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Chtěla jsem něco dokázat

HANKA KYNYCHOVÁ

Staňte se součástí JUST týmu
• Zajímáte se o zdravou výživu a kvalitní životní styl?
• Toužíte po zajímavé práci, chtěli byste poznat nové lidi a najít si nové přátele?
• Chcete slušný ﬁnanční příjem?
Pokud ano, pak je pro vás spolupráce se společností JUST CS, jako stvořená.
Tedy neváhejte a rozšiřte řady našich úspěšných poradců i vy.

Spolupráce se společností JUST CS přináší výhody
• Spolupráce se společností, která na českém trhu působí již téměř 25 let.
• Kvalitní švýcarské produkty JUST a Nahrin s letitou tradicí a prověřenými
účinky za zvýhodněné ceny.
• Spolehlivý servis naší společnosti od objednání až po předání produktů.
• Možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu.
• Zajímavý výdělek v podobě provizí vypočtených z prodejních cen produktů.
• Vlastní podnikání bez velkých investic.
• Soutěže o zahraniční školení ve Švýcarsku a v dalších zemích.

Pro více informací oslovte svého JUST poradce, navštivte naše webové stránky
nebo zavolejte na naši bezplatnou linku 800 31 32 33.

www.justnahrin.cz
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Editorial
Jaro a s ním jarní počasí je už konečně
tady. Květinová invaze začíná, každý kdo
má možnost práce ve skleníku, začíná
osazovat truhlíky, aby mu kytičky pěkně
zakořenily. Většina z nás amatérských
zahradníků závidí národům na jih od
nás, jejichž okna zdobí barevné provazce
rostlin, které se za roky růstu táhnou
z prvního patra až do přízemí. Tohoto
efektu v našich podmínkách asi nedosáhneme, nicméně můžeme se o něj alespoň
pokusit. A až nás budou od zahradničení
bolet ruce, co si přečíst nějaký hezký
článek?
Například, jaké to je, když je táta na
mateřské, co dělat s miminkem, když
ho trápí zácpa a jaké mu vybrat plínky.
Poradíme vám, jak postupovat, když je
vaším problémem neplodnost.
Vzhledem k počasí musíme pozornost
věnovat klíšťatům a celkově prevenci, aby
naše léto neskončilo tragicky. Pro jistotu
si zabalíme i lékárničku, abychom byli
připraveni na všechny eventuality.
Chybět nebude samozřejmě ani rozhovor, tentokrát s cvičitelkou a mámou tří
dětí Hankou Kynychovou.
Tak hezké počtení a za měsíc zase
na shledanou
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Těhotenství

KDYŽ POHLED

DO KOČÁRKU BOLÍ

Cesta k vytouženým dětem může být dlouhá. Neplodnost je nemoc, diagnóza, kterou nechce slyšet
žádný pár toužící po dítěti. Její léčba je dnes ale na
velmi vysoké úrovni a je jen na rozhodnutí daného
páru, kde tuto léčbu podstoupí.

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

Neplodnost je velkým problémem mnoha párů a naštěstí vzhledem velkým pokrokům dnešní doby, se dá neplodnost
v 80 % vyléčit. Léčba neplodnosti je
velmi náročná a někdy i složitá a proto
vyžaduje hodně trpělivosti. Uvedená
diagnóza na druhou stranu neznamená
nemožnost početí potomka, i když se
tyto pocity nepochybně dostaví. Každopádně nevěšte hlavu, v dnešní době
moderní medicíny se dějí zázraky.
Podle MUDr. Karla Kočího, CSc. o neplodnosti páru hovoříme teprve tehdy,
jestliže po roce pravidelných nechráněných sexuálních styků nedojde k početí.
Pravděpodobnost dosažení těhotenství
v jednom měsíčním cyklu je totiž pouze
asi 20–25 %. Dosažení těhotenství tedy
vyžaduje určitý čas. „Neplodný” pár by
tedy měl mít trpělivost. Na druhé straně
však by případná konzervativní léčba
neměla přesáhnout dobu jednoho roku
a dvojice by měla být předána do péče
specializovaného pracoviště asistované
reprodukce.

NEPLODNOST MUŽSKÁ
A NEPLODNOST ŽENSKÁ
Neplodností je podle dostupných statistik postiženo asi 15 % dvojic. Zpočátku
byla neplodnost považována za ženský
problém. V současné době ale rozlišujeme dva druhy neplodnosti - neplodnost
mužská a neplodnost ženská. Světová
zdravotnická organizace dale dělí neplodnost do následujících kategorií:  

vším z toho důvodu, že jsou založeny na
demografických a statistických údajích,
které je obtížné vyhodnocovat zvláště,
co se týče prvních dvou faktorů.

PŘÍČINY NEPLODNOSTI
Neplodnost a snížená plodnost mají
různé fyzické příčiny:
U žen
Poškození nebo ucpání vejcovodů
Chromozomální problémy
Hormonální problémy
Endometrióza (přítomnost sliznice dělohy v sousedních reprodukčních tkáních)
Příliš hustý cervikální hlen
Imunologická rejekce spermatu
Problémy s uhnízděním oplodněného
vajíčka
Předčasná menopauza
U mužů
Pokles kvality spermatu (příliš málo
spermií, azoospermie, špatná pohyblivost spermií, neúspěšná penetrace)
Chromozomální problémy
Autoimunita k vlastním spermiím
Epididymální
blokáda
chámovodů
(ucpání seminálního kanálku nadvarlete způsobené infekcí, blokáda výtoku
spermatu způsobená infekcí)
Kartagenerův syndrom
Koitální problémy (impotence, ejakulační selhání)
Vazektomie

ŽENSKÁ NEPLODNOST
PRIMÁRNÍ NEPLODNOST
Naprostá absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu
jednoho roku.

SEKUNDÁRNÍ NEPLODNOST
I přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku nedošlo
k žádnému novému početí poté, co
v minulosti k oplodnění došlo.

PRAVIDELNÉ SPONTÁNNÍ POTRATY / KOJENECKÁ ÚMRTNOST
Úmrtnost živě narozených dětí před dosažením pátého roku života.

K oplodnění dochází v období ovulace
ženy v jednom ze dvou jejích vejcovodů, podle toho, který vaječník je právě
aktivní. Neplodnost tedy znamená neschopnost reprodukce, u ženy neschopnost otěhotnět. Statisticky je v padesáti
procentech na straně ženy, v třiceti pěti
procentech na straně muže, částečně
jsou důvody neplodnosti párů neznámé
a neprokazatelné. Sníženou plodnost
má deset procent párů. Hlavním ukazatelem neplodnosti ženy je nepřítomnost ovulace, tudíž i vynechávání či absence menstruace.

PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI
„NEOBJASNĚNÁ NEPLODNOST”
Absence početí způsobená faktory jako
laktace, antikoncepce, snížená sexuální
aktivita, nebo z neznámých příčin. Odhady výskytu neplodnosti se liší přede-
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Ženská neplodnost má řadu příčin. Některé mohou být léčeny a vyléčeny, jiné
způsobují neodstranitelnou neplodnost, tj. absolutní sterilitu. Zpravidla se
jedná o spolupůsobení více vlivů. Čas-

to mívá i psychické pozadí. Dočasnou
neplodnost může způsobit vysazení
antikoncepce. Menopauza pak vede
k trvalé neplodnosti. Zjišťování příčin
neplodnosti žen bývá složité. Vyžaduje
značnou trpělivost léčené ženy i lékaře. Některé poruchy mohou být léčeny a vyléčeny, zatímco jiné způsobují
absolutní, neodstranitelnou sterilitu.
Odstranění příčiny ženské neplodnosti
znamená vyřešit absenci ovulace zralých vajíček z vaječníků, vytvořit podmínky pro spojení vajíčka s mužskou
spermií a jeho zahnízdění v děloze.

VYŠETŘENÍ OVULACE
K průkazu ovulace slouží několik metod:  
A. měření bazální teploty: v případě,
že žena ovuluje, stoupá její bazální teplota bezprostředně po ovulaci o 0,3 až 0,7 stupňů Celsia (dle
místa měření) a zůstává zvýšená po
celý zbytek cyklu až do další menstruace. Vzestup teploty způsobuje
hormon progesteron, který je produkován v takzvaném žlutém tělísku. Žluté tělísko (corpus luteum)
vzniká ve vaječníku po uvolnění
vajíčka (ovulaci)ze struktur váčku
(folikulu), které ho obklopovaly
během jeho vývoje a zrání. Tento
vzestup bazální teploty tedy nenastává u žen, které neovulují. Měření bazální teploty si může provádět a jeho výsledky zaznamenávat
žena sama. Důležité je, aby toto
měření probíhalo za standardních
podmínek ráno po probuzení a to
vždy na stejném místě (v ústech,
v konečníku nebo v pochvě). Teplotu si žena zaznamenává do speciálního menstruačního kalendáře.
B. měření hladiny progesteronu: Odběr vzorku krve na toto vyšetření se provádí většinou v polovině
luteální fáze (druhé fáze) cyklu 5
až 10 dní před očekávanou menstruací. Hladina tohoto hormonu
nám opět ukazuje, zda ovulace
proběhla či nikoliv. Jde o rychlejší
a spolehlivější vyšetření než měření
bazální teploty.
C. histologické vyšetření vzorku endometria: V případě, že žena
ovuluje, dochází působením progesteronu ve druhé části cyklu ve
sliznici dutiny děložní (endomet-

Těhotenství
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riu) k velmi typickým změnám, které lze poměrně spolehlivě odhalit
histologickým vyšetřením (vyšetřením vzorku děložní sliznice pod
mikroskopem). Tyto změny nazýváme změnami sekrečními a endometrium se takto v podstatě stává
prostředím vhodným pro případné
uhnízdění (implantaci) oplozeného
vajíčka. Odběr vzorku děložní sliznice je pro pacientku minimálně
zatěžující.
ultrazvukové vyšetření: Principem
ultrazvukového vyšetření je použití
speciálních zvukových vln o vysoké frekvenci. Pomocí jejich odrazu
získáme poměrně přesný obrázek
vnitřních orgánů, aniž bychom
vyšetřením pacientku (pacienta)
jakkoliv zatěžovali. V případě po-

E.

suzování ovulace se provádí ultrazvukové vyšetření vaječníků i děložní sliznice. V případě vaječníků
se hodnotí velikost takzvaného dominantního folikulu. Jde o největší
folikl, který spěje k ovulaci. K ovulaci dochází pokud folikl dosáhne
rozměrů 18 až 26 mm. U endometria pak hodnotíme jeho výšku
a charakter.
měření hladiny luteinizačního hormonu (LH): LH test je založen na
skutečnosti, že bez výrazného vzestupu luteinizačního hormonu (LH)
nenastane ovulace. Výhodou této
metody je, že si ji žena může provést sama v intimitě svého domova.
Slouží ji k tomu speciální testovací proužky k vyšetření první ranní
moči. Změna zbarvení testovacího

proužku znamená, že k ovulaci dojde během 24–40 hodin.

VYŠETŘENÍ PRŮCHODNOSTI
VEJCOVODŮ
Cílem těchto vyšetření je zjistit, zda jsou
vejcovody průchodné či nikoliv. Neprůchodnost vejcovodů je nejčastěji způsobena pozánětlivými změnami-velmi
často je příčinou také endometrióza.
Endometrióza jsou ložiska děložní sliznice mimo vlastní děložní sliznici. Častou lokalizací endometriózy jsou právě
vejcovody. Při endometrióze dochází
k tvorbě cystiček vyplněných krví (děložní sliznice zde prochází stejnými
změnami jako v samotné děloze) a následným zánětlivým změnám a srůstům,
které vedou k neplodnosti.
A. laparoskopie: Jedná se o vyšetření

Těhotenství

C.

metodu zde zmiňujeme především
proto, že se často provádí současně
s laparoskopií a tedy během jedné
anestézie.
hysterosalpingografie: Při tomto vyšetření se průchodnost vejcovodů sleduje pomocí speciální
fluorescenční nebo rentgen kontrastní látky, která se pacientce zavádí přes vaginu. Pohyb této směsi
vejcovody je sledován zařízením
citlivým na rentgenové nebo fluorescescenční záření.

HORMONÁLNÍ VYŠETŘENÍ
Stanovení hladin folikulostimilačního
hormonu (FSH), estradiolu, luteinizačního hormonu (LH), případně prolaktinu
patří k vyšetřením užívaným v diagnostice neplodnosti.

OSTATNÍ VYŠETŘENÍ ŽENY
Mezi další vyšetřovací metody patří
imunologické vyšetření (k vyloučení stavu, kdy jsou u ženy přítomny protilátky
proti spermiím) a genetické vyšetření.

LÉČBA ŽENSKÉ NEPLODNOSTI

B.

prováděné většinou v celkové anestézii (narkóze), během které se
pomocí malého řezu v břišní stěně
zavádí do břišní dutiny speciální
přístroj (laparoskop) s velmi citlivou optikou. Pomocí této optiky
lze snadno prohlédnout vnitřní
pohlavní orgány, především vaječníky a vejcovody. Vyšetřující lékař
si všímá zevních změn na těchto
orgánech, jako jsou jejich zvětšení,
rozšíření, změny tvaru atd. Poté se
pomocí speciální kontrastní směsi
vstříknuté do dělohy sleduje, zda
tato prošla vejcovody.
hysteroskopie: Jde o zavedení optického přístroje do děložní dutiny,
které umožňuje odhalit nejrůznější patologické odchylky, které mohou hrát roli v neplodnosti. Tuto

Léčba ženské neplodnosti tedy spočívá
především v nápravě ovulace zralých
zdravých vajíček a tím i úpravy menstruačních cyklů. Používají se léky zvyšující
plodnost, většinou hormonální povahy. Poruchy zapříčiněné anatomickými
překážkami se odstraňují chirurgicky.
Zánětlivá onemocnění v pánevní dutině se léčí antibiotiky. Léčba pohlavních
onemocnění spadá do kompetence
pracovišť specializovaných na pohlavní
choroby. Při protilátkách ženy na spermie partnera a při vrozených chorobách
bránících početí nezbývá, než podstoupit umělé oplodnění. V ostatních případech je třeba prodělat léčbu řízenou
specialisty. Jestliže veškerá léčba selhává, má partnerský pár v záloze možnost
podstoupit umělé oplodnění spočívající
v laparoskopickém odsátí zralých vajíček a v jejich oplodnění při laboratorních podmínkách spermiemi partnera,
případně od anonymního dárce.
Prevence ženské neplodnosti
S prevencí ženské neplodnosti je třeba
začít v dětství. Návyky péče o zdraví, hygienu, chování při menstruačních cyklech nejsou složité a jsou nejvhodnější
metodou přípravy na roli budoucí ro-

dičky zdravých dětí a dobré matky. Někdy se sahá ke sterilizaci. tj. neplodnosti
cíleně, uměle. K takovému rozhodnutí
vždy vedou závažné důvody (zdravotní
stav ženy, event. již počatého dítěte,
ohrožení života apod.). Sterilizace je
tudíž forma trvalé krajní antikoncepce.

MUŽSKÁ NEPLODNOST
V současné době víme, že muž se na
neplodnosti páru podílí v přibližně 50%
případů. Prvním krokem při vyšetření
neplodného páru by tedy měla být vždy
analýza semene, tj. spermiogram (SG).
Mužská neplodnost může mít vrozené
nebo získané příčiny. Na tvorbu spermií (spermatogenezu) má negativní
vliv celá řada faktorů. Jednou z nejdůležitějších jsou poruchy sestupu varlat
při narození, které významně ovlivňují
tvorbu spermií v dospělosti. Úraz šourku
může rovněž způsobit neplodnost, proto je třeba dbát na opatrnost při provozování některých sportů. Neplodnost
způsobují rovněž zánětlivá onemocnění
varlat, nadvarlat či prostaty. Komplikovaný průběh příušnic v postpubertálním
věku vede k těžké poruše spermatogenezy přímým poškozením tkáně varlete
virem. Avšak i běžné horečnaté choroby zhoršují proces tvorby spermií až na
dobu 3 měsíců. Výrazné negativní důsledky mají v tomto směru typicky např.
spalničky, infekční mononukleóza nebo
zánět jater. Neplodnost mohou mít za
následek i některé operace. Nepříznivý
vliv však mají i některé fyzikální faktory.
Časté saunování nebo horké koupele,
nošení přiléhavých oděvů nebo dlouhé
sezení (např. u dálkových řidičů) mohou
způsobit zhoršení tvorby spermií. Nejlepší je vždy prevence, a proto své úsilí
zaměřujeme na odstranění těch faktorů, o nichž víme, že mají na tvorbu spermií nepříznivý vliv.
Je třeba omezit kouření, alkohol, vyhnout se nadměrné expozici teplu, vyvarovat se užívání drog, dbát opatrnosti
při provozování některých sportů, radikálně léčit případnou infekci močového
a pohlavního ústrojí, změnit po dohodě
s lékařem léky nasazené k léčbě jiného onemocnění. Snížení počtu spermií
nebo jejich horší pohyblivost bývají často způsobeny infekcí a následným zánětem varlat, nadvarlat nebo vývodných
semenných cest. V těchto případech je
třeba specializovaného laboratorního
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vyšetření, které odkryje původce onemocnění a umožní cílenou protizánětlivou léčbu. Tato terapie musí být dostatečně energická a musí trvat nejméně
4 týdny, v řadě případů však podstatně
déle.

MOHOU ZA TO HORMONY?
V pozadí některých případů zhoršené
tvorby spermií může být hormonální
příčina. V odůvodněných případech je
proto třeba provést vyšetření hladin
příslušných hormonů a podle výsledku
zahájit odpovídající léčbu. Léčba hormonálními přípravky prováděná naslepo nebo neodborně však může přinést
více škody než užitku, proto musí tuto
terapii vést specializované pracoviště.
V posledních letech se objevily povzbudivé informace o pozitivním účinku této
léčby i ve zdánlivě beznadějných případech těžce porušené tvorby spermií.
U některých mužů při vyšetření spermiogramu nenalezneme vůbec žádné
spermie. Tito muži dosud neměli vůbec
žádnou možnost mít biologicky vlastní
dítě. V některých případech je možno
se pokusit o mikrochirurgickou rekonstrukci vývodných semenných cest.
Revoluci v reprodukční medicíně způsobilo
zavedení
mikromanipulační
technologie injekce jediné spermie do
vajíčka (ICSI – IntraCytoplasmic Sperm
Injection), která přinesla do terapie ra-

10

dikální změnu a významně pozitivně
ovlivnila výsledky léčby. Touto metodou
lze dosáhnout těhotenství i tehdy, kdy je
k dispozici pouze několik spermií. Přesto
však relativně značný počet mužů stále
neměl možnost dosáhnout biologického otcovství. Byli to muži postižení vrozenými vývojovými vadami vývodných
semenných cest, dále muži s jejich úplným uzávěrem v důsledku např. zánětu,
úrazu či operace a muži po neúspěšné
rekonstrukční operaci. Těmto pacientům může dnes pomoci mikrochirurgie,
prováděná pod optickým zvětšením.
Díky ní a jejím průkopníkům jsme nyní
schopni získat spermie přímým odběrem
z kanálků nadvarlete nebo varlete a použít je pro ICSI.
Konkrétní operační metoda se jmenuje
podle toho, odkud spermie získáváme –
„Microsurgical epididymal sperm aspiration” (MESA) nebo „Testicular sperm extraction” (TESE). Část spermií získaných
některou z uvedených metod se použije
pro ICSI, zbývající se uchovávají zmrazené pro případné další cykly oplodnění vajíčka a přenosu zárodku, neboť je
vždy třeba počítat s nutností opakování procedury. Pravděpodobnost získání
spermií je 60-100% podle typu poruchy.
Proto můžeme hovořit o revoluční změně ve vyhlídkách těchto mužů. Dosud
byli absolutně neplodní a nyní mají reálnou šanci na biologické otcovství.

SPERMIOGRAM
V případě muže je hlavním zdrojem informací spermiogram, jehož vyšetření
je vhodné provést již při první návštěvě
sterilního páru. Jde o mikroskopické vyšetření vzorku spermatu. Hodnocen je
počet spermií v jenom mililitru, dále jejich pohyblivost a tvar. Výrazné narušení kteréhokoliv z výše zmíněných parametrů upozorňují na poruchu plodnosti
muže.

DALŠÍ VYŠETŘOVACÍ METODY
Mezi další vyšetřovací metody, které
mohou vést k ozřejmění příčiny mužské
neplodnosti, patří například vyšetření
moči. To může pomoci odhalit zánět
močových cest či předstojné žlázy (prostaty), případně některé další choroby,
které mohou výrazným způsobem negativně ovlivnit plodnost muže (například cukrovka). K dalším možným vyšetřením patří podobně jako i v případě
ženy vyšetření imunologické, vyšetření
hormonálních hladin a v některých případech je nutno provést i biopsii varlete (odběr vzorku tkáně varlete a její
následné vyšetření pod mikroskopem).

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com, zdroj: neplodnost.org, neplodnost.komplexne.cz,
zenskaneplodnost.cz

Těhotenství

Václav Postránecký

Penzion André, Velké Pavlovice
září 2015

“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

Sýr vyšlechtěný na Moravě.

Svět nejmenších

KDYŽ NEJMENŠÍ

TRÁPÍ ZÁCPA

Malé děti často trpí nejrůznějšími zažívacími problémy. Jejich střeva nejsou
ještě dostatečně zralá a často reagují přecitlivěle na sebemenší změny stravy
i prostředí. To způsobuje především v prvních třech měsících bolesti bříška – tzv.
kojenecké koliky, v pozdějším věku pak dokáže potrápit zácpa.

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

Hlavními příznaky zácpy jsou obtížné
a méně časté vyměšování, které doprovází bolesti, křeče v břiše, nadýmání
a bolest hlavy.
U dětí jde o častý problém objevující se
typicky v době zavádění příkrmů a pak
ve věku mezi 2. a 5. rokem, kdy se děti
učí samostatnosti. Dlouhodobější zácpa
může být projevem jiného onemocnění,
např. celiakie, onemocnění štítné žlázy
či vrozených vad trávicí soustavy. Nejčastěji se ale jedná o funkční onemocnění,
kdy dítě cítí při vyprazdňování bolest,
a proto se snaží další stolici oddalovat.
Příčin může být hned několik. Kromě
nevhodného jídla to může být například
i stres nebo strach, které vyvolávají žaludeční neurózu. Také porucha trávení,
zánět slepého střeva a další onemocnění
mohou způsobovat zácpu. Proto by rodiče žádné bolesti bříška neměli podceňovat.

JAK POMOCI DOMA
•
•
•
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Podávejte dostatek tekutin, aby se
stolice změkčila,
podávejte ovocné šťávy či rozmixované ovoce,
masírujte bříško teplou rukou po
směru hodinových ručiček.

Když se objeví u dítěte zácpa, nepodléhejte panice a v žádném případě mu
nedávejte projímadlo, narušili byste mu
normální činnost střev. Zapomeňte na
studená, ostrá a nadýmavá jídla jako
jsou luštěniny, syrová zelenina nebo
nezralé ovoce a omezte sladkosti.

ZAŘAĎTE I PROBIOTIKA
Některé probiotické kmeny jsou v přirozené formě obsaženy v kysaných
mléčných výrobcích. Jsou to hlavně různé kmeny rodu Laktobacillus a Bifidobacterium. Patentovaný druh mléčné
bakterie Lactobacillus reuteri Protectis
s výjimečnými vlastnostmi obsahují
některé probiotické kapky. Probiotické kultury významně zvyšují odolnost
proti střevním potížím a infekcím, zlepšují trávení, zmírňují plynatost střev
a zácpu. Po překonání kyselého prostředí žaludku se tyto „přátelské bakterie“ dostávají do střeva, kde vytvářejí
střevní mikroflóru. Postupně osídlují
lidský organismus a stávají se jeho významnou živou součástí. Pro děti však
mají ještě několik dalších plus. Snižují
riziko vzniku alergie nebo atopického
ekzému a zároveň také posilují imunitní systém. Díky probiotickým kultu-

rám tělo lépe využívá vitaminy, vápník
a laktózu v mléce. Maminky, které kojí,
dodávají probiotika svému dítěti v mateřském mléce. Pokud kojit nemohou
nebo v okamžiku přechodu na mléčné
a posléze na nemléčné příkrmy, jsou
správnou volbou kvalitní výživy, které
jsou probiotiky obohacovány. Pro děti
nejpříjemnější cestou, jak probiotika
přijmout, jsou kapky. Probiotické kapky
se mohou buď přidávat do jídla, nebo
mohou být podána samostatně. (Při
přimíchání do jídla nesmí mít pokrm
více než 45 °C)

KDY KONTAKTOVAT LÉKAŘE
•
•

•
•

pokud se zácpu nedaří řešit výše
uvedenými opatřeními,
pokud se zácpa opakuje a přidávají se další problémy (nechutenství, bolesti břicha, silná bolest při
vyprazdňování, horečka, zvracení
apod.),
pokud se ve stolici nebo na prádle
objeví krev,
bolest se dostavila velmi rychle a je
intenzivní.

Foto: Schutterstock.com

INZERCE

Svět nejmenších

Svět nejmenších

V NOCI NA ZÁDA,

PŘES DEN NA BŘÍŠKO
V osmdesátých letech se miminka polohovala jedině na bříško. O desetiletí
později pro změnu jedině na záda. Jak je tomu dnes? Medicína za léta pokročila
vpřed a doložila, že ze zmíněných dvou variant je správná pouze jediná: Na záda.

INZERCE

Svět nejmenších

Odborníci se shodují, že nejbezpečnější polohou novorozence při spánku je
skutečně ta na zádech, a to proto, že
významně snižuje nebezpečí SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence). Druhou
nejbezpečnější polohou je poloha na
boku a nejméně bezpečnou je poloha na bříšku. Nechávejte však dítě na
bříšku přes den, kdy ho máte na očích.
V této poloze se naučí přitahovat rukama.

SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ
NOVOROZENCE
Syndrom náhlého úmrtí kojence (v angličtině sudden infant death syndrome
- SIDS) je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná
smrt dítěte mladšího 1 roku, u které se
nepodaří nalézt příčinu ani po provedení pitvy a vyšetření okolností na místě
úmrtí. Syndrom získal svůj název zhruba
před dvaceti lety, když si pediatři všimli,
že začalo přibývat dětí, kteří bez jakýchkoliv varovných signálů v prvním roce
svého života zemřeli. V té době byl tento syndrom velkou neznámou, dnes už
vědí, že se jedná o následek opožděné
a nedokonalé kontroly dechu a srdeční
činnosti. Co je skutečnou příčinou jeho
vzniku, však dosud není jednoznačné
známo. Podle statistik jsou každopádně
nejvíce ohroženi kojenci mezi ukončeným 1. a 4. měsícem, maximální je výskyt mezi 2. a 3. měsícem a mezi rizikové faktory jednoznačně patří spánek
bříšku. I u zcela zdravých dětí se při něm
frekvence dechu, tepu i polykacích pohybů snižuje. Bez rizika není ani některými rodiči preferované spaní na boku.
Důvodem je především nestabilita polohy na boku, ze které se kojenci často při
sebemenším pohybu dostávají do polohy na bříšku. Podle knihy Dětský lékař
by například ty děti, které trpí gastroezofageálním refluxem nebo onemocněním horních cest dýchacích se zvýšeným nebezpečím obstrukce dýchacích
cest, měly spát v poloze na boku. Takže,
babo raď. “Měli byste jim vložit pod
podložku polštář tak, aby měly hlavu ve
zvýšené poloze. Pomáhá to snížit reflux
a zahlenění. Je-li dítě nemocné,
poraďte se s lékařem,
jaká
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poloha je pro něj nejvhodnější,” nabádají autoři knihy. Riskantní je podle
odborníků také spaní na měkké podložce, zejména na molitanu, a přítomnost
jakékoli plandavé látky nebo nějakých
šňůrek, ať už je to povlečení, malý polštářek, deka či třeba bryndák, neboť dítě
si do nich může zachumlat obličej a jednoduše se udusit. Špatné je i přehřátí,
které bývá následkem zbytečně teplého
oblečení. Ne zcela bezpečné je i spaní
novorozenců v posteli s dospělými. Naopak za účinnou ochranu, ač dosud studiemi plně neprokázanou, považují lékaři dlouhodobé kojení a dudlík v puse.

KDY POLOHOVAT NA BŘÍŠKO?
Ovšem pozor! Pediatři varují, že pokud
je dítě stále ve stejné poloze na zádech,
může to vést k opoždění psychomotorického vývoje nebo k nesprávnému
psychomotorickému vývoji. Proto bychom během dne, kdy máme děťátko na
očích, ho měli pokládat na bříško. Tato
poloha mu totiž velmi prospívá. Podporuje vývoj svalů na krku a na ramenou,
působí jako prevence napjatých krčních
svalů a tvarových deformací hlavičky
a napomáhá tvorbě svalů potřebných
k otáčení, sezení a lezení. Polohou na
bříšku se ovšem rozumí nejen položení dítěte bříškem na pevnou podložku,
ale také všechny aktivní polohy v náručí, např. pokud sedíte v záklonu a máte
dítě položené na prsou nebo poloha
„tygříka“ (dítě leží na vašem předloktí
obličejem dolů). Eva Kiedroňová ve své
knize Něžná náruč rodičů s pokládáním
na bříško začít už po návratu z porodnice. Ideální je, pokud je přes den kojenec
pokládán na bříško po každém spánku
a výměně plenek. Dobu na bříšku postupně prodlužujte, a to tak, aby na
konci prvního měsíce trávilo dítě v této
poloze celkem až jednu hodinu denně
a postupně i déle.

KDY ZAČÍT?
Některým dětem se ovšem poloha na
bříšku nelíbí a dávají to svým rodičům velmi hlasitě najevo. Zde

je několik rad, jak dítěti chvíle na bříšku
zpříjemnit:
Vyberte vhodnou dobu – dítě by při
pokládání na bříško nemělo být hladové
nebo unavené. Na druhou stranu také
není vhodné pokládat dítě na bříško
bezprostředně po jídle. Pokud dítě začne plakat, zkuste ho nejdříve nějak zabavit, a až pokud to nepomůže, tak ho
pochovejte. Některé děti nerady leží na
bříšku na pevné podložce, většina si na
polohu na bříšku zvyká postupně a některé si ji oblíbí až ve chvíli, kdy se dokáží samy otočit. Pro tyto děti jsou vhodnější tzv. aktivní polohy v náručí rodičů.
Pokud je třeba položíte na svá prsa, je
to pro ně rázem příjemnější. Můžete
přitom ležet v posteli, zakloněni sedět
v křesle nebo ležet opřeni ve vaně.
Dělejte dítěti společnost – povzbuzujte ho, povídejte si s ním, usmívejte
se na něj. Někdy také pomůže, pokud
dítě položíte na postel a vy si sednete
na zem obličejem k němu a povídáte si
s ním. Se starším dítětem, které již udrží
hlavičku, můžete také hrát na letadlo,
tedy lehnout si na zem na záda, zvednou a pokrčit nohy a dítě položit na svá
lýtka.
Dopřejte dítěti zábavu – ukazujte dítěti obrázky v knížce, hrajte si s hračkami. Na trhu je spousta hraček určených
pro chvíle, kdy je dítě na bříšku. Jsou
to různé hrací deky a pultíky se zrcátky
a hmatovými, zvukovými nebo svítícími
hračkami. Zkrátka to berte jako zábavu.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com, zdroj: Dětský
lékař, Největší kniha o zdraví dítěte,
VZP ČR, Eva Kiedroňová, Něžná náruč
rodičů

když maminky navrhují ...
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PraktiCkÝ: Kočárek 2v1, sedátko lze velmi snadno změnit v praktickou a pohodlnou korbičku. Získáte tak kočárek vhodný pro
děti od narození do 36 měsíců. Pro děti od narození použijte sedátko změněné v korbičku, pro děti od 6 měsíců změňte korbičku
opět v pohodlné sedátko. Stačí jen pár pohybů.
Do MěSta i Do terÉnU: Zadní nafukovací kola umožňují pohodlnou jízdu i na náročnějším
terénu, přední kola s aretací pro snadnou manipulaci.
kočárek Gmini Grand nabízí pohodlí pro vaše dítě, universální užití pro maminky i tatínky, jeden kočárek pro celé období.

Testováno v
ve Strojírenském
zkušebním ústavu, s.p.

www.gmini.cz

Svět nejmenších

NENÍ HRANÍ JAKO HRANÍ

ANEB DESATERO PRO
MOUDRÉHO RODIČE

Děti po celém světě tráví většinu času tím, že si hrají. Hraní je zejména pro
předškoláky hlavní činností, při níž se baví a zároveň rozvíjí myšlenkové dovednosti.
Jsou to však často dospělí, kdo považují dětskou hru za samozřejmost, která
probíhá samovolně a jíž nemusejí věnovat žádnou zvláštní pozornost. Opak je
pravdou. Porozumět tomu, jak a proč si děti hrají, je nejenom klíčem k jejich
správnému rozvoji, ale také cestou k tomu, jak být vnímavým rodičem a pro
děti zábavnějším „parťákem“ ve hře. Odborníci doporučují začít s hraním už od
útlého věku.

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

„Děti okolo tří let ještě neumí hrát podle složitých pravidel. Pod vedením rodičů si ale rády zahrají jednodušší hry,
které odpovídají jejich věku a dovednostem. Bavit je budou především hry
s obrázky zvířátek nebo známých postaviček z Večerníčku, ale také hry, jejichž
prostřednictvím mohou plnit jednoduché úkoly. Vědomé hraní by děti mělo
vést k soustředěné činnosti, procvičit
motoriku a také podpořit vývoj řeči,“
vysvětluje PhDr. Václav Mertin, dětský
psycholog z Katedry dětské psychologie
na FF UK v Praze.
Kladete si otázku, jakou strategii zvolit
při hraní se svým předškolákem? Inspirujte se desaterem našich doporučení.

3.

4.

HERNÍ DESATERO PRO
MOUDRÉHO RODIČE
1.

2.
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Mějte na paměti, že děti nelze ke
hře nutit. Potřeba si hrát vzniká přirozeně, z vnitřní motivace – pokud
určitá hra vašeho potomka z nějakého důvodu nezaujme, je to v pořádku. Upusťte od ní a pokuste se
najít jiné, zajímavější podněty. Ke
hře se můžete vrátit později, až nastane vhodná příležitost.
Většina dětí po druhých narozeninách vstupuje do období zvídavosti. Milují zábavu, při které objevují
nové věci a seznamují se s okolním
světem. Nabídněte jim hry s překvapením, které pracují s dobře
známými prvky (barvami, zvířátky,

5.

6.

pohádkovými postavičkami) a které současně představují nové výzvy.
S radostí si při nich budou procvičovat názvy barev, učit se čísla nebo
písmenka, a také dělat svoje první
rozhodnutí.
Hraní je pro malé děti důležité nejméně ve třech oblastech: rozvíjí
motorické dovednosti, představivost a tvořivost. Odborníci proto
doporučují vhodně střídat tematické hraní s kostkami, panenkami či
autíčky, se čtením pohádek či deskovou hrou podporující spolupráci
a tvořivost.
Hra je vstupní branou do světa dítěte – cestou k jeho osobnosti. Z tohoto pohledu bude každé dítě bavit něco jiného. Nenuťte tedy svého
potomka, aby si hrálo tak, jak si
přejete vy – dejte mu prostor, aby
prozkoumávalo svět samo, a podporujte ho v tom, co mu činí největší radost.
Při výběru deskové hry klaďte důraz
na bezpečnost – herní dílky by měly
být dostatečně velké, aby byly pro
děti dobře uchopitelné. Ideální jsou
hry z přírodních materiálů (dřevo,
karton).
Pro dítě v předškolním věku je nejdůležitější potřeba uznání a ocenění. Snažte se mu při hraní věnovat
co nejvíce pozitivních reakcí – chvalte jej za konkrétní úspěchy a kárejte jen ve výjimečných momentech.

7.

Děti rády vyhrávají, ale každá hra
má svá pravidla – ani ti nejmenší
nemohou vyhrávat za všech okolností. I malý hráč by tedy měl postupně pochopit, že výhra není
samozřejmostí, a měl by se naučit
přijímat prohry. Nezapomeňte na
potřebnou útěchu a povzbuzení.
8. Hrou se děti uvolňují a zbavují stresu nebo nejistot. K tomu jim pomáhá bohatá fantazie, v níž vzniká
vlastní svět s jinými zákony. Snažte
se tento vzácný prostor nebořit, ale
buďte jeho součástí. Hrajte si na
vílu, na koně, nebo když bude třeba, přeperte klidně i obra!
9. Zpočátku jsou nejdůležitějšími spoluhráči dospělí, ale pro rozvoj sociálních dovedností hraje významnou
roli hraní a interakce s vrstevníky.
Berte tedy svoje děti často do kolektivu – s kamarády se naučí dělit
se o hry a hračky, reagovat na nepřiměřené reakce soupeřů nebo se
udobřovat.
10. Stále oblíbenější jsou tzv. komplexní hry – soubor několika her v jednom balení. Jsou sestaveny tak, aby
si díky nim děti procvičily jemnou
motoriku, paměť, logické uvažování nebo základní barvy. Pořiďte si
jednu praktickou krabici, ať máte
jistotu, že vám třeba na cestách nic
neschází!
Foto: Schutterstock.com

Svět nejmenších

Svět nejmenších

INZERCE

POTŘEBUJETE PLÍNKY?
Máte doma miminko a tudíž vyrážíte na nákup plínek? Nebo ho teprve čekáte
a zrovna řešíte, zda di pro něj vyberete papírové či látkové? Výběr je jistě těžký,
obojí mají svá pro a proti...

Svět nejmenších

Látkové plenky jsou šetrné k děťátku díky své prodyšnosti a použití čistě
přírodních materiálů. Je u nich možné široké balení, které je výborné
pro správný vývoj kyčlí. Ale i když se
rozhodnete pro ně, ještě není rozhodování u konce. Budete volit klasické
bavlněné plenky, ekoplenky, nebo
některou z mnoha variant bavlněných pracích kalhotek s plenkami?
Jednorázové plenky představují
pro maminku určitý komfort – nemusí je prát ani žehlit, musíte ale dobře
vybírat správnou značku, aby nedráždily pokožku miminka… Důležité je i pravidelně je vyměňovat. Pokud se plenky
nemění dostatečně často, nevyměněná
plínka dráždí kůži a způsobuje opruzeniny.

•

•

NAD ČÍM MUSÍME PŘEMÝSLET…
Máte-li trochu ekologické myšlení,
v případě, že řešíte plínky, přemýšlíte
i nad tím, které z nich méně zatíží životní prostředí. Je smutnou pravdou, že
na jedno dítě při používání jednorázových plenek 2 roky připadá až 1 tuna
plenkového odpadu, který se rozkládá
celých 500 let.
Co se týká energie na výrobu i tam jsou
jednorázové plenky 2-3x energeticky
náročnější než látkové pleny. Jednorázovky spotřebovávají energii při výrobě
a přepravě, záleží tedy na technologii
výroby a použitých materiálech – opět
tedy je nutné dívat se, jaké plínky používáte. Co se týče látkových plen, vzhledem k tomu, že jich používáme velmi
málo, energie na výrobu je zanedbatelná. Energeticky náročná je ovšem zase
jejich údržba - praní, příp. sušení a žehlení. Také je pravda, že při používání
látkových plínek znečišťujeme praním
dvakrát více vodu, než ji zatěžuje výroba plen jednorázových…

CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ?
U jednorázových plínek rozhodně to,
že se vyplatí kupovat dobré, ověřené
značky, které při výrobě dbají na ekologii a hlídají použité materiály.
U bavlněných plenek by mělo být pravidlem:
•
určitě již máte pračku s nízkou
energetickou náročností A či A+
•
používejte ekologické programy
na praní
•
používejte ekologické prostřed-
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•
•

ky na praní (např. mýdlové vločky,
žlučové mýdlo, mýdlové ořechy či
průmyslově vyráběné ekologické
prostředky bez fosfátů a tenzidů)
pokud nenaplníte pračku úplně,
můžete prát plenky s dalším prádlem
kromě šestinedělí a výjimečných
případů není třeba pleny vyvářet
sušte na čerstvém vzduchu, ne v sušičce
plenky není třeba žehlit

JAKÉ PLENKY VYBRAT
Rozhodnete-li se pro plenky jednorázové, máte situaci přece jen přehlednější.
Oprostíte-li se od plínek no name a vyberete plínky značkové, jde jen o to,
které konkrétně budou vašemu děťátku lépe vyhovovat. Trochu složitější situace bude v případě látkových plenek,
kde nezasvěcený přece jen bude tápat.
Odborníci zde radí nejprve si vybrat ze
dvou systémů přebalování.
A) Plenky „Vše v jednom” (bez potřeby
svrchních kalhotek)
•
velmi snadné použití, oblékají se
stejně jako jednorázové (neoblékají se přes ně svrchní nepropustné
kalhotky)
•
dražší varianta. Většinou je potřeba pořídit více velikostí, ale již se
na trhu objevují i takové jednovelikostní, které se výborně přizpůsobí
všem miminkům
•
vhodné na cesty, k lékaři…, proto
je vhodné si jich pár pořídit
Tyto plenky se vyrábějí ve dvou typech.
Jednak je to „vše v jednom“ (All-in-one,
2-in-one) Nepropustná vrstva je přišita k savé vrstvě. Druhou možností
jsou kapsové plenky, které velmi rychle
schnou a jsou variabilní, protože základem je pouze tenká vrstva s kapsou, do
níž lze vkládat jednoduché savé plenky
dle potřeby. Např. na noc silnou vrstvu,

na den pro pohyb tenkou savou plenečku.
B) Savá plenka a svrchní nepromokavé kalhotky
• používanější, univerzálnější a levnější varianta
• dostupné buď v univerzální velikosti, nebo ve dvou až třech velikostech
U tohoto typu balení si můžete vybírat z několika typů plenek. Jsou to:
Plenkové kalhotky – NEJBĚŽNĚJŠÍ,
NEJSNADNĚJŠÍ oblékání, zapínají se na
patentky či suchý zip.
Tvarované plenky – podobné plenkovým kalhotkám, pouze bez zapínání, je
možné zapnout je snappi sponkou.
Zavazovací plenky – tvarované, které
se zavazují šňůrkou.
Čtvercové plenky – moderní froté
i klasické bavlněné plenky, které používaly naše maminky a babičky, obvykle
se žehlí a je třeba je skládat, aby miminku seděly.
Vícevrstvé plenky – podobné klasickým čtvercovým, ale ve střední části
mají několik vrstev, takže se skládají
jednodušeji. Vhodné pro ekonomickou
variantu výbavičky a pro malá miminka.
K těmto plenkám je ještě nutné doplnit svrchní kalhotky, které mohou být
z různých materiálů – od bavlněných,
přes vlněné až k poylesterovým.
K plínkám si samozřejmě můžete pořídit i různé doplňky. Například:
Separační plenky „papírky” – vkládají se na plenku k tělíčku. Pomáhají
izolovat pokožku od mokra a slouží
k zadržení pevného obsahu.
Vkládací / vložné plenky – vkládají se
navíc do plenky, zvyšují její savost. Používají se např. na noc, u větších dětí, do
kapsových plen.
Snappi sponka – vhodná k zapínání
tvarovaných a čvercových plen
Koš na použité pleny s víkem – zabraňuje šíření zápachu z plenek.
Nepropustný pytel – na skladování či
cestování.
Síťka – pro snadné přenášení plen
z koše do pračky.
Pratelné přebalovací podložky – stačí 2-3 nepropustné pratelné podložky.

Zdroj: plenka-czech.cz, ekodite.rosacb.cz
foto: Shuttertock.com
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www.Moje-Bydleni.com
Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
světla = střechy = nářadí
skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

Škola zaklad života

PORUCHY UČENÍ
LZE ZVLÁDNOUT I HRAVOU FORMOU
Učí se vaše dítě špatně? Než nad ním
zlomíte hůl, pátrejte, proč se mu nedaří.
Možná potřebuje odbornou pomoc.

Jednotlivé školy udávají, že mají 10 až
15% dětí, které se nejsou schopny učit.
Jsou unavené, neklidné a ve zvládání
učiva selhávají. V budoucnu pak nemají šanci vystudovat dobrou školu nebo
vykonávat práci, která by je těšila. Proč
k takovému stavu dochází a existuje vůbec nějaké řešení?
Dítě se neučí špatně proto, že vám chce
dělat naschvály anebo vás rozčílit. Často
za to ani nemůže. Jestliže si dítě plete
písmenka, pomalu čte a píše, domýšlí
si slova anebo si nepamatuje přečtený
text, chybí mu základní dovednosti, bez
kterých se nemůže naučit nic. Jak se pak
má třeba z učebnice vlastivědy naučit
pasáž, když jí nerozumí? Tato neschopnost číst a psát se pak odráží i v dalších
předmětech.
Specifické poruchy učení (SPU) jsou
charakterizovány jako neschopnost
neučit se určitou dovednost pomocí standardních výukových metod.
Nejčastěji jsou:
dyslexie – poruchy čtení
dysgrafie- porucha psaní

28

dysortografie- porucha pravopisu
dyskalkulie- porucha matematických
schopností
Jelikož se k vývojovým poruchám učení přidružují ještě jiné potíže spadající
pod lehké mozkové dysfunkce (nejčastěji porucha pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADD/ADHD), potíže ve škole
s chováním dítěte (dítě může být kvůli
svým potížím lehko podrážděné, vstupuje do hádek či konfliktů s vrstevníky,
spolužáky, učiteli apod.), uplatňují se
při léčbě psychoterapeutické postupy.
Při nápravě specifických vývojových poruch učení se taky využívá tzv. metoda
EEG biofeedback, při kterém dochází ke
stimulaci mozkových center potřebných
ke konkrétnímu úkonu. Podstatou metody EEG biofeedback je aktivní snaha
dítěte regulovat frekvence elektrické
aktivity s využitím speciálního počítačového programu. Dítě při hraní speciální
počítačové hry se učí regulovat svoje
mozkové funkce. Metoda je pro děti
zároveň lákavá, protože probíhá hravou a pro děti zajímavou formou.

Při jakýchkoli potížích manifestujících se
ve zhoršeném školním výkonu, ale třeba i v nežádoucích sociálních projevech
ve škole (podrážděnost, konflikty se
spolužáky apod.) je dobré kontaktovat
Pedagogicko-psychologickou poradnu,
která se specializuje kromě jiného i na
vývojové poruchy učení a dyslexii.
Vyzkoušet můžete i centra, která nabízejí individuální pomoc při řešení
studijních problémů pomocí specializovaného individuálního doučování. Doučovací program je zaměřen především
na problémy se čtením, psaním, pravopisem a matematikou, ale oslovuje
zároveň studentovu schopnost se učit
a zvládat problémy spojené se studiem. Během doučování se vyplní mezery
v jeho základech a odstraní se případná nepochopení a zmatky Student je
pak schopný zvládat společnou výuku kolektivu ve škole, což přispěje ke
snadnější a efektivnější práci pedagogů
v běžných třídách.
Foto: Shutterstock.com
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NECHUŤ K UČENÍ
NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poskytujeme individuální pomoc šitou na míru
potřebám vašich dětí a vaší rodiny.
Odhalíme konkrétní překážky při učení a děti i
vás naučíme, jak je zvládat.
Naučíme vás, jak zvládat problémy s učením a
jak se s vašimi dětmi učit, aby je učení bavilo.
Zbavíme vás každodenní frustrace a do vašeho
života se navrátí pohoda a radost.
Svým dětem zabezpečíte lepší budoucnost.
Pomohli jsme více jak 7000 dětem.
Najdete nás na 25 místech v České a Slovenské
republice.
O vás i vaše děti se postará přes 50 lektorů.
Naše metoda je ověřená dlouholetou tradicí.
Doučování probíhá příjemnou a zábavnou formou.
Doučují zkušení lektoři, kteří dokonale znají
naši studijní metodu.

ZJISTĚTE JAK SVÉMU

TEL: 602 722 542

DÍTĚTI POMOCI!

www.basic.cz

Výživa
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Přišlo jaro a s ním sílí vaše odhodlání
začít žít zdravě, případně zhubnout?
Určitě to není špatný nápad. Jaro, spolu
s létem jsou pro toto rozhodnutí jistě
nejvhodnější. Jen je potřeba vědět,
jak na to…
INZERCE

DESATERO
ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ

Výživa

1. REÁLNÉ CÍLE!
Pokud jste přibírali během posledních
deseti nebo dvaceti let postupně na
váze, nemůžete chtít, abyste nadváhu
shodili za pár měsíců. Jednak je radikální zhubnutí (nejčastěji hladovkou,
resp. dietou) nezdravé a nelze ho trvale
udržet (jo-jo), jednak se jedná opravdu
o postupný promyšlený proces, který
má svoji přípravnou fázi do té doby, než
začneme opravdu hubnout tempem
cca 2-3 kg/měsíc. Tento fyziologický
proces má také určité „krizové“ stavy
vyplývající ze zákonité reakce organismu na odnímání energie (pohybem,
cvičením, omezením přívodu energie
např. z tuků). Tělo se při postupném
hubnutí může totiž dostat do pasti zvané zpomalení metabolismu. Tomu se dá
zabránit, že hubneme pomocí redukce
energie v jídelníčku např. prvních 5 dnů
týdne a na víkendové dny svůj přívod
energie zase poněkud zvýšíme.

2. PRAVIDELNĚ SE STRAVUJ!
Požadavek pravidelnosti ve stravování
(jíst nejlépe každé cca 3 hod) vychází
z toho, že pokles po jídle zvýšené hladiny krevního cukru v krvi (glykémie)
na původní hladinu před najedením
trvá u zdravých lidí cca 3 hod. Jestliže se
však po 3 hod nenajíme, naše glykémie
se dále propadá a my logicky pocítíme
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obtížně kontrolovatelnou chuť rychle něco pozřít, nejlépe něco sladkého
(cukr) a tučného, což je jedním z důvodů
tloustnutí. Naší snahou by mělo naopak
být, aby se energie ze stravy uvolňovala
pomalu a postupně (ne v nárazech – šocích, způsobených vlčím hladem), čehož
můžeme dosáhnout především konzumací celozrnného pečiva – při snídani,
přesnídávce i svačině. Pokud cvičíme,
pak před cvičením je také vhodné sníst
porci celozrnného pečiva, abychom
měli energii k dispozici po celou dobu
cvičení. Vláknina, kterou obsahuje celozrnné pečivo, zabezpečí kontrolovaný
a zdravý, tedy nešokový příjem energie.
Když potlačíme záchvaty hladu z vynechávání jídla, klesne obvykle i naše chuť
na sladké.

3. CO MĚ ZASYTÍ?
Právě vláknina z celozrnného pečiva
(ale i voda z nápojů), která je nestravitelná, tj. neuvolňuje se z ní žádná energie, zpomaluje uvolňování energie ze
škrobů obsažených v chlebu a pečivu.
Má tedy vynikající sytící schopnost znásobenou ještě tím, že v trávicím traktu
ve styku s vodou bobtná, tj. zaplňuje
jej a vytváří pocit nasycení. Říkáme, že
vláknina propůjčuje celozrnnému pečivu unikátní vlastnost, že po něm strmě
nestoupne hladina krevního cukru (gly-

kémie), tj. že pečivo s vlákninou má nižší tzv. glykemický index než pečivo vyrobené jen z bílé mouky, bez vlákniny.

4. PRAVIDELNĚ PIJ!
Když pravidelně nejíme, tělo má tendenci si energii spořit do zásoby, bohužel ve formě zásobního tuku. A když
pravidelně a dost nepijeme v závislosti
na našich pohybových aktivitách, na
okolní teplotě a vlhkosti (pocení), tělo si
zase ukládá do zásoby nezbytnou vodu.
Zejména ženy mají pak větší sklony
k otokům a celulitidě, což je nežádoucí forma „zavodnění“. Je tedy naopak
žádoucí pravidelně pít vodu nebo nemočopudné nápoje (ovocný či bylinkový čaj, 100% džus zředěný vodou 1:1).
U dospělých odhadujeme celodenní potřebu vody, když vynásobíme hmotnost
koeficientem 0,033, tedy u 60kg ženy
to bude 0,033 x 60 = 1,98 litru. Každou
hodinu z 16hodinového období bdělosti bychom tedy měli vypít doušek vody
(např. s citrónem nebo mírně medem
oslazený bylinkový čaj) o objemu cca
1,3 dl.

5. HÝBEJ SE!
Potřeba pohybu jednak vychází z toho,
že pohyb je člověku přirozenou denní potřebou, která je v něm geneticky
zakotvena (!), jednak z toho, že nad-
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bytečné tuky lze bez pohybu přeměnit
na energii jen stěží. Přitom pohybová
aktivita by neměla být vynucována silou (pak dojde spíše k posilování a růstu
svalů), ale měla by se spíše odehrávat
v tzv. vytrvalostním režimu (rychlejší
chůze, pomalý běh nebo jízda na kole).
Tyto aktivity jsou garancí postupného
sycení svalů vdechovaným kyslíkem,
který potřebujeme ke spalování tuků.
Při silových cvičeních naopak dech zadržujeme, což spalování tuků vůbec nepodporuje. Protože se však při jakémkoliv pohybu (vytrvalostním i silovém)
spotřebovávají také sacharidy, je vhodné je po pohybové aktivitě zase doplnit,
aby se pohybový aparát tzv. zregeneroval (doplnila se v něm tzv. uvolnitelná
energie). Proto jsou po cvičení vhodné
vícezrnné druhy pečiva, které tuto energii zase do těla poměrně rychle doplní.

6. SPÁNEK, PŮL ZDRAVÍ
Víte, že při spánku se hubne? Spánkový,
tzv. klidový metabolismus odčerpá za 8
hod spánku ze ženského těla 1100-1200
kcal, a to zejména z krevního cukru
a v těle uloženého cukru, tzv. glykogenu. Kalorie je po ránu třeba zase doplnit zpět, nejlépe ve formě celozrnného
pečiva, abychom měli energii na „rozjetí“ dne. Kdo špatně a nedostatečně
spí a regeneruje, uvádí organismus do
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energetického stresu, který zase vede
k ukládání energie do zásoby (samozřejmě tukové).

7. NÁDECH, VÝDECH
Kdo chce mít hladinu tělesných tuků
pod kontrolou, musí k nim umět přivádět kyslík. Jen kvalitní dýchání, a to
zejména při cvičení, zabezpečí jejich
metabolické využití na energii.

8. ČERSTVÝ VZDUCH
Všechny škodliviny ve vzduchu (zejména při kouření) blokují jeho využití
v organismu. Proto bychom měli být
velmi kritičtí k recyklaci vydýchaného
vzduchu, např. klimatizací ve velkých
budovách a fitcentrech, a měli bychom
se vyhýbat oblastem s velkým znečištěním exhalacemi a prachovými částicemi.
Proto bychom měli alespoň 1-2 dny týdně (víkendy) strávit výhradně na čerstvém vzduchu.

9. DŮLEŽITÁ PSYCHIKA!
Od těch, kteří zhubli, víme, že hubnutí
je tzv. v hlavě. Aby však z hlavy vycházely jen efektivní impulsy k hubnutí, nesmíme žít v bludech a mýtech o hubnutí, za které se někdy schováváme, když
vysvětlujeme sami sobě i jiným, proč to
nejde. Věda o výživě a výživové poradenství za poslední léta udělaly takové

pokroky, že když se svěříme do rukou
zkušeného a kvalifikovaného poradce
a respektujeme jeho pokyny, budeme
se nám snáze a rychleji hubnout, a to
bez rizika jo-jo efektu. Výživoví poradci
mají přehled o vhodných potravinách
a jejich sestavování do jídelníčků na
hubnutí, protože neustále kriticky pozorují trh s potravinami.

10. MÁM SE RÁDA, ZASLOUŽÍM
SI ODMĚNU!
Nejlepší motivací jsou příběhy těch, kteří už zhubli. V jejich jídelníčcích nesmí
být časté tzv. dietní chyby (např. jednoduché sacharidy tj. sladkosti na noc),
musí být nutričně a energeticky vyvážené a vyladěné podle jejich životního
stylu. Jejich přiměřená strava musí být
doplněna pohybem, který je současně
zábavou, a ne trápením. Dodržovat v životě nějaký řad a pravidla se každému
vyplatí, vždyť mít zdraví a životní styl
pod vlastní kontrolou vede k vyššímu
sebevědomí, větší schopnosti realizovat smělé životní cíle a schopnosti dosahovat úspěchů, o kterých jsme předtím, když jsme byli zmatení, pohodlní
a málo vytrvalí, jenom snili.

Text: Ivan Mach,
foto: Schutterstock.com

Nábytek
na míru
umíme!
Aktuální akce:

SLEVA 22 % na vestavěnou skříň
SLEVA 10 % na kuchyňskou sestavu
INZERCE

Ochutnejte
jogurty

www.mlekarna-valmez.cz

Stylová proměna

KDYŽ COTTAGE, TAK JEDINĚ
OD MEGGLE!

Také máte schovaných pár kousků, které už jsou out,
ale nechcete se jich vzdát? Ať už jde o balerínky, kabelku nebo šperkovnici, vdechněte jim nový look ve
vlastním stylu. Sekundové lepidlo Loctite Super Attak
Style vaše kousky doslova vyšperkuje! Jednoduše
během pár sekund slepí porcelán, kůži, gumu, některé plasty i kov a tak si můžete ozdobit nejen
své oblíbené doplňky, ale třeba i umělé nehty
zářivými kamínky! Loctite Super Attak Style
je vysoce odolný vůči kontaktu s vodou, díky
průhledné konzistenci se nemusíte bát viditelných
spojů ani zamazání a speciální uzávěr chrání lepidlo
před vysycháním. Dejte svým starým kouskům šanci
opět zazářit a oslňte i vy!
www.loctite-superattak.cz

Pečlivě vybrané suroviny a ověřené výrobní
postupy zachovávají cottagům Meggle přírodní charakter a dávají jim tu pravou chuť.
Meggle Cottage má vysoký obsah bílkovin,
nízký obsah tuku a hrudkovitou konzistenci
díky které se výborně hodí pro použití v teplé i studené kuchyni. Pochutnat si můžete
na několika variantách: Natur, Pažitka, Křen
& Šunka,Tzatziki a pro milovníky pikantních
chutí Chilli. Letošní novinkou je varianta
Ligh, s nižším obsahem tuku o 50%.
Více informací na www.meggle.cz

Rybilka® Neo — zatočí
s opruzeninami
Trápí vaše miminko nepříjemné zarudnutí pokožky
a opruzeniny, nebo hledáte tu nejúčinnější prevenci? Vyzkoušejte dětskou mastičku Rybilka®
Neo, která obsahuje zcela unikátní složku
deoderizovaný olej z jater tresky.
Ten pokožku nejen zvláčňuje,
ale také šetrně vyživuje. Nová
vylepšená receptura obohacená
i o další blahodárné složky, navíc zbavila mastičku o původní
rybí odér.

VAGINÁLNÍ MYKÓZY? VÝTOK?
Distribuce: Naturprodukt
Vaginální tableta Intimohelp obsahuje kyselinu askorbovou resp. vitamin C, který vytváří optimální prostředí v pochvě
CZ s.r.o.
pro množení mléčného bacila, který je zásadní pro znovunavrácení rovnováhy poševní mikroflóry. Dále obsahuje
kyselinu hyaluronovou, která působí regeneračně na výtokem postiženou sliznici poševní tím, že ji zklidňuje a zároveň
reparuje. Blahodárné účinky kyseliny hyaluronové na tkáně jsou již chronicky známé ze všech moderních pleťových
krémů, takže tuto složku není třeba nijak výrazněji představovat. Posledním článkem v účinku zdravotnického prostředku Intimohelp je inulin, prebiotikum, jenž je látkou, která posiluje vlastní imunitní ochranný systém pochvy.
Jde tedy o komplexní moderní preparát využívající a podporující vlastní biologické procesy organismu ženy k tomu,
aby se sám zbavil nepříjemných poševních dysbalancí. K dostání v lékárnách. www.intimohelp.cz
Intimohelp: Při infekcích intimních partií (14 vaginálních tablet)
•
omezuje růst patogenů v pochvě
•
zklidňuje svědění, mírní projevy leukorey a nepříjemný zápach
•
obnovuje a udržuje fyziologické pH v pochvě
•
uvolňuje napětí vaginální sliznice a zvlhčuje ji
Zdravotnický
prostředek.
•
snižuje množení bakterií způsobujících bakteriální vaginózy a Candida Blastomyces

PŘÍBĚHY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ,
HUMORU A KRÁSNÝCH ILUSTRACÍ

PONAUČENÍ

Knihy zakoupíte ve svém
oblíbeném knihkupectví
nebo na e-shopu
WWW.PRESCO.CZ.

PŘÁTELSTVÍ

FOKUS optik – vaše česká optika!
Pokud hledáte optiku, právě z důvodu pořízení nových brýlí, nebo byste rádi začali
s kontaktními čočkami, či si koupili pěkné a kvalitní sluneční brýle, přijďte do FOKUS
optik! Ryze česká optika, která se zabývá optikou již 25 let! Nabízíme kvalitní brýlové
obruby a brýlová skla renomovaných značek, dále kontaktní čočky a jejich příslušenství
a také sluneční brýle! U nás najdete světové značky, ale i další kvalitní výrobky
a služby, jako kontrola zraku a aplikaci kontaktních čoček.

NYNÍ AKCE 1+1 NA KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE
A 20% NA SLUNEČNÍ BRÝLE

více na www.fokusoptik.cz

K dostání v každé
dobré lékárně.

Chytrou houbou proti kvasinkám!
Chytrá houba (Pythium oligandrum) je mikroorganismus, který přímým
parazitizmem napadá kvasinky a aktivně je vysává až do úplného zničení.
Biologická přísada do koupele s chytrou houbou Feel Fresh je určená pro
péči o místa náchylná k výskytu kvasinek a pomáhá v boji s vaginální mykózou. Pythie Baby mast na opruzeniny je rychlým a spolehlivým pomocníkem, jehož složení je vhodné právě pro péči o jemnou dětskou pokožku.
Na které neduhy chytrá houba ještě zabírá?
1. Atopický ekzém
2. Bronchitida
3. Angína
www.pythium.eu

3x balíček proti hmyzu
Blížící se léto neláká ven pouze nás, ale i spoustu otravných komárů, klíšťat a další nepříjemný hmyz. Pokud chcete
své děti ochránit před jejich ataky, nepříjemnými štípanci či dokonce boreliózou, dbejte na řádnou ochranu. S tou
vám pomůže Diffusill Repelent Kids speciální repelent pro děti s D-panthenolem a výtažkem z aloe vera. Je účinný
na klíšťata, komáry i komáry tygří. Při pobytu doma pak ochrání Biolit Kids elektrický odpařovač s tekutou náplní,
který vytváří „stěnu“, přes kterou se komáři do místnosti nedostanou.
Zapojte se do soutěže, ve které 3 z vás vyhrají balíček společnosti SC Johnson.
Výtažek z jaké květiny je součástí Biolit Kids elektrického odpařovače?
A. výtažek z heřmánku
B. výtažek z kopretiny
C. výtažek z pampelišky

Pupečníková krev,

dar na celý život

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

Více informací se dozvíte na

800 900 138

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

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života

Do korun stromů na Lipně
Skvělý tip na výlet, možnost pozorovat les z netradičního
úhlu pohledu, nepřekonatelný rozhled, překonání sebe
sama a jeden z nejdelších suchých tobogánů v ČR.
To všechno a ještě více nabízí Stezka korunami stromů
Lipno. Děti ji milují a rodiče si užívají. Každý to své.
Vydat se do korun stromů a pozorovat jejich okolní
špičky není úplně všední záležitost.

procházku v korunách stromů, kdy osvětlení zajišťují speciální světla, která dotváří atmosféru? Pak se vydejte některé
prázdninové úterý na Lipno. Prodlouženou provozní dobu má i lanová dráha,
která návštěvníky bezpečně dopraví až
ke Stezce.

Zábava pro celou rodinu při Slavnostech dřeva

Slavnosti dřeva
11. června 2016

Nepřekonatelné výhledy nabízí Stezka korunami stromů Lipno

Stezka korunami stromů oslaví letos v červenci již 4. výročí otevření a za tu dobu ji
navštívilo přes milión návštěvníků. V tuzemsku se jedná jednoznačně o fenomén.
Pokud jste tam ještě nebyli, stojí to
opravdu za to. Stezku naleznete v Lipně
nad Vltavou a dostanete se k ní jednoduše
lanovkou z centrálního parkoviště. Využít
lze i speciální stezkabus nebo značenou
trasu a vydat se nahoru po svých.

dobré viditelnosti není problém zahlédnout i Alpy. Ti větší se na trase zabaví a
vyzkouší svojí odvahu na tzv. adrenalinových zastávkách. Zvídavější návštěvníci
ocení naopak vzdělávací tabule, ze kterých lze čerpat vědomosti o hospodářském využití lesa. Celá stezka měří 675
m a návštěvníkům kromě nádherných výhledů a možnosti poznat život v korunách stromů nabízí i jeden z nejdelších
suchých tobogánů v ČR.
A úplně jiný zážitek můžete mít během
letních prázdnin. Stezka korunami
stromů má totiž každé úterý prodlouženou otevírací dobu, a to až do 23 hodin.
Chcete vidět neopakovatelný západ
slunce, nebo prožít noční romantickou

Jeden z nejdelších suchých tobogánů v ČR

Celá Stezka korunami stromů Lipno je
bezbariérová a tudíž vhodná jak pro handicapované, tak i třeba rodiny s malými
dětmi ještě v kočárku. Z vrcholu 40metrové vyhlídkové věže je nepřekonatelný
rozhled nejen po Lipně, ale i Šumavě. Za

Noční Stezka korunami stromů Lipno

Již tradiční akce na začátku letní sezóny.
Stezka i její okolí ožije 11. června 2016 na
celý den sochaři, dřevorubci a programem pro děti. Dřevosochání je divácky
atraktivní, stejně jako závody v Timber
sportu. „Sochaři budou celý den tesat svá
díla do připravených kmenů. Na návštěvníky pak čeká doprovodný program a odpoledne plné zábavy,“ láká na tradiční
akci Filip Pekárek, ředitel Stezky korunami stromů.

Výročí otevření
20. července 2016

Oslava čtvrtého výročí otevření unikátního projektu. Stezka korunami stromů
Lipno se za velmi krátkou dobu stala
jednou z nejoblíbenější turistických destinací v ČR. V návštěvnosti hravě překonává i zavedené historické lokality.
Kombinace výjimečnosti a neustálé
práce na doprovodném programu slaví u
návštěvníků úspěch. Pokud jste ještě nejeli nejdelším tobogánem v ČR nebo nezažili pohled na les z ptačí perspektivy,
neváhejte a rozjeďte se na Lipno. Čtvrté
narozeniny Stezky jsou dobrým důvodem.

Večerní koncerty

Letní prodloužené prohlídky jsou jedinečné tím, že v rámci vstupného si mohou
návštěvníci užít i večerní koncert. Každé
úterý totiž na Stezce bude vystupovat jiný
interpret. „Repertoár je opravdu široký.
Od vážné hudby, přes rhytm&blues až
k jazzu a rocku,“ přibližuje letní večery
Filip Pekárek. Koncerty začínají ve 20
hodin. Celá Stezka korunami stromů je
osvícena a otevřena do 23 hodin a na koncert a zpět lze vyjet lanovkou, která je v
provozu do 23:30.

Zdraví

BEZ VODY TO NEJDE

Rada pro letošní jaro
a posléze léto je následující. Navykněme děti
pít sklenici vody každou
hodinu. Předejdeme tak
dehydrataci jeho organismu
a uděláme to nejlepší pro jeho
zdraví. A nejlépe uděláme, když
budeme tento pitný režim dodržovat my dospělí spolu s ním, nejen
v létě.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Voda je pro lidský organismus nezbytná, zajišťuje látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, jimiž se z těla vylučují
škodlivé látky. Lidské tělo je tvořeno ze
70 procent vodou, přičemž nejvíce vody
mají v buňkách novorozenci a malé děti.
Ve stáří mají lidé v těle jen kolem 55
procent vody.Pro dodržení vyváženého
pitného režimu je nutné pít po celý den,
i v okamžiku, kdy nepociťujeme žízeň.
Pokud pociťujeme žízeň, jde již o příznak nedostatku vody. Při deficitu vody
v těle se dostavují bolesti hlavy, únava,
malátnost a pokles fyzické i psychické výkonnosti. Ztráta tekutin na úrovni dvou
procent tělesné hmotnosti snižuje výkon
o dvacet procent, při pětiprocentní dehydrataci již hrozí přehřátí, oběhové selhání a šok. Nejnáchylnější k dehydrataci
jsou těhotné ženy a malé děti.

PITNÝ REŽIM V TĚHOTENSTVÍ
Pitný režim se v těhotenství často a neprávem pomíjí. Každá budoucí maminka by měla vypít alespoň 2 litry tekutin
(v létě mnohem více). Aby neměla pocit, že ji tzv. tekutiny „tečou už i z uší”,
je vhodné naučit se popíjet. Tedy nevypít najednou velké množství a pak už
se nedonutit pít, ale popíjet po troškách
- po locích. Není nic jednoduššího, než si
naplnit větší sklenici pitím a pak, kdykoliv
jdete okolo, trošku se napít. Samotné vás
překvapí, kolik toho dokážete bez problému vypít. A že budete chodit častěji
na záchod? Ale to je přece u těhulek
naprosto normální. A navíc budete mít
tzv. dobře propláchnuté ledviny. A co
pít? Stolní vody, ovocné čaje, neslazené
ovocné a zeleninové šťávy. Vyhýbejte
se nápojům s vysokým obsahem cukrů
(sladké limonády, coly, sirupy) a nápojům
obsahujícím chinin (tonic).

PITNÝ REŽIM DĚTÍ
Dětský organismus je ke ztrátám vody
v organismu ještě citlivější, na což je
nutné nejen po celou letní sezónu pamatovat. U zdravých kojenců v období
prvních šesti měsíců života odpovídající
množství tekutin zabezpečuje dostatečné kojení či jeho náhrada, většinou nenabízíme těmto dětem jinou tekutinu,
s výjimkou skutečně parných dnů. Tehdy
můžeme zkusit podat vlažný dětský čaj
či vlažnou převařenou kvalitní vodu. Po
6.měsíci věku již dáváme dítěti příkrmy
a je již nutné zabezpečit mu příjem teku-
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tin v průběhu celého dne. Musíme sami
dbát na to, aby pravidelně pilo, protože
dítě zapomíná se napít. Pokud je horko,
pohybuje se v prostředí s nízkou vlhkostí
vzduchu nebo sportuje či je jinak aktivní,
mělo by pít více. Příjem tekutin by měl
stoupat s teplotou a měl by odpovídat
fyzické aktivitě. Když už má dítě žízeň,
dokládá to, že málo pije.

CO PÍT?
Kojíte plně? Pak nic nehrozí. U miminek,
které jsou na příkrmech a umělé stravě, je potřeba v horkých dnech doplňovat tekutiny. Uvědomte si, že u kojenců
a malých dětí postupují ztráty tekutin
velmi rychle. Zavodňování organismu je
proto prvořadé.Když se vám bude dítě
zdát neklidné, bledé, zchlaďte ho zabalením do vlhkých textilií, dodejte tekutiny a vydržte. Při nepřiměřených reakcích
(zvracení, průjem, šok) je nutné okamžitě
vyhledat odbornou pomoc.
Čistá voda bez bublinek pokojové teploty či nahořklé nápoje, nejlépe vlažný čaj,
jsou nejvhodnějšími tekutinami do letních veder. Osvěží i voda s kapkou citronu či plátkem okurky. Silně chlazený nápoj je vhodný pouze při horečkách a při
přehřátí, podává se však jen po lžičkách,
aby se v ústech prohřál, nikdy se nepije!
Sladké a velmi studené nápoje jsou na
pití velmi nevhodné, protože zvyšují pocit žízně. Děti ani dospělí by neměli tekutiny doplňovat limonádami, kolovými
a energetickými nápoji a nektary, nepříznivě působí i nápoje s umělými sladidly,
některé zvyšují chuť k jídlu. Oxid uhličitý
a ochucovadla poškozují zubní sklovinu
a kofein zvyšuje tvorbu moči, takže odvádí vodu z těla. Bylinkové a ovocné čaje
jsou vhodné, je ale třeba je měnit, protože dlouhodobé pití jednoho druhu čaje
se nedoporučuje. Při onemocněních podáváme pacientovi po poradě s lékařem
vhodné bylinkové čaje, jsou vhodným
doplňkem léků a při lehkých stavech mohou léky i nahradit.

STRAVA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Nejsou to ovšem jenom tekutiny, jejichž
příjem bychom během letních měsíců
měli zvýšit. Vysokým teplotám bychom
měli přizpůsobit i celkovou stravu dětí.
Dokud jsou děti kojeny, není potřeba
ohledně stravy nic řešit. Po dokončení
čtvrtého měsíce je však třeba začít s příkrmy. Domácí i kupovaná dětská výživa

je pro děti zdravá, avšak bezpečnost stravy a její výživová hodnota závisí na bezpečném zpracování a přípravě mnoho
rodičů volí kupovanou dětskou výživu,
protože to pro ně je pohodlné. Jestliže
se rozhodnete pro kupovanou dětskou
výživu, můžete si být jisti, že je bezpečná a obsahuje potřebné živiny, protože
musí splňovat přísné normy. Mezi 8 až 12.
Měsícem začněte dítě zvykat na rozmačkanou nebo hrubě umixovanou stravu.
Měkké potraviny, jako jsou například
banány, začněte dítěti dávat v devíti až
desíti měsících, nebo v době, kdy zvládne
špetkový úchop (schopnost uchopit předměty ukazováčkem a palcem). Nakrájejte
mu jídlo na malé kousky, ale vyhýbejte
se potravinám, které by mohly způsobit
dušení, různým pochutinám, které neobsahují žádné živiny, přeslazeným nebo
přesoleným potravinám a cereáliím nebo
chlebu z pšeničné mouky, které se v ústech stanou mazlavými a mohou způsobit zakuckání nebo dušení. V průběhu
několika dalších měsíců zvyšujte mnořství
stravy, které dítě může jíst rukama, a snižujte množství rozmačkané stravy, kterou musí dítě jíst lžičkou. Některé dítě to
přijímají ochotně a baví je zkoušet nova
jídla, jiné jsou vybíravé. Každopádně dítěti dávejte male porce. Velké porce mohou dítěti v tomto věku způsobit potíže
a být příčinou nadváhy. Dítě sní jen tolik, kolik potřebuje, proto množství jídla
nechte na něm.
Zdroj: kojeneckavyziva.cz, zdrave.cz,
pijtezdravouvodu.cz, ordinace.cz
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Pít ze skla je prima, ale ještě víc prima je
nePETkovat. Neoprenový kabátek chrání
drinkitku před rozbitím a navíc skvěle vypadá.
A co je ještě super? Je ručně vyrobená v Česku!

www.drinkit.cz

Zdraví

NEZAPOMEŇTE NA LÉKY
Máme tu krásné jaro a vy se možná pomalu chystáte na dovolenou. Jednou
z podstatných věcí, bez které byste neměli odjet, je lékárnička. A co do ní zabalit?
Odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná.

Zdraví
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Zdraví

Ta záleží na tom, kdo jede a kam jede.
Každý totiž potřebuje něco jiného.
Odlišné zdravotní komplikace mohou
potkat děti, dospělé a seniory. Při toulkách přírodou nám hrozí něco jiného
než při pobytu ve čtyřhvězdičkovém
hotelu v Tunisku.

VYRÁŽÍME DO PŘÍRODY
Pokud se chystáme do přírody, vybavení z lékárničky budete nejčastěji
používat na drobná poranění (oděrky,
říznutí, puchýře apod.). Pokud jdete ve
větší skupině, je dobré aby každý měl
svojí malou lékárničku s nejdůležitějším
materiálem a jeden člověk ze skupiny,
nejlépe ten dobře ovládající první pomoc, nesl velkou lékárničku s materiálem který není zas tak často potřeba.Co
tedy nosit v lékárničce?

ZÁKLAD LÉKÁRNIČKY

Obvaz - postačující jsou dva válečky ve
sterilním obalu. Vždy se podívejte, zda
nemají prošlou lhůtu použitelnosti, pokud ano, není to už sterilní obvaz ale
pouze klasický obvaz.
Sterilní rukavice - stačí jeden pár rukavic, asi je nevyužijete na své ošetření,
ale v případě pomoci neznámému člověku s krvácejícím poraněním je dobré
je použít aby jste ochránily sebe před
případnými krví přenosnými chorobami.
Kousek vaty nebo gázové polštářky:
hodí se k odsávání, otření rány.

LÉKY
Lék na horečku a bolení hlavy
Lék na průjem, případně přibalte projímadlo či léky na alergie. Hlavně nezapoměňte na léky které pravidelně
užíváte jako nouzovou zásobu, když ty
ostatní ztratíte, nebo doberete.

DESINFEKCE
Je dobré si vyzkoušet několik druhů
a vybrat si ten nejlepší, protože různé
druhy mají i jiné užitečné vlastnosti:
Peroxid vodíku - kromě desinfekce se
dá použít i na důkladné vyčištění zašpiněné rány a zamezit tak jejímu zanícení
a s tím spojeným zdravotním komplikacím.
Desinfekce obsahující jod - malá, skladná, účinná, tvoří ochranný film který
pomáhá hojení a chrání ránu před vnějšími vlivy.
Septonex - má dlouhou trvanlivost, dodává se v praktických lahvičkách s rozprašovačem usnadňující nanášení.
Jodisol - účinný dezinfekční prostředek,
který se používá k dezinfekci drobných
poranění , nebo třeba k antiseptickému
ošetření infekčních dermatitid.
Propolisová tinktura - jedná se o roztok
propolisu v ethanolu, dobře desinfikuje také vytváří ochranný film a navíc
propolis pomáhá díky svým vlastnostem urychlit hojení rány. Existují i jiné,
např. takové které nepálí, takže je na
každém jakou si vybere.

NŮŽKY A PINZETA
Nůžky se na ustřižení obvazu, kusu oblečení je-li to nutné, abychom se dostali
k ráně, nebo potřebujeme-li zastavit
krvácení, či udělat šátek na podpěru
poraněné ruky. Pinzetu užijeme určti
na tahaní klíšťat, či nečistot z rány.

VE VELKÉ LÉKÁRNIČCE
NAVÍC
OBVAZY
Stahovací obvaz - je potřeba při výronech, naraženinách, nebo pro zpevnění
namožených kloubů apod. Další dva
smotky běžného obvazu - pro větší zranění.
Obvaz na popáleniny - jedná se o obdélníky z řídce tkané gázy sterilně balené, které se přikládají na popáleniny.
Chrání spálenou kůži před dalším poškozením. Tyto obvazy se špatně shání
a tak v případě nouze stačí 1-2 vrstvy
sterilního obvazu, tak aby kůže byla
krytá ale mohla i dýchat.
Škrtidlo - pro poranění cév apod.

DALŠÍ POMŮCKY
PROSTŘEDKY NA ZAKRYTÍ RÁNY
Náplast - je lepší si koupit klasickou,
papírové sice nešpiní, lépe se s nimi manipuluje, ale jsou mnohem náchylnější
na vnější vlivy (namočení apod.) Na určitá zranění se hodí spíše polštářková,
ale někdy si vystačíme i s klasickou bez
polštářku.
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Další sterilní rukavice - pro případného
pomocníka
Resuscitační rouška - dnes se dělají i velmi skladné a doporučuje se je používat
pro umělé dýchání zvláště u cizích osob.
Zásyp na rány - jde o zásyp na drobné
krvácející poranění, pomáhá zastavit
krvácení Spínací špendlík - několik, pro
různé přichycení obvazů, apod.
Blok a tužka - občas je třeba učinit záznam typu od kdy je zaškrceno, kdy se
událost stala apod.. Tužka je nejlepší
obyčejná s gumou na konci. Píše vždy,
a je spolehlivá.
Tento seznam věcí do lékárničky je pro
většinu případů zcela dostačující, pokud se jednotlivé věci naučíte dobře
používat. Samozřejmě je na každém
co si kdo do lékárničky zařadí ale pamatujte že ty nejnepravděpodobnější
zranění jsou ty nejčastější a vybavení by
se mělo přizpůsobovat předpokládané
aktivitě.

Trojcípý šátek - k fixaci poraněné ruky.
Pacientovi bude vyhovovat určitě lépe
než vaše popřekládané tričko, bez
kterého Vám může být zima a můžete
nepřijemně nastydnout. A podpírat si
zraněnou ruku tou zdravou taky není
dobré, protože by vás zachvilku začla
bolet i ta druhá.

VYRÁŽÍME DO ZAHRANIČÍ
Jinou lékárničku budeme potřebovat,
pokud se chystáme na dovolenou do
zahraničí. Když jedeme na místo, které dobře známe, většinu rizik si umíme
dobře spočítat. Pokud jedeme někam
poprvé, je dobré si zjistit, jaká zdravotní rizika nám v dané destinaci hrozí
a na základě toho se vybavit. Na prvním místě bude pojištění na cesty Opět
bude rozdíl, jestli se jedeme koupat
k moři nebo zdolávat na horském kole
krkolomné svahy. V druhém případě
bývá dobré si trochu připlatit. Těch pár
korun navíc stojí za to. A před cestou
do některých zemí je na místě očkování.

SLUNÍČKO PROSPÍVÁ I ŠKODÍ
Základem pro všechny turisty jsou opět
náplasti a obvazy. Ale také teploměr,
výše zmíněné léky na horečku, bolesti
hlavy a prostředek na zklidnění kůže
spálené od sluníčka. Když si po hmoždíme kotník nebo potřebujeme něco
na oteklé nohy, můžeme sáhnout po
osvědčeném octanu hlinitém. V upravené podobě (bez olova) dobývá zpátky lékárny. U prostředků na průjmy
a trávicí potíže hodně záleží, kam jedeme. V ČR obvykle stačí živočišné uhlí
a mírné dezinfekční prostředky typu
endiaronu. V cizině to bývá složitější.
Pomůže nám, když se poradíme s ně-

Jodisol

®

www.jodisol.cz

Účinná dezinfekce

Ošetření:
●

ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)

●

ošetření při zánětu ústní sliznice a oparů

●

ošetření po bodnutí hmyzem

Humánní léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.
Složení ve 100 g: léčivá látka:
Povidonum iodinatum 3,85 g;
pomocná látka: Ethanol 95 %.

Jodisol roztok

Jodisol spray
s mechanickým rozprašovačem

Jodisol pero 3,6 g

Jodisol spray 7 g, 13 g, 75 g

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 01 Jičín | tel. : +420 493 583 277 | fax: +420 493 583 275 | www.spofadental.cz
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REVOLUČNÍ RYCHLÉ HOJENÍ
ActiMaris® Gel
 AKNÉ
 AFTY
 OPARY
 ZÁNĚTY DÁSNÍ
 DROBNÁ PORANĚNÍ

K dostání v lékárnách nebo na www.actimaris.cz
Kontakt www.actimaris.cz Telefon +420 775 335 111

Zdraví

si jimi přejede v podpaždí, na vnitřní
straně stehen, v rozkroku, v podbřišku
a ženy pod prsy. A opruzeninám, které
v moři tak nepříjemně pálí, s největší pravděpodobností předejde. Velmi
častá, a bohužel také velmi riziková, je
jízda autem k moři na jeden zátah, jen
s minimem přestávek. Spousta řidičů
navíc v práci do poslední chvíle šturmuje a před odjezdem spí jen minimálně.
Cestou pak pije z termosky jedno kafe
za druhým. Netuší, že lepší než káva je
guarana (i tu lze koupit v lékárně). Nepřekyselí žaludek a její účinek stoupá
pozvolna, stejně jako pozvolna odeznívají její efekty. U kávy je nástup a pád
účinku daleko strmější, tedy i rizikovější. Podle výzkumu dopravních psychologů jsou mnohem lepší pravidelné přestávky každé dvě hodiny (nejvíc nehod
je po třech hodinách jízdy bez pauzy).
Ale také pár dřepů, cviky, protažení
a hroznový cukr. K pití pak dostatečné množství neslazených balených vod
a k jídlu lehká racionální strava, po které nebudeme usínat za volantem tak
jako po klasických řízcích.

POHODA MÍSTO ZÁVODĚNÍ

kým, kdo zná zemi, kam jedeme.

S PINZETOU NA JEŽKY
Nejvíc Čechů jezdí do Chorvatska. Tady
kromě spálené kůže a štípnutí hmyzu
hrozí zejména to, že v moři šlápnete
na mořského ježka. Proto bychom měli
vézt s sebou pinzetu, lupu a zmíněnou
dezinfekci Pro milovníky potápění se
šnorchlem, po kterém často pálí oči, je
praktickou pomůckou oční dezinfekce,
případně něco na zklidnění očí.

PROTI KOMÁRŮM
Pokud jde o komáry, kteří nám dokážou pěkně znepříjemnit spaní, věří
spousta z nás repelentům z lékárny.
Méně známý je prostředek s vitamíny
řady B, po němž nepřipadáme hmyzu
jako příliš lákavé sousto. Někteří z nás
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udělali dobrou zkušenost s elektrickými přístroji. Z malé destičky uvolňují
látky odpuzující právě komáry. Další
věří moskytiérám. Kutilové si pak vozí
s sebou síť se suchými zipy. Přilepí ji na
okno apartmánu.

RIZIKOVÁ JÍZDA NA JEDEN
ZÁTAH
Řada potíží hrozí člověku i na dlouhé
cestě k moři. Typické jsou třeba opruzeniny. Někteří lékaři jim říkají džípová
nemoc. Někomu stačí jako prevence
měkké volné prádlo, které dobře saje
pot. A časté zastávky, kdy se může
provětrat, projít po odpočívadle, případně protáhnout. Jiný nedá dopustit
na speciální ubrousky napuštěné látkou s antibakteriálními, antivirovými
a protiplísňovými účinky. Během cesty

K nejčastějšímu dopingu na cestách patří kofein a nikotin. Někteří řidiči věří
energetizujícím nápojům, jiní dechovým cvičením a glukóze. Dodají unavenému mozku, co potřebuje nejvíc:
kyslík a jednoduché cukry. Řada lidí
udělala dobrou zkušenost s přípravkem obsahujícím vedle kofeinu cukry
a povzbuzující taurin. V lékárnách i na
internetu vám samozřejmě nabídnou
další preparáty. Ať si vyberete jakýkoliv,
měli byste vědět, že nejlepší je dostatečný odpočinek a klidná jízda ve dne.
Kromě přestávek může pomoci i střídání řidičů, a pokud je to třeba, tak také
zdřímnutí, když cítíte, že únava překračuje rozumnou mez.
Na trhu je dens nepřeberné množství
lékárniček se základním vybavením pro
různé účely – lékárnička na výlety, lékárničky na dovolenou, batohy první
pomoci, které vám ušetří čas s balením
jednotlivých produktů a ve kterých najdete vše, co potřebujete. Stačí jen vybrat takovou, která vám bude nejvíce
vyhovovat.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: priroda.cz, lekarnicky-shop.cz

Mozková příhoda bývá příčinou dlouhodobé pracovní
neschopnosti – jste pro tento případ dobře zajištěni?
Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice, po srdečním onemocnění a rakovině. Zároveň
také bývá vůbec nejčastější příčinou nemocnosti dospělých. Statisticky řečeno mrtvici prodělá v České republice každý čtvrtý
muž a každá pátá žena do 85 let. Nejdůležitějším ukazatelem přežití je zde čas. Mozkové buňky kvůli absolutnímu nedostatku kyslíku a živin v centrální části postiženého místa odumírají během několika minut. Čím déle trpí mozek nedostatkem
kyslíku, tím menší jsou šance na přežití a úplné uzdravení. Často tedy jde o minuty, kdy každá minuta má cenu zlata. Díky
kvalitní lékařské péči a včasné rehabilitaci dvě třetiny z těch, které cévní mozková příhoda postihne, přežijí. Bohužel třetina
z nich bývá doživotně postižena. Nemohou vykonávat svoji původní práci a mnoho jich nemůže pracovat vůbec. „Vážná onemocnění, jako je třeba právě cévní mozková příhoda, mají ze všech pojistných rizik nejvýznamnější dopad na výši příjmu
a růst dodatečných nákladů. Proto je důležité se pro tento případ dobře finančně zajistit“, upozorňuje Petr Procházka, ředitel
úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.
Nyní můžete pro případ mozkové příhody využít novinku od Pojišťovny České spořitelny, která na pojištění vážných nemocí
a úrazů připravila zvýhodněnou akci. Klientům, kteří si od 1. dubna 2016 do 31. května 2016 v rámci FLEXI životního pojištění toto pojištění sjednají a v budoucnu je postihne mozková příhoda, vyplatí dvojnásobek sjednané částky. Akce mohou
využít i stávající klienti, kteří si toto pojištění do smlouvy poprvé přidají. Klienti tak mohou za nižší cenu získat vysoké finanční krytí situace, která může, kromě jejich zdraví, ohrozit dlouhodobě i jejich schopnost pracovat a tím i finanční příjem.
Podrobnosti o akci najdete na www.flexi.cz/akce.

Příklad:
Klient si 23. dubna 2016 sjedná pojištění vážných nemocí a úrazů na pojistnou částku 500 000 Kč. Za rok ho postihne
cévní mozková příhoda, která mu způsobí trvalé neurologické postižení. Klientovi vyplatíme 1 000 000 Kč.

Pojištění velmi vážných onemocnění

Vyplacená částka bez akce

Vyplacená částka s akcí

500 000 Kč

1 000 000 Kč

Jak poznat mrtvici:
• Obličej: náhlý pokles koutku a brnění, neschopnost se souměrně usmát
• Paže: pokles jedné paže při předpažení na 10 vteřin
• Řeč: problémy při mluvení, problémy s artikulací, nesrozumitelnost, nesmysly
• Hlava: náhlá bolest hlavy a ztuhlost krku
Zpozorujete-li, že má postižený problém vykonat alespoň jeden se shora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku!!!

Dvojnásobné plnění

v případě mozkové příhody!
Mimořádná akce pro smlouvy životního
pojištění FLEXI a JUNIOR podepsané
v období od 1. 4. do 31. 5. 2016
Více informací na www.flexi.cz/akce

Zdraví

Zdraví
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STRAŠÁK JMÉNEM KLÍŠTĚ
Tento titulek rozhodně není nadnesený. Jedno přisátí klíštěte totiž může mít
fatální následky. Klíšťata mohou na člověka přenést bakteriální původce Lymeské
boreliózy či ehrlichiózy nebo viry způsobující klíšťový zánět mozku. Na místě tedy
bezpochyby je adekvátní ochrana.

Zdraví

Jaro je tu coby kamenem dohodil, teploty se pomalu, ale jistě zvyšují a s nimi
se samozřejmě probouzejí i živočichové, kteří se v zimních měsících oddávali
zimnímu spánku. A klíšťata samozřejmě
nejsou výjimkou. Pokud si lebedíte při
procházkách travnatými, křovinatými

bodavý orgán - hypostoma, kterým jsou
pevně přichyceny v kůži. Klíště do rány
vylučuje sliny obsahující protisrážlivé
látky i látky působící místní znecitlivění.
Sliny mohou obsahovat původce nákazy,
proto délka přisátí klíštěte úměrně zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy.

INFIKOVANÁ KLÍŠŤATA

a lesními porosity, možnost přisátí klíštěte vždy mějte na paměti. Nejvíce rizikové jsou listnaté a smíšené lesy, zejména pak prosluněné lesní cesty a mýtiny
s vyšší trávou. Počítat s klíšťaty je však
třeba i v městských parcích a na zahradách.

KLÍŠTATA MILUJÍ VLHKOST A TEPLO
Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému
životu potřebují dostatečnou vlhkost
a relativní teplo. Jsou proto aktivní od
jara do podzimu, nejvíce pak obvykle od
dubna do června. Studená zima, stejně
jako teplé, ale suché léto jim nesvědčí.
Nacházejí se prakticky všude. Jejich výskyt se snižuje s nadmořskou výškou, ale
byla zaznamenána i v Krkonoších a na
Šumavě v nadmořských výškách kolem
1000 m. n. m. Ohniskovými biotopy klíšťat bývají listnaté a smíšené lesy, neposečené louky na jejich okrajích či říční nivy.  
U klíšťat rozeznáváme 4 vývojová stadia:
vajíčka, larvy, nymfy a dospělé jedince
(imaga). Larvy, nymfy i dospělý jedinci mohou sát krev na člověku, a pokud
jsou infikována, mohou infekci přenést
na člověka. Klíšťata nepadají ze stromů,
nýbrž čekají na svou kořist přichyceny
ve trávě ve výšce od 20 cm až do asi 1,5
m. Vývojová stadia mají na „hlavičce”
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Počet infikovaných klíšťat se udává mezi
1 - 20 %. V žádném případě tedy neplatí,
že přisátí klíštěte vždy znamená ohrožení Lymeskou boreliózou nebo virovou
klíšťovou meningoencefalitidou - zánětem mozkových blan. Borelie se nacházejí obvykle v méně než 10 % klíšťat a virus
KME pak u méně než 1 % všech klíšťat.
V určitých oblastech - v tzv. přírodních
ohniscích nákazy může však promořenost klíšťat výrazně stoupnout. Známá
přírodní ohniska klíšťového zánětu mozku jsou např. v povodí Sázavy, Vltavy,
Berounky, Dyje, Křivoklátsko, Vranovská
a Kníničská přehrada a další. Pracovníci
hygienické služby na Krajských hygienických stanicích a Zdravotních ústavech
mohou informovat zájemce o aktuálních ohniscích ve svém regionu.  

KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITIDA - KLÍŠŤOVÝ ZÁNĚT MOZKU
Jde o zánět mozku, případně mozkových blan způsobený virem. Virus přenáší klíšťata při sání na člověku. Klíšťata
se nakazí sáním na zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší zvěři. Onemocnění začíná po 1 - 2 týdenní inkubační době
podobně jako chřipka - malátností, únavou, bolestí kloubů a svalů, horečkou. Po
týdnu dochází obvykle k úlevě a za další
1 až 2 týdny nastupují příznaky postižení
nervového systému - bolest hlavy doprovázená další horečkou, poruchy hybnosti
končetin apod. Specifický lék na nemoc
neexistuje. Většina lidí se uzdraví, mohou však přetrvávat i trvalé následky
(poruchy hybnosti, psychické poruchy
apod.). Komplikace a závažný průběh
jsou častější u dospělých než u dětí. Nemoc je vázána na jeden druh klíštěte vyskytující se pouze v Evropě.

OČKOVÁNÍ
Proti tomuto onemocnění se můžete
bránit očkováním. Ačkoliv nejvhodnějším obdobím k očkování proti klíšťové
encefalitidě je podzim a zima, naočkovat se můžeme nechat i dva týdny před

plánovanou dovolenou. Lékaři to velmi
doporučují právě pro letní období. Ne
všichni vědí, že v současné době je možné absolvovat očkování proti klíšťové encefalitidě ve zkráceném režimu. To trvá
čtrnáct dní a je potřeba, aby člověk během této doby nechytil klíště. Jde o dvě
dávky a člověk je před nemocí chráněn
za čtrnáct dnů po té druhé. Proti lymeské borelioze očkovací vakcina bohužel
neexistuje, bránit se proti tomuto zákeřnému onemocnění musíme jinými
způsoby.

LYMESKÁ BORELIOZA
Jde o chronické onemocnění způsobované spirální bakterií Borelia burgdorferi.
V Evropě přenáší bakterie zejména klíšťata při sání na člověku. Klíšťata se nakazí sáním na zvířatech, hlavně lesních
hlodavcích i větší zvěři. Onemocnění
probíhá v několika stádiích, přičemž nemusí být nutně všechna vyjádřena. První
příznaky onemocnění se mohou objevit
obvykle po 1 - 2 týdnech od přisátí klíštěte. Bývá to zarudlá velká skvrna na kůži
se středem v místě přisátí klíštěte. Toto
stadium je natolik typickým příznakem,
že je přímo indikací k nasazení antibiotik lékařem. V dalších stádiích postihuje
nemoc nervy, svaly, včetně srdečního,
a klouby. Příznaky už nejsou tak typické a je obvykle nutná dlouhá a obtížná
diagnostika, než jsou vyloučeny ostatní
možné příčiny obtíží. Laboratorní vyšetření protilátek, dříve hojně využívané, je
bohužel velmi nevypovídající a nemůže
samostatně sloužit k určení diagnózy.
Nemoc v 1. stádiu je dobře léčitelná antibiotiky, v dalších stádiích už úspěšnost
léčby klesá a mohou vznikat i trvalé následky. Proti této zákeřné chorobě očkování neexistuje a na místě je bránit se
jinými způsoby.

EXPOZIČNÍ PROFYLAXE - OCHRANA PŘED PŘISÁTÍM KLÍŠTĚTE:
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k přisátí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nejlepší ochranou tedy je místům s největším výskytem klíšťat se zcela vyhnout.
Pokud se pobytu v oblasti s výskytem
klíšťat nevyhnete, omezte ho na dobu
s jejich nejmenší aktivitou. Relativně
bezpečné období je zima a suché léto.
Nejrizikovější je jaro a podzim. Používejte tzv. mechanickou ochranu před
přisátím klíštěte. Před lezoucím hmy-

INZERCE

Proč rodiče poslali
Karkulku přes les
samotnou?
…nebyli
očkovaní.

www.pozorkliste.cz

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml
Léčivá látka: Virus encephalitidis inactivatum purificatum.
Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,

+420 283 004 111, www.pfizer.cz

FSM-2016.01.010

Chraňte očkováním
před klíšťovou encefalitidou
nejen své děti, ale i sebe.
Informujte se o aktuální výši příspěvku
na očkování a způsobu čerpání
u příslušné zdravotní pojišťovny
Kód

Zdravotní pojišťovna

Infolinka

111

VZP

952 222 222

201

VOZP

222 929 199

205

CPP

810 800 000

207

OZP

261 105 555

209

ZPS

800 209 000

211

ZPMV

844 211 211

213

RBP

800 213 213

Zdraví

zem vás ochrání oděv dobře zakrývající
nohy i ruce a pevná obuv. Oděv by měl
být světlý jednak proto, aby chránil jeho
nositele před přehřátím, ale i proto, aby
na něm byl zachycený hmyz dobře vidět
a mohl být ihned odstraněn. Oděv je
možné dále impregnovat repelentem
po odzkoušení snášenlivosti materiálu.
V terénu ohroženém výskytem klíšťat si
zásadně nesedejte ani nelehejte na zem,
a to ani při použití podložky. Pohybujte
se jen po cestách a nevstupujte volně do
trávy, bylinné vegetace a křoví. Při chůzi
si občas prohlédněte spodní část nohou
(nohavice, punčochy) a zachycená klíšťata sejměte. (proto je výhodná světlá barva oblečení). Na klíšťaty ohrožená místa
s sebou neberte nebrat psy, v případě
nutnosti jen na vodítku.

intimních míst. Prohlídka proto musí být
pečlivá; doporučuje se použití zrcátka na
místech přímo nedosažitelných zrakem.
Je třeba mít na paměti, že člověka mohou napadnout (a infikovat) i nedospělá
klíšťata, přičemž nenasátá larva je v průměru jen 0,8 mm a nymfa 1,2 mm velká.
Obdobnou prohlídku je třeba provést
i následující ráno, protože klíště se může
pohybovat delší dobu (několik hodin) po
těle napadeného, než se přichytí. Obě
tyto prohlídky jsou nutné pro včasné
zjištění přichyceného klíštěte, dříve než
se plně rozvine proces sání krve. Ve slinách klíštěte, které injikuje při sání krve
napadenému, jsou mj. obsaženy látky
brzdící zánětlivou reakci, takže svědění
vyvolané přisátím a upozorňujícím tak
na klíště, se dostavuje až po řadě hodin.

POUŽÍVEJTE REPELENTY

ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE

Správně a účinně používejte repelenty
odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2-4
hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži.
Při delším pobytu je lepší jimi impregnovat oděv (pozor na snášenlivost materiálu). Repelenty na bázi rostlinných
výtažků mívají nestejnou účinnost, nicméně jsou většinou velmi dobře snášeny.
Možné je i použití
insekticidů (látek ničících hmyz). V případě klíšťat je možné jimi impregnovat
oděv, nebo např. stan. Pozor na snášenlivost materiálu a možné toxické účinky.
V žádném případě neaplikujte insekticidy do volné přírody.

Zjištěná klíšťata je nutno ihned odstranit. Sprchování ani omytí žínkou nestačí!
Neodkladné odstranění přichyceného
klíštěte je bezvýhradně nutné, protože
s postupující dobou sání se zvyšuje u klíštěte sekrece slin, přičemž dochází k replikaci viru obsaženého ve slinných žlázách
a zvyšuje se dávka infikovaného patogenu. Tak může být ovlivněn celý další
infekční proces a klinické projevy. Ve slinách klíštěte je obsažena i složka, která
vytvoří kolem jeho sacího ústrojí (hypostomu) pohrouženého do pokožky napadeného obalu z tzv. cementu. V této
fázi je uvolnění klíštěte obtížnější, než
v prvních hodinách po přichycení, kdy
je zakotveno v rance pouze mechanicky zoubky na hypostomu. Přisáté klíště
se nejprve zakápne dezinfekčním roztokem. Účinné jsou především látky na
bázi jódu - pozor na možné alergie! Po
uplynutí alespoň 10 - 15 minut lze klíště odstranit viklavými pohyby pinzetou,
smotkem vaty, nebo speciálními kleštičkami a nástroji. Nikdy se nedotýkejte

PO NÁVRATU Z NÁVŠTĚVY MÍST
S PŘEDPOKLÁDANÝM
VÝSKYTEM KLÍŠŤAT
V první řadě pečlivé prohlédněte celé
tělo, zda nedošlo k přichycení klíštěte.
Místa nejčastějšího přisátí klíšťat: podkolenní jamka, třísla, podpaží, za ušima,
u dětí na hlavě (mezi vlasy). Klíšťata se
však mohou přichytit kdekoliv, včetně

klíštěte rukou! Ránu po odstranění klíštěte opět ošetřete dezinfekcí, případně
regeneračním hojivým gelem. Podobný
postup platí i pro odstraňování klíšťat
z domácích zvířat (psů, koček).

JAK ZLIKVIDOVAT ODSTRANĚNÉ
KLÍŠTĚ
S každým klíštětem je třeba zacházet
jako s potenciálně infekčním materiálem, a proto je nutno, aby při jeho likvidaci nedošlo k potřísnění rukou, případně předmětů v okolí. Klíště zásadně
nemačkejte, ani se nesnažte jinak ho
mechanicky rozdrtit. Klíště zabalte do
kousku papíru (nejlépe novinového)
a na nehořlavém podkladu zapalte. Tento jednoduchý a účinný způsob je kdykoliv proveditelný. Zásadu o potenciální
infekčnosti klíšťat je třeba respektovat
i při odstraňování klíšťat z domácích zvířat (psů, koček); při této práci je žádoucí
používat gumové rukavice.

JAK SI DÁLE POČÍNAT PO
ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE
Klíště, které se přichytilo a začalo sát,
vyvolá vždy nevelké (do 5 cm) zarudnutí
pokožky v místě přichycení, které může
přetrvávat 2 - 3 dny, ale nezvětšuje se;
nejde o boreliový erythem. V době 3 týdnů od přisátí klíštěte při zjištění zvětšující
se zarudlé skvrny na kůži (která většinou
v centru zbledne), zvýšené teplotě, únavě či chřipkových příznacích je třeba navštívit neprodleně lékaře a informovat
ho o napadení klíštětem. Po dobu 3 týdnů se vyvarovat pokud možno zvýšené
tělesné námahy, stresu a nevystavovat se
silnému slunečnímu záření.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shuttestock.com,
zdroj: celostnimedicina.cz, vakciny.net,
idnes.cz

POJIŠTĚNÍ PRO NEMOCI ZPŮSOBENÉ KLÍŠTĚTEM
Jak a na co se pojistit, abychom byli finančně chráněni pro případ lymeské boreliózy?
Lymeská borelióza se řadí mezi vážná onemocnění, jejichž léčba trvá delší dobu. Neléčená borelióza
pak může trvale poškodit nervovou soustavu, srdce nebo klouby. Nákaza se nevyhýbá ani našim
klientům. V případě lymeské boreliózy nejčastěji vyplácíme peníze za hospitalizace a dlouhodobé
pracovní neschopnosti, ale výjimkou není ani přiznaná invalidita. Právě pro tyto případy se vyplácí
mít sjednané kvalitní životní pojištění. Dobře nastavené životní pojištění by mělo vždy obsahovat pojištění vážných nemocí a jejich následků, jako jsou právě dlouhodobá pracovní neschopnost a hospitalizace. Vážné nemoci se totiž nikomu nevyhýbají a mají ze všech pojistných rizik nejvážnější dopad
na výši příjmu a růst dodatečných nákladů.
Tip: Vážné nemoci bývají nejčastější příčinou invalidity, proto doporučujeme mít v rámci
životního pojištění sjednané i pojištění pro případ invalidity z důvodu nemoci.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

Náš Ferdinand vyžaduje své

Pelíškově jemná podestýlka
Asan Pet Aloe rychle
a na dlouho absorbuje
pachy a vlhkost.
Je z 99% bez prachu a vzdušných
alergenů, pelíškově jemná
a obsahuje léčivé Aloe Vera.
Tím Asan vytváří svěží a pohodlný domov
nejen pro zvířata, ale i pro Vás samotné.

www.asan.cz
INZERCE

KLÍŠŤATA
NEMAJÍ ŠANCI!

1|JEDNIČKA NA TRHU MEZI REPELENTY*
» efektivní ochrana proti létajícímu i lezoucímu hmyzu
(komáři, klíšťata, mouchy, muchničky, ovádi a další…)
» ochrana kůže i oděvů
» i při vysoké fyzické zátěži
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Vyrábí: VITAR, s.r.o. | třída Tomáše Bati 385 | 763 02 Zlín | www.vitar.cz

* V lékárnách. (Zdroj IMS Data report 2015)

Zdraví
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ZÁNĚTY

&
INFEKCE

Záněty dělohy, vaječníků a vejcovodů, se kterými ženy nejčastěji navštěvují ordinaci gynekologického lékaře, jsou v odborné terminologii zařazeny do skupiny
tzv. zánětlivých onemocnění malé pánve (v gynekologii je hojně rozšířen anglický
název Pelvic Inflammatory Diseases a jeho
zkratka PID). Bohužel neexistuje mnoINZERCE
ho žen, které bys tím neměly zkušenost…

Zdraví

Pokud takové onemocnění propukne
v plné síle, nemocná žena mívá vysoké
horečky nad 39 stupňů provázené zimnicí, je malátná, trpí nechutenstvím nebo
nevolností, trápí ji hnisavý výtok a neustálé nucení na moč. V tomto stavu je
nebytná její hospitalizace.

NE VŽDY JE SNADNÉ ZÁNĚT
ROZPOZNAT
Ve většině případů však zánětlivá onemocnění malé pánve neprobíhají zdaleka
tak dramaticky. Mezi nejčastější příznaky
patří nažloutlý nebo nazelenalý, nepříjemně páchnoucí poševní výtok, zesílené menstruační bolesti a nepravidelná
menstruace, bolesti po pohlavním styku,
které bývají někdy provázeny krvácením,
a křečovité bolesti především na pravé
nebo levé straně podbřišku. Problémem
ovšem je, že některé ženy pozorují jen
nepatrné příznaky a v ojedinělých případech dokonce žádné (trpí takzvanou
tichou formou PID), jejich celkový zdravotní stav je však přesto ohrožen. Proto
je důležité při sebemenším podezření na
zánět v oblasti podbřišku navštívit gynekologa.

HROZBA NEPLODNOSTI
Záněty dělohy, vaječníků či vejcovodů
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postihují především ženy v produktivním
věku, nejčastěji mezi 20 až 35 rokem.
Ty také bývají nejvíce ohroženy: jeden
prodělaný zánět - zejména není-li včas
rozpoznán a správně vyléčen - totiž sedmkrát zvyšuje riziko tzv. mimoděložního těhotenství. Vejcovody se mohou stát
v důsledku zánětu pro oplodněné vajíčko
neprůchodnými. Přibližně 12% žen tedy
trpí po prvním zánětu neplodností a tento podíl se dramaticky zvyšuje s každým
dalším prodělaným zánětem v oblasti
malé pánve. Tyto záněty se totiž často
vracejí, zejména tehdy, nebyl-li zánět
zcela doléčen. Po druhém prodělaném
zánětu se stává neplodnými už téměř
třetina takto postižených žen a po více
opakovaných zánětech to už je dokonce
celá polovina.

NEJČASTĚJI ZA TO MOHOU
CHLAMYDIE
S narůstajícím počtem sexuálních partnerů se zvyšuje riziko výskytu zánětlivých onemocnění malé pánve. Rizikem
ale muže být také nitroděložní tělísko.
Příčinou všech těchto zánětů je přenos
bakterií, ve 40% případů to jsou bakterie
označované jako chlamydie. Tyto bakterie jsou také mimořádně tvrdošíjné a ze
strany lékaře i pacientky vyžadují zvlášt-

ní pozornost a léčbu. Plných 70% žen
s neplodností způsobenou neprůchodností vejcovodů má totiž protilátky proti
chlamydiím, což znamená, že v minulosti
prodělaly chlamydiovou infekci. U mužů
jsou chlamydie až ve dvou třetinách případů příčinou zánětů močové trubice.
Chamydiová infekce tedy ohrožuje oba
partnery!

NEZBYTNÁ POMOC LÉKAŘE
Lékař-gynekolog má ke stanovení diagnózy zánětu větší množství prostředků.
Při palpačním vyšetření (vyšetření dotykem) lze zjistit místo, ze kterého se šíří
intenzívní bolest. Zvýšená teplota, sedimentace a vyšší počet bílých krvinek jsou
dalšími indikátory probíhajícího zánětu.
V poslední době se zánět zjišťuje také
takzvaným vyšetřením CRP. Výtěr z pochvy a děložního krčku umožňuje kultivaci vzorku přítomné bakterie; její určení
pak vede ke stanovení nejúčinnější léčby.
Zánětem postižená žena dostává léky
proti bolesti, v akutní fázi zánětu by
měla dodržovat klid na lůžku a přijímat
dostatečné množství tekutin. Hlavním lékem v boji proti bakteriím, které zánět
vyvolaly, jsou antibiotika. V případě mimořádně silného vzplanutí zánětu je nezbytná hospitalizace. Zánětlivá onemoc-

GEMMO
T E R A P I E

Název nového odvětví fytoterapie
vznikl díky pupenům (gemmon - lat.
pupen). V nich bylo objeveno velké
množství přírodních minerálů, hormonů
a enzymů. Na jejich využití pro člověka
se podílel dr. med. Paul Henry z Bruselu,
který zjistil, jak dokáží lidskému
organizmu pomáhat.
Dnes je gemmoterapie zastoupena
v každé evropské zemi a taky u nás již
úspěšně pomáhá řadu let.
Každá z bylin či rostlin obsahuje
rozmanité druhy přírodních látek,
schopných pomáhat různým lidským
orgánům. Jejich bezpečnost a nulové
vedlejší účinky se mnohokrát osvědčily
například u rozmanitých potíží
ženského organizmu.
Jsou dopisy žen, které gemmoterapii
vyzkoušely například na sterilitu, záněty
anebo cysty či myomy.
Příroda má prostředky, kterým může
člověku pomáhat.

  

při zánětlivých onemocněních
ženských orgánů
  

   
     
     
      
    
    

 

 
 
  
 
  
Doplněk stravy

Nabídkové katalogy, ceníky a podrobnější informace:
798 46 Brodek u Konice 3, tel. 582 391 254
e-mail:j.podhornanadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu
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nění malé pánve bývají úporná a ne vždy
je první léčba antibiotiky ihned účinná.
To platí zejména pro chlamydiové infekce, jejichž původce často v organismu
přetrvává i po prodělané antibiotické léčbě. Zánět tak často přechází do chronické formy. Proto by pacientka měla vždy
dbát pokynů lékaře a dobrat celou dávku
antibiotik až do konce, a to i v případě,
že už subjektivně nepociťuje žádné obtíže. Nedodržení těchto pokynů zvyšuje
riziko opakovaného zánětu.

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

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

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

Neplatí vám
výživné?
Pomůžeme vám zdarma získat výživné pro vaše dítě.
Nemějte obavy, že si vymáhání výživného nemůžete
dovolit. Do své peněženky nebudete muset vůbec sáhnout.
Všechny náklady na vymáhání platí dlužník výživného.
Vymáhání výživného vám nepřináší žádné riziko.
Výživné můžete vymáhat ihned po jeho splatnosti.
I bez svatby máte nárok.

Zdarma

a bez rizika

www.VaseVyzivne.cz
rm@vasevyzivne.cz

+420 775 786 183
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SNÍŽENÁ IMUNITA U DĚTÍ
Děti do tří let bývají často nemocné. Ve většině případů je to normální, protože
jejich imunita se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha obranyschopnosti,
kterou je zapotřebí léčit.

Zdraví

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 zakou-
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pit 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 tvorbou autoprotilátek.
Jedním z dalších účinných potravních
doplňků pro posílení imunity je betaglukan. Betaglukan je nejvíce prostudovaný
přírodní imunomodulátor, který se může
pochlubit více než 10 000 vědeckými publikacemi. V Japonsku je více jak třicet
let lékem a v současné době probíhá po
světě nejméně 40 klinických studií. Pozor
ale na podřadné betaglukany. Připravit
výtečný betaglukan při každé izolaci je
obtížné a tak ho často výrobci neizolují
a nabízí např. pouze rozdrcené plodnice
hub. Nejdůležitějším aspektem při výběru je právě čistota betaglukanu.
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

tradice českých lékáren již od roku 1993
nadstandardní lékárenská péče po celé ČR
trvale nízké ceny
široký sortiment
zkušený a profesionální personál
diskrétní a klidné prostředí

SLEVA až 60% z doplatků
na léky pro každého
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Přípravky z řady BEtaGLUKaN

určené dětEm
Betaglukan JUNIOR

Přispívají k normální funkci imunitního systému.
Obsahují přírodní kvasničný betaglukan v čistotě minimálně 70%.

doplněk stravy

Pro děti od 3 let a mladistvé.
Doplněk stravy pro děti a mladistvé obsahující
100 mg betaglukanu a 10 mg nukleotidů. Dále
obsahuje 40 mg vitaminu C a 5 mg zinku ve formě
laktátu přispívající k normální funkci imunitního
systému a k ochraně buněk před oxidativním
stresem.
Tobolku lze roztrhnout a obsah vsypat do jídla
či pití.
V balení 30 tobolek v ceně cca 200 Kč.
Doporučené dávkování 1 tobolka denně.

GLUKÁNEK sirup doplněk stravy
pro děti od 1 roku věku.
S pomerančovou příchutí s dostačující
denní dávkou betaglukanu v 1 kávové
lžičce. Oproti houbovým betaglukanům
nemá jejich typickou vůni a chuť a děti
jej lépe snášejí. Sirup neobsahuje žádné
známé škodlivé konzervační látky.
Doporučujeme užívat nejméně 3 měsíce.
Jako sladidlo je použita fruktóza.
Neskladovat v lednici!

V balení 150 ml v ceně cca 180,-Kč.

www.betaglukan.cz, www.nukleotidy.cz

www.glukanek.cz

Betaglukan FORTE
30 a 60 tobolek

Betaglukan IMU
30, 60 a 120 tobolek

NUKLEOTIDY
30 tobolek

Další přípravky
s betaglukany

určené pro dospělé:

www.gynpharma.cz
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ATOPICKÝ
EKZÉM
JAK NA NĚJ
Pokud již jste měli co do činění s atopickým ekzémem, jistě víte, o čem bude
řeč. O kůži, která svědí tak, že si ji rozškrábeme až do krve a bolesti při každém
pohybu rozpraskané pokožky. A to samozřejmě mluvíme jen o části potíží, které
může způsobit atopický ekzém. Proto je řada pacientů ochotná vyzkoušet cokoliv,
o čem se domnívají, že jim to pomůže.

Zdraví
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V Evropě se počet atopiků pohybuje
mezi třiceti až čtyřiceti procenty populace a jedinců s klinickými projevy
atopie je kolem dvaceti až pětadvaceti

procent. V České republice trápí atopický ekzém 800 000 lidí, především dětí
do čtyř let.
Atopický ekzém je dán z části genetickou dispozicí, pokud mají atopický ekzém oba rodiče, je pravděpodobnost,
že se projeví u dítěte, pětasedmdesát
procent. „Kromě genetiky hraje roli
také dysregulace imunitních mechanismů, porušená bariérová funkce epidermis a přítomnost bakterie Staphylococcus aureus,“ popisuje doktorka
Stanislava Polášková z Dermatovene
rologické kliniky VFN a 1. LF UK.

OHROŽENÁ MIMINKA
Nemoc často začíná již v kojeneckém
věku, ale ani pozdější objevení choroby není vzácností. Bývá často spojena
s dalšími atopickými projevy, například
se sennou rýmou nebo astmatem. „Termín atopický dobře vystihuje abnormální, atypickou a často nečekanou
odpověď kůže a sliznic na nejrůznější
zevní i vnitřní provokující podněty,“
říká lékařka.
Nejnepříjemnější je kojenecká forma
atopického ekzému, která se zpočátku často nepozná, a někteří lékaři jej
zaměňují například s potničkami. Začíná obvykle mezi druhým a čtvrtým
měsícem silně svědícími výsevy skupin
pupínků i puchýřků na tvářích nebo
ve vlasech, které se mohou rozšířit na
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celou hlavu, trup i končetiny. Často
dochází ke vzniku mokvajících ložisek,
která se pokrývají strupy,“ vysvětluje
Stanislava Polášková.
Dětská forma atopického ekzému postihuje batolata a děti předškolního
věku. Nejčastějšími lokalitami této formy jsou loketní a podkolenní jamky,
šíje, krk, místa kolem kotníků, nárty
a zápěstí. Často bývají postiženy ruce
i obličej, především víčka a okolí úst.
K mokvání nedochází často, jde spíše
o suché chronické projevy – zdrsnění
a vysušení kůže s občasnými akutními
fázemi, které s projevují jako zčervenání a svědění.
U dospělých a dospívajících zůstává
atopický ekzém lokalizován v ohybových partiích končetin, postižena je
i horní část hrudníku, ramena, krk, obličej a často i ruce. Hlavním příznakem
všech klasických forem této nemoci je
svědění, které přichází v záchvatech.

NA PREVENCI MYSLETE UŽ
V TĚHOTENSTVÍ
Prvotním krokem po diagnostikování
atopického ekzému by měla být úprava životosprávy a domácího prostředí.
Je třeba odstranit všechny provokační
a zhoršující faktory. Často je možné
(v rodinách, které jsou v tomto směru
rizikové) atopickému ekzému předejít
preventivními opatřeními ještě před
narozením potencionálního pacienta.
Těhotná žena v druhé polovině gravidity a kojící žena by měla vynechat ve
svém jídelníčku ryby, vejce a ořechy,
které jsou nejčastějšími potravinovými
alergeny.
Optimální je co nejdelší doba kojení.
Pro dítě je nejlepší výlučné kojení do
šesti měsíců. V případě, že matka kojit
nemůže, je dobré, aby dítě dostávalo
speciální mléčné přípravky se sníženým
obsahem alergenů. Ze stravy dítěte by
rodiče měli vyřadit vaječný bílek až do
věku jednoho roku.
„Po druhém roce již nemá dietní opatření zásadní význam. Hlavní roli v tomto období hrají alergeny ze zevního
prostředí a infekce. Ve školním věku se
negativně projevuje fyzická i psychická
zátěž, stres. V pubertě mívají na průběh
atopické dermatitidy vliv hormonální
změny,“ popisuje dále Stanislava Polášková.

JAK S NEMOCÍ BOJOVAT?
Realita je totiž, bohužel, taková, že lék,
který by na atopický ekzém účinkoval
stejně jednoduše jako třeba antibiotika na angínu, zatím neexistuje. Nemoc
totiž vyvolává několik příčin, především
však alergická reakce. Chorobu může
snadno zhoršit také bakteriální infekce.
Posledním hitem jsou lokálně působící
léky, které mírní zánětlivou reakci imunitního systému a kůže (tacrolimus, pimecrolimus), pacienta však atopického
ekzému nezbaví. I když v bitvě s chorobou představují pozoruhodný kvalitativní skok a spoustě pacientů přinášejí
velkou úlevu.

MAZAT, MAZAT A MAZAT...
Základní léčbou zůstávají relativně levné hormonální masti, pasty se zinkem
nebo endiaronem a dehtové přípravky.
Pomáhá i rozumná dieta, domov bez
alergenů a pravidelné promazávání
kůže přípravky, jako jsou Lipobase,
Exipial nebo Lipoderm, případně kosmetika s konopným olejem získaným
extrakcí pomocí zkapalněného plynu.
Každému vyhovuje něco jiného. Díky
této kosmetice ale nemocní přežívají
s a žijí běžný kvalitní život.

MRTVÉ MOŘE DOMA, VE VANĚ
Hodně pomáhají pobyty u Mrtvého
moře. Jezdí tam lidé s lupénkou i s atopickým ekzémem. Pro koho je to příliš drahá záležitost, koupí v lékárně
alespoň soli z Mrtvého moře. Koupele
doma sice obvykle nemívají tak velký
efekt jako samotný pobyt u Mrtvého
moře, u kterého příznivě působí i sluníčko a zdejší velice specifické mikroklima. Ale i tak přinesou úlevu malým
pacientům a to je skvělé.

HOJIVÉ SVĚTLO
Dalším způsobem, jak zlepšit atopický
ekzém, jsou různé druhy světla: biolampy, speciální lasery a UV záření.
Biolampy využívají tzv. polarizovaného
světla. Zlepšují hojení ran, jizev, vředů
a dalších kožních komplikací. Pomáhají lidem s menšími ložisky. Pokud totiž
ekzém zasáhne velkou plochu kůže, trvalo by nutné ozařování lampou příliš
dlouho.
Solária, a to i s UVA zářením, nejsou na
ekzém příliš vhodná. Na rozdíl od zářičů s přesně vymezeným UV zářením,

Pro tebe jen
to nejlepší...

•
•
•
•
•
•
•

www.kosmetika-bubchen.cz

péče pro děti od narození
obsahuje přírodní účinné a pečující látky
podporuje přirozený vývoj dětské pokožky
minimalizuje vznik alergických reakcí
neobsahuje parabeny a umělá barviva
dermatologicky testováno
k dostání v lékárnách

Distribuci produktů pro ČR
zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice,
www.naturprodukt.cz.
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které lékaři kombinují s koupelemi, do
nichž lze přidat i mořskou sůl. Biostimulační lasery zlepšují prokrvení v podkoží, a tedy i hojení jizev nebo jiných,
kožních defektů. Mají také smysl u některých nepříliš rozsáhlých forem.

PREVENCE ATOPICKÉHO EKZÉMU
•
•
•
•
•
•

eliminace alergenů z okolí,
nekouřit v okolí dítěte,
zabránit styku s domácími zvířaty,
omezit prašnost domácího prostředí,
odstranit peřiny a žíněné matrace
z místnosti, kde dítě pobývá,
lůžkoviny, závěsy, popřípadě koberce měly být prány ve vodě horké minimálně 60 °Celsia a vlhkost
místností by měla být pod padesát
procent.

ČÍNSKÉ JEHLIČKY
Pacienti se stále častěji obracejí i na
alternativní medicínu. K nejuznávanějším metodám patří akupunktura. Často
zmírní svědění a zlepší stav ekzému.
Je však nutné několik sezení u zkušeného lékaře-akupunkturisty. Ten nemusí
akupunkturní body stimulovat pouze
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jehličkami. U malých dětí, které se jich
často bojí, bývá výhodnější laser nebo
třeba speciálně modulovaný elektrický
proud (tzv. EAV metoda). Nevýhodou
opakovaných návštěv je, že tato léčba
nebývá levná, na druhou stranu jde
o terapii, která nemá žádné vedlejší
účinky.

A CO TAKHLE OLEJ?
Olej z australského čajovníku bývá považován za nejúčinnější přírodní dezinfekci. To je asi hlavní důvod, proč může
postiženým lidem pomoci zklidnit ekzém. Řada z nich si proto oblíbila pleťové mléko, které jim pomáhá promašťovat suchou a často i zrohovatělou kůži.
Díky antiseptickým účinkům oleje se ekzém i snáz hojí. Potlačuje totiž druhotnou infekci, kvůli které rána často popraská až do krve nebo začne mokvat.
Řada maminek přidává několik kapek
oleje dětem do koupele. Nejen kvůli
jeho účinkům proti bakteriím, virům
a plísním, ale také kvůli tomu, že pomáhá mírnit svědění ekzému.
Lidé, kteří mají ložiska ve vlasech, si někdy kupují vlasový šampón obsahující
olej tea tree. Potlačí totiž v oblasti vlasů možné infekce a zlepší tím projevy

ekzému. Zároveň pomáhá odstraňovat
lupy.
Protože olej je přípravkem obsahujícím
extrakt z rostliny, tedy z australského
čajovníku, doporučují kožní lékaři pacientům, aby ho na kůži nejprve v malém
množství vyzkoušeli. Alergické reakce
na kvalitní olej jsou sice vzácné, ale nelze je vyloučit.
V každém případě je dobré probrat
možné přínosy i rizika všech metod
včetně novinek s ošetřujícím lékařem.
Bez ohledu na to, jestli jde o novinky
z klasické, nebo alternativní medicíny.

BIOREZONANCE
V poslední době se hodně hovoří v souvislosti a atopickým ekzémem o biorezonanci. Biorezonance umožňuje najít
příčiny zdravotních potíží. Rozpozná již
v raném stádiu výskyt alergenů a pomocí několika sezení pomůže tělu se
s nimi vypořádat. Dokáže nastartovat
imunitní systém, což je u atopiků velmi
důležité.
-ifZdroj: novinky.cz, Petr Veselý, Právo,
idnes.cz
Foto: Schutterstock.com
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ALERGIE
Je onemocněním imunitního systému. Dalo by se zjednodušeně říct,
že se jedná o neúčelně vynaloženou obranu proti jinak neškodným
látkám…

Zdraví
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Zdraví

Zdravý imunitní systém je schopen
rozpoznat nebezpečí zvenku (vetřelce
typu bakterií, virů nebo nádorových
buněk) a zahájit imunitní reakci. Zároveň se nebrání proti látkám, obsaženým v běžných potravinách nebo
pylových zrnech. Tyto látky vyvolávají u jedinců s alergií obranné reakce.
Může jít o pyl, zvířecí srst nebo běžné
složky potravy. Projevy alergií mohou
být různé: na kůži způsobují ekzémy,
na sliznicích překrvení a otoky. Zejména v dětské populaci počet alergiků
neustále narůstá. Některé druhy alergií
mohou mít dědičný základ, jiné se vyvíjejí až během života.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ALERGENY
S alergeny se můžeme potkat u nás
doma i venku. V interiérech bývají
nejčastější příčinou vzniku alergických
potíží roztoči a srst domácích mazlíčků. Roztočům se nejvíce líbí na matracích a lůžkovinách. Jeden gram prachu
z matrace může obsahovat až 2000 roztočů.
Co se týče zvířat, nejagresivnější alergeny bychom našli u koček a malých hlodavců. Kočičí alergeny způsobují rýmu
a astma dokonce několik měsíců poté,
co zvíře domácnost opustilo.
Jedinou možností je pořídit si kvalitní
čističku vzduchu a antibakteriální vysavač. Obojí by, mimochodem, mělo patřit do základní výbavy bytu jakéhokoliv
alergika. Čističky vzduchu rozhodně
nejsou žádným přepychem, pomohou
nám k okamžitému zlepšení kvality
vzduchu v místnosti, což je vzhledem
k tomu, že se v průběhu dne nadechneme až 20 000, velmi důležité. Pokud se
nám podaří odstranit cizorodé částice
ze vzduchu, bude náš boj s alergií rozhodně úspěšnější.
Při volbě vhodného vysavače bychom
si měli uvědomit, že průměrný koberec
může obsahovat až 1000 roztočů na jeden čtvereční metr. Ti se živí odumřelými kožními buňkami a během svého tříměsíčního života mohou vyprodukovat
až 2000 trusových částic. Ty mají mikroskopickou velikost a vyvolávají různě
vážné alergické reakce. Proto musíme
volit ten typ vysavače, který dokáže zachytit i tyto nejmenší mikročástice.
Výskyt alergenů venku, zejména plísní
a pylu, do značné míry ovlivňují klimatické a zeměpisné podmínky. Ve většině
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evropských zemí alergeny ve vzduchu
monitorují stanice k tomu určené. Údaje se posléze shromažďují v Evropské
síti alergenů ve vnějším ovzduší.

TYPY ALERGIÍ A JEJICH
PŘÍZNAKY
Rozeznáváme dvě základní skupiny
alergenů. Jednak jsou to inhalační alergeny, které se do těla dostávají vdechnutím. Patří sem pyly trav, bylin a stromů, roztoče, zvířecí alergeny nebo
plísně. Pak jsou to potravinové alergeny, které způsobují nežádoucí reakce
na určitý typ potravin. Mezi nejznámější alergeny v našich zeměpisných
šířkách patří vejce, mléko, pšeničná
mouka, ořechy, soja, ryby, některé druhy ovoce, kořenová zelenina a rajčata.

ALERGIE NA BÍLKOVINY
KRAVSKÉHO MLÉKA
Alergie na kravské mléko a mléčné výrobky je vůbec nejčastější potravinovou
alergií u dětí. Trpí jí zejména kojenci
a objevuje se téměř vždy do prvních narozenin. Nezřídka se stává, že začínajících problémů si můžeme všimnout již
v době, kdy je dítě plně kojeno. Alergie
na mléko znamená reakci na některou
z mléčných bílkovin, zatímco intolerance laktózy znamená nesnášenlivost
mléčného cukru a mezi pravé alergie
nepatří.
První obtíže u dětí alergických na mléko mohou být po zavedení mléka nebo
mléčných výrobků do jídelníčku- tedy
zařazení mléčné kaše, umělé výživy
nebo podání jogurtu. U nich se nejčastěji brzo po jedné z prvních dávek mléka objeví kopřivka, zarudne kůže, dítě
začne kýchat či slzet, někdy i zvracet.
Výjimečně může vzniknout až velmi
nebezpečná a život ohrožující anafylaxe, kdy je dítě apatické, se zhoršeným
dýcháním a poruchou krevního oběhu.
Část dětí je na bílkovinu mléka natolik
citlivých, že problémy u nich vyvolává
i minimální množství kravského mléka,
které pronikne do mléka kojící matky. U nich mohou příznaky vzniknout
v podstatě již od narození a jedná se
zejména o ekzém, bolesti břicha nebo
krev ve stolici – nejčastěji jen nitky krve
na jinak normální stolici. Pokud trpí miminko těžkým atopickým ekzémem od
prvních měsíců života, je vždy vhodné
o alergii na mléčnou bílkovinu uvažo-

vat. Naopak u dětí s jen mírnými kožními problémy mléko příčinou nebývá.
Objeví-li se alergie na mléko u dítěte, které je krmeno umělou výživou
na bázi kravského mléka, je třeba její
podávání ukončit. Místo běžného kojeneckého mléka musí dítě dostávat
některý z výrobků, kde je mléčná bílkovina tzv. naštěpená na menší části. Tím
se ztrácí její potenciál vyvolávat alergii.
Nejméně naštěpená jsou tzv. HA mléka – ty se pro pravé alergiky na mléko
ale nehodí, téměř vždy jim vadí také.
O něco více pak mléka s tzv. extenzivní
hydrolýzou – ta jsou u dětí alergických
na mléko používána nejčastěji. Můžeme je u dětí do 1 roku věku získat předpisem od pediatra, gastroenterologa
nebo alergologa, ale lze je i zakoupit
v lékárně. U některých mléčných alergiků však ani tato mléka nestačí. Ti pak
musí dostávat tzv. aminokyselinová
mléka, která obsahují už pouze základní součásti bílkoviny a schopnost vyvolat alergickou reakci zcela ztrácejí. Jsou
to mléka velmi drahá a je-li potřeba,
předepíše je alergolog nebo gastroenterolog.
Zmínili jsme už laktózovou intoleranci,
což je částečná nebo úplná neschopnost trávícího traktu zpracovávat laktózu - tedy mléčný cukr. Lidský trávicí
trakt sice není schopen laktózu vstřebat, ale může ji rozštěpit na menší části
a ty pak dále využít. Příčinou neschopnosti zpracovat laktózu bývá nedostatek enzymu - laktázy, který laktózu
štípí. Nerozštěpený a nevstřebaný cukr
je pak ve střevě nadbytečný, dostává se
do dalších částí zažívacího traktu, kde
jej tam přítomné bakterie začnou kvasit. Jedinou možností je bezlaktózová
dieta.

CELIAKIE
patří mezi tzv. autoimunitní onemocnění. Její podstatou je abnormální reakce imunitního systému nemocného
jedince na lepek. V jeho střevě vznikají
obranné látky namířené proti lepku.
Současně poškozují stěnu trávicí trubice (tenkého střeva). Rozvíjí se zánět
a strádající sliznice mění své vlastnosti. Dochází k poruše trávení některých
cukrů a nedostatečnému vstřebávání
bílkovin, tuků, minerálů a vitamínů.
K typickým obtížím celiakie patří bolesti
břicha, nadýmání, nechutenství a prů-

Leze na Vás
choroba?
K léčbě akutního zánětu průdušek,
který nevyžaduje léčbu antibiotiky.

First choice. Fast recovery.

Typickými příznaky jsou:
kašel
zahlenění

A obvykle je předchází
nebo doprovází:

pocit „nachlazení“
škrábání v krku nebo
bolest v dýchacích cestách

Kaloba® je lék k vnitřnímu užití s obsahem patentovaného extraktu EPs® 7630
z kořene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Schwabe Czech Republic s.r.o.,
140 00 Praha 4, Čestmírova 1,
tel.: +420 241 740 447,
e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz
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jmy. Nemocný ubývá na váze. Časem se
u něj rozvíjí chudokrevnost. Mohou se
přidat i psychické a neurologické poruchy. Vlivem porušené výživy ochabuje
svalstvo. Kůže je suchá a nehty se nadměrně lámou. Děti vykazují poruchu
růstu. Pokročilá stádia onemocnění
provázejí otoky dolních končetin.
Celiakie je vrozená porucha
imunity a jako takovou ji nelze
zcela vyléčit. Zavedená terapie
pouze potlačuje její projevy.
Hlavní zásadou léčby celiakie je
vyhýbání se konzumaci potravin obsahujících lepek.

rýma se většinou nevyskytuje u malých
dětí, propukne nejčastěji v pubertě
a rané dospělosti. S rýmou většina pacientů k lékaři nechodí, takže skutečný
počet nemocných bude podle odhadů odborníků přibližně dvojnásobný.
Neléčená alergická rýma ovšem může
způsobit vznik astmatu.

HMYZÍ BODNUTÍ

alergickou rýmou a alergickým zánětem spojivek. Nejčastější je sezónní alergická rýma, označovaná jako
„senná rýma”.
Mezi hlavní příznaky sezónní (pylové)
alergické rýmy patří kýchání (10x-30x
v jednom sledu), otok nosní sliznice,
spojený s pocitem ucpaného nosu,
rýma, svědění nosu. Často
následuje alergický zánět očních spojivek, provázený slzením, pálením a svěděním.
Pro vznik alergií jsou klíčové
určité koncentrace pylových
zrn ve vzduchu. V průměru
stačí 10 – 20 pylových zrn
v 1m3.

Alergická reakce může vzniknout i po bodnutí hmyzem,
nejčastěji včely nebo vosy, řidčeji i jinými druhy.

KOPŘIVKA A OTOKY

LÉKY
Alergie mohou způsobit i léky,
zejména antibiotika, dále barbituráty a lokální anestetika.

CELOROČNÍ ALERGICKÁ
ONEMOCNĚNÍ A JEJICH
PŘÍZNAKY
Mezi nejčastější celoroční (nesezónní) alergická onemocnění patří
alergická rýma a astma. Od sezónních
onemocnění (například pylové „senné”
rýmy) se liší tím, že pacienta trápí po
celý rok. Alergeny, které způsobují obtíže u sezónních alergických onemocnění, se naproti tomu vyskytují jen po
určitou část roku.

ALERGICKÁ RÝMA
Alergická rýma - jde o jednu z nejfrekventovanějších alergických chorob. Pacienti trpí rýmou chronicky nebo se jim
toto onemocnění neustále vrací.
V praxi ovšem bývá obtížné určit faktor, který alergický stav způsobil. Zjistit
původce onemocnění je nejjednodušší
u sezónní rýmy v případě, že její vznik
je reakcí na vdechnutý pyl. V poslední
době se diskutuje i o negativním vlivu výfukových zplodin aut ve městech
a sociálních aspektech onemocnění.
Počet pacientů s alergickou rýmou od
počátku 20. století výrazně stoupá. Zatímco tehdy představoval počet nemocných jedno procento populace, dnes se
blíží ke dvaceti procentům. Alergická
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ALERGICKÉ ASTMA
Astma vzniká v dýchacích cestách. Imunitní buňky reagují na pyl, prach, zvířecí chlupy a další alergeny. Tyto látky
pronikají do organismu při dýchání
a způsobují alergickou reakci, kterou
nazýváme astmatický záchvat.
Nejzávažnějším projevem bývá dušnost
a ztížený dech, dráždivý chronický kašel,
hvízdavé dýchání. Při záchvatu astmatu
se zužují hladké svaly průdušek, dochází k otoku sliznic dýchacích cest a tvorbě hustého hlenu. Zhoršuje se dýchání.
Důvodem vzniku průduškového astmatu mohou být podle některých odborníků faktory moderního „západního
způsobu života”, protože výskyt astmatu roste u dětí i dospělých především ve větších městech se znečistěným
ovzduším.

SEZÓNNÍ ALERGICKÁ
ONEMOCNĚNÍ A JEJICH
PŘÍZNAKY
PYLOVÁ ALERGIE
Pylová alergie se projevuje především

•

•

•

•

•

Kopřivka je krátkodobé zarudnutí kůže s tvorbou pupínků. Tato alergická reakce
může být provázena otoky,
které postihují kůži i sliznici.
Kromě alergenů může kopřivku způsobit i psychický
stres, teplo, zima a jiná onemocnění imunitního systému.
Formy kopřivky:
•
Krátkodobá
akutní kopřivka - trvá několik hodin
až dní a často bývá reakcí na léky
nebo potraviny
Krátkodobá chronická kopřivka netrvá déle než 4 týdny. Opět se
týká nesnášenlivosti na léky či jídlo.
Akutní intermitentní kopřivka projevuje se nárazově, dlouhodobé intervaly prožívá pacient bez
potíží. Většinou jde o reakci na
léky a potraviny, ojediněle na pyly
a další alergeny.
Dlouhodobá akutní recidivující kopřivka - trápí pacienta déle
než 4 týdny s krátkými intervaly
bez projevů.
Dlouhodobá chronická recidivující kopřivka - mívá mírnější projevy
a stejný časový průběh jako předchozí typ kopřivky, vyskytuje se při
infekčních onemocněních.
Dlouhodobá chronická kontinuální kopřivka - pacient se jí nezbaví
měsíce, někdy i roky.
Foto: Schutterstock.com

Komerční prezentace

RAKOVINA PRSU

PROTONY léčí bez kompromisů
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním
u žen a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologické
onemocnění. Jen v České republice v roce 2012 onemocnělo
rakovinou prsu nově 6852 žen, z nichž přibližně 10% bylo ve
věku pod 45 let a 20 % ve věku pod 50 let. Zhruba 75% žen
má v době diagnosy onemocnění I nebo II stadia, tedy onemocnění, kde se předpokládá po léčbě dlouhá doba dožití.
I když rakovina prsu je samozřejmě onemocnění, které může
mít fatální důsledky, díky včasné diagnostice a novým technologiím stoupá šance na úspěšnou léčbu. Teď tyto šance
zvyšuje i protonová léčba.
V léčbě rakoviny prsu se dnes často kombinuje více způsobů
léčby jako chirurgie, hormonální léčba chemoterapie, biologická léčba a radioterapie, tedy ozařování.
Ozařování je doporučováno v případech, kdy je odstraněna
pouze část prsu, nebo u pokročilého nálezu nebo rakoviny
prsu, která se rozšířila do lymfatických uzlin, a to i po mastektomii. Často se tedy ozařování musí provádět tak, že se ozáří
i hrudní stěna a mízní uzliny umístěné v podpaží a podél klíční kosti a vnitřní mléčné žlázy podél hrudní kosti. U rakoviny,
která se vyvíjí v levém prsu, je tato jinak účinná metoda problematická, protože sebou nese vysoké riziko ozáření srdce,
v důsledku jeho anatomické blízkosti u prsní tkáně. Podobně
to platí pro část plic v případech, kdy je třeba ozařovat i část
hrudní stěny. Pokud je indikováno ozařování
lymfatických uzlin, pak běžné ozařování zasáhne zbytečně i srdce a plíce. V těchto případech mluvíme o kardiotoxicitě nebo pneumotoxicitě onkologické léčby, tedy o vedlejších
nežádoucích účincích na kardiovaskulární nebo dýchací systém. Kardiotoxicita se tak může po ukončené, a z hlediska léčby
nádoru úspěšné léčbě,
projevit v horizontu několika let
jako srdeční
selhání, arytmie, hypertenze, srdeční infarkt
apod.
Právě z důvodu, že včasná léčba je vysoce účinná a dává šanci na
dlouhé dožití, je klíčovým faktorem při volbě léčebné metody právě její toxicita neboli
škodlivost.
Protonové centrum v Praze zahájilo program léčby karcinomu prsu. Ze všech
možných přístupů totiž právě pro-

tonová terapie splňuje požadavek na redukci dávek na oba
kritické orgány (srdce a plíce) zároveň, snižuje riziko vzniku
sekundárních nádorů z ozáření díky snížení celkové dávky
na organismus.
Protonová terapie využívá fyzikální vlastnosti protonového
svazku, jehož předností je přesné zacílení a uvolnění dávky
energie přímo v nádoru s minimálním zasažením okolních
tkání. Pokud by snížení rizik měla dosáhnout fotonová radioterapie, musela by se snížit dávka záření, což by vedlo k nedostatečnému ozáření a neúplné léčbě.

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE:
•
•
•
•
•

Přesné zacílení protonového paprsku
Vynikající pokrytí cílového objemu
Chrání srdce, plíce, míchu a druhý prs
Snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů
Proton lze použít při opakovaném záření

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE U LEVÉHO PRSU
OPROTI BĚŽNÉ RADIOTERAPII:
•
•
•

Dávka na srdce nižší o 99%
Dávka na plíce nižší o 81%
Dávka na druhý prs nižší o 96%

Výhody protonové terapie zdůrazňuje i primář PTC MUDr.
Jiří Kubeš: „Běžné ozařování fotony již narazilo na svůj fyzikální limit a nedá se předpokládat, že další technologický
vývoj zásadně pomůže v dalším snižování dávek na rizikové
orgány, ale díky PROTONOVÉ TERAPII je možné srdce i plíce
uchránit“.
Protonová terapie dává i šanci v případě druhého ozáření.
Pokud se totiž nádor vrátil po běžné radioterapii, možnost
léčby je omezena a druhé kolo radiační léčby často nebývá
možné vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně
důležitých orgánů a tkání. Protonovou terapii však lze použít
i v tomto případě nezbytného opakovaného ozáření.
Protonové centrum v Praze je nejmodernější pracoviště svého druhu v Evropě a jeho lékaři využívají protonovou terapii s modulovanou intenzitou (IMPT). Tato technologie jim
umožňuje více selektivně umístit vysokou dávku záření do
nádoru a zároveň snížit dávku na okolní důležité orgány
a tím snižují rizika vedlejších účinků konvenční radioterapie.
Protonová terapie je léčba bez kompromisů – léčí a myslí na
vaši budoucnost.

Objednejte se na konzultaci zdarma na:
pacient@ptc.cz
222 999 000
www.ptc.cz

Zdraví

Zdraví

VIRY

KDYŽ

ÚTOČÍ

Právě na jaře na nás útočí viry chřipky nejčastěji. Zpravidla nečekaně a v době,
kdy se nám to nejméně hodí. Chřipku vyvolává celá řada vzájemně si podobných
virů se mimořádnou schopností rychle se šířit. Nejúčinnější je samozřejmě
prevence, tedy dělat vše proto, abychom byli co nejvíce odolní. Ale pokud přece
INZERCE
jen onemocníme, i v této situaci existují možnosti, které příznaky onemocnění
zmírní a umožní nám rychlejší návrat do normálního života.

Zdraví

Vyplatí se dodržovat několik účinných
a jednoduchých zásad, které pomohou
riziko infekce snížit.

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Záleží na vás, jestli vsadíte na očkování,
nebo přirozený způsob obrany organismu. Lékaři sice očkování doporučují,
jako jednu z nejúčinnějších prevencí.
Většinou obsahuje tři druhy chřipkových virů, u nichž odborníci očekávají,
že se bude v daném období vyskytovat nejčastěji. Když odhad odborníků
vyjde, pak je tato prevence může být
účinná u 70 až 90 procent očkovaných.
Pokud očkování odmítáte a volíte přirozenou cestu, ideální je vsadit na zdravý
životní styl s dostatkem pohybu, zdravé stravy a vitamínů z čerstvého ovoce
a zeleniny, taky bylinky a čaje, třeba zázvorový (skvěle chutná s citronem bez-
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inkovým sirupem nebo medem) nebo
třeba účinné colostrum. Nejvíce je ho
v mateřském mléce, ze kterého se taky
získává. Přípravky s jeho obsahem účinně posilují obranyschopnost organismu
a jsou přirozenou prevencí.

KDYŽ VÁS VIRUS PŘECE JEN
ZASÁHNE
Pokud i navzdory všem opatřením
chřipkou onemocníte, stačí sáhnout po
stejném přípravku určeném pro akutní
stavy. Čím dříve přípravek nasadíte, tím
lépe. Ideálně ihned při nástupu chřipky,
když začnete pociťovat celkovou slabost, mrazení, kýchání nebo bolesti ve
svalů a kloubů. Pokud pociťujete škrábání k krku, můžete ráno a večer kloktat vlažnou vodu, do níž přidáte dvě
kapky tea tree oleje a tuto směs můžete také inhalovat. Dobře působí i čaje

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

ČEMU SE VYHNOUT
V období chřipek je dobré nepobývat v místech s velkou koncentrací
lidí, jako jsou např. supermarkety,
čekárny u lékaře, ale i dopravní prostředky. Stav organismu významně
ovlivňuje dobrá kondice, k níž přispívá vhodná strava a dostatek pohybu
i spánku. Pokud můžete, snažte se
vyhýbat stresu, dodržujte pitný režim
i zásady důkladné hygieny rukou.
Zásadně používejte jednorázové papírové kapesníčky, které odhazujte na
bezpečné místo. Pokud se celoročně
neotužujete, dbejte na teplé a pohodlné oblečení a často větrejte.
Foto: Schutterstock.com

Dá se něco dělat s ko… ko…
koktáním?
Jako horký brambor si koktajícího pacienta většinou mezi sebou přehazuje
hned několik odborníků. Neurolog jej posílá k psychiatrovi, psychiatr k psychologovi a ten zpátky k neurologovi. Mnohdy není vůbec snadné se dopátrat
skutečné příčiny a koktání vyléčit. Mou praxí prošlo mnoho takových pacientů. Dobrou zprávou je, že svými reálnými výsledky homeopatie ukázala, že
tento nepříjemný problém může nejen zmírnit, ale i úplně vyléčit.
V případě koktání homeopaté nejčastěji sahají po léku Argentum nitricum. Je účinný zejména, pokud
pacient koktá, když je na něj upřená pozornost, když se dostane do časového presu nebo pod tlak, který
způsobí očekávání nějakého výkonu. V tu chvíli není jedinec schopen koordinovat a řídit svou řeč a jeho
projev je velmi uspěchaný.
Konstituční typ Argentum nitricum zpravidla trpí neurózami, tiky, mimovolnými svalovými záškuby či automatickými pohyby. Aby se uklidnil, okusuje si nehty, trhá vlasy, škrábe si kůži, mechanicky si
vytváří záděry. Užíváním přípravku Argentum nitricum AKH se ztrácí nejen koktání, ale také chuť na
sladké, migrény vzniklé z usilovného soustředění, automatismy i nervové tiky.
Druhým nejčastěji nasazovaným lékem v případě koktavosti je Artemisia vulgaris AKH. Příčiny poruchy řeči, které se objeví u hubených dětí s výraznými kruhy pod očima, mohou být tři. Epilepsie, prožitý
šok a vnitřní cizopasníci. Koktání tak může být součástí malých epileptických záchvatů (petit mal) nebo
následkem velkých záchvatů (grand mal), nebo začnou děti koktat poté, co se stanou svědky nehody, při
níž se někdo zraní nebo zemře. To pak kromě koktání trpí nespavostí nebo nočním pomočováním.
Když je tělo zamořeno parazity (např. roupy), mívají děti jakési záchvaty koktání. Cizopasníci mají svůj
životní cyklus, když umírají, uvolňují při tom jed, který je pro tělo značnou zátěží. Děti pak nejenže začnou
silně koktat, ale rovněž koulí očima, mají svalové záškuby, automatické pohyby a jiné psychoneurotické
projevy. Lék Artemisia vulgaris AKH dokáže tělo parazitů zbavit. Dětem mizí kruhy pod očima a začínají konečně přibývat na váze.
Koktání, které se u velice chytrých, živých a společenských dětí začalo projevovat po závažném infekčním onemocnění nebo po očkování, pomůže vyřešit Bella-donna AKH. Dalším důvodem nástupu koktání u těchto dětí bývá rozčílení a zlost, jestliže prožijí jakýkoliv druh nátlaku nebo mají problém se zvládnutím obtížného úkolu. Bývají zhusta odhodlané a schopné proti koktání bojovat, a to víc než všichni ostatní.
V jejich případě se koktání daří nejlépe a nejrychleji mírnit nebo zcela odstranit, popřípadě vytvořit takové
podmínky, za nichž se koktání nespouští. Podle všeho i řecký právník Démosthenés, který se stal i přes
výraznou vadu řeči vynikajícím a proslulým řečníkem, odpovídal právě konstitučnímu typu Bella-donna.

ČESKÁ HOMEOPATIE PRO CELOU RODINU
JAKÉ JSOU VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE?
• homeopatika nemají nežádoucí účinky,
• vyrobeno z českých bylin a místních surovin,
• tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony,
• tablety můžete rozpustit v pití nebo přidat do jídla,
• účinek nesnižuje kofein, mentol ani dotek.
596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Dietní klub

TĚŽKOSTI PŘI HUBNUTÍ

DO PLAVEK?
Sluneční paprsky už pomalu ale jistě signalizují blížící se začátek plavkové sezóny.
Miliony Čechů vybírají dovolenou a těší se k moři či k tuzemským vodám. Roste
však i počet kilogramů, které se na poslední chvíli snažíme shodit. Jenže ne
vždycky to jde tak, jak bychom chtěli. Jak být štíhlá do plavek? Na to jsme hledali
odpověď u výživové poradkyně Martiny Divišové.

Dietní klub

INZERCE

Dietní klub

Spousta z nás bojuje s jo-jo efektem,
který se dostaví ještě před tím, než
ztracená kila vůbec stihneme předvést.
Nežádoucí efekt, který se projevuje nabytím ještě v průměru tří, čtyř kil navíc,
trápí podle výzkumu až 80 % obyvatelů České republiky, kteří se snaží redukovat svou váhu, zejména pak ženy.
Výživová poradkyně Martina Divišová
přináší díky dlouholeté praxi 4 funkční
tipy, jak zhubnout do plavek a na co si
dát pozor, což podle odborníků často
české ženy porušují.
1. ŽÁDNÉ RYCHLÉ DIETY
Každá dieta, která slibuje rychlý výsledek, není založena na redukci tuků. Ve
skutečnosti totiž dojde k úbytku svalové hmoty. Člověku se může sice zdát, že
trochu zhubl, ale ne na dlouho. „Všechny rychlé diety s sebou nesou riziko jo-jo efektu. Většinou jsou totiž založeny
na zmatení metabolismu, který se zpomalí, přejde do úsporného režimu, nepustí tuky, protože ty pro něj znamena-
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jí energii, ale zabaví se naopak svalové
hmoty,” vysvětluje výživová poradkyně.
2.

POZOR NA JEDNOSLOŽKOVÉ
PŮSTY
Právě v tomto období bývají v mnoha
dámských magazínech a na internetu
zveřejňovány zaručené limonádové,
ananasové, okurkové a další diety jako
cesta k úspěšnému hubnutí. Ani ty ale
nezaručí úbytek tuků a ženy tak mnohdy naletí. „Dieta založena na konzumaci jedné potraviny nebo jedné skupině
potravin tělu nedodává vše potřebné
pro jeho fungování. To platí i pro metabolismus. Organismus nemůže správně
pracovat, nemá dostatek živin,” říká dietoložka Martina.
3. STOP HLADOVKÁM
Vůbec nejhorší alternativou, jak se snaží české ženy docílit „lepší” siluety, je
absolutní absence potravy. Při jakémkoli nedostatku čehokoli je organismus
šokován a automaticky se zpomaluje

i metabolismus. „Tělo, které nepřijímá
potravu, si velmi dobře rozmyslí, jak
a s čím naložit. Nemůže totiž plýtvat
energií zbytečně, což se projevuje například i vysokou únavou. Dlouhodobé
hladovění může zapříčinit i celkový kolaps organismu,” upozorňuje paní Divišová a dodává: „V momentě, kdy takto
zmatený organismus začne znova přijímat potravu, vše, co zkonzumujeme, si
uloží v podobě tuku, protože právě ten
je jeho energetickou zásobárnou.” Jo-jo efekt je tedy stoprocentně zaručen.
4. NOVÁ VÝCHOVA VE VÝŽIVĚ
Úspěšné hubnutí je možné pouze za
předpokladu, že tělu dodáme vyvážený příjem potravy. Je nutné člověka
donutit přehodnotit dosavadní stravování. K tomu mu může pomoci celá
řada profesionálních programů k tomu
určených.

Foto: Schutterstock.com

dresy & trička

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

pro fanoušky i hráče
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Pořiďte si nové dioptrické brýle a druhé pro vás
nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!

na kompletní
dioptrické brýle
Zdarma jsou vždy kompletní dioptrické brýle v nižší nebo stejné hodnotě, jako kompletní dioptrické brýle
zakoupené. Nevyčerpanou hodnotu dražší kompletní zakázky nelze směnit za peníze ani další zboží.
Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik včetně outletu
FAOC Štěrboholy, Praha. Slevy se nesčítají. Akce platí od 7. 3. 2016 do odvolání.

www.fokusoptik.cz

Předsezónní sleva
na všechny sluneční brýle!

Psychotéma

TÁTO

PROČ NEJDEŠ NA MATEŘSKOU?
Zákon jednoznačně předpokládá, že na mateřskou dovolenou může za stejných
podmínek nastoupit žena i muž. Přesto se to na dětských hřištích tatínky zrovna
nehemží. Znamená to snad, že by se o své potomky muži nedokázali postarat.
Ovšemže ne!

Psychotéma
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Tatínek s kojencem v náručí, oddaný
otec hrající se synem fotbal, táta, co
pofouká copaté holčičce bolavou ručičku – máloco v nás dokáže vyvolat
takovou bouři emocí. Děti své tatínky
obvykle milují a užijí si s nimi spoustu
dobrodružství. Proč s nimi tedy vlastně
muži nestráví ty krásné první tři roky?
Rozhodnete-li se partnera v roli otce
na mateřské vyzkoušet, zbývá
vám přece zdolat pouhé tři
problémy!

Výčet denních aktivit muže bude o poznání kratší. Tatínek se dokonale postará o dítě. Ráno si s ním pohoví v posteli, potom si pohrají s autíčky a sní
mámou připravený oběd. Vyrazí spolu
do parku. Vyzkouší všechny houpačky
v okruhu několika kilometrů. Odborně
zhodnotí šlapací autíčko Matěje odnaproti a rasy všech psů potulujících se po

MUŽI JSOU Z MARSU,
ŽENY Z VENUŠE
tak by se dal nazvat ten první.
Muž je zkrátka jinak založený
a jeho hlavním rysem je, že dokáže dělat pořádně jen jednu
věc. Každý, kdo má na starosti
předškolní dítě, ještě lépe dvě
až tři takto malé děti už možná ví, kam mířím. Pro ty ostatní zkusím objektivně porovnat
všední den maminky na mateřské se stejným dnem, kdy si dítěte užívá táta.
Maminčin den vypadá asi takto.
Ráno vyběhne z postele o půl
sedmé, aby rychle dala vařit jídlo na sporák, nacpala prádlo do
pračky a oblékla po ránu velmi
čilé děti. Během jejich plazení,
batolení a běhání dovaří oběd,
vyluxuje, utře prach, pověsí
prádlo, usuší prádlo, vyžehlí
prádlo. Zhruba desetkrát uklidí
rozházené hračky, minimálně
pětkrát převlékne počůrané,
pokakané a polité děti. Počtvrté vytře chodbu, kterou zašlapal pes, když ho mladší z dětí
lákalo do svého pokojíčku. Mezitím odebere dítěti šroubovák,
kleště, špičatou tužku a nůžky. Nakrmí
domácí zvířata a posléze i děti. Nacpe je
do vycházkových oblečků a vyrazí s nimi
na nákup maskujíc to výpravou na dětské hřiště. Pohoupe děti na staré rezavé
houpačce v parku, dotáhne domů čtyři
tašky nákupu, opět převlékne a nakrmí
děti. Vykoupe je, přetrpí bitvu o pohádku na dobrou noc. Znovu uklidí celý byt,
smyje stopy kaše ze stropu a stěn, popáté vyhodí psa dožadujícího se pobytu v bytě. Naservíruje manželovi večeři
a tváří se, že se vlastně doma celý den nic
zajímavého nedělo.
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ženu na mateřské. Vzhledem k tomu,
že tyto paní bývají poměrně drahou
záležitostí, obvykle rodina od modelu
muž na mateřské dobrovolně ustoupí.

KDYŽ JE TÁTA ANDĚL
Abychom ale mužům nekřivdili, uvažme, že mohou existovat i jiné exempláře. Muži, kteří opravdu zastanou většinu
domácích prací. Není pro ně
problém uvařit, vyprat, vyluxovat a dokonce občas i něco
upečou. Ve chvíli, kdy táta
dokonale zastane mámu,
objeví se problém číslo dvě.
Máma nezastane jeho. A teď
vůbec nechci naštvat emancipované ženy a naznačit, že
by snad byla žena v zaměstnání méně schopná než muž.
To rozhodně ne, jenom je obvykle méně placená. Ačkoliv
se o rovnosti obou pohlaví
hovoří dlouho, realita je pořád stejná. Při výběru zaměstnání obvykle dostane lepší
místo muž než žena a pokud
ho i ve výběrovém řízení porazí, stejně je pak hůře placená. Je to tak v nás přece zafixováno. Muž je živitel rodiny
a k tomu musí mít náležité
podmínky.

SOUSEDÉ JSOU HLUPÁCI

parku. Dorazí domů, oblečení ledabyle
pohodí po křeslech a u televize nedočkavě vyčkávají příchod mámy, aby jim
naservírovala večeři a vyslechla, jak je
únavný den zcela vyčerpal. V této chvíli
se dostáváme ke klíčovému bodu celé
kauzy. Pokud má celý systém fungovat,
je nutné zabezpečit, aby vyčerpanou
matku ve chvíli příchodu neskolil zoufalý nepořádek v bytě. To v praxi znamená, že příchod matky musí předcházet
příchod služky, která zahladí stopy bojových her otce a syna či dcery a stihne
udělat vše, co obvykle zbývá na každou

Pokud ani tenhle problém
není z těch, které vás trápí, potom už tomu, aby tatínek zůstal doma, vlastně
nic nebrání. Tedy až na pár
hloupých lidí. Musíte počítat s tím, že se vás sousedé
v domě třikrát přeptají, jestli je manžel nezaměstnaný
nebo úplně neschopný. Sousedky vás
odsoudí, jako krkavčí matku, která
odhodila nemluvně. Kamarádky se na
vás budou dívat jako na dva naprosté
blázny. A vy sama se budete často cítit
prapodivně. Stokrát se vám v hlavě přemele ve chvíli, kdy budete ráno svého
sladkého bobánka opouštět, jestli vám
peníze a kariéra za to opravu stojí. Stokrát vám to bude rvát srdce. A tisíckrát
se budete ptát, jestli je opravu v pořádku, aby zůstal táta na mateřské.
Iva Nováková, foto: Schutterstock.com

LÁSKA MEZI PÍSMENKY

COOBOO

Elizabeth se stane svědkyní brutální vraždy, za níž stojí
mafie. Žena se obrátí na policii a naivně věří, že ji právní
systém ochrání. Žije pod falešným jménem na zdánlivě
utajené adrese. Nemá představu o tom, že dlouhá
chapadla mafie sahají i do policejních sfér a že místo,
které mělo být pro ni bezpečným útočištěm, se změnilo
ve smrtící past.

Od chvíle, kdy bývalý mariňák Jack Morgan založil
firmu Private, její význam narostl. Stala se nejvýkonnější
vyšetřovací agenturou na světě. Když najdou Jackovu
bývalou milenku zavražděnou v jeho posteli, je on sám
rázem hlavním podezřelým. Jack ví, že čelí nejmocnějším
nepřátelům za svou kariéru. Nesmí udělat žádnou chybu,
jinak přijde o vše, i o život.

Šestnáctileté Delilah se povedlo nemožné. Dokázala
vytáhnout okouzlujícího prince Olivera ze stránek
oblíbené pohádky a vyměnit ho za svého kamaráda
Edgara. Co ale s takovým princem v našem světě? Přece jen
tu máme trochu jiná pravidla. Takže zatímco se Oliver učí
přecházet ulici, Edgar se musí vypořádat s rolí chrabrého
prince, jehož život se při každém čtení opakuje. Může najít
princ z pohádkového příběhu svůj šťastný konec v našem
světě, nebo se bude muset s Delilah rozloučit?
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TAJUPLNÁ ŽENA

Příručka pro kluky a holky
Je tu největší Mistrovství Evropy ve fotbale a tato kniha ti
nabízí to nejlepší ze zajímavostí a informací o Euru, jeho
fotbalových hvězdách a jednotlivých národních týmech.
Seznámíš se s maskotem šampionátu, provedeme tě po
fantastických fotbalových stadionech, poznáš legendární
hráče a užiješ si spoustu zábavy při luštění hádanek, kví- zů
a spoustě dalších aktivit. A samozřejmě nechybí ani super
fotbalové samolepky

SERVÍRKA

Pozorovali jste někdy hemžení tisíců mravenců
v nejbližším okolí mraveniště a přemýšleli jste, co se děje
v té veliké kupě jehličí u paty statného smrku?

Po nečekaném úmrtí despotického manžela při autohavárii si krásná Joan Medfordová musí rychle najít práci, aby
nepřišla o dům. Získá zaměstnání jako servírka v baru,
kde si jí brzy všimnou dva muži – mladý, pohledný, ale nepříliš movitý Tom a postarší, velmi zámožný Earl White III.
Ten Joan nabídne nejen 50 000 dolarů, aby splatila hypotéku, ale také velmi neobvyklou nabídku k sňatku. Nebude
však cena za nově nabytý pohodlný život příliš vysoká?

VČELÍ ÚL

ZMRZLINA S PŘÍCHUTÍ ZÁMĚRU

Sledovali jste někdy včely na louce nebo poblíž včelího úlu
a ptali jste se sami sebe, kdo jim velí? Včelí královna, nebo
někdo jiný? A co všechno musejí včely udělat, než vyrobí
med? Podobné otázky napadají mnohé z nás, ale ne
každý měl tu příležitost nahlédnout do včelího úlu. Nyní
je to možné. Tato kniha obsahuje encyklopedii včel a také
prostorový model včelího úlu, díky kterému se čtenáři
seznámí s každou jeho částí.

Obráží večírky, koncerty, hřbitovy, kabarety, literární čtení,
soutěže krásy i burlesku a teď vydává knihu! Autorská
prvotina někdejší známé pražské večírkové reportérky
a fotografky zachycuje několik let života, kdy se dívka,
původem z moravského maloměsta, během krátké doby
ocitá v ostré realitě mediálních i mezilidských manipulací.
Kniha se nevyhýbá popisu leckdy velmi choulostivých
a ošemetných situací, spojených jak s problematickými
vztahy, tak s věčným hledáním podnájmu.

MOTTO

B4PUBLISHING

MRAVENIŠTĚ

TOUHY

Josephovi je čtrnáct a na svůj věk toho má už dost za
sebou. Byl ve vězení pro mladistvé za pokus o zabití
učitele. Alespoň se to o něm říká. Má násilnického otce,
a také dceru. Jmenuje se Jupiter a narodila se, když mu
bylo třináct. Nikdy ji neviděl. I přesto ji miluje a touží se
s ní setkat. A udělá pro to cokoliv. Klidně znovu poruší
všechna pravidla...

NOXI

POD VLIVEM JUPITERU

Lucka je svobodná matka, které osud v podobě
nespolehlivého partnera uštědřil kruté ponaučení. Má
radost ze svého synka, dobré vztahy na pracovišti, jenom
doma trpí v područí despotické nemocné matky, která jako
by jí nechtěla dopřát žádnou radost ze života. Lucku ubíjejí
problémy všedních, jednotvárných dní a už ani nedoufá,
že by ji mohlo ještě potkat něco hezkého. Až jednoho dne
odjede na lyžovačku a její život se úplně změní…

NEYMAR: MŮJ PŘÍBĚH
Ohromil Brazílii a v dresu FC Barcelona se jeho hvězda
rozzářila naplno. Cestu za slávou a úspěchem líčí
světoznámý fotbalista Neymar Jr. s pokorou, děkuje za ni
Bohu a své rodině, zejména otci. Ten vypravuje příběh ze
svého pohledu – popisuje, jak ho poprvé přivedl na hřiště,
radil mu, aby se neustále pohyboval a nezastavoval se,
pomáhal mu s přestupy a obezřetně nakládal s vydělanými
penězi. Svému synovi chtěl zkrátka dopřát maximální
svobodu, aby mohl zářit. A to se mu podařilo.

ALEA DÍVKA MOŘE: VOLÁNÍ Z HLUBIN
Nikdy se nepřibližuj k vodě! To byla poslední slova její
matky, předtím než zmizela. Aleu však voda a tajemství
kolem ní natolik přitahuje, že se vydává s kamarády na
plavbu po moři. Při jedné bouři ale spadne přes palubu
a už nikdy nebude nic jako dřív…

LET 305
Bývala jsem obyčejná holka. Klidně jsem proplouvala
životem a nic neřešila. A pak se to stalo. Zkolabovala
jsem ve škole. Svět se mi obrátil vzhůru nohama a já
nemám ani ponětí, co se to děje s mým tělem! Proč se
musím skrývat? Já se tak strašně bojím... Nechci zemřít!

X.Y.Z

FRAGMENT

PROJEKT ALFA – V PASTI

Představte si, že cestujete v letadle, které spadne někde
uprostřed anglické krajiny. Havárii přežijete jen vy
a několik cestujících. Navíc zjistíte, že svět, ve kterém jste
se ocitli, je zcela odlišný od toho, který jste před několika
hodinami opustili. Harper Laneová společně s Nickem
Stonem hledají odpovědi a postupně dávají dohromady
fakta. Zjišťují, že mají v rukou moc změnit budoucnost
a zachránit náš svět… nebo ho ukončit…

Rozhovor

CHTĚLA JSEM
NĚCO DOKÁZAT
Chtěla se hýbat a k tomu učit. A povedlo se jí to dokonale spojit. Dnes je Hanka
Kynychová nejen cvičitelkou, ale také lektorkou fitness a televizní moderátorkou,
majitelkou fitness studia, ale také zakladatelkou vlastního nadačního fondu, který
pomáhá dětem z dětských domovů. K tomu je také manželkou a maminkou
osmiletých dvojčat Alexandry a Sofie a sedmnáctiletého syna Filipa.

JAK JSTE STRÁVILA
VELIKONOCE?
Velikonoce mám ráda a snažím
se vždycky si je užít. I když je teď času
málo, protože vrcholí moje cvičební
tour Pohyb pomáhá. Letos byly čtyři
dny volna, ale já jsem je částečně trávila i ve studiu. Protože se stravujeme
bezlepkově, upekla jsem bezlepkový
mazanec a beránka. Trochu jsem se
bála, jak dopadnou, ale povedly se
a všem chutnaly. Na Velikonoce k nám
samozřejmě chodí – jak se říká koledníkům u nás na Moravě – šmigrusanti. Když zazvoní, jedna z holčiček nese
mašličky, druhá vajíčka, já většinou
penízky. A starší koledníky pohostíme
slivovičkou nebo jiným panákem. Bohužel jsme nestíhali zajet za rodiči na
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Moravu, protože už jsem v pondělí odpoledne měla lekce ve fitku, ale i tak
jsme si Velikonoce užili. Moje holky
mají ale mnohem raději Vánoce a na
Velikonocích je baví hlavně barvení vajíček. Nemohou pochopit tradici, že se
mají nechat vyšlehat pomlázkou.

V ČEM SPOČÍVÁ TOUR POHYB
POMÁHÁ?
Tour Pohyb pomáhá je součástí preventivního projektu Policie ČR s názvem
Zkus to říct, který se snaží dostat do
povědomí prevenci domácího násilí a násilí uplatňovaného na ženách.
Tour má letos zatím čtyři zastávky ve
čtyřech městech, po Praze je to ještě
Rakovník, Domažlice a Brno. V Praze
si se mnou některé ženy povídaly a já

díky jejich příběhům zažívala krásné
chvíle. Svěřovaly se mi, že na základě
mého příběhu, mé zkušenosti s domácím násilím, o které jsem se nebála promluvit, ony dostaly sílu se vzepřít svému osudu a vymanit se ze situace, ve
které se ocitly. Měla jsem z toho velkou
radost. Velkým problémem totiž není
jen domácí násilí, ale také psychický
dopad, který na ženy má. Ony si myslí, že všechno je jejich problém. Za tu
situaci obviňují sebe a ne toho muže,
tedy agresora. Jejich problém je v tom,
že dopustily, aby se k nim někdo takto
choval. Muž bude vždycky silnější, měl
by být ochránce a ne agresor. Proto se
projekt jmenuje Zkus to říct. Aby se
ženy přestaly bát a řekly si: A dost, už
si to víc nenechám líbit.

Rozhovor

Rozhovor

a je nenáročný na trávení. Naše tělo
je unavené ze všech zplodin, těžkých
kovů, chemie, kterou do sebe dostáváme, a orgány jako ledviny nebo játra
je musí filtrovat. Takže jim zbývá málo
energie na to, aby se popraly s ne úplně
ideální a zdravou stravou. Žiju v Praze,
nemůžu ovlivnit, jaké je tu ovzduší, ale
můžu šetřit své tělo tím, že mu budu
dávat zdravou stravu.

STRAVOVALA JSTE SE NĚKDY
„NEZDRAVĚ“?
Vlastně ne. Jako dospívající holka jsem
bydlela na internátu a už tam jsem si
dávala pozor na to, co jím. Vysledovala
jsem, že některé jídlo mi nedělá dobře, stejně jako že se mi hůř tráví, když
některá jídla zkombinuju. Tak jsem si
jídlo začala hlídat a postupně se mými
radami začaly řídit i ostatní holky. Podvědomě jsem třeba jedla buď sacharidy, nebo bílkoviny, tedy maso. Bylo to
za totality, kdy nikdo neměl ani tušení
o dělené stravě. Ale v podstatě jsem
dodržovala její zásady. Já jsem v té
době dělala gymnastiku a potřebovala
jsem být fit a zvládat náročné tréninky. Pak jsem přešla na aerobik a začala
si stravu opravdu hlídat. Ono ani není
možné nacpat se knedlíky a za hodinu jít do tělocvičny, bylo by mi těžko
a vlastně i špatně. Dnes jím ještě jinak,
mnohem lehčeji, než jsem kdy jedla.
Protože trávím spoustu hodin denně
v tělocvičně, ani to nejde jinak. Já totiž
stále aktivně cvičím, nejsem jen majitelkou fitness clubu, mám své klienty,
kterým se věnuju.

MÁTE TAKY NĚKDY STRACH
NĚCO ŘÍCT? NEBO ODOLÁVAT
MANIPULACI?
Nenechám se manipulovat, když něco
nechci, tak to zkrátka neudělám. Ale
v minulosti jsem manipulaci čelila
a taky jsem musela ve své profesi udělat radikální řez, změnu v podnikání.
Někteří lidé, kteří se mnou pracovali,
se chovali tak, jak jsem nehodlala akceptovat, řekněme neslučitelně s mým
jménem. Tak jsem se od nich odstřihla
a rozloučila se s nimi. Někteří klienti
ode mě odešli, ale potěšilo mě, kolik
jich zůstalo. V tu chvíli si člověk uvědomí, kolik lidí, kteří ho nemají rádi, využívají ho nebo mu jinak škodí, ho ob-
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klopuje. Nebylo to pro mě sice v první
chvíli lehké, ale ve finále to bylo velmi
poučné a hlavně očišťující.

VRÁTÍM SE K TÉMATU STRAVY.
JAK JSTE DOSPĚLA
K BEZLEPKOVÉ DIETĚ?
U mého téměř sedmnáctiletého syna
lékaři v jeho dvou letech diagnostikovali intoleranci na lepek. Tak jsem mu
musela přizpůsobit vaření i stravování.
Dávám mu s sebou do školy bezlepkové jídlo, vařím mu i oběd. A protože
se mi nechce připravovat dvě různá
jídla, stravujeme se bezlepkově všichni. Ostatně i Sofinka má intoleranci
na lepek. Tento způsob stravování je
šetrný vůči zažívání, hlavně střevům,

BÝVÁTE NĚKDY LÍNÁ?
Jako že bych necvičila? To je jako kdybych neměla pracovat. Pro mě je cvičení má práce, a zároveň koníček, ale
taky trochu nutnost. Zpěvák si hýčká
hlas, herec tvář, já potřebuju mít pro
svou profesi vypracované tělo.

ZNAMENÁ TO, KDYŽ JSTE TŘEBA
NA NĚJAKÉM VEČÍRKU, DÁMSKÉ JÍZDĚ S KAMARÁDKAMI, ŽE
NIKDY NEZHŘEŠÍTE?
Když jsem například na nějaké společenské akci, kde je raut, ani nemusím
hřešit. Je tam spousta různých dobrot
a já si vyberu tu, která mi chutná a není
proti mým stravovacím zvyklostem.
Třeba malinké tataráčky, různá masa,

Rozhovor

ryby, kanapky. Sekci dorty vynechám,
ale ne s těžkým srdcem. Nemusím mít
sladké za každou cenu. Hlídám to ne
z povinnosti, ale tak nějak automaticky.

MYSLÍTE SI, ŽE MÁTE TAKOVÝ
ŘÁD DÍKY SPORTU? A PROLÍNÁ
SE I DO JINÝCH ČÁSTÍ VAŠEHO
ŽIVOTA?
Mám pevnou vůli a mám ráda řád.
Mám ho v sobě a přenáším ho do svého podnikání. Ráda bych ho nastolila
i u sebe v rodině, ale to se mi zatím
moc nedaří. Můj muž má například
úplně jinou představu o tom, co znamená termín „uklizené hračky“. Z legrace mu říkám, že z našich dcer vychová
bordelářky. A pokoj našeho syna taky
obsahuje všechno, jen ne řád. Však
taky jednou za čas tak zvaně chytnu
nerva a všechno mu vyházím, abych ho
donutila udělat si ve věcech pořádek.
Řád pro mě znamená pravidla, podle
kterých všechno funguje. Nemám ráda
chaos, odkládání věcí, když lidi kolem
mě nevykonají to, co jsem jim zadala.
Samozřejmě jsem z některých představ
musela slevit. Chtěla bych mít například lépe uklizený dům, ale jsou zkrátka situace, kdy to nejde.

NĚKDE JSEM ČETLA, ŽE SE
POVAŽUJETE ZA FILANTROPA.
Za filantropa bych označila člověka,
který se snaží pomáhat v sociální sféře,
někoho, kdo je schopný rozdávat cit
a pomáhat svému okolí nebo nějaké
skupině lidí. Já jsem se například zaměřila na pomoc dětským domovům, a to
projektem Hejbejte se a zpívejte.

NEVYČETLY VÁM NĚKDY VLASTNÍ DĚTI, ŽE POMÁHÁTE TĚM
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, ALE NA
SVÉ DĚTI NEMÁTE TOLIK ČASU?
Projekt Hejbejte se a zpívejte funguje
už deset let, ale nikdy mi mé děti nevyčetly, že se mu věnuju na úkor času, který bych mohla trávit s nimi. Když jsem
s ním začala, Filipovi bylo sedm. Pravda, ten první rok jsem domovy osobně
objížděla, abych projekt představila,
vždycky jsem si naplánovala trasu tak,
abych jich o víkendu stihla navštívit co
nejvíc. Takže on ten rok trávil víkendy
většinou s taťkou. Když se narodily hol-

Hanka Kynychová se narodila 10.4. 1968 v Kroměříži. Od dětství se věnovala
sportu, zaměřila se na gymnastiku, později na aerobik. Vystudovala obor vychovatelka na pedagogické škole, pracovala jako vychovatelka volnočasových aktivit v domově mládeže v Kroměříži. Později vystudovala Českou školu aerobiku
Heleny Jarkovské, natáčela OK Jump, cvičební pořady po různé televize. Vdala
se a v roce 1999 porodila syna Filipa. Otevřela si vlastní fitko, vymyslela projekt
Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, který se věnuje volnočasovým aktivitám a vzdělání dětí z dětských domovů. Současně založila Nadační fond Hanky Kynychové, který kromě projektu Hejbejte se a zpívejte pořádá řadu dalších
aktivit pro děti z dětských domovů. V roce 2008 se jí narodila dvojčata Alexandra
a Sofie. Dnes vede svoje fitko, stará se o Nadační fond, moderuje pořad na TV
Prima Vychytávky extra.
ky, můj muž byl tak hodný, že domovy
objížděl se mnou. Naložili jsme tedy
holky a Filipa do auta a vyráželi. Bylo
to hodně vyčerpávající a asi bychom to
už nedělali, tak jsem zvolila jiný model.

Pravda ale je že Filip a teď i holky se
projektů taky účastní, když přijedeme
někam do domova, hned se připojí
ke zdejším dětem. Nestydí se, hned si
s každým povídají. Takže myslím, že

95

Rozhovor

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Moje nejstarší vzpomínka je spojená s babičkou. Když umřel děda, babička mi řekla, jestli nechci jít spát k ní. My jsme bydleli všichni
na jednom statku, já to měla k babičce dvacet kroků. Od té doby jsem si vždycky vzala přes pyžamo pléd a šla k ní. Povídaly jsme si
spolu, pouštěly jsme si Kolotoč, topily si v kamnech. S ní jsem mohla ponocovat, měla jsem s ní moc krásný vztah a ona mě hodně
ovlivnila.
mé děti rozhodně nestrádají. A když já
na ně zrovna v tu chvilku nemám čas –
mají přece taky tatínka, kterého holky
milují víc než mě. Alespoň mám někdy
ten pocit, Jsou to zkrátka typické tatínkovy holčičky, oni to s ním umí. (smích).

PROČ JSTE SE ZAMĚŘILA NA
POMOC DĚTEM, A NE TŘEBA
DŮCHODCŮM NEBO JAKÉKOLIV
JINÉ SKUPINĚ?
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Nevím, možná to souvisí s mými plány
učit. Já jsem zkrátka chtěla dělat ještě
něco dalšího k tomu, že vedu cvičební
lekce a mám fitness club. Intuice mě
směrovala k dětem a já se jí držela.

lem domluvili, že případně dítě adoptujeme. Jakoby se tím ve mně uvolnilo
jakési napětí, vyřešila jsem to, co mě
tížilo, a konečně jsem přišla do jiného
stavu.

NESOUVISELO TO NĚJAK S TÍM,
ŽE JSTE UVAŽOVALA O ADOPCI?

DCERY SE VÁM NARODILY AŽ VE
ČTYŘICETI LETECH. ZVAŽOVALA
JSTE DLOUHO, JESTLI SI POŘÍDÍTE V TOMTO VĚKU DALŠÍ DÍTĚ?

A adopci jsem uvažovala dřív, než se mi
narodil Filip, protože jsem dlouho nemohla otěhotnět. Tak jsme se s manže-

Narodily se pár měsíců před mými čty-

Rozhovor

nebo nechtějí přivést dítě do nevyřešeného vztahu. V tomhle potřebuju mít
jistotu.

V JAKÉ RODINĚ JSTE
VYRŮSTALA?
V dělnické rodině, rodiče chodili do
práce na šestou nebo sedmou a kolem
třetí nebo čtvrté se vraceli domů. Byli
velcí sportovci, táta hrál nejdřív závodně fotbal a pak trénoval. Máma s ním
jezdila denně na kole do práce, každý
čtvrtek chodila na cvičení, takže mi šla
příkladem. Já jsem začala velmi brzy
dělat gymnastiku. Každý den jsem
hned po škole mazala na trénink, to
byl můj svět.

NEVADILO VÁM, ŽE JSTE MUSELA NA TRÉNINK A NEMOHLA
PROHÁNĚT KLUKY?

řicátinami a nebylo co zvažovat. Moc
jsem je chtěla a doufala jsem, že to budou dvojčata. O pár let dřív nebyl čas.
Ne že bych si chtěla užívat jen s jedním
dítětem, ale neměla jsem vyřešené záležitosti týkající se podnikání, neměla
stabilní pozici natolik, abych si mohla
dovolit vyskočit na nějaký čas z tohoto
soukolí. Navíc já jsem zariskovala - pořídila jsem si úvěr a na něj drahé stroje. Věděla jsem, že je to velký závazek,
nemohla jsem si dovolit přestat v tu
chvíli pracovat. Ale dařilo se mi úvěr
splácet a splatit a mohla jsem si tedy
dovolit otěhotnět. Proto chápu ženy,
které zakládají rodinu až později, protože nemají pevnou pozici v profesi,

Vůbec ne, trénink byl samozřejmost
podobně jako škola. Pokud jsem se
nějakému klukovi líbila, on mě pak
doprovázel z tréninku domů, to bylo
mé rande. Měla jsem poměrně přísnou
výchovu, ale nijak jsem se proti ní nebouřila. Jen mě občas štvalo, že ještě
v osmnácti jsem musela být do půlnoci doma. Nebo mě vytáčelo, když mi
máma říkala: „Jestli si budeš kousat
nehty, nikdo si tě nevezme“. Výsledek
je ten, že si je koušu pořád, ale jen někdy a málo, ale koušou si je všechny mé
děti, asi to mají po mně v genech. Byla
jsem poslušná a skromná holka a myslím, že jsem taková dodnes. Máma mě
motivovala k tomu, že se pořád musí
něco dělat. Já to mám podobně. Když
můj syn řekne: „Mami, půjdu něco dělat do garáže“, a za hodinu tam ještě
není, rozčiluje mě to. Občas jsem jako
na pérko ale snažím se zpomalovat.
I když někdy to jde těžko. Můj život je
rychlý. Vždycky byl.

JE SPOUSTA ŽEN – CVIČITELEK,
ALE NIKDO JE NEZNÁ. ČÍM TO,
ŽE PRÁVĚ VY JSTE SE STALA
ZNÁMOU TVÁŘÍ?
Já jsem měla odjakživa v plánu, že
budu učit. Na základní škole jsem měla
ale čtyřku z češtiny a moje třídní učitelka mi vysvětlovala: „Haničko, tohle
nikomu neříkej, ty nemůžeš nikoho
učit, vždyť skoro propadáš“. Na třídním srazu o mnoho let později mi pak

říkala: „Já jsem nechápala, kam ty cílíš,
ale vždyť ty vlastně učíš“. Já jsem věděla, že chci něco dokázat. Nejdřív jsem
dokázala odejít do Prahy. Pak jsem
chtěla dokázat být vidět. Dostala jsem
se do klubu Heleny Jarkovské, která
byla známá a dostávala první nabídky nafotit cvičení pro časopisy, natočit
je pro televizi. Byl to třeba pořad OK
Jump. Dostaly jsme příležitost mluvit
na kameru, všechno jsem se učila za
pochodu. Když jsem se vrátila z jednoho čtrnáctidenního natáčení, tuším, že
na Kanárských ostrovech, věděla jsem,
že tohle přesně chci – dostat podobnou příležitost, být vidět na kameru,
ale zároveň se věnovat cvičení. A ony
pomalu přicházely. Měla jsem třeba
pravidelný blok cvičení v pořadu Prima jízda, ráda vzpomínám na pořad
Supermáma na televizi Metropol, ale
největší škola pro mě bylo asi ranní
živé vysílání ve Snídani s Novou. Líbil
se mi ten adrenalin, šimrání v břiše.
Teď mě moc baví na Primě pořad Vychytávky extra.

NA CO VY JAKO CVIČITELKA
VĚŘÍTE? NA JAKÝ POHYB?
Každé klientce říkám, že je potřeba se
jednou až dvakrát týdně zpotit a jednou až dvakrát týdně posilovat. K aktivitě jako je třeba zumba nebo H.E.A.T.
nebo aerobik je potřeba nějaké anaerobní. tedy posilovací cvičení. Z běhu
nevytrénujete sval, a když budete jen
posilovat, nebudete mít fyzičku a nic
neuběhnete.

ČÍM MYSLÍTE, ŽE SE OD OSTATNÍCH CVIČITELEK ODLIŠUJETE?
Svou práci dělám strašně ráda a naplno. Přeju si, aby klientky neodcházely
zničené, ale spokojené. Tedy unavené,
ale spokojené. Nikdy bych na ně nekřičela, nejsem generál, nechci být v tělocvičně dominantní, na někom si honit
ego. Jasně, já jsem trenér a mám to na
povel, ale musím k nim míst slušný přístup. Na tom si zakládám.

Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová,
archiv H.Kynychové
Líčil a česal Pavel Kortan
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HANKA KYNYCHOVÁ

Chtěla jsem něco dokázat
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