmu současně
POMALÉ VAŘENÍ
(SOUS VIDE)

NOVÉ

EMULGACE

ŠLEHÁNÍ

MIXOVÁNÍ

MĚLNĚNÍ

IDEÁLNÍ PRO PŘÍPRAVU KOJENECKÉ
STRAVY, KAŠÍ, KOKTEJLŮ A PYRÉ
PRO MALÉ DĚTI I DOSPĚLÁKY

ZDRAVÁ STRAVA z ovoce a zeleniny připravená DOMA
= ČERSTVÁ, CHUTNÁ, RYCHLÁ

PŘÍPRAVA TĚSTA

Svět nejmenších

PLAVÁČCI
Děti milují vodu, o tom není pochyb. A to, že léto už
je nenávratně za námi, není důvodem, abychom se se
svými ratolestmi vzdávali vodních radovánek. Plavání
bychom jim měli dopřát od nejútlejšího věku – i když
samozřejmě v případě miminek, půjde o trochu jiné
plavání, než v případě školních dětí…
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KDYŽ PLAVOU MIMINKA...
Kojenecké plavání obvykle probíhá formou kurzů, pro které jsou vyhrazené
bazény s teplejší vodou a obvykle menší
hloubkou. Pod pojmem kojenecké plavání se neskrývá hned zvládnutí všech
základních plaveckých dovedností.
Pojmu kojenecké plavání je spíše bližší harmonický pohyb ve vodě. Některé
děti mají z vodního prostředí strach.
Tento strach může být umocněn například tím, že samotní rodiče mají obavy
z toho, jak dítě správně uchopit, aby
jim nevyklouzlo a neutopilo se. Rodiče
jsou zkrátka často stresováni svojí vlastní nejistotou, což miminko velmi rychle
vycítí a začne se samo bát, neboť má
obavu, že mu něco hrozí. Naopak, když
jsou rodiče v pohodě, uvolnění a s dítětem manipulují jistě, odrazí se to i na
miminku a na jeho vztahu k vodě. Kojenecké plavání je dobré k tomu, aby
se rodiče naučili manipulovat s dítětem
ve vodě a samozřejmě aby uměli dítěti
dodat pocit bezpečí. Maminky se často
shodují na tom, že miminka po plavání
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kvalitněji spinkají a jedí s větší chutí.

CO PATŘÍ MEZI HLAVNÍ VÝHODY
PLAVÁNÍ KOJENCŮ?
Bezesporu sem patří otužování. Děti,
které navštěvují pravidelně kurzy plavání, jsou značně méně nemocné než
děti, které do plavání nechodí. U plavacích dětí se organismus učí rychleji vyrovnávat se změnou teplot. Kojenecké
plavání výrazně přispívá ke správnému
tělesnému vývoji. Děti si plaváním procvičují svaly páteře, břišní svaly, šíjové
svaly nebo rozšiřují kapacitu plic a posilují krevní oběh. K výhodám patří také
skutečnost, že se děti těší z nového prostředí, užívají si těsný kontakt se svým
rodičem, který se mu musí po dobu
kurzu plavání intenzivně věnovat. Plaváním se zlepšuje střevní peristaltika,
prohlubuje se spánek, dítěti se zlepší
chuť k jídlu a další.
Během plaveckého kurzu si děťátko
osvojí plavecké dovednosti, jako je splývání, vydechování do vody, skákání do
vody, vytvoří si kladný a radostný vztah

k vodě, nebude trpět bolestmi bříška,
bude mu lépe chutnat a také bude lépe
spinkat. Naučí se zvykat si na druhé
děti a dospělé, naučí se poslouchat rady
a instrukce dospělých.
Tím, že dítě absolvuje plavání v raném
věku, vytvoří si pozitivní vztah k vodě
a bude vodu považovat za svého kamaráda. Tím, že lépe pozná vodu, vytvoří
si k ní také respekt, který je u malých
dětí potřeba.
Na rozdíl od dětí, které kojenecké a batolecí plavání neabsolvovaly, se liší tím,
že v případě, že do vody náhodně spadnou, umějí zatajit dech a pád do vody
je tolik nepřekvapí a nezpanikaří, což
jim může zachránit život. Už asi od půl
roku se učí malí plavci orientaci pod vodou. Pokud se již takto malé děti naučí
potápět, výrazně se tím posiluje jejich
schopnost v případě pádu do vody plavat směrem k hladině a zachytit se jakékoliv opory.

ŠKOLÁČCI A VODA
Plavání samozřejmě není jen výsadou

Funkční plavečky Happy Nappy jsou něco jedinečného!
Neoprén s vysokým obsahem kaučuku zajistí, aby něčistoty
zůstaly uvnitř, široké a obepínající lemy jsou velmi pohodlné
k dětskému tělíčku, pevně ho obepínají, ale nezařezávají
se do faldíků.
Umožněte vašemu miminku volný pohyb bez plavací plíny.

www.mimiplus.cz
Tel.: 777979887

INZERCE

Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen
nejmenších dětí.

recepce tel. 603 935 585
Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311

www.plavani.com
kopecka@plavani.com
plavanibenefit@seznam.cz
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kojenců. I starší děti rády plavou a hrají
si ve vodě. Jen už je asi neoslníme obyčejným plaveckým bazénem, bude to
chtít něco navíc. Naštěstí už i u nás je
bohatá nabídka různých aqualandů,
které vedle plaveckých bazénů nabízejí
i různé jiné možnosti vyžití – divokou
řeku, vlnobití, skluzavky a tobogány, či
různé masážní bazénky a vířivky. Prostě
mokrý svět, kde můžeme trávit dlouhé hodiny, aniž by se dítě nudilo a kde
dělá něco pro svou fyzickou zdatnost.

PO KOUPELI JE NUTNÉ
OŠETŘENÍ...
Ať už se ale jedná o miminko, předškoláka či školáka, vždy musí po koupeli
následovat důkladná hygiena.
Po každém plavání je naprosto nezbytné sebe a především své dítě důkladně
osprchovat, a to s použitím kvalitní
kosmetiky. Nejvhodnější pro tyto účely
jsou přípravky s obsahem přírodních látek a v plastovém balení, které ve sprše
nerozbijete.
Citlivá dětská pokožka je totiž daleko
více náchylnější k podráždění cizorodý-
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mi látkami, než pokožka dospělého člověka. Rychleji do sebe vstřebává látky,
kterými je obklopena a ve většině případů ji cizorodé chemické složky dokážou i nepříjemně podráždit. Důkladná
sprcha po plavání je proto alfou i omegou zdraví dítěte! Spolu se sprchovým
gelem či šamponem z povrchu těla odstraní vše, co by jí mohlo uškodit nebo ji
alespoň nepříjemně podráždit.
Nezapomeňte také důkladně umýt
vlásky dítěte, i v nich se mohou usadit
nebezpečné látky, které pak malému
plavci i vám zbytečně znepříjemní život.
Každé dítě by si mělo s sebou na plavání navíc nosit i vhodné tělové mléko, které dokáže preventivně uklidit
předrážděná místa a zamezit případné
vyrážce nebo zarudnutí. Důkladné promazání celého těla by mělo následovat
ihned po osprchování a osušení, jedině
tak má šanci být co nejúčinnější.
Podle lékařských průzkumů se až 60%
látky nanesené na pokožku dětského těla vstřebá do organizmu. S tímto ohledem je velmi důležité dětskou

kosmetiku pečlivě vybírat a nepodceňovat ani její dobu expirace. Obzvlášť
důležité je sledovat etikety proto, aby
v kosmetických přípravcích určených
pro menší děti a školáky nebyly žádné
parabeny, ftaláty, alkohol, sulfáty, umělá barviva nebo parafíny.

SLOVO LÉKAŘE
MUDr. Alexandra Bartoníková, pediatrička, neonatoložka
Při odchodu rozhodně nespěchejte!
Děti mohou po návštěvě bazénu velmi
snadno onemocnět i při sebelepší péči
o jejich pokožku. Stačí, aby v chladných
dnech podcenily proces aklimatizace
a vyběhly z uzavřených prostor vodního světa příliš rychle. Jejich rozpálené
a dováděním unavené tělo pak nemusí
zvládnout přechod do chladného podzimního či zimního dne a nepříjemné
nachlazení na sebe obvykle nenechá
dlouho čekat.

Zdroj: magazin-zdravi.cz,
foto: Schutterstock.com

MRTVÉ
MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz
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HOĎTE NADÝMÁNÍ ZA HLAVU

KDYŽ COTTAGE, TAK JEDINĚ OD MEGGLE!
Díky vysokému obsahu bílkovin a nízkému obsahu tuku je ideální nejen pro ranní
start, ale i jako rychlá svačinka v průběhu dne. Cottage cheese od Meggle se
díky své hrudkovité konzistenci hodí pro použití nejen ve studené, ale i v teplé
kuchyni. Je k dostání přírodní nebo vyzkoušejte některou z ochucených variant:
s pažitkou, křenem a šunkou, hořčicí a cibulí nebo pikantní chilli.

•

s aktivní látkou simetikon pomáhá k účinnému snížení nadměrného
odchodu střevních plynů a ke zmínění pocitu napětí a tlaku v břiše,
plynatosti a kručení v žaludku a střevech
•
pro dospělé a děti od 6 let
•
lze užívat i v těhotenství
•
ve formě měkkých tobolek
Lék Espumisan® obsahuje simetikon. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
K vnitřnímu užití.

www.cottage-cheese.cz
REXONA

Společník na dlouhé
cesty

Nenechte se rozladit chladnými rány nebo vyvést
z míry vrstvami oblečení a zažijte pocit zdravého
sebevědomí za každé situace. S antiperspiranty
Rexona Happy a Rexona Sexy absolvujete celý
den s úsměvem na tváři, aniž by vás nenadálé
změny teplot něčím zaskočily. Antiperspiranty
Rexona vás spolehlivě ochrání před pocením až
po dobu 48 hodin a díky jejich svěží květinové
a ovocné vůni naberou i mrazivé dny obrátky.
S těmito antiperspiranty zápas s pocením nikdy
neprohrajete.

Bezpečně a v pohodě dorazíte
do cíle sebedelší cesty
v kompresních podkolenkách
MAXIS TRAVEL. Jsou k dispozici
v 5 barvách v unisex
provedení. Preventivně chrání
nohy proti bolesti, otokům
i cestovní trombóze.
Vyberte si na
www.maxis-travel.cz

WWW.REXONA.CZ

GoGEN MAXI HRY 181
Kapesní hra GoGEN MAXI HRY 181 je vybavena 3,5“ barevným LCD
displejem a obsahuje 180 her, z nichž je 19 sportovních ve 3D s vysokým
rozlišením a 161 arkádových her. Díky svým malým rozměrům a nízké
hmotnosti můžete mít hry vždy s sebou a lehce tak dítě zabavit. Model je
vybaven vestavěnými reproduktory, USB vstupem, výstupem pro sluchátka
a vestavěnou baterií. Výhodou je možnost nabíjení přes USB kabel.
K dostání ve fialovém, bílém a žlutém provedení

EXPRESKA – konečně rychlé
a mimořádně účinné cvičení
Ženy si často stěžují, že nemají čas
cvičit. EXPRESKA přináší řešení. Jedná se
o 30minutový kruhový trénink s komplexním cvičebním programem, který
probíhá na 8 hydraulických strojích a 8 aerobních stanovištích. Během půl
hodiny se v kruhu přesouváte z jednoho stanoviště na druhé a to po zhruba
třiceti vteřinách. Na lekci nemusíte pospíchat, ani si dělat starosti s rozpisem
lekcí. Vaše cvičení začíná ve chvíli, kdy přijdete. To vše pod vedením zkušené
trenérky. Kluby EXPRESKA najdete na více než 30 místech po celé ČR.
Soutěžte o 3 poukazy na měsíc cvičení v kterémkoliv klubu EXPRESKA v ČR
v hodnotě 1290 Kč (600 Kč jednorázové zápisné, 690 Kč poplatek za měsíc
cvičení)
Odpoved posilejte na www.rodinaaja.cz

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU A HELLO KITTY
JAKO PŘEKVAPENÍ
Kinder Surprise v novém roce opět rozšiřuje sběratelskou kolekci figurek,
tentokrát rovnou o dvě speciální série naráz. Devět sběratelských figurek
k filmu Tučňáci z Madagaskaru a osm figurek nejslavnější kočky na světě –
Hello Kitty. Nové postavičky budou v čokoládových vajíčkách
k nalezení od ledna do konce dubna 2015.

Odpověď naleznete na
WWW.EXPRESKA.CZ
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Máte doma psa gurmána?
Funkční plavečky Happy Nappy
jsou něco jedinečného! Neoprén
s vysokým obsahem kaučuku
zajistí, aby něčistoty zůstaly uvnitř,
široké a obepínající lemy jsou velmi
pohodlné k dětskému tělíčku, pevně
ho obepínají, ale nezařezávají se do
faldíků.
Umožněte vašemu miminku volný
pohyb bez plavací plíny.

WWW.MIMIPLUS.CZ
Tel.: 777 979 887

2014

Velká
vánoční soutěž

Výherci

Věra Havlíčková, Benátky nad
Jizerou
Jaroslav Máj, Kořenov
Hana Durdová, Mladá Boleslav
Hana Plotnárková, Přívory
Jaroslava Jakubcová, Most
Petra Macháčková, Obříství
Miloslav Machka, Dřísy
Milan Slavíček, Hradec Králové
Kristýna Hazdrová, Praha
Anna Mikšovská, Kasalice
Pavlína Trunecká, Sudovo Hlavno
Libuše Wimmerová, Kostomlaty
nad Labem
Iveta Habrová, Praha 9
Kateřina Geislerová, Stará
Boleslav
Jitka Fabiánová, Ovčáry, okr.
Mělník

Miroslava Nejedlá, Kolín
Jana Srncová, Smetanova Lhota
Iveta Kalčíková, Borek, okr. Praha
– východ
Ivana Holopírková, Chomutov
Denisa Zunová, Lázně Bohdaneč
Hana Šturmová, Kladno
Marcel Sahula, Jičín
Štěpánka Oubrechtová, Milovice
Lenka Lemarie, Neratovice
Dana Pašková, Rakovník
Jana Simonová, Volyně
Ondřej Palouš, Přerov
Eva Vítovcová, Frenštát pod
Radhoštěm
Ivana Klecová, Rybná nad
Zdobnicí
Marie Živnůstková, Pardubice

Superprémiové krmivo Fitmin je určené i těm nejmlsnějším psím jazýčkům.
Zvýšený podíl čerstvého masa, patentovaný doplněk sloužící jako
antibakteriální
ochrana
ústní dutiny a rozmarýn
pro stimulaci imunitního
systému – to jsou jen
některá vylepšení, jimiž
prošel výživový program
české
značky
Fitmin
určený pro psy. Nová řada
superprémiového krmiva
Fitmin je k dostání podle
velikosti psa ve variantách
Mini, Medium a Maxi.

více na www.Fitmin.cz

Hlídací sovička
Originální hračka Cloud b, která Vám "ohlídá záda" i uprostřed noci! Když
se Vaše miminko začne vrtět nebo poleká, senzor sovičky, aktivovaný zvukem,
automaticky spustí jemný tišící zvuk, aby děťátko znovu usnulo.
Sovičku můžete nastavit na některý
z následujících uklidňujících zvuků:
tlukot maminčina srdce, jarní deštík,
mořský příboj nebo velrybí zpěv.
Originální hračka Cloud b je vyrobena
z nejkvalitnějšího plyše. Používá pouze
nejkvalitnější materiály certifikované
pro děti od 0 let. Pexi poskytuje
prodlouženou záruku 4 roky.
Na zdraví
dětí záleží i nám.
Fokus inz Moje rodina a já 1_8 105x74mm + 5mm.pdf 1 3. 2. 2015 11:14:27

více na www.pexi.cz

Potřebujete nové brýle?
Ve FOKUS optik jste
na té správné adrese.
Na každé z 90 poboček se o vás
postarají odborníci a navíc je pro vás
připravena spousta skvělých akcí. Nyní
například můžete pořídit kompletní
dioptrické brýle již od 1499 Kč. Samozřejmostí je měření zraku nebo aplikace
kontaktních čoček, které jsou ideální pro
zimní i letní sporty a dají se kombinovat
s libovolnými slunečními brýlemi. Nechybí ani široký výběr dioptrických
a slunečních brýlí pro děti. FOKUS optik
je tak opravdu rodinnou českou optikou.
Více zjistíte na www.fokusoptik.cz.

VYHRAJTE PRO VAŠEHO PEJSKA SUPERPÉMIOVÉ
KRMIVO NA MÍRU OD ZNAČKY FITMIN
I váš čtyřnohý člen rodiny si zaslouží to nejlepší! Pět z vás může vyhrát pestrý balíček
pamlsků a superprémiového krmiva z výživového programu české značky Fitmin, který představuje správnou výživu pro psa v každém věku. Chuťově neodolatelné bude
krmivo pro vašeho psa nejen díky vysokému podílu čerstvého masa, ale také díky
játrovému povrchu granulí. Krmivo neobsahuje sůl, umělá barviva, zchutňovadla ani
pšenici, která může být zdrojem potravní alergie.

Soutěžní otázka
Jak vysoký je podíl kvalitního čerstvého kuřecího masa v nové řadě
superprémiového krmiva Fitmin?
A.
50%
Nápovědu najdete na webových stránkách
B.
35%
www.Fitmin.cz.
C.
10%
Odpověď posílejte na soutěž@rodinaaja.cz.

Předškoláček

NEVZALI VÁM DÍTĚ
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DO ŠKOLKY A KONEC
RODIČOVSKÉ JE NA DOHLED?
Od roku 2005 v naší republice raketově rostla porodnost, což se následně
v tříletém zpoždění odrazilo na přeplněnosti mateřinek. Počet nově narozených
dětí kulminoval v roce 2010 (117 153), o rok později se narodilo o cca 10 tisíc
dětí méně. Nejvíce tříletých dětí tedy bylo u zápisů do školek v roce 2013. Letos
bylo tedy sice dětí ve věku tří let o něco méně, ale ve školkách dostávaly přednost
starší děti, které nenašly umístění již rok před tím.

INZERCE

Předškoláček

NEÚPROSNÝ BODOVÝ SYSTÉM
Na začátku září tak pocítilo zklamání
mnoho rodičů, kteří ještě doufali, že
se ve školkách uvolní nějaké to místo.
Mohlo se tak stát díky tomu, že každý
rodič směl podat přihlášku do více školek v oblasti, pod kterou územně spadá jeho trvalý pobyt. Přetlak poptávky

chvíle ukončení rodičovské dovolené.
Pokud však nenastoupí, ztrácí nárok
a navíc se jí případná podpora v nezaměstnanosti nevypočítává z posledního
platu, ale právě z rodičovského příspěvku. Ukončením rodičovské Navíc
rodiči, pokud zůstane i nadále s dítětem doma, nevzniká nárok na žádnou

cizí lidi nehledě na to, že v tomto věku
je pro dítě velmi důležité navazovat sociální vazby s dalšími dětmi.
Využít tak můžete i služeb mateřských
center. Ta často zřizují právě matky na
mateřské dovolené, které se zároveň
podílejí na jejich samosprávě. Jsou založena na principu vzájemné svépomoci, takže často musí být rodič přítomen
společně s dítětem, ale leckde je možné
domluvit se i jinak. Každopádně zde
nemá dítě zajištěnou stravu, kterou je
třeba mít sebou. Ceny se pohybují od
39 Kč na hodinu. Problémem může být
i dostupnost mateřských center ve vašem okolí.

JAK VYBRAT SOUKROMOU
ŠKOLKU?

nad nabídkou byl ovšem zejména ve
větších městech stále obrovský a děti
byly hodnoceny dle bodového systému,
který je v první řadě opřen právě o věk
dítěte. Primárně tak měly přednost
děti čtyřleté a předškoláci, děti, jejichž
maminky měly potvrzení o nástupu do
zaměstnání nebo ty, které již mají ve
školce sourozence, a posléze pak děti,
kterým v době zápisu byly již tři roky.
Zbylo tak velké množství dětí, jejichž
rodičům uplyne rodičovská dovolená
až v průběhu „školního“ roku a do
školky je nevzali.

ZPĚT DO PRÁCE ČI NA
PODPORU?
Pro mnohé rodiče je toto noční můra
již v době narození jejich potomka, neboť se jedná o doslova existenční problém. Jak co nejrychleji obnovit druhý
příjem v rodině a přitom zajistit tolik
potřebnou péči pro malé dítě? Pokud
byla matka dítěte v době otěhotnění
v zaměstnaneckém poměru, zaměstnavatel jí ze zákona drží místo až do
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podporu, pokud se celá rodina nedostane pod hranici životního minima.
Pouze zdravotní pojištění rodiče, který
celý den pečuje o dítě, dotyčná pojišťovna hradí.
Jak ovšem nastoupit do práce a nepřijít tak o garantované místo a příjem,
pokud není k dispozici pravidelná péče
o dítě ve státní mateřské školce?

SOUKROMÉ ŠKOLKY, MATEŘSKÁ
CENTRA ČI CHŮVY
Soukromé školky, mateřská centra či
soukromé chůvy jsou samozřejmě dobré řešení tam, kde nemusíte až tolik řešit rodinný rozpočet. Soukromé školky
poskytují často nadstandardní servis,
např. různé kroužky, výuku cizích jazyků, což vás ovšem vyjde na 5 – 10 tisíc
Kč měsíčně. Dítě ovšem můžete dávat do školky jen některé dny v týdnu
a kombinovat péči třeba s pomocí babiček a dalších příbuzných.
Najmout si můžete rovněž chůvu, kde
platíte péči za hodinu (cca 70 – 130 Kč).
Ne každý si ale chce pouštět do bytu

Pokud se rozhodnete řešit potřebu volbou soukromé školky, pojďme se podívat na to, co vám to přinese.
Výhodou soukromých zařízení je maximální vstřícnost vůči potřebám rodičů.
Zejména pro pracovně vytížené rodiče
to znamená o starost méně při vyzvedávání a přivádění dětí. Některé školky
dokonce nabízejí i rozvozy dětí domů.
Pro rozvoj individuálních potřeb dítěte
je také určitě příznivější, že se v soukromých školičkách věnuje jeden dospělý
menšímu kolektivu. Ideální počet je
maximálně 15 dětí na pedagoga. Vyhláška o mateřských školách stanoví
24 dětí v jedné třídě, zřizovatel navíc
může ještě čtyři přidat. V praxi to znamená, že může být ve státním zařízení
až 28 dětí ve věku 3 - 6 let na jednoho
učitele, což se vám v soukromé školce
nestane.
Přirozené až domácké prostředí je další výhodou privátní školky. Děti tu nejsou nepřirozeně stratifikovány do tříd
podle věku. Starší pomáhají mladším.
Smíšené třídy se však dnes praktikují
i v mnoha státních MŠ. Do soukromého zařízení přijmou i dítě hyperaktivní,
které se vám většinou do státní školky
umístit nepovede, a pokud ano, tak jenom na podmínku.
Soukromé školky také často nabízejí výuku jazyka s rodilým mluvčím.

DOMLUVTE SE PŘEDEM V PRÁCI
Poslední, co byste ve chvíli, kdy máte
konečně nastoupit opět po letech do
práce, chtěli udělat, je dát nuceně výpověď, abyste mohli zůstat doma s dí-

INZERCE

INZERCE

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
ZÁPIS DO MONTESSORI ŠKOLKY
TĚŠÍME SE NA VÁS

Dle zájmu volejte: 724272191 nebo pište: cvcpraha9@seznam.cz

23.5.2015 od 16 – 18 hodin
"Ruce jsou nástroje lidské inteligence" www.montessoriskolkaprosek.cz
INZERCE
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tětem. Rázem byste se dostali na 45%
z čistého měsíčního výdělku.
Pokud se tedy blíží termín nástupu
a výše uvedené možnosti nejsou ve
vaší moci, neváhejte, a spojte se svým
zaměstnavatelem a hledejte možnosti
práce ve zkráceném úvazku nebo z domova.
Příklady možností uvádí Jana Skalková
z útvaru Péče o zaměstnance v ČSOB:
„Důležité je neztrácet hlavu. V klidu si
promyslete možné alternativy, které se
nabízí. Přizvěte do této diskuse partnera, kamarádky, lidi, kterým věříte. Více
hlav víc ví a možná vás společně napadnou řešení, v která jste na začátku ani
nedoufala (např. pomoc s hlídáním dětí
v širší rodině, užší zapojení partnera –
střídání se v péči o dítě atd.) O vzniklé situaci co nejdříve informujte svého
zaměstnavatele – včetně návrhu řešení,
která máte. I Váš zaměstnavatel má už
dnes širší škálu možností (od zkráceného úvazku, práce z domova a dalších
tzv. flexibilních forem práce). Klíčový
je pro něj váš zájem a proaktivita. Důležité je komunikovat – věcně a včas.
Současně také zvážit přínosy a náklady.

46

Málokomu se podaří hned od začátku
„pouze vydělávat“. Péče o dítě něco
stojí a bezprostředně po návratu z RD
možná budete muset větší část svého příjmu investovat do péče o dítě.
V dlouhodobém aspektu se Vám ale vše
100 násobně vrátí – v podobě udržení

si zaměstnání, prohloubení kvalifikace,
ve vyhlídce postupu na lepší pracovní
místo a tím i větší příjem.“

Zdroj: Babyweb.cz,
foto: Schuttestock.com
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Příběhy se šťastným koncem,
které se skutečně staly!

129 × 193 mm, váz., 128–144 str., 149 Kč
Knihy můžete zakoupit u všech dobrých
knihkupců nebo na www.fragment.cz

Předškoláček

?

JAK VYBRAT
TU NEJLEPŠÍ

ŠKOLU
Šestileté dítě by mělo při nejbližší možné příležitosti zahájit
povinnou školní docházku. To znamená, že dítě, které oslaví
šesté narozeniny 31. srpna, by mělo 1. září nastoupit do
první třídy.
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Výběr vhodné školy při nástupu do první třídy může mít rozhodující vliv na
postoj dítěte ke škole. Právě teď se přiblížila doba zápisů.
Je důležité vybrat tu správnou školu, protože první zážitky mohou mít
dlouhodobý dopad na poštovní nebo
naopak na negativní vnímání školy. Neexistují žádné univerzálně platné žebříčky škol nebo kritéria odlišující dobré
a špatné školy. Každé dítě je jiné, každý rodič je jiný i každá škola má své
specifické prostředí. Zde uvádíme přehled kritérií, která pro vás mohou být
důležitá, tipy na komunikaci se školou
i základní informace k alternativním
formám vzdělávání.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR ŠKOLY
Kritéria na straně školy
•
velikost školy a tříd, počet žáků
celkově, počet žáků v jedné třídě
•
vzdělávací a rozvojové priority
školy
•
atmosféra ve škole
•
dostupnost školy
•
vzdělávací výsledky školy
•
speciální pedagogové, práce s dětmi se specifickými poruchami učení
•
otevřenost školy, komunikace s rodiči
•
výskyt rizikových jevů, práce s nimi
•
projekty, do kterých je škola zapojena
•
družina, kroužky, mimoškolní aktivity
•
výuka jazyků
•
názory rodičů, názory dětí, názory
absolventů
Kritéria na straně dítěte
•
připravenost na školu - viz předchozí kapitola
•
kam jdou kamarádi
•
jak se mu na které škole líbí
•
jaké dítě je, jaká škola mu bude
více sedět
•
specifické potřeby (např. poruchy
učení)
Kritéria na straně rodičů
•
očekávání od školy
•
co chci pro své dítě - váha pro
jednotlivá kritéria (je důležitější
dobrá atmosféra nebo vzdělávací
výsledky?)
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KOMUNIKACE SE ŠKOLOU,
PRÁVA A POVINNOSTI, ZÁPIS
Školy obvykle pořádají dny otevřených
dveří, ale nemusíte se omezovat jenom
na ně. Pokud je pro vás důležitá otevřenost a komunikativnost, oslovte ředitele školy se žádostí o návštěvu kterýkoliv
pracovní den. V komunikativní a otevřené škole by nemělo být problémem
domluvit účast ve vyučování.
V České republice je možná svobodná
volba školy. To znamená, že si můžete
vybrat školu, do které bude vaše dítě
docházet. Povinnost zapsat dítě k plnění povinné školní docházky má ovšem
jenom vaše spádová škola. Když půjdete k zápisu do jiné než spádové školy,
tak se vám může stát, že vaše dítě přijato nebude.
Každé dítě musí před zahájením školní docházky absolvovat zápis, který
ve školách probíhá mezi 15. lednem
a 15. únorem. Konkrétní termín zápisu

do dané školy určuje ředitel školy nebo
zřizovatel. O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Informace by měly
být zveřejněné nejméně 15 dnů.

ALTERNATIVNÍ A DOMÁCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Pokud vás zajímají alternativní přístupy ke vzdělávání, ve větších městech si
obvykle můžete vybrat ze tří hlavních
alternativních přístupů, které ovlivňují
celkovou koncepci školy.
•
Montesori: vycházejí z pedagogických principů Marie Montessori, italské pedagožky, která ve své
práci intenzivně vycházela z pozorování dětí. Hlavním principem
jejích přístupu je respektování skutečnosti, že dítě je hlavním tvůrcem sebe sama, ono samo určuje,
co a jak ovlivní jeho jednání. Úkolem dospělého je pak pomáhat
dítěti v rozvíjení sebe sama tím,

INZERCE

WWW.SCIO.CZ

HLADKÉ PŘISTÁNÍ
V PRVNÍ TŘÍDĚ

Většina dětí se do první třídy těší. Učí se spoustě nového a je jen na rodičích, jak dětem vstup
do školy ulehčit. Jak jim pomoci při přechodu
ze školky plné her a dovádění k větším povinnostem a dodržování pravidel. Čím více budou
děti vědět, co je v první třídě čeká, o to déle
je pak bude škola bavit. Nezaskočí je požadavky učitele, změna režimu ani problém s udržením pozornosti. Rodiče mohou navštívit stránky
JdemeDoSkoly.cz a inspirovat se články, diskutovat, využít poradnu či zdarma vytisknout pracovní listy a první třídu s dětmi trénovat. Mohou
také koupit stolní hru Akce ostrov, jež zábavnou formou rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro zápis dětí do první třídy a pro

úspěšné zvládání prvních měsíců ve škole. Například rozpoznávání velikosti, délky, množství
a barev. Zvláštní důraz klade na rozvoj řečových
dovedností. Pokud rodiče, především ti pražští,
zvažují, jakou školu vybrat nebo zda začátek
školní docházky ještě o rok odložit, mohou navštívit Poradenství pro rodiče předškoláků, kde
jim společnost Scio poskytne konzultace a rady
v oblastech výběru, připravenosti na školu,
eventuálních problémů i volnočasových aktivit.
Tak či tak, každý rodič by měl s dětmi o první
třídě a o tom, co je čeká, především mluvit. Měl
by je učit samostatnosti i podporovat jejich přirozenou zvídavost a touhu učit se novému.

Předškoláček

•
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že vytvoří podnětné a připravené
prostředí a umožní mu vybírat si
aktivity. Důležitým principem je
respektování citlivých období, ve
kterých je dítě více než jindy připravené k získávání určitých dovedností a respektování důležitostí
práce rukou, která je považována
za základ pro pochopení věcí, jevů,
rozvoje myšlení a řeči. V souladu
s tímto přesvědčení je kladen důraz na propojování tělesné a duševní aktivity. Hlavním krédem
je „Pomoz mi, abych to dokázal
sám“.
Waldorfské školy: vycházejí z pedagogických zásad formulovaných
Rudolfem Steinerem, zakladatelem antroposofie. Antroposofie je
jedním ze způsobů výkladu světa,
který pracuje s existencí nadsmyslových duchovních světů. Pokud
nechcete být v průběhu školní docházky zaskočeni, tak je užitečné
seznámit se zásadami antroposofického přístupu k člověku a k přírodě dřív, než dítě do školy přihlásíte. Waldorfská pedagogika
vychází z vlastního (resp. Steinerova) výkladu vývoje dítěte a tomu
přizpůsobuje proces výuky – jednotlivé předměty jsou zaváděny ve

•

specifických fázích individuálního
rozvoje osobnosti. Oproti běžným
základním školám se ve waldorských školách klade větší důraz na
praktické a umělecké obory (např.
knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství) a na propojování jednotlivých oborů a předmětů. Waldorfská pedagogika
se snaží propojovat vědu, umění
a duchovní hodnoty. Jiný je i přístup k dětem – každé dítě by pro
sebe mělo najít něco, v čem bude
mít šanci vyniknout. Podporuje se
spíše spolupráce než soutěživost.
Daltonské školy: založila Helen
Parkhurstová, která vycházela ze
zkušeností výuky žáků různého
stáří v jedné třídě a později z myšlenek Marie Montessori a Johna
Dewey. Hlavním principem daltonského plánu je důraz na rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti
a spolupráce. Žáci mají stanovené
úkoly, které mají zvládnout, mohou si volit jejich pořadí a spolupracovníky. Po splnění úkolu
si mohou vybírat z další nabídky
činnost, která je zajímá. Daltonský
plán se v ČR ujal především v Brně
a jeho okolí.

Jedná se v drtivé většině o školy soukromé, tedy je zde potřeba počítat s placením školné ve výši desítek tisíc korun za
školní rok.
Další možností, jak splnit povinnou
školní docházku, je domácí vzdělávání
(ve školském zákoně se oficiálně mluví
o individuálním vzdělávání). V podstatě jde o vzdělávání doma – nebo v divadle, na výstavě, v muzeu, v lese – prostě všude možně, kde může vzdělávání
probíhat. Individuální neboli domácí
vzdělávání povoluje ředitel školy, ve
které dítě plní povinnou školní docházku. Nejdřív je tedy nutné dítě zapsat
do nějaké školy a pak požádat ředitele
o povolení individuálního vzdělávání.
Kromě vyplněné žádosti si musíte připravit dva další „papíry“: kopii vašeho
maturitního vysvědčení a potvrzení
z pedagogicko-psychologické poradny.
Je vhodné zapsat se do domácího vzdělávání na škole, která s ním má už nějaké zkušenosti. Ušetříte si tím mnoho
tápání a hledání a získáte vítanou podporu v podobě dalších rodičů, kteří mají
své děti v domácím vzdělávání.

zdroj: www.scio.cz,
foto: Schutterstock.com

ORIGINÁL V ČESKÉ KVALITĚ

www.emitex.cz
Výrobce zboží pro děti do 3 let přichází opět s novinkami, které ocení každá moderní maminka. Vše můžete
na vlastní oči vidět a přímo od výrobce nakoupit 5. – 8.3.2015 na výstavišti Brno na prodejním veletrhu Pro dítě.
INZERCE

... BuĎ originálnÍ!

Originální dOplňky na helmy nejen prO Vaše děti.
VÍCE na www.CrazyEars.Eu

Cestování

Aby nebyla

NUDA...

Cestování

INZERCE

Jarní prázdniny právě začaly a vy možná nevíte, kam vyrazit se svými
ratolestmi. Samozřejmě, někdo dá přednost týdnu na horách, jiný třeba
relaxaci v bazénu, nicméně určitě bychom neměli sedět doma…

Cestování

KAM NA HORY…
Protože zima na nás útočí zimní krásou, nejprve se samozřejmě vypravíme
na hory. Kam v zimě vyrazit?

HARRACHOV
Zimní sporty mají v Harrachově více
než stoletou tradici. Když v 19. století
přivezl hrabě Jan Harrach do Čech první lyže, kuriozitka se rychle ujala. Ski
areál Harrachov leží 650 metrů nad mořem v západní části Krkonoš. Je to jedno z nejnavštěvovanějších lyžařských
center v České republice. Harrachov je
rozdělen na tři samostatné ski areály:
Čertova hora, Zákoutí a Amálka. Čertova hora nabízí celkem čtyři sjezdovky
o celkové délce 6,5km. Takže přesně tam
je nejlepší jít se sjezdovkami. Prakticky
celý povrch tratí je vybaven umělým zasněžováním. Dopravu na vrch Čertovy
hory zajišťují dvě čtyřsedačkové lanové
dráhy a dva vleky. Celková přepravní
kapacita Čertovy hory je 4600 osob za
hodinu. Ski areál Zákoutí je spíše lyžařskou školou než plnohodnotným lyžařským střediskem a tak se výborně hodí
pro lyžařskou školu. Výuka je určena
především dětem, ale přihlásit se může
celá rodina. Zalyžujete si zde na třech
sjezdovkách o celkové délce 420 metrů.
Každá trať je také vybavena vlastním
vlekem a uměle zasněžována po celé
délce. Zákoutí nabízí i večerní lyžování.
Večer si, můžete vyzkoušet své smysly,
na 400 metrů dlouhé sjezdovce Amálka, kde je také lyžařská škola. Sněhová
děla tu jsou vždy připravena pro případ,
že by Pán hor nebyl v dobrém rozmaru.
Ještě jedna důležitá věc tu je: solidní
snowpark pod lanovkou. Takže downhill a případné muldy na Čertově hoře
se dají krásně kombinovat s jibbingem
a airy na Amálce. Nic tu nechybí.
Harrachov a jeho okolí nabízí několik
mnohakilometrových okruhů lyžařských běžeckých tras, celkem až 110
km. Sportovně náročné standardní lyžařské běžecké tratě se startem
v centru Harrachova jsou náročností

i úpravou tratě závodního charakteru.
Dělí se na tři části: Horní, Dolní a Malý
okruh. Horní i Dolní okruh mají oba po
7,5 kilometrech a Malý měří 3,5 km.
Lyžařská běžecká magistrála po hřebenech v okolí Harrachova je náročností
turistická trať s úpravou crosscountry.
Začátek lyžařské běžecké magistrály je
u vrcholových stanic lanových drah. Celkem je to 22 km dlouhá štreka. Běžecké
tratě v Jakuszicích, na náhorní plošině
v nadmořské výšce okolo 1000m, jsou
náročností turistické, ale upravovány
jsou stejně jako závodní.

ŠPINDLERŮV MLÝN
Krajina pod Luční horou odjakživa lákala člověka nejen svou krásou, ale
také mu již po staletí vydává poklady
živé, ale i rudy ze svého nitra a vůbec
k činnosti ho tedy pokouší. Není divu,
že tu ruka člověka kultivovala od počátku její tvář. V těchto horách, charakteristických svým severským rázem jsou
temena zdejších věky ohlazených mohyl vystaveny arktickým větrům. Proto
se tak podobají Alpám. A co zde milovníci zimních sportů najdou?
Ski areály Svatý Petr a Medvědín – Horní Mísečky a Labská. Už na počátku 19.
století se jejich svahy využívaly k zimním radovánkám. Sáňkovalo se tady
na „roháčích“. To jsou přepravní saně
s velkými předními madly, jež s sebou
přinesli dřevaři z Alp. I dnes je tu sáňkařská dráha Špindlovka, ale samozřejmě, že ski areál Špindlerův Mlýn nabízí
v současnosti mnohem víc. Sjezdaře tu
čeká 25 km svahů, běžkaře kolem 85 km
tras a jsou tu tři snowparky. Svatý Petr
leží v nadmořské výšce přibližně 730
až 1300 metrů. Je bezesporu jedním
z nejkvalitnějších a nejlépe vybavených
lyžařských středisek v České republice.
Převýšení hlavních tratí zde činí až 450
metrů a kvalita úpravy povrchu předčí
většinu českých ski areálů. Na vrcholy
tu vedou 3 lanové dráhy a 5 lyžařských
vleků o přepravní kapacitě 10 000 osob
za hodinu. Svatý Petr spolu s nedale-

kou Hromovkou nabízí 11 sjezdovek
o celkové délce 12 kilometrů. Všechny
tratě jsou vybaveny sněhovými děly. Co
se týče prkna, jak už bylo řečeno, tak
tu bývají dva až tři velmi kvalitní snowparky, které jsou každou sezónu inovovány. Pořádají se zde i světové freestyle
závody. Několik sezón za sebou tu byla
největší U – rampa u nás. Minulou sezónu ji postavili až v únoru, ale počasí
si jeden nenadiktuje. Diktovat ale můžete na nejrůznějších kickerech, railech,
duhách atd. O zábavu je královsky postaráno a většina překážek včetně Urampy je strojově upravována s železnou pravidelností, takže pojezd solidní.
Dostupný je také snowpark Hromovka,
který leží nedaleko snowparku Svatý
Petr. Večerní lyžování na kvalitní osvětlené sjezdovce je samozřejmostí. Pokud
nepatříte mezi nejlepší lyžaře, postarají se o vás v některé z lyžařských škol.
K dispozici je také zařízení pro hlídání
vašich ratolestí.
Horní Mísečky se rozkládají ve výšce
1000 metrů nad mořem a nachází se severně od Vítkovic a na západ od Špindlerova Mlýna. Dostanete se tam pohodlně po ulici II. třídy z obce Jilemnice,
dorazíte přímo na centrální parkoviště
střediska. Horní Mísečky jsou součástí
ski areálu Špindlerův Mlýn a jsou spojeny čtyřsedačkovou lanovou dráhou
s areálem Medvědín. Cestu na start
sjezdovky zajišťuje 7 lyžařských vleků.
Snowpark tu má vlastní vlek. O sníh
na všech tratích se starají sněhová
děla. Horní Mísečky jsou vyhledávaným místem i díky kvalitním běžeckým
cestám. Lyžařská škola půjčovna lyžařského vybavení vám poskytne veškerý
servis při sportovní kratochvíli. Ubytovat se můžete přímo u sjezdovky. Medvědín a Mísečky mají nejvíce km tratí,
ale není to jen o délce, ale taky o výhledech. A těch je na Svatém Petru nebo
na trasách Herlíkovice Bubákov.

ROKYTNICE NAD JIZEROU
Tento areál nabízí nejdelší sjezdov-

Chystáme se s dětmi na hory, malé jsou dva roky a staršímu pět. Vojtu chceme poprvé postavit na lyže. Na co bychom
ve výbavě neměli zapomenout a máme mu sjednat samostatné úrazové pojištění?
Nezapomeňte na helmu, ochranné brýle, a pokud budete syna brát na svah „pro dospělé“, pak i tzv. páteřní pás. Mnoho zimních
úrazů končí ošklivě, protože některá z těchto pomůcek chybí.
Doporučuji sjednat jedno životní pojištění pro celou rodinu, dětem můžete pojistit jak úraz a jeho trvalé následky, tak i nemoc.
Stejně kvalitně zajistíte pro případ nepohody také sebe a manžela. Naše FLEXI životní pojištění má navíc celosvětovou platnost.
Pokud vyrážíte do zahraničí, sjednejte si na danou dobu cestovní pojištění, ze kterého se hradí zdravotní péče v místě pobytu.
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Krásná
dovolená
skončila
předčasně
Jeli jsme s rodinou lyžovat do Špindlu, Toníkovi byly v září tři, tak jsme
ho poprvé vzali na lyže. Na první dny
jsme mu domluvili lyžařskou školičku
a s manželem ho pozorovali z dálky
ze sjezdovky. Dopoledne padal jako
hruška, ale odpoledne už se držel
na nožičkách. Druhý den zvládal
i malé obloučky. Na sněhu se mu líbilo
a instruktor ho chválil. Třetí den si už
zkoušel sjíždět malý kopeček. Byli
jsme na něj pyšní a těšili se na
společné lyžování.

NEPOZORNÝ LYŽAŘ

Zlomenina byla ošklivá, vyžádala si

POMOHLA NÁM POJISTKA

Čtvrtým dnem pro nás ale hory

jednu operaci, tříměsíční pracovní

Naštěstí si manžel sjednal FLEXI

předčasně skončily, manžel se srazil

neschopnost a pak ještě další dojíždění

životní pojištění od Pojišťovny České

s nepozorným lyžařem a zlomil si

na rehabilitace. Se svým příjmem

spořitelny, pojistil nás všechny na

nadvakrát nohu. Odvezli ho do

z rodičovské a trochou peněz z pra-

jednu smlouvu. Z pojistky dostal

nedaleké nemocnice, pobyl si tam

covní

po

peníze za úraz i za dobu, kdy kvůli

tři dny. Já zatím zůstala s Tondou

zaplacení splátky hypotéky a dalších

zlomenině nemohl pracovat. Peníze

na horách, abychom za tátou mohli

pravidelných plateb neměli ani na

od pojišťovny nám přišly vhod.

chodit na návštěvy. Pak manžela

jídlo. Museli jsme nějaký čas sahat

převezli do Krče a my jeli domů s ním.

do úspor.

neschopnosti

bychom

Martina, 33 let

VÝHODY

•

Celá rodina může být pojištěna na jedné smlouvě

FLEXI

•

Pro případ úrazu, nemoci i jejich následků (invalidita, velmi vážné onemocnění)

ŽIVOTNÍHO

•

Děti pojistěte hned po narození, FLEXI je ochrání až do jejich 25 let

POJIŠTĚNÍ

•

Když budou v nemocnici, můžete s nimi zůstat doma, pojištěním dorovnáte svůj plat

Více informací na www.flexi.cz
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ku v ČR. Trať má obtížnost modrá a je
dlouhá 3185 m. Nabízí příjemný pojezd
a výhledy do západního Podkrkonoší až
po Ještěd. Nejdelší lanovka v ČR (2198
m), vás tu ve ski areálu Horní Domky
vyveze do výšky 1315 m. n. m. na vrchol
Lysé Hory. Tam je také nástupní místo
na Krkonošskou magistrálu. Když už
jsme u běžkařů, tak těm budiž doporučeny trasy v areálech U kapličky a Pod
Dvoračkami s kvalitní bílou stopou.
V okolí Rokytnice se nachází celkem
30 km upravovaných běžeckých tratí.
Kdo by se nudil, může vyzkoušet také
snowtubing, což je sjíždění sjezdovky
v nafukovacím člunu ve speciálně upraveném koridoru. Ski areál Studenov je
díky svým širokým svahům velmi vhodný pro rodiny s dětmi, nebo začínající
snowboardisty. Pro snowboard jsou
ale nejlepším místem Horní Domky. Už
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osmým rokem je tu kvalitní snowpark
s vlastní lanovkou.
Areál nabízí další služby, které jsou dostupné buď přímo v areálu, nebo v jeho
bezprostřední blízkosti. Jsou to půjčovny lyžařského vybavení a skiservisy,
restaurace, rychlá občerstvení, lyžařské
školy, paragliding, horská služba, skibus.

PEC POD SNĚŽKOU
Lyžařské středisko Pec – Černá Hora
tvoří největší ski areál u nás. Sněžka
se spolu se Studniční horou tyčí nad
krajem a hluboko pod jejich rameny
se každou sezonu čile sportuje. Bydlet
v jedné z chat na protějším svahu mi
umožnilo každé ráno vstát a pozorovat
mlhou zahalený vrchol Sněžky. Prudkost stěn tohoto dolu, kde se už od
roku 1511 těžily měděné rudy a arse-

nopyrit až do roku 1959, vás pokaždé
přiměje přehodnotit posměvačné názory na české hory a jejich srovnávání
s výškou Alp. Ta je sice mnohem větší
než u Sněžky, ale to naší nejvyšší hoře
neubírá ani na půvabu, ani na majestátu. Údolím protéká říčka Úpa, podle níž
se, hornická osada, do druhé poloviny
16. století, jmenovala. Vlastně byla vesnička jednou ze tří součástí Velké Úpy.
Změnila se z hornické osady na místo
určené všem milovníkům hor, v jejichž
srdci leží. Sídlí tu horská služba i správa
Krkonošského národního parku. Takže
je postaráno jak o přírodu, tak o sportovce. Na ty tu čeká čtyřsedačková lanovka, 11 km sjezdovek, freestyle park,
nejdelší a nejlépe osvětlený svah pro
večerní lyžování, 900 m dlouhou bobovou dráhu, ledový kanál na snowtubing
a množství běžeckých tras.
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mezi oběma regiony. V okolní Železnorudské kotlině se nachází lyžařské
areály Špičák, Pancíř, Belveder a Velký
Javor (Gross Arber), kde jsou v zimě
upravované sjezdové tratě pro lyžaře
a snowboardisty a přes 100 km upravovaných běžeckých tras. Areál Špičák je
asi nejznámější a nejoblíbenější. Je tu
solidní snow park Horsefeathers. Řada
tratí pro začátečníky i zkušené lyžaře
v celkové délce 9 km i možnost večerního lyžování spolu s kvalitním servisem
ve středisku dělá z Železné Rudy to
nejvhodnější místo pro zimní sporty na
Šumavské straně.

KRUŠNÉ HORY – BOŽÍ DAR,
KLÍNOVEC

INZERCE

Mezi zkušenými skialpinisty je Sněžka oblíbenou horou. Hora má prudký
centrální jižní svah, spadající na českou
stranu do Obřího dolu. Tam narazí na
úpatí protější hory a vytvoří svažující se
levotočivý klín, vedoucí dolů do Pece.
Neméně prudký je také severní svah
spadající na Polskou stranu. Oba svahy
jsou podélné plochy, které tvoří hlavní spádové rysy hory. Východní strana
Sněžky mírně klesá v Obří Hřbet a tím
směrem také leží proslulá Luční Bouda.
To je tedy ideální trasa pro běžky. Západně se svažuje jen o něco více, aby
se zanořila do rašelinišť. Jižní svah se
dá sjet třemi způsoby. Jeho střed a tedy
přímý sjezd dolů je nebezpečný, protože je holý s menšími výstupky a římsami. Tvoří se na něm lavinová pole
i namrzlá místa. Je třeba mít o výšce
a stavu sněhu dobrý přehled, zmapovat

úseky do detailu a jezdit jen při těch
nejlepších podmínkách. Dá se sjet také
východním obloukem, který vede od
mezistanice lanovky v Růžovém sedle
nebo západním obloukem, kde ve vrcholových partiích kopírujete červenou
turistickou trasu, ze které pak uhnete
doleva. Ve všech případech, ale nejde
o bezpečný podnik a navíc je to území
národního parku. Docela adrenalin. Severní svah je na tom s podmínkami velmi podobně jako jižní, pozor na laviny
a příjemný zážitek všem dobrodruhům.

ŠUMAVA - ŽELEZNÁ RUDA
Skvělé místo pro lyžaře. Horské město
Železná Ruda leží v široké kotlině pod
Špičákem a Pancířem v údolí říčky Řezné. Město je ideálním výchozím bodem
pro průzkum jak Šumavy, tak Bavorského lesa, neboť se nachází na hranici

Zatímco Boží dar je menším střediskem
s dobrým snow parkem a příjemnými červenými sjezdovkami, které tvoří
spletenec různých traverzů a zajímavých boulovitých úseků v lese, Klínovec
je centrem lyžování v Krušných horách.
Sjezdovky jsou na Klínovci uměle zasněžovány z 80 %, je tu ski servis, lyžařské školy, spousta odpočinkových míst,
na vrcholu horská chata s rozhlednou
a tak nejvyšší vrchol Krušných hor nabízí kvalitní služby pro lyžaře a sportovce
všech kategorií. Boží dar – Neklid nabízí
5 sjezdovek do 300 až po 1000 m délky, jedna z nich je černá a stojí za to.
V areálu je příjemné posezení v několika chatách. Klínovec má celkem 12 km
sjezdovek, ale spolu se sousedním areálem Fichtelberg, se kterým je propojen
v jednu lyžařskou oblast je to kilometrů
27. Běžkaři tu najdou více než 30 km
udržovaných tratí. Celý areál prochází
v posledních letech modernizací, takže
čtyřsedačkové lanovky a další vylepšení
jistě zpříjemní celý zážitek. Není to drahé lyžování a je to jen 120 km od Prahy.
Dobrý tip na výlet!

A TROCHU RELAXU
V AQUAPARKU
Pokud nepatříte mezi milovníky zimních sportů, samozřejmě i pro vás
máme nějaké tipy. Co takhle dopřát si
relax v některém z aquaparků?
Aquapalace Čestlice v Praze je největším aquaparkem ve střední Evropě
a nabízí tři tématické části. Palác dobrodružství má šest tobogánů, strmé skluzavky nebo spacebowl a dravou řeku,
Palác pokladů s rodinnou atmosférou
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skýtá brouzdaliště, skluzavky
i vrak pirátské lodi a umělé
vlnobití. Klid potom najdete
v Paláci relaxu, kde se nachází
plavecký bazén, vířivka a potápěčský tubus. Aquapark je
otevřen od 10 do 22 hodin,
v pátek a sobotu do 23 hodin.
Plavecký areál Šutka byl pro
veřejnost otevřen v prosinci
roku 2012 a dnes může svým
návštěvníkům nabídnout nejen padesátimetrový krytý
bazén, ale též vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské
brouzdaliště i vodní bar s občerstvením a wellness. Areál
je plně bezbariérový.
Aquapark Olomouc nabízí
kromě venkovního bazénu se skluzavkami, masážními bazény a whirpooly
také zastřešenou část s vodními atrakcemi jako je spacebowl, proudový kanál nebo vodního děla. Areál je
otevřen o víkendu od 9 do 20 hodin,
v pondělí od 14 do 20 a zbylé dny od
10 do 20 hodin.
Širokou nabídku atrakcí poskytuje také
Aqualand Moravia v Pasohlávkách, kde
se nachází 12 bazénů, 20 tobogánů
nejrůznějších typů, 9 saun a 4 vířivky.
Ve venkovní části areálu si můžete vyzkoušet jízdu na 3místných raftech. Milovníci klidu jistě ocení wellness zónu
a římské a sluneční lázně. Aquapark je
otevřen denně od 10 do 21 hodin.
Plavecký areál Pardubice disponuje nejen velmi moderním bazénem, ale také
tobogánem o délce 102 m a velkou
trojmístnou skluzavkou. Odvážnější
mohou vyzkoušet skokanský bazén
a horolezeckou stěnu. V rekreačním
bazénu najdete vodopád, masážní trysky a vodní chrliče, nechybí ani wellness
centrum nebo sněhová komora. Děti
potěší jistě brouzdaliště a další atrakce.
Bazén je otevřen o víkendu od 10 do
21:45, ve všední dny od 6 do 21.45.
Všestranně zaměřený areál Wellness
Kuřim nabízí několik tobogánů, plavecký bazén o délce 25 m, fitness centrum nebo rekreační bazén. Relaxační
centrum láká i na medovou pivní lázeň,
hydromasáže, parní saunu nebo aromaterapii. Areál je o víkendu otevřen
od 9 do 21 hodin, ve všední dny od 8
do 21 hodin.
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Bohatou nabídkou se chlubí i Centrum Babylon v Liberci. Aquapark ve
stylu antických lázní čítá tobogány,
vodní jeskyně, whirpooly, i adrenalinový trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet
také Aquazorbing, tedy chůzi v kouli
po vodní hladině. Wellness centrum
zahrnuje sauny, solné a bylinkové inhalace nebo solný důl. Kdo by byl unaven
vodou, může zavítat do zrcadlového
labyrintu nebo vyzkoušet četné hry
a experimenty v science centru iQpark.
Centrum je otevřeno denně od 10 do
22 hodin, v pátek od 10 do 23 hodin.
Tím se dostáváme ke třetí možnosti,
nechce-li se nám formovat tělo, pojďme
formovat mysl…

CO ŘÍKÁTE NA SCIENCEPARKY?
IQLANDIA V LIBERCI
Supermoderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti expozicích – to
je nové science centrum iQLANDIA v Liberci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků,
na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí
lidé při zemětřesení či vichřici, absolvujete pravý kosmonautický výcvik, dozvíte se, jak fungují věci, které denně
používáme. Velkým lákadlem je 3D planetárium humanoidní robot Thespian,
který je jediný u nás. Navíc vás tu čekají
ukázky nejrůznějších pokusů a další
program.

TECHMANIA V PLZNI
Ve dvou nově zrekonstruovaných sta-

rých továrních halách čekají na návštěvníky stovky interaktivních a hravých
exponátů, špičkově vybavené laboratoře a dílny, 3D planetárium a vědecké
show. To vše zve na výlet do světa fyziky, biologie, astronomie či filmu.

MALÝ SVĚT TECHNIKY
V OSTRAVĚ
Odhalit tajemství technických vynálezů
od parního stroje až po současnost můžete v malém světe techniky U6 v Dolních Vítkovicích na Ostravsku. Více než
stovka interaktivních exponátů, které
se pohybují, mluví a hlavně baví, vám
představí vědu a techniku v novém
světle. Můžete si zde vyzkoušet, jak
funguje soustruh, stát se na chvíli řidičem vlaků, autobusů nebo pilotem
letadla. Prohlídnout si ponorku kapitána Nema, veterány značky Škoda nebo
motor z letounu MiG 21.

MAMUTÍKŮV VODNÍ PARK
V DOLNÍ MORAVĚ
Věděli, jste, že se otevřel unikátní přírodní vodní park v resortu Dolní Morava? Voda je tu základním prvkem poznání, experimentování i hraní. Nejen
děti tu uvidí, jak se dá voda využít, jak
se chová a jakou má silu. Všechno si
tu samozřejmě můžete vyzkoušet - regulovat tok, využít stavidla, simulovat
práci elektrárny, tyrolského jezu, v praxi otestovat Archimédův zákon a poznat spoustu dalších aktivit.
Text: Josef Darebný, zdroj: Novinky.cz,
Blesk.cz, foto: Schutterstock.com

www.trojak.cz

Ski Areál Troják
Vítáme Vás
www.trojak.cz – skiareál
www.natrojaku.cz – ubytování
www.hostynsko.cz – portál lokálních aktivit
Skiareál Troják je členem profesní organizace ALDR
INZERCE

SCIENCE CENTER
PLANETARIUM
LIBEREC

Neděláme z vědy vědu,
tak přijďte a pobavte se
stovkami interaktivních exponátů.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Planetárium – 2D a 3D projekce
Science show – ohňové a mrazivé experimenty
Humaniodní robot – jediný v ČR
Kosmonautický trenažér
Vodní svět s interaktivní fontánou
Simulátor zemětřesení a vichřice
Ohnivé tornádo
Megabublinárium
Holografická projekce
Laparoskopická operace
Darth Vader z lego kostek …

U NÁS
SE VÁM
Í!
ROZSVÍT

Škola základ života

Škola základ života

IMUNITA
Odborníci upozorňují, že konec zimy je z hlediska imunity pro děti velmi
rizikový. Rodiče by v tomto období měli zdravotní kondici svých dětí bedlivě
sledovat. Dětský organismus totiž právě v tomto období dočerpává síly
z letních měsíců a je navíc konfrontován mnoha negativními vlivy zimy.

Škola základ života

Nejen pro školáky je toto období velmi náročné, protože klade obrovské
nároky na jejich psychickou i fyzickou
výkonnost. Přestože se spousta rodičů
obává spíše začátku nového školního
roku, největší zátěž představuje pro
děti konec roku. K vyčerpání zbytku sil
získaných v létě a pololetním školním
zkouškám navíc začínají útočit chřipkové virózy. Pomozte proto svým dětem zvládnout toto období v pohodě,
a to především tím, že podpoříte jejich
imunitu, psychickou pohodu a fyzickou
kondici.

VITAMÍNY NA PODPORU
IMUNITY
Dobře fungující imunitní systém je
u zdravých dětí zpravidla velmi výkonný a dokáže jejich organizmus účinně
ochránit před nástrahami okolí i nebezpečnými viry. Aby tomu tak bylo stále,
je třeba jej podporovat, a to nejlépe
přírodními prostředky“ uvedla nutriční
terapeutka Hana Knížková z Poradenského centra Výživa dětí. Všeobecně
dobře známý je účinek vitamínů a minerálních látek, které je nutné do organizmu pravidelně dodávat stravou,
aby byla udržena jejich dostatečná
hladina. Jejich nejlepším zdrojem jsou
ovoce a zelenina. Pokud jich má dítě
v jídelníčku dostatek, není třeba dodávat vitamíny ani minerální látky pomocí
potravinových doplňků, v opačném případě, či v období zvýšené námahy je to
ale vhodné.
Pro děti je nejvhodnější přijímat vitami-

ny především z přírodních zdrojů – tedy
ovoce, zeleniny a léčivých rostlin, například stále populárnějšího rakytníku
řešetlákového.
O rakytníku řešetlákovém mluví odborníci jako o rostlině budoucnosti, citroníku severu nebo také jako o keři třetího
tisíciletí. Rostlinou budoucnosti byl nazvaný i proto, že je využitelný celý beze
zbytku. Pro lidský organizmus jsou
zdravé nejen plody, semena, květy, ale
i listy, větve, kůra a kořen. Rakytník přirozeně obsahuje vysoký podíl vitaminu
C a to až 25 x více než citrusové plody.
Imunitu podporují také kysané mléčné
výrobky, své místo proto v jídelníčku
mají jogurty, kefíry či acidofilní mléka.
Stále více je kladen důraz také na dostatečný příjem tzv. esenciálních mastných kyselin, které si naše tělo rovněž
neumí vytvářet, nezbytně je ale potřebuje. „Dle některých odborných prací
bylo prokázáno, že zejména omega-3
mastné kyseliny ovlivňují kvalitu imunitního systému, a to jak preventivně,
tak i při léčbě onemocnění, kdy mohou
např. zkracovat průběh zánětlivých
onemocnění“ vysvětluje Knížková.
Esenciální mastné kyseliny patří do skupiny nenasycených mastných kyselin,
jejichž zdrojem jsou především rostlinné oleje a kvalitní margaríny, tučné
mořské ryby, ořechy a semínka.

DENNÍ REŽIM
S imunitou úzce souvisí také psychická
kondice dětí, která je nutným předpokladem pro zvládání každodenních po-

vinností. Základem je především pravidelný, jasně stanovený denní režim. Ten
dává dětem jistotu a klid, díky němuž
jsou schopny rozdělit svůj čas mezi povinnosti i zábavu bez stresujících časových kolizí. „V rámci režimu dne by měli
rodiče myslet také na dostatek času na
spánek, a to úměrně věku dítěte. Čím
mladší dítě, tím více času je na spánek
nutné vyhradit. Nezapomínejte také na
to, že k největší regeneraci sil dochází
ve spánku, který proběhne do půlnoci.
Je proto velmi důležité důsledně trvat
na včasném odchodu do postele.“ apeluje nutriční terapeutka. V rámci možností dodržujte také každodenní rituály, které jsou pro psychickou pohodu
dětí i dospělých velmi přínosné. A nemusí se jednat o žádné zásadní a složité
rituály, stačí ty zcela drobné, ale příjemné, např. snídaňový rituál, rituál ranního loučení apod. O nutnosti dostatku pohybu pro zdraví dětí jsou rodiče
zpravidla velmi dobře informováni. Bohužel právě zima je ale často obdobím
jakéhosi útlumu sportovních aktivit.
Po letním plavání, cyklistice, plážovém
volejbale a mnoha dalších příjemných
aktivitách nastupuje lenivé období čekání na sníh a zimní radovánky. Je to
velká škoda, protože právě toto období klade na imunitu a psychickou kondici zdaleka nejvyšší nároky a pohybová
aktivita k jejich utužování jednoznačně
patří. Žádoucí je pravidelná, ne příliš
náročná pohybová aktivita, která je ale
prováděna systematicky a dlouhodobě.
Foto: Schutterstock.com

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

Aktuální akce (podmínky akce viz www.indeco.cz)
SLEVA 22 % na vestavěnou skříň + ZDARMA exklusivní příslušenství VIBO ke skříním nad 30 000,– Kč.
SLEVA 10 % na kuchyňskou sestavu + myčka SIEMENS nebo BOSH ke kuchyni v setu ZDARMA!.
INZERCE
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Viry chřipky na lidský organismus
nejčastěji útočí v zimním období.
Zpravidla nečekaně a v době, kdy se nám
to nejméně hodí. Chřipku vyvolává celá řada
vzájemně si podobných virů s mimořádnou schopností
rychle se šířit. Nejúčinnější je samozřejmě prevence, tedy dělat
vše proto, abychom byli co nejvíce odolní.

INZERCE
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Zdraví

DESATERO PROTI CHŘIPCE
A NACHLAZENÍ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

v období chřipek nepobývejte, pokud to není nutné, v místech s velkou koncentrací lidí jako jsou např.
supermarkety, čekárny u lékaře,
ale i dopravní prostředky.
nezapomínejte na vitamíny
buďte v pohybu, tím podpoříte
dobrou tělesnou kondici
myslete na pobyt na čerstvém
vzduchu
dodržujte pitný režim
jezte zdravě
důkladně dodržujte hygienu rukou
používejte jednorázové kapesníčky, které po použití vyhoďte
i když je chladno, větrejte
oblékejte se teple a pohodlně, pokud nejste otužilí

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE

BABSKÉ RADY, KTERÉ JSOU LÉTY PROVĚŘENÉ
•
Kuřecí bujon s majoránkou a česnekem
•
Šťáva z cibule naložené s cukrem
•
Majoránkový čaj
•
Hedvábný šátek na krk (podporuje potivost)
•
Klasický priessnitz (studený vlhký šátek omotáte kolem krku, obalíte jej igelitem a následně ještě převážete suchou vrstvou, šátkem či šálou. Dojde k
rychlému zapaření a prokrvení daného místa. Priessnitzův obklad se velmi
doporučuje asi po 15 minutách z krku odstranit, nenechávat jej delší dobu.)
•
Sádelné obklady na prsa (nejlépe na noc)
•
Vincentka, mléko s medem (pije se horké, podporuje tvorbu hlenů, které
ale v některých případech mírně ředí. Při vysokém množství hlenů ale rozhodně mléko nekonzumujte. Jinak je to rovněž vynikající prostředek při
ztrátě hlasu.)
•
Křen s medem (užívat 3x denně kávovou lžičku)
•
Zázvorový čaj s citronem (je dobrý i jako prevence v chřipkovém období)
Ale pokud přece jen onemocníme,
i v této situaci existují možnosti, které
příznaky onemocnění zmírní a umožní
nám rychlejší návrat do normálního ži-
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vota.
Vyplatí se dodržovat několik účinných
a jednoduchých zásad, které pomohou
riziko infekce snížit.

Záleží na vás, jestli vsadíte na očkování,
nebo přirozený způsob obrany organismu. Lékaři sice očkování doporučují,
jako jednu z nejúčinnějších prevencí,
ale vakcíny většinou obsahují tři druhy
chřipkových virů, u nichž odborníci očekávají, že se bude v daném období vyskytovat nejčastěji. Když odhad odborníků vyjde, pak je tato prevence účinná
asi u 70 až 90 procent očkovaných. Pokud očkování odmítáte a volíte přirozenou cestu, ideální je vsadit na zdravý
životní styl s dostatkem pohybu, zdravé stravy a vitamínů z čerstvého ovoce
a zeleniny, taky bylinky a čaje, třeba zázvorový (skvěle chutná s citronem bezinkovým sirupem nebo medem) nebo
třeba účinné colostrum. Nejvíce je ho
v mateřském mléce, ze kterého se taky
získává. Přípravky s jeho obsahem účinně posilují obranyschopnost organismu
a jsou přirozenou prevencí.
Pokud i navzdory všem opatřením
chřipkou onemocníte, je dobré sáhnout
po přípravku určeném pro akutní stavy.
Čím dříve přípravek nasadíte, tím lépe!
Ideálně ihned při nástupu chřipky, když
začnete pociťovat celkovou slabost,
mrazení, kýchání nebo bolesti ve svalů a kloubů. Pokud pociťujete škrábání k krku, můžete ráno a večer kloktat
vlažnou vodu, do níž přidáte dvě kapky
tea tree oleje a tuto směs můžete také
inhalovat. Dobře působí i čaje z echina-

Zdraví

vají se přípravky, které usnadňují
vykašlávání a ředí vazkost hlenu.
Počáteční stadium virového onemocnění se obvykle projevuje
suchým dráždivým kašlem, který
vyčerpává a unavuje organismus,
nedochází k produkci hlenů. Následně během dvou tří dnů se objevuje zvýšená tvorba hlenu, který
zanáší dýchací cesty. Při léčbě nezapomínejte na dostatek tekutin,
zvlhčování vzduchu v místnosti
a dezinfekci či „spaření“ kartáčku.
Nezmizí-li kašel do týdne, navštivte svého lékaře, aby přesně určil
jeho příčiny.

LÉKY KAŠEL PORAZÍ!

cey, květů bezu černého nebo máty. Pijte větší množství tekutin a každopádně
si dopřejte klid a odpočinek.

KAŠEL – PRŮVODNÍ ZNAK
NACHLAZENÍ
S chřipkou a nachlazením bohužel často souvisejí i rýma a kašel. Podle délky
trvání se kašel rozlišuje na akutní (3 týdny), subakutní (3–8 týdnů) a chronický,
který trvá více než osm týdnů. Právě
délka kolem tří týdnů je příznačná pro
kašel doprovázející virózu a chřipku
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a na ten se zaměříme. Rozhodnete-li
se léčit kašel doma bez návštěvy lékaře, do lékárny už musíte jít s tím, jestli
chcete přípravek na suchý, nebo vlhký
kašel, protože to ovlivňuje výběr léčiv.
A jak je rozeznat?
Suchý kašel – je velmi dráždivý, škrábe
v krku, nevytvářejí se hleny, nevykašláváte, je poměrně vyčerpávající a měl
by být tlumen, protože je pro dýchací
cesty zátěží.
Vlhký kašel – vytvářejí se hleny – někdy
až moc, mohou dokonce dusit, podá-

Při vlhkém kašli je třeba podávat
expektorancia – léky usnadňující vykašlávání – a mukolytika na
rozředění hlenu a podporu pasáže ven z průdušek, nezbytné je
přijímat zvýšené množství tekutin
a zvlhčovat vzduch v místnosti.
Účinek léků usnadňující vykašlávání se nedostavuje ihned, je třeba
vytrvat alespoň 24 hod, než zaberou. Kodeinová antitusika nejsou
vhodná pro malé děti a těhotné
a kojící ženy – patří sem Codein,
Diolan a další.
Při vlhkém kašli se nesmějí podávat antitusika (léčiva na suchý
kašel), protože by se zastavilo
odstraňování hlenu z průdušek
a mohlo by dojít k prohloubení
infekce. Jediná výjimka existuje,
a to podání nízké dávky antitusika na noc, pokud se pacient kvůli
dráždění ke kašli nevyspí.
Přípravky na suchý kašel: Thymomel sirup (výtažky z jitrocele, mateřídoušky a tymiánu s medem),
Sinecod kapky, tablety, sirup, Stopex tablety, Coldrex noční léčba (kombinovaný sirup proti rýmě i kašli) a jiné.
Přípravky na vlhký kašel: Biotussil kapky (výtažky z bylin), Ambrobene sirup
a kapky, Bromhexin kapky, Solmucol
sirup, tobolky, granulát, Coldrex broncho proti kašli (sirup), Bromoformový
sirup (pro děti starší 4 let, osvědčený).

Zdroj:omega-pharma.cz, prozeny.cz,
foto: Schutterstock.com

Výživa

TRÉNUJEME

MOZEK
Dospělí si často neuvědomují, že právě nastalo období, které
je pro mnohé děti nejnáročnější. Připravují se na přijímací
zkoušky na střední školy, víceletá gymnázia, mají za sebou
měsíc testování a pololetních hodnocení. Pozornost, paměť,
porozumění, ale i schopnost rychle vstřebat a zpracovat
nové informace jsou tím, co rozhoduje. Říká se jim
souhrnně kognitivní funkce a na úspěch dětí mají velký
vliv. Dobrou zprávou je, že se dají dobře trénovat a
podpořit je lze i kvalitní výživou s dostatkem LCP
mastných kyselin.

Výživa

Výživa

s pestrostí stravy a tíhnou k jednostranně zaměřené, bohužel ne příliš vhodné
stravě. Je proto třeba hlídat pestrý jídelníček a dbát především na dostatečný příjem potravin, které LCP mastné
kyseliny přirozeně obsahují. Patří k nim
například oříšky, tučné ryby, semínka,
rostlinné oleje nebo třeba avokádo.

CVIČME NEJEN V RYTME

„Jak se budou myšlení a další kognitivní funkce dítěte vyvíjet, je z velké části
rozhodnuto ještě před narozením dítěte“ uvádí prim. MUDr. Pavel Frühauf,
CSc. z VFN v Praze. Významnou roli
totiž hraje výživa matky v těhotenství,
stejně jako genetické předpoklady.
„Je to ale jen výchozí situace, kterou
je možné velmi podstatně ovlivňovat v průběhu celého dalšího života“
upřesňuje prim. Frühauf. Zcela zásadní
jsou přitom první 3 roky života dítěte.
Jak na to? Vyživujte a trénuje!

TUK NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
Zatímco nadmíra tuku okolo pasu,
boků a dalších problémových partií dětem nesvědčí, pro mozek je dostatek
tuku životně důležitý. Sušina mozku
je tukem tvořena až z 60%. Je to pře-
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devším dostatek LCP mastných kyselin
(např. omega 3), který je pro podporu
myšlení, porozumění a paměť důležitý.
Ať máte dítě jakéhokoliv věku, zajistit
jim dostatečný přísun těchto tuků není
vůbec složité. Novorozenci a kojenci
mají výhodu – jako všechno ostatní,
co k životu potřebují, dostávají i LCP
mastné kyseliny v potřebném množství
v mateřském mléce. Větší děti - batolata, už musí dostávat tyto nezbytné tuky
z jiných zdrojů. Protože ale ne všechny
vhodné zdroje jsou už schopné v určitém věku konzumovat (např. oříšky),
je potřeba jídelníček dobře hlídat. Velkým pomocníkem mohou být speciálně upravená batolecí mléka, která, po
vzoru mateřského mléka obsahují LCP
mastné kyseliny v dostatečném množství. Starší děti už mají obvykle problém

Nejen tělo, ale i mozek se dá cvičením
rozvíjet a následně udržovat v kondici.
V podstatě ihned od narození miminka
je nutné dbát na dostatek podnětů, ať
už vizuálních, sluchových či hmatových.
„Miminka potřebují dostatek klidu
a času na spánek, rozhodně by to ale
nemělo znamenat, že budou izolována
od všech podnětů z okolí“ vysvětluje
MUDr. Josef Zemánek z Poradenského
centra Výživa dětí a dodává: „Všechno,
co dítě vidí, slyší nebo si osahá, přispívá k rozvoji jeho myšlení.“ U batolat
už jsou možnosti rozvoje kognitivních
funkcí velmi pestré, kromě dostatku
podnětů velmi pomáhají běžné hry,
které děti navíc baví. Pexeso, říkanky,
písničky, stavění kostek, to vše je pro
děti přínosné. Nabízejte jim proto dostatečně pestrý program, dávejte ale
pozor na to, aby neměly všechen svůj
čas organizovaný – děti si v tomto věku
potřebují především hrát, protože jim
to umožňuje dostatečně rozvíjet fantazii i myšlení, stejně jako utvářet si vlastní vnímaní sebe sama. U školních dětí
rozvíjejte myšlení především čtením,
aktivní komunikací na různá témata
(„tomu ještě nerozumíš“ by nemělo
vůbec zaznít) a pestrým volnočasovým
programem (kultura, sport, poznávání
nových míst). Pestrý program ale neznamená přemíru zájmových kroužků,
které děti naopak mohou přetěžovat.
Množství kroužků určitě není přímo
úměrné dětské spokojenosti. Rozvoji
myšlení mohou pomoci také hry, speciálně určené pro rozvoj myšlení, dostupné podle různých věkových skupin v nepřeberném množství. Naopak pasívní
mnohahodinové sledování
televize
nebo neúměrně dlouhá komunikace na
sociálních sítích k rozvoji kognitivních
funkcí příliš nepřispěje.

Zdroj: vyzivadeti.cz,
foto: Schutterstock.com

Pupečníková krev,

dar na celý život

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

Více informací se dozvíte na

800 900 138

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

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života

Výživa

MLÉČNÉ VÝROBKY
VE STRAVĚ DĚTÍ
Není mnoho odvětví ve výživě člověka, kde se názory na složení jídelníčku liší
tolik, jako v oblasti výživy dětí. Přesto však existují určité pevné základy, na jejichž
zpochybňování si troufnou jen „zázrační“ léčitelé, šarlatáni a jim podobní. Mezi
tyto základy patří role mléka a mléčných výrobků ve stravě dětí.
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Výživa

Čím dál častěji jsou slyšet mylné názory,
že mléko není pro člověka přirozenou
potravinou, že zahleňuje, způsobuje
alergie apod. Většina z nich jsou bohužel polopravdivé dezinformace vedoucí
k matení lidí, kteří netuší, komu, čemu
a proč věřit, takže se mléku raději vyhýbají.
Mláďata všech savců, včetně
člověka, produkují v trávicím
traktu enzym laktázu, který
štěpí mléčný cukr – laktózu.
Postupem věku, když se mláďata odstavují a přechází na
jinou stravu, tento enzym
přestává být vytvářen a mléko není tráveno. Ve střevech
kvasí nerozštěpená laktóza,
vytváří plyny, dráždí trávicí
trakt, který se jí snaží rychle
zbavit. To způsobuje bolesti,
nadýmání, průjmy.
Evropská populace však mléko konzumuje tisíce let a je
na něj natolik adaptovaná, že
jej dokáže bez problémů trávit a využívat jeho jednotlivé
složky. Trávicí trakt lidí totiž
nepřestává v dětském věku
produkovat enzymy trávící
mléko a může ho proto dokonale využívat i v dospělosti.
Není tomu tak u některých
lidských ras, které se na mléko neadaptovaly. Například
většina asijské populace, část
africké a některé další. Odborně se nesnášenlivosti mléka říká laktózová intolerance
a ta provází i některé choroby
trávicího traktu lidí, kteří jsou
jinak na mléko plně adaptováni. Může
být však dočasná, proto není na místě
vyřazovat navždy mléko z jídelníčku
například po prodělaném zánětlivém
onemocnění střev, ale počkat, až se
schopnost trávit jej obnoví.

NA MLÉKO ROZHODNĚ
NEZANEVŘETE…
Lidé a zvláště pak děti, které mléko
a mléčné výrobky tráví bez problémů,
by ho rozhodně vyřazovat z jídelníčku
neměly, pokud jim to nedoporučí lékař.
Připravují se totiž o mnoho zdraví prospěšných látek a živin, které jinak musí
získávat z jiných potravin. Ne ze všech
se však využívají tak dobře, jako právě
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z mléka. Maminky mnohých dětí často
podléhají módním trendům a ve snaze
pro své potomky udělat jen to nejlepší,
pak nevědomě a zbytečně upírají dětem některé potraviny. Ovšem nároky
dětského organismu na přísun živin
jsou poněkud jiné, než nároky dospělých. Například tuk tvoří větší procen-

v horších případech, může způsobit
vznik ledvinových kamenů, protože se
vyplavuje močí, ve které se může při
vyšší koncentraci vysrážet. Dalším následkem je měknutí kostí – osteomalácie. Kosti dětí se deformují, vyskytuje se
častěji skolióza.

NEDOSTATEK VÁPNÍKU

to energetického příjmu. Rozhodně je
důležité vybírat zdroje tuků a využívat
rostlinné oleje, rybí tuk.
Živočišné tuky mají však své místo v jídelníčku také, není možné snažit se je
z něj zcela vylučovat. Konkrétně mléčný tuk je zdrojem mastných kyselin se
středně dlouhým řetězcem a je velmi
dobře tráven a vstřebáván. Navíc je přirozeným zdrojem vitamínu D, který je
v něm rozpuštěn a ve vysoké míře využíván. Vitamín D je zcela nezbytnou látkou pro utilizaci vápníku, další součásti
mléka. Vápník, pokud je konzumován
v dostatečném množství, ale není využíván kvůli nedostatku vitamínu D, pak
odchází z organismu nevyužit, nebo,

Pokud chybí ve stravě vápník, kosti naopak křehnou,
což se neprojeví většinou
v dětském věku, ale později
v dospělosti osteoporózou vyšší lámavostí kostí. Schopnost kostí mineralizovat se
a ukládat do svých buněk
vápník, které je činí pevnými, není celý život stejná.
Nejvyšší je právě v dětském
věku. Proto je konzumace
mléka v dětství naprosto
nenahraditelným prostředkem v prevenci osteoporózy
v pozdějším věku. Ukládání
vápníku ve zvýšené míře
trvá asi do 25 – 30 let věku
člověka. Později se pak vápník sice využije také, zdaleka však již není možné „dohánět“ resty z dětství.
Co tedy lze udělat pro dostatečný příjem vápníku
a vitamínu D u dětí? Zajistit
by jej měl pestrý jídelníček
s dostatkem zeleniny, ryb,
masa a mléka nikoli nízkotučného. Tučnější mléčné
výrobky, například smetanovo-tvarohové
krémy,
mají výbornou chuť a děti je
konzumují velmi ochotně. Je možné je
zařazovat do jídelníčku v různých kombinacích například s ovocem. Samozřejmě není možné opomenout jejich vyšší
energetickou hodnotu a konzumovat
je tak, aby dítě energii přijatou také
vydalo. Ideálně tedy v dopoledních hodinách. Důležité je počítat i s příjmem
tuku a v dalších pokrmech využívat více
zeleniny, ovoce a tuků rostlinných. Takto sestavený jídelníček by pak při optimální energetické bilanci neměl vést
k obezitě dětí, bohužel v době módy
fast foods a počítačové kultury čím dál
palčivějším problémem.
Foto: Schutterstock.com
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PO HODOVÁNÍ

PŘICHÁZÍ PŮST
Jaro tu máme za chvilku a nikdo jistě nezpochybňuje, že to je výborná
doba pro půst, protože vyčistí tělo od toxinů nahromaděných během zimy
a pomáhá organismu načerpat novou energii. Toto období může každý
využít jako příležitost pro očistu těla i duše, rozjímání či šanci oprostit se od
svých zlozvyků a přivítat jaro v plné síle.
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Půsty provázejí téměř všechna náboženství. Tradičně sloužily k očistě duše
a jako způsob pykání za spáchané hříchy. Jejich smyslem je však také očista
těla po zimním období, jak věděli již
naši předkové. Ti drželi v předjaří půst
jako přechod na jarní stravu, která se od
té zimní lišila. Během zimy v jídelníčku
převládaly živočišné tuky, s příchodem
jara však začali jíst tuků méně, naopak
přibyla zelenina a vejce. Proč v těchto
zásadách pokračovat? Půst na jaře má
své logické opodstatnění. I dnes jsme
stejně jako naši předkové oslabeni zimou a stejně jako oni si užíváme
„masopustů“, které zatěžují naše trávení. Proč tedy neodlehčit našim tělům
podobně, jako to dělali oni.

PŮST JAKO CESTA KE ZDRAVÍ
Půst je účinná a bezpečná metoda k detoxikaci organismu, pomáhá tělo pročistit a regenerovat, podporuje imunitní systém. Pozitivním důsledkem půstu
je často také úbytek váhy, což přispívá
k našemu dobrému pocitu. Přísná hladovka trvající více jak tři dny je však
zcela nevhodná a může být i zdraví
nebezpečná. Vyhněte se také kombinaci hladovění s projímadly, klystýry
nebo dnes oblíbeným výplachem střev.
Obecně platí, že v žádném případě by
se k postním dietním opatřením neměli uchylovat těhotné ženy, nemocní
a oslabení lidé. Chcete-li pro své zdraví
udělat něco prospěšného, omezte ve
svém jídelníčku tučná masa, uzeniny,
sladkosti, jídla typu fast food a alkohol.
Naopak přidejte ovoce a zeleninu, zakysané mléčné výrobky, celozrnné cereálie, rybí a drůbeží maso.
Detoxikaci samozřejmě můžeme podpořit pitím detoxikačních nápojů, které nám pomohou v očistě organismu a
s vyloučením škodlivin z těla… Zároveň
je vždy nutné zvýšit pitný režim, minimálně 2,5-3 litry vody nebo bylinkových
čajů denně, tekutiny pomáhají s vylučováním odpadních látek.

PŘÁTELSKÉ A NEPŘÁTELSKÉ
BAKTERIE
Můžete si dopřát i přísnější očistný den,
který by se měl skládat z většího příjmu
zeleniny, ovoce a zakysaných mléčných
výrobků. Zakysané mléčné výrobky
představují vítaného pomocníka, který
podpoří vaše zdraví v mnoha ohledech.
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Obsahují probiotické kultury, kterým je
připisováno mnoho pozitivních vlastností.

infekcemi a zlepšují pleť.

PROKÁZANÉ ZDRAVOTNÍ
ÚČINKY PROBIOTIK:

V zažívacím traktu člověka sídlí obrovské množství bakterií. Z hlediska zdraví
je však velmi žádoucí, aby byl zažívací trakt osídlen správnými bakteriemi,
s převahou lactobacilů a bifidobakterií.
Přátelské bakterie pomáhají trávit potravu, vyrábějí pro nás životně důležité
látky a rozkládají nebezpečné toxiny.
Potravou však denně přijímáme také
množství nepřátelských bakterií, které ty přátelské nemilosrdně likvidují.
Udržovat vnitřní harmonii trávicího
traktu není při současném nezdravém
životním stylu vůbec jednoduché. Rovnováha mezi bakteriemi je velmi křehká a může být lehce narušena řadou
faktorů, jako je stres, nezdravá strava,
kouření atd., které mohou spustit hotový kolotoč problémů.

•

Probiotické bakterie obsažené v kysaných mléčných výrobcích mají význam zejména v udržení přirozené
rovnováhy mikroorganismů trávicího
traktu. Je prokázáno, že jejich každodenní pití zlepšuje stav střevní sliznice
a celkově upravuje trávení, chrání před

•

•
•
•

•

•

•

celkově zvyšují obranyschopnost
organismu
obnovují střevní mikroflóru po užívání antibiotik
jsou výbornou prevencí zažívacích
potíží
zmírňují
příznaky
zánětlivých
střevních onemocnění (ulcerózní
kolitida, Crohnova nemoc) a průjmů
pozitivně působí na střevní pasáže a upravují konzistenci stolice
u osob se zácpou nebo dráždivým
tračníkem
zmírňují projevy nesnášenlivosti vůči mléčnému cukru laktóze
u osob trpících laktózovou intolerancí (kysané výrobky mohou často
jíst i lidé s alergií na laktózu, kterou obsahuje obyčejné mléko)
zmírňují alergické projevy a atopický ekzém
působí jako prevence respiračních
onemocnění (nachlazení, chřipka)
a infekcí močového ústrojí
foto: Schuttestock.com
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ZHUBNĚTE
PO VÁNOCÍCH
Zimní oblečení sice sem tam nějaké to kilo skryje, i tak ale není úplně dobře, když
zjišťujeme, že nám po Vánocích pod vrstvami šatů zůstalo i pár kilogramů navíc.
INZERCE
Do léta zbývá pár měsíců, proto si pečlivě
naplánujme plavkový harmonogram,
který nám zaručí, že letos v létě budeme vypadat opravdu dobře! Desatero pro
vás připravila výživová odbornice Ing. Zita Viková.
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efekt. Mnohem lepší jsou menší změny,
které zvládneme dodržet každý den,“
vysvětluje Zita Viková.

4) ZMĚŇTE PŘÍSTUPU SAMA
K SOBĚ
Při hubnutí se musíme podívat komplexně na náš životní styl, který zahrnuje nejen stravování, ale také pohyb,
práci se stresem, dostatek spánku a pozitivním přístup k životu. Když budeme brát hubnutí opravdu vážně, není
to jen o „dietě“, ale o změně přístupu
k sobě samé.

5) DODRŽUJTE 3P
Porce, poměr a pravidelnost – Při redukci váhy se musíme se podrobně podívat na množství a složení naší stravy,
pitný režim a také pravidelnost a rozložení jednotlivých jídel během dne.
„Není důležité jen to, kolik energie za
den do organismu dodáme, ale také
jaký je poměr příjmu energie z jednotlivých živin,“ říká Zita Viková. Energii
přijímáme ze třech základních živin:
sacharidů, tuků a bílkovin. Nejvíce
energie za den bychom měli získat ze
sacharidů, a to i v hubnoucím režimu.
Proto jsou ke snídani ideální snídaňové
cereálie, které obsahují komplexní sacharidy. Právě ty dodávají tělu energii
postupně.

6) KOUZLO BAZÁLNÍHO
METABOLISMU

1) SEZÓNNÍ NEBO NESEZÓNNÍ
KILA?
Nejdříve si musíme ujasnit, zda jsou
naše přebytečná kila přírůstek pouze
za jednu zimu či za delší období. Pokud
jsou nežádoucí kilogramy dlouhodobé,
má zdravé a správné hubnutí do plavek
svoje meze a je lepší nasadit dlouhodobější a komplexnější úpravu životního
stylu a jídelníčku.

2) URČETE SI CÍL A MOTIVACI
Nic nejde jen tak mimochodem
a o hubnutí to platí dvojnásob. Musíme
se nejprve zamyslet nad tím, jaký je náš
cíl, co skutečně chceme a jestli máme
dostatečnou motivaci. Jednoduše, jestli
jsme schopni udělat jednotlivé konkrét-
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ní kroky, které k našemu cíli povedou.
Pokud ano, můžeme se posunout dál!

3) DŮLEŽITÉ JE NAČASOVÁNÍ
Zdravé hubnutí má svoje limity, a proto
musíme počítat s rozumným váhovým
úbytkem v časovém období před dovolenou. Abychom získali nad hubnutím
kontrolu, nezbývá nám nic jiného, než
si nejprve v klidu sednout a vytvořit si
plán.
„Při přípravě musíme myslet na to, jestli dokážeme změny dodržovat dlouhodobě každý den. Pokud jsme schopni
se v prvních dnech hubnutí vybičovat
k maximu, ale v dalších týdnech tyto
kroky nezvládneme dodržet, sami se
demotivujeme a hubnutí nemá žádný

Rozhodně neplatí čím méně, tím lépe.
I v redukčním režimu musíme dát organismu nezbytnou energii na pokrytí základních životních funkcí. I když
hubneme, musíme jíst dané minimum,
abychom se vyhnuli hladovění a energetickému stresu. Při hladovění začne
organismus cíleně zpomalovat metabolismus, ale my potřebujeme pravý
opak. Proto musíme tělu dát tzv. bazální metabolický příjem, aby naopak pracovalo na plné obrátky. Denní bazální
metabolický příjem se odvíjí od pohlaví, věku i míry tělesné aktivity. V praxi
to znamená, že drobná starší žena má
nižší bazální metabolickou potřebu
než vysoký svalnatý mladý muž. Žádný
univerzální stravovací plán pro všechny
jednoduše neexistuje.

7) SNÍDANĚ JE ZÁKLAD
V bdělém stavu bychom měli jíst kaž-

a navíc
POtoUboZlkEy
2

Snadné hubnutí

s jistým výsledkem
K dostání na www.maxivitalis.cz nebo ve Vaší lékárně.
Doplněk stravy.

èer

ledne a ve

ráno, odpo
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dé 2,5 – 3 hodiny. Náš stravovací denní
režim tak můžeme rozdělit do 5 a někdy i 6 jídel. Den bychom měli začít
snídaní, což je nejdůležitější jídlo dne.
Mnozí z nás po ránu nemají čas a ani
chuť na jídlo, což je průvodním jevem
současného rychlého životního tempa.
Po nočním hladovění ale tělo potřebuje
snídani, která správně nastartuje metabolismus. Jako rychlou moderní snídani
doporučuji snídaňové cereálie, např.
Nestlé Fitness, které tělu dodají energii uvolňující se postupně do našeho
organismu díky obsahu komplexních
sacharidů. Velmi oblíbené a praktické
jsou v kombinaci s mléčným výrobkem
a sezónním ovocem.

8) SVAČINOVÝ FÍGL
Na svačinu můžeme zvolit například
kousek celozrnného chleba či knackebrot s plátkem kvalitní šunky nebo
tvrdého sýra do 30 % tuku v sušině.
Vhodné jsou i tvarohové pomazánky
spolu s porcí zeleniny či ovoce. Odpolední svačina by měla být zhruba stejně
velká jako dopolední, pouze je lepší jíst
místo ovoce zeleninu, a to kvůli nižšímu
obsahu jednoduchých cukrů.
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9) UŽIJTE SI POŘÁDNÝ OBĚD

10) VEČEŘE JAKO ODMĚNA

Po dopolední svačině následuje oběd,
který je největším jídlem dne a tvoří asi
30 – 35 % z celodenního energetického
příjmu. K obědu bychom měli volit nepříliš tučné jídlo s bílkovinou ve formě
drůbežího masa či ryb. K tomu je vhodné sníst přiměřené množství přílohy,
jako jsou brambory, celozrnné těstoviny, neloupaná rýže či luštěniny. Mnoho
žen má tendenci přílohy omezovat, ale
nesmíme zapomínat na to, že komplexní sacharidy z příloh tvoří základ našeho jídelníčku. Pokud se ochudíme při
obědě, hlad nás dožene později.

Večeře je ze třech hlavních jídel dne
energeticky nejnižší. Měla by být
o něco menší než snídaně a měla by
obsahovat méně sacharidů. Ideální
večeře zahrnuje hodnotné bílkoviny
a zeleninu. Samozřejmě bychom měli
vybírat co nejkvalitnější a nejčerstvější
potraviny a jídlo připravovat pestré,
nápadité a s láskou. Chuťový zážitek je
velmi důležitý a měli bychom se jím po
celém dni odměnit.

Foto: Schuttestock.com

CESTA K VYKOUPENÍ - NĚKTERÉ VĚCI SE NEDAJÍ
ODPUSTIT

MŮJ NE TAK SLADKÝ ŽIVOT

Margaret zůstane po nehodě uvězněná v autě, to může co
nevidět vybuchnout. Na poslední chvíli ji z vraku vytáhne
neznámý muž. Margaret se najednou upamatuje na útržky
ze svého dětství a dojde jí, proč si v životě připadala tak
ztracená. Konečně chce zjistit, kdo vlastně je, a zároveň
přijít na to, kdo je onen muž, který jí zachránil život.

Cat Crawfordová nechce nic jiného než být normální – nebo
aspoň tak normální, jak jen dcera hollywoodského režiséra
může být. Ale pak její zpovykaná matka v celostátním
vysílání oznámí světu, že musí své dceři něco důležitého
říct… A způsobí tak mediální šílenství.

NIKDY NENÍ POZDĚ

ZPOVĚĎ: Z DĚCÁKU AŽ NA PŘEHLÍDKOVÁ MOLA

Manžel Laurie Moranové byl zavražděn před očima
tříletého syna Timmyho. Chlapec se od té doby budí
vzpomínkou na vrahovy pronikavě modré oči. Laurie je
vyděšená ještě víc – hrozbou, kterou muž pronesl: „Vyřiď
mámě, že teď je řada na ní a pak na tobě.“ Navíc Laurie
právě rozjíždí televizní pořad o odložených zločinech. A na
ten se dívá i pár krutě modrých očí…

Tato zpověď byla napsána z touhy změnit svět k lepšímu.
Pokusit se alespoň trochu přispět k tomu, aby třeba i jen
pár dětí bylo šťastnějších. Sama autorka prožila své dětství
nejprve s matkou narkomankou a poté se ocitla v dětském
domově.

21. DEN

Reinhold zabil oba své rodiče: chtěli po něm, aby
pracoval. Téhož dne brutálně zavraždil přítelkyni,
která se s ním rozešla, a hned další den bývalou
učitelku, protože ho kdysi nechala propadnout. Eva
Dallasová musí co nejrychleji zjistit, kdo následuje na
seznamu Reinholdových dávných křivd, a dostat se k
němu dřív než chladnokrevný vrah.

COOBOO

ODPLATA TĚ NEMINE

MODERNÍ WEB

VYTOUŽENÁ CHVÍLE

Tvoříte weby a chcete zaujmout co nejširší publikum?
Seznamte se s technikami a nástroji, jak navrhovat webové
stránky tak, aby fungovaly na mnoha různých zařízeních,
nebo aby se naopak danému přístroji přizpůsobily a nabídly maximální uživatelský komfort a zážitek.

Ostřílený detektiv Tanner Davis vyšetřuje smrt svého
strýce a v pátrání mu pomáhá Shaye, která tělo starého
přítele našla. Kdosi velmi nebezpečný si myslí, že Shaye
něco viděla – a právě to něco ji může stát život. Plně si to
uvědomuje i Tanner, jemuž dívka přirostla k srdci a který
s jistotou ví, že by pro ni neváhal položit vlastní život…

DOBRODRUŽSTVÍ MINECRAFTU 4 – POZOR, DRACI!

Poté, co čtyřletá Lucky objeví tělo zavražděné matky
v rodinném bazénu, ji její otec Gino Santangelo, nechvalně
proslulý mafián, drží doslova ve zlaté kleci. Nezkrotná
Lucky však v patnácti uteče a začne si vychutnávat život,
lásku a nezávislost. I ve víru drog a sexu se u ní kupodivu
projevují vlastnosti, které z ní v dospělosti udělají
odvážnou a nesmiřitelnou ženu.

Ve čtvrtém dílu Dobrodružství Minecraftu budou Josh,
André a Suzy objevovat své superhrdinské schopnosti a
čelit zatím největšímu nebezpečí.
Po cestě do města Silverrock musejí totiž projít bájným
dračím teritoriem. Jsou zvěsti o létajících plazech jen
báchorky, nebo okolí opravdu terorizují draci?

Clare, matka tří malých synů, se vrátí do rodného města
poté, co nečekaně přišla o manžela. Hledá způsob, jak uživit
rodinu, a nakonec se rozhodne otevřít si knihkupectví,
a to přímo naproti místnímu hotýlku, který modernizuje
architekt Beckett. Ten neskrývá zájem o mladou ženu.
Jednoho dne nabídne Clare, že jí syny pohlídá...

COMPUTER PRESS

ZPOVĚĎ DIVOŠKY

ZÁVRAŤ VŠEDNÍCH DNŮ

B4PUBLISHING

ALPRESS

Zdravotní sestra Elena a doktor Lyl Macallister se do sebe
vášnivě zamilují. Proto Lyl jede do Skotska, aby se zde
rozešel se svou přítelkyní Millie. Když se od ní dozví, že
spolu čekají dítě, dostojí své povinnosti a s Millie se ožení,
přestože ví, že Eleně tím zlomí srdce. Jenže i Elena je
těhotná a s tajemstvím se svěří pouze matce. Ovšem Millie
to nějak zjistí a ničeho se neštítí…

DOBRODRUŽSTVÍ MINECRAFTU 3 – DEN PLÍŽILŮ
Josh, André a Suzy se ve třetím dílu série Dobrodružství
Minecraftu dostanou do repliky skutečného světa uvnitř
Minecraftu. Na své cestě po stopách Herobrina se zastaví
v opevněném městě Esterméd a zjistí, že je v obležení
Plížilů. Mohl by za tajemnými koordinovanými útoky stát
Herobrine?

ATLAS SVĚTA PRO DĚTI

ZA RUDÝM OBZOREM
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Již stovky let na Zemi nikdo nevkročil – až doteď.
Od přistání stovky odsouzenců uplynulo již 21 dní.
Jsou to jediní lidé, kteří žijí na planetě… nebo si to alespoň
myslí. Tváří v tvář neznámému nepříteli se Wells pokouší udržet skupinu pohromadě. A na vesmírné stanici musí
Glass podstoupit nemyslitelnou volbu mezi životní láskou
a životem samotným.

Atlas světa pro děti je určen všem malým cestovatelům,
kteří se chtějí dozvědět spoustu zajímavých informací
o planetě, na níž žijí. V atlase naleznete: celý svět
v sedmi velkých rozkládacích mapách, patnáct vložených
sešitků plných dalších podrobností a informací, barevné
a zábavné ilustrace,
srozumitelné texty i zábavu, zvířata a rostliny všech
kontinentů, architekturu a kulturu všech částí světa.

SVĚT POTÉ

ZE ŽIVOTA PRABABIČEK

V prvním dílu světového bestselleru Pád andělů jsme
sledovali osud dívky Penryn a její rodiny poté, co na
zem sestoupili andělé apokalypsy a uvrhli celý svět do
chaosu. Pro všechny lidské bytosti nastal Svět poté.
Nikomu se nedá věřit, každý musí spoléhat jen sám na
sebe.

Víte, jak se oblékaly naše prababičky? Jaká byla
secesní móda žen, ale i mužů? Na co se ženy této doby
těšily, čím se trápily a o čem snily? Jak prožívaly dny
všední i sváteční? Vydejte se s autorkou na městskou
promenádu, na kluziště, do lázní i na ples, nahlédněte
do tehdejších šatníků, prádelníků i budoárů.

AGATHA RAISINOVÁ A MANŽEL NA ZABITÍ

S HALINOU V KUCHYNI BOX

MOTTO

Ráno ve svatební den Agathy a Jamese se zdálo být bez
mráčku. Čas jejich štěstí však vypršel, když se v kostele
objevil její manžel Jimmy, o němž si myslela, že je už
dávno mrtvý. Agatha by ho nejraději hned u oltáře
zaškrtila, protože James kvůli němu zrušil zasnoubení.
Druhý den ráno je Jimmy nalezen mrtvý a Agatha s
Jamesem budou muset spojit síly,
aby se zbavili podezření, že mu k tomu pomohli.

PLAVBA SMRTI

Nina, stejně jako mnoho jiných dívek, odešla za prací
do Švýcarska, kde pracovala jako au-pair.
Byla přesvědčená, že se jednou vdá za muže ze své
rodné země, ale stalo se to, co nečekala, ba přímo
vylučovala – zamilovala se do Araba z Maroka.
Teprve když otěhotněla, zjistila, jak pravdivé je tvrzení
o „nepřekonatelném rozdílu v kultuře“.

Do přístavu v Reykjavíku vplouvá luxusní jachta a plnou
rychlostí naráží do mola. Navíc je úplně liduprázdná! Co
se stalo s posádkou a rodinou, která byla na palubě, když
opouštěli Lisabon?
Prošetřením tohoto prazvláštního případu je pověřena
známá advokátka Tóra. Záhady přibývají... Šíří se zvěsti, že
loď byla prokletá. Tóře se zdá, že na palubě zahlédla jedno
ze zmizelých dvojčat…

METAFORA

RECEPT NA ARABA

MODERNÍ ČESKÁ KUCHAŘKA

KLEJINČINO TAJEMSTVÍ

aneb návrat k domácí stravě
Dopřejte si českou kuchyni a nebojte se, že je údajně nezdravá. Jak píše autorka, pokrmy připravené doma, z čerstvých surovin a bez použití chemických přidaných látek
jsou vždy zdravější než průmyslově připravená strava, tvářící se jako zdravá, leč „obohacená“
konzervanty. Úspěšná brněnská výživová poradkyně vám
předkládá recepty pro přípravu 72 těch nejklasičtějších“našich“ jídel, jejichž vůně ve vás vyvolá vzpomínky na dětství u babičky.

Týna se znovu vdala a začíná nový život s druhým
manželem Martinem a třemi syny v napůl opravené,
staré vile Klejinka. Zatímco Týnina rodina je v novém
domově šťastná, Týna má pocit, že ji vila nepřijala a že
se proti ní všechno spiklo. Co stojí za jejími děsivými
sny, proč v domě nevydrží o samotě a proč na ni útočí
její vlastní věci?

KÁJA, SUPER FRÁJA, A ČTYŘNOZÍ KAMARÁDI

Další případ Eriky Falckové a Patrika Hedströma.
Při lovu humrů objeví místní rybáři v moři u městečka
Fjällbacka tělo malé Sáry, dcery Eričiny přítelkyně
Charlotty, která se sem přestěhovala teprve před
několika měsíci.
Zpočátku se všichni domnívají, že jde o tragickou
nehodu. Pitva však prokáže něco jiného...

Tuhle mě popadla touha starat se přes víkend o našeho
třídního křečka Kadínka. Ani si neumíte představit, co
všechno jsem kvůli tomu vytrpěl!
Nejdřív jsem mámě slíbil, že se celej tejden budu sám
starat o našeho psa Vajgla. Pak jsem se musel vypořádat
s faktem, že děsivá Patricie Čeňková si chce Kadínka také
půjčit. Pro Kadínka jsem byl ochoten udělat cokoliv! Ale to
jsem ještě netušil, do čeho se pouštím.

CPRESS

KAMENÍK

MRÁZ

Někdy trvá věky, než najdete toho pravého... Nejlepší
přátelé Rosie a Alex se musejí vinou osudu rozloučit na
neurčito, aniž by si dokázali navzájem přiznat pravdu
o svých citech. Jejich přátelství pokračuje dlouhé roky
pouze prostřednictvím e-mailů, dopisů a dlouhých
telefonních hovorů, které si vyměňují přes oceán. Žijí
své vlastní životy a hledají štěstí a „poklad na konci
duhy“. Přijdou na to, že ho mají na dosah ruky už
dávno a dostane jejich láska druhou šanci?

XYZ

S LÁSKOU ROSIE

SMART PRESS

Jacques a Ellie si na francouzském pobřeží Atlantiku
otevřeli restauraci s příznačným názvem Paradis – Ráj.
Když však Ellie zemřela, z Jacquesova života se vytratila
veškerá radost a z vaření se stala povinnost. Hosté
to poznali a restaurace se ocitá na pokraji bankrotu.
Náhle se v životě Jacquese objeví
američanka Catherine. Dovede Catherine zachránit
Paradis a samothého Jacquese?

Pracovníci vodní elektrárny v Pyrenejích najdou jednoho
zimního dopoledne mrtvolu koně zavěšenou na stožáru
lanovky, která je tu jedinou přístupovou cestou. K vyšetřování
je povolán Martin Servaz, velitel jednotky v Toulouse. Do
nedalekého Wargnierova institutu, jež se specializuje
na duševně nemocné vrahy, přijíždí psycholožka Diane
Bergová. Servaz na mrtvole identifikuje DNA, která
patří jednomu z chovanců institutu.Ústav je přitom tak
zabezpečen, že není možné, aby se někdo z chovanců mohl
dostat ven…

SLADKÉ BARY 50 SNADNÝCH RECEPTŮ, DÍKY
KTERÝM SE BLÝSKNETE

VEČEŘE V RÁJI

MOTTO

Bestsellery Haliny Pawlowské o vaření i životě –
v exkluzivním boxu.
Až se mě dcera zeptá
Zeptej se mámy aneb 100 receptů, jak se dožít 100 let
Chuť do života. Rady a recepty, abyste nezabili sebe
ani ostatní

Naučte se péct zbrusu nové sladkosti a aranžovat je tak
krásně, že vám je pochválí i tchyně! Stáňa Mutlová je
jedna z prvních Češek, které propadly umění tzv. sweet
barů – sladkých stolů a koutků. Roky své recepty ladila
k dokonalosti ve svém vypečeném podniku Punk Rock Cakes
a teď je sepsala do kuchařky, jakou ještě český trh neviděl!
Dokonalé Sladké bary v knize vznikají za pomoci Frezia Fleur,
studia, které působí na poli svatebního designu a květinové
výzdoby především svateb.

MOJE

BALÍČKY Z NEBE

Kadeřnice z Ulice, mazaná účetní Iveta z Vyprávěj nebo lékárnice Anežka
ze seriálu Všechny moje lásky. Ale především máma osmileté Justýnky
a jedenapůlletého Theodora. To je usměvavá Jana Bernášková. K rozhovoru
jsme se sešly v dětském koutku jednoho obchodního centra, který se skrýval
za utajenými dveřmi. Jakoby je měl najít jen ten, kdo je potřebuje. A za nimi se
otevřel úplně jiný svět.

NAROZENÍM DĚTÍ SE KAŽDÉ
ŽENĚ TAKY OTEVŘE ÚPLNĚ JINÝ
SVĚT. PODEPSALA BYSTE SE POD
TO, ŽE JEDNO DÍTĚ JE VELKÁ
ZMĚNA, ALE DRUHÉ NEBO TŘETÍ
UŽ TAKOVÝ ROZDÍL NENÍ?
To bych tak jednoznačně netvrdila. Narození dítěte vám totálně změní život a
je to šok, v tom pozitivním slova smyslu.
Když máte děti dvě, není to jednodušší,
alespoň v našem případě ne. Ano, už
nejste ze všeho vykulená, nestresujete
se s první teplotou a rýmou, zvyknete
si na vstávání a režim s dítětem. Ale
rozhodně to není procházka růžovým
sadem. Pravda ale je, že Theodor je
oproti Justýnce mnohem klidnější. Taky
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je hodně živý, ale má v sobě mnohem
větší pohodu, projevuje se jako tichá a
klidná síla. Justýnka je hrozně rychlá až
zběsilá, vyloženě těkavá, má totiž poruchu ADHD (dříve se této poruše říkalo
hyperaktivita – pozn.red.). Možná proto se nám Theodor zdá až nadpozemsky klidný.

JAK JUSTÝNKA S TOUTO
PORUCHOU ZVLÁDÁ ŠKOLU?
Zvládá ji překvapivě dobře, paní učitelka na to bere určité ohledy. Justýnka
chodí do běžné školy, kde je ve třídě 26
dětí, takže není čas na nějaký individuální přístup. Přesto je ale paní učitelka
skvělá. Justýnka je hodně snaživá a my

ji učíme, aby si uměla poradit sama,
aby dokázala poznat, když je unavená a přichází roztěkanost, aby se šla
třeba protáhnout nebo se nadýchat
čerstvého vzduchu. Paní učitelka to na
ní ale pozná, Justýnka se už od půlky
třetí hodiny nechytá, otáčí se, většinou
si nestihne zapsat domácí úkol, takže
paní učitelka musí kontrolovat, jestli
si to zapsala. Justýnka se pořád hlásí,
i když nemusí. Jednou jsem se jí ptala:
´Justýnko, proč se hlásíš, když se paní
učitelka na nic neptá?´ A ona mi odpověděla: ´Mami, já byla v přípravce,
já už to znám. Já tuším, na co se paní
učitelka bude ptát.´ Chce odpovídat na
otázku, která ani nebyla vyřčená. To je

jeden z typických projevů této poruchy,
stejně jako to, že dítě chvíli neposedí.
Mě osobně by to vytáčelo, ale paní učitelka je naštěstí v klidu. Když jsem někdy unavená, její neustálé kmitání mě
taky rozčiluje, ale musím to zvládnout,
Justýnka za to nemůže. Ale vidím třeba
na druhých lidech, že je její chování někdy rozhodí. Ona pořád mluví, skáče do
řeči, neustále se na něco ptá. To je další
typický příznak této poruchy. Vím, že
pro lidi neznalé věci vypadá nevycho-
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vaně a my jako rodiče, kteří jí všechno
tolerují. To ale není pravda. My s Rudou
(Janin manžel – scenárista Rudolf Merkner – pozn. red.) vlastně neustále řešíme její výchovu, konzultujeme různé
situace i s psychologem. Mrzí mě, když
si o ní někdo myslí, že je spratek. Není.
Ona se snaží, ale ta snaha být v klidu ji
hodně vyčerpává.

JAK JSTE ZJISTILI, ŽE MÁ
JUSTÝNKA ADHD?

Lékaři nás na ni upozornili. A když
jsme se rozcházeli s jejím tatínkem (divadelní režisér David Drábek – pozn.
red.), tak se problémy začaly víc projevovat. Pak jsme o její neposednosti
začali mluvit zase ve chvíli, kdy jsme
žádali pro Justýnku odklad ze školy.
Ona má naštěstí jen lehkou míru této
poruchy a s největší pravděpodobností
z ní vyroste. Je navíc narozená ve znamení Lva a zdědila umělecké geny, je
na spoustu věcí velmi citlivá. To má po

chovávat, což je důležité. Protože když
vychováváte, tak narážíte a jste někdy
nepopulární. Ale bere ho jako rodiče a
je pro ni jistota, kreslí ho ve všech obrázkách. Táta je pro ni David, ale Rudu
respektuje. Je chytrá a vnímavá, výhoda
je, že umí dobře popsat to, jak se cítí.
Jen jí zkrátka někdy hlava jede rychleji,
než ta duše.

HEZKY TO POPISUJETE. NENÍ
DIVU, SVÉHO ČASU JSTE PRÝ
STUDOVALA PSYCHOLOGII.
Studovala jsem pražskou psychoterapeutickou fakultu, ale nedodělala ji,
protože jsem pak otěhotněla. Nešlo mi
o diplom jako spíš o to, že mě psychologie bavila. Herectví má k psychologii
velmi blízko a mě lidské duše vždycky
zajímaly. Člověk má v sobě pořád co
řešit a nikdo není jen černý nebo bílý.
V té době jsem navíc měla problém
s maminkou, tak jsem se o něm chtěla dozvědět víc. Jedna psycholožka mi
řekla, že mám talent na vhled do situace. Asi na tom něco bude, když člověk
zkouší na divadle novou roli, taky ji rozebírá, snaží se postavu pochopit. V té
době jsem byla v angažmá v Ostravě a
žila hodně divadlem. Chtěla jsem nějakou změnu, vyhovovalo mi dojíždět do
Prahy o víkendech do školy. Konzervatoř vám dá vzdělání v úzkém směru a
já se chtěla naučit ještě něco jiného. A
Ostrava mi v tu chvíli nenabízela jinou
školu, která by mě podobně zaujala.

ŘÍKÁTE, ŽE MÁTE KOLEM SEBE
HODNĚ KAMARÁDEK A ŽE PRO
NĚ OBČAS BÝVÁTE NĚCO JAKO
VRBA. K TOMU SE ZNALOSTI
Z PSYCHOLOGIE URČITĚ HODÍ.

Davidovi. Na to, že je chlap, je hodně
citlivý vůči změnám, emocím, vztahům.
Což se mu vlastně hodí, čerpá z toho
inspiraci. Hodně pracuje s abstraktnem,
má trochu jiný pohled na spoustu věcí.
Nechci rozebírat jeho osobnost, on je
mnohokrát oceněný autor, jeho hry
jsou hluboké, vtipné, ale se zvláštním
smutkem. A Justýnka tuto citlivost zdědila po něm. Má také výtvarné nadání.
Během arteterapie psycholožku zarazilo, že kreslí obrázky, které by ve svém

věku ani neměla umět malovat.

VAŠEHO MUŽE PŘIJALA BEZ
PROBLÉMŮ?
Překvapilo mě, jak hladce se skamarádili. Než s námi Ruda začal bydlet,
žily jsme s Justýnkou nějakou dobu
jen samy dvě. Když už s námi byl, ona
jednoho dne povídá: ´Ty, mami, ale žít
s chlapem je stejně lepší.´ Někdy z ní
vypadne překvapivé moudro. Ona ho
má hodně ráda a on se jí nebojí vy-

Někdy určitě. Ale já jsem vůči kamarádkám trochu přísná, nerada jim lžu do
kapsy. Stejně jako sobě. Dokážu jim na
rovinu říct i věci, které nechtějí slyšet.
Snažím se s nimi věc rozebrat, ale nic
nelakovat narůžovo, zazrcadlit tu situaci, aby se na ni kamarádky podívaly
s nadhledem, jinýma očima.

HRAJETE V SERIÁLU VŠECHNY
MOJE LÁSKY, KTERÝ JE MIMO
JINÉ I O PŘÁTELSTVÍ NĚKOLIKA
ŽEN. NEINSPIROVAL SE VÁŠ MUŽ,
KDYŽ HO PSAL, VÁMI A VAŠIMI
KAMARÁDKAMI?
Když si se mnou Ruda začal, věděl, že
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své příběhy a zážitky s chlapy, protože
leccos z toho se mu hodí. Když slyší
nějaký zajímavý příběh, neuvěřitelnou
zápletku, vždycky říká, že by byla škoda nechat ji být. Nejlepší je, když autor
může vycházet z osobní zkušenosti. Pak
může propracovat detaily. A detail dělá
celek.

ŘEKNETE MI KONKRÉTNĚ
NĚJAKOU SERIÁLOVOU SITUACI,
KTERÁ JE „OPSANÁ“ Z VAŠEHO
ŽIVOTA?
Například ve Vyprávěj, když si Karel
(Roman Vojtek – pozn.red.) něco začne
s Kamilou (Zuzana Kajnarová). Jak řeší,
jestli budou nebo nebudou spolu, leccos z toho jsme zažili i my dva, hodně
dialogů je našich. Když se Lucka (Lucie
Štěpánková) a Honzík (Matěj Hádek)
starají o Josefínku, v ní je zase skryta
naše Justýnka. Honzík se vlastně staral
o nemanželské dítě, protože Lucka má
Josefínku s jiným mužem. Vymýšlel pro
ni výlety a různý program. To všechno
jsme společně taky zažívali. Je to logické, odkud by jinak Ruda čerpal, když je
buď v kanceláři, nebo doma? Když ještě
nebyl na světě Theodor, tak občas psával doma, ale my ho při psaní rušíme. A
nemáme tak velký byt, aby v něm mohl
mít samostatnou pracovnu. Jezdí do
kanceláře na Barrandov, je hlavní scenárista a má pod sebou další lidi.

VAŠE NOVÁ ROLE ANEŽKY MÁ
TAKY NĚJAKÝ REÁLNÝ
PŘEDOBRAZ?

Jana Bernášková se narodila 21. února 1981 v Krnově. Vystudovala Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě. Byla v angažmá v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě. Ve čtyřiadvaceti letech se rozhodla přesídlit do Prahy. Pracovala
jako servírka nebo prodavačka, pak dostala hlavní ženskou roli v Divadle na
Vinohradech a roli kadeřnice Bety v seriálu Ulice, která nastartovala její kariéru.
Viděli jsme ji ve filmech Duše jako kaviár, Bestiář, Hranaři, v seriálech Náves,
Horákovi, Kriminálka Anděl, Vyprávěj, Mazalové, momentálně hraje v seriálu
Všechny moje lásky. S divadelním režisérem Davidem Drábkem má dceru
Justýnu. Je vdaná za scenáristu Rudolfa Merknera, s nímž má syna Theodora.
spolu se mnou přijímá do života i mé
kamarádky. Všechno, co píše, vychází
z toho, co prožívá. Základ je vždycky
reálný, jen na něj pak nabaluje další
věci. A ty pravdivé momenty u diváků
fungují. Jakmile začnete konstruovat,
lidi to prokouknou. Jako když je něco
slazené umělým cukrem. Aspartan
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v jídle vždycky poznám. Ruda byl intelektuál a do jeho trochu introvertního
světa jsme mu vtrhly my dvě s Justýnkou a se mnou moje rodina, kamarádky
a spousta dalších lidí. Ruda prostřednictvím mě a mých kamarádek poznává
ženský svět. Mým kamarádkám hrozně
rád naslouchá, chce, aby mu vyprávěly

Anežka asi ne, ale hlavní hrdinka seriálu Všechny moje lásky Marie, kterou
hraje Veronika Žilková, ano. Její příběh
je napsaný podle osudu mé doktorky
gynekoložky. Když mi dělala ultrazvuk
ve své ordinaci, Ruda šel se mnou, sledoval ji, poslouchal a tam ho políbila
múza. Paní doktorka ho nadchla, říkal,
že se mu líbí, jak je rázná, ale zároveň
laskavá, má prořízlou pusu, ale je i vtipná, ženská plná života, která má už leccos za sebou. Mluvil o tom, že by chtěl
napsat seriál s podobnou hrdinkou.
Vymyslel, že by mohla hledat nového
muže. Pikantní je, že během roku, než
seriál vznikl, se paní doktorce úplně
převrátil život a ona zažívá leccos podobného, o čem vypráví seriál. Postava
Marie má trochu předobraz i v Rudově
švagrové, která zažila podobnou tra-

gickou událost. On nechtěl, aby byla
hlavní hrdinka rozvedená a zhrzená, že
ji opustil muž, proto z ní udělal vdovu,
které zemřel skvělý manžel. Je strašně
zajímavé, kdo a co vás v životě inspiruje
a že stačí jeden moment, který vás tak
zásadně ovlivní.

TOČÍTE SERIÁL A CO DALŠÍHO
DĚLÁTE? NEBO JSTE POŘÁD
JEŠTĚ TAK TROCHU NA
MATEŘSKÉ DOVOLENÉ?
Točím další díly seriálu, ale Tedískovi je
rok a půl a já si ho chci co nejvíc užít,
proto pracuju jen málo. Na podzim
jsme měli premiéru v divadle, a to mi
zatím stačí. Už takhle se ve mně občas
mele herečka a matka a mám frustraci,
že nezvládám všechno, co bych chtěla.
Přitom teď zažívám nejhezčí období
svého života. Mám hodného manžela,
který je dobrý člověk, máme sice rozdílné názory na spoustu věcí a občas se
dohadujeme, ale i to mě baví, o tom se
pak taky dobře píše. Kdyby bylo všechno dokonalé, byla by to nuda. Máme
dvě krásné děti, i když vychovávat Justýnku je někdy komplikované. Mám to,
o čem se mi ani nesnilo. Nevím, co bych
měla chtít víc. Jasně že spoustu věcí
nestíhám. Když odcházím na natáčení,
mám takovou separační úzkost – teď se
ve mně studentka psychoterapie nezapřela - jestli jsem nešla do práce příliš
brzo. Když jsem doma, říkám si zase,
že se dost nevěnuju své profesi. Tak se
pokaždé nadechnu a snažím se zklidnit.
Seriál se bude točit do léta, takže do té
doby budu mít frmol a budu víc pracovat, pak se uvidí, co bude dál.

DIVADELNÍ HRA, O KTERÉ JSTE
MLUVILA, MÁ ZVLÁŠTNÍ NÁZEV
– P.R.S.A.
Je to zkratka aliance, kterou chce založit několik žen. Hra je o ženském světě
a různých frustracích. Tři generace žen
se sejdou na narozeninách babičky a
začnou řešit své životy a hlavně muže.
Každá na to má jiný názor, různě se
překřikují, je to skvělá komedie, ale
žádná feministická hra, představení se
líbí i chlapům, protože ženy prozřou
a své názory během představení dost
změní. Jak jsem říkala, tohle jedno
představení mi stačí. S Justýnkou jsem
hodně pracovala, nešlo to jinak, ale
teď se nechci honit a stresovat, chci se

dětem věnovat nejvíc, jak to půjde. Potřebovali bychom větší byt, ale nechci
ho mít za každou cenu. Nechci, aby byl
můj muž štvanec, který vydělává na vysokou hypotéku, nemám ráda zadlužování. V malých bytech k sobě zase mají
lidi blíž. V naší profesi není nic jisté, o
to víc si vážím toho, co nám život přináší, že máme jeden druhého a dvě
úžasné děti. Beru to jako dar. Ostatně
Theodor znamená v překladu boží dar.
Je to takový božánek, balíček, který
spadl z nebe. Všichni tři jsou moje balíčky, které mi spadly z nebe.

UVAŽUJETE JEŠTĚ O DALŠÍM
BALÍČKU Z NEBE?
Jak jsem říkala, máme malý byt a třetí

balíček se do něj už fakt nevleze. Navíc
první balíček je dost komplikovaně zabalený. Jo, říkáme, že na důchod si třetí
dítě pořídíme. Vnitřně cítím, že ano, ale
uvidíme. Máme děti o sedm let od sebe
a narodily se obě ve stejný den, druhý čtvrtek v srpnu. Tak si počkáme, co
bude za dalších sedm, vlastně už jenom
za šest let.

Monika Seidlová
Foto Dan Sklenář, archív FTV Prima a
archív České televize.
Make-up: Lucie Janků
Styling: Ruth Šariská
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PŘEDPLATNÉ

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JANA BERNÁŠKOVÁ
Moje balíčky z nebe
spigl_rodina_unor_2015.indd 1
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JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: ...........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
NESNAŽTE SE ZHUBNOUT,

ZHUBNĚTE!
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Největší řetězec očních optik v ČR!
Nabízíme široký sortiment slunečních brýlí a dioptrických
obrub nejen světových značek. Nechybí ani široká nabídka
kvalitních dioptrických skel a kontaktních čoček.
Samozřejmostí je profesionální přístup, odborné vyšetření
zraku a aplikace kontaktních čoček.
Během roku pro vás připravujeme plno akčních nabídek,
stačí sledovat www.fokusoptik.cz nebo facebookový
profil FOKUS optik.

S tímto kuponem získáte 20% slevu
na veškeré zboží a služby v pobočkách FOKUS optik.
Neplatí v outletech a sleva se nevztahuje na dárkové poukázky. Ostatní slevy se nesčítají. Kupon platí od 9. 2. 2015 do 28. 2. 2015.

Nutridrink je plnohodnotná a energeticky vyvážená strava se správným
poměrem základních nutričních složek. Nutridrink zakoupíte ve vaší lékárně.

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

www.vyzivavnemoci.cz

www.nutriciamedical.cz

infolinka: 800 110 001
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Jsme tu pro ně ...

