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Co chtít od života víc?
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Po operaci a úrazech
chce být každý v pořádku
co nejdříve

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

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým
vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou
léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě
vždy používejte lék.

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
Milé čtenářky,
s novým školním rokem bude jako obvykle
všechno jinak… Děti nastupují do školy
a jejich rozvrhy naším životem zamíchají.
Nebo snad znáte dobrý recept na to, jak
sladit hodiny klavíru, výuku angličtiny
a fotbalový trénink? Pravda, mohli bychom se rovnou na něco vykašlat, protože, co si budeme povídat, s tím hudebním
talentem to není zrovna nic moc, angličtina hošíčka stejně moc nebaví a vlastně
jediné, co má úspěch, je ten fotbal, když
my ale vždycky s počátkem něčeho nového máme pocit,  že bychom to měli vzít
tak nějak lépe a zodpovědněji…
Takže, co na chvíli zvolnit, zbytečně se
nestresovat a namísto běhání od zápisu
k zápisu si přečíst nějaký pěkný článek?
Výběr je jako vždy pestrý. Popovídáme si
o tom, jakou svačinku pro děti přichystat,
jakou vybrat výbavičku pro miminko, nebo
třeba jak se připravit na příchod podzimu,
který, ať se nám to líbí nebo ne, už je
rozhodně za dveřmi.
Spolu s ním, bohužel, přijdou i poruchy
imunity, nachlazení či alergie, prostě
klasické podzimní neduhy, ke kterým se
budeme určitě také během celého podzimu vracet…
Takže krásné počtení a příští měsíc
na shledanou

54 Snížená imunita u dětí
58 Záněty, poševní mykózy
a kvasinkové infekce

64 Jak být na podzim v pohodě
72 Křečové žíly

Titulní foto: Monika Navrátilová

Těhotenství

RÝMA A NACHLAZENÍ

V TĚHOTENSTVÍ
Bohužel je to tak, že v těhotenství je imunitní systém lehce oslaben
a hrozí tedy větší nebezpečí infekce. Na podněty totiž organismus reaguje
spíše pomalu. Má to svůj důvod. Některé imunitní reakce by mohly vést
k poškození plodu - je to přece jen „cizí” organizmus, který ve svém těle
nosíte. Druhou stranou mince je bohužel to, že se vám může snadno stát,
že vás skolí nějaký bacil.

Těhotenství
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Těhotenství

Právě proto je důležité dbát na prevenci a minimalizovat ostatní rizika.

PREVENCE
Vitamíny: V těhotenství je samozřejmě
důležité jíst mnoho ovoce a zeleniny.
V tomto období to platí obzvláště. Doplňujete tak průběžně vitamíny, které
napomáhají vašemu tělu, aby zůstalo

že na daném místě budou nemocní (lékař, nemocnice). Pokud už tam musíte,
omezte návštěvu na minimum. U lékaře si zavolejte předem, ať vás vezme
bez čekání.
Spánek a odpočinek. Dostatečně spěte.
Unavené a nevyspané tělo je pro bacily
snadnou kořistí. Nestyďte se a odpočiňte si i v práci. Dělejte přestávky, protáh-

opatření nepodaří udržet si nemoc od
těla, musíte si uvědomit, že není možné to řešit tak, jako dříve. Jistě, všichni
ostatní by s obyčejným nachlazením dál
chodili do práce. Pro vás to neplatí. Na
jednu stranu se nemusíte bát, že taková rýma nebo nachlazení ohrozí vaše
budoucí miminko. Na druhou stranu,
když je zanedbáte a rozvine se do horší
nemoci, už určitá rizika hrozí.

7 SKVĚLÝCH RAD
1.

2.

3.

4.

5.

zdravé. Vitamíny v podobě pilulek sice
mohou být určitou náhradou, ale přírodní forma je přece jen lepší.
Riziková místa: Nenavštěvujte místa
s vysokou koncentrací lidí (kina, divadla, ale i MHD). Zvláště se vyhněte místům, kde je vysoká pravděpodobnost,
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něte se, nebo se naopak na chvíli pohodlně usaďte a zavřete oči. Nemusíte
spát, i chvilka klidu se zavřenýma očima stačí. Pokud máte

POZOR, UŽ JE TADY!
Pokud se vám i přes všechna preventivní

6.

Zalezte do postele: Důležité je dát
tělu prostor pro vyléčení bez prášků. Pokud budete i nadále chodit do práce, porazí váš oslabený
organizmus první bacil, na který
narazí. Takže do pyžama a do postele. Aspoň si přečtete některou
z knih, které máte na seznamu, až
jednou bude čas.
Hodně pijte: doplňování tekutin
je velmi důležité. Dostatek tekutin
svlaží hrdlo vyprahlé díky dýchání ústy, napomáhá ředit vznikající hleny. Nepijte mléko, protože
to tvorbu hlenů spíše podporuje.
A pokud už nemůžete ani vidět
klasický horký čaj, zkuste horkou
vodu s cukrem a citronem.
Kuřecí nebo slepičí vývar: je lék našich babiček. Pořádně silný, doma
uvařený. Vlastně spadá do kategorie horká tekutina, takže splňuje
i předchozí bod. Nezapomeňte
do vývaru přidat zeleninu (mrkev,
petržel, celer, ale i cibuli) a pokud
máte k dispozici petržel nebo celer, nešetřete.
Vlhký vzduch: suchý vzduch je problémem, který může zhoršovat
nachlazení především v suchých
panelákových bytech. Naplňte
zvlhčovač na radiátoru nebo alespoň dejte na okno obyčejný talířek
s vodou (nezapomeňte vodu doplňovat).
Hodně pod hlavu: Pokud máte
polohovatelný rošt, zvedněte hlavovou část – tak, aby hleny mohly
lépe vytékat nosem ven a nestékaly do krku (tuhle radu ostatně
časem použijete i u miminka, pokud bude mít rýmu). Pokud máte
normální postel, přineste si hodně
polštářů a dejte si více pod hlavu
a záda.
Nezapomínejte na pestrou stravu:
I když možná nemáte na nic chuť,

Těhotenství
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nesmíte zapomínat na správnou
výživu. Budete tak doplňovat vitamíny díky zelenině a ovoci a navíc vaše budoucí miminko nebude
strádat nedostatkem
Nevynechávejte lékaře: Pokud
jste zatím nebyla u lékaře a léčíte
se sama a situace se po několika
dnech nelepší nebo se dokonce
zhoršuje, zavolejte lékaři a domluvte si návštěvu. Rozhodně byste měla jít k lékaři, pokud
vám výrazně stoupne
teplota (více než 38°C),
zde již totiž hrozí riziko
poškození plodu – zvláště v prvním trimestru.

řem či lékárníkem, protože ne všechny směsi jsou v těhotenství vhodné.

RÝMA
Rýma je zánět nosní sliznice. Pokud
je zánět způsoben viry, neexistuje
proti ní účinný lék. Pomoci mohou
kapky a spreje, které sníží prokrvení
sliznice a umožní snadnější dýchání.
Komplikací rýmy bývá zánět vedlejších nosních dutin či středního ucha.

LÉKY A TĚHOTENSTVÍ

TEPLOTA
Teplota je obranná imunitní reakce organismu při infekci. Teplota vyšší než
38 ºC může být pro plod nebezpečná
zvláště v prvním trimestru těhotenství.
Rozhodně by se v těhotenství mělo každé zvýšení teploty léčit. Běžně užívaný
lék Paralen je v těhotenství bezpečný.
Léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik typu ibuprofen a acylpyrin by
se neměl užívat v posledním trimestru gravidity, protože může
způsobit předčasný uzávěr
tepenné dučeje v srdci plodu. Kombinované léky proti
rýmě, kašli a teplotě typu
Modafen, Nurofen, Stopgrip či Coldrex se v těhotenství nedoporučují.

KAŠEL
Samotný kašel vliv na plod
nemá, ale pokud přetrvává
dlouho, může organismus
ženy celkově vyčerpat. Jde
o obranný mechanismus,
který udržuje volné dýchací cesty a vzniká podrážděním citlivých míst v hrtanu,
průduškách a průdušnici.
Při prudkém výdechu dochází ke zvýšení tlaku v plících
a tím se vypudí nežádoucí cizí
těleso ven. Kašel může být suchý dráždivý nebo vlhký s vykašláváním hlenu. Podle typu
kašle se rozdělují léky na antitusika, která kašel tlumí, a expektorancia, která rozpouštějí hlen a usnadňují jeho
vykašlávání z dýchacích cest.
Ze skupiny antitusik je možné
ve druhém a třetím trimetru
užívat například Stoptussin,
Sinecod či Humex sirup. Ambrobene patřící do skupiny
expektorancií může žena užívat ve druhém a třetím trimestru gravidity. Léky
Bromhexin a Mucosolvan výrobce nedoporučuje vůbec užívat po celou dobu
těhotenství, ale v určitých případech je
možné udělat výjimku. Při závažnějších
projevech kašle a silném zahlenění je
relativně pro ženu bezpečné užívat
přípravek ACC long či ACC 200. Léky
Guajacurana a Codein se v těhotenství nemají užívat. Bylinné směsi a čaje
proti kašli z jitrocele, mateřídoušky či
lípy lze užívat jen po poradě s léka-
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BOLEST V KRKU

V těchto případech je na místě léčba
antibiotiky. V těhotenství se při léčbě rýmy dává přednost spreji před
kapkami a tabletami. Léky by neměly být užívány déle než týden, aby
nepoškodily nosní sliznici a nedošlo ke krvácení z nosu. Jejich dávkování by se mělo pečlivě dodržovat.
Mezi často užívané léky patří Nasivin,
Olynth či Sanorin. Další bezpečnou alternativou léčby rýmy představují spreje z mořské vody (Sterimar), z vincentky či masti obsahující silice.

Bolest v krku bývá častým
příznakem při nachlazení,
angíně nebo zánětu horních cest dýchacích. Pokud
bolest v krku trvá déle než
5 dnů nebo se vyskytne obtížné a namáhavé dýchání
či polykání, měla by žena
vyhledat lékaře. Shledá-li
bakteriální infekci, je nutné zahájit léčbu antibiotiky.
V těhotenství je bezpečný
například Amoclen nebo
Zinnat. Z běžně dostupných léků je to například
Septisan či Septofort, při
silnějších bolestech Bioparox sprej. Těhotné ženy
by se měly vyhýbat lékům
obsahující lokální anestetikum typu Strepsils, Orofar
a Septolete. Nevhodné je
Kutvirtovo kloktadlo nebo
přípravky obsahující jod
(Jox), který může ovlivnit štítnou žlázu
jak u matky tak i plodu. Z kloktadel lze
užívat tinkturu z heřmánku či salinické
kloktadlo. Kloktadlo ze šalvěje se v těhotenství užívat nesmí, protože může
působit na plod škodlivě. Vhodné je pít
vlažný čaj s medem.

Foto: Schutterstock.com,
zdroj: Hana Holoubková, MUDr. Radka
Bočánková, miminka.cz, babyweb.cz

Poctivý Selský jogurt z českého mléka s vysokým obsahem ovoce.
JAHODOVÝ | BORŮVKOVÝ | BÍLÝ | MERUŇKOVÝ | MALINOVÝ

www.olma.cz

Svět nejmenších

SVAČINKY

OD MAMINKY
Také jste nosili do školy balíček se svačinkou od maminky? A zlobila se když
jste ji nesnědli? Dobře věděla proč. Svačiny jsou velmi důležitou součástí
jídelníčku, a to malých i dospělých.

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

Pravidelný příjem kvalitní potravy zajišťuje organismu dostatek všech potřebných živin - bílkovin, sacharidů,
vitamínů, minerálních látek, vlákniny
atd. Velmi důležité je i rozložení přijímané energie do více denních dávek
- je mnohem přirozenější a pro tělo
přijatelnější přijímat potravu po malých
porcích v průběhu dne než sníst jedno obrovské jídlo najednou. Tím hůře,
když takové jídlo sníme večer po celém
dni psychického vypětí. Pravidelné jídlo
(ideálně cca 5x denně) je také klíčové pro udržení stálé hladinu krevního
cukru – ta by měla být dlouhodobě
vyvážená, bez velkých výkyvů. Rozkolísaná hladina cukru způsobená jezením
velkých porcí jídel méně často a jezením sladkých jídel a sladkostí vysiluje
slinivku břišní (musí produkovat velké
množství inzulinu) a výrazně se podílí
na vzniku cukrovky 2. typu či metabolického syndromu. Pokud snídáte ráno
před odchodem do zaměstnání, snídani
během cca 2 hodin strávíte (zejména
pokud byla sladká) a tak poklesne i hladina krevního cukru. V takovéto situaci
se obvykle cítíme ospalí, unavení, bez
energie, někdy i podráždění. Podobná
situace nestává po strávení oběda - snížená hladina krevního cukru způsobí,
že máme velkou chuť na sladké.
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SVAČINKY PRO NEJMENŠÍ
O miminkách do 6 měsíců věku není
třeba psát. Tam je výživa jasná - pouze mléko. Po ukončeném 6. měsíci ale
kojenec začíná dostávat různé příkrmy,
a to jak ve formě masozeleninových
polévek či kaší, tak také ovoce. Některé
děti, které dostávají umělé mléko, bývají přikrmovány i dříve, ale vždy nejdříve až po ukončeném 4. měsíci věku.
K snídani dostává většinou šestiměsíční
kojenec jen mléko, k obědu právě již
zmíněný masozeleninový příkrm a jako
večerní pokrm bývá zařazena do jídelníčku obilná kaše. Jako dopolení přesnídávku může dostat třeba kousek
ovoce nebo koupenou ovocnou přesnídávku, jogurt nebo kousek pečiva. Odpolední svačina může být např. pečivo
- rohlík, chléb, tzv. „loupáček”, šáteček,
makovka; piškoty; kousek sýra - raději
co nejméně slaný; ovoce - to, které dítě
zvládne pokousat. To jsou svačinky, na
kterých si dítě může pochutnávat samo
třeba i v kočárku na procházce.
Jako svačinu na doma, u které je nutná
maminčina asistence, může být např.
jogurt (raději bílý, ale může být i ochucený), kukuřičné lupínky zalité mlékem
(mohou být i z jiného druhu obilí, ale
celozrnné ještě určitě NE !), různé pomazánky na pečivu, obilná kaše s čer-

stvým ovocem, pudink, apod. Pokud
má vaše dítě rádo zeleninu, můžete
mu jako odpolední svačinku připravit
vařený kousek jeho oblíbené zeleniny.
K pečivu může dostat zeleninu syrovou
nebo též vařenou. Takovéto svačiny se
určitě hodí i pro děti starší 1 roku, tedy
batolata. Batolata mohou již dostávat
i různé ochucené tvarohy, pribináčky, termixy, dále různé müsli tyčinky,
různé směsi müsli a ovoce, rozmanité
druhy křupavých chlebíčků - rýžový,
kukuřičný, apod. Zhruba od 18 měsíců můžeme dětem podávat celozrnné
lupínky, ale i pečivo. V tomto věku už
si dítě většinou samo řekne, na co má
k svačině chuť. Důležité je ho ale trochu
usměrnit, protože touha po sladkém je
někdy veliká. Samozřejmě i sladkosti
může dítě dostat, ale opravdu jen občas a hlavně s mírou.

SVAČINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
A ŠKOLÁKY
Jiné svačinky už připravujeme pro děti
starší. Velmi důležité je uvědomit si,
pro jak staré dítě svačinu připravujeme
a jak bude probíhat jeho den. Tomu
musíme podřídit energetickou hodnotu svačiny. Obecně platí, že čím je dítě
starší a čím aktivnější život vede, tím
více potřebuje energie. Svačina by měla

Časopis, plný inspirace.
3/2013
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Svět nejmenších

DÍTĚ BY MĚLO BĚHEM DOPOLEDNE DOPLNIT:
1. tekutiny – ideálně vodu nebo lehkou minerálku (s nižším obsahem sodíku) nebo džus ředěný vodou. Kompromisem může být
voda se sirupem bez konzervačních látek a barviv (pokud je dítě zvyklé na sladké pití, množství sirupu lze pokaždé o něco snížit).  
2. živiny (bílkoviny), sacharidy s nižším glykemickým indexem (tak, aby byla co nejstálejší hladina cukru v krvi, při výkyvech glykemie může být zhoršená pozornost a „vštípivost” nových informací) a malé množství zdraví prospěšných tuků, vitaminy, minerální
látky a vlákninu.  
sice zahrnovat menší část celkového
denního příjmu, ale i tak by měla být
dostatečně kvalitní. Zdravá svačina má
obsahovat obilninovou složku, mléčný
výrobek, zeleninu nebo ovoce a nápoj.
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit, že
čím barevnější bude svačina, tím bude
pro děti lákavější. Zkuste tedy zaexperimentovat třeba s barevnou zeleninou
a sezónním ovocem, zvolte chutný nápoj a obilný výrobek. Pokuste se vyhnout uzeninám a nezapomínejte na
mléčné výrobky. Pokud zvolíte sladkou
svačinu, zkuste vybrat výrobek obsahující cereálie a slazený medem, jako třeba Medového BeBe Brumíka. Ze všeho
nejdůležitější je opravdu dítěti svačinu
připravit. Jako maminka sice neovlivníte, zda neskončí v koši, ale nejhorší, co
můžete udělat, je nechat dítě celé dopoledne bez svačiny. Některé děti nejsou zvyklé snídat, a pokud nemají svačinu, bývá jejich prvním jídlem až oběd.
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Většina přijaté stravy se tím přesunuje
až na odpoledne a večer. Takový stravovací režim může být základem tloušťky
v dětství, ale i v dospělosti.

ZABALENÁ SVAČINA
Řada z nás asi vyrůstala na obvyklém
chlebu s máslem a sýrem nebo salámem. Řada z nás si ale taky pamatuje, jak takový chléb po dlouhé cestě
ve školní brašně vypadal. Moc lákavé
to tedy nebylo. Naše maminky by byly
nešťastné, kdyby věděly, kolik takových
rozmačkaných svačin nakonec skončilo
v koši. Dnes už je situace daleko jednodušší - na trh přišla řada svačinových
boxů a zaručeně těsnících lahviček, ve
kterých si děti mohou bez poškození
přinést do školy svačinu nebo pití.

BEZ NÁPOJE ANI RÁNU
Samotnou kapitolou je správný pitný
režim. Řada rodičů totiž zapomíná, že

dítě tráví ve škole takřka polovinu dne,
mělo by tedy vypít cca 1 litr tekutin. Pokud odečteme ranní čaj a pití k obědu,
zbývá ještě stále velké množství nápojů.
Řada rodičů na nápoje zapomíná nebo
tvrdí, že dítě by si mělo pití koupit ve
škole, aby ho netahalo v tašce. To by samozřejmě bylo lepší, jenže většina dětí
to neudělá. Jediná možnost je tedy dát
jim vše z domova. A jaké nápoje jsou
nejlepší? Ideální je čistá voda, kterou
lze ozdobit plátkem čerstvého ovoce,
nebo ji můžeme dochutit šťávou z ovoce, např. pomeranče, citrónu, mandarinky. Vhodným nápojem jsou i 100%
džusy ředěné vodou nebo čaje.

Text: Jana Abelson Tržilová,
Foto: Shutterstock.com,
zdroj: varime-detem.cz, kuchyne.cz

Zdravé
rybí prsty
bez glutamátů
Klíčovým parametrem pro výběr kvalitních rybích prstů je obsah rybího
masa. Například u rybích prstů FRoSTA Golden ﬁsh ﬁngers, které
byly v nezávislém testu rybích prstů MF Dnes Test vyhodnoceny jako
jedny z nejlepších, je procento rybího masa, konkrétně tresky pestré,
až 57 procent. Což je nadprůměr deklarovaných hodnot výrobců
zastoupených na českém trhu.
Dalším parametrem je obsah přidaných látek jako je koření, sůl apod. Rybí
prsty i další výrobky FRoSTA jsou označeny logem 100% přírodní chuť.
To znamená, že neobsahují zvýrazňovače chuti, především nejznámější
glutamát sodný (E621), dále potravinářská barviva, ochucovadla
a ztužené tuky. Místo toho v nich najdete přírodní ingredience jako bylinky
a koření.
Pro některé konzumenty je také důležité vědět, odkud pocházejí ryby,
jenž byly uloveny a zpracovány do podoby rybích prstů na jejich talíři.
I na to má FRoSTA odpověď. Je držitelem modrého certiﬁkátu MSC. Tento
štítek s bílou rybkou na modrém podkladě poskytuje ověřitelné informace
o druhu a původu ryby a je také zárukou, že při lovu nedošlo k poškození
zásob rybích populací.
Přes mnohé výhrady výživových poradců se tedy zdá, že i mezi mraženými
a obalovanými potravinami se dají najít takové, které jsou zdravé.
Více informací o zdravých rybích prstech se dozvíte na www.frosta.cz.
INZERCE

dresy & trička

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

pro fanoušky i hráče
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

Svět nejmenších

MAMI, KOUKEJ, ROSTU
První úsměv, první zvednutí hlavičky,
první otočení na bříško… Přichází vše
v ten správný čas?

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

NOVOROZENEC
“I když novorozenec většinu času, až
20 hodin, prospí, jsou chvíle, pro maminku velice radostné, kdy otevře očka
a pozoruje ji,” píše v knize Péče o dítě
MUDr. Martin Gregora. “Často dá přednost pozorování lidského obličeje před
ostatními podněty a dokonce se snaží
napodobit naši mimiku. Jsou to okamžiky prvních kontaktů rodičů a dítěte, neméně důležité jako je přikládání
k prsu. Napodobování je formou komunikace a základ pro tvorbu citových
a sociálních vazeb. Pomáhá dítěti poznávat svět od prvních týdnů života.
Již novorozenec několik hodin starý
dokáže napodobit gesta dospělého,
jako je vystrkování jazyka nebo zívání.
Napodobováním se později ze žvatlání
vyvine schopnost mluvit a poslouchat.”
Dítě upřednostňuje matku před jinými osobami. “Její vnímání je spojeno
s chutí mléka, hlasem, dotyky a vůní položky,” pokračuje odborník. “Základní
potřeba, o kterou se novorozenec důsledně hlásí, je jídlo. Pláčem reaguje
také na nepříjemné pocity a vyrušení.
V poloze na břiše otáčí hlavu na stranu,
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krátce ji zvedne od podložky. Přitáhnete-li ale dítě do sedu, spadla by mu hlavička dozadu, což není žádoucí. Proto ji
musíme při manipulaci s novorozencem
podpírat. Ve věku jednoho měsíce již
fixuje a sleduje předměty, kterými pohybujeme v jeho zorném poli. To je ale
omezené jen asi na 20 º. Má se za to, že
ostrost jeho zraku je přibližně poloviční než u dospělého. Omezení zorného
pole je dáno nezralostí koordinace pohybů hlavičky a očí.”

ŠEST TÝDNŮ
“Stáčí- li novorozenec trvale hlavičku
k jedné straně, není to v pořádku,”
upozorňuje lékař. “Krční svaly se tak
na jedné straně natahují a zkracují na
druhé. To ve svém důsledku může vést
k nerovnoměrnému vývoji a přetěžování krční páteře a k častým bolestem
hlavy v budoucnu. Konzultace s lékařem případně vyšetření dětským neurologem a cílená rehabilitace jsou namístě. Kojenec v šesti týdnech sleduje
předměty, usmívá se, když se na něho
mluví. Začíná sledovat pohybující se
osobu. V poloze na bříšku zvedá bradu

nad podložku v úhlu maximálně 45 °.
Při přitažení za ruce do sedu mu ještě
padá hlavička do záklonu. Pohyby nožiček a ruček jsou nekoordinované. Svalové napětí je vyšší.”

POLOHA NA BŘÍŠKU:
“Pravidelné ukládání dítěte do polohy na bříško je velmi důležité pro rozvoj a cvičení zádového svalstva,” radí
MUDr. Gregora. “Do polohy na bříšku
dítě ukládáme v bdělém stavu a nenecháváme je bez dozoru. Do 4 měsíců to
není poloha vhodná pro spánek. Posilování zádového svalstva dítěti umožňujeme pravidelně, po chvilkách několikrát během dne a pobyt v této poloze
postupně prodlužujeme. Celková doba
pobytu na bříšku v tomto věku může
být více než jedna hodina. Počítá se nejen krátká doba, kdy dítě leží na pevné
podložce např. při přebalování nebo
před či po koupání ale také čas, který
dítě stráví v aktivních polohách v náručí
(,,tygřík“, atp.) V poloze na bříšku by se
dítě mělo opírat předloktím o podložku.”

Svět nejmenších

TŘI MĚSÍCE
Tříměsíční děťátko se spontánně směje,
zpozorní na zvuk a samo vydává zvuky,
prohlíží si prsty a hraje si s nimi. Doba
bdění je výrazně delší a mírně se zlepšují i pohybové dovednosti, i když pohyby
zůstávají necílené. Dítě se začíná více
zajímat o hračky zavěšené nad postýlkou, zprvu náhodně, později úmyslně
se jich dotkne a rozhoupe je. Dokáže
uchopit do ruky podaný předmět. Velkou zábavou a zdrojem inspirace se stá-
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vá krmení. Brzy také zjistí, že pláč je pro
něho důležitý nástroj k upoutání pozornosti dospělých a že schopnost ovládat tuto dovednost, plakat vědomě, je
tuze vzrušující. Ve třech měsících se na
břiše opírá o předloktí a dolní polovinu
hrudníku,dlaně má rozevřeny.Tomuto
pohybu se zvednutou hlavičkou říkáme
pasení hříbátek. “Je to důležitý krok ve
vývoji dítěte. Pevně zaťaté ruce v pěst
nebo opírání se pouze o zápěstí při natažených pažích svědčí pro přetrvávající

zvýšené svalové napětí a není známkou
správného vývoje. V sedu udrží hlavičku a uchopí předmět podaný do ruky,”
říká lékař.

ŠEST MĚSÍCŮ
Je-li dítě osloveno, odpovídá hláskami,
otáčí se za zvukem, raduje se z pozornosti ostatních, uchopuje předměty
a předává je z ruky do ruky. Umí si vzít
do každé ruky jinou hračku a současně
je držet. Předměty drží tak, že paleček

Svět nejmenších

ce slabik, říká „máma, táta“, umí „paci-paci“.
Začíná výrazněji projevovat obavu z cizích lidí, zkoumá předměty rukama,
ústy a očima, samostatně sedí, plazí se
a začíná lézt. (Dokud se dítě samo neposadí, nemělo by volně, bez opory sedět déle než několik minut). S pomocí
se přitáhne do stoje.
Plazení a následné lezení dítěte je důležitým milníkem v jeho vývoji. Při plazení se dítě pohybuje kupředu opřeno
o lokty, nohy zůstávají volně natažené.
Při lezení se již opírá dlaněmi s prsty
nataženými, nohy i ruce jsou střídavě
zatěžovány a nakročená nožka má lehce pokrčenou plosku. Tímto obdobím
začíná objevování prostoru „nahoře“
nad horizontálou.

INZERCE

“Neučte dítě chodit, i když se zdá, že si
nic jiného nepřeje než vzít za ruce, aby
se mohlo postavit a udělat první nesmělé krůčky,” upozorňuje MUDr. Gregora. “Naučí se chodit samo, jakmile
k tomu dozraje. Lezení je velmi složité
a dítě si tak procvičuje pohybové vzorce a budoucí koordinaci pohybů, což se
mu bude později při chůzi a běhu velmi
hodit. Usnadňováním chůze držením
za ruce dítě etapu lezení celkem zbytečně zkrátí nebo vůbec přeskočí ,což
z vývojového hlediska není optimální.
Na druhou stranu je mnoho dětí, které
nelezly a nikdy jim to nevadilo a zřejmě
ani vadit nebude. Také jsou děti, které
lezly ještě dlouho po roce věku, kdy si
jejich vrstevníci již obstojně vykračovali,
a ani těmto dětem mírné zpoždění začátku chůze nevadí.”

JEDEN ROK

bývá v opozici proti ostatním prstům.
To je podmínkou jemnější manipulace
s nimi a lepšího držení. Hračky s tkaničkou si dítě dokáže přitáhnout k sobě,
aby si s nimi mohlo hrát.
Začíná ale také doba, kdy bude pečlivěji rozlišovat své blízké a pociťovat
strach z cizích osob. Uvědomuje si stálé
a bezpečné vztahy, váže se na matku.
Postupně se naučilo využívat své hlasové schopnosti k vytváření hluku a upoutání pozornosti.

Přitáhne se do sedu a dokáže sedět
s oporou. Obrací se na záda a ze zad
na bříško.
V poloze na bříšku se vzepře na napjatých pažích, přičemž hrudník a část bříška jsou nad podložkou. Drží si nožky
rukama, strká si palec od nohy do úst.
Začíná rozlišovat oblíbená a neoblíbená jídla.

DEVĚT MĚSÍCŮ
Devítiměsíční kojenec umí tvořit řetěz-

V roce věku již dítě často říká několik
slov, rozumí jednoduchým otázkám,
dává pusinku, pomáhá při oblékání. Napodobuje své blízké, aby je rozesmálo,
a čím více ocenění se mu dostane, tím
častěji to opakuje, aby pobavilo. Nedůvěřivost k neznámému zůstává a ostatní děti vyjma těch, s kterými vyrůstá,
ho nezajímají. Jasně cítí své já a začíná
vzdorovat,když něco není podle jeho
představy. Stojí s oporou, samostatně
se přitahuje do stoje, šplhá po nábytku.
Chodí do stran a drží se přitom nábytku,.K rychlejšímu přesunu z místa na
místo často stále používá náročné ale
oblíbené lezení. Chůze se bude postup-
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ně zdokonalovat. “Pozor na chodítka,
která jsou pro děti nevhodná a mohou
být i nebezpečná. Nevedou k přirozenému rozvoji jeho pohybových dovedností. Dítě, které bylo v chodítku,
většinou dlouho našlapuje při chůzi na
špičky,” upozorňuje odporník.

2.
3.
4.

ŘEČ
“Na přelomu jednoho a druhého roku
začíná dítě mluvit. Na vývoj řeči mají
vliv jeho vrozené vlohy, prostředí ale
i to, zda mělo dudlík,” přidává se Mgr.
jana Bezděková. “Nejprve dítě používá
jednoslovná, často i jednoslabičná vyjádření, která mají spojitost s aktuálními
situacemi (pá-pá, ham), osobami (táta,
máma, bába). Citoslovce nahrazují slovesa. Když dítě řekne „tú“, může to
znamenat „koukej, mám auto“ nebo
„vidím, jak jede auto“, apod. Naučí se
používat „můj“, „moje“, pozná rozdíl
mezi „já“ a „ty“, správně reaguje na
„ano“ a „ne“ .”

RADY PRO RODIČE
1.
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Na dítě vždy mluvíme správným

5.
6.

7.

8.

mluvním vzorem, nešišláme, slova
nekomolíme.
Tempo naší řeči má být klidné, pro
dítě srozumitelné.
Modulace naší řeči by měla být výrazná, ale ne přehnaná.
Po dítěti slova správně artikulačně
opakujeme, nehodnotíme jeho nedostatky.
Umožníme dítěti sledovat při mluvení náš obličej.
Aktivitu střídáme s odpočinkem,
dítě
nepřetěžujeme
zbytečně
dlouhými činnostmi, dodržujeme
pravidelný režim spánku a bdění.
Hojně si s dítětem zpíváme, říkankujeme, čteme jednoduché pohádky a příběhy, prohlížíme knížky
(leporela), komentujeme činnosti,
které s dítětem děláme, zapojujeme je do aktivní komunikace při
hrách.
Vyvarujeme se drilu. Je zakázáno
používat výzvy typu „řekni“! Dítě
musí mít chuť s námi mluvit, podporujeme jeho mluvní apetit poskytováním pozitivní zpětné vazby.

PRVNÍ AŽ TŘETÍ ROK - VÝCHOVA
“Výchova dětí jednoznačně popírá rčení „když se chce, všechno jde“. V poradenské praxi jsem se setkal s desítkami
rodičů, kteří se nedopouštěli žádných
prokazatelných výchovných chyb, jednali s dětmi v souladu se zásadami
správné výchovy, sami měli k sobě dobrý vztah, v rodině nebyl patrný problém
a… vyrostla jim dítka velmi problematická,” upozorňuje PhDr. Tomáš Novák.
“Ani odkaz na oficiálně známou genetickou výbavu zde nepomůže. Rodiče
i prarodiče jsou řádní, cílevědomí lidé.
Nezbývá než počítat s tím, že v genetické výbavě kohokoliv se podivnou hrou
náhod a chromozomů mohou aktivovat vlohy zapomenutého prastrýce. Čím
více se genetický základ osobnosti odlišuje od normy, tím méně je zvladatelný.
Dobrá vůle vychovatelů na něj nestačí.”
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstoc.com,
zdroj: MUDr. Martin Gregora, Péče
o dítě od kojeneckého do školního
věku, nakl. Grada
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TÁBOR?

JEDINĚ HARRY POTTER

Pamatujete si ještě na hrad v Bradavicích, nebo třeba výpravu do Prasinek?
Vzpomínáte si na Famfrpál a mluvící klobouk? Kouzelnický svět plný záhad
a tajemství, kouzla útočná i obranná, to vše letos přivítalo malé kouzelníky
na letním táboře.

INZERCE

Pět soutěžních oddílů bojovalo o možnost poměřit navzájem své síly. A ti
nejlepší z nich vyhráli táborový pohár.
A jak to vlastně všechno bylo?
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třicet míst… Nicméně, všechny obtíže
jsme překonali, do cíle nakonec dorazili
a naše dobrodružství mohlo začít…

první soupeření…
První hrou, takovou malou rozcvičkou,
bylo přenášení vody, kdy si členové
koleje sedli do řady za sebe. První měl
před sebou kýbl s vodou, poslední pak
misku. Úkolem bylo nabrat do malé
mističky vodu z kýble a přes hlavu oběma rukama si jí podávat až k poslednímu, který ji vylil do misky za ním.
Srandovní bylo, že předávky nebyly
vždy stabilní, tudíž si na sebe kouzelníci vodu často vylili. Kdo pak přenesl
nejvíce vody, vyhrál.
Následovaly i další soutěže. Kouzelníci
si například zahráli na hon na Baziliška,
velkého nebezpečného hada, který zabíjel už jen pohledem. Pomáhali jim ale
pavouci, s jejichž pomocí vyluštili tajenku a zjistili, že potřebují protijed. Takže
kopali v písku, našli protijed a donesli
ho na marodku. Nastala dokonce neobvyklá situace, kdy jeden oddíl doběhl ze
sbírání tajenky jako poslední, vyluštil ji
ale jako první, čímž získal výhodu a hru
tak vyhrál...
V prvních dnech začalo ale mnohokrát
během dne neočekávaně pršet. Během
10 sekund naprostá sprcha a pak zase
vylézalo sluníčko…
To ale kouzelníkům nezabránilo v dalším soutěžení. Zajímavá byla rozhodně
hra v lese. Bylo označeno 9 tras - tunelů, do kterých mohl vstoupit v jednu
chvíli pouze jeden oddíl. Na konci tunelu byla otázka, kterou bylo potřeba
správně zodpovědět a vrátit se na výchozí místo ke kontrole, aby mohli kouzelníci pokračovat do dalšího tunelu.
Hra byla fyzicky velmi náročná, tunely
byly kluzké a terén v nich byl často neudržovaný, z kopce i do kopce, a proto
bylo dobře, že během hry začalo pěkně
svítit sluníčko, takže se i oteplilo.

VÝLET DO PRASINEK
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HARRY POTTER A KÁMEN
MUDRCŮ

Když do Bradavic tak jedině vlakem. To
je přece každému jasné. Právě proto
jsme se sešli dvanáctého července na
nádraží ve Staré Boleslavi, abychom vyrazili směr Jičín. Cesta to byla jaksepatří
dramatická. Nejprve se ukázalo, že na
naši měsíc dopředu ohlášenou výpravu
trochu pozapomněli, potom se uprostřed polí porouchal vláček… A by toho
nebylo dost, přestože jsme měli pětašedesát místenek, volných bylo jen pěta-

Jak již jsme zmínili, výuky v Bradavicích
se zúčastnilo celkem pět kolejí - červený Nebelvír, modrý Havrapsár, zelený
Zmijozel, žlutý Mrzimor a černý Drakomor. Rozřazování probíhalo stejně jako
v Harry Potterovi. Kouzelníkům byl
představen mluvící Moudrý klobouk,
který po nasazení na hlavu oznámil,
kdo do které koleje půjde. Takto bylo
tedy každému určeno, za jakou kolej
bude bojovat. A brzy již přišlo na řadu

Jednoho dne se kouzelníci dozvěděli,
že z věznice Azkabanu utekl vězeň a je
nutné ho chytit. Nejprve ale bylo třeba
zjistit, jak vězeň vypadá, což kouzelníci
řešili běháním k předloze plakátu, na
kterém byla podobizna a text "HAVE
YOU SEEN THIS WIZARD?" (Viděli jste
tohoto čaroděje?). Text byl ale zašifrovaný, takže bylo potřeba si symboly
přepsat na vlastní plakát a pomocí klíče
šifru rozluštili. Poté získali v šifře místo,
kam vězeň utekl, což zjistili opět pomocí klíče. Kdo pak vězně našel jako první,

vyhrál. Po dokončení hry začínala hra
další, ve které bylo potřeba přenést jednoho člena z oddílu, který byl zraněný
hipogryfem Klofanem. Cesta ale vedla
přes Zapovězený les, což znamenalo
několik překážek. Ty bylo nutné překonat, přičemž zraněného bylo třeba nést
a musel ho držet celý oddíl. Hra byla
zaměřená především na týmovou práci.
Odpoledne čekalo kouzelníky příjemné
překvapení, zjistili, že půjdou na výlet
do Prasinek (blízkého městečka Železnice). Tam ale vedla cesta přes několik
otázek, které bylo třeba najít a odpovědět na ně. Až pak si mohli koupit
zmrzlinu nebo něco sladkého v Cukrovém ráji.

na místo, kde byl kouzelník v zajetí.
Cílem další etapy bylo vyběhnout na
trasu a po cestě najít názvy kouzel
včetně jejich tvaru, kterým je potřeba mávnout hůlkou. Tato kouzla bylo
pak potřeba správně zakreslit a napsat.
V případě chyby se musel celý oddíl
ještě vrátit na trať a najít, kde udělal
chybu a tu si opravit. Pokud byla kouzla
přednesena správně, přešel oddíl k druhé fázi, kde se bojovalo proti drakovi.
Jeden vyvolený se utkal s vedoucím,
drakem, ve hře s Jinga kostkami. Komu
věž spadla jako první, prohrál. Ze všech
pěti kouzelníků dokázal draka porazit
pouze jediný a jeho oddíl tak celou hru
vyhrál.

BOJ S DRAKEM A ÚNOS
KOUZELNÍKŮ…

FAMFRPÁL…

Nesmíme zapomenout ani na boj s drakem. Po snídani děti zjistily, že z každého oddílu byl unesen jeden kouzelník
a jejich cílem je jej najít. Všechno, co
k tomu měly, byla jedna buzola. Vyrazily tedy na trať. Na prvním papírku byly
stupně, podle kterých se měly vypravit.
Tento směr našly na buzole a šly tak
dlouho, dokud nenašly další papírek.
Takto postupovaly, dokud nedorazily

Co by to bylo za život v Bradavicích,
kdyby se nehrál Famfrpál. I k našemu
táboru samozřejmě patřil… Jediným
problémem bylo, že kouzelníci neměli
létající košťata a kouzelné míče a ani
potlouk a zlatonka, se nepohybovaly.
Museli jsme to tedy vyřešit jinak. Camrálem, míčem na házení branek, byl
klasický volejbalový míč, který ovládali
celkem tři hráči jednoho týmu. Potlouk
byl těžší basketbalový míč, kterým dva

odstřelovači odráželi camrál, a zlatonku, gumový hopík, chytal jeden chytač.
Branka byla rozdělená na tři části. Prostřední největší byla za 10 bodů, krajní
menší za 20. Kdo chytil zlatonku, získal
50 bodů navíc. Famfrpál se velmi rychle
stal populární hrou…

BITVA O BRADAVICE A HLEDÁNÍ
VITEÁLŮ
Dny utíkaly a na řadu přicházely další
a další zajímavé souboje. Nechyběly ani
dva výlety, koupání a občas samozřejmě i odpočinek. Nemůžeme zmínit den
po dni, co všechno děti prožily, určitě
ale nesmíme zapomenout na poslední díl Harryho Pottera, kdy kouzelníci
museli bojovat o Bradavice. Aby se ale
mohli boje zúčastnit, museli nejprve
v knihovně (lese) najít všechna kouzla
a kouzelné tvory, proti kterým budou
bojovat. Celkem jich bylo rozmístěno
padesát. Rozběhli se tedy po lese, našli vždy nějaké zaklínadlo nebo jméno
tvora, zapamatovali si jej a pak název
řekli vedoucímu, který měl seznam
a kontroloval, jestli je název správně.
Kdo jako první nasbíral všech 50 jmen,
zvítězil.
Závěrečnou hru bylo hledání vitálů. Po
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oddílech se kouzelníci vydali na trasu,
na které čekalo celkem šest stanovišť.
Na těchto stanovištích byl vždy nějaký
úkol - například stavba věže, házení šipek nebo zatloukání hřebíku (kdo poslední zatluče hřebík, vyhrál, v úderech
se střídalo). Mezi stanovištěmi byl pak
po cestě náhodně umístěný červený fáborek, který značil, že se v okolí 20 metrů nachází viteál. Viteál byl předmět,
který bylo náročné zničit a uvnitř něj se
nacházelo slovo. Viteálů bylo po cestě
celkem sedm, tudíž bylo i sedm slov, ze
kterých se na konci trasy vytvořil pokřik. Slova byla tématická, jako Harry,
Bradavice, Hedvika a podobně. Na kon-
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ci se hodnotily, jak použití slov, tak dílčí
výsledky ze stanovišť.

POKLAD A KRÁMEK
Protože všechno jednou končí, přišlo
i posledních 24 hodin v Bradavicích
a kouzelníci se vydali hledat poklad.
Dostali zakódovanou šifru a bylo jim
sděleno, že v blízké Železnici se nachází tři nápovědy. K těm ale žádný oddíl nedošel, protože se všem podařilo
šifru rozluštit už během cesty. V šifře
bylo zapsáno, že "Poklad hlídá Madam Pompfreyová" (v Harry Potterovi
byla Madam Pompfreyová zdravotnice), takže se kouzelníci odebrali hledat

na marodku. Poklad byl ale uzamčený
a klíč měl vždy vedoucí, takže za ním
musel oddíl zajít a klíč získat. Až potom
se oddíl dostal k pokladu. Uvnitř bylo
plno sladkostí, želatinových i čokoládových.
Poté už přišel na řadu dlouho očekávaný krámek, kde si díky našim sponzorům děti mohly kupovat nejrůznější
hry, hračky a předměty. Na výběr bylo
spousta věcí, od stolních her, přes různé
hlavolamy, karty, pro holky panenky, až
po mluvící plyšáky a barvu měnící hrnečky. Tímto jako každoročně děkujeme firmě Zapf creation, která se na
dětské radosti podílela…
Nejenom díky ní jsme ale mohli tábor
realizovat. Velký dík patří i firmě Lidl,

která všem dětem darovala balenou
vodu na celou dobu pobytu. Do těch
jsme díky velkorysosti sponzorů mohli
dávat skvělou šťávu z Maspexu, popíjet
k nim skvělé džusy Capri – sonne, nebo
jíst výborné jogurty od Olmy, či crossanty 7 days. Moc děkujeme i firmě Penam,
která nás zásobila skvělým pečivem, na
které jsme si kromě jiného mazali i výbornou Ramu…
I díky těmto firmám jsme měli s dětmi
krásné prázdniny. Už se všichni těšíme
na další… Toho se samozřejmě můžete
zúčastnit i vy. Stačí sledovat naše webové stránky www.taborbrandys.cz
Text: Tadeáš Varga, Iva Nováková,
foto autoři.
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BÝT SPRÁVNÝMI RODIČI
Mnohé se můžeme v životě na učit, ale být správným rodičem je role,
kterou nás učí život za pochodu a ten proces nikdy neskončí… Nejde jen
o to, jestli je dítěti rok, nebo dva, jde o to umět naslouchat po celý život.
Na této cestě nám kromě jiného mohou pomoci knížky. Zajímavé tituly můžeme objevit v edici Rodičovství nakladatelství
Argo.
Edice si klade za cíl pomoci rodičům na nelehké cestě rodičovstvím, a to skutečně od počátku, tedy od chvíle, kdy se pro
dítě partneři rozhodují, až do momentu vypuštění potomka
do jeho vlastního samostatného života. Výběr titulů konzultuje redakce s odborníky - lékaři, psychology, porodními asistentkami, ale i s maminkami - a zaměřuje se na odborné knihy, jež přinášejí zdravý pohled, citlivý přístup a vhodná řešení
ve všech období rodičovství i v otázkách užších problematik
a prosazují návrat k přirozenosti, kterou nám naše vlastní výchova, společenské předsudky a zvyklosti, vzdálily.
První knihou, která vznik edice předznamenala a tak i směr,
jímž se bude ubírat, byl Znovuzrozený porod Michela Odenta, významného britského lékaře, porodníka, jenž začal jako
jeden z prvních lékařů navracet porod do rukou ženy a prosazovat tzv. přirozený porod. Pak následovala řada „porodních“
knih (Partner u porodu, Možnost volby, Aktivní porod, Orgasmický porod ad.), jež zdůrazňují důležitost porodu v životě
ženy i dítěte, aktivní přístup ženy k porodu a možnost volby,
kde a jak porodit.
A protože porod je teprve začátek, rozšířila se edice o publikace o výchově (Kontaktní rodičovství, Dítě - náš partner, Jak zacházet s dětským strachem) a jednotlivé problematiky, s nimiž

se rodiče často setkávají (Spánek, sen a dítě, Kniha o očkování,
Průvodce kojením, Vím, co mi chutná ad.). I v těchto knihách je
důležitý individuální a citlivý přístup k dětem, ale i k rodičům.
Zatím poslední knihou v edici je příručka pro rodiče dětí, které
přecházejí na pevnou stravu Vím, co mi chutná. Přináší zcela
nový přístup, který má u dětí vytvořit pozitivní vztah k jídlu
a přirozenou cestou, bez mixování pyré a krmení lžičkou, naučit děti samostatně jíst.
Rodiče, a maminky zvláště, mívají na čtení většinou velmi málo
času a ten raději věnují odpočinkové beletrii. V knihovně každé rodiny je zřejmě populárně naučná kniha o těhotenství
a porodu velkého formátu s bohatým obrazovým doprovodem, ale k odborným publikacím o výchově se rodiče uchylují
až ve chvíli, kdy začínají určitý problém řešit. Přesto bych všem
rodičům doporučila přečíst si občas knihu o rodičovství, o komunikaci v rodině apod. Může jim pomoci oprostit se od představ a názorů, které tlumí jejich intuici a omezují je, čímž omezují i přístup k jejich dětem. Možná tím i předejdou situacím,
jež by vyžadovaly nákup dalších knih, léků a návštěvy u lékařů.
Doporučila bych skvělou knihu dánského psychologa Jespera
Juula Dítě- váš partner ve výchově. Není třeba slepě dodržovat
rady, které knihy dávají, ale rozhodně v nich rodiče naleznou
inspiraci a velkou podporu, již čas od času hodně potřebují.
Více naleznete na www.argo.cz

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

Škola, základ života

OBOUVÁME A OBLÉKÁME

ŠKOLÁKA

Dochází vám fantazie a nevíte, co dítěti obléct do
školy? Tento problém navíc řešíte pět dní v týdnu
každý rodič každý den. S obuví to je trošku snažší,
z těch několika párů ten jeden každý den vyberete,
s oblečením to už bývá horší. Nebo, pokud oblékáte
dívku, která s vaším výběrem navíc nemusí
souhlasit.

Škola, základ života

INZERCE

Škola, základ života

Má holčička zatím ještě chodí do školky, ale i tak se výběr jejího oblečení občas mění v drama. Ona zkrátka s mým
výběrem nesouhlasí a s jejím výběrem
zase nesouhlasím já. A nastává konflikt.
Docela by mě zajímalo, jestli tak oblečení řeší i kluci. V dnešním článku se ale
víc než módou budeme zabývat praktickou stránkou věci. A zečneme obuví.

VELIKOST OBUVI
Správně zvolená velikost
je klíčem k úspěchu. Boty
je vždy nutné zkoušet obě
a dítě v nich nechat projít.
Chodidlo měříme zásadně vždy ve stoje, v zátěži.
Délku obuvi měříme podle
stélky, nikoli podle délky
podrážky.

OBOUVÁME ŠKOLÁKA
Na čem bychom rozhodně neměli šetřit, to je obuv pro naše děti. Současný
trh ale nabízí tak širokou škálu dětské obuvi. Jaká jsou kritéria pro výběr
správné dětské obuvi? Dětská noha
roste velmi rychle a to zejména do 5.
roku věku. Mění se do šířky, délky a růst
přitom neprobíhá plynule a souměrně.
Tomuto faktu, je třeba přizpůsobit častější kontroly obuvi. Příliš krátká obuv
deformuje prsty, příliš dlouhá obuv
způsobuje zakopávání, příliš široká
obuv nedrží nohu na správném místě
a noha v botě klouže. Úzká obuv má za
následek otlaky a deformace nohy.

JAK NAKUPOVAT BOTY PRO
DĚTI
Při výběru obuvi musíme zohlednit několik kritérii pro správnou volbu:
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HMOTNOST OBUVI
Bota by měla být v rámci
možností co nejlehčí.

MATERIÁL SVRŠKU
Všeobecně jsou nejvhodnější přírodní materiály
(kůže, textil) nebo Goretex pro zimní či trekovou
obuv. Ideální materiál je
přírodní useň, která je
měkká, prodyšná, absorbuje vlhkost, ale přirozeně se přizpůsobí anatomickému tvaru
nohy. Umělé materiály, jako je např.
koženka, naprosto postrádají tyto
vlastnosti. Navíc se jedná o neprodyšné
materiály, které mohou způsobit vznik
plísní, bradavic a dalších.

MATERIÁL STÉLKY
Nejvíce potící částí nohy je ploska. Zde
je třeba, aby stélka byla vyrobena z přírodního a savého materiálu. Měla by
být zároveň měkká a vyrobená tak, aby
se jednotlivé vrstvy neoddělovaly. Ortopedické tvarování pro podporu klenby
u nejmenších je nevhodné. Malé děti

Komerční prezentace

Učíte děti MYSLET?
Rozvoj dětí má největší potenciál
v předškolním věku. Celých 90 %
kritického vývoje dětského mozku
proběhne ve věku do pěti let. Vybudování silných základů v tomto
věku významně zvyšuje šance na
pozitivní vývoj dětí. Zatímco slabé
základy zvyšují pravděpodobnost
problémů v pozdějším životě. Jde
o kritické období dětského života,
kdy je tvorba synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější
a nejrychlejší. Toto období je definováno jako prvních 10 let života s největším potenciálem okolo
prvních tří let věku dítěte.
Od šesti měsíců můžete s dětmi
znakovat. Znakování dle výzkumu
zvyšuje IQ v průměru o neuvěřitelných 12 bodů. FasTrack® Signing je
program určený pro děti do dvou let,
který snižuje frustraci miminka, učí ho
v dřívějším věku komunikovat, rozšiřuje slovní zásobu a v neposlední řadě
přispívá k rozvoji mluvení v dřívějším
věku než u dětí, které neznakují.
V raném věku lze začít také s hudební výchovou. Přínosy hudby na rozvoj inteligence jsou známy již po delší
dobu. Program FasTrack® Music je
rozdělen do čtyř věkových kategorií
a přizpůsoben vývoji dětí. Dle výzkumu děti navštěvující tento program
dosahují 32% zlepšení gramotnosti.
Současně bývá také prvním seznámením s anglickým jazykem, jelikož tento
mezinárodně nejrozšířenější hudební
program nabízí písničky v originálním
anglickém znění.
Není to úžasné, jak jsou malé děti
zvídavé? Program určený pro batolata umožňuje dětem od dvou do
3,5 roku konstruktivně rozvíjet svou
zvědavost stejně jako komunikaci,
soustředění, sebevědomí a sociální
dovednosti. Děti se účastní raného
učebního programu prostřednictvím písniček, pohybu a vlastních
pokusů po dobu 1 hodiny 1×týdně . Fastrack® Tots připravuje děti
na školku a zprostředkovává batolatům první třídní zkušenosti.

Kreativitu, Komunikaci, Kritické
myšlení, Kooperaci a Klíč k sebedůvěře to vše nabízí program FasTracKids® formou interaktivního dobrodružství. Pomocí 12 tématických
předmětů se u dětí od tří do osmi let
zaměřuje především na rozvoj tzv.
soft skills, tedy dovedností, které
naše děti budou potřebovat v každém případě. Dle výzkumu se děti navštěvující tento program rozvíjí o 100
až 150 % rychleji, čímž získávají pevné
základy do života.
Interaktivní formou děti mohou také
poznávat druhý jazyk, jako je tomu
v případě FasTrack® English, který
je určen dětem od čtyř do osmi let.
Toto moderní pojetí výuky angličtiny
vychází stejně jako ostatní programy
z lekcí, které jsou předávány FasTrack
učící stanicí.
FasTracKids® centra rozvoje přináší
dětem čas plný zábavy a rozvoje. Řídíme se heslem „Učení chytře přestrojené za zábavu“. Děti se k nám
nechodí učit, ale především bavit!
Příjemné prostředí plné barev ne-

čeká jen na děti, ale i rodiče. Naše
centra jsou vybavena nejen hernou
a čekárnou pro rodiče, kde mohou
sledovat výuku, ale i pracovnou, kde
jim žádná práce neuteče.
Dětem i rodičům se ve FasTracKids®
líbí, o čemž svědčí řada dobrých referencí, např.: „Předně bych vám, celému týmu FasTracKids, ráda poděkovala za dobrou práci, profesionální
přístup a hlavně péči, kterou jste věnovali mému synovi R. S. Ještě nikde
jsem se nesetkala s takovým přístupem a současně i výsledky jako u vás
a moc vám držím palce do budoucna!“

Praha 1 – Florenc | Těšnov 15
T: 730 802 507
Praha 5 – Nové Butovice | V Hůrkách 2145
tel.: 604 815 472

www.FasTracKids.cz
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mají v klenbě ochranný tukový polštář,
který mizí ve věku 3 až 4 let.

OPATEK A TVAR BOTY
Noha musí být v botě pevně fixovaná,
aby nedocházelo k bočnímu pohybu
paty, tuto funkci zajišťuje opatek, který
je ukryt mezi podšívkou a vnitřní čásí
boty. Aby pata byla v botě správně postavená, opatek musí být dlouhý, pevný
a správně tvarovaný. Dětem do 4 let
bychom měli kupovat obuv výhradně
kotníčkovou (týká se i přezůvek, sandálů), abychom předešli vzniku deformit
(vbočení pat, plochonoží).

STŘIH SVRŠKU
Dobře zvolený střih svršku a upevnění
(šněrování, suchý zip, přezky, pásky)
umožňuje dobrou fixaci nohy a drží
ji pevně v botě. Špička dětské boty
by měla být kulatá a dostatečně široká, aby byl možný volný pohyb prstů.
Velice nevhodná pro dětskou obuv je
špička úzká a špičatá, která má za následek deformaci prstů. Dobré je také
zkontrolovat upevnění jazyka (švy), aby
nezpůsoboval otlaky. Dětská obuv by
tedy měla být vždy s pevným opatkem
a vyrobena z přírodních materiálů, podešev by měla být ohebná a přitom dostatečně silná.

PODEŠEV
Nejdůležitější je ohebnost podešve.
Hodně tuhá podešev neumožňuje kontakt nohy s podložkou, a to má za následek šourání a nezvedání paty. Další
funkcí podešve je tlumení. Chozením
po asfaltu, betonu, dlažbě, parketách
atd. je noha zatěžována. Nárazy se dále
přenášejí na klouby a kosti. Vhodnými
materiály pro podešev je polyuretan PUR, termoplastický elastomer - TPE,
pryž.
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OBLÉKÁME ŠKOLÁKA
A dostáváme se k oblečení. Zde je vice
než móda, kterou upřednostňuje má
dcerka, důležité pohodlí. Tím se řiďte
především. Nic těsného se do školních
lavic nehodí a pro vaši ratolest by to
bylo utrpení. Volné střihy kalhot i topů
jsou tím nejlepším a nejlépe těmto nárokům vyhovuje sportovnější oblečení.
Dětské oblečení by mělo být veselé!
Proto kupujte raději barevné věci, s ná-

pisy, obrázky. Volte materiály, které
„dýchají“ a sají pot. V zhruba polovině
současného oblečení je přítomna bavlna nebo vlna, jež si s vlhkostí dobře
poradí. Nevýhodou je ale mačkavost.
Proto je dobré zaměřit se na kombinované materiály - vlna, bavlna, len
a hedvábí si dobře rozumějí s umělými,
syntetickými vlákny. Tyto materiály jsou
pevnější, nemačkají se, rychle schnou
a jsou odolné vůči hmyzu a kombinace
s přírodními tkaninami jejich vlastnosti
umocňuje.
Jiná specifika by mělo mít sportovní
oblečení na tělocvik. V tomto případě volte opravdu kvalitní věci, které
budou pomáhat zdravému růstu. Rozhodně není nutné pořizovat dětem
drahé značkové oblečení, z něhož během krátkého času vyrostou. Investujte
především do dobrých bot a vybírejte
si materiály. Na značku v případě dětí
tolik nedbejte. Požadujte ale v rámci
možností kvalitu.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shuttestock.com

BODYCANN
Dokonalá péče o vaše nejmenší
• certikováno pro děti 0-3let
• výrobky obsahují certikované
technické konopí v bio kvalitě
• produkty jsou speciálně vyvinuty,
aby co nejšetrněji hýčkaly i tu
nejcitlivější pokožku a vlásky
• jsou bohaté na řadu přírodních
látek, např. D-panthenol, měsíček
lékařský, arganový olej,
Omega 3-6, aj.
• organické pěnidlo z kokosu zaručí
koupání bez slziček
• produkty z této řady ulevují od
svědění a jsou vhodné i pro
atopickou pleť
• řada obsahuje šampon, sprchový gel
a tělové mléko

www.annabis.cz
INZERCE

Semináře plné inspirací pro rodiče, kteří…
… tuší, že být mámou nebo tátou v jednadvacátém století není sranda. Přehršle informací týkající se výchovy i rozvoje
dětí, jejich vzdělávání či motivace udělá nejednomu rodiči tak trochu guláš v hlavě. Jak se dítěti věnovat, kam ho
směřovat, v čem podporovat nebo jak mu ve škole pomoci?
Na tyto i další otázky odpovídá série seminářů, jež se pravidelně konají v Praze a Brně. Krom nových trendů ve vzdělávání
a přístupu k dětem, setkání rodičům nabízí i důležitá témata,
jakými jsou emoční inteligence či jak pomoci dětem s učením.
V rámci semináře Jak se efektivně učit s dětmi jsou rodičům
představeny konkrétní techniky, jež učení dětí zefektivní
a zkvalitní. Dále se dozví, jak mohou pomoci dceři či synovi,
který má například problém s učením. Rodiče poznají zábavnější formy učení i to, jak je lze dětem předat. V první řadě
dává však seminář prostor k řešení konkrétních problémů, které rodiče v oblasti učení dětí trápí.
Problematice vztekajících se dětí, prožívání, různorodých pocitů i společných radostí se věnuje seminář Jak rozvíjet u dětí
emoční inteligenci. Je zaměřen na představení konceptu
emoční inteligence a stylu výchovy, který k rozvoji emoční inteligence vede. Ukazuje řešení konkrétních výchovných situací
a problémů, v nichž hlavní roli hrají emoce.
Účastníci tříhodinových seminářů se mohou podělit o své zkušenosti, sdílet vlastní přístupy k výchově, a především klást
otázky, které jsou aktuální právě v jejich rodině. S sebou domů
si odnesou přehledné materiály, zodpovězené dotazy a záži-

tek ze setkání s ostatními, podobně naladěnými, rodiči.
Semináře navazují na několikaleté projekty společnosti Scio.
Jsou otevřeny všem „otevřeným“ rodičům. Rodičům, kteří si
uvědomují, že pokud mají být jejich děti v tom jednadvacátém
století šťastné, je dobré se na něj připravovat společně s nimi.

www.scio.cz
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JDEME DO

ŠKOLY…

Škola základ života

INZERCE

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

Škola základ života

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

SPRÁVNÉ PERO JE ZÁKLAD
Zejména u malých dětí bychom totiž
měli dbát na to, jak mají správně držet tužku či pero, zda při psaní netlačí na papír apod. To, jak držíme v ruce
pero nebo tužku má velký význam při
efektivitě psaní a fyzické zátěži ruky.
Při správném - tzv. špetkovém úchopu
pera, by tužka či pero mělo ležet na posledním článku prostředníčku a shora
by ji mělo přidržovat bříško ukazováčku a z boku bříško palce. Ukazováček
by neměl být prohnutý a celá ruka by
měla být uvolněná, bez křeče. Děti by
proto měly používat pero, které jim
ihned bezvadně padne do jejich nezkušené ruky a pomůže jim intuitivně
v hledání správného úchopu. Je zcela
logické, že délka a síla tužky/pera pro
začátečníky by měla být kompatibilní
s anatomií dětské ruky. Pero pro dospělé není vhodným perem pro dítě. Psací pomůcka by měla být přizpůsobena
pravákovi či levákovi.
Ohlídat správné držení pera by měli
nejen učitelé, ale i rodiče. Mezi speciálními pedagogy, kteří se zaměřují
na grafomotoriku a ergonomii psaní
u dětí je i PaedDr. Yveta Heyrovská,
která říká: „Do poradny mi přicházejí
rodiče s malými školáčky, začínáme řešit grafomotorický problém, ale výuka
mezitím běží dál a dítě nestíhá. Proto
upřednostňujeme spolupráci s paní učitelkami v mateřské škole. Zda má dítě
problémy s úchopem tužky, vyhýbá se
malování apod., umí paní učitelky velmi dobře rozpoznat a erudovaně vše
rodičům vysvětlit. Pokud problém vyřešíme před nástupem do školy, je to pro
dítě mnohem lepší.“
Aby se problém dal řešit, je ovšem kromě práce s dítětem vhodné poskytnout
mu
také ergonomické
pomůcky. K tomu paní doktorka říká:
„V tomto případě vedeme děti k tomu,
že individualizovaná výbava je pomůckou osobní potřeby, stejně jako brýle,
rovnátko apod., která se nepůjčuje.
Vysvětlit rozdíl mezi tímto a lakomostí
je pedagogický oříšek. Proto vždy doporučujeme jedno řešení - nakoupit
kvalitní pastelky a tužky pro všechny.“
Špatné držení pera totiž vede ke spous-
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tě negativních důsledků, jak vysvětluje PaedDr. Yveta Heyrovská: „Vadný
úchop nebo jiná nedostačivost v jemné
motorice ruky může zapříčinit značnou bolestivost ruky, její rychlou únavu
s následnou chybovostí v psaní, pocení,
stres a tím i velmi nepříjemné pocity
dětí u psaní a kreslení. V případě neporušeného vývoje jemné motoriky může
být vadný úchop zapříčiněn imitací nevhodného vzoru držení psacího náčiní,
tj. vzoru rodičů, sourozence či pedagogů. Důsledky jsou ale stejné.“
Učitelé i rodiče by měli dbát na to, aby
stopa pera po papíře lehce klouzala.
Hrot, který při psaní „škrábe“, nutí
dítě na pero přitlačit, ruka se dostává
do napětí a brzy se tak unaví. Nehledě
k tomu, že neurovnané písmo se po nějaké době stane návykem, kterého se
dítě jen těžko zbavuje. Paní doktorka
Heyrovská k tomu dodává: „Pero v první třídě může při nerespektování individualizace vývoje grafomotorických dovedností způsobit negativní zkušenost
do vyšších ročníků.“

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

vyzkoušet, ideální je u tohoto zkoušení sedět u stolečku. Další možnost je
poradit se s kolegy v mateřských a základních školách, na co se má rodič
s dítětem soustředit. Vytipuje-li pedagog konkrétní pomůcku, lze ji koupit
v kamenném obchůdku i v supermarketech.
„Prevence není nikdy dost a ergonomický program nemůže škodit dítěti
zdravému a naopak může pomoci řešit počínající problém u dítěte jiného,“
říká paní doktorka Heyrovská.

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

2.
3.

4.

5.
6.

Dbejte na trojhranný úchop - existují varianty trojhranu pro praváka
i leváka.
Požadujte neklouzavou úchopovou zónu.
Vyzkoušejte při psaní hrot, který
by neměl škrábat naopak hladce
klouzat po papíru a nedělat kaňky.
Pro začátečníky je vhodné zvolit
širší stopu 0,5 mm, pro pokročilejší
psaní můžete zvolit již stopu užší
např. 0,3 mm.
Praktické je, pokud inkoust v peru
je zmizíkovatelný.
Nechte si předvést výměnu náplně,
měla by být lehká a nezpůsobovat

Jaké zvolit produkty dle věku dětí pro procvičování motoriky:
VĚK

PŘÍKLAD POMŮCEK

DOSAŽITELNÁ ÚROVEŇ

1 – 3 ROKY

SILNÉ PASTELKY, RAZÍTKA,
PRSTOVÉ BARVY

DLAŇOVÝ ÚCHOP

3 – 5 LET

6 – 8 LET

8 LET A VÍCE

PASTELKY TROJHRANNÉ
SILNÉ, ŠÍŘKA HRANY 12MM,
FIXY
S ODPRUŽENÝM HROTEM,
VODOVÉ BARVY, NŮŽKY

PRVNÍ NÁCVIK
ŠPETKOVÉHO ÚCHOPU

PASTELKY TROJHRANNÉ
9MM, GRAFITOVÁ
TUŽKA TROJHRANNÁ,
ERGONOMICKÉ PERO

ŠPETKOVÝ ÚCHOP PŘI
PSANÍ

ERGONOMICKÉ PERO,
RÝSOVACÍ POMŮCKY, PRÁCE
SE ŠABLONAMI APOD.

POKROČILÉ PSANÍ

www.stabilo.cz
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ušpinění.
Tvar pera musí dobře sedět v ruce,
vyvážené pero podporuje lehké
psaní.
8. Doporučujeme přizvat dítě k výběru, dítě bude nadšené.
9. Nezalekněte se počáteční investice
do kvalitního pera, cena náhradní
náplně do per je nižší než nákup
nekvalitní levného jednorázového
pera.
10. Pro nákup pera zvolte papírnictví,
kde vám pero předvedou a můžete si jej vyzkoušet a zároveň si vybrat z velké škály barev.
7.

JAK VYBRAT ŠKOLNÍ TAŠKU?
Pero je samozřejmě základ, ale musíme
ho mít v čem nosit. Proto musíme alespoň v krátkosti představit i školní tašku. Jaké parametry by měla splňovat
a jak by měla vypadat?
Hmotnost – Nor- my doporučují

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

kat krku dítěte!
Bezpečnost – Na batohu nesmí chybět ani reflexní prvky, které zvyšují
viditelnost školáků. Za dne jsou viditelné jasné výrazné barvy, za šera pak
fluorescenční pásky, které by měly být
ze všech stran batohu. U aktovek jsou
vhodné např. i odrazová sklíčka v zámku, které chrání dítě za tmy.
Vnitřní uspořádání – Tašky by měly
mít 2 – 3 od sebe oddělené přední kapsy a velké postranní kapsy pro svačinu
a pití. Nejtěžší věci pak umisťujte co
nejblíže zádům a věci rozdělujte symetricky do celé tašky.
Materiál – Tašky jsou obvykle vybavené pláštěnkami (nebo je možné je
dokoupit), ale nedělejme si iluze, že je
naše děti použijí. Povrch tašky by tedy
měl být vyroben z nepromokavého materiálu, který nějaký ten deštík snese.
Důležité je také dno tašky, které by
mělo být vyztužené, nejlépe plastové
nebo pogumované, aby taška nepřepadávala a nešpinila se. Vyzkoušejte také
funkčnost zipů, nýtů, uzávěrů.
Motiv – I když pro školáky je motiv na
tašce bez diskuze nedůležitějším kritériem při výběru, je na nás rodičích, abychom děti trošku v jejich představách
krotili. Kvalitní taška spolehlivě 2 roky
vydrží, což se o oblíbené postavě říct
nedá. Zvolte tedy raději motivy neutrální, které se hned tak neomrzí.
Manipulace s batohem – Nestačí
ovšem jen koupit správný batoh
nebo aktovku. Je nutné dítě naučit, aby nosilo brašnu na obou
popruzích a správně ji nasazovalo
(ne přes hlavu).
Zdroj: skolnisvet.cz,
foto: Schutterstock.com
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INZERCE
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám, které čtete ve
studijním plánu svého dítěte, realita
je taková, že jeho hendikep skoro ni-

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
...CO BY RODIČE MĚLI VĚDĚT?

koho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,

trénujete na pozici učitele v základní

ní a učení. Vyzkoušeli jsme všechny

Desítky stránek popsaných podobný-

či majitel jiné podobné poruchy? Pro

škole, není to na škodu. Jsou-li vaše

možné prostředky - terapie, domácí

mi vzkazy jsem četla jako ve snách.

někoho prostě hlupák, který pomalu

ambice přece jen trochu jiné, zřejmě

učitele atd. - bohužel s chabým vý-

Že by opravdu existovala alternativa

čte a ještě pomaleji chápe.

vás několikahodinová denní ztráta

sledkem. A najednou se stal zázrak;

denního únavného doučování? Zní to

zrovna nadšením nenaplňuje...

objevili jsme BASIC a učitelku, která

skoro jako zázrak. Rozhodně po těch

má výjimečné schopnosti. Během

letech, co doma bojujeme s poruchou

docházení se Míša zlepšil zázračně:

učení.

plynule si čte, ve psaní používá dia-

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že

"Co jsem ve škole nepochopil za pět

kritiku, kterou dříve úplně opomíjel.

Studijní centrum Basic (www.basic.cz)

hodin, i když jsem popsal 15 stránek,

Největší radost mi udělal, když jsem

pomáhá dětem a studentům jakého-

pochopil jsem v Basicu za deset mi-

ho asi po dvoutýdenní terapii našla

koliv věku zvládat problémy se čte-

nut. (Popsal jsem dva řádky)."

s knihou v ruce, kterou neodložil přes

ním, psaním, pravopisem, matema-

hodinu a přelouskal prvních 30 stran.

tikou a učením celkově. Na základě

Teď vidím syna spokojeného, šťastné-

dosavadních výsledků se zdá, že i tyto

ho. Děkujeme!!!"

děti mají šanci zařadit se mezi úspěš-

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se
doma učí dlouhé hodiny, ovšem vý-

Zázrak? Asi ano...

sledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo text
někomu přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně nastudovat několik předmětů a znovu
je dítěti odvykládat. Což o to, pokud

student, 14 let

né studenty a zajistit si tak uplatnění

"Míša je těžký dyslektik, dysgrafik,
dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko

paní N.

v životě.

se soustředí, trpí poruchou chová-
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POMOC,

VŠI
Tak tu zase máme návrat do školy a s tím začínají být aktuální některé
nepříjemné záležitosti. Co dělat, když vaše dítko přineslo ze školy vši? A jak
vlastně poznáte, že váš potomek má skutečně vši?

INZERCE

Zdraví

Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného parazita rovnou narazíte.
Děti také bývají neklidné, ospalé, nepozorné a často se drbou na hlavě. Na
pokožce hlavy se mohou objevit boláky
a rozedřená místa. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje
ho prolézání vší mezi vlasy, nejčastěji
po večerním ulehnutí do postele.

VŠI NEBO HNIDY?
Veš dětská (nebo také vlasová či hlavová) žije v lidské kštici, nejčastěji však
bývá nalézána u dětí. Je dlouhá 2-4
mm, samička klade denně 3-4 vajíčka,
která připevňuje pevně k vlasu v těsném sousedství pokožky (tzv.hnidy).
Žije asi 3 týdny a za tu dobu naklade
100-140 vajíček. Rychlost vývoje pak závisí na teplotě, z vajíček se líhnou larvy, z nich pak asi za 20 dnů dospělé vši.
Larvy i dospělé vši se živí krví, kterou
sají přizpůsobeným ústním ústrojím několikrát denně. Bodnutí silně svědí, při
škrábání může být do kůže zanesena
bakteriální infekce a vzniká obraz ekzému a hnisání kůže. Poznat zavšivení
je celkem snadné, upozorní nás na ně
mnohdy nesnesitelné svědění kůže hla-
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vy, které nutí děti ke škrábání. Dospělé
vši můžeme vyčesat hustým hřebenem
(tzv.všiváček) nejlépe na bílý papír, prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem
nalézt stříbřitě bílá vajíčka - hnidy,
kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Podle výšky hnid na vlasu můžeme
odhadnout délku trvání infekce. Jsou-li
hnidy těsně u hlavy, je napadení vší hlavovou čerstvé. Veš dětská se šíří hlavně
přímým stykem, zejména v kolektivech,
jako je rodina, předškolní a školní kolektivy, ubytovny a pod. V menší míře
pak prostřednictvím různých předmětů
(hřebenů, kartáčů na vlasy, pokrývek
hlavy, ložního prádla). Postiženy jsou
především osoby s nízkou hygienickou úrovní, napadeny však mohou být
i osoby přísně dodržující osobní hygienu.

JAK DÍTĚ ZBAVIT VŠÍ KROK ZA
KROKEM
Pouhým pohledem, případně pomocí
lupy můžete veš v hlavě najít ve třech
stadiích - dospělá veš - její vajíčka, hnidy
- larvy, nymfy. Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá
vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je

kladou blízko k pokožce hlavy. Pokud
už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají, stanovenu, nezbývá
než začít s odstraňováním hmyzu. Zavšivená hlava totiž není v žádném případě jen otázka krásy. Jestliže si budete
hlavu, která svědí, drbat, hrozí, že si ji
navíc rozškrábáte a do ranek zanesete
další infekci. Člověk, který má ve vlasech vši, může mít dokonce zvětšené
mízní uzliny na krku a v týlu. Postupujte následovně.

1. POUŽIJTE ODVŠIVOVACÍ PŘÍPRAVEK
Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny.
Návod čtěte důkladně, seznamte se
s možnou nežádoucí reakcí a účinky.
Na příbalovém letáku by mělo být rovněž uvedeno, za jak dlouho je nutné
odvšivení pomocí přípravku opakovat,
pokud se napoprvé nepodaří všechny
parazity odstranit. Obvykle je to za
sedm až dvanáct dní. Druhé odvšivení
se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby
se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich
vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než za jeden týden,

Načerpejte novou sílu a energii do dalších dní.

Konopný víkend
Lázeňský pobyt: 3 dny / 2 noci
Ubytování:
jedno / dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze, bufetové stoly
Lázeňská péče:
• 1x koupel s výtažky z konopí
• 1x konopno-rašelinový peeling dolních končetin
• 1x aroma parafínový zábal
• 1x bylinná masáž zad (konopná)
• 1x bylinková koupel z Lázní Mšené
BONUS:
• 1x poukaz na nápoj Citronové osvěžení v kavárně

Cena pobytu již od 2.830,- Kč/osoba

Medový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• medová masáž zad
• koupel s výtažky z medu a obilí
• zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku 900,- Kč

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Více lázeňských pobytů na

www.msene.cz

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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častějším používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.

2. ODSTRAŇTE VŠECHNY MRTVÉ
HNIDY
Mezi mrtvými hnidami totiž může být
i nějaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste
problém vší řešili znovu. Poté, co jste
použili odvšivovací přípravek, musíte
mrtvé (případně i živé) parazity z vlasů
dostat. Před mechanickým odstraněním

48

vždy vlasy namočte. Na suchých vlasech totiž parazit dokáže lézt - kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat. Pro
první „hrubé” odstranění hnid můžete
použít hustý hřeben, takzvaný všiváček. Před česáním se doporučuje vlasy
přelít teplou octovou vodou. Dejte si
pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte a dobře uvidíte padající parazity.
Hřeben však nemusí zachytit všechna
vší vajíčka, je proto nutné pozorně
prohlédnout celou hlavu - vlasy a ruč-

ně (třeba nehtem) stáhnout zbývající
hnidy. Může to být velmi zdlouhavé
a pracné, ale pro úspěch celého procesu
nezbytné. Novinkou v boji proti vším je
I elektrický hřeben, který vši nejen zabije, ale i bezpečně usmrtí.

3. SLEDUJTE ÚČINEK
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. Pozorujte dítě,
zda se nedrbe a není neklidné. Často
je třeba odvšivovací kúru po sedmi až

Zdraví

má hmyz již odolnost, zkuste jiný. Je
také možné, že jste nedodrželi správný
postup odvšivení. Většinou je totiž třeba akci pomocí speciálního přípravku
provést dvakrát i vícekrát (podle přiloženého návodu, ale obvykle ne dříve
než za sedm dní). Pamatujte také, že
samotný odvšivovací prostředek vám
zpravidla nepomůže, pokud poté hnidy
mechanicky z vlasů neodstraníte hřebenem či rukou

5. KAM SE OBRÁTIT, KDYŽ UŽ SI
NEVÍTE RADY?
Poradit může dětský lékař, lékárník, zaměstnanci zdravotních ústavů. Existují
také místa, kde vás „profesionálně”
za poplatek odvšiví, ale je jich velmi
málo. Když je zavšivený pacient přijatý do nemocnice tak jej odvšiví a musí
za to zaplatit. Než se obrátíte o pomoc
k odborníkům, měli byste se o odvšivení snažit sami. Protože jeho úspěšnost
závisí především na důslednosti, s jakou
budete vši z hlavy mechanicky odstraňovat.

INZERCE

deseti dnech zopakovat. V této době
se totiž může z případné neobjevené
živé hnidy vylíhnout larva, ta pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade
vajíčka.
Jak poznáte živou hnidu?
Hlavně tak, že pokud ji zmáčknete mezi
prsty, „lupne”. Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech
umístěny dále od kořínků. Pokud jsou
hnidy přilepeny na vlasech do jednoho
centimetru od pokožky, znamená to,

že máte živé vši. I poté, co jste se vší
zbavili, se vyplatí ještě zhruba tři týdny
vlasy kontrolovat a pročesávat takzvaným všiváčkem. Abyste infekci skutečně zlikvidovali, je zároveň nutné ošetřit
dezinfekčními přípravky hřebeny a kartáče, které jste používali (ty je možno
také vyvařit).

4. CO DĚLAT, POKUD PŘÍPRAVEK
NEZABERE?
Možná jste použili preparát, na který

6. EXISTUJE MOŽNOST
PREVENCE?
Bohužel, zatím neexistuje žádná stoprocentní metoda, jak nákaze zabránit
– snad jen ostříhání dohola. Ti, kdo se
přece jen s pokrývkou hlavy rozloučit nechtějí, mají následující možnosti:
důkladně vlasy kontrolovat, obzvláště
v době, kdy se v blízkosti někdo zavšivený vyskytne. Částečně také mohou
pomoci repelentní šampony - ty je potřeba používat pravidelně a nechat na
hlavě dlouho působit. Uvědomte si, že
vši dokážou přežít například na nábytku nebo na prádle až čtyřiadvacet
hodin. Pokud se zbavujete vší, musíte
vyprat při vysokých teplotách oblečení
I ložní prádlo. Dezinfikujte hřebeny.
V opačném případě totiž hrozí, že například z ložního prádla zbloudilá veš
přeleze na nového hostitele. Anebo na
stejného, kterého jste před chvílí tak
pracně odvšivili.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com, zdroj: Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě
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PROBIOTIKA

PREBIOTIKA A SYMBIOTIKA
Určitě jste tyto pojmy už zaslechli, ale už možná
nevíte, co přesně znamenají.
Co to jsou probiotika, prebiotika, symbiotika a jaký
je mezi nimi rozdíl?

INZERCE

Zdraví

Probiotika jsou živé mikroorganismy,
které jsou v přiměřeném množství konzumovány a příznivě ovlivňují zdravotní stav uživatele. Můžeme se setkat
v podstatě s dvěma skupinami výrobků
v oblasti probiotik.
Naše zdraví významně ovlivňují mikroorganizmy žijící v našem tlustém
střevě (tzv. střevní mikroflóra). Ty zajišťují správnou funkci trávicího systému a porušení rovnováhy mezi nimi
se může projevit různými zdravotními
problémy. Rovnováhu střevní mikroflóry může způsobit například nevhodná strava, užívání antibiotik či
stres. V dnešní době ovšem známe již
možnosti, jak ovlivnit složení střevní
mikroflóry v náš prospěch. Jak? Prostě a jednoduše stravou obohacenou
o probiotika, prebiotika či symbiotika.
Takto obohacené potraviny řadíme do
větší rodiny potravin známých pod názvem funkční potraviny. Vyrábí se i jako
potravinové doplňky.

PROBIOTIKA - „PRO ŽIVOT“
Probiotika jsou živé mikroorganizmy,
které příznivě působí na naše zdraví.
Ale pozor! - jen pokud se konzumují
v dostatečném množství. Jejich účinnost také závisí na schopnosti přežít
ve střevech (odolat různým kyselinám,
snášet teploty kolem 40 °C apod.)
a množit se v nich. Mezi nejznámější
probiotické mikroorganizmy patří hlav-
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ně různé kmeny rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Dále se užívají některé
kmeny rodů Escherichia, Bacillus, Enterococcus a Saccharomyces. Probiotika
se prodávají nejčastěji ve formě zakysaných mléčných výrobků a potravinových doplňků. Z mléčných výrobků jsou
dobrým zdrojem především některé
jogurty, speciální kysané mléčné nápoje, vysokodohřívané tvrdé sýry, mléčně
kvašená zelenina (typicky kysané zelí či
rychlokvašené okurky) a šťáva z kysaného zelí. Méně vhodné jsou zakysané
smetany, termizované dezerty a tavené
sýry. V dnešní době jsou o probiotické
mikroorganizmy obohacené například
také některé dětské výživy, oplatky či
trvanlivé masné výrobky.

PROBIOTIKA - PŘÍZNIVÉ ÚČINKY
NA ZDRAVÍ
V řadě studií bylo prokázáno, že konzumace probiotik příznivě ovlivňuje
složení střevní mikroflóry, kdy zvyšuje
výskyt zdraví prospěšných mikroorganizmů a snižuje počty těch škodlivých. Podávání probiotik může hrát významnou
roli u zácpy, průjmu, střevních infekcích, u syndromu dráždivého tračníku,
chronického zánětu střeva a v prevenci
nemocí močové trubice. Mezi další příznivé účinky, které jsou v současnosti
probiotikům připisovány, patří celkové
zvýšení odolnosti organizmu, zmírnění laktózové intolerance, snížení rizika

vzniku rakoviny střeva. Kromě toho
jsou probiotika v současnosti jediným
prostředkem, jak předcházet atopii, a v časném dětství mohou dokonce
ovlivnit její projevy (například mohou
předcházet či zmírnit atopický ekzém
u dětí).

PREBIOTIKA - VÝŽIVA PRO
PROBIOTIKA
Prebiotika jsou nestravitelné složky
potravy, které zvyšují počet zdravotně
prospěšných mikroorganizmů ve střevě, nebo podporují jejich činnost ve
střevě. Čili jim zajišťují výživu. Jako prebiotika se používají většinou fruktooligosacharidy a různé druhy vlákniny. Na
obalu výrobků se můžete setkat například s tvrzením, že výrobek obsahuje
inulin nebo oligofruktózu. Tyto látky
nemají žádné toxické nebo rakovinotvorné vlastnosti a v některých potravinách se vyskytují i přirozeně, například
inulin najdeme v cibuli, česneku, pórku
a obilovinách.

SYMBIOTIKA - ZDRAVÝ KOKTEJL
Symbiotika jsou potraviny či potravní doplňky spojující účinky probiotik
a prebiotik. Vytvoříme je, když smícháme probiotika a prebiotika dohromady.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: viskojis.cz, celostní medicína.cz
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SNÍŽENÁ IMUNITA U DĚTÍ
Děti do tří let bývají často nemocné. Ve většině případů je to normální, protože
jejich imunita se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha obranyschopnosti,
kterou je zapotřebí léčit.
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oslabenou imunitu zejména v dětském
věku, kdy není ještě plně vyvinuta. Působením komplexu enzymů se docílí
příznivého efektu u virových infekcí
a u bakteriálních, pokud je nutná terapie antibiotiky, tyto rychleji působí,
zkracuje se interval uzdravení i rekonvalescence, a to bez možného negativního působení na organismus možnou
tvorbou autoprotilátek. Významným
faktorem, který přispívá k poruše sliznic
horních cest dýchacích, je kouření v rodině, případně nevhodně používaná
antibiotika na banální lehké infekce,
která narušují přirozenou bakteriální
floru sliznic ive střevním traktu. Nedoléčenými, opakovanými respiračními infekty dochází u určitého procenta dětí,
zejména při dědičné dispozici, k vývoji
tzv. respirační alergózy. V tomto případě již onemocnění probíhá bez horeček, kašel se přesouvá spíše do nočních hodin a při ulehnutí, přes den se
objevuje pouze při zvýšené pohybové
aktivitě dítěte. Se zvýšeným dechovým
nárokem se může objeviti tzv. hvízdavé, sípavé dýchání. V tomto případě
by si měli rodiče vyžádat vyšetření na
odborném pracovišti s vyšetřeními plicních funkcí s vyloučením počínajícího
astmatu.

OPOŽDĚNÉ DOZRÁVÁNÍ
IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Sníženou imunitou se v klinickém pojetí označují poruchy imunitního systému, které vedou ke zvýšené náchylnosti k infekcím. V širším pojetí je tzv.
imunodeficience jakákoliv porucha
v procesu imunitní reakce, odpovědi
organismu proti infekcím, ale též zvýšená náchylnost k alergiím, nádorovým
chorobám či chorobám autoimunitním,
kdy se v organismu tvoří protilátky proti vlastním tkáním organismu. U dětí
se porucha imunity projevuje zvýšenou
náchylností k infekcím, které bývají
opakované, dlouhotrvající, špatně reagující na léčbu, mnohdy s komplikacemi a s netypickým průběhem. Mimochodem dvakrát častěji bývají postiženi
chlapci než dívky. U většiny typů poruchy imunity je nejčastěji postiženým
dýchací systém, horní cesty, ale i dolní
cesty dýchací, dále se projevují opakované záněty středního ucha a vedlejších
dutin nosních, záněty hrtanu. Naopak
infekce postihující pouze horní cesty
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dýchací nebývají příznakem závažnější
poruchy imunity.

NUTNOST IMUNOLOGICKÉHO
VYŠETŘENÍ
Prvním projevem poruchy imunity
může být reakce na očkování proti tuberkulóze nebo proti virovým onemocněním. Tam, kde je vyloučena vážnější
porucha imunity lze podporovat obranyschopnost organismu zejména v jarním a podzimně-zimním období zvýšeným přísunem vitaminů, otužovacím
programem (dle rady lékaře je možné
se otužovat vzduchem či vodou). V lékárnách lze zakoupit přípravky na
zvyšování imunity. Ještě před tím je zapotřebí absolvovat imunologického vyšetření, protože jejich podáním lze pak
stimulovat jak žádoucí protilátky tak
i nežádoucí protilátky namířené proti
vlastním tkáním. Proto se všeobecně
doporučuje tzv. enzymoterapie. Přírodní enzymy obsažené v lécích posilují

Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opožděné vyzráváni imunitního systému.
Dítě ve školce začne stonat, dochází
k opakované stimulaci imunitního systému infekcí a při dostatečné rekonvalescenci se dítě tzv. promoří, dochází
postupně k poklesu četnosti infektů
i tíže jejich projevů a dítě nastupuje do
školy již bez opakovaných zdravotních
potíží. Pokud dojde k vyřazení z kolektivu kvůli infekčnosti prostředí, pak
je nutno zahájit imunologickou léčbu.
Bez cílené terapie se u neléčených pacientů zdravotní potíže v kolektivu školních dětí většinou vracejí a jelikož je
školní docházka povinná, dítě absolvuje léčbu na úkor školní docházky, což se
zpětně projevuje na zdravotním stavu
stresem z dohánění učiva.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: miminet.cz, orling.cz

Od autora bestselleru Jeden den

Vše co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit

Nicholls David
TŘI NA CESTĚ

James Dawson
JAK BÝT HOLKOU
JAK BÝT KLUKEM

Přeložila Dominika Křesťanová, 348,- Kč

Manželství po pětadvaceti letech – může být na světě něco
dramatičtějšího? Ani vražda! Ani teroristé! Poslední román autora slavného milostného příběhu Jeden
den to umí podat přesně
takhle – jako vražedný
teror všedního dne. Douglas a Connie jsou manželé ve středním věku.
Mají dospívajícího syna,
Douglas má pochybnosti
o sobě samém a Connie
má všeho akorát tak dost.
Je rozhodnutá odejít od
rodiny, protože takhle se
nudit a neustále povzbuzovat fňukajícího manžela, to už je lepší být sama. Když
Douglas pochopí, co hrozí, rozhodne se získat manželku
zpět. Pořád ji totiž, světe div se, miluje.

Přeložila Michala Marková, à 198 Kč

Chytré, zábavné a otevřené
příručky pro dospívající kluky
a slečny zodpoví všechny důležité otázky, které si kladou v pubertě. Autoři upřímně a vtipně
vysvětlují vše o dospívání, tělesných změnách, citech a pocitech, sexu i sexuální orientaci
nebo šikaně, ale i o praktických
věcech. Tyto knihy řadě rodičů
ulehčí trapné chvilky, kdy se
pouští do rozhovoru s ratolestmi na prahu dospívání.
Dokonce to udělá za ně.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
INZERCE

Glukánek

sirup pro děti
od 1 roku

• Glukánek sirup je doporučen Českou pediatrickou společností
jako doplněk stravy pro děti již od 1 roku.

• Použitým zdrojem jsou kvasnice (Saccharomyces cerevisiae),

které nemají oproti hlívovým betaglukanům typickou houbovou
chuť a vůni. Děti je proto mnohem lépe snášejí.

• V sirupu použitý betaglukan je v min. 70% čistotě.
• Sirup není záměrně koncipován jako multivitamin, kde jednotlivé
složky nemusejí být vždy v synergii a v dostatečně účinném množství.

• Neobsahuje žádné známé škodlivé konzervační látky.
• Jako sladidlo je použita fruktóza, a tudíž je sirup vhodný i pro diabetiky.
• Má pomerančovou příchuť.
• Doporučujeme užívat nejméně 3 měsíce.

Doporučená cena cca 180,- Kč. Žádejte ve vaší lékárně.
Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače (www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.

www.gynpharma.cz
www.glukanek.cz

Zdraví

Zdraví

ZÁNĚTY, POŠEVNÍ MYKÓZY
INZERCE

A KVASINKOVÉ INFEKCE

Trápí vás opakované gynekologické záněty, mykózy a kvasinkové infekce?
Pokud vaše odpověď zní, bohužel ano, měla byste o své intimní partie pečovat
– pravidelně, ale i velmi promyšleně.

Zdraví

Začít můžete očistnou bylinkovou kůrou. Vhodné jsou bylinky ve formě čajů
z kontryhele nebo řebříčku, které se pijí
třikrát denně. Pít můžete i speciální bylinné směsi na ženské potíže a existují
i míchané bylinkové čaje pro těhotné
ženy. Po celou dobu je třeba pití bylinek podpořit dalšími tekutinami kvůli
snazšímu vyloučení škodlivin a propláchnutí ledvin. Pijte minerální vodu
nebo čerstvě připravené zeleninové
št‘ávy. Omezte kávu a černý čaj, neboť
oba nápoje jsou silně kyselinotvorné.
Bylinky je dobré pít i po dobrání antibiotik, jako prevenci proti poševním
mykózám.

SEDACÍ KOUPELE
Zevně si můžete intimní oblast omývat
roztokem z čajovníkového oleje, který
dokáže ničit bakterie, plísně, kvasinky,
dokonce se osvědčuje i proti potížím
virového původu. Olej působí protizánětlivě, lehce znecitlivuje pokožku.
V poslední době se velmi osvědčil také
extrakt z grapefruitových jadérek. Dá
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se užívat jak ve formě tablet a kapslí,
tak zevně. Velmi účinná je i sedací koupel z extraktu grapefruitových jadérek,
které jsou k dostání ve formě kapek.
Výtažek obsahuje bioflavonoidy a brání množení bakterií, virů a plísní. Při nepříjemném pálení a svědění se osvědčují speciální bylinné masti přímo určené
na ošetření intimních partií.

PROSTŘEDKY INTIMNÍ HYGIENY
K intimní hygieně nepoužívejte obyčejná mýdla nebo chemické výrobky – narušují přirozené PH pochvy. Nahraďte
je jemnými přípravky, které osvěží, působí antibakteriálně a zabraňují i tvorbě plísní. Nejúčinnější jou intimní gely
a pěny, obsahující výtažek z Aloe vera.
Chrání především v „citlivých ženských
obdobích“ a zklidňují popraskanou či
poraněnou pokožku.

bídky. Vyhněte se konzervám všeho
druhu. Jezte často bílé a kysané zelí,
cibuli a pórek, ředkev a ředkvičky, česnek, křen a ostrou hořčici, podmáslí
a přírodní jogurt - to jsou vyhlášení
„nepřátelé“ kvasinek.   
Zřekněte se
cukru a všech jídel, ve kterých je obsažen, bílé rýže a všech výrobků z bílé
mouky. Občas si pro změnu připravujte
jídla z celozrnného obilí, ne však každý
den. Celozrnné obilí působí kyselinotvorně. Zeleninu připravujte šetrným
způsobem, aby se zachovaly vitaminy,
minerály a jiné zdravé látky, které obsahuje. Používejte metody jako je dušení, vaření v páře, ohřívání ve varných
sáčcích nebo v keramickém nádobí.
Jako koření používejte čerstvé bylinky,
solí šetřete. Po skončení kůry se stravujte nadále zdravě; mohli jste se mezitím
přesvědčit, jak vám dělá tento způsob
stravování dobře.

ÚPRAVA JÍDELNÍČKU
Základem jídelníčku by měly být především zelenina a saláty - čerstvé nebo
šetrně podušené, podle sezónní na-

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

NOVINKA ROKU 2015 – DOBRÝ SIRUP JAHODA
Představujeme novinku od Dobré vody „Dobrý sirup“, který rozšiřuje své
portfolio a představuje novou
příchuť – Jahoda, která je
dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších „rodinných“ příchutí
na trhu. Dobrý sirup jahoda
v sobě spojuje jedinečnou chuť,
zdravý vitamín C a nulový obsah
jakýchkoli konzervantů a umělých sladidel. Dobrý sirup jahoda
tak představuje sirup se svěží příchutí jahod, vhodný pro každého bez rozdílu.

STABILO EASYoriginal
Ergonomický inkoustový roller
•
ve variantě pro
leváky a praváky
zvlášť
•
úchopová
zóna
z neklouzavého
materiálu
•
modrý zmizíkovatelný inkoust
•
náplně tlouštky 0,5
a 0,3mm

Luštěniny jsou IN
Luštěniny byly již pro starověké národy
nezbytnou součástí jídelníčku. Není se
vůbec čemu divit, jsou totiž velmi bohaté
na bílkoviny, vlákninu, minerály i vitamíny
a navíc mají i nízký obsah tuků. Pokud si
chcete pochutnat a zároveň udělat něco
pro své zdraví, vyzkoušejte Luštěninové
směsi Lagris, ze kterých připravíte spoustu
rozličných pokrmů.

Čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny
Pravidelné pití čerstvých ovocných a zeleninových šťáv je pro lidské tělo blahodárné
a k nezaplacení. Kniha pomůže i úplným
„džusovým“ začátečníkům stát se mistry.
Dozvíte se, co všechno budete k výrobě
potřebovat, které ovoce a zeleninu vybrat,
jaké druhy jsou nejvhodnější pro výrobu
čerstvých nápojů.
Chcete vyhrát jednu z pěti knížek?
Stačí odpovědět na otázku, Jak se jmenuje
firma, kterou si založila autorka knihy?
Odpověď naleznete na stránkách
www.metafora.cz. Své odpovědi zasílejte
na mail soutez@rodinaaja.cz, heslo Metafora.

Svačinka pro miminka od Hamé
Hamánek přináší ovocnou Svačinku v praktickém balení určeném pro nejmenší děti. Praktický sáček je opatřený bezpečnostním uzávěrem, po jehož sejmutí je
Svačinka přichystána ke konzumaci. Díky
jemné konzistenci je vhodná pro děti již od
ukončeného 4. či 5. měsíce věku. Jako svačina ale přijde vhod také starším dětem do
školy či do batůžku na výlety.
V nabídce jsou 4 druhy ve 120g balení:
s mangem, s hruškami a banány, s jahodami a s červeným ovocem. Všechny bez
přidaného cukru a umělých barviv.

Vyhrajte Braun Silk-épil 9 pro dlouhotrvající hladkou pokožku
Epilátor Braun Silk-épil 9 díky celé řadě inovativních vylepšení přináší dlouhotrvající pocit krásné pokožky až po dobu
4 týdnů. O 40 % širší hlava v jednom tahu zachytí a odstraní ještě více chloupků pro mnohem rychlejší epilaci. Jeho
zakřivený tvar umožňuje těsnější kontakt s kůží a v porovnání s voskem odstraňuje chloupky až čtyřikrát kratší. Vysokofrekvenční masážní systém svými vibracemi a možnost použití ve sprše stimulují pokožku pro lepší a jemnější výsledek.

Soutěžní otázka:
Kdo je tváří nového epilátoru Braun Silk-épil 9?
A.
Julia Roberts
B.
Claudia Schiffer
C.
Jessica Alba

Pro nápovědu navštivte prosím: www.braun.com/cz. Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

Pro ty nejmenší Biopron Laktobacily Baby BIFI+
Nejen dospělí, ale i děti potřebují občas pomoci se správným fungováním
zažívacího traktu. Právě pro tyto účely je tu Biopron Laktobacily Baby BIFI+.
Hlavní podíl obsažených probiotik tvoří bifidobakterie, které jsou důležité zejména
pro dětský organismus - bifidobakterie jsou
totiž první mikroorganismy, které osídlují
trávicí trakt dítěte při přirozeném porodu.
Přípravek je vhodný pro děti již od narození, a to nejen v průběhu, ale i po užívání
antibiotik. Díky vysypávacím tobolkám nebudou mít děti problém s jejich pozřením.
K dostání v lékárnách

EasySandwich - nové pomazánky od Hamé
Hamé přichází s novinkou pro všechny, kdo chtějí žít moderně. Lehká, chutná a snadno roztíratelná pomazánka EasySandwich je vyrobena na bázi rostlinných olejů. Ideální na váš sandwich, chléb či bagetu. Praktické a znovu
uzavíratelné balení se hodí třeba na pohodovou svačinku, na výlet, na party
nebo jen tak na chuť. Vyzkoušejte EasySandwich s tuňákem, olivami, karotkou a jarní cibulkou nebo s kuřecím masem.

Zvlhčovač vzduchu Crane

Jak připravit rychlý a chutný oběd
nebo večeři? Stačí mít v mrazáku ty
správné ingredience. Milovníkům
rybích pokrmů doporučujeme
Labužnické rybí filé s brokolicí
od FRoSTY. Příprava je snadná
a s využitím mikrovlnné trouby
vykouzlíte lahodný pokrm již za
15 minut. Vše se 100% přírodní
chutí bez glutamátu a dalších
chemických dochucovadel.
www.frosta.cz

Slavte s M&M´s
M&M’s mají letos celou řadu důvodů k oslavě. Pokud patříte k příznivcům těchto lahodných čokoládových bonbónů, těšit se můžete
na skvělé 20 gramové
balení, digitální aktivity
včetně zábavného spotu v hlavní roli s Červeným i Žlutým, a navíc
jsou pro vás připraveny
báječné dárky. M&M’s
prostě uspořádaly slavnosti ve velkém stylu.
Zjistěte více na www.m-ms.cz a od poloviny září také na novém facebookovém profilu nebo se pro M&M’s rovnou zastavte v obchodě.

Skvělý dárek pro Vaše dítě. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu usnadní Vašim
dětem dýchání a zajistí klidný spánek. Zdraví Vašich dětí je to nejdůležitější!
Zábavný hravý design v podobě zvířátek se hodí do každého dětského
pokojíčku nebo bytu i jako dekorace (více druhů).
Exkluzivně na www.babyelement.cz

Oblíbená hra Scotland Yard nyní i pro hráče už od
šesti let
Kde je Mistr X? Do pátrání po uprchlém zločinci v napínavé hře Scotland Yard
od společnosti Ravensburger se nově mohou pustit i začátečníci a mladší děti.
Populární desková hra přichází v nové zjednodušené variantě Scotland Yard
Junior pro hráče již od šesti let.
Nyní mohou i malí detektivové
pocítit, jaké to je pronásledovat
zloducha a rozvíjet přitom své
logické a strategické myšlení
i spolupráci v týmu.
Pro více informací navštivte
www.ravensburger.cz

SKVĚLÍ POMOCNÍCI

20%
sleva

PRO KAŽDOU MAMINKU!
UNIKÁTNÍ KÓD: PG20MR

Zadejte kód slevy PG20MR v e-shopu WWW.PRESCO.CZ
a získejte slevu 20 % na MAMINKOVSKÝ a TĚHOTENSKÝ KALENDÁŘ.

Platnost slevového kupónu je do 31. 10. 2015. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Zdraví

JAK BÝT NA PODZIM

V POHODĚ
Přestože každý rok doufáme, že se to nestane, realita je taková,
že už je zase tady. Období, kdy léto končí a nastupuje podzim.
Dny se krátí, sluníčko už tak často nesvítí a nám jako by čas od
času docházela energie. Co udělat proto, abychom i na podzim
byli zdraví a v pohodě?

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Existuje samozřejmě spousta možností,
jak organismu pomoci a na podzim ho
připravit. Pokusme se na úvod o malý
výčet.
1. V létě býváme mnohem více v pohybu. Pokud je tělo zvyklé nelenošit, neměli bychom ho nechat
zlenivět. Co takhle přihlásit se na
nějaké zajímavé cvičení?
2. Obvykle si uvědomujeme, že sluníčko pleť vysouší a my se o ni přece jen musíme starat. Ani podzimní vítr ale není to pravé ořechové
a určitě by nebylo na škodu nechat
si pleť vyčistit, ošetřit a pak o ni
pravidelně pečovat.
3. Na jaře se povětšinou vrhána na
hubnoucí kůry, abychom do plavek
vypadali co nejlépe. Před zimou
mívá naše tělo tendenci tukové
zásoby nabrat zpět. Nenechte ho.
Dodržujte letní lehčí jídelníček,
máte-li trochu času zkuste tělo
podpořit třeba i za pomoci moderní techniky, jakou je třeba vacupress. Byla by přece škoda, aby vaše
snaha vyzněla naprázdno.
4. Často zapomínáme, jak v létě trpí
nohy, obzvláště paty. Já vím, že
dobrá pedikérka se cení zlatem,
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ale zkuste k nějaké vyrazit. Pravidelnou údržbu už potom jistě
zvládnete doma.
Možná si teď říkáte, čím začít. Určitě
tím, že organismus ošetříme a připravíme na to, co bude následovat. Začít
bychom měli určitě očistnou kůrou.
Většina lidí si na prvním místě představí
zásadní změnu stravování, diety a omezení v požitcích na určitý čas. K dalším
opatřením náleží změna denního, týdenního nebo měsíčního režimu a cvičení. Je nutné si uvědomit, že žádná
z uvedených položek není důležitější
než ty ostatní. Obecně platí, čím je kúra
restriktivnější, tím kratší musí být, aby
nedošlo k poškození zdraví. Jak název
napovídá, jde o pročištění organismu
a to až na úrovni buněk. Tělo používá
své detoxikační metody a my mu vlastně práci jen ulehčujeme. Po očistné fázi
měla vždy nastoupit fáze regenerační!

dnů. Často se užívají v rámci týdenního cyklu, kdy každý sedmý den dodržovaný půst vyvolává ty správné impulzy pro náš vnitřní tělesný rytmus.
•

•

•

JAKOU SI VYBRAT?
Existuje samozřejmě velké množství
očistných kůr. K často používaným patří diety, kdy se využívá jedna nebo
malá skupina potravin. Výhodou
těchto kúr je nárazové pročištění. Doporučuje se délka od jednoho do tří

•

Příkladem může být bramborová
dieta. 1000 až 1500 g brambor
uvaříme nejlépe ve slupce a rozdělíme na 5 až 7 denních jídel. Taková jednodenní dieta odlehčí krevní
oběh, zažívání, látkovou výměnu
a působí močopudně.
Během mrkvové diety konzumujeme 1000 až 1500 g strouhané nebo
uvařené mrkve s malým množstvím oleje, smetany nebo mléka
během dne. Zásadně nesolíme!
Příznivě působí na záněty žaludeční a střevní sliznice.
Pokud potřebujeme odlehčit krevní oběh a upravit krevní tlak můžeme vyzkoušet tzv. rýžový den.
Jednou týdně podáváme asi 300 g
celozrnné rýže (váha v suchém stavu), uvařené v nesolené vodě.
Dieta s čerstvým ovocem se doporučuje jednou týdně lidem, kterým
syrová strava nepůsobí potíže.
400 g jablek, 700 g hrušek a 400
g banánů rozdělíme do 5 až 7 jí-
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del. Můžeme přidat ananas, který
obsahuje enzym bromelin, který
usnadňuje trávení masitých jídel.
Banán působí blahodárně na tlusté střevo. Třešně, obzvláště plané
ptáčnice, černý, červený rybíz, brusinky a hrušky působí protirevmaticky. Šest vlašských ořechů denně
dodá dostatečné množství nenasycených mastných kyselin, vitaminu
B1, B6 a E.
Velmi oblíbená je dieta s čerstvými
zeleninovými a ovocnými šťávami. 1,5 l neslazené šťávy se rozdělí do 5 až 7 porcí denně. Šťávy
neobsahují téměř žádné množství
vlákniny, a proto dokonale odlehčí zažívací ústrojí, krevní oběh
a látkovou výměnu. V brukvovité
zelenině je obsažen metyl-methioninsulfonium bromid, pozitivně
působící při gastritidě, žaludečním
a dvanácterníkovém vředu. Betain
a betanin obsažený v červené řepě
upravuje činnost jater a likvidu-

je nežádoucí bakterie ve střevě.
Ředkev obsahuje sulforafen, který
udržuje příznivou střevní mikroflóru a ochraňuje žlučník před zánětem. Šťáva z okurky regeneruje
pokožku. Nálev z kvašené zeleniny
upravuje zácpu. Nejpoužívanější je
směs karotky, červené řepy, celeru
a šťávy z libovolného ovoce.
•
Podstatou mléčné kúry je asi 1 litr
mléka či podmáslí rozdělený do
5 porcí během dne. Kromě obecného odlehčení organismu dojde
k zlepšení projevů kožních nemocí.
To ovšem neplatí u lidí alergických
na mléčnou bílkovinu.
Sauna by neměla chybět
Pokud ovšem chcete váš organismus
opravdu pročistit, určit byste v tomto
období neměli zapomenout na návštěvu sauny. Sjednejte si jednou týdně alespoň dvě hodiny. Nejlépe se svými přáteli, pokud se jedná o saunu smíšenou
pro muže i ženy. Slovo sauna pochází
z finštiny. Znamenala původně jámu

v zemi a později místnost na pocení.
K léčbě a prevenci se užívá nejčastěji
suchého tepla. Hlavním cílem saunování je posilování regulačních mechanismů a detoxikace organismu. Utužuje
obranu těla proti nachlazení, posiluje
krevní oběh a nervovou soustavu. Očišťování těla probíhá na dvou úrovních:
škodlivé látky se vylučují potem a díky
zvýšení bazální teploty dochází ke zvýšené sekreci v ledvinách a plicích. Složení potu se během saunování mění.
Nejdříve je velmi koncentrovaný a postupně se stává řidším. Vedle škodlivých
látek ztrácíme i minerály a vodu, které
musíme znovu doplnit!
Tak je vaše tělo dostatečně pročištěné, kosmeticky ošetřené a každý druh
den se potíte v posilovně, aby získalo
žádoucí tvary? Potom nezbývá než vám
popřát pěkný podzim!
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: www.pharmanews.cz

Komerční prezentace

HOMEOPATICKÁ POMOC PRO ŠKOLÁKY
Nástup do školy je pro dítě náročný psychicky i fyzicky. Musí se vyrovnat s odloučením od rodičů, soustředit se na
probírané učivo a vycházet s novými spolužáky. Zároveň přichází do prostředí, ve kterém se snadno šíří infekční onemocnění a které zatěžuje jeho imunitní systém. Problematické chování, vysokou nemocnost i nejběžnější zdravotní
problémy vám pomůže zvládnout homeopatie.
Homeopatie je v péči o dětské zdraví
tou nejlepší volbou: homeopatické léky
se vyrábějí z přírodních surovin, nemohou negativně ovlivnit vývoj dítěte a
nezatěžují jeho organismus, proto je
možné užívat je preventivně i při dlouhodobých zdravotních problémech.
Některé děti špatně snášejí školní prostředí, ve kterém se musejí vyrovnávat
s nepochopením. Svou frustraci si vybíjí
na spolužácích, ubližují jim a vyrušují,
aby si vynutily pozornost. Problematické chování pomáhá řešit homeopatikum Chamomilla recutita AKH.
Na rozdíl od léků proti poruchám pozornosti netlumí osobnost dítěte. Homeopatikum zbavuje dětské chování
vzteku, který je reakcí na bolest nebo
emocionálně vypjatou situaci. Děti
přestanou rušit při vyučování a vymizí záchvaty agresivity. Chamomilla
recutita AKH pomáhá školákům i při

nespavosti nebo bolestech břicha, které nedovolí usnout. Tiší bolesti při zánětu uší nebo bolesti zubů. Zmíněné
problémy se obvykle zhoršují v teplém
prostředí a během noci, signalizuje je
zarudnutí jedné tváře.
Začátek podzimu provází teplotní výkyvy – rána jsou nepříjemně chladná, ale
po poledni slunce hřeje. Změny počasí
zatěžují imunitní systém dětí stejně
jako stres ze školního prostředí. Děti
jsou pak zranitelnějšími ve chvíli, kdy
se kolektivem šíří infekční onemocnění.
Homeopatikum Silicea pomáhá nabudit imunitu dětí i jejich rodičů. Preventivním užíváním homeopatika můžete
předcházet chřipce, nachlazením i zánětům mandlí a středního ucha. Pokud
už nemoc propukla, podáváním léku
třikrát denně podpoříte tělo v boji s nákazou a zkrátíte tak dobu onemocnění.
Zdravotní problémy způsobené pře-

chody mezi teplým a chladným prostředím pomáhá léčit homeopatikum
Dulcamara AKH. Při léčbě chřipky
ulevuje už od prvotních bolestivých příznaků, poradí si s bolestmi zad, svalů,
kloubů i ledvin, které vzniknou například po sezení na studených lavičkách
a prolézačkách za chladnějšího počasí.
Nachlazení provází i rýma, kterou šetrně
léčí homeopatikum Allium cepa AKH.
Nosní spreje a kapky sice přinášejí rychlou úlevu, ale rýmu neléčí a mohou se
užívat jen omezenou dobu. Homeopatikum uvolní zahleněné dýchací cesty,
je možné ho užívat libovolně dlouho
a bez obav z nežádoucích účinků. Od
urputné rýmy pomůže dětem každého
věku, ale i nastávajícím a kojícím maminkám nebo seniorům.
MUDr. Alexander Fesik
lékař a homeopat

INZERCE

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
odpovídá MUDr. Alexander Fesik (Akademie klasické homeopatie, Ostrava)
Nevadí, když přivedu dítě poprvé k homeopatovi už nemocné?
Pokud je dítě nemocné, homeopat vybere správný lék na konkrétní zdravotní problém.
Obvykle se však děti bojí cizích lidí a cizího prostředí. Pokud se s homeopatem seznámí
už dříve, popisují své problémy otevřeně a chovají se přirozeněji. Důvěra je důležitá
a pomáhá homeopatovi zjistit příčinu zdravotních potíží. Například když se dítě svěří,
že je šikanováno, což může být spuštěč bolestí břicha před odchodem do školy.

Jak vypadá vyšetření u homeopata?
Základem je důkladné pozorování. Homeopat sleduje držení těla a chůzi, všímá si,
jestli je dítě hubené nebo baculaté, zda je oblečené teple nebo „na lehko“, jak se chová
k lékaři a k rodičům. Důležité jsou i detaily jako špína za nehty, modřiny po pádech a
kruhy pod očima. Homeopat potřebuje poznat vedle aktuálního stavu také zdravotní
historii dítěte. Všechno ho přivádí k výběru správného léku a léčebného postupu.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS E-MAILEM NEBO PO TELEFONU
596 113 330 / 776 879 799 | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ | budtezdravi@budtezdravi.cz
Novinky naleznete také na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE
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KŘEČOVÉ ŽÍLY
Trápí vás křečové žíly nebo-li varixy? Nevzhledné, uzlovité, na povrch vystupující
žíly dolních končetin nejsou jen estetickým problémem, ale postupem času se
stávají zdravotní komplikací a příčinou závažných onemocnění.

INZERCE
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Křečové žíly (varixy) jsou problémem
mnoha mužů a zvláště žen. Statistiky
uvádějí, že v některých zemích jimi trpí
až 40% dospělé populace, což je celkem alarmující.

•
Vrozená vada žilních chlopní
Pokud žilní chlopně nefungují už od
narození, nebo je jejich funkce oslabena, je to největší předpoklad vzniku
křečových žil.

PRŮVODNÍ JEVY
CO TO JSOU KŘEČOVÉ ŽÍLY?
K pochopení vzniku křečových žil,
je třeba mít aspoň základní znalosti
uspořádání a funkčnosti cévního systému. Zásobení krví dolních končetin
je zajišťováno hlubokým a povrchovým
systémem žil. Hluboké žíly jsou uloženy mezi svaly, povrchové jsou uloženy
pod kůží. Křečové žíly jsou onemocněním povrchového žilního systému. Mají
modrofialovou barvu,v některých místech sytější, jsou rozšířené a uzlovitého
tvaru. V pokročilejším stádiu vystupují
nad povrch těla, jsou tedy zřetelně
hmatné.

Projevy rozvíjejících se křečových žil
jsou různorodé, záleží samozřejmě na
stádiu onemocnění a okolnostech. Počáteční stádium, kdy se nemusí viditelně křečové žíly projevovat, je typické zvýšenou únavou a bolestí nohou.
Zvláště večer při námaze a dlouhém
stání má dotyčný pocit těžkých nohou,
cítí v nich značnou únavu a potřebu si
sednout. Naopak při dlouhém sezení
jsou nohy jakoby otlačené a je třeba je
rozhýbat. V noci se mohou objevovat
taktéž bolesti nohou, křeče, záškuby,
brnění a pocit pálení.

ných žil. Metody operací jsou stále
efektivnější, řezy čím dál tím menší (3-5
mm). Provádí se většinou při místním
znecitlivění ambulantně. Tato metoda
je osvědčená a má dobrý zdravotní i estetický efekt.
•
Sklerotizace
Je to metoda vhodná k ošetření menších křečových žil, tzv. minivarixů, metliček. Léčba se provádí ambulantně, kdy

LÉČBA
VZNIK KŘEČOVÝCH ŽIL
Vznik křečových žil je připisován nedostatečnosti žilních chlopní a nepevnosti žilních stěn. Tyto funkční vady však
nevznikají samy o sobě, jsou dány mnoha příčinami a s postupem času mají
tendenci se zhoršovat, až můžou dojít
do nejzávažnějšího stadia - bércových
vředů. Obecně tedy platí, že pokud žilní chlopně dobře nedomykají a stěny
cév nejsou dostatečně pevné, za účasti jiných faktorů (přetěžování, zvýšená
okolní teplota, silný tlak apod.) dochází k žilní nedostatečnosti, rozšiřování
cév a městnání krve. Nejdříve se to jeví
jako únava nohou, ale ve své podstatě
jde o první příznak vzniku civilizačního
onemocnění zvaného chronická žilní
choroba (zkratka CVD z anglického
Chronic Venous Disease). Křečové žíly
jsou pak jedním ze stádií tohoto onemocnění.

PŘÍČINY VZNIKU KŘEČOVÝCH ŽIL
Pokud nebereme v úvahu, že vznik křečových žil je daní za vzpřímenou chůzi,
musíme posuzovat jiná hlediska. Příčin
vzniku křečových žil je hned několik:
•
Dědičnost
Nejčastější příčinou je dědičnost, statistiky uvádí 90%. Pokud se křečové žíly
vyskytnou v rodině, je velmi velká pravděpodobnost, že její členové budou náchylní k jejich vzniku.
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Léčba křečových žil je dvojí, konzervativní a radikální:

KONZERVATIVNÍ LÉČBA
Měla by být zahájená co nejdříve, již při
prvních známkách žilního onemocnění.
Uleví od bolesti, zmírní příznaky a oddálí rozvoj choroby. Jedná se především
o léčbu medikamenty, léky na zlepšení
funkce žilního systému se jmenují venofarmaka a ty nejúčinnější jsou na lékařský předpis. Podpůrnou roli můžou
mít masti či krémy, které zlepšují kožní
projevy onemocnění.
Doporučují speciální úlevové cviky, které současně napomáhají i lepšímu zpětnému toku krve v žilách dolních končetin. Při práci i při denních činnostech se
doporučuje nošení speciálních kompresivních punčoch nebo bandáže.
Pokud vás trápí křečové žíly, dbejte
na životosprávu (správné stravování),
dostatečný přísun tekutin, vhodnou
pohybovou aktivitu, dopřejte si čas
na odpočinek a dodržujte zvýšenou
hygienu v oblasti křečových žil. Určitě
navštivte svého lékaře, který vám
doporučí a předepíše vhodnou léčbu.

RADIKÁLNÍ LÉČBA
Radikální léčba je většinou léčba operativní a má několik možností:
•
Klasická nebo miniinvazivní operace
Je to chirurgické odstranění postiže-

se do žíly napustí látka, která způsobí
umělý zánět. Po čase se žíla vstřebá.

PREVENCE
Prevence křečových žil je prakticky
nemožná, pokud jsou dány genetické
dispozice nebo nastanou prudké hormonální změny v organismu je těžké
křečovým žilám předcházet. Je však
možné mírnit příznaky, chronického žilního onemocnění a zastavit zhoršování
nemoci, a to vhodnou léčbou konzervativní - režimovými opatřeními, účinným
venofarmakem, kompresí.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Bolí vás nohy?
Máte pocit tíhy, napětí v nohách?
Trápí vás křečové žíly?
Více informací k chronickému žilnímu onemocnění najdete na:

www.zilniporadna.cz

Krása

Strávili jste krásný den na pláži a právě vyrážíte
do stinného hotelového pokoje? Potom byste asi
měli vědět, jak pečovat o své tělo po odchodu ze
slunce, aby netrpělo...

VRÁTILI JSME SE

Z PLÁŽE...

Krása

Naštěstí už jsme se snad přenesli přes
opalovací oleje bez faktorů a vysedávání na přímém slunci bez namazání, ale
přemýšlíte taky o péči „po“? Po tom,
co se vrátíte z pláže nebo koupaliště
a unavené kůži a vlasům něco chybí…

PÉČE O PLEŤ
Slaná voda, teplo a vítr jsou
škodlivými faktory způsobujícími dehydrataci pleti. Navíc
krémy proti slunečnímu záření ucpávají póry, proto je
velmi důležité se alespoň dvakrát za 14 denní dovolenou
„oloupat“. Dopřát si peeling
celého těla a pak se namazat
vysoce hydratačním krémem,
abyste předešla nejrůznějším
kožním problémům. Určitě
přijedete z dovolené o malinko méně opálená, zato vám
barvička vydrží mnohem déle.
Určitě nesmíte zapomenut
ani na hydrataci. Hydratace je
v létě velmi důležitým faktorem, pokud si chcete udržet
stále perfektně vypadající
pokožku a zářivé vlasy. Na dovolené pijte hodně vody. Pokud se proléváte kávou, o to
více si dopřejte neperlivou
čirou tekutinu. Není důležitější období vnitřní hydratace
než letní rozpálené měsíce.
Vnitřní hydratace zároveň
pomáhá proti dehydrataci pokožky. Tu
dokrmujte krémy na opalování s vysokým faktorem a samozřejmě mléky po
opalování. Nejlépe uděláte, když si pořídíte krém s obsahem Aloe vera nebo
Pantenolem. Aloe Vera je rostlinou,
u které se musíme na chvíli zastavit.
Aloe Vera dokáže totiž pronikat dermální vrstvou, a proto působí i zevnitř
těla. Díky této vlastnosti hojí právě spáleniny, oděrky a je schopna nahrazovat
i tukové buňky kostí. Aloe Vera gel
působí jako přírodní čistič (obsahuje
saponiny), prochází tkání díky přítomnosti ligninu. Pracuje jako anestetikum
v místech, kde je aplikován. Zmírňuje
bolesti ve svalech, kloubních spojeních
apod. Je baktericidní, pokud je aplikován ve vysoké koncentraci po několik
hodin v přímém kontaktu s bakteriemi.
Dokáže likvidovat virus a je fungicidní.
Je proti-svědivý, redukuje krvácení, srá-
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ží teplotu zanícených částí těla. Je protizánětlivý. Působí jako přírodní zvlhčovač, dodává vlhkost všem vrstvám
kůže. Zvyšuje normální buněčné množení, čímž urychluje regenerativní fázi
hojivého procesu. Roztahuje kapiláry
(krevní cévy nejmenšího průměru), rozbíjí a stravuje mrtvou tkáň. Je výživný

pleť na obličeji. Nezapomínejte na ně!
Během dne používejte balzámy na rty
s vysokým UV faktorem. V lékárnách
a drogériích seženete velké množství
různých druhů tyčinek a balzámů na
rty z letní řady, jež jsou absolutně to
nejlepší, co jim můžete dopřát. Kromě
toho, nezapomeňte na hydrataci. Hydratace je přesně to, co vaše rty
potřebují po škodlivém vlivu
UV záření a slané mořské vody.
Vyzkoušejte hluboce hydratační balzám, který pomáhá
zahojit popraskané rty. Chrání
je před vysušováním a popraskáním. Vaše rty se budou cítit
jemně hladké a dokonale hydratované.

4. BOSÁ NA PLÁŽI
Vraťte se do dětských let a rozeběhněte se po pláži bosá!
Nejenže se vám písek a kamínky stanou osobní manikérkou,
ale skvěle posílíte i nožní klenbu, což nikdy není na škodu.
Písek pomůže odlupovat odumřelé buňky a zároveň si budete připadat jako na luxusní
masáži. Získáte tak pokožku
nohou jakou se pyšní miminka.

5 NEJ PRO SLUNEČNÍ DEN

pro tělo a kůži, poskytuje širokou škálu
vitamínů, minerálů, sacharidů, enzymů
a aminokyselin..

2. PÉČE O VLASY
Není nic lákavějšího, než sluncem políbená kštice lesknoucí se a stáčející se do
úhledných pramenů. Zvlněné vlasy ze
slané vody vypadají krásně, ale neměla byste si je nechat neumyté déle než
jeden den. Důvodem je mořská voda,
díky níž dochází nejen k vysušování
kůže, ale i vlasů! Proto je jemné mytí
vlasů jedním z nejdůležitějších úkonů
po příchodu z pláže. Druhým nejdůležitějším krokem pro vlasy je použití
správného kondicionéru a dvakrát do
týdne i masky. Nezapomínejte ani na
pořádný klobouk nebo šátek do vlasů.

3. PÉČE O RTY
Rty potřebují stejnou pozornost, jako

Na závěr si pojďme shrnout, co
všechno bychom měli udělat
proto, aby naše tělo po létě
neplakalo
1. Ještě důležitější než dobrá knížka
a dobrá svačina jsou kvalitní sluneční
brýle a opalovací přípravky na tělo, tvář
i rty.
2. Opalovací kosmetika potřebuje čas
k tomu, aby mohla začít účinně působit. Proto bychom se měli nakrémovat
už asi půl hodiny před sluněním.
3. Po každém koupání je třeba znovu
aplikovat opalovací přípravek.
4. Mezi 11. až 15. hodinou je sluneční
aktivita nejvyšší – zamiřme proto do
milosrdného stínu.
5. Po celodenním opalování by mělo
následovat osprchování a následné
ošetření pokožky celého těla speciálními přípravky po opalovaní, které sluncem namáhanou pokožku hydratují
a vyživují.
Zdroj: Viviete.cz,
foto: Shutterstock.com

Tip pro Vás! Objevte tempeh
Pokud jste tempeh doposud složitě sháněli jen ve specializovaných obchodech, nyní vám udělá radost BILLA, která právě přináší novinku Naše bio
Tempeh smažený. Typická lehce stravitelná dobrota původem z asijské kuchyně patří díky fermentaci mezi nejkvalitnější sójové výrobky. Často se používá ve vegetariánské stravě a díky značnému obsahu bílkovin je vhodnou
náhradou masa. Hlavní surovinou, která se při výrobě používá, jsou prvotřídní, ekologicky pěstované sójové boby. Ve smažené úpravě se tempeh
nejlépe kombinuje s nudlemi, zeleninou
a rýží, hodí se do těstovin a na salát. Vyzkoušet můžete také neobvyklou polévku, pomazánku nebo zapečený tempeh
s bramborami. Zaručeně oceníte jeho
jemnou ořechově-houbovou chuť, rychlou přípravu a variabilitu.
Více informací na: www.billa.cz

Pečujte o nohy

s láskou…

Levandulový krém k péči o chodidla

Krémová tatarka
na langoše i do salátu
Značka Otma uvádí na trh novinku
– tatarskou omáčku s jemnou chutí
a bohatou krémovou konzistencí.
Tatarka je vyrobena z kvalitních
ingrediencí, jejichž pečlivě zvolená kombinace zaručuje vynikající chuť. Vychutnáte si ji hned na
několik způsobů – jako přílohu ke
smaženým pokrmům, k masu, na
langoších, v pomazánkách i nejrůznějších salátech.

· přírodní levandulové silice
· zjemní a zvláční chodidla
· změkčí ztvrdlou kůži
na patách

Deo spray na nohy
· mentol a čajovníkový olej
· osvěží a zbaví nohy únavy

TWIX WHITE: BÍLÁ NIKDY NEVYJDE Z MÓDY
Do bílé se zahalila populární čokoládová tyčinka Twix. Limitovaná edice
Twix White dokáže naplnit očekávání i těch největších požitkářů. Uvnitř
balení čekají dvě perfektní tyčinky, každá stylová a osobitá, stejně jako vy.
Nenechte si ujít bílý klenot, který nikdy nevyjde z módy!

www.astrid.cz

Krása

TYPY PLETI

A JAK O NĚ PEČOVAT

Krása

Také si rádi přečtete v různých moudrých návodech, jak je správné pečovat
o mastnou, suchou, či smíšenou pleť, bohužel ale vůbec nevíte, kam ta
vaše právě patří?

INZERCE

Krása

Potom se vám právě teď budeme snažit
vnést trochu světla do vašich temnot…

krém s vitaminy A a E. Pravidelně by
se také měla používat výživná pleťová
maska.

MASTNÁ PLEŤ
je hrubší a má zřetelně rozšířené póry.
Znatelná jsou zejména ústí mazových
žláz (komedony), která mohou být
uzavřena černými čepičkami. Mastná
pleť je relativně odolná, avšak vyžaduje zvýšenou péči, zejména v pubertě.
Pravidelně (nejlépe tedy ráno a večer)
by se měla ošetřovat pleťovým mlékem
a pleťovou vodou nebo čisticím gelem
či pěnou, následovně nanést hydratační krém nebo lehký krém či emulzi.
Pravidelně by se také mělo provádět
hluboké čištění odborníkem, nejlépe
ve formě pleťové masky stahující ústí
mazových žlázek.

SUCHÁ PLEŤ
je méně odolná a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí
jako slabá. Většinou je citlivá a vyžaduje více péče. Ke každodennímu ošetření je vhodné používat pleťové mléko,
pleťovou vodu a hydratační krém nebo
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SMÍŠENÁ PLEŤ
je nestejnoměrně promašťována, nejvíce zejména v oblasti nosu, čela a brady. Ostatní partie jsou normální nebo
suché. Tento typ pleti je nejčastější.
U smíšené pleti by se mělo používat
k očištění pleťové mléko, ale na mastné
partie pleťová voda, pro dočištění středu obličeje čisticí gel či pěna a na závěr
hydratační krém. U tohoto typu pleti
je vhodné pravidelně čistit centrální
partie obličeje u kosmetičky a používat
hydratační pleťové masky.

NORMÁLNÍ PLEŤ
je samozřejmě ideální a na pohled
velmi pěkná a pružná. Je totiž stejnoměrně promašťovaná, póry jsou jemné
a téměř neznatelné. Ošetřuje se pleťovým mlékem, pleťovou vodou a hydratačním krémem. Pro tento typ pleti jsou
nejlepší osvěžující pleťové masky, např.
z ovocných kyselin.

KTERÁ KE MNĚ PATŘÍ?
Tak, teď už víte, jaké čtyři typy pleti rozeznáváme. Pořád ale ještě asi netušíte
nic o tom, do které skupiny právě vy patříte. Test je poměrně jednoduchý.
Večer omyjte obličej vodou, ráno na
něj přiložte papírový ubrousek a lehce
přitlačte zejména na čele, nose, tvářích
a bradě. Mastná pleť zanechá mastný
otisk, u suché zůstane ubrousek bez
otisku, normální bude mít otisk pouze
ve středu obličeje, pleť smíšená zanechá otisk v místech čela, nosu a brady,
avšak tváře zůstanou suché.
Samozřejmě je nutné si uvědomit, že
typ kůže však není po celém těle stejný.
Kůže bývá mastnější na zádech, obličeji
a hrudníku, sušší naopak bývá na rukou, nohách a chodidlech, kde se mazové žlázy nevyskytují. V souvislosti se
změnami v organismu a s přibývajícím
věkem se typ pleti může během života
měnit. Pro každou péči je velmi důležité brát v úvahu momentální stav pleti
– například její promaštění a citlivost.
Foto: Schutterstoc.com,
zdroj: medicína.cz

INZERCE

Výživa

Výživa

KDYŽ NÁS TRÁPÍ ALERGIE

NA MLÉKO…
Alergie na kravské mléko a mléčné výrobky je vůbec nejčastější
potravinovou alergií u dětí. Trpí jí zejména kojenci a objevuje se
téměř vždy do prvních narozenin. Nezřídka se stává, že začínajících
problémů si můžeme všimnout již v době, kdy je dítě plně kojeno.
Neměli bychom zaměňovat pojem alergie na mléko a intolerance
laktózy - alergie na mléko znamená reakci na některou z mléčných
bílkovin, zatímco intolerance laktózy znamená nesnášenlivost
mléčného cukru a mezi pravé alergie nepatří.

Výživa

První obtíže u dětí alergických na mléko mohou být po zavedení mléka nebo
mléčných výrobků do jídelníčku - tedy
zařazení mléčné kaše, umělé výživy
nebo podání jogurtu. U nich se nejčastěji brzo po jedné z prvních dávek mléka objeví kopřivka, zarudne kůže, dítě
začne kýchat či slzet, někdy i zvracet.
Výjimečně může vzniknout až velmi
nebezpečná a život ohrožující anafylaxe, kdy je dítě apatické, se zhoršeným
dýcháním a poruchou krevního oběhu.
Část dětí je na bílkovinu mléka natolik citlivých, že problémy u nich vyvolává i minimální množství kravského mléka,
které pronikne do mléka kojící
matky. U nich mohou příznaky
vzniknout v podstatě již od narození a jedná se zejména o ekzém, bolesti břicha nebo krev ve
stolici - nejčastěji jen nitky krve
na jinak normální stolici. Pokud
trpí miminko těžkým atopickým
ekzémem od prvních měsíců života, je vždy vhodné o alergii
na mléčnou bílkovinu uvažovat.
Naopak u dětí s jen mírnými
kožními problémy mléko příčinou nebývá.

zpětném podání mléka se problémy
opět vrátí, je vše jasné. Tyto zkoušky
lze provádět i doma, ale vždy je lépe
své závěry konzultovat s odborníkempediatrem nebo dětským alergologem.
Dietu je třeba držet dostatečně dlouho
- obvykle stačí 2-4 týdny, ale někdy je
jasno až delší době. Naopak nevede-li
ani přísná dieta bez mléka v délce dvou
měsíců ke změně, je třeba hledat příčinu problémů jinde. Testy na tzv. potravinové intolerance, které na internetu

JAK TO POZNÁME…
První podezření na alergii na
kravské mléko by mělo být
konzultováno s pediatrem, ke
kterému kojenec běžně dochází. Někdy je situace tak jasná,
že lze diagnózu udělat v podstatě hned a správnými opatřeními
ihned pomoci. V některých případech
je vhodné doplnění specializovaných
vyšetření, která jsou prováděna na
dětské alergologii případně dětské
gastroenterologii. Jde zejména o tzv.
kožní testy s mlékem (vpich drobné
kapky mléka do vrchní vrstvy kůže dítěte a sledování reakce) a o odběry
krve. V té lze najít zvýšení hodnot tzv.
protilátek alergického typu (IgE) proti
kravskému mléku. Bohužel u více než
poloviny dětí vyjdou oba testy negativní a přesto se o alergii na mléko jedná
- jen jsou její vyvolávající mechanismy
takové, že je zatím žádné vyšetření neumí postihnout. Tam je zásadní zkusit
mléko z jídelníčku na určitou dobu vysadit. Pokud se obtíže zmírní, ekzém
ustoupí, nitky krve ve stolici zmizí a po
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nabízejí diagnostiku „z jedné kapky
krve“, jsou nejen u alergie na mléko
zcela nevhodné.

JAK DĚTEM POMOCI
Děti s jakoukoli potravinovou alergií,
tedy i s alergií na mléko, zatím bohužel
léčit neumíme. Jediné vhodné opatření
je dieta bez mléka a mléčných výrobků. Je-li miminko kojené, musí přísnou
dietu držet kojící matka. Někdy stačí
vyloučit pouze mléko a mléčné výrobky, někdy je nutné se vystříhat i velmi
malých, stopových množství mléka.
Plně kojící matka by myslet na doplnění vápníku, bud jiným způsobem ze
své stravy nebo formou potravinových
doplňků s jeho obsahem.
Objeví-li se alergie na mléko u dítěte, které je krmeno umělou výživou

na bázi kravského mléka, je třeba její
podávání ukončit. Místo běžného kojeneckého mléka musí dítě dostávat
některý z výrobků, kde je mléčná bílkovina tzv. naštěpená na menší části. Tím
se ztrácí její potenciál vyvolávat alergii.
Nejméně naštěpená jsou tzv. HA mléka - ty se pro pravé alergiky na mléko
ale nehodí, téměř vždy jim vadí také.
O něco více pak mléka s tzv. extenzivní
hydrolýzou - ta jsou u dětí alergických
na mléko používána nejčastěji. Můžeme je u dětí do 1 roku věku získat předpisem od pediatra, gastroenterologa nebo alergologa,
ale lze je i zakoupit v lékárně.
U některých mléčných alergiků
však ani tato mléka nestačí. Ti
pak musejí dostávat tzv. aminokyselinová mléka, která obsahují už pouze základní součásti
bílkoviny a schopnost vyvolat
alergickou reakci zcela ztrácejí.
Jsou to mléka velmi drahá a je-li
potřeba, předepíše je alergolog
nebo gastroenterolog.
Sojová, rýžová, ovesná nebo
jiná rostlinná mléka jsou u kojenců alergických na kravské
mléko méně vhodná a lze je
použít spíše u dětí starších. Zcela nevhodná jsou pak mléka či
kaše kozí nebo ovčí. Je to proto, že bílkoviny mléka kravského a jiných savčích mlék jsou
si velmi podobné a velká část
dětí alergických na mléko krávy
bude reagovat i na mléko koz
a ostatních.
Alergie na kravské mléko je u malých
dětí sice častá, ale u naprosté většiny
z nich v průběhu dětství mizí. Obvykle
do 3 let, ale často i dříve. Je tedy dobré
děti sledovat a po zvážení všech okolností po několika měsících opakovat
vyšetření případně zkusit mléko podat
- vždy po dohodě s lékařem. I když však
dítě z alergie vyroste, nemá vyhráno.
U více než poloviny z nich je bohužel
nutné očekávat, že se v budoucnosti
projeví alergie jiná - senná rýma, alergické astma nebo další potravinová
alergie, třeba na ořechy nebo ryby. Proto je dobré zůstat ve sledování specializovaného lékaře a jednou za čas projít
testy.
Příspěvek našeho odborníka
Foto: Schutterstock.com
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přetrvávat i po 1. roce života…

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

Více informací na www.neocate.cz,
www.vyzivavnemoci.cz
nebo na infolince: 800 110 001
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Výživa

KDYŽ NÁS

POTRAVINY TRÁPÍ…

Výživa

Pokud člověk netrpí nějakou potravinovou intolerancí, netuší, jakým
problémem může být, pokud naše tělo reaguje negativně na nějaké z dobrot,
které mu chceme dopřát. Bohužel, statistika říká, že počet potravinových
alergií stále stoupá a my se s tím musíme nějak vyrovnat.

INZERCE

Výživa

ALERGIE NA MLÉKO
A INTOLERANCE LAKTÓZY
Jednou z mnoha nepříjemností je
alergie na mléko, případně intolerance laktózy. A proč o obojím hovoříme současně? Zejména proto,
že se vzájemně často zaměňují….
Rozdíl mezi alergií na mléko a intolerancí laktózy není ani tak
v reakcích na mléko, ale zejména
v příčinách, které alergickou respetive intolerantní reakci způsobují.
Alergie na mléko a intolerance
laktózy, jedna z potravinových
alergií respektive intolerancí, se
dá obecně rozdělit na alergii na
mléčnou bílkovinu a alergii na laktózu (mléčný cukr). Tyto dvě alergie mohou mít různou příčinu, ale
v obou případech je třeba dodržovat bezmléčnou dietu.

ALERGIE NA MLÉČNOU
BÍLKOVINU
Alergie na bílkovinu mléka se u dětí
většinou začne projevovat s přechodem na umělou výživu, ovšem může to
být i kdykoli později. Jedná se o „klasickou” potravinovou alergii. Ve většině případů o alergickou reakci na
bílkovinu kravského mléka. Alergie se
diagnostikuje pomocí krevních testů,
ovšem u batolat nejsou testy zcela spolehlivé. U zjištěné alergie je třeba dále
podávat mléko s naštěpeným řetězcem
mléčné bílkoviny. Je možné vyzkoušet
i výrobky např. z ovčího či kozího mléka, které mohou být zcela akceptovány.

INTOLERANCE NA LAKTÓZU
Alergie na mléčný cukr - laktózu, začíná již s narozením. Nejedná o „klasickou” potravinovou alergii, ale přesnější
je označení - metabolická porucha štěpení mléčného cukru. Tato porucha je
vrozená. Jedná se o obdobné onemocnění jako např. celiakie, kdy organismus reaguje na gluten obsažený v obilných slupkách.
Nemoc vzniká proto, že ve střevě chybí enzym laktáza, který má na starosti
štěpení mléčného cukru. Po požití se
cukr pomocí enzymu nerozštěpí a organismus na něj tudíž reaguje jako na
cizorodou látku. Dítě zvrací, je neklidné, má průjem, a kožní projevy - ato-
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pický ekzém, nechuť k jídlu a bolesti
bříška, celkově neprospívá. Pokud dítě
netrpí střevní neprůchodností nebo refluxem žaludeční šťávy a prodělalo již
krevní testy na alergii bílkoviny kravského mléka s negativním výsledkem,
nabízí se jako další možnost alergie na
mléčný cukr - laktózu.
Všechny druhy mléka, lidské mléko
i mléko živočichů, obsahují mléčný cukr
neboli laktózu. Tento cukr se v trávicím
ústrojí rozkládá za pomoci enzymu laktáza na fragmenty, které se pak vstřebávají do krevního oběhu. Je-li laktázy
nedostatek, zůstává mnoho mléčného
cukru nestráveno a slouží za potravu
přirozeným střevním bakteriím. Při
jeho zpracování bakteriemi vznikají
různé látky a plyn, které střevo dráždí a vyvolávají koliku a průjem. Jedná
se o tzv. laktózovou intoleranci neboli
nesnášenlivost laktózy. Kojenci obvykle
vytvářejí enzym laktázu v dostatečném
množství. Pokud tomu tak není, jedná se o primární nedostatek laktázy.
Při tomto onemocnění se tvoří laktázy
málo, nebo se netvoří žádná.
Vzhledem k faktu, že se jedná o metabolickou poruchu, je toto onemocnění
celoživotní. S věkem může dojít k mírnému zlepšení.

je intolerance na gluten neboli lepek.
Organismus pacienta, respektive jeho
trávicí soustava není schopna strávit potraviny obsahující lepek. Nejde o alergii
na obilniny, ale o intoleranci, tak má
pacient téměř stoprocentní jistotu, že
bude nemocí postižen na celý život.
Jak se projeví celiakie u pacienta? Mezi
symptomy celiakie patří například opakované nebo dlouhodobé průjmy, únava, bolesti kostí, bolesti břicha, slabost,
anémie, křeče svalů. U dětí se celiakie
může projevovat také nekoncentrovaností, problémy se zuby, problémy
s růstem a vývojem. Celiakie může být
diagnostikována jak u dětí tak u dospělých, nejmladší pacienti jsou malé děti
ve věku kolem půl roku, u kterých se
projeví problémy s přechodem na stravu obsahující gluten.

JAK ŽÍT S ONEMOCNĚNÍM?
Doufám, že jsme vás předchozími řádky
nevylekali. Potravinová intolerance je
nepříjemné onemocnění, v dnešní době
ale už vcelku zvládnutelné. Výrobci totiž nabízejí velké množství potravin,
které nemocným zpříjemňují život.
Celiatici si tudíž mohou dopřát chutné
pečivo a nemocní s intolerancí na laktózu chutné mléko. Stačí jen vybrat ty
správné potraviny…

CELIAKIE
V předchozím povídání jsem zmínili
celiakii, jako onemocnění v lecčems podobné laktózové intoleranci. Celiakie

Zdroj: Potravinová-alergie.info,
foto: Schutterstock.com

RYTMUS RODINY

Objevte pocit zázraku v rytmu ročních období

(5622)

ŠŤÁVOVÝ RESTART
podle Joea Crosse

(5902)

Amanda Blake Soule, Stephen Soule

Joe Cross

Mnozí z nás, kteří žijeme v rušných rodinách, touží po pomalejším a jednodušším životě s dětmi, který je v souladu s ročními obdobími a přirozeným rytmem roku. Kniha Rytmus rodiny je průvodcem takovým
životem. Pomáhá nám sledovat změny ročních období a zpomaluje
nás, inspiruje novými typy tvořivé hry, vzbuzuje v nás pocit pospolitosti
rodiny, prohlubuje povědomí o přírodě, učí nás kreativitě a přivádí tak
blíže k Zemi a k našim dětem.

Kniha Restart odhaluje postup, díky kterému autor vyhrál nad obezitou, špatným zdravím a nevhodnými návyky. Autorovi se podařilo zhubnout 45 kilogramů a rovněž přestat s předepsanou léčbou díky tomu,
že následoval svůj vlastní plán. Inspirativní příběhy, podpora, chutné
recepty a stravovací plány v této knize vás určitě nadchnou.

272 stran, brožovaná

320 stran, brožovaná

359 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz | telefon: 585 757 411 | www.anag.cz
INZERCE

Česká firma z Vysočiny
s 20 letou tradicí.

Více info a recepty najdete na www.nominal.cz
nebo na našem Facebooku.

www.nominal.cz

369 Kč

ZLOVĚSTNÝ PODZIM
Malebná anglická vesnička Nether Monkslip není zdaleka
takový ráj, jak by se mohlo na první pohled zdát. O tom
se má možnost přesvědčit i bývalý agent MI5 Max Tudor,
který se zde nedávno stal vikářem. Na dožínkových
slavnostech je zavražděna všeobecně neoblíbená Wanda
Batton-Smytheová,
předsedkyně
ženského
spolku
a vášnivá kritička všech obyvatel vesnice. Každý z nich
měl motiv, každého někdy urazila či ponížila. Čí pohár
trpělivosti však nakonec přetekl?

Eva Urbaníková ve své nové knize přináší šest životních
osudů, které nenechají nikoho lhostejným. Simona,
Mona, Maruška, Baška, Renáta, Patrí- cia – šest žen
vypráví o lásce, jakou předtím nezažily, o naději,
o stěhování, o konvertování k islámu, o zklamání, o nové
rodině, o zmizelých dětech, o podplacených soudech,
o samotě a bezmocnosti, o boji proti zvykům a zákonům
muslimských zemí.

MOJE MATKA FRANÇOISE SAGANOVÁ
Když Françoise Saganová zemřela, zanechala po sobě
dluhy převyšující milion eur, ale také mimořádné literární
dílo, zahrnující zhruba třicet románů a deset divadelních
her, kterým hrozilo, že už nikdy nebudou moci oslovit
čtenáře a diváky. A tak se její jediný syn rozhodl, že toto
tíživé dědictví přijme a pokusí se splatit dluhy penězi
z prodeje práv. Přitom zjistil, že tato žena vyhledávající
nebezpečí a rozhazující peníze plnými hrstmi byla úplně
jiná než ta, kterou znal on.

ULIČKA APPLE TREE YARD

MOTTO

KNIŽNÍ NOVINKY

ZTRACENÉ

MYŠKY V KUCHYNI

Genetička Yvonne Carmichaelová má všechno – skvělou
kariéru i skvělé manželství. Ale jednoho dne potká
tajemného muže, do něhož se bezhlavě zamiluje a je pro
něj ochotná udělat cokoli, včetně sexu na veřejnosti, v
postranní uličce Apple Tree Yard. Je pevně přesvědčena,
že oba své životy dokáže udržet striktně oddělené. Netuší,
že právě spustila lavinu, která její štěstí rozbije na padrť,
převrátí jí celý život a přivede ji až na lavici obžalovaných
a k obvinění z vraždy

HOTEL V PAŘÍŽI: POKOJ Č. 3

Saira Shah Anna jako šéfkuchařka moc dobře ví, že když
něco člověk doopravdy chce, je třeba vše dokonale naplánovat. Jakmile tedy zjistila, že je těhotná, naplánovala si
pro sebe, manžela a pro své dokonalé dítě úžasný život
v Provence. Jenže osud pro ně přichystal noční můru.
Dozvěděli se, že jejich dcerka Freya má poškozený
mozek. Tobias odmítal takové dítě přijmout, ale Anna
prostě nedokázala dcerku opustit. Neočekávali však,
jak hluboce nakonec Freya svou pouhou existencí jejich
životy ovlivní.

Paříž v prvních červnových dnech roku 2010, hotelový pokoj dopoledne... Annabelle a Louis jsou svoji. Jejich objetí
zůstávají stejně vášnivá a v žilách jim proudí stejná smyslnost, která je přivádí do důvěrně známých pokojů v Hotelu des Charmes. Dokázali by se spolu milovat dny, měsíce,
roky... I na místech, které patří pouze jim, je ale dohánějí
intriky Louisova bratra Davida a strhávají je do ničivé temnoty... Třetí díl erotické trilogie, která je považována za
francouzskou odpověď na Fifty Shades of Grey.

JAK JSEM SEBRALA ODVAHU

MĚSTO

Tahle kniha není návod, jak se přestat bát. Já se například
bojím spousty věcí. Bojím se otevírat dopisy s modrým
pruhem, bojím se pavouků, zubaře, předjíždění na
okresce, bojím se, že v práci přijdou na to, že ve skutečnosti
nic neumím. Přišla jsem ale na to, že i když se strachu
nezbavím, nemusím ho za všech okolností poslouchat. I se
strachem můžu sebrat odvahu a dělat věci, které bych od
sebe nečekala.

Tajuplný dětský svět může být plný štěstí a radosti, ale také
utrpení a smutku. V románu Město vypráví americký mistr
napětí Dean Koontz příběh talentovaného devítiletého
klavíristy Jonaha, jeho nejlepšího kamaráda a jeho rodiny.
Malý chlapec na pozadí příběhu o zločinu objevuje hranici
mezi skutečností a fantazií a spolu s tím i nové odstíny
život.

JEDNA JEDINÁ NOC
Kasie Fitzgeraldová je spolehlivá a zodpovědná. A má
těsně před svatbou. A právě to je důvod, proč ji kamarádka
vytáhne na víkend do Las Vegas. Má to pro ni být poslední
výkřik svobody, než se vdá. Za jednu jedinou noc se toho
sice nedá příliš stihnout, ale i přesto se Kasie změní život.
I když obvykle takové věci nedělá, stráví noc se záhadným
cizincem a jedinou její myšlenkou je, že netušila, že to
může být takové... Podlehne Kasie své vášni nebo si
zachová chladnou hlavu a zůstane se svým dlouholetým
partnerem? Dokáže jí jedna jediná noc ve Vegas převrátit
život naruby?

BOŽE, PRVNÍ VRÁSKA!
Anouschka byla až dosud se svým životem naprosto
spokojená. Je vdaná, má dospívající dceru a zajímavé
zaměstnání – píše knihy. Jednoho dne se však všechno
změní a ona si náhle uvědomí, že je jí šestatřicet. Tedy
technicky vzato, skoro čtyřicet. Tudíž brzy padesát. Co
teď? Anouschka se rozhodne, že musí vnést do svého
života trochu vzruchu, a přijme pozvání na svatbu své
sestřenice. Netuší, že vzrušení si tedy skutečně užije!

KÉŽ BYS BYL TADY

CRISTIANO RONALDO: CESTA NA VRCHOL

X.Y.Z

Malá města jsou všude stejná, každý každého zná, lidé
si vidí navzájem do talíře, ale stejně se v každé rodině
najde pečlivě skrývané tajemství. V Crozetu ve Virginii to
není jiné. Jenže tady někdo začal vraždit a pošťačka Mary
Minor Haristeenová zvaná Harry nebude mít klid, dokud
nezjistí, kdo z těch milých a spořádaných sousedů mohl
spáchat něco tak hrozného. Zdatnými pomocnicemi jí
budou fenka Tuckerová a hlavně kočka Paní Murphyová.
A možná také zlozvyk číst cizí poštu…

TAJEMSTVÍ TALENTU

ANAG

MOTTO

CESTA ZE ZTRACENA
Přemýšleli jste někdy nad tím, kam mizí věci, které
zničehonic nemůžete najít? Sandy Shorttová je hledáním
doslova posedlá. V dětství obracela dům vzhůru nohama
ve snaze najít zatoulané ponožky či milovaného
medvídka, jako dospělá pátrá po pohřešovaných
osobách. Jednoho dne však zmizí sama – a ocitne se na
místě, kde žijí všichni, po nichž kdy neúspěšně pátrala.
Obyvatelé městečka se ji snaží připravit na to, že se
domů už nikdy nevrátí. Sandy je však odhodlaná najít
„cestu ze ztracena“ za každou cenu.

Cristiano Ronaldo: cesta na vrchol je srdceryvným
a překvapivým vyprávěním o cestě za slávou, cestě,
která z Ronalda udělala muže, jakým je dnes. Ronaldo
v současnosti obléká dres španělského královského klubu
Real Madrid a portugalské reprezentace. Je považován
za nejlepšího fotbalistu současnosti, který dokáže střílet
krásné góly i z přímých volných kopů.

V čem spočívá tajemství talentu? Jak ho rozluštit? Novinář
Daniel Coyle v této průlomové publikaci nabízí rodičům,
učitelům, trenérům, podnikatelům a všem ostatním
nástroje, s jejichž pomocí mohou plně rozvinout svůj
potenciál i potenciál osob ve svém okolí. Ať už trénujete
fotbal, nebo učíte děti hrát na klavír, píšete romány, nebo
se snažíte zlepšit svůj golfový úder, tato kniha vám ukáže,
jak vypěstovat svůj talent pomocí využití nově objevených
mechanismů fungování mozku.

PRVNÍ LÁSKA

NEBEZPEČNÉ TAJEMSTVÍ

Axi Mooreová je ve všech ohledech hodná holka.
Pilně studuje, nedělá žádné průšvihy a hodně čte. Ale
jednoho dne uteče z domova, ze svého do puntíku
naplánovaného světa, a vydá se na road trip. Co může
být více vzrušující než cesta napříč Státy se svou životní
láskou? Axi ale zjistí, že v životě, stejně jako na cestě,
sem tam narazíte na překážku, před níž už se vám
bohužel utéct nepodaří...

Hrabě Charles vkládá do své krásné dcery Daphne velké
naděje. Dívka se má výhodně provdat a rodinu tím
společensky povznést. Jeho sny vezmou za své ve chvíli,
kdy dívku přepadnou a znásilní. Zdrcenou Daphne čeká
ještě další rána: zjistí totiž, že je těhotná. Rodině hrozí
skandál a společenský pád. Jediné, co zbývá, je vše
zaonačit tak, aby nikdo nic nepoznal. Jenže...

ISLA A ŠŤASTNÉ KONCE
SYNDROM ANASTASIA

Isla je beznadějná romantička. Během prvního roku studia
na americké škole v Paříži se zakoukala do introvertního
kreslíře Joshe. Poté, co se v létě potkají na Manhattanu, to
vypadá, že románek by mohl být skutečnější, než si Isla kdy
vysnila. Ale když se vrátí do školy ve Francii, Josh a Isla mají
najednou spoustu problémů, se kterými se musí poprat každý
mladý pár. Na pořadu dne jsou rodinná dramata, nejistota,
co bude po maturitě dál, a velmi reálná skutečnost, že je
volba vysoké školy rozdělí.

Judith se chystá ke svatbě a trápí ji, že nezná svůj původ.
Navštíví vyhlášeného doktora Patela. Ten se proslavil
léčením ženy, která o sobě tvrdila, že je Anastasia,
dcera cara Mikuláše. Doktor na Judith zkouší podivné
experimenty. V hypnóze ji přenese do minulosti, a tak
Judith najednou musí čelit záhadné síle, jež přímo
ohrožuje její existenci.

ZPOVĚDI PODEZŘELÉ

ALPRESS

PSÁNO VE HVĚZDÁCH

Když se Tandy jednoho dne probudí, zjistí, že její rodiče byli
zavražděni. V tu chvíli je jisté jen to, že byla nejspíš poslední,
kdo je viděl naživu, a že seznam podezřelých zahrnuje pouze
ji a její tři sourozence. Nemůže věřit nikomu, možná ani sama
sobě. Jak se Tandy snaží očistit jméno své rodiny, začnou se jí
vracet záblesky vzpomí- nek. Čím více proniká do rodinných
tajemství, tím více se objevují nebezpečné a těžko uvěřitelné
věci. A kdo ví, čeho jsou členové její rodiny skutečně schopní?!

Rodiče v duchu islámské tradice trvají na domluveném
sňatku, proto před nimi Naila tají, že se zamilovala.
Pod záminkou návštěvy příbuzných odjedou všichni
do Pákistánu a tam propuknou svatební přípravy.
Zatímco rodina se těší na výhodné spojení, Naila si
zoufá. Je pošetilé se bránit, když všechno je psáno ve
hvězdách? Ale co kdyby vzala osud do vlastních rukou?

THE POINTLESS BOOK - ÚPLNĚ MIMO KNÍŽKA

ČEMU JSEM VĚŘILA

Tahle úplně mimo knížka z pera youtubového vlogera
Alfieho Deyese - The Pointless Book - je dokonalým
doplňkem k jeho kanálu na Youtube - ujetého
a srandovního video-deníčku plného humoru, výzev
a nicotností: upeč si dort v hrnečku, zúčastni se výzvy ke
sledování lidí, udělej si časovou schránku, vytvoř deník
jednoho týdne svého života, nauč se skládat origami.
S knížkou plnou her, aktivit a různých srandiček
nezbývá, než se přidat k Alfieho on-line publiku,
vytvořit si úplně mimoidní památníček a s patřičnou
hrdostí dělat samé neužitečné věci.

MEGASTAVBY – POSTAVTE
MĚSTA VE SVĚTĚ MINECRAFT

Gwen si vždycky představovala, jak jednou opustí svůj rodný ostrov. Ovšem toto léto přijíždí na ostrov na letní brigádu Cassidy, kluk, kterého nechtěla už nikdy vidět. Zatímco
on je neuvěřitelně pohledný a pochází z bohaté rodiny,
její rodiče celý rok dřou, aby dokázali splatit účty za léčbu
Gwenina bratra. Zdá se, že nemohou být odlišnější – navíc
mezi nimi jako bouřkový mrak visí událost, která se stala
na jaře a na niž by Gwen nejraději zapomněla. Ale společná brigáda a dlouhé léto dokážou zázraky.

NEUVĚŘITELNÁ
VELKEJ FRAJER NATE - CO BY SE VŠECHNO MOHLO
POKAZIT

Mistři stavitelé vám přinášejí 36 úžasných projektů
Minecraftu, které zahrnují moderní metropole,
dávno zapomenuté civilizace, fantaskní království,
a dokonce i zóny budoucnosti. Nabízejí vám nejenom
rady ohledně plánování a designu, ale také podrobné
návody pro velkou škálu konstrukcí s různými stupni
obtížnosti, včetně budov, vozidel, ulic a mnoha dalšího.
Ať už jste zkušený stavitel, nebo se teprve rozhodujete
ke stavbě malého srubu, připravte se na vlnu inspirace!

Podaří se velkýmu frajerovi realizovat jeho plán? Nebo mu
paní Godfreyová přistřihne křidélka? Zjistěte, co všechno se
může pokazit. A samozřejmě nechybí ani spousta bonusových
komiksů.

LEGO® Kniha návodů je další knížkou jednoduchých, ale
zároveň působivých návodů. Je plná návrhů, tipů a triků
od fanoušků stavebnice LEGO®. Nech se jimi inspirovat
a vytvoř si z kostek něco vlastního. Najdeš tu středověké
hrady, mezihvězdné vesmírné lodě, zlověstné pirátské
lodě, vznášející se letadla... a mnohem, mnohem víc!
Prozkoumej návody narůzné stavby, které nadchnou
stavitele všech věkových kategorií. Osvoj si nové způsoby
stavění z kostek LEGO®, odemkni svoji představivost
a zlepši si techniku

SKLENĚNÝ TRŮN

COOBOO

SLOVART

LEGO® KNIHA NÁVODŮ

Je jí 18 let a jmenuje se Celaena. Od dětství byla trénovaná
k jedinému úkolu – stát se tím nejlepším zabijákem
v Endovieru. Je však chycena a odsouzena k doživotnímu
vězení. Aby získala zpět svoji svobodu, musí v turnaji na život
a na smrt porazit ty nejobávanější zločince. Její soupeře ale
ohrožuje něco tajemného a děsivého. Nelítostný boj na život
a na smrt začíná…

SMRTÍCÍ KALICH
Concetta Bertoldiová je ve styku se záhrobím už od
dětství. Působí jako médium na plný úvazek a pořádá
pravidelné seance se členy britské královské rodiny,
americkými celebritami, politiky a dalšími osobnostmi.
Na setkání s ní je toho času dvouletá čekací listina. Žije
s manželem v New Jersey.

METAFORA

NOXI

JAKÉ JE TO V NEBI?

V Harlemu, kde je mnoho španělských usedlíků, rozkvétá
katolická komunita. Shlukuje se kolem Kostela sv. Kryštofa,
kde působí otec Miguel Flores. Všichni ho milují, on se
o všechny oddaně stará, hlavně o děti. Tak proč během
pohřebního obřadu náhle padne mrtev k zemi? Jiná církev,
Věčného světla, má také vřelého kazatele, velkého šoumena,
který dokáže přilákat davy lidí a vydělat mraky peněz.
A přesto i on během svého obřadu zemře. Zaměřil se pachatel
na církve? Byl jen jeden? Nebo jde o zcela něco jiného?

CO CHTÍT OD

ŽIVOTA VÍC?
Věnovala se modelingu, pracovala jako redaktorka a také dva roky žila ve
Spojených Arabských Emirátech. Po návratu do Prahy se ale opět zaměřila
na práci v médiích. Dnes vychovává čtyřapůlletou dcerku Ráchel a moderuje
na TV Nova polední a odpolední Televizní noviny a žije s novým partnerem.
Moderátorka Petra Svoboda přiznává, že je zamilovaná, spokojená a šťastná.
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JAKÉ JSTE MĚLA LÉTO? SPÍŠ
PRACOVNÍ, NEBO ODPOČINKOVÉ?

CO PRO VÁS NASTÁVÁ SE
ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU?

Půl napůl, částečně pracovní, ale neměla jsem tolik služeb, jako mám běžně
během roku, protože přes prázdniny
jsem moderovala jen odpolední relaci
Televizních novin. Takže jsem měla čas
věnovat se dceři a rodině, což bylo moc
fajn. Mám ráda léto, miluju teplo a sluníčko, ale na každém ročním období si
dokážu najít něco pozitivního. Jen škoda, že léto tak rychle uteklo.

Prázdniny jsou krásné, můžeme si dovolit takový rozvolněný rytmus, Ráchelka chodí později spát i později vstává.
Od září zase začala chodit do školky,
tentokrát už do vyšší třídy. Řešíme, na
jaké ji zapíšeme kroužky, protože ty
v rámci běžné školkové docházky už
jí nestačí. Zapsali jsme ji do přípravky
na moderní gymnastiku a taky uvažujeme o dramatickém kroužku, protože
je hodně živá a energická. A vzhledem

k tomu, že rádi cestujeme do zahraničí,
zkusíme i angličtinu. Ona už si uvědomuje, že lidem na dovolené nerozumí,
což ji někdy zlobí, tak chceme vyzkoušet, jestli ji angličtina bude bavit.

VIDÍTE V RÁCHELCE SEBE, KDYŽ
JSTE BYLA MALÁ? NEBO JE
POVAHOVĚ SPÍŠ PO TATÍNKOVI?
Moje maminka i můj přítel říkají, že
Ráchelka je celá já. Je tvrdohlavá, expresivní. Já jsem prý vždycky byla divoká a nebylo to se mnou úplně jed-

noduché. I jako dospělá bývám někdy
netrpělivá a občas vzteklá. Ráchel se
někdy vzteká taky, když jí něco nejde,
chce mít všechno hned. V takových
chvílích se v ní opravdu vidím. Jen nevím, jestli je to dobře. (smích).

JAK VY SAMA VZPOMÍNÁTE
NA ŠKOLU? BYLA JSTE VZORNÁ
ŠKOLAČKA?
Na školku a na školu vzpomínám ráda,
nemám žádné negativní zážitky. A myslím, že jsem školu a úkoly vždycky brala
zodpovědně. Rodiče chtěli, abych měla
dobré známky, ale když se mi podařilo
přinést nějakou čtyřku nebo pětku, ne-
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dělali z toho nikdy problém. Škola mě
bavila. Během střední školy – studovala
jsem Biskupské gymnázium v Českých
Budějovicích, už jsem se věnovala i modelingu, takže jsem školu trochu šidila,
protože jsem musela a hlavně chtěla
stíhat obojí. Ale vzhledem k tomu, že
jsem si pak ještě později dodělala i vysokou školu, myslím, že můžu s klidem
říct, že jsem byla vždycky zodpovědná
studentka.

VĚTŠINA RODIČŮ ŘÍKÁ, ŽE
MU NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO SI
JEHO DÍTĚ VYBERE ZA PROFESI,
HLAVNĚ, KDYŽ BUDE ŠŤASTNÉ.

KDYBY ZA VÁMI DCERA VE 14
LETECH PŘIŠLA, ŽE CHCE DĚLAT
MODELING, DOVOLILA BYSTE JÍ
TO?
Za určitých podmínek bych jí nebránila.
Trvala bych ale na tom, aby dodělala
školu. Kdyby ale měla odjet takhle mladá třeba do zahraničí, hodně bych váhala. V agenturách, které jsou na profesionální úrovni, bývají scouti, kteří na
mladé dívky dohlédnou, je i možnost,
že dívka odjede do zahraničí s jedním
z rodičů. V takovém případě si to umím
představit, ale samotnou bych ji v tak
mladém věku do světa rozhodně nepustila. Kdyby se ale pro modeling za

nějakých třeba deset let rozhodla, samozřejmě ji budu podporovat a nebudu ji od toho odrazovat.

VY MÁTE ZA SEBOU NEJEN
KARIÉRU V MODELINGU,
ALE TAKÉ JSTE JEDNU DOBU
PRACOVALA JAKO NOVINÁŘKA
V ČASOPISECH. CO JSTE SE DÍKY
TÉTO PRÁCI NAUČILA?
Pracovala jsem jako redaktorka, psala
jsem články, dělala rozhovory, ale také
jsem jednu dobu zajišťovala produkci
focení k různým tematickým článkům.
Byla to hodně pestrá a kreativní práce,
která mě naučila jak pracovat s textem

a jak fungovat v kolektivu. Byla to pro
mě dobrá zkušenost.

TEĎ PRACUJETE JAKO MODERÁTORKA ZPRAVODAJSTVÍ. JE TO
PRO VÁS VRCHOL TOHO, ČEHO
JSTE CHTĚLA DOSÁHNOUT?
Už na škole jsem ráda psala, nebyl pro
mě problém odevzdat během hodiny literatury místo jedné slohové práce dvě.
Na gymnáziu mi bylo jasné, že inklinuju
k práci v médiích a viděla jsem se v redakci nějakého časopisu. Chvilku jsem
i publicistiku studovala a zanedlouho
jsem skutečně začala pracovat v redakci. Co se týče televize, zlom nastal ve

chvíli, kdy mě má tehdejší modelingová
agentura poslala na konkurz moderátorů televize Nova. Práce v televizi pro
mě byla nová výzva a je jí dodnes. Momentálně už dva roky moderuji polední
a odpolední Televizní noviny a snažím
se, abych svou práci dělala dobře.

KDE SE VIDÍTE ZHRUBA ZA PATNÁCT LET? JAKO MODERÁTORKA TELEVIZNÍCH NOVIN NEBO
TŘEBA VLASTNÍHO POŘADU?
PŘÍPADNĚ VE FUNKCI NĚJAKÉ
DRAMATURGYNĚ?
Těžko odpovědět. Člověk míní a život
mění, to je pořekadlo, které platí beze
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zbytku. Práce moderátorky mě baví
a umím si představit, že ji budu ráda
dělat i za patnáct let. A pokud to bude
v televizi, budu jedině ráda. Hodně se
věnuji také moderování společenských
akcí a tiskových konferencí. Baví mě ale
i práce s lidmi, takže si umím představit
i konzultační činnost v oblasti moderování a prezentace. Možné je ale i to,
že se budu víc věnovat rodině. Život je
neuvěřitelně proměnlivý, tak uvidím, co
přinese.

NAKOLIK VÁS JAKO ŽENU
ZMĚNILO MATEŘSTVÍ?
Změnilo mě hodně, asi jako každou
ženu. Jak to popsat? Některé věci jsou
rázem nepodstatné, všechno se začne
točit kolem toho malého tvorečka. Najednou je tu někdo, na kom vám záleží
víc než na vás samotných, začnete automaticky povyšovat zájmy svého dítěte
nad ty vlastní.

JSTE ROZMAZLUJÍCÍ, NEBO
PŘÍSNÁ MATKA?
Asi jak kdy. Když mám možnost Ráchel-
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ce udělat radost, neodolám, někdy to
možná i přeháním. Ale jsou chvíle, kdy
na ni musím zvýšit hlas, protože ona je
čertík, který občas potřebuje usměrnit. Zrovna nedávno jsem jí říkala, ať si
jde uklidit pokojíček, ona se vztekala,
protože to dělá nerada. Úplně jsem se
slyšela, jak používám argumenty, které
mi vždy říkávala moje maminka a které
jsem dost nerada slýchávala.

JAKOU JSTE MĚLA PUBERTU?
Myslím, že docela zvladatelnou. Určitě
jsme si někdy s mamkou nerozuměly,
ale nebylo to nic strašného. Já jsem od
čtrnácti let byla na internátu na Biskupském gymnáziu, věnovala jsem se i modelingu a cestovala, takže mě rodiče
kontrolovali spíš jen zpovzdálí.

a krásnou dceru, hezký vztah, práci,
která mě baví a jsem za to vděčná.

ČÍM VÁS VÁŠ SOUČASNÝ
PARTNER UPOUTAL?
Upoutalo mě na něm víc věcí dohromady. Má průzračně modré oči a hluboký hlas a navíc velké charisma. Je to na
první pohled opravdový chlap a osobnost, která dokáže zaujmout už při prvním setkání. Začali jsme se víc poznávat
a zjistili jsme, že si rozumíme v mnoha
věcech.

JSTE VY TEN, KDO SE VE VZTAHU
VÍC PŘIZPŮSOBUJE?
Vztah je o vzájemné toleranci, takže se
snažíme přizpůsobovat navzájem.

MÁTE PO SVÉM BOKU NOVÉHO
PŘÍTELE. JAKÉ TEĎ PROŽÍVÁTE
OBDOBÍ?

JAK VAŠEHO PARTNERA PŘIJALA
VAŠE DCERA A JAK ČASTO SE
RÁCHELKA VÍDÁ S TATÍNKEM?

Snažím se pokud možno chránit soukromí naší rodiny, a tak na podobné
otázky nerada odpovídám. Můžu ale
říct, že mi nic nechybí. Mám zdravou

Ráchelka má s mým partnerem moc
hezký vztah a s tatínkem se také vídá
pravidelně. Takže je to, myslím, spokojená holčička.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Já si z dětství, které jsem prožila v Soběslavi, vybavuji hlavně místa, kde jsem trávila čas. Louku za naším panelákem, kde jsme si
jako děti hrály, rozkvetlé stromy před školou, kam jsem chodila. Ráda a pravidelně se do Soběslavi vracím.

CO BYSTE CHTĚLA STIHNOUT DO
KONCE ROKU?
Chtěla bych v září všechno zvládnout
tak, aby si Ráchelka dobře zvykla na
školkový rytmus. Všechny zpravodajské
relace v televizi Nova se opět rozjedou
naplno, takže moc volného času nezbyde. Na podzim už mi také přibývá
moderování společenských akcí a konferencí, musím proto všechno plánovat
hodně dopředu. Mám před sebou ještě
jeden projekt, na který se moc těším.
Měla bych točit film. Tak uvidíme.

Filmová role je další profesní výzva.
Natočila jsem sice pár reklam, ale to je
něco jiného, než natáčet film.

CO SE VÁM KDY V ŽIVOTĚ NEPOVEDLO, CO POVAŽUJETE ZA SVÉ
VELKÉ ŽIVOTNÍ FIASKO?
Já se raději zaměřuji na budoucnost
a na to, co se mi povedlo a co mě nasměruje někam dál. Chci se soustředit
na svou dceru a na to hezké, co mám
kolem sebe. A ne řešit, co bylo v minulosti.

UVAŽUJETE O DALŠÍ SVATBĚ?
BYLA FILMOVÁ ROLE VÁŠ SEN?
Jsem člověk, který rád zkouší nové věci.
Ta role je moc zajímavá a není úplně
malá. O herecké kariéře jsem nikdy nepřemýšlela, ale když mě s touto nabídkou produkce oslovila, neváhala jsem.

To už je příliš soukromá otázka.

Petra Svoboda se narodila 24.2. 1983
v Táboře. Vystudovala Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna
v Českých Budějovicích a Vysokou školu
mezinárodních a veřejných vztahů
v Praze. Pracovala jako redaktorka v několika magazínech, dva roky také žila
ve Spojených Arabských Emirátech, kde
pracovala jako PR a event. manažerka
u firmy, která zprostředkovávala půjčování a výrobu luxusních lodí. V roce
2012 začala Petra moderovat relaci Počasí na TV Nova, o rok později se stala
moderátorkou poledních a odpoledních
Televizních novin. Z prvního manželství
má čtyřapůlletou dceru Ráchel.

Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Líčila a česala Monika Navrátilová
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Protonová léčba je účinná pro tato nádorová onemocnění
Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstanecké pojišťovny

NOVĚ můžete změnit pojišťovnu ještě do 30.9.!

