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Editorial

Milé čtenářky,
máme tu nový školní rok a pro většinu
z nás to znamená velkou změnu.  Ať už
se děti chystají do školy poprvé, nebo
třeba po s osmé, vždycky je to stejné.
Po prázdninovém lenošení školní režim
všechny nepříjemně zaskočí. Letní pohoda je u konce a my najednou nezvládáme
sladit nový rozvrh s hodinami klavíru, výukou angličtiny a nejlépe ještě fotbalový
tréninkem...
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...
Ale stojí to opravdu za to? Nebylo by
lepší zbytečně se nestresovat a namísto
běhání od zápisu k zápisu si přečíst nějaký
pěkný článek? Výběr je jako vždy pestrý.
Popovídáme si o tom, jak pečovat o pleť
po opalování, jak vybavit děti do školy,
nebo třeba, co dobrého dětem nachystat,
aby jim chutnalo. Zároveň samozřejmě
nakousneme i téma podzimních neduhů,
protože, co si budeme povídat, za chvilku
jsou tu mlhavá podzimní rána a s nimi nachlazení, chřipky, rýmy anebo pro změnu
alergie. Tak si držme place, ať je společně
dobře zvládneme.
Takže krásné počtení a příští měsíc
na shledanou

bikin správnou výživou!

Titulní foto: Monika Navrátilová

40

Dítě po

není tabu!

Pokud jste otěhotněla po 40 nebo si s touto myšlenkou zatím pohráváte, tak se
rozhodně nenechte zbytečně odradit názory okolí či zdravotními strašáky. Stále
zdokonalující se zdravotní péče, zvyšující se průměrný věk dožití a zlepšující se
životní standardy k rozhodnutí otěhotnět jenom přispívají. Pozdní prvorodičky
dosud nenalezly správného partnera, životní vyrovnanost či jistotu v povolání.
Když už je na své cestě našly, není důvod se zbavovat tohoto posledního kroku
ke štěstí. Divily byste se, kolik pozitiv má takové pozdější těhotenství.
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Těhotenství

Životní jistoty a výhody
Na rozdíl od mladých maminek mají
ty starší už fungující rodinné zázemí
a oporu, takže si mateřství mohou více
užívat. Načerpané zkušenosti, zažité
denní rutiny, priority, zodpovědnost
a také životní vyzrálost jsou v mateřství velkými výhodami, které k pohodě značně přispějí. Starší maminky už
nemají pocit, že jim něco utíká a kde
by právě mohly být. Znáte to „co by
kdyby“. Představte si i nekonečný boj
s plenkami, chrastítky, oblečky, miminkovskými vymoženostmi, o kterých ani
nevíte, že existují, maminky chtě nechtě omladí.

Nebojte se rizik
Samozřejmě s vyšším věkem maminek
přicházejí zdravotní problémy, které
ale pravidelné kontroly u lékaře dokáží
problém včas odhalit a vyřešit. Jako starší rodičce vám bude věnována zvýšená
pozornost lékařů, takže bude o vaše
malé velké štěstí řádně postaráno.
Pokud budete minimalizovat rizikové faktory, které mohou být příčinou
zdravotních komplikací, není důvod se
zbytečně bát. Dodržujte zdravý životní
styl, nekuřte a nepijte alkohol, dbejte
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na pravidelné kontroly a do svého jídelníčku zahrňte kromě vyvážené stravy i různé doplňky, kterými předejdete
vývojovým vadám.

no ve velkém počtu epidemiologických
studií,“ říká primář porodnice v Ústavu
pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí
MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., MHA.

Doplňky stravy

A které slavné maminky
rodily po 40?

Během těhotenství a kojení dochází ke
zvýšeným požadavkům na spotřebu vitamínů, minerálů a dalších živin. Zvláště
pak starší rodičky by měly dbát na jejich
pravidelné doplňování. Nejdůležitější
je kyselina listová, která je klíčová pro
syntézu DNA (deoxyribonukleové kyseliny) ztělesňující genetickou informaci
každé buňky. Odborníci doporučují kyselinu listovou užívat již 4 týdny před
plánovaným těhotenstvím a dále po
dobu celého prvního trimestru, který
je nejdůležitější částí pro vývoj plodu.
Dostatečné množství kyseliny listové
v těle je spojováno s nižším výskytem
defektů neurální trubice a jiných závažných vývojových vad plodu během
těhotenství „Toto preventivní opatření
se týká i žen, které v minulosti opakovaně potrácely. V důsledku bohaté stravy a zlepšených stravovacích návyků
oproti minulosti je počet těchto žen
minimální. Nicméně preventivní podávání kyseliny listové je vědecky dolože-

Bára Basiková (56 let) – syn Theodor (ve
věku 47 let)
Zora Jandová (60 let) – dcera Ester (ve
věku 43 let)
Veronika Žilková (57 let) – dcera Kordula (ve věku 43 let)
Ilona Csáková (48 let) – syn Dominik (ve
věku 41 let)
Sára Saudková (51 let) – syn Oskar (ve
věku 45 let)
Dana Bérová (51 let) – syn David (ve
věku 44 let)
Kelly Preston (56 let) – syn Benjamin (ve
věku 48)
Salma Hayek (52 let) – dcera Valentina
(ve věku 41 let)
Michaela Bakala (Maláčová) (47 let) –
dcera Adele (ve věku 42 let)
Halle Berry (52 let) – syn Maceo (ve
věku 47 let)

Foto: Shutterstock.com

POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÝ
ŽIVOTNÍ ZKRAT

Pojištění NEON pro těžké životní situace
• vážná onemocnění • vrozené vady
• asistovaná reprodukce • invalidita
• pracovní neschopnost • pojištění hypotéky

Těhotenství

Aby bylo

miminko

zdravé

Zdravé miminko - to je samozřejmě smysl a cíl každé maminky. Jsou věci, které
ovlivnit nemůžeme. Mnohé ale ano. Například to, co budeme v těhotenství jíst,
jak dobře bude sestaven náš jídelníček.
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Těhotenství

V těhotenství se bazální metabolismus
ženy zrychluje asi o 25%. Jde o pomalý
vzestup - na počátku těhotenství jsou
změny nepatrné a gradují až v jeho
závěru. Žena by tedy rozhodně neměla
jíst „za dva“, jak jí bývá ze všech stran
doporučováno. A které položky na
svém jídelníčku by měla pečlivě sledovat?

Bílkoviny
Jsou důležité pro vývoj plodu, nicméně
běžná středoevropská strava je na bílkoviny dostatečně bohatá, takže není
nutné jejich přísun nějak zásadně navyšovat. Důležitější jsou bílkoviny živočišné, které obsahují vzácné aminokyseliny, které si lidské tělo neumí samo
vytvořit. Není možné ani jejich doplnění z rostlinných zdrojů. Nekonzumuje-li
žena z jakéhokoli důvodu maso, měla
by živočišné bílkoviny doplňovat z mléka nebo sýrů.

Vláknina
Vláknina pomáhá předcházet mnoha problémům zažívání, kterými těhotné ženy často trpí. Nejvhodnějším
zdrojem jsou obiloviny (ty celozrnné),
luštěniny a zelenina. Někdy je nutné
i při zvýšeném příjmu vlákniny omezit
jednoduché cukry a tím dostat trávení
zase pod kontrolu.

Vitamíny a minerály
Vitamíny skupiny B
Vitamíny skupiny B se velkou měrou
podílí na správném zpracování tuků,
cukrů a bílkovin, podporují krvetvorbu a růst tkání. Najdeme je především
v másle, mandlích nebo sójových výrobcích.
Kyselina listová
Kyselina listová patří do skupiny vitamínů B. Její nedostatek může způsobit chudokrevnost, potrat plodu nebo problémy s vývojovými vadami.
V době kojení navíc podporuje tvorbu
mléka. Kyselinu listovou, jak už název
napovídá, najdeme nejčastěji v zelené
listové zelenině.
Vitamín C
Vitamín C je důležitý pro krvetvorbu, růst tkání a kostní hmoty. Podporuje správný vývoj zubů a zlepšuje vstřebávání železa. Vitamín C lze nalézt
například v čerstvém ovoci, brambo-
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rách nebo v plodech šípku.
Železo
Hladina železa se v krvi těhotné sleduje velmi pečlivě. Nedostatek železa
způsobuje chudokrevnost, která může
vést k nedostatečné výživě plodu. Železo obsahují zejména zvířecí vnitřnosti, špenát nebo ořechy.
Jód
Jód je velmi důležitý pro správnou činnost štítné žlázy a také pro správný fyzický i duševní růst dítěte. Jeho nejhodnotnějším zdrojem jsou mořské ryby,
které by těhotná žena měla jíst 2 -3x
týdně. Nebezpečné jsou ale druhy, ve
kterých se s oblibou ukládá rtuť. Patří
mezi ně žralok, mečoun, ale i tolik oblíbená makrela.
Vápník
Rostoucí plod potřebuje vápník pro
správný vývoj kostí a zubů. Jestliže
má těhotná žena vápníku nedostatek,
dochází k jeho vyplavování z kostí. To
může později způsobit problémy s osteoporózou a zvýšenou kazivost zubů.
Potřebu vápníku velmi dobře pokryje konzumace mléka a mléčných výrobků (ne tavených sýrů) v množství asi
550 g denně.
Hořčík
Vitamíny pro těhotné by měly obsahovat i větší množství hořčíku. Ten
pomáhá správnému růstu plodu a snižuje riziko křečí a předčasného porodu. Hořčík je hojně zastoupený např.
v mandlích a jiných ořeších, luštěninách, banánech nebo meruňkách.

Zinek
Pro správný růst plodu a vývoj kostí
a vnitřních orgánů je velmi důležitý
také zinek. Velké množství zinku obsahuje například hovězí a vepřové maso,
vejce nebo plody moře.

Umělé vitamíny pro těhotné
Protože v těhotenství potřebuje nastávající maminka větší množství některých vitamínů a minerálů důležitých
pro správný vývoj nenarozeného dítěte,
je nutné je doplňovat za pomoci speciálních vitamínů pro těhotné. Nutriční
přípravky pro těhotné ženy jsou dnes
velmi oblíbené a jejich prodej v lékárně
stoupá. Před nákupem tohoto výrobku
by si ale žena měla ověřit některé skutečnosti:
•
zda jde o vitamíny určené pro
těhotné
•
zda neobsahuje vitamín A (nadbytek tohoto vitamínu způsobuje
těžké poškození plodu)
•
zda obsahuje dostatečné množství
kyseliny listové (cca 1,0 mg)
•
zda obsahuje dostatečné množství
železa (20 mg)
•
zda obsahuje jód
•
zda obsahuje vápník a hořčík

Strava v těhotenství a mýty
V těhotenství nejsou vhodná pálivá
jídla - platí to až pro poslední třetinu
těhotenství, kdy mohou ostře kořeněná
jídla způsobovat průjem. Při kojení zase
mohou pálivá jídla způsobit změnu
chuti mléka a dítě může prs odmítat.
V těhotenství nejsou vhodné sýry ano, ale jen ty plísňové kvůli riziku onemocnění listeriózou. Listerióza se ale
také přenáší například na špatně umyté zelenině, v nepasterizovaném mléce
nebo v lahůdkových výrobcích.
V těhotenství nejsou vhodné krevety
a další mořské plody - nesmyslný mýtus. Zastánci argumentují vznikem alergií u dítěte, ale nic takového nebylo
prokázáno. Naopak mořské ryby a plody obsahují velké množství prospěšného jódu.
Zdroj: rodicka.cz,
foto: Shutterstock.com
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Těhotenství
měsíc po měsíci
Jste těhotná a zvědavá, co všechno se odehrává ve vašem
těle a to nejen s vámi, ale i s vaším miminkem?
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0.- 4. týden

12.- 16. týden

Deset dní po oplození se shluk buněk
začne přeměňovat v embryo, zárodek
se zužuje do špičky a připomíná slzu.
Před menstruací se u vás mohou objevit
těhotenské obtíže podobné premenstruačním, samotné těhotenství ale
nemusíte v prvních týdnech vůbec postřehnout. Gynekolog může graviditu
potvrdit krevními testy podle množství
těhotenského hormonu v krvi. Na konci
menstruačního cyklu si udělejte těhotenský test (spolehlivost je téměř 100
% ). Omezte příjem alkoholu, nekuřte,
neužívejte drogy. Buďte v relativním
klidu, první týdny jsou pro dobrý vývoj
vašeho děťátka důležité.

Vaše děťátko ve 12. týdnu měří 7 – 9
cm, v 16. týdnu 10 – 16 cm. Uzrávají mu
žlázy s vnitřní sekrecí, jsou rozlišeny
pohlavní žlázy, plod má vyvinutou tvář.
Tělíčko začínají pokrývat jemné chloupky (tzv. lanugo) placenta přejímá funkci
výživy plodu. Zvětšuje se vám děloha,
která začíná přesahovat do břicha,
čímž tlačí na pánevní a břišní orgány.
Stabilizují se hormonální hladiny v krvi
a organismus se těhotenství plně přizpůsobuje. Vytrácejí se nevolnosti,
zmenšuje se pocit úzkosti. 14. týdnem
pak začíná druhý trimestr. Váš krevní
oběh i fyzickou kondici povzbudí cvičení, při kterém se soustřeďte na správné
držení těla. V 16. Týdnu vás čeká další
kontrola, během které se provádí další
screening, při kterém vám bude odebraná krev, absolvujete běžnou poradnu (měření tlaku, hmotnosti, pohmatové vyšetření) a provedeno ultrazvukové
měření (délka plodu, hlavičky, bříška
a nožiček).

4.- 8. týden
Zárodek má tvar písmene C. Ve 4. týdnu měří cca 0,1 cm, v 8. týdnu cca 2,5
– 4cm. Vyvíjí se mozek, jsou patrné končetiny i obličej, v srdci začíná kolovat
krev. Můžete trpět nevolností, bolestmi
prsou, změnami nálad, uvnitř vašeho
těla začíná docházet k nejrůznějším
změnám. Nevolnosti můžete zmírnit
bylinkovými čaji, pokud máte silný
pocit na zvracení, posaďte se na židli
a předkloňte hlavu na několik vteřin
mezi nohy. Gynekologa vyhledejte až
po vynechání menses - první těhotenská prohlídka vás čeká většinou mezi
5.-10. týdnem.

8.- 12. týden
Vašemu děťátku se vyvíjí mozek a centrální nervová soustava. V 8. týdnu měří
2,5-4 cm a váží 3-5 g, ve 12. týdnu měří
7-9 cm a váží 13-15 g. 12. týdnem končí
embryonální vývoj a začínáme hovořit
o plodu. V té době máte plnější, ale také
citlivější prsy, pociťujete zvýšenou únavu a máte větší potřebu spánku. Objevuje se take poševní výtok a vaše chutě
se mění stejně rychle jako vaše nálada.
Zvyšte příjem tekutin a vyvarujte se užívání léků. Nebojte se fyzické aktivity, váš
plod je chráněn děložní stěnou, plodovými obaly a plodovou vodou, v případě
rizikového těhotenství to samozřejmě
neplatí. V této době také absolvujete
vstupní těhotenské vyšetření a screeningové ultrazvukové vyšetření (měření
délky, hlavičky, délky nosní kosti a měření tloušťky záhlaví, zároveň první vyloučení vývojových vad).
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16.- 20. týden
V 16. týdnu vaše dítě měří 16 cm a váží
200 g, ve 20. týdnu měří 25 cm a váží
280 g. Díky vývoji mimických svalů mhouří oči, mračí se, otevírá pusu
nebo se usmívá a v kostech je už tolik
vápníku, že jsou viditelné rentgenem.
Kolem 18. týdne ucítíte první pohyby,
plod již slyší vaše srdeční ozvy. V děloze
je přibližně 200 ml plodové vody a na
vašich typických partiích (na bříšku,
bocích, hýždích) se začíná ukládat tuk.
Díky vyšší srdeční frekvenci dochází ke
zvýšenému prokrvení (můžete krvácet z nosu) a citlivosti prsů.  Miminko
vás vnímá - mluvte na něj, pouštějte
mu hudbu, hlaďte si bříško. Koncem
16. týdne pominulo hlavní nebezpečí potratu a o jiném stavu byste měla
informovat svého zaměstnavatele. Při
kancelářských profesích dodržujte pra-

videlné přestávky a seďte s nohama
nahoře. Často svačte, zmírníte tím nevolnost a dodáte energii (vhodné jsou
sušenky, ovoce a ořechy, ale ne arašídy).
Ve 20. týdnu kromě běžných vyšetření
se provádí další UZ screening, podrobné vyšetření určí polohu plodu, velikost
jednotlivých částí těla, uložení placenty, množství plodové vody, vyšetření vyloučí srdeční vady plodu.

20.- 24. týden
Ve 20. týdnu vaše dítě měří 25 cm a váží
280 g, ve 24, týdnu měří 30 cm a váží
500 g.  Zesiluje mu kůže, na hlavičce
jsou patrné vlásky a na prstech nehtíky. Zažívací ústrojí je vyvinuté natolik,
že dítě polyká malé množství plodové
vody a vylučuje ji ve formě moči. Vaše
gravidita je již patrná na první pohled,
děloha utlačuje okolní orgány, což vyvolává časté močení, může způsobit
zažívací potíže a zácpu. Prsy produkují
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mlezivo a na bříšku se začínají objevovat pajizévky (strie), které po porodu
částěčně zmizí. Nejezte tučná a kořeněná jídla, která způsobují pálení
žáhy. Noste obuv s nízkou podrážkou,
masírujte bradavky olejíčkem, do jídelníčku zakomponujte dostatek zeleniny
a celozrnného pečiva, předejdete tak
zácpě.  Dodržujte pitný režim (min. 2
litry tekutin denně). V této době vás
čeká další návštěva poradny (vyšetření
děložního čípku, měření výška děložního fundu, zjištění stavu dělohy, zhodnocení celkového stavu se zaměřením
na dolní končetiny (mohou se začít vyskytovat otoky), měření srdečních ozvů
plodu -jejich frekvence se pohybuje
mezi 120-160 údery)

24.- 28. týden
Ve 24. týdnu vaše dítě měří 30 cm
a váží 500 g, ve 28. Týdnu měří 35 cm
a váží 110 g. Děťátko zatíná pěsti,
hýbe rychle rukama a nohama a ve 26.
týdnu má plně vyvinuté modré oči, které často otevírá. Ve 27. týdnu má při
předčasném porodu 85% šanci na přežití. Vaše děloha dosahuje vysoko nad
rovinu pupku. Pohyby plodu způsobují
bolesti žeber, zmírníte je ležením na
boku a začněte si pořizovat základní
výbavu. Dbejte na dostatečný přísun
vápníku a železa a také dalších vitaminů (vyvážené množství naleznete
v těhotenských vitaminech), důležitá
je vyvážená a energeticky bohatá strava. Kromě běžné poradny ve 24. a 28.
týdnu můžete ve 26. týdnu podstoupit
zátěžový test na záchyt těhotenské
cukrovky, vyšetření děložního čípku,
pohybů plodu, srdeční frekvence nebo
zvukové detekce ozev a biometrie
(plod by měl vážit ve 24. týdnu 500 g).

28.- 32. týden
Ve 28. týdnu vaše dítě měří 35 cm
a váží 1100 g, ve 32. týdnu měří
40-42 cm a váží 1800-2000
g. Děťátko se obaluje tukem, má již
plně vyvinut
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mozek. Nepanikařte, pokud není k pánevnímu dnu otočené hlavičkou, nic to
neznamená, zbývá dost času, aby se do
porodu otočilo správně. Vy jste stále
pomalejší a nemotornější. Mohou vás
trápit bolesti zad, otoky nohou a prstů na rukou. Pomocí speciálních cviků
se začnětě připravovat na porod. Nezatěžujte se příliš psychicky, naučte
se každý den relaxovat a cvičit dýchání. Trénujte podřepy (rozšiřují pánev
a roztahují hráz) a nevystavujte se riziku předčasného porodu. Plod je ještě
nezralý a v porodnici by o něj muselo
být postaráno dlouhé týdny. Běžná poradna vás čeká pravidelně po 14 dnech.
Ve 28. týdnu se zjišťuje hladina železa
v krvi, mezi 30.-32. týdnem se provádí
již třetí UZ screeningové vyšetření (je
možné zachytit genetické dispozice
plodu a také růstovou retardaci).

32.- 36. týden
Ve 32. týdnu vaše dítě měří 42 cm a váží
2000 g, ve 36. týdnu měří 45 cm a váží
2500-2700 g. V tomto období z vás doslova vysává vápník, je téměř připraven
na plnohodnotný život a poslouchá
okolní zvuky. Občas vás vyleká kopnutím, ale většinu času stejně prospí.
A brzy začne sestupovat níže v děloze.
Její objem se zvětšil až 500x, cítíte se
plná a těžká. Zmenšete porce jídla,
často odpočívejte, zhluboka dýchejte,
zpomalte tempo a udržujte si dobrou

náladu.  Mezi 32.-34. týdnem vás čeká
nástup na mateřskou dovolenou. Kupte si několik dobře padnoucích podprsenek, při jízdě autem dělejte často
přestávky a pokud možno sama vůz
neřiďte. Pravidelně se procházejte na
čerstvém vzduchu, naplánujte koupi
kočárku a zabalte si tašku do porodnice. Čeká vás další poradna, při které
se zjišťuje pohybová aktivita a srdeční
ozvy plodu, vnitřní gynekologické vyšetření posoudí stav děložního hrdla
a tím i riziko předčasného porodu. Nezapomeňte nahlásit eventuální setkání
s infekčními chorobami.

36.- 40. týden
V 36. týdnu vaše dítě měří 45 cm a váží
2500-2700 g, v 38.-40. týdnu měří 50
cm a váží 3500 g. Má charakteristické
rysy - tento měsíc proběhne veškeré
zakulacení (za toto období přibere celý
kilogram v podobě podkožního tuku),
jeho kůže je růžová a napjatá. Obtížně
se vám dýchá, ale již brzy začne plod
sestupovat do porodních cest a tím se
vám uleví od tlaku na žebra a vnitřní
orgány. Každým dnem vás mohou překvapit porodní stahy, odtok plodové
vody a hlenové zátky, což ohlašuje začátek první doby porodní a čas na přesun do porodnice! Harmonie a pohody
dosáhnete cvičením jógy, relaxováním
při hudbě nebo aromaterapií (pozor na
výběr esence). Vyvarujte se dlouhého
ležení na zádech, mohlo by dojít k pocitu na omdlení a nebojte se porodu,
v porodnici o vás bude dobře postaráno! Kontroly v této době probíhají častěji, a to jednou za týden ve 36. týdnu
podstoupíte mikrobiologické vyšetření
poševního prostředí a měla byste začít
navštěvovat poradnu v porodnici, kde
jste se rozhodla přivést potomka na
svět.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

POJIŠTĚNÍ
PRO KAŽDÝ ŽIVOTNÍ ZKRAT
Běžnou zvyklostí u pojišťoven jsou větší či menší inovace jejich produktové nabídky
alespoň jednou do roka. Česká podnikatelská pojišťovna se letos rozhodla pro
zcela kompletní změnu svého životního pojištění.

„Je znát, že dnes již lidé životní pojištění vnímají jako pojistný produkt,
který jim pomůže zmírnit dopad nepříznivých životních událostí,“ říká Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění ČPP. Tomu ale tak vždycky
nebylo. Není to tak dlouho, kdy si lidé životní pojištění sjednávali zejména
kvůli možnosti investovat volné finance. Dnes je situace už zcela opačná,
podíl investiční složky se snižuje ve prospěch krytí pojistných rizik. Na tento trend ČPP reagovala kompletní změnou své produktové nabídky a uvádí na trh pojištění pro každý životní zkrat - NEON.
Životní pojištění NEON bude nabízeno ve třech variantách – NEON RISK, NEON LIFE a NEON INVEST.
Tou největší novinkou je zrušení čekací doby u připojištění invalidity. To znamená, že jak u nemocenské, tak i u úrazové invalidity není na Neonu žádná čekací doba. Nové varianty pojištění budou více
pamatovat na raná stádia onkologických chorob a zejména více podporovat prevenci. Novinkou je
také připojištění nákladů asistované reprodukce, které může pomoci ženám zvýšit šanci na narození
vytouženého dítěte až do 45 let. „Nabízíme jedno z nejširších krytí na trhu – plníme za dva cykly asistované reprodukce, které již nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Ženy tak mohou díky
tomuto rizikovému krytí získat na náklady spojené s asistovanou reprodukcí až 100 tisíc korun,“ vyzdvihuje Marek Woitsch. Inovací, které NEON přináší u dětí a rodiny obecně, je celá řada. Kupříkladu
jsme rozšířili pojistné krytí u vrozených vad dětí. Díky tomu máme dnes nejširší krytí tohoto rizika na
celém pojistném trhu v Česku. Krytí se totiž netýká jen těchto samotných nejrůznějších genetických
vad, ale i jejich chirurgických odstranění. Zde mohou rodiče získat plnění, které jim pokryje náklady
na nejrůznější zdravotní pomůcky a léčbu dítěte. Je třeba si uvědomit, že tyto svízele mají zásadní
vliv na chod domácnosti a časové možnosti rodičů. Často pak dochází k logickému propadu příjmů
v rodině, a právě to má za úkol toto pojištění zmírnit.
Výhodami, které jsou pro klienty nové, ale tento výčet zdaleka nekončí.
Na trhu životního pojištění je ČPP dlouhodobě úspěšná. Již řadu let po sobě drží dvojciferný růst
prodejů životního pojištění, který se pohybuje okolo 15 procent. „Je to díky tomu, že máme dobře
nastavenou produktovou nabídku, kterou jsme navíc pravidelně inovovali. O to více náš těší, že jsme
naše životní pojištění mohli ještě více vylepšit a klientům přinést zbrusu nový produkt – NEON,“ uzavírá Marek Woitsch.

Svět nejmenších

Zdravá snídaně

pro batolata
Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím rychlých změn.
Průměrné malé dítě do věku pěti měsíců přibere na dvojnásobek své původní
hmotnosti, do věku 1 roku na trojnásobek a do 2 let na čtyřnásobek. Do konce
prvního roku je dítě o 50 % vyšší než při narození, do 2 let je pak vyšší o 75%
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Kojenecký věk je velmi aktivní období
i pro lidský mozek. Mozek kojence je
minimálně dvakrát aktivnější než mozek dospělého. Abychom dodali mozku
kojence dostatečnou výživu pro jeho
správné fungování, musíme mu dodat
i správné množství sacharidů - glukózy, která je nezbytným palivem pro
mozkové buňky. Pro správnou funkci
organismu během prvního roku života
potřebuje kojenec minimálně 60 – 95 g
stravitelných sacharidů denně.
S růstem dítěte stoupá i jeho aktivita,
taktéž i spotřeba energie, a dítěti kolem
šestého měsíce věku přestává mateřské
mléko (případně náhradní mléčná výživa) stačit na pokrytí jeho energetických
potřeb. Začínáme tedy zavádět nemléčné příkrmy, nejdříve zeleninové či maso-zeleninové a také příkrmy obilné,
například ve formě kaší, které zlepšují
celkovou výživu, a bylo u nich prokázáno mnoho pozitivních vlastností. „Hlavní výživovou složku obilnin totiž tvoří
složité sacharidy a kaše přirozeně obsahují jenom malé množství soli a cukrů.
Naopak v nich najdeme mnoho vitamínů, zejména skupiny B, a minerály jako
železo a zinek, které jsou pro malé děti
velmi důležité,“ vysvětluje MUDr. Pavel
Frühauf.
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První kaše by měla být čistě obilná
s vhodným kojeneckým mlékem, velmi
jemné konzistence bez přidaných přísad či cukru. Později je dobré zařazovat
kaše s pestřejšími kombinacemi obilnin
či ovoce. V českých zemích je obvyklé první obilné příkrmy podávat před
spaním, protože kojence lépe zasytí
na noc. Obilná kaše je ovšem vhodná
nejen k večernímu zasycení, ale především jako vydatná cereální snídaně pro
batolata.

Zdravá snídaně pro start
do nového dne
Ne nadarmo se říká, že snídaně je hlavním zdrojem energie pro celý den,
a proto bychom ji neměli vynechávat.
Toto pravidlo platí u kojenců a batolat
dvojnásob. Pravidelné snídání patří ke
správným stravovacím návykům, které
si člověk buduje právě už od raného
dětství. Malé děti však často dostávají
snídani zcela nevhodnou – snídají pečivo se sýrem, máslem, šunkou nebo
sladké pečivo, jako jsou vánočky, koláče či sušenky. Takové snídaně, typické
pro jídelníček dospělého, ale obsahují
příliš mnoho soli, jednoduchých cukrů
či nevhodných tuků. Z aktuální studie

provedené na více než 800 českých dětech ve věku do tří let vyplývá, že dětský jídelníček je především přesolený.
Zároveň mají děti ve stravě i nadmíru
cukrů. Není se čemu divit, protože podle studie přijímají dvouleté děti 20 %
energie ze sladkostí! To logicky vede
k nadváze a obezitě. Navíc malým dětem chybí železo. „Zdravá dětská snídaně by měla obsahovat především
komplexní sacharidy bez přidané soli či
jednoduchých cukrů. Sacharidy z obilnin jsou ideálním zdrojem zdravé energie a výrazně mohou pokrýt zdroje cenných látek pro každý den,“ upozorňuje
MUDr. Frühauf.

Dítě není malý dospělý
Češi denně konzumují více než dvojnásobek doporučeného množství soli.
Oproti ideálním 6 gramům přijmou
zhruba 12 g. Tento zlozvyk si b c udují
již v dětství. Složení dětské snídaně se
totiž obvykle od té pro dospělého neliší.
Přitom denní doporučené množství soli
pro děti je výrazně nižší než pro dospělé. Kojenec svou doporučenou dávku
obvykle vyčerpá jediným plátkem šunky.
Doporučený denní příjem soli
•
kojenec (do jednoho roku): 0,45 g

INZERCE
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tence – pro kojence zcela jemné kaše,
pro batolata hustější kaše s drobnými
kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

Kaše pro děti vs. kaše pro
každého. Je v nich rozdíl!

•
•

batole (12-36 měsíců): 1,7 g
dospělý: 6 g

Obsah soli ve 100g potravin, jež česká batolata běžně konzumují k snídani:
•
dětská šunka: 2,2 g
•
plátkový sýr 30%: 2,5 g
•
dětské párky: 0,5 g
•
chleba: 1,3 g
•
rohlík: až 0,7 g/kus
•
mléčná kaše s věkovým určením:
0,2 - 0,3 g

Jakou obilnou snídani
vybrat pro batole?
Obilné kaše jsou snadné na přípravu
a určené přesně pro malé děti podle
jejich věku. Právě věkové určení by
mělo být základním vodítkem, jak kaše
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a cereálie vybírat. Není totiž vhodné
podávat kojencům a batolatům sladké
cereálie či kuličky plné cukru nebo celozrnné pečivo, které jejich trávicí trakt
neumí ještě správně zpracovat. Na trhu
je k dostání řada kojeneckých a batolecích obilných kaší a snídaňových cereálií, mezi kterými si každé dítě najde
svého favorita, ať už se jedná o rýžové,
krupicové či vícezrnné kaše s příchutí
medu, vanilky nebo různých druhů
ovoce. „Obilné kaše s věkovým určením
jsou vhodnou potravinou s ohledem na
výživovou hodnotu i surovinovou kvalitu. Jako potraviny určené kojencům
a batolatům totiž podléhají přísným
pravidlům pro bezpečnost potravin.
V neposlední řadě rodiče vyberou díky
věkovému určení kaši správné konzis-

Kojenecké a batolecí kaše s určením
věku jsou na rozdíl od kaší bez věkového určení upravovány tak, aby zohledňovaly aktuální vývojovou fázi dítěte.
Kaše určené přímo pro malé děti také
musí splňovat přísná kritéria hladiny
kontaminantů, která je podstatně nižší
než povolená hladina v kaších a cereáliích, které malým dětem přímo určeny
nejsou. Legislativa EU rovněž zakazuje
použití některých pesticidů při pěstování produktů, které jsou dále zpracovávány při výrobě kojenecké a batolecí
výživy, avšak pro produkci běžnou jsou
povoleny. Vybírejte proto kaše v regálech s dětskou výživou. Například klasická krupička žádné věkové určení nemá.
Pro kojence a batolata se proto příliš
nehodí.
Zavádění mléčných i nemléčných kaší
s obilnou složkou do jídelníčku kojenců
podporují doporučení předních odborníků z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a z Evropského sdružení
pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu. Přitom není na místě
obava ze vzniku nesnášenlivosti lepku,
ba naopak. Včasným zavedením lepku
mohou rodiče celiakii předejít. Proto by
do jídelníčku měli lepek zavádět mezi
ukončeným 4. a 6. měsícem věku dítěte.
Podle nejnovějších výživových doporučení pro kojence a batolata by se tedy
dítě mělo s lepkem potkat hned s prvními příkrmy, a to například ve formě
kojenecké krupicové kaše tedy s označením odpovídajícího věku.

Zpestřete svému batoleti
obilnou snídani ovocem
Očištěnou a oloupanou hrušku (nebo
jiné ovoce) nakrájejte na kousky a vařte
do měkka (10 - 12 min). Nechte vychladnout a rozmixujte v mixéru. Přidejte
4 až 5 lžic vody z vaření nebo vychlazené převařené vody. Mixujte, dokud
nevytvoříte hladké, řídké pyré, které
smíchejte s hotovou kojeneckou kaší.
Namísto vařené hrušky můžete použít
i některý z 100% ovocných příkrmů.
Foto: Shutterstock.com

Úspěšný začátek mateřství

Svět nejmenších

ˇ
Naučcme

ˇ
děeti

správným návykůu˚ m
Nejlepším předpokladem zdravého chrupu dítěte jsou zdraví rodiče se zdravým
náhledem na život. Když si rodiče nečistí zuby a nepovažují to ve svém životě
za důležité, těžko naučí čistit zuby své dítě. Pokud se maminka naučí správně
a účinně provádět dentální hygienu a začne totéž provádět u svého dítěte už při
prořezání prvního zoubku, pak její dítě nebude mít až do výměny stálého chrupu
žádné nebo jen ojedinělé drobné kazy.
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Rodiče jsou povinni registrovat své
dítě u zubního lékaře nejpozději do
jeho 12 měsíců věku. Ideálně u svého
zubního lékaře, protože pokud ošetřuje stejný lékař rodiče i jejich děti,
jsou snáze zachytitelné genetické vady
v postavení zubů nebo ve velikosti čelistí, a problémy tak lze řešit jednodušeji, zavčasu. Bohužel se často stává, že
zubní lékaři odmítají děti registrovat
s tím, že dětské pacienty neošetřují.
Přitom každý praktický zubní lékař by
měl být schopen ošetřovat i děti, od
toho je to praktický zubní lékař. Už
při první návštěvě zubní ordinace s dítětem by rodiče měli předložit lékaři
Zubní průkaz dítěte, určený pro děti
od 12 měsíců do 10 let věku. V 10 letech
pravidelné preventivní prohlídky samozřejmě nekončí, ale kdyby byl Zubní
průkaz dítěte až do 18 let věku, byla
by to spíše knížka, která by postrádala svůj smysl. Do 10 let věku dítěte by
rodiče už měli být dostatečně navyklí
na pravidelné prohlídky u zubního lékaře a dítě by v tomto věku už mělo mít
dostatečně zafixované správné návyky
ústní hygieny.
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Patero pro rodiče
Péče o chrup je nezbytná už od raného dětství. Cílem správné péče je, aby
dětský chrup minimálně do 10 let věku
vůbec neonemocněl. Jen tak mohou
mít rodiče šťastné děti bez negativních
zkušeností ze zubařského křesla v útlém dětském věku.
1. Své dítě přiveďte k zubnímu lékaři na první vyšetření po prořezání prvního zoubku. Na preventivní
prohlídku choďte s dítětem k zubnímu lékaři každých 6 měsíců. Lékaři vždy předložte Zubní průkaz
dítěte!
První návštěva s dítětem u zubního
lékaře by měla proběhnout po prořezání prvního zoubku, nejpozději ve
12 měsících věku dítěte. Další preventivní prohlídky by se měly opakovat
po 6 měsících, aby byly včas zachytitelné všechny, i velmi malé, patologie. Jen
tak si dítě zvykne na prostředí zubařské
ordinace, a pokud budou rodiče dodržovat všechny zásady, které jim jejich
ošetřující lékař sdělí, nebude se muset
bát zubní vrtačky a návštěva zubního
lékaře pro něj nebude stresující. Při každé prohlídce dítěte do 10 let věku by

měl zubní lékař aktivně vyžadovat Zubní průkaz dítěte k záznamu o uskutečněné prohlídce.
2. Zubní kaz je infekční onemocnění!
Proto pokud možno neolizujte dítěti
lžičku ani dudlík, můžete přenést
do jeho ústní dutiny kazotvorné
bakterie.
Většina maminek si neuvědomuje,
že zubní kaz je infekční onemocnění
a že může olizováním lžiček a dudlíků
přenést do úst dítěte kazotvorné bakterie. Místo toho by maminky měly
u sebe mít pro dítě čistou vodu k pití,
kterou pak mohou lžičku nebo dudlík
omýt téměř kdekoliv. Nakonec, maminkám by se také nelíbilo, kdyby jim
někdo olizoval skleničku nebo příbor,
a dítě je stejný člověk, jen neumí říci,
aby mu to dospělí nedělali.
3. Dětská ústa začněte čistit od prořezání prvního zoubku, dítěti při
čištění zubů pomáhejte minimálně
do 10 let věku. Důležitá je důslednost a pravidelnost!
S hygienou dětských úst by rodiče měli začít po prořezání prvního
zoubku. I když dítě zpočátku nechce, rozhodující je, zda chce rodič.

Svět nejmenších

Každý prohřešek v ústní hygieně, každá
omluva nečištěného dětského chrupu
se dříve či později projeví zubním kazem v raném věku. Pravidelnost a důslednost je naprosto nezbytná, pokud
chtějí rodiče uchránit své dítě bolesti
a strastiplných návštěv zubního lékaře.
Stejně tak důležitá je pomoc při čištění
zubů starším dětem a následná kontrola vyčištěných zubů. Je to nepochopitelné, ale i v dnešní době přetrvává mýtus, že dětské zuby nemusí být zdravé,
protože stejně vypadnou. Dětský chrup
tvoří základ chrupu stálého, a proto
musí být zdravý! Jinak by rodiče měli
počítat s fyzickými i psychickými útrapami svého dítěte, pramenícími z bolestivých kazivých zoubků, s následky
jejich špatné péče o dětský chrup.
4. Nikdy nepodávejte dítěti po večerním čištění zubů žádnou potravu
nebo nápoj obsahující cukr, a to ani
mléčný. Pozor na stravovací a pitný
režim během dne! Naučte dítě pít
čistou vodu.
Mezi hlavní zásady správné ústní hygieny patří i vhodný stravovací a pitný
režim. Obzvláště u malých dětí je důležité, aby po večerním čištění zubů už
nedostaly žádnou potravu ani nápoj ob-

sahující cukr, včetně mléčného. V noci
by děti (a nejen děti) měly pít pouze
čistou vodu, která by se vůbec měla stát
základem jejich pitného režimu. Každý
prohřešek, každý ústupek chuti dítěte
představuje velkou pravděpodobnost
vzniku zubního kazu! Tu představuje
také popíjení sladkých nápojů a konzumace sladkých jídel během dne, protože
cukr ve spojení s časem zubnímu kazu
dokonale nahrává. Lepší je vypít nebo
sníst něco sladkého najednou, než mlsat
průběžně celý den.

5. Účinnou pomocí proti zubnímu
kazu je také fluoridová prevence,
proto používejte k čištění zubů dítěte vhodnou dětskou pastu s fluoridy. Starší děti mohou ústní hygienu doplnit použitím vhodné ústní
vody. Pokud nemohou použít po
jídle a pití kartáček, zdravé zuby
jim pomůže udržet žvýkání žvýkačky bez cukru.
Fluor ve formě fluoridu je možné dodat
tělu vnitřní nebo vnější cestou. Vnitřní
cestou je to ve stravě a nápojích (např.
minerálky, fluoridovaná sůl, černý čaj),
případně v tabletách. Vnější cestou získá tělo fluor v zubní pastě s fluoridy,
u lékaře pak místní fluoridací některým
z prostředků určených k profesionálnímu použití. U dětí se obecně nedoporučuje podávání fluoridových tablet, ale
používání zubní pasty s fluoridy odpovídající věku dítěte, samozřejmě v kombinaci s účinným čištěním zubů. Starší
děti si mohou po vyčištění zubů vyplachovat ústa ústní vodou, která slouží
kromě deodorace také k dezinfekci úst.
Po jídle a pití pomůže starším dětem
udržet zuby zdravé žvýkání žvýkaček
bez cukru, při kterém dochází k samoočišťování zubních plošek. Účelné čištění zubů kartáčkem sice nenahradí, ale
když není možnost vyčistit si po jídle
zuby, je tím nejlepším řešením.

Text: MUDr. Taťána Vrbková, členka
představenstva České stomatologické
komory a členka Odborné skupiny pro
dentální zdraví a prevenci při ČSK,
foto: Shutterstock.com
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Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen
nejmenších dětí.

www.plavani.com

tel. 603 935 585, 733 395 760
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Viburcol pomůže Vašemu miminku, když:

I.

věku
ne

od 1. d
Již

• Se klubou zoubky
• Trpí nespavostí
• Má zvýšenou teplotu
• Má mírné bolení bříška
• Je třeba zmírnit příznaky běžných dětských infekcí
Viburcol® je lék určený k zavádění do konečníku.

Šetrný homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně pro zmírnění
neklidu dětí již od 1. dne věku.Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

www.viburcol.cz

Dr. Peithner Prag s.r.o., Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5
Více na www.peithner.cz Email: office@peithner.cz Tel.: 241 740 540

Předškoláček

JAK SPRÁVNĚ LÉČIT

NACHLAZENÍ U DĚTÍ
Podobnou situaci už zažil
asi každý rodič. Dítě se vrátí
ze školy či školky, je trochu
malátné a stěžuje si na
únavu nebo bolest hlavy.
Potom si zaleze do postýlky
a častokrát jej přemůže
spánek. Když pak rodiče
sáhnou dítěti na čelo, je jim
vše jasnější.
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Zvýšená teplota nebo dokonce horečka
bývá projevem virového onemocnění
- nachlazení či chřipky. Dítě se může
nakazit během celého roku, nicméně v zimních měsících se výskyt těchto
akutních respiračních onemocnění zvyšuje. Jak u dítěte rozeznáme nachlazení od chřipky? A jak chřipku či nachlazení správně léčit?
Chřipka a nachlazení mají podobné příznaky, a proto je lidé mezi sebou často
zaměňují. Obecně platí, že při nachlazení se příznaky rozvíjejí spíše pozvolna. Většinou jsou přítomny kašel, rýma
nebo pálení nosohltanu, častá je bolest
v krku. Nachlazení, na rozdíl od chřipky, je málokdy provázeno zimnicí. Pro
chřipku je naopak typický náhlý nástup
nemoci, celková malátnost provázená
bolestí svalů a kloubů, vysoká teplota (nad 38 stupňů Celsia), bolest hlavy
a zimnice. Naopak rýma se při chřipce
vyskytuje spíše výjimečně.

Jak na teplotu?
Co dělat, když dítěti naměříme horečku, tedy více než 38 stupňů Celsia?
„Především je potřeba dohlédnout na
to, aby mělo dítě dostatečný přísun tekutin a nebylo dehydratováno. Vhodné
jsou např. ovocné čaje či ředěné ovocné šťávy a pro děti nad 2 roky i neperlivé minerálky pokojové teploty,“ říká
MUDr. Silvia Bajová, dětská lékařka

z Nemocnice Na Homolce. Dále se doporučuje omýt dítě mycí houbou namočenou ve vlažné vodě a uložit ho
v prodyšném oblečení do postýlky. Toto
opatření neprovádějte, pokud má dítě
mramorovanou kůži nebo studené končetiny. Horečku rozhodně nesrážejte
studenou vodou ani ledem. „K celkové
léčbě je třeba dodržovat klidový režim
v domácím prostředí a pokud možno
omezit návštěvy míst s vyšším rizikem

nákazy (obchody, MHD, dětský kolektiv
apod.),“ dodává MUDr. Bajová.
Horečka provázející virová onemocnění
je nepříjemná, jde ale o běžnou reakci
imunitního systému a není proto vždy
nutné ji okamžitě léčit. Podle Světové
zdravotnické organizace bychom měli
začít horečku léčit při teplotě nad 38,5
stupňů Celsia (měřené v podpaží), či
nad 39 stupňů Celsia v případě měření
teploty v konečníku u kojenců a batolat. Výjimkou je bolest nebo nepohoda dítěte, šokový stav, výskyt febrilních
křečí v minulosti, případně závažná
doprovodná chronická onemocnění.
Je třeba si uvědomit, že při léčbě horečky
není cílem dosažení normální tělesné
teploty, ale zlepšení celkového stavu
dítěte.
Ke snížení horečky u dítěte můžeme využít volně dostupných léčiv. Nachlazení
i chřipku způsobují viry, proto jsou proti
nim antibiotika neúčinná. V těchto případech léčíme pouze příznaky nemoci,
tj. horečku a bolest. Mezi léky, které
se k tlumení horečky a bolesti užívají
nejčastěji, patří přípravky s obsahem
paracetamolu. Pokud u dítěte nedojde
do dvou dnů k ústupu obtíží, případně
dojde k jejich zhoršení, je nutné se poradit s lékařem.
Foto: Shutterstock.com
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V průběhu batolecího a předškolního věku dokáže dítě udržet moč nejprve
v denní době a následně i ve spánku. Pokud už se ale blíží předškolní věk
a děťátko se nám počůrává, je zapotřebí problém začít řešit…
35
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V žádném případě nesmí být dítě trestáno nebo káráno, důležitý je citlivý
přístup! Věty typu: „teď už jsi velký…“,
nebo „to je ale ostuda“ nevypusťte
z úst. Neinformovanost rodičů může
přivést dítě k sebeobviňování a narušit
vzájemnou důvěru. Kromě pomočujícího se dítěte (enuretika) vysvětlete také
jeho sourozenci, že noční pomočování
je naprosto soukromá věc, o které se na
veřejnosti nemluví.
Noční pomočování se projevuje nejčastěji jako porucha schopnosti udržet moč
ve spánku. Jedná se o neuvědomělé
močení nejen v noci, ale i přes den
(např. při poledním spánku). Trvá-li
tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, mluvíme o tzv. primární
noční enuréze. Primární noční enuréza je biologický, vývojově podmíněný
fenomén, který neohrožuje tělesné
zdraví dítěte. U enuretiků je typické
vyprázdnění celého objemu močového
měchýře. Přes den nemají takto postižené děti většinou žádný problém, netrpí močovou infekcí, močí zcela volně.
Méně často nastupuje pomočování po
delším období (déle než 6 měsíců) bez
pomočení, v takovém případě se jedná o sekundární enurézu. Na rozdíl od
primární enurézy je příčina sekundární
enurézy většinou psychická (rozvod ro-
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dičů, narození sourozence, nástup do
školy). Lékař by měl mít na zřeteli organickou nebo neurogenní příčinu pomočování, při které děti mohou umočovat i přes den (mimo spánek), zvláště
pokud mohou trpět i močovou infekcí.
Pomočování v bdělém stavu přes den je
nutno označovat za inkontinenci a ne
za enurézu. Takoví pacienti by měli být
hned na začátku vyšetřeni podrobněji
než ti, kteří se pomočují jen v noci.

•

•

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

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

Jak probíhá běžná léčba
nočního pomočování?
Základem léčby je úprava příjmu tekutin a močení spolu s podáváním léků
snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky
s téměř okamžitým účinkem nahrazují
nedostatek vasopresinu, který problém
obvykle způsobuje a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet
let. Podávají se většinou těsně před spaním formou klasických nebo rozpustných tablet.

Foto: Shutterstock.com
Zdroj:nocvsuchu.cz
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AVIRIL DĚ
DĚTSKÝ OLEJ
S AZ
AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečo
protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pom
pomáhá zklidňovat kožní
záněty. Obsahuje antibak
antibakteriální složky, které
mohou rovněž urychlit léčen
léčení již vzniklých infekcí.
Aviril přináší úlevu od vys
vysušené, svědivé nebo
slunce
sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSK
DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vyso
vysokým obsahem oxidu
zinečnatého v kvalitním krémovém základu
(typ emulze voda v olej
oleji) je určen k ošetření
podrážděné
podrážděn nebo opruzené
opruz
dětské pokožky.
Obsahuje
Ob
sahuje vitami
vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti prodejen COOP,
COO Penny, Billa, Rossmann,
DM
M drogerie, Teta, Makro,
M
Albert, Globus, Tesco,
na e-shopu
e-s
a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

Svět nejmenších

Čeká vás cesta
Víme, jak ji zvládnout
38

Svět nejmenších

inzerce

na dovolenou s dětmi?

v klidu a bez újmy
Máme tu počátek září, který rodiny s malými dětmi často využívají pro cestu
na dovolenou. Není už takové vedro a i ceny jsou příznivější. Jaký dopravní
prostředek zvolit? Co všechno zabalit s sebou? Jak děti během cesty zabavit?
Cestovat s dětmi může být náročné a vyčerpávající, díky našim praktickým tipům
to však s přehledem zvládnete.
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Ať už se chystáte poznávat kouty naší
země, nebo se vydáte do zahraničí
k moři, ze všeho nejdůležitější je dobrá
nálada. Plánujte dovolenou společně
s dětmi, těšte se na ni, buďte v klidu
a pohodě. Dohadování se, popudlivost
a neklid nepřidá vám a už vůbec ne vašim dětem. Hlavně malé děti nerozumí
tomu, co se děje a negativní energie
sálající z jejich rodičů vede jedině ke
křiku a pláči, zlobení či v horším případě nemoci těsně před odjezdem, upozorňuje dětská neuroložka MUDr. Irena
Borčinová

Auto, autobus, vlak nebo
letadlo?
Pro kratší a střední vzdálenosti je nejvhodnější variantou auto a cesta přes
noc. Průběh cesty navíc můžete přizpůsobit potřebám dítěte a víceméně
kdykoliv si udělat přestávku. Ty dělejte
pravidelně, například krátkou přestávku každou hodinu a každé tři hodiny
delší pauzu, která pomůže i vaší lepší
koncentraci při řízení. Jízda dálkovým
autobusem není příliš vhodným řešením zejména kvůli zastávkám třeba i po
čtyřech hodinách nebo absenci čerstvé-
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ho vzduchu. Vlak v tomto ohledu představuje lepší variantu, pokud není přeplněný. Rozhodnete-li se z důvodu delší
vzdálenosti pro letadlo, je třeba připravit děti na nepříjemný pocit v oblasti uší
během vzletu a přistání, který pomůže
zmírnit bonbon nebo žvýkačka. Mějte
však na paměti, že právě kvůli tlakovým
změnám v letadle je létání nevhodné
pro novorozence a kojence do tří měsíců. Avšak miminko starší více než dva
týdny většina leteckých společností na
palubu vezme.

nestihli zastavit. Jednou z nejdůležitějších položek na seznamu by měla být
také trpělivost a smysl pro humor.

O zábavu postaráno

Nepodceňte přípravu aneb
co zabalit na cestu

Včetně oblíbené hračky dětem na cestu
připravte zábavný program. Například
jim můžete číst pohádky, případně je
pouštět jako audio stejně tak jako oblíbené písničky. Povídejte si s nimi nebo
hrajte nejrůznější slovní hry – snad každý pamatuje na slovní kopanou, počítání aut jedné barvy, „myslím si člověka,
zvíře…“ atp. Hodit se mohou také digitální hry nebo přehrávač s filmy a pohádkami.

Včetně lahve s vodou či neslazeným
čajem a svačiny se na cestě mohou hodit vlhčené ubrousky, případně suchý
a mokrý ručník. Dále pak pohodlné
oblečení a alespoň náhradní tričko,
lehká deka a polštářek pokud pojedete přes noc, nezbytná oblíbená hračka
a cestovní lékárnička. Ta nejmenší dítka
cestu většinou zvládají poměrně dobře.
Nevolnost, bolest hlavy nebo závratě
postihují spíše předškoláky nebo mladší
školáky. Proto s sebou vezměte léky na
tzv. kinetózu, případně sáček, kdybyste

Myslete také na to, aby děti měly klid,
dostatek spánku a pravidelný rytmus.
Katastrofický scénář může nastat například v případě, že se vám děti z nějakého důvodu nepodaří zabavit, hračky
a hry je po chvíli omrzí, v horším případě začnou zlobit, křičet a celkově být
neposedné. „Pro takové případy můžete přibalit novinku v podobě zklidňujícího přírodníhosirupu“ uzavírá dětská
neuroložka MUDr. Irena Borčinová.
Foto: Shutterstock.com

Slovenské léčebné lázně Piešťany patří více než sto
let k předním evropským lázním v léčbě revmatismu,
rehabilitaci pohybového aparátu a nervového
systému.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT
` Ubytování od 7 nocí s plnou penzí
` Wi-Fi a další služby, kulturní a sportovní program dle
nabídky hotelu
TO NEJLEPŠÍ Z BALÍKU:
` 24 procedur na týden
` Zdravotní vyšetření se zaměřením na onemocnění
pohybového aparátu a jeho komplikací
` Hotel Thermia Palace 5* od 1.120,- € /os./7 nocí
` Hotel Esplanade 4*od 721,- € /os./7 nocí
` Spa Hotel Grand Splendid 3* od 553,- € /os./7 nocí
` Spa Hotel Pro Patria 2* od 420,- € /os./7 nocí
` Hotel Jalta & Dependances 2* od 427,- € /os./7 nocí
Uvedené ceny jsou platné během mimosezóny od
3.11. - 23.12.2019
Rezervace a více informací:
Tel.: +421 33 775 9966
E-mail: booking@spapiestany.sk

www.kupelepiestany.sk
inzerce

KNIŽNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
PŘI PRÁCI

NADECHNOUT SE

CARI MORA

998 Kč

279 Kč

298 Kč

Královna portrétní fotografie, Američanka Annie
Leibovitz, vypráví svůj
profesní životopis, který
je zároveň úzce spjatý s
jejím osobním životem.

Román o krizi středního
věku, blížící se světové
válce a novém, dravém,
násilném světě, před
kterým není možné utéct
do nostalgických vzpomínek.

Tvůrce Hannibala Lectera přichází s románem o
zlu, nenasytnosti a temných obsesích. Hrdinka
stojí v cestě úchylnému
zločinci a jejich střet je
nevyhnutelný….

ANNIE LEIBOVITZ

GEORGE ORWELL

THOMAS HARRIS

SNOVÉ PÍSNĚ 2

TO JE NÁPAD!

KLUK ODNIKUD

478 Kč

248 Kč

Druhý svazek obsahuje
vrcholné práce autora
včetně některých česky
dosud nepublikovaných.
Zahrnuje také autorovy
neocenitelné biografické
komentáře.

Mnoho věcí, které dnes
považujeme za samozřejmé, objevily, vynalezly a
navrhly ženy - štěpení jádra atomu, akvárium, jednorázové pleny, orbitální
rakety, filtr na kávu…

348 Kč
Přemýšlivý příběh o
tom, jakou odvahu člověk musí prokázat, aby
v atmosféře strachu, nedůvěry a zásadních etických dilemat důvěřoval
druhému.

GEORGE R. R. MARTIN

OWEN O´DOHERTY

KATHERINE MARSHOVÁ

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

Porod miminka – jedinečné
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost
uchování kmenových buněk z pupečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které mají velký léčebný
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě
onkologických a hematologických
onemocnění, jakými jsou leukémie,
lymfomy, nádorové onemocnění
orgánů, získané i dědiční poruchy
krvetvorby, imunity nebo metabolismu a jiné. Jejich význam a důležitost se znásobují také díky možnosti využití pro sourozence.
Proč jsou kmenové buňky z pupečníkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – dokáží se přeměnit na další typy buněk,

a to hlavně na buňky krve, ale i na
buňky svalů, kostí, chrupavek, buňky jater nebo srdečního svalu. Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou
velmi mladé, dobře se množí, nejsou zatíženy životným stylem nebo
získanými onemocněními organismu, z kterého pocházejí. Jejich složení je
neopakovatelné.

Samotný odběr je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný, nezatěžuje
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat
i tkáň pupečníku, která obsahuje
mezenchymální kmenové buňky. Ty

dnes představují alternativu pro buněčnou terapii a regenerativní medicínu.
Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém
kontě nejen úspěšné příběhy léčby ze Slovenska, Rumunska nebo
Maďarska, ale také početné vydání
jednotek pupečníkové krve na záchranu pacientů ve světě (k dnešnímu dni je to 74 jednotek). Podařilo
se tak pomoci například pacientům
v USA, Holandsku, Německu nebo
v České republice.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na
svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je na Vás – na rodičích…

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:

• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka
• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku
www.cordbloodcenter.cz

zeptejse@cordcenter.cz

CordBloodCenterCZ
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PRO VÁS

Sleva 25�%
Na všechny produkty
y IPC KOMPLEX
z řady
pro držitele PHARMACARD*

*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard
/ /

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz
inzerce

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky
nabité fólie, která sama
bez lepidla či napínáčků,
přilne k čistým, suchým
povrchům jako je omítka,
sklo, plast, kov, dřevo, papír,
sádrokarton či kámen.
Využívá se pro umístění reklamy
či jiných sdělení na stěny, dveře,
výlohy, okna, zrcadla, barové
pulty, tabule, monitory,
elektrospotřebiče, nábytek
a mnoho dalších…
Objednejte si vzorek zdarma
na webu statickeplakaty.cz,
nebo na tel.: 739 016 005.

Škola, základ života

Jdeme
do školy...
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...
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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 ře-

šit 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 spoustě 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

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

Pastelky trojhranné silné, šířka
hrany 12mm, fixy s odpruženým
hrotem, vodové barvy, nůžky

První nácvik špetkového úchopu

6 – 8 let

Pastelky trojhranné 9mm, grafitová
tužka trojhranná, ergonomické
pero

Špetkový úchop při psaní

8 let a více
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Pojďme si tedy shrnout, jak vybrat ty
správné psací potřeby, aby šlo psaní dětem „od ruky“ a bavilo je?

Ergonomické pero, rýsovací pomůcky, práce se šablonami apod.

Pokročilé psaní

objevujte,

poznávejte a bavte se!
Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů • Expozice Cesta do minulosti Země
3D Kino • Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora • DinoShop
DinoCafe • Nejrůznější dětské atrakce, houpadla a prolézačky • Parkování ZDARMA

Největší síť zábavních parků
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Škola, základ života

1.

Dbejte na trojhranný úchop - existují varianty trojhranu pro praváka
i leváka.
2. Požadujte neklouzavou úchopovou zónu.
3. Vyzkoušejte při psaní hrot, který
by neměl škrábat naopak hladce
klouzat po papíru a nedělat kaňky.
4. Pro začátečníky je vhodné zvolit
širší stopu 0,5 mm, pro pokročilejší
psaní můžete zvolit již stopu užší
např. 0,3 mm.
5. Praktické je, pokud inkoust v peru
je zmizíkovatelný.
6. Nechte si předvést výměnu náplně,
měla by být lehká a nezpůsobovat
ušpinění.
7. 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.

Tvarování zad a popruhů – Pevná,
anatomicky tvarovaná záda pomáhají zdravému vývoji, protože rozkládají
váhu rovnoměrně po celých zádech
a nutí dítě chodit zpříma. Odvětrání

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 materi-

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 dotýkat 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.

álu, 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).

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 – Normy 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.
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Zdroj: skolnisvet.cz,
foto: Shutterstock.com
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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.

50
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Má holčička zatím heště 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.

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:
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.
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
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se jednotlivé vrstvy neoddělovaly. Ortopedické
tvarování pro podporu
klenby u nejmenších je
nevhodné. Malé děti 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).
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.
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.

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 nápisy, 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

Škola základ života

Vrátili jsme
se z pláže...
I když už se blíží podzim, pokud nemáte děti školou povinné
jistě ještě můžete zamířit na dovolenou. Pláže už nejsou tak
přeplněné a můžeme si více užívat moře a sluníčka. Jde jen
o to, abychom to s tím užíváním nepřehnali…
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Škola základ života

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…
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…

teplotu zanícených částí těla. Je protizánětlivý. Působí jako přírodní zvlhčovač, dodává vlhkost všem vrstvám
kůže. Zvyšuje normální buněčné mno-

zahojit popraskané rty. Chrání je před
vysušováním a popraskáním. Vaše rty
se budou cítit jemně hladké a dokonale
hydratované.

1. 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, sráží
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žení, čímž urychluje regenerativní fázi
hojivého procesu. Roztahuje kapiláry
(krevní cévy nejmenšího průměru), rozbíjí a stravuje mrtvou tkáň. Je výživný
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
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

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
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

mentos
inzerce

57

nezestarni

58

inzerce

59

Výživa

7

rad

jak začít
s bezlepkovou dietou

Dnešní medicína má léky na nejrůznější druhy nemocí, ale lék na celiakii ještě
nalezen nebyl. Bezlepková dieta je tak jediná cesta ke snášenlivosti celiakie.
Diagnóza této nemoci s sebou přináší celou řadu omezení. Z počátku není vůbec
jednoduché přejít k „čisté“ bezlepkové dietě. Jisté pochybnosti o zvládnutí diety
měl na začátku každý, ale nakonec ji většina dokázala úspěšně zvládnout.
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„Po diagnostikování celiakie čeká nejen
na jedince, ale i na jeho rodinu spousta
změn,“ přiznává výživová poradkyně
Jana Servátková, která má s klienty celiaky dlouholeté zkušenosti.

Jak poznám, že jsem celiak?
Kromě klasické formy celiakie, která
postihuje asi jen desetinu pacientů,
jsou i další formy s odlišným průběhem. Je opravdu těžké některé z nich
rozeznat. Mezi projevy klasické celiakie patří např. průjem, nadýmání, ztráta hmotnosti, bolesti břicha, zvracení
a nevolnost. U dětí dochází také k rozmrzelosti, únavě a svalové slabosti.
„Při určitých příznacích bych volila návštěvu lékaře a zažádala si o důkladné
vyšetření“, radí výživová poradkyně
Jana Servátková. Často dochází i ke
kombinaci několika druhů vyšetření,
aby byla stanovena správná diagnóza.
Celiakie se dá zjistit jednak z vyšetření
krve, dále biopsií tenkého střeva a testem stolice.

Jak začít s bezlepkovou
dietou?

1

Vnímejte tuto změnu pozitivně
- bezlepková dieta je zkouškou
silné vůle. V dnešní době ji volí nejen
nemocní lidé, ale i lidé, kteří chtějí žít
zdravějším životním stylem a upravit si
jídelníček. V první řadě je třeba si uvědomit, že jde především o vaše zdraví.
Bezlepkovou dietu nemusíte chápat
jako nutné zlo, ale třeba jako pozitivní
změnu životního stylu, která se stává
moderní záležitostí.

2

Dál jezte svá oblíbená jídla – bojíte
se, že přijdete o většinu svých oblíbených pochoutek? Výrobci potravin
však na celiaky již pamatují a snaží se
vyrábět své produkty i v bezlepkové variantě a to při zachování stejné chuti.

3

Odstraňte lákadla - Není jednoduché držet dietu, když všude kolem
vás je spousta lákadel. Pro snadnější
zvykání na nový režim si zakoupené
bezlepkové potraviny uložte do vyhra-

zené skříňky či šuplíku. Snáze tak odoláte pokušení.

4

Zapojte celou rodinu - Požádejte
rodinu o spolupráci a zamezte tak
dvojímu vaření. Příkladem je zahušťování omáček či polévek pouze bezlepkovou moukou. Rodině takováto nepatrná změna také velmi prospěje.

5

Upřednostňujte přírodu - Nakupujte potraviny v přírodním stavu,
používejte v kuchyni častěji přirozené
bezlepkové potraviny, jako jsou kukuřice, pohanka, rýže, jáhly, sója, luštěniny,
brambory či výrobky z nich.

6

Pozorně čtete etikety - Dávejte
přednost balenému zboží, kde musí
být vždy uvedeno přesné složení.
Zdroje lepku se přidávají do potravin
jako separační a zahušťovací prostředek. Bezlepkové výrobky naleznete
označené speciálním symbolem přeškrtnutého klásku.

7

Snídaně je základ! - V posledních
desetiletích se v Česku významně
změnil styl snídaně. Lidé začali dávat

přednost cereáliím. Vyslyšeli tak slova
lékařů. Zvýšili přísun vlákniny a podpořili správnou činnost zažívacího systému.

Foto: Shutterstock.com
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CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
ANEB BEZ ČEHO NEODJÍŽDĚT!
Lékárnička by měla být naší povinnou cestovní výbavou. Její obsah
musíme přizpůsobit místu, které hodláme navštívit, i osobám, se kterými
cestujeme. Tak vzhůru do toho!
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V žádném případě bychom neměli zapomenout na:
Léky proti bolesti: Každého někdy něco zabolí. Pokud bolest nepolevuje, je třeba s ní bojovat, abyste
neměli zkaženou dovolenou. Velice
nepříjemná umí být bolest zubů, migréna či například bolest svalů a kloubů.
Kromě tablet si přibalte i nějaký krém
nebo gel na tlumení bolesti a otoku
pro lokální použití.
Léky proti horečce: Horečka (teplota vyšší než 38 °C) zvyšuje rychlost a sílu imunitní odpovědi a omezuje množení některých patogenů. Může
ale představovat zátěž pro starší pacienty a pacienty s nemocí srdce.
Léky proti kašli a nachlazení:
Takové nachlazení umí pořádně
znepříjemnit dovolenou, proto bych
nezapomínala na léky proti bolesti
v krku, proti rýmě a kašli.
Léky proti průjmu: Průjmová
onemocnění jsou strašákem většiny cestovatelů. Někdy jim stačí předejít
dodržováním hygienických zásad. Ale
pokud problém nastane, je třeba jej co
nejdříve řešit. Hrozí totiž dehydratace,
ztráta minerálů a oslabení organismu.
V této skupině bychom kromě tradičních léků neměli opomenout ani probiotika pro zachování správné střevní
mikroflóry.
Léky proti zácpě: Může se projevit při změně prostředí a často ji
doprovází nadýmání a bolest hlavy.
Pro rychlou úlevu a uvolnění zácpy můžeme použít glycerinové
čípky, nebo přípravky ve formě
kapek či tablet.
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Léky proti cestovní nevolnosti:
Pokud při cestování trpíte nevolnostmi, je dobré s sebou přibalit vhodné tablety, nebo přírodní přípravky
s obsahem zázvoru.
Antibiotika: Jedete-li do míst,
kde je špatná dostupnost lékařské
péče, měli byste do své lékárničky zařadit i antibiotika. Je třeba mít na paměti,
že antibiotika zabírají pouze na bakteriální infekce, nikoli na infekce virové.
Nejvhodnější je mít s sebou antibiotika
širokospektrá, která pokryjí největší
škálu bakteriálních infekcí. Předpis na
antibiotika vždy zkonzultujte se svým
lékařem. Dejte si pozor na nežádoucí účinky jednotlivých antibiotik a na
možnost alergické reakce.
Léky proti alergii: Pokud na alergii trpíte, nebo víte, že vám nedělá
dobře bodnutí hmyzu, je dobré se vybavit potřebnými léky. Nezapomeňte
na gely, které pomohou při svědění
a kopřivce.
Dezinfekční prostředky: Dezinfekční prostředky vždy uvítáme,
pokud se odřeme, nebo se nám například strhne puchýř. Proto nesmíme zapomenout na peroxid vodíku, nebo na
přípravky s obsahem jodu.
Oční kapky: V oblastech s vysokým obsahem prachu a jemných částic, případně v suchém prostředí si můžeme přivodit zánět spojivek.
V tomto případě by nebylo na škodu
mít s sebou kapky k dezinfekci očí.
Léky proti kvasinkám
a plísním: Jsou to onemocnění, která se projevují
svěděním,
začervenáním,
popraskáním
či olupováním
kůže.
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Zpravidla se objevují po čase stráveném
na koupalištích, v bazénech, ve společných sprchách, nebo při zvýšeném pocení, zapaření v uzavřené a neprodyšné
obuvi a při nošení oděvů z nevhodného
materiálu.
Opalovací kosmetika: Pokud
cestujete za sluníčkem, nezapomínejte přibalit kvalitní opalovací
přípravek s vysokým ochranným faktorem a přípravky vhodné pro léčbu popálenin.
Prostředky na zakrytí rány:
Určitě nezapomeňte přibalit
obvazy, gázy a náplasti s polštářkem
i bez polštářku, případně obinadlo.
Repelentní přípravky: Další
vybavení: Podle typu dovolené
můžeme zařadit ještě přípravky k dezinfekci vody, antimalarika, léky proti
křečím, rehydratační a iontové roztoky,
léky na nespavost, případně na horskou nemoc. Dále se nám může hodit
teploměr, spínací špendlík, nůžky, jehla, škrtidlo, sluneční brýle, moskytiéra
a jiné.
Na své cesty si přibalte v dostatečném
množství také léky, které pravidelně
užíváte. Před odjezdem zkontrolujte
exspirační lhůty. Pokud je to možné,
nechte všechny léky v originálním balení, kde najdete i příbalovou informaci.
Během cestování nezapomeňte chránit
léky proti slunci, vlhku a mrazu. Zdraví
máme jen jedno, proto si nezapomeňte
před cestou lékárničku zkontrolovat, ať
vás na cestách nic nezaskočí.
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Text: Mgr. Martina Urbánková,
foto: Shutterstock.com
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Komerční prezentace

SOMAVEDIC?
Jak jsem slíbila, po letní pauze přináším další osobní zkušenost s přístrojem
Somavedic, který stejně jako vloni s námi procestoval kus světa, aby vyladil naši
letní pohodu…

KRÁTKÉ SHRNUTÍ NA ÚVOD
Nejprve ale raději pro ty, kteří nečetli předchozí
články a zároveň vůbec netuší, o čem je řeč, krátké shrnutí a představení přístroje.
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost
tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím
ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato
energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i jejich léčebné využití, které se ale obvykle
vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů
ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je
sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou
vzájemně se podporující vibrace pozitivně
„vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež
taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a těchto poznatků
výrobce využívá pro optimální funkci Somavedicu. Ten by měl člověka vyladit, dostat
ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci mu
s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu spánku,
zprůchodnit lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě…

VÝLET ZA SLUNCEM
Jak již jsem předeslala s přístrojem jsme se vypravili k moři do Itálie. Pro ty z vás, kteří by to rádi vyzkoušeli, musím vysvětlit, že k Somavedicu existuje
adaptér do auta, do kterého přístroj připojíte a on
vás chrání po celou cestu. Jistě i díky Somavedicu
jsme tedy obě cesty projeli bez kolon, bouraček

a nechtěných zastávek. Bylo by to, jako by nás dobíjel cestou energií, protože můj přítel sám udiveně vstal po deseti hodinách jízdy s tím, že vlastně
po celou dobu vůbec nebyl unavený a mohl tisíc

Komerční prezentace

ŽIVOT V POHODĚ
kilometrů ujet v podstatě na jeden zátah…
Podobně fungoval i Somavedic po cestě, kdy jsme
ho zapojili do zásuvky v apartmánu tak, aby svým
působením pokrýval i okolní zahradu a terasu,
kde jsme nejčastěji pobývali.
Prvním efektem jeho
působení bylo, že
jsme přestali pociťovat

únavu po cestě. Přestože jsme celou noc nespali,
strávili jsme v pohodě celý den u moře, večer vyrazili na procházku a necítili se o mnoho unaveněji, než každý běžný večer. Dalším efektem bylo
zlepšení zdravotního stavu nás všech. Syn vyrazil
na cestu po vleklé angíně, unavený a vyčerpaný během pár dní byl v pohodě a plný energie.
Ale nejen zdravotní efekt je velkou předností Somavedicu. Zhruba po týdnu si začali všichni kolem nás libovat, jaká je letos pohoda, jak se nikdo
s nikým nehádá, děti si hrají a jsou spokojené,
zkrátka, jak to letos zázračně funguje.
Podobný efekt jsme zažili letos i na letním táboře, kam s námi náš oblíbený přístroj také
vyrazil. Všechny stresující situace jsme vyřešili
v pohodě a s úsměvem, během čtrnácti dnů
se nestal jediný úraz, což je v kolektivu téměř devadesáti dětí téměř zázrak. Dokonce
se nedostavila ani ponorka, která obvykle
po čtrnáct dnech s nedostatkem spánku, po
patnácti hodinách na nohách, v uzavřeném
kolektivu lidí, s jistotou přichází. Tentokrát,
stejně jako vloni, nic takového nedorazilo…
Prostě Somavedic přinesl klid a mír do našich
duší… A to samé samozřejmě přeji i vám…

A REFERÁT O MIMINKU NA ZÁVĚR?
A jak už jako pravidelní čtenáři jistě víte, ještě
o jeden zázrak se Somavedic postaral. Má kamarádka pod dlouhých deseti letech neplodnosti
otěhotněla, v současné chvíli ví, že veškeré genetické testy jsou v pořádku a ona čeká zdravé
miminko. Příště už bude možná miminko mezi
námi a na konci téhle pohádky bude zázrak nového lidského života…

Iva Nováková

Zdraví

Dejte včas sbohem

křečovým žilám

a metličkám
Slíbili jste si, že se budete v tomto roce starat více o své zdraví? Skvělé, můžete
začít odspoda, tedy od nohou, které budete s blížícím se létem opět odhalovat
v krátkých kraťasech, sukýnkách a později i v plavkách.
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Zdraví

inzerce

71

Zdraví

„Křečové žíly postihují každou třetí
ženu a každého čtvrtého muže. Jejich
výskyt je bohužel z 80% dědičný, a proto není možné si je uhnat při kopané,
nebo vyjezdit na kole, což patří mezi
nejčastější mýty o křečových žilách,“
upozorňuje primář Žilní kliniky MUDr.
Ota Schütz.
Pokud již křečové žíly v rodině máte,
je velmi pravděpodobné, že pokud se
o sebe nezačnete starat, objeví se u vás
také. Nemáte příznaky, nic vás nebolí?
Ani to není útěcha. Má-li jeden z rodičů
tyto problémy, je zde až 80% pravděpodobnost, že se u potomka vyskytnou.
Mají-li křečové žíly oba rodiče, pravděpodobnost výskytu je až 90%. „Křečové žíly samozřejmě podporují i rizikové
faktory, jako: statické zatížení dlouhým
stáním či sezením, nedostatek pohybu,
obezita, druhé a další těhotenství, užívání hormonálních léků s estrogeny,“
vysvětluje žilní specialista MUDr.
Schütz.

Prevence křečových žil
Křečové žíly jsou onemocněním, které
se rozvíjí po řadu let avšak je nezbytné
tento stav nezanedbat. Jako každé jiné
onemocnění se mohou i křečové žíly
komplikovat a mohou vzniknout i záněty žil, chronická žilní nedostatečnost
či bércové vředy. Proto je vhodné tomuto onemocnění přecházet. Prevence
křečových žil spočívá především ve vyhýbání se rizikovým faktorům.
•
Pohyb je nejdůležitějším faktorem
v obraně proti vzniku křečových
žil. Pohybová aktivita podporuje
správnou funkci žilního systému.
Stejně tak je pohyb nejúčinnější
metodou v boji proti křečovým žilám během těhotenství.
•
Dalším z rizikových faktorů pro
vznik křečových žil je obezita. U obézních lidí nebo lidí s nadváhou je nutné snížit hmotnost
a dodržovat alespoň přiměřenou
pohybovou aktivitu. Za vhodné je
považována chůze, tanec, jízda na
kole nebo plavání, naopak přílišné
posilování může spíše škodit.
•
Úpravou stravy můžeme dosáhnout zlepšení, doporučuje se zvýšit
příjem vlákniny a vitaminu C. Dále
je třeba dodržovat dostatečný pitný režim, vyhnout se nadměrnému
solení, alkoholu a kouření.
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•

•

•

•

V rámci prevence křečových žil se
doporučuje tzv. cévní gymnastika.
Jde o střídavé sprchování končetin
studenou a teplou vodou, při kterém se dolní končetiny lépe prokrví
a zlepší se krevní oběh. Je vhodné
se vyhýbat teplému prostředí, saunám nebo příliš teplým koupelím.
Stejně tak není vhodné nosit těsnou obuv či kalhoty, které by zhoršovaly krevní oběh. Pro vznik křečových žil nejsou vhodné ani boty
na podpatku.
U pacientů s vrozeným předpokladem ke vzniku křečových žil je
vhodné nošení speciálních stahovacích punčoch, které zlepšují tok
krve v žilách, čímž zmenšují tak její
městnání a rovněž snižují bolest.
Je nezbytné vyhýbat se dlouhému
stání, jelikož tak krev musí překonávat vliv gravitace. Pokud žilní stěna není dostatečná, dochází k jejímu rozšiřování a vzniku křečových
žil. Proto se doporučuje každý den
zvednout nohy vzhůru nad úroveň
srdce a držet je v této poloze alespoň po dobu 10-15 minut.

Léčba křečových žil
Podobně jako u jiných nemocí i u křečových žil platí, že je nutná včasná léčba. Jen ta může rozvoj nemoci oddálit
nebo zastavit a předejít tak případným
vážnějším komplikacím, jakými je vznik
bércových vředů nebo srážení krve.
Pokud na sobě pozorujeme počínající
obtíže, měli bychom vyhledat lékaře
co nejdříve. Ten jediný dokáže určit
rozsah onemocnění a na základě toho
stanoví další vhodnou léčbu. Můžeme

volit mezi léčbou konzervativní, chirurgickou, sklerotizací či léčbou laserem.
Nejlépe uděláte, když přijdete na preventivní kontrolu již ve fázi miniaturních pavoučích sítí, tzv. metliček, které
se mohou ve větší křečové žíly později
vyvinout. Pokud na sobě metličky či dokonce křečové žíly pozorujete, zajděte
si na vyšetření ihned. Právě teď je totiž
ideální doba na jejich odstranění
Způsoby odstranění křečových žil
a metlic:
•
Nejmenší žilky (mikrovarixy)
v podobě pavoučích sítí lze řešit
laserem.
•
Drobnější povrchní žilky v podobě metliček reagují nejlépe na
sklerotizační léčbu, v jejímž rámci
se do žíly napíchá miniaturní jehličkou speciální roztok. Žíla se poté
vstřebá.
•
Menší křečové žíly, které mají
spíš povrchový charakter, se odstraňují metodou kosmetické flebektomie, kdy se úseky křečových
žil odstraňují z jednotlivých řezů.
Metoda je vhodná jako součást
operačního výkonu, který řeší původ postižení. Při nevhodném použití přispěje k časnému opakování
křečových žil.
•
Největší křečové žíly se ve většině případů řeší operačně. Lze však
použít i katetrizační metody laserové EVLT, nebo radiofrekvenční
metodu CLOSURE.

Zdroj: zilni-klinika.cz, cs.medixa.org,
foto: Shutterstock.com
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Zdraví

S léčbou drobných

úrazů neotálejte

Mezi častá, méně závažná poranění patří také naražení nebo zhmoždění povrchových částí těla a tržné rány kůže.
Michal Lazák, praktický lékař, komentuje: „Obecně začátek sportovních aktivit někdy bohužel znamená zranění,
jehož následkem jsou v některých případech velmi bolestivá omezení v pohybu, která se mohou protáhnout na
několik dní, týdnů až měsíců.“
Zatímco k pohmoždění dochází po nárazu do měkkých částí svalů či kloubů,
podvrtnutí nebo vymknutí vzniká ex-
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trémním pohybem kloubu, při němž se
částečně nebo zcela trhají vazy a cévy.
Obojí se ale vyznačuje krevním výronem a špatnou pohyblivostí. Poraněné
místo je oteklé, často ho provází viditelná modřina. Krevní výrony následně
výrazně omezují funkci svalu či kloubu
a jsou velmi bolestivé.
Ošetření není třeba se bát, ale je dobré
s ním začít co nejdříve. Nejlépe se totiž hojí rány do 6 hodin po úrazu. První
pomocí u pohmoždění i podvrtnutí je
studený obklad a fixace. Chlazením po-

raněného místa zmírníme otok a bolestivost zranění. S poraněným kloubem
každopádně není radno hýbat. Pokus
o „rozchození“ má vždy za následek
masivnější krvácení do kloubního pouzdra, větší otok i bolestivost a delší hojení.
Ve všech případech je důležité zajistit
dostatečnou analgetizaci (tj. tlumení
bolesti), a to jak při ošetření, tak i v následném období. Ideální je použít lokálně působící přípravky (analgetické
masti, gely nebo krémy), které jsou še-

Zdraví

Odřeniny, pohmožděniny nebo výrony patří neodmyslitelně k životu každé
aktivní rodiny. Zejména na jaře a v létě, když se snažíme rozhýbat své tělo nebo
vypustíme ratolesti do parku či na kolo, bychom neměli být drobnými úrazy
zaskočeni. Nejvíc jich evidují pojišťovny na přelomu května a června. Nejčastější
jsou u mužů řezné rány a u žen podvrtnutý kotník.

inzerce
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Zdraví

trnější než celkově působící léky, tlumí
bolest a zároveň podle potřeby i chladí
(gely) nebo prohřívají (masti). Některá
analgetika obsahují navíc účinné látky,
které přímo podporují proces hojení.
Lokální gely a masti užíváme také k potlačení zánětu v místě poranění. Protizánětlivě působí všechny přípravky
obsahující ibuprofen. Pokud je bolest
veliká, je možné při ošetření léky kombinovat, mají-li stejnou účinnou látku
a dosáhnout tak rychlejší úlevy od bolesti. Pokud dojde k odřenině, vždy bychom měli mít po ruce dezinfekci. Použít můžeme například Jodisol. Jodisol
je jedním z nejznámějších dezinfekčních prostředků na trhu. Tento tradiční
a velmi oblíbený dezinfekční výrobek je
úspěšně prodáván již od 70 let.

Pozor na alergické reakce
při používání některých
mastí
Zejména v létě je při ošetřování lokálních poranění třeba dát si pozor na
tzv. fotosensitivitu. Některé léčivé masti totiž způsobují po ozáření slunečními
paprsky fototoxickou nebo fotoalergickou reakci. Ta se projevuje zánětem
kůže v podobě zrudnutí, kopřivky nebo
dokonce tvorbou puchýřků. MUDr. Michal Lazák dodává: „Fototoxický účinek
některých mastí přetrvává poměrně
dlouhou dobu i po ukončení aplikace, zhruba až 2 týdny.“ Jde například
o masti obsahující ketoprofen, indometacin, piroxicam nebo diclofenac (údaje
o tom, zda mast problematickou účinnou látku obsahuje, najdete vždy v příbalovém letáku nebo by vám měl umět
poradit lékárník).
Teplé sluneční paprsky lákají ven všechny sportovce, ať už cyklisty, turisty nebo
in-line bruslaře. Jak ukazují zdravotnické statistiky, s rostoucím počtem vyzna-
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vačů těchto sportů roste také počet
úrazů, ke kterým při nich dochází. „Při
hezkém počasí denně ošetříme na našem traumatologickém oddělení až 20
pacientů s úrazy,“ říká prof. MUDr. Petr
Havránek, přednosta dětského úrazového centra v Thomayerově nemocnici.

kacích je bruslař chodec, takže se musí
držet stejných pravidel jako ostatní.
Může se pohybovat po chodníku vpravo, na stezce pro chodce i na cyklistické
stezce. Na silnici se pak musí držet vlevo, co nejblíže okraji vozovky.

Přilba na kolo patří
Bruslař je rychlý chodec
Kolečkové brusle využívá v Čechách odhadem asi 400 tisíc zejména mladých
lidí. Vstříc jim vycházejí i města, která
budují nové inline stezky. Kromě počátečných výdajů není bruslení finančně
náročný sport. Nevyplatí se ale šetřit na
ochranných prostředcích jako je helma
a chrániče kolen, loktů a zápěstí. Ty
mohou zmírnit následky úrazů, kterých je čím dál tím více. Ukazuje se ale,
že až jedna třetina bruslařů ochranné
pomůcky nenosí. „Nejčastějšími úrazy
jsou odřeniny dlaní, loktů, kolen nebo
obličeje, ale také zlomeniny zápěstí,
loktů nebo úrazy hlavy. Právě úrazy
hlavy bývají ty nejzávažnější,“ uvádí
prof. Havránek z Thomayerovy nemocnice. I pokud ale nevznikne závazný
úraz, je vždy nutné použít některý
z dezinfekčních prostředků a minimálně
ochranou náplast.
V každém případě
je třeba přizpůsobit styl jízdy svým
schopnostem a také
povrchu, po kterém
jedeme. Podle zákona o provozu na
pozemních komuni-

Jak ukázal průzkum agentury CzechTourism z konce loňského roku, alespoň občas se na kole sveze polovina
obyvatel ČR. Před první jarní vyjížďkou
nezapomeňte své kolo zkontrolovat.
Vaši bezpečnost na kole zvýší přilba,
i když je povinná jen pro cyklisty mladší
18 let. Vhodné je také oblečení s reflexními prvky. Na rozdíl od bruslaře nemá
cyklista na chodníku co dělat. A kdybyste se náhodou ocitli na přechodu
pro chodce, musíte kolo vést. Ani cyklistům se úrazy nevyhýbají. Za duben
a květen loňského roku bylo dokonce
podle statistik Policie ČR při dopravních
nehodách usmrceno 7 cyklistů.
Foto: Shutterstock.com

Nepodceňujte
prevenci!
prevenci!
Neriskujte nebezpečná onemocnění!
AJAT
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Registrovaný léčivý přípravek
AJATIN PROFARMA® TINKTURA
určený nejen k dezinfekci pokožky
před vpichem.
• Dezinfekce odřenin, řezných ran, vředů
– pokožka bez mikrobů se rychleji hojí!
• Dezinfekce místa při odstraňování klíštěte
– použijte před i po!
• Dezinfekce rukou i nohou
– používejte po návštěvě veřejných míst
(ordinace, sauny, bazény, dopravní
prostředky, atd.)!

Proč AJATIN?
•
•
•
•
•
•
•

registrovaný léčivý přípravek
ověřená účinnost
snadná aplikace
příznivá cena
tradice
český výrobek
neztrácí účinnost po otevření,
doba použitelnosti 5 let!

Důvěřujte registrovaným léčivým přípravkům! K dostání jsou pouze v lékárnách!

Zdraví

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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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
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
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
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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
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
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OSLABENÁ IMUNITA?
CHŘIPKA? NACHLAZENÍ?
PREVENTIVNĚ A OD PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

k podpoře imunitního systému
ke zmírnění příznaků virových infekcí
při nachlazení a chřipce

PRO DĚTI OD DVOU LET,
DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
použití. Obdržíte v lékárně bez receptu. Před
použitím si prečtěte pozorně příbalový leták.

Dr. Peithner Prag s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 241 740 540, oﬃce@peithner.cz, www.peithner.cz
www.engystol.cz

Láká vás zábava a poznání?
DinoPark je sakvělý tip na výlet za nezapomenutelným dobrodružstvím pro celou rodinu.
DinoPark - největší síť zábavních parků.

www.dinopark.cz

Aviril dětský olej
Doporuèeno
lékaři

Má protizánětlivé a protikřečové
účinky s obsahem Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní
záněty. Obsahuje antibakteriální
složky, které mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí.
Aviril přináší úlevu od vysušené,
svědivé nebo sluncem spálené
pokožky.

Lékařský výrobek

Odstraňte 100% vší jedinou aplikaci!
Dospělá veš žije 30 dní, přitom naklade až 300 perleťově bílých vajíček –
hnid, ze kterých se líhnou další a další paraziti. Je proto na místě zatočit se
zavšivením co možná nejdříve. Paranit Radikální sprej to dokáže v průběhu
jednoho jediného ošetření, při kterém garantuje odstranění 100 % vší. Za 10 minut tak máte
po starostech.
V balení Paranit Radikální sprej najdete navíc
šetrný šampon po ošetření pro snadné vymytí silikónových olejů a hustý hřeben všiváček,
kterým zahubené vši a hnidy z vlasů vyčešete.
Přidané esenciální oleje mají zklidňující účinky
a zmírňují podráždění pokožky.
Navíc k nákupu nyní dárek Paranit bludiště
zdarma.
Více informací najdete na www.paranit.cz

IPS KalyxX efektivně zabraňuje korozi a tvorbě
vodního kamene
Nový revoluční systém pro předcházení tvorby vodního kamene a odstranění
existujícího z ohřívačů, potrubí a všech zařízení, jimiž protéká voda.
IPS pracuje s energií vytvořenou turbulentní cestou vody prostřednictvím
elektrod, čímž dochází ke změně struktury minerálů, které se následně
neusazují a nevytváří vodní kámen.

promo kód:

Kalyxx
sleva
790,-Kč

URGO Hojení puchýřů –
Diskrétní, hydrokoloidní
náplast 5 ks
• Podporuje hojení
• Umožňuje ráně dýchat
• Speciálně navržené pro ženy
Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů. Díky diskrétnímu
provedení vhodné zejména pro
ženy do společenské obuvi.
Zdravotnický prostředek

PROTI PRŮJMU – rychle a s chutí
banánu
Sorbecta
s
účinnou
látkou
diosmectite s přírodní banánovou
příchutí je určena k rychlé a účinné
léčbě průjmu u dětí (0+), těhotných i dospělých.
Zdravotnický prostředek, čtěte
příbalový leták.
K dostání v lékárně.

www.sorbecta.eu
www.Aquatopshop.cz

Persil disky 4in1 se ctyrmi unikatimi
funkcemi
Nové prací kapsle Persil Discs 4in1 se čtyřmi komorami a Deep Clean technologií kombinují hned
čtyři klíčové vlastnosti, které zajistí perfektní výsledek praní. Spolehlivě odstraní i odolné skvrny,
prádlo rozzáří, zajistí
dlouhotrvající svěžest
a zároveň pečují o textilní vlákna.

www.persil.cz
GYNELLA Intimate
nabízí každodenní péči o intimní partie v podobě intimního
mycího gelu nejen pro dospělé ženy ale i pro holčičky od 3 let.
Produkty obsahují kyselinu mléčnou, které upravuje pH intimních partií a zajišťuje tak jejích přirozenou ochranu.

kosmetika

Podpůrné těhotenské punčochové
kalhoty Avicenum 70
Punčochové kalhoty Avicenum 70 s podpůrným efektem pečují o vitalitu nohou v průběhu všech dní Vašeho těhotenství. Brání
vzniku otoků nohou a jsou prevencí vzniku
křečových žil.
www.avicenum.eu
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Pomoc,

vši
inzerce

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?
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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 hlavy, 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
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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,
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 vla-
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sech 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
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 ručně (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
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.
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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
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.

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
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Knižní novinky

Beru to na sebe

Tři sestry

Jsem hezká, ale ne Barbie, jsem chytrá, ale ne
intelektuálka, jsem vtipná, ale ne za každou cenu.
Takovou ženu by chtěl každý muž. Než však k této
dokonalosti žena dozraje, stihnou se jí zpravidla kromě
obzorů rozšířit i boky a kromě životních zkušeností
prohloubit vrásky. Tak co je vlastně nejdůležitější?
Přece nadhled, humor a zážitky. A o tom tahle knížka
je. Potkáte se v ní s ženou bez make-upu, bez iluzí,
bez krajek. Zato opravdovou a především velmi, velmi
důvtipnou.

Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska
a pocit sounáležitosti. Jen na to ve víru života jaksi
pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, čehož
si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své rodině věnuje
téměř všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou
dvou malých synů, prací v kosmetickém salonu
a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc
trápí skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily, ale
nedokáže to změnit. Naštěstí je tu ještě jejich máma a ta
se pokusí vše napravit.

Moje recepty

Hledá se doprovod

Vytvořte si vlastní kuchařskou knihu z receptů, co
vás zaujaly, které chcete vyzkoušet nebo podle nichž
roky vaříte, ale máte je jen jako výstřižky z časopisů či
narychlo zapsané poznámky na útržcích papíru.
Pomůže vám k tomu stylový zápisník s třiceti ověřenými
rodinnými recepty z kuchyně Táni Keleové-Vasilkové,
doplněný citáty z jejích románů.

Noxi

Polly je v pohodě. Je jí sice třicet, je single a za uplynulý
rok měla sex pouze dvakrát, ale jinak je naprosto
v pohodě. A to i přesto, že šance na nalezení ideálního
doprovodu na letní svatbu nejlepší kamarádky se
povážlivě tenčí. Má plno správných předsevzetí, ale
jen dokud jí do života nevstoupí neblaze proslulý člen
britské smetánky Jasper, který rozhodně nepředstavuje
vhodného společníka na svatbu…

První den mého života
Muž, dvě ženy a chlapec, přesvědčení, že dosáhli
naprostého dna a bez vůle dál žít, se bezprostředně před
tím, než se pokusí o sebevraždu, setkají se záhadným
bezejmenným, který je přiměje, aby s ním uzavřeli
dohodu: Věnuje jim sedm dní, během nichž poznají,
jaký by byl svět bez nich. Potom je vrátí na stejné
místo, přesně do okamžiku, ve kterém přistoupili na
jeho návrh, a budou se moci rozhodnout znovu. A pro
někoho se poslední den života možná změní v první den
života nového.

Spolubydlící
Tiff y potřebuje levné bydlení, a to rychle. Leon žije v bytě
s jednou postelí, má noční směny a potřebuje peníze.
Jejich přátelé si myslejí, že jsou šílení, ale jde o dokonalé
řešení: Leon přes den přebývá v bytě, zatímco Tiff y je
v práci, ona tam tráví čas večer a v noci. Nepotkávají se,
přesto spolu začnou navazovat vztah prostřednictvím
vzkazů na lístečcích, které si v bytě nechávají. Není to
ovšem tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo!

To je celá Aisling
Robbie a Emily strávili bok po boku celá desetiletí. Měli
šťastný a bohatý život s dětmi a vnoučaty. Jejich láska
zůstala stejně silná jako v den, kdy se poprvé setkali
a jejich životy se navždy změnily. Museli tehdy učinit
těžká rozhodnutí a hodně obětovat, aby mohli být
spolu. Nic jiného jim ale nezbývalo, celou tu dobu totiž
skrývali hrozné tajemství. A byli odhodláni udělat cokoli,
aby nikdy nevyšlo najevo.

Osmadvacetiletá Aisling žije se svými rodiči v malé
irské vesnici, odkud každé ráno dojíždí za svou nudnou
kancelářskou prací do Dublinu. Její život je jeden velký
stereotyp – od sobotního piva s nejlepší kamarádkou po
přesně dvě noci týdně strávené u přítele Johna. Jenomže
roky letí a Aisling chce víc. Touží po prstenu s diamantem
a chce konečně opustit rodné hnízdo. Jenomže v životě
potrhlé a sarkastické Aisling nejde nikdy nic podle
plánu...

Sejdeme se v knihkupectví

Instantní macecha

Poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám
Miranda Brooksová milovala svého strýčka Billyho,
jeho výstřední knihkupectví a bojovky, které pro ni
připravoval. Jenže v den jejích dvanáctých narozenin
se něco stalo a Billy záhadně zmizel z jejího života.
O šestnáct let později Mirandu náhle zasáhne zpráva,
že její strýček zemřel a zanechal jí neobvyklé dědictví
– knihkupectví, které je na pokraji bankrotu, a jednu
poslední bojovku, na jejímž konci možná čeká odhalení
rodinného tajemství…

XYZ

Motto

Spolu i bez sebe

Z bezstarostné dvacítky nevlastní mámou dvou dětí
Ella byla svobodná a bez závazků. A pak potkala Dana.
Sexy, vtipného a rozvedeného otce dvou dětí. Všechno
šlo hladce, dokud se Ella k Danovi nenastěhovala – v tu
chvíli se z ní totiž stala nevlastní máma Ethana a Grace,
a navíc panička hyperaktivního psa Starkyho. Jak se Ella
vyrovná s Danovou perfektní ex-manželkou, kritickou
tchyní a puberťačkou Grace? A uvědomí si, že se už
nerozhoduje jen za sebe, ale i za rodinu, do které se
přistěhovala?

HUNGER GAMES – Vražedná pomsta
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru
proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům.
Katniss s Peetou očekávají pomstu mocných... Překvapivé
výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily
obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu,
a v krajích se formuje odboj.
Podaří se zabránit krvavému střetnutí nebo se plamínek
vzpoury rozhoří naplno? Druhý díl světového knižního
bestselleru.

Nová čítanka k Literatuře v kostce pro SŠ
I.– IV.
Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v učebnici
Nová literatura v kostce pro střední školy. Čítanka slouží
k seznámení se stěžejními díly českých i světových autorů
období starověku, středověku, renesance, baroka,
klasicismu, osvícenství a preromantismu, s důrazem na
katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce.

Publikace přináší přehled středoškolské literatury
v kostce, tedy stručně a přehledně. Slouží k seznámení
a připomenutí učiva literatury s důrazem na katalog
požadavků ke státní maturitní zkoušce. U jednotlivých
uměleckých období a směrů jsou doplněny důležité
historické souvislosti a znaky umění. Publikace obsahuje
teorii literatury, přehlednou literární historii a ukázky
z děl autorů doplněné úkoly typickými pro ústní zkoušku
i didaktický test.

HUNGER GAMES – komplet, výroční vydání
1.-3.díl - box

Fragment

Nová literatura v kostce pro SŠ

Exkluzivní box k desetiletému výročí vydání trilogie s více
než padesáti stranami bonusového materiálu.
Světový fenomén Hunger Games oslavil deset let od vydání
a my slavíme také. Tímto krásným dárkovým boxem,
který byl navržen speciálně pro tuto příležitost. A jelikož
správná oslava se neobejde bez pěkného dárku, v prvním
díle trilogie najdete přes padesát stránek exkluzivního
bonusového materiálu. Mimo jiné rozhovor se Suzanne
Collinsovou o vzniku Hunger Games.

Nový český jazyk v kostce pro SŠ
Publikace přináší přehled středoškolského českého
jazyka v kostce, tedy stručně, přehledně a názorně.
Slouží k připomenutí učiva gramatiky a stylistiky českého
jazyka i k jeho opakování v rozsahu přípravy ke státní
maturitní zkoušce. Publikace obsahuje teorii jednotlivých
jazykovědných disciplín, typické příklady a ukázky
z jazykové praxe či upozornění na nejčastější gramatické
i stylistické chyby a doporučení, jak se jim vyhnout.

Život podle Julie
Riley Jenkinsová je v nesnázích. Ambiciózní, velice pracovitá
konzultantka, které už nechybí moc do třicítky, je dosud
zvyklá na téměř dokonalá hodnocení svého pracovního
výkonu – a najednou od své nadřízené vyslechne zdrcující
kritiku. Jak je to možné, když dělá všechno, co si její klienti
přejí – včetně...

HUNGER GAMES – Aréna smrti (speciální
vydání)
Země Panem – dvanáct krajů a hlavní město Kapitol,
které všem ostatním krajům vládne. Rok co rok musí
jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nastoupit
do zvrácené televizní reality show a bojovat o svůj
život. Vítězství v klání Hunger games znamená slávu
a bohatství. Prohra znamená jistou smrt.
Šestnáctiletá Katniss se do her přihlásí dobrovolně místo
své mladší sestry, na kterou padl los. Má šanci mezi
nebezpečnými soupeři přežít?

Knihkupectví na bylinkovém náměstí
Natálie a Nathan vychovali dvě děti a ocitají se ve věku, kdy je
důležité společně začít novou životní etapu, a tak se rozhodnou pro
odvážný krok – opustí Paříž a zamíří do půvabného středověkého
městečka Uzès na jihu Francie, kde Natálie, původně profesorka
francouzštiny, koupí malé knihkupectví. Tím si splní svůj dávný sen
– žít mezi knihami.

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry
dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo
povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl
za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší?
Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není
vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss
úspěšná? Cena může být hodně vysoká.

Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě
„Dívám se na muže spícího vedle mě, který od zítřka
navždycky bude mým bývalým manželem a pravděpodobně
už nikdy nebude usínat po mém boku…”

Metafora

Fragment

HUNGER GAMES – Síla vzdoru

Příběh začíná během poslední noci společného života
po jedenácti letech manželství, které pomalu dozrálo k
rozchodu. Lucie posléze prochází situacemi, bolestnými a
někdy až komickými, které jí tato změna přináší do života.

Rozhovor

Věřím v osudové

okamžiky
Nela Boudová už má dva dospělé syny, dvacetiletého Andreje a osmnáctiletého
Dalibora. Před dvěma lety si však vzala do pěstounské péče tehdy sedmiletou
Sašenku. „Víte, moje dcera má jednu velkou výhodu. Umí si lidi přirozeně podmanit a získat,“ říká o ní oblíbená herečka. V našem povídání mimo jiné prozradila,
jakými radostmi i strastmi si musí projít člověk, který se rozhodne pro pěstounství,
a jak probíhalo sžívání všech členů domácnosti.

Rozhovor

Rozhovor

Vzpomenete si na okamžik, kdy
jste Sašenku viděla poprvé?
Úplně přesně. Na to se nezapomíná!
Bylo to v dětském domově Domino,
se kterým jsem roky spolupracovala.
Víte, vždycky jsem si chtěla vzít dítě
do pěstounské péče. Brala jsem si
děti domů třeba na víkend nebo na
prázdniny už v době, když jsem ještě
neměla syny. Když pak byli na světě
kluci, z Klokánka k nám chodila holčička, jejíž maminka byla ve vězení.
Říkala jsem si proto, že pokud se mi
bude dobře dařit, nějaké další dítě si
jednou určitě vezmu nastálo. A Sašenka byla od první chvíle naprosto úžasná! Věřím v určité osudové okamžiky.
Podle mě nešlo o náhodu, že jsme se
potkaly. Je to vlastně podobné jako
s mužem: také láska na první pohled.
(usmívá se)
Vídá se Sašenka se svojí původní
rodinou?
Ne, nechce to, na dětství totiž nemá
úplně nejlepší vzpomínky. Vzhledem
k tomu, že je situace u Sašenčiných
rodičů velmi neutěšená, nikdo ani
nepředpokládá, že by se k nim někdy
vrátila. A hlavně si myslím, že už je
ve věku, kdy by mohla říci svůj názor.
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Ona by myslím zpět nechtěla. Zrovna
dneska ráno jsme si o tom povídaly.
Víte, její příběh je docela tristní, takže šrámy bude mít na své dušičce zřejmě ještě dlouho… Snažíme se s tím
proto pracovat, aby byly aspoň co
nejmenší. Saša je z osmi dětí a sedm
z nich je umístěno v dětských domovech… Mám velkou radost, že jedna
její mladší sestra půjde do pěstounské
péče k mé kamarádce do Tábora, takže se holky budou moci vídat. S ostatními sourozenci se nestýká, protože
si je už ani nepamatuje. Navíc kdybychom jezdili po všech těch dětských
domovech, tak o víkendech neděláme
vlastně nic jiného.
Co vše obnáší, než vám dítě svěří
do pěstounské péče?
Musíte si udělat pěstounský kurz
a projít psychologickými testy, pak
k vám přijde domů pracovník ze sociální péče, aby viděl chod vaší domácnosti. No, a potom k vám dochází
každé dva měsíce, když vám tedy dají
dítě do péče. I když mě tyhle návštěvy kolikrát unavují, nedá se s tím nic
dělat. Je to dané zákonem. Víte, ne že
by paní, která nás má na starosti, byla
nepříjemná, naopak, je prima, jenže

já ani své dobré kamarádky nevidím
tak často jako ji. Podle mě by se ke
všemu mělo přistupovat individuálněji. Nechápu, proč by se nedalo domluvit setkání třeba jednou za čtyři měsíce. Mělo by se myslím spíš dohlížet na
jiné případy, než je ten můj. Všichni
víme, jak některé končí…
Zkoušela jste navrhnout tuto
možnost?
Jistě. Bylo mi však řečeno, že zákon je
zákon, a ten se nedá obejít, což chápu, ale… Na druhou stranu nám nabízejí psychologickou pomoc, pomoc
v těžkých situacích, není to tedy zase
úplně od věci. Je také pravda, že mi
zaplatí tábor pro Sašenku a v zimě
týden na horách. Je to něco za něco.
Takže když k nám přijde paní ze sociálky na návštěvu, říkám si, že tím Sašence vydělávám na prázdniny. (usmívá se)
Sašence je devět let. Chodí tedy
do třetí třídy?
Ano. Zapsala jsem ji do ScioŠkoly, kde
mají velmi individuální přístup. Je jich
patnáct ve třídě a jedou podle úplně
jiného systému, než jsme zvyklí. Ano,
třeba během výuky proberou na rozdíl od většiny běžných škol věcí míň,

Rozhovor

ale nikdy je nezapomene. Je tam přístup velmi laskavý, láskyplný, individuální a Sašenka se každý den do školy nesmírně těší, což je základ.
Co ji nejvíc zajímá?
Je vyloženě umělecky nadaná, chodí
na balet, hraje na klavír a velmi často
mě doprovází do divadla, takže určitá
představení už umí zpaměti. Dokáže
u některých inscenací přesně rozpoznat, jakou repliku jsem si na jevišti
upravila, nebo ji zapomněla říci. (směje se)
Říkáte, že chodí na balet. To si
musí rozumět s vaším synem Daliborem, který studuje baletní konzervatoř...
Jasně. Dokonce ji doma trénuje. Starší
Andrej s ní zase hraje na klavír. Kluky to určitým způsobem vychovává
a možná je to tak trochu i příprava na
jejich vlastní otcovství.
Jak reagovali, když jste jim oznámila, že budou mít ségru?
Nepřekvapilo je to, byli totiž za ty
roky zvyklí na návštěvy dětí z dětských domovů. Nadšení určitě nebyli,
ale věděli, že se mnou nepohnou. Sašenka si je však během několika dní
naprosto získala. Bráchy má moc ráda
a oni ji milují. Mluví o ní dokonce jako
o sestře, což vždycky ráda slyším. Mají
mezi sebou fakt krásný vztah a myslím, že to pomohlo všem třem. Jako
by jim to otevřelo víc srdce. Sašenka
je s námi už něco přes dva roky. Není
to sice ještě moc dlouho, ale už jsme
se myslím všichni celkem hezky sžili.
Váš syn Andrej studuje violoncello na plzeňské konzervatoři.
Má v plánu se hudbě věnovat dál?
Určitě, hudba je jeho život. Tento rok
dělá zkoušky na akademie múzických
umění do Drážďan, Frankfurtu a Mnichova. Uvidíme, co z toho vyjde, nebo
nevyjde.
Jste připravena na to, že možná
budete mít syna tak daleko?
To víte, že se mi bude stýskat. Andrej
mě však na myšlenku, že půjde studovat do ciziny, velmi intenzivně připravuje několik let, takže jsem se s tím
už nějak smířila. Bude to ale těžké.
Teď se vracel z Plzně na víkendy, které jsme spolu často trávili, i když byl
tedy většinou zavřený v pokoji a cvičil
na violoncello. Snad bude jezdit na
všechny prázdniny domů a já asi na-

opak přestanu vyrážet na dovolené
o prázdninách a spíš se budu zdržovat
doma, abych si ho víc užila.
Váš druhý syn Dalibor zase dělá
taneční konzervatoř...
Ano, studuje v Tanečním centru Praha, kde má před sebou ještě jeden
rok, a pak bude maturovat. Podle mě
mu ještě není úplně jasné, kam jeho
kroky povedou dál. V létě ale jede
na taneční kurzy do Izraele, tak doufám, že ho tam třeba něco inspiruje.
Bohužel v dnešní době je tendence
rušit baletní soubory, před prázdninami například skončil Pražský komorní
balet, takže šance na tancování u nás
v republice nejsou moc velké. Přesto si
myslím, že by v tom měl pokračovat.

Nejenže už tanci věnoval hodně času,
ale podle mě na jeviště prostě patří.
Uvidíme, co si život vymyslí. Člověk
holt taky něco musí nechat na Pánu
Bohu. Hlavou nejde vymyslet všechno.
(usmívá se)
Nerozmlouvala jste mu studium
baletu?
Ne, ani trochu. Já jsem taky chtěla
hrát, být herečkou, takže bych si svým
dětem vůbec nedovolila něco takového rozmlouvat. Vždycky je budu podporovat v tom, aby dělaly, co je baví,
i když to na první pohled nemusí vypadat perspektivně. Může to být jen
zdání. Každé dítě by mělo dostat šanci jít směrem, kterým se chce ubírat.
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Rozhovor

Jak prožíváte jejich vystoupení?
Zpočátku, přiznávám, jsem byla hodně nervózní. Teď už jsem se trošku
uklidnila a hlavně pozoruji jejich pokroky. Nedávno jsem měla dokonce
možnost namlouvat dotáčky do představení Taneční konzervatoře Praha
Letem světem, se kterým jezdí po celé
republice. Takže Dalibor tam tancuje
a já vyprávím o zemích, z nichž tance
pocházejí. Jsem tedy vlastně součástí
jejich představení. Moc mě baví a těší,
když se mohu se svými dětmi podílet
na nějakém společném projektu. Třeba Andrejek, když jsem načítala jako
audioknihu svoji knížku Bětka a její
cesta do Chmury, mi v ní natáčel několik vstupů na violoncello, což byl
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pro mě krásný bonbónek.
Bětka a její cesta do Chmury je
vaší třetí knížkou, že?
Ano, ale mezi jednotlivými knížkami jsou obrovské pauzy. Nejsem moc
velký psavec. Inspirace k této knížce
přišla zcela přirozeně právě s mojí
dcerou Sašenkou. Nosila totiž jeden
rok okluzor, s čímž jsme se hodně
natrápily. Uvědomila jsem si tehdy,
že asi spousta rodičů musí prožívat
to, co my. Dítě okluzor odmítá, bolí
ho to, jeho nálepka samozřejmě není
příjemná na kůži… A když si navíc
představíte, že byste měl denně čtyři hodiny zalepené oko a koukal jen
jedním, tak se vám pohled na svět
změní, což se také stalo výchozí situ-

ací pro moji knížku. Holčička Bětka se
začne propadat do kraje čarodějnice
Chmury v momentě, když si nasadí
právě okluzor.
Se synem Andrejem jste se při
práci ale setkala ještě předtím
a mnohem intenzivněji...
Máte pravdu. Kdysi jsme spolu hráli
v seriálu Doktoři z Počátků. Pro nás to
sice nebylo nejlepší, ale jeho to naučilo být aspoň trochu nohama na zemi,
v pubertě totiž chvílemi vypadal jako
mimoň. Díky tomu, že šlo o seriál,
kde se pracovalo velmi rychle, musel
se takzvaně probudit ze svého myšlenkového světa a být tady a teď, což
byl pro něj myslím zajímavý trénink.
Aspoň já jsem to tak jako máma vnímala.
Poprvé jste se však před kamerou
setkali díky televizní inscenaci
Sama v čase normálnosti...
Vidíte, na to bych málem zapomněla.
Když jsme ji začali točit, jeho obsazení se nabízelo, protože Andrej byl
stejně starý jako chlapeček v příběhu
a režisér Viktor Polesný si myslel, že
tím půjde vše rychleji. Jenže se natáčení bohužel trochu zkomplikovalo ve
chvíli, kdy Andrej spadnul a zlomil si
ruku, a to už hrál na violoncello. Dost
nás to vylekalo. Natáčení se tedy muselo přerušit, z čehož měli všichni samozřejmě radost… Podle mě by z něj
byl stejně dobrý herec, jako je violoncellista, fakt je talentovaný. Dokonce
měl i nějaké nabídky, jenže on bral
vždycky herectví pouze jako prostředek k tomu, aby si za vydělané peníze
koupil něco, co se týká hudby. Za Doktory z Počátků si například vydělal na
speciální futrál na violoncello, který je
vyroben z extrémně tvrdého materiálu, takže kdyby mu náhodou upadl,
nemělo by se s ním nic stát. Jeho světem je hudba a do herectví se určitě
nepožene.
Vraťme se ještě na chvilku k vaší
knížce. Četla jste ji během psaní
Sašence?
Hodně jsme si o ní povídaly. Taky jsem
původně chtěla, aby se knížka jmenovala Sašenka a její cesta od Chmury,
což ale odmítla. Nechtěla to, takže
mi pak vymyslela jméno Bětka. Jsem
moc ráda, že mám knížku namluvenou i jako audioknihu, protože do té
doby si Sašenka každý večer pouštěla

Rozhovor

moji první pohádkovou knížku Elišku
a korálníčky. Už jsme ji doma nemohli ani slyšet, protože to fakt jela asi
rok a čtvrt každý den, pořád a dokola. Nakoupila jsem jí spoustu jiných
cédéček, ale vždy se vrátila k tomuhle. Zřejmě ji uklidňoval můj hlas, což
je na jednu stranu hezké a dojemné,
jenže já už na tu Boudovou začínala
být alergická. Takže teď nám doma
běží nové cédéčko, které sice opět namluvila Boudová, ale jde aspoň o jiný
příběh. (směje se) A představte si, tím,
jak to zná skoro zpaměti, včera mě
dokonce začala opravovat. Táhla mě
k sobě do pokoje a říkala, jaké slovo
neříkám úplně čistě. (směje se)
Má Sašenka nějaké oblíbené místo, kam nejraději jezdí?
Ano. K babičce Marušce do Bystrého.
To je její biologická babička?
Ne, ne. Je to maminka mého bývalého muže. Mají spolu nádherný vztah,
moc ráda k ní jezdí na prázdniny
a často si telefonují. Od první chvíle
se milují. Má v Bystrém spoustu kamarádů a miluje život v činžáku. Líbí se jí
na malém městě, babička pracuje na
zámku s postiženými v kavárně, kam jí
Saša chodí pomáhat. Dcera má v sobě
hodně empatie a trpělivosti, takže
si ráda popovídá s tamními klienty.
Když z ní jednou nebude umělkyně,
určitě by měla pracovat v nějaké sociální sféře. Rozumí si i se starými lidmi,
zajímají ji malé děti, umí to s postiženými, je dost citlivá, prostě má dobré
srdce. Do života jsem si myslím přitáhla skvělou bytost, kterou má moc
ráda i moje maminka, se kterou má
podobně hezký vztah jako s babičkou
Maruškou.
Závěrem bych se chtěl ještě optat,
jak jste nakonec zvládli Andrejovu
náročnější pubertu, o níž jste se
čas od času v náznacích do médií
zmiňovala?
Andrejova puberta byla v postoji ke
mně opravdu dost náročná. Dlouho
byl vůči mně zaťatý. Řekla bych, že se
to opravdu zlomilo až v jeho devatenácti letech. Ale pak jsem měla fakt
najednou pocit, že se mi vrátil syn. Teď
spolu máme nejúžasnější vztah, jaký
jsme kdy měli. Takže všem rodičům
doporučuji vydržet. Stojí to za to!
Jiří Landa
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