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Sychravo, mlhavo, to je přesně to počasí, 
které nás každé ráno vítá. Listopad je 
měsíc, který v mnohých vzbuzuje pocity 
nenálady, deprese a celkové nepohody. 
Slunečních dnů už je poskromnu a většina 
z nás navíc i tu malou intenzitu záření vy-
užít nemůže - odchází do práce za tmy 
a vrací se z práce za tmy. Úplně pozitivně 
nás nenaladí ani všudypřítomná dušičková 
nostalgie, kdy při vzpomínání na naše 
blízké vnímáme intenzivněji, jak nám chybí. 
Atmosféře nepomůže ani lavina viróz, 
která zasáhla minimálně jednou už kaž-
dého z nás.
Zkrátka, není to zrovna jednoduché ob-
dobí. Je ale jen na nás, zda ho projdeme 
s pocitem zmaru, nebo se na něm naučíme 
hledat něco hezkého. Protože právě lis-
topad je měsícem úžasných barev, které 
nám příroda přichystala pro povzbuzení.  
Právě listopad bývá rájem pro houbaře 
a jenom v listopadu můžeme zažít tisíce 
variací na téma dýně. Takže, hlavu vzhůru, 
zapomeňte na depresi a pojďte si trochu 
zpříjemnit život. Co byste řekli skleničce 
dobrého vína při čtení našeho časopisu?
Přečíst si můžete, jak vybrat správnou 
hračku pro vaše ratolesti, jaksi vyzdobit 
vánoční domov, ale i jak vybrat správná 
probiotika. Povíme si, jak se vyhnout 
chřipce a jak posílit imunitní systém. A ur-
čitě nezapomeňte na rozhovor, ve kterém 
nám  své rodinné rituály představili  Aneta 
Krejčíková. 

A za měsíc zase na shledanou
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Těhotenství

Jste těhotná a se zdravou výživou to zrovna ne-

přeháníte? Potom možná děláte chybu. Strava 

matky před těhotenstvím a během těhotenství 

se totiž projeví na placentě, ze které děťátko 

dostává všechno, co potřebuje k vývoji a růstu...

VÝŽIVA



Přibývá důkazů o  souvislosti mezi růs-

tem plodu v  děloze a  pozdějším rizi-

kem vývoje aterosklerózy, hypertenze, 

cukrovky nebo rakoviny. Někteří vědci 

předpokládají, že u  miminek označe-

ných pediatry při porodu za drobná 

nebo hubená existuje větší riziko vývoje 

koronární choroby srdeční. U dětí, které 

v děloze přiměřeně nerostou, je rovněž 

zvýšené riziko onemocnění v  kojenec-

kém věku, a dokonce riziko náhlé smrti. 

Zdá se, že vztah mezi zdravou výživou 

v těhotenství a zdravým dítětem je pří-

mou úměrou a bylo by tedy dobré pro 

zdraví svého miminka něco udělat.

Co by ve vašem jídelníčku nemělo 

chybět?

DOPLŇKY KYSELINY LISTOVÉ 
PRO TĚHOTENSTVÍ
Pravidelné doplňování kyseliny listové 

nebo folátů před početím a  po něm 

snižuje riziko vrozených defektů nervo-

vé trubice, jako je rozštěp páteře (spina 

bifida).

V  době, kdy se žena pokouší otěhot-

nět, má denně užívat 400 mcg kyseliny 

listové a pokračovat až do dvanáctého 

týdne těhotenství. Mezi dobré zdroje 

v  potravě patří obohacené snídaňové 

obilniny, růžičková kapusta, brokolice, 

pomeranče a kvasnicový výtažek.

ŽELEZO V TĚHOTENSTVÍ
V těle těhotných žen se tvoří navíc krev 

k zásobení placenty a plodu; k  tvorbě 

červených krvinek je nezbytné železo. 

Tanin v čaji brání jeho vstřebávání a vi-

tamin C vstřebávání výrazně zvyšuje. 

Během těhotenství se schopnost vstře-

bávat železo u  ženy zvyšuje. Dodávat 

dvojmocné železo v doplňcích je nutné 

těm ženám, které ho při otěhotnění 

mají jen malé zásoby (většinou kvůli 

stravě na železo chudé), nebo ženám, 

které dříve trpěly silným menstruačním 

krvácením. Vysoké dávky železa v  tě-

hotenství však mohou působit zácpu 

a  ohrozit zásoby zinku, protože oba 

minerály si při vstřebávání konkurují. 

Snadno vstřebatelné železo je obsaže-

né v živočišných bílkovinách, jako jsou 

ledvinky, libové červené maso, krocan, 

kuřata a sardinky. Játra, která jsou vyni-

kajícím zdrojem železa, se však v těho-

tenství nedoporučují, protože mohou 

obsahovat vysoké dávky retinolu (jed-

na z forem vitaminu A), který může být 

škodlivý pro vyvíjející se plod.

VÁPNÍK V TĚHOTENSTVÍ
Během těhotenství stoupá u ženy vstře-

bávání vápníku. Jsou-li zdroje tohoto 

minerálu v  potravě dostatečné, není 

zapotřebí užívat doplňky. Doporučené 

hodnoty 700 mg denně lze dosáhnout 

konzumací velkého množství mléčných 

výrobků a olejovek.

V  časných stadiích těhotenství je váp-

ník mobilizován ze zásob v  kostech, 

ale později se vrací zpět. Proto by měly 

dospívající dívky při otěhotnění užívat 

vápníkové doplňky: jejich kosti nejsou 

dosud dostatečně kalcifikované, aby se 

vypořádaly se zvýšenou těhotenskou 

spotřebou, a  jejich zdraví může přece 

jen utrpět. Doplněk pro výstavbu kostí 

s poměrem vápník/hořčík 2:3 je ideální, 

protože pro zdraví kostí je hořčík stejně 

důležitý a v potravě často chybí.

Kojící matky potřebují k  tvorbě mléka 

denně 1250 mg vápníku. Toho lze snad-

no dosáhnout pitím mléka a konzumo-

váním mléčných výrobků bohatých na 

vápník, popřípadě užíváním doplňku 

s obsahem 1000 mg vápníku.

HOŘČÍK V TĚHOTENSTVÍ
Tento minerál nezbytný pro výstavbu 

kostí je rovněž obsažen v  mateřském 

mléce. Během těhotenství si ho orga-

nismus odebírá z  kostních zásob, je-li 

jeho příjem z  potravy nedostatečný. 

Nedostatek hořčíku může vést k  tzv. 

preeklampsii.

Doporučený denní příjem hořčíku v tě-

hotenství je 250 mg a  během kojení 
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Čistě přírodní přípravky 
na podporu kojení a BIO kosmetika.

Těhotenství a po porodu 
prevence a ošetření 

těhotenských strií, hemoroidů 
a hojení hráze

Kojení
kapsle a kapky na zvýšení 
tvorby mateřského mléka, 

ošetření bradavek

Miminko
hygiena zadečku a tělíčka

Všechny výrobky mají mezinárodní certifikáty na to že obsahují  BIO suroviny, jsou přátelské k životnímu prostředí, plně recyklovatelné a nejsou testovány na zvířatech. 

Vyrobeny jsou ve Francii (Douce Nature) nebo v USA (Motherlove). Přípravky na podporu kojení Motherlove jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.

www.mamilla.cz



stoupá na 320 mg.

K jeho zdrojům v potravě patří celozrn-

né obilniny, snídaňové obilniny oboha-

cené otrubami, ořechy a fazole.

ZINEK V TĚHOTENSTVÍ
Zdravý růst a vývoj buněk není možný 

bez zinku. Je-li ve spermatu nedostatek 

zinku, snižuje se pohyblivost spermií. 

U žen, v jejichž potravě je málo zinku, 

je zvýšené riziko nedonošených dětí 

s nízkou porodní váhou.

Těhotné ženy, jejichž strava obsahuje 

dostatečné množství zinku - například 

maso, ořechy, korýše, fazole a mléko, 

nebudou pravděpodobně doplňky 

zinku potřebovat, protože organis-

mus se přizpůsobuje jeho potřebě 

zvýšeným vstřebáváním z potravy.

Pokud se během těhotenství uží-

vají doplňky, mají obsahovat 

denní dávku 7 mg zinku. Dopo-

ručený denní příjem stoupá na 

13 mg denně v prvních čtyřech 

měsících plného kojení. Kon-

zumace potravy, která splňuje 

požadavky organismu na bíl-

koviny, pravděpodobně ke 

zvýšení příjmu zinku stačí.

MĚĎ V TĚHOTENSTVÍ
Tento minerál, který je sou-

částí mateřského mléka, je 

potřebný při stavbě kostí. K jeho zdro-

jům v  potravě patří sušené meruňky, 

maso, rýže, celozrnné těstoviny a  sní-

daňové obilniny. Doporučený denní 

příjem je 1,5 mg.

SELEN V TĚHOTENSTVÍ
Velmi účinný antioxidant selen je ob-

sažen v  chlebu, jádrech para ořechů, 

rybách a některých zrnech. Mimořádné 

dávky selenu nejsou v těhotenství nut-

né, ale studie prokázaly, že nedostatek 

selenu může souviset s potratem. Kojící 

matky potřebují 75 mcg selenu denně, 

což mohou získat buď z potravy boha-

té na selen, nebo užíváním multimine-

rálních doplňků.

VITAMIN A V TĚHOTENSTVÍ
Tento vitamin je potřebný pro buněčný 

růst, vývoj kůže a buněčných membrán 

a  řadu metabolických funkcí. Hodnoty 

doporučeného příjmu jsou 700 mcg v tě-

hotenství a  900 mcg pro kojící matky. 

Toto množství lze snadno získat z běžné 

stravy a doplňování se nedoporučuje.

Těhotné ženy by neměly užívat vyšší 

dávky vitaminu A  ve formě retinolu, 

protože již dávky 2800 mcg denně mo-

hou vést k vrozeným defektům plodu.

Z  tohoto důvodu se během těho-

tenství nedopo-

ručuje jíst 

játra a výrobky z nich, proto-

že mohou obsahovat vysoké hodnoty 

retinolu. Rovněž prenatální a těhoten-

ské doplňky nemají obsahovat retinol. 

Většina z  nich obsahuje beta-karoten, 

který je mnohem bezpečnější, protože 

se přeměňuje na vitamin A  podle po-

třeby organismu.

Mezi zeleninu a  ovoce bohaté na be-

ta-karoten patří mango, mrkev, sladké 

brambory, meloun kantalup, papája, 

broskve a tmavozelená zelenina. Vita-

min A je rovněž obsažený v mléce, más-

le, sýru, jogurtu, žloutku a ledvinách.

VITAMIN D TĚHOTENSTVÍ
Během těhotenství a kojení je vitamin D 

nezbytný pro využití vápníku při stavbě 

kostí a zubů. Většinu tohoto vitaminu 

dostaneme slunečními paprsky. V  po-

travě je obsažen pouze v  živočišných 

produktech, tučných rybách, obohace-

ném umělém tuku a vaječném žloutku. 

U  žen, které trvale zahalují svou kůži 

z náboženských nebo kulturních důvo-

dů, je značné riziko jeho nedostatku.

VITAMIN C V TĚHOTENSTVÍ
Doporučené denní množství vitaminu 

C, který je nezbytný pro růst a  dobrý 

stav všech tkání, je během těhotenství 

50 mg denně a během kojení 

70 mg denně. Strava bohatá 

na ovoce a  zeleninu snadno 

tyto požadavky splní. Sklenice 

pomerančové šťávy dodá 80 

mg vitaminu C.

SKUPINA VITAMINŮ B
V TĚHOTENSTVÍ
Vitaminy B komplexu se účastní 

při uvolňování energie z  potra-

vy. Doplňky B komplexu mohou 

prospět ženám s  chudou stravou, 

i když se potřeba vitaminů B během 

těhotenství nezvyšuje.

CO UDĚLAT PRO SEBE I PRO 
DĚŤÁTKO
RANNÍ NEVOLNOST: Zdá se, že mezi 

tradičními prostředky proti ranní ne-

volnosti je nejtrvalejší a  nejúčinnější 

kořen zázvoru. Lze jej užívat ve formě 

tobolek, tablet a  jako čaj nebo zázvo-

rovou limonádu (musí opravdu obsa-

hovat zázvor). Jitrocel blešníkový nebo 

lněné semínko pomáhají odstranit zá-

cpu, která často trápí ženy v  těhoten-

ství. Zapíjejte semínka množstvím vody, 

aby se zvětšil objem stolice.

PŘÍPRAVA NA POROD: Některé porodní 

asistentky doporučují k posílení a toni-

zaci dělohy malinové listí. Předpokládá 

se, že povzbuzuje schopnost účinných 

kontrakcí a  zkracuje tak porodní bo-

lesti. Má se však užívat až od 34. týdne 

těhotenství; před tímto obdobím by 

mohlo vyvolat potrat. Denně se užívají 

dvě nebo tři tablety o obsahu 400 mg 

výtažku z  malinových listů nejlépe při 

jídle.

VITAMIN PRO NOVOROZENCE: Po po-

rodu se podává vitamin K  ke snížení 

rizika krvácivé choroby novorozence. 

Podával se nitrosvalovými injekcemi, 

ale obavy z možného - byť velmi vzdá-

leného - spojení s leukemií vedly k uží-

vání tohoto vitaminu orálně. Kojencům 

se běžně podává několik dávek.

Foto: Shutterstock.com
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Čekáte miminko a nevíte si s tím tak úplně rady? Potom právě pro vás je 

tu předporodní kurz...

TAKÉ NAVŠTĚVUJETE
PŘEDPORODNÍ KURZ?



INZERCE
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Kurzy mohou být určené přímo jen že-

nám nebo i  párům. Záleží jen na vás, 

kterému z nich dáte přednost. Přináše-

jí ucelené informace, většinou řazené 

podle jednotlivých témat. Každou ho-

dinu se s  porodní asistentkou probírá 

nové téma. A to se skládá z teoretické 

a praktické části.

OBVYKLÁ TÉMATA KURZU:
• Seznámení

• Těhotenské změny

• Životospráva

• Oblékání

• Sport - cvičení

• Sebepojetí

• Dýchání

• Partner u porodu

• Úlevové polohy

• Porod

V  kurzu předporodní přípravy se sice 

nedozvíte, jak bude probíhat právě váš 

porod, ale můžete získat dostatek in-

formací a  praktických dovedností, aby 

byl jeho průběh co nejhladší a  abyste 

si z  něj odnesly co nejvíce pozitivních 

vzpomínek. Podle výzkumů byly nej-

spokojenější s průběhem svého porodu 

ženy, které měly dostatek informací 

o svých možnostech - například o polo-

hách v  1. a  2. době porodní a  dalších 

způsobech úlevy při kontrakcích. V kur-

zu můžete najít spřízněné duše i  pro 

pozdější setkávání po porodu. Návštěva 

kurzu společně s partnerem vám může 

pomoci začít mluvit o tématech, kterým 

jste se dosud vyhýbali (např. pomoc, 

kterou od něj v průběhu porodu a po 

porodu očekáváte), a snížit riziko kritic-

kých situací ve vašem vztahu v období 

vstupu do rodičovství. Užitečné jsou 

i informace o kojení a péči o miminko 

a nácvik poloh pro porod společně s re-

laxací.

Nakonec, podle různých studií rodí 

připravené rodičky snadněji a  rychleji 

a  díky kontaktu na nové kamarádky 

z  kurzu, se kterými mohou sdílet své 

pocity, mají menší předpoklad poznat 

co je poporodní blues a deprese. Nemy-

slíte, že je to dost důvodů, proč se na 

svou velkou chvilku dobře připravit?

Foto: Shutterstock.com
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Svět nejmenších

O tom, jak je pro miminko důležité kojení není třeba polemizovat. 

Nicméně, v  některých případech kojit nelze a je zapotřebí najít pro  

miminko adekvátní umělou výživu. Jaká je ale ta pravá?

VÝŽIVA 
MIMINKA



Nabídka mléčné výživy pro nekojené 

děti je velmi široká a zahrnuje výrobky 

pro zdravé novorozence a kojence, vý-

robky pro nedonošené děti a  výrobky 

pro děti se zdravotními problémy:

• mléčné přípravky pro zdravé do-

nošené novorozence a  kojence: 

označují se jako „počáteční mlé-

ka“ - u názvu je ještě číslice 1. Mlé-

ka jsou upravena tak, aby zcela 

kryla potřebu dítěte a je možno je 

podávat prakticky až do 1 roku ži-

vota nekojeného dítěte. Jsou obo-

hacena prebiotiky (= vláknina).

• mléčné přípravky pro kojence od 

ukončeného 4. měsíce: označují se 

jako „pokračovací mléka“ - u  ná-

zvu je číslice 2, lze je podávat až do 

1 roku, případně je lze nabídnout 

i batolatům. Některé tyto příprav-

ky obsahují jak prebiotika (vlákni-

nu), tak probiotické bakterie kvůli 

žádoucímu bakteriálnímu osídlení 

střeva.

• mléčné přípravky pro batolata: 

jsou označena číslicí 3 a jsou plno-

tučná, určena pro děti od 1 roku 

do 3 let. Tato mléka jsou obohace-

na minerály, stopovými prvky a vi-

taminy, některá probiotiky i  pre-

biotiky – v množství odpovídajícím 

potřebám této věkové skupiny. 

Dítě by mělo vypít po zavedení ne-

mléčných přípravků optimálně 0,5 

litru mléka denně.

• mléčné přípravky pro nedonošené 

děti: jsou to speciálně upravené 

mléčně výrobky, které musí splňo-

vat podmínku vyšší potřeby ener-

gie a  bílkovin těchto dětí s  ohle-

dem na nezralý trávicí systém, 

musí obsahovat vyšší dávky vitami-

nů, stopových prvků, stravitelnější 

tuky a cukry.

• mléčné přípravky pro děti se zdra-

votními obtížemi:

 • antirefluxová mléka – urče-

ná pro děti s velmi častým ublinkáváním 

a děti s prokázaným jícnovým refluxem 

(dětem se vrací strava za žaludku do 

jícnu a  hrozí nebezpečí vdechnutí po-

travy). Tato mléka jsou zahuštěna škro-

bem nebo vlákninou ze svatojánského 

chleba, jsou označena písmeny AR. 

Použití tohoto mléka je u  zmíněných 

potíží kojence velmi efektivní a  patří 

mezi první léčebné opatření u kojenců 

s častým ublinkáváním. 

 • mléka se sníženým obsahem 

laktózy (mléčného cukru) – jsou určena 

na přechodnou dobu pro děti, které 

po překonaném střevním onemocnění 

špatně tráví mléčný cukr

 • hypoantigenní mléka – urče-

ná pro děti s  vysokým rizikem alergie 

(např. oba rodiče jsou alergici) se speci-

álně upravenou bílkovinou, a tím lépe 

stravitelnou bílkovinou - jsou označena 

písmeny H.A.

 • hypoalergenní mléka – urče-

ná pro děti s již zjištěnou alergií

 • mléka pro děti, které trpí 

některými specifickými poruchami trá-

vení – jejich použití určuje lékař – speci-

alista

Na závěr tohoto stručného přehledu je 

třeba připomenout, že mléčné přípravky 

určené dětem se zdravotními problémy 

by nikdy neměly konzumovat zdravé 

děti.

Rovněž neupravené kravské mléko (tj. 

obchodní) nelze dětem doporučit dříve 

než po druhém roce života, a to ani ve 

formě kondenzované (TATRA). Neupra-

vené kravské mléko má totiž příliš vy-

soký obsah bílkovin a  minerálů, chybí 

v něm přídavky železa, jódu, zinku a vi-

taminů a pro ledviny malého dítěte je 

velkou zátěží. Ovšem je možno ho po-

užít k  přípravě obilninových kaší. Op-

timální je dítěti do 3 let věku podávat 

pouze batolecí mléka.

Kozí mléko se rovněž nehodí pro výži-

vu malého kojence pro vysoký obsah 

bílkovin, minerálních látek a tuků. Má 

také málo železa a dalších vitaminů – C, 

D, a zejména kyseliny listové. Rovněž se 

nehodí ani pro léčení alergických proje-

vů na kravské mléko, protože bílkovina 

kozího mléka je pro organizmus stejně 

cizorodá jako bílkovina kravského mlé-

ka, a navíc zde existuje možnost zkříže-

né alergie (dítě alergické na bílkovinu 

kravského mléka může být alergické 

i na bílkovinu kozího mléka).

Stejně tak není vhodné ani kobylí mlé-

ko (obsahuje příliš mnoho tuku) a mlé-

ko ovčí (stejný problém jako mléko 

kozí).

Mléčné přípravky vyrobené ze sóji se 

u  nás používají zcela výjimečně, a  to 

pouze léčebně při nesnášenlivosti mléč-

ného cukru (laktózy), protože ji neob-

sahují. Užívání sóji totiž může posilovat 

celoživotní riziko alergie.

JAKÝ MLÉČNÝ PŘÍPRAVEK PRO 
SVÉ DÍTĚ ZVOLIT?
Především nepodléhejte malomyslnos-

ti, že své dítě nemůžete kojit. Umělá 

mléčná výživa je vyrobena tak, aby va-

šemu dítěti poskytla dostatečný příjem 

všech potřebných živin, takže se ne-

trapte a  nepovažujte se za méněcen-

nou matku.

Pokud je vaše dítě hned po narození ži-

veno mléčným přípravkem, který dítěti 

vyhovuje, pak pokračujte stejným pří-

pravkem. Pokud se v  průběhu dalších 

týdnů ukáže, že vašemu dítěti kojení 

nestačí, poraďte se se svým ošetřujícím 

dětským lékařem, jaké mléko k  dokr-

mení zvolit. Stejně tak vám lékař dopo-

ručí vhodný přípravek, objeví-li se u va-

šeho dítěte nějaké zdravotní problémy.

Foto: Shutterstock. com
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Řada Multi-Mam Compresses byla speciálně vyvinutá, aby poskytovala intenzivní péči 
o bradavky pro kojící matky. Přípravky mají okamžitý utišujícín účinek, optimalizují stav 
pokožky, redukují otoky a zabraňují infekcím. Multi-Mam Lanolin je produkt určený 

k ochraně namáhaných a citlivých bradavek kojících matek. 
Multi-Mam Balm nahrazuje a dodává pokožce přirozené mazivo, které je kojením od-
straňováno. Nemají žádnou příchuť ani vůni, jedná se o přírodní produkty, které nemu-
sejí být předkojením odstraněny. VýrobkyMulti-Mam se můžou používat kdykoli během 

celého dne. Pro optimální využití aplikujte před kojením.

www.kojeni-bez-bolesti.cz

ÚLEVA PRO KOJÍCÍ MAMINKY
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Zdraví je nezbytné stále opečovávat a dvojnásob to platí u našich nejmenších. Ka-

ždá maminka totiž ví, že jedno nachlazené dítko lehce nakazí to druhé, a nakonec 

na nějaký čas padne celá rodina. Pevné zdraví je úzce spjato se stavem naší mi-

krobioty neboli s živými a prospěšnými bakteriemi, které hned po narození začnou 

osidlovat trávicí soustavu. Jejich množství a rozmanitost tvoří pevný základ pro celkový 

zdravotní stav, a právě dlouhodobé užívání probiotik hrají významnou pozitivní roli při 

optimálním nastavení střevního mikrobiomu. 

PROBIOTIKA 
na míru našim dětem
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Střevní mikrobiota, množství a diverzita 

prospěšných bakterií, se stabilizuje ko-

lem 3. roku života. V této době dítě za-

číná navštěvovat dětské koutky, školky 

a  jiná zařízení, proto je důležité, aby 

sem přicházelo už odolné a úspěšně tak 

pokračovalo, v rozvoji tzv. adaptivního 

neboli získaného imunitního systému.  

Zejména rodiče, kteří mají více malých 

dětí, ví, jak snadné je přinést si z  po-

dobných zařízení domů bacily a rozšířit 

je po celé rodině.  Místo trávení volných 

chvil venku na čerstvém vzduchu, jste 

nuceni být všichni doma. 

Střevní mikrobiota může být narušená 

užíváním antibiotik, akutními trávicími 

obtížemi i  změnami v  jídelníčku nebo 

odstavením od mateřského mléka. Do-

plňování probiotik, která udržují přiroze-

nou rovnováhu střevního mikrobiomu, je 

důležité pro to, aby naši nejdražší dostali 

silný a kvalitní základ, jenž je bude ovliv-

ňovat po celý život. Na trhu naleznete 

probiotické doplňky stravy určené přímo 

pro děti, které jsou obohacené o vitamí-

ny B6 a C, a dají se vysypat do vody či jídla 

pro pohodlnější podávání. 

Výzkumy vývoje střevní mikroflóry 

ukazují, že období nejranějšího věku 

života je zásadní pro vytvoření zákla-

du budoucího zdraví jedince. Čím větší 

množství prospěšných bakterií osídluje 

dětský mikrobiom během prvních let ži-

vota, tím zdravější jedinci z nich vyros-

tou.  Z tohoto výzkumu vznikl koncept 

prvních 1000 dní života, který předpo-

kládá, že s užíváním probiotik začíná už 

těhotná maminka. 

PROBIOTIKA PRO TĚHOTNÉ
Téměř každá budoucí maminka se ve 

chvíli, kdy zjistí, že je těhotná, začne 

více zajímat o svou stravu. Je vyvážená? 

Dostává miminko skutečně to, co po-

třebuje? Prvních 1000 dní života, doba 

mezi početím a druhými narozeninami, 

je jedinečnou etapou, kdy tvoříme zá-

klad pro jeho vývoj, růst i pro optimální 

střevní mikrobiotu na celý život. Už bě-

hem těhotenství předává matka plodu 

půdu pro vytvoření střevní mikroflóry, 

což jsou živé a prospěšné mikroorgani-

smy, které hned po porodu začnou osi-

dlovat trávicí soustavu. Jejich množství 

a  rozmanitost hraje později význam-

nou pozitivní roli jako pevný základ pro 

celkový dobrý zdravotní stav člověka. 

Právě doplňování probiotik, které mo-

hou přirozenou rovnováhu mikroflóry 

ovlivňovat, je podstatné, aby miminko 

dostalo silný a kvalitní start do života. 

Těhotná maminka proto užívá probioti-

ka obohacená o kyselinu listovou. Navíc 

s vitaminy B1, B2, a extraktem kanad-

ských brusinek je komplex ideální pro 

podporu celkové pohody a  doplnění 

vhodné výživy těhotné ženy a  jejího 

dítěte.

Probiotika se doporučují mamin-

kám  jako vhodná podpora například 

v případě rizika preeklampsie, která se 

týká výlučně žen ve 3. trimestru a jenž 

komplikuje výživu plodu,  nebo pokud 

mají častou těhotenskou cukrovku 

či  trpí na nepříjemné vaginální mykó-

zy. Nedocenitelnou výhodou probiotik

je také jejich schopnost doplňovat 

střevní mikroflóru matky a udržovat ji 

v normálu.

V určitém množství se přirozeně vysky-

tují v  jogurtu, acidofilním mléku nebo 

kefíru. Jestli nejste milovnice těchto 

výrobků nebo trpíte laktózovou into-

lerancí, sáhněte po doplňcích stravy, 

které obsahují vše, co maminky v oče-

kávání a miminko potřebují. Jen vitál-

ní žena může předat svému děťátku 

to nejcennější. Zdraví, o které se bude 

opírat celý život.

KDYŽ SE MIMINKO NARODÍ
Samozřejmě s příjmem probiotik nelze 

skončit a ni po narození dítěte. Děti do 

jednoho roku užívají směs probiotic-

kých kmenů a vitaminu D3 pro podporu 

obnovy rovnováhy střevní mikroflóry. 

Vitamin D je potřebný pro normální 

růst a vývoj kostí a přispívá ke správné 

funkci imunitního systému u dětí. Děti 

do tří let si pak dopřávají probiotika 

obohacená o vitaminy B6 a C. Vhodné 

je užívání dětmi, které začaly navště-

vovat kolektivní zařízení (jesle, školky, 

školy) a jsou vystaveny patogenům Na-

rušená rovnováha může být příčinou 

průjmu, zácpy, křečí nebo nadýmání.

Foto: Shutterstock.com
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den 204

den
293

den 758

Vaše denní 
dávka Života

Prvních 1000 dní je zásadních
pro zdravý vývoj dítěte a ovlivňuje celý jeho život.

Pro Vás 
a Vaše dítě.

Komplexní podpora 
střevní mikrobioty 
a imunitního systému

Optimální kondice 
dítěte a matky 
během těhotenství

Správný vývoj střevní 
mikrobioty a imunitního 
systému

(den 0-270) (den 271-635) (den 636-1000)
Baby+Pregna+ Kids+

Biopron/8/2019/35CZ

Doplňky stravy. S obsahem vitamínů D, B6, C nebo kyseliny listové pro normální funkci imunitního systému.
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Pláče a nemůžete ho utišit? Zřejmě ho něco moc trápí… 

Co to jen může být?

CO TRÁPÍ 
NAŠE MIMINKA
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NADÝMÁNÍ 
Tento problém mají téměř všichni 

kojenci, především v  prvních 4 měsí-

cích. Trávicí systém se teprve postup-

ně dostává do formy. Navíc se dítě 

neumí aktivními pohyby zbavit tlaku 

a  napětí – potřebuje přitom naši po-

moc. Koliky jsou z  tohoto hlediska 

nutný, byť bolestný proces vyspívání, 

při němž si dítě zvyká na své prostře-

dí. Nemůžete své dítě od nich ochrá-

nit, ale můžete mu je pomoct ulehčit.  

• Nošení pomáhá.

• Teplo podporuje uvolnění. (Na-

hřejte sáček s třešňovými peckami 

v mikrovlnné troubě a přiložte ho 

na bříško)

• Masáž bylinkovým olejem (z lékár-

ny) působí spíš preventivně – pou-

žívejte ji například při přebalování.

• Uvařte slabý fenyklový čaj (1 sáček 

na ½ l) a  dejte dítěti nejvýše 100 

ml denně. 

• Pije-li už dítě z láhve, může pomo-

ci přípravek proti pěnivosti (na lé-

kařský předpis). 

• Vyzkoušejte antikolikové láhve 

s  ventilem. Případně (po dohodě 

s lékařem) změňte mléčnou výživu. 

• Kojíte-li, zkuste vypozorovat, 

zda neexistuje souvislost mezi 

tím, co jíte vy, a  kolikami dítěte.  

ZÁCPA 
Kojené děti zácpou netrpí, spíš děti kr-

mené umělou výživou. Zácpa se může 

objevit také po zavedení příkrmu. Po-

kud je stolice tvrdá, nechce ji dítě vytla-

čit, protože ho to bolí. V tom případě 

pomůže dětský lékař miniklystýrem. 

Příčinou může být nedostatek teku-

tin, málo vlákniny nebo nedostatek 

pohybu. Reagujte ihned, jinak se dítě 

bude častěji pokoušet zadržovat stolici.  

 

• Důležité je pít. Pokud vaše dítě 

normálně přibývá na váze, dejte 

mu navíc k mléku pokaždé 20 ml 

teplé převařené vody. Buď mezi 

dvěma jídly nebo před jídlem. Čím 

víc pevné stravy dítě dostává, tím 

víc tekutin potřebuje. 

• Cvičte s  dítětem při přebalování 

a během doby, kdy je vzhůru, mu 

dejte šanci se hýbat. Nenechávejte 

ho v dětském šátku! 

• Při tvrdošíjné zácpě podávejte 

k  ovocné nebo mléčné kaši ½ ČL 

mléčného cukru. A  žádné baná-

ny – lepší je jablečná přesnídávka.  

BLINKÁNÍ 
70 % všech kojenců často po kojení 

blinká. Žaludek je ještě malý a  jícen 

krátký, takže při odříhnutí často vyjde 

i trochu obsahu žaludku; také proto, že 

trávení probíhá pomalu. Někdy se mi-

minko prostě přejí nebo spolyká hod-

ně vzduchu a málo ho odříhne. Dokud 

vaše dítě dobře prospívá, nedělejte si 

s  tím starosti. Při vydatnějším zvracení 

byste měla jít k lékaři, protože se může 

jednat o  infekci nebo jiné onemocně-

ní. Miminko má v těle větší podíl vody 

než dospělý a navíc neumí ztrátu teku-

tin tak dobře vyrovnat, protože jeho 

ledviny ji ještě tolik nevrací do oběhu.  
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• Při kojení držte dítě spíš v  kolmé 

pozici. Po 15 min. pití ho přidrž-

te ve vzpřímené pozici na prsou 

a nechte ho odříhnout. 

• Snažte se vyhnout tomu, aby spo-

lykalo mnoho vzduchu.

• Někdy pomůže dodatečné kojení, 

aby dítě nebylo tak dychtivé; zá-

roveň tím snížíte porce. Někdy na-

opak pomůže zvětšit odstupy mezi 

kojením, a  to tehdy, pokud vaše 

dítě kojením uspokojuje svou po-

třebu blízkosti, pije, i  když nemá 

hlad, a pak blinká. 

• Po jídle ho ihned nepokládejte 

ani nepřebalujte. Při drastickém 

zvracení jděte ihned k lékaři. Dal-

ší opatření jako v případě průjmu.  

PRŮJEM 
Kojené děti mají řídkou stolici a  plín-

ka je i  několikrát za den plná. Pokud 

je však stolice spíš nazelenalá a nepří-

jemně páchne, vaše dítě je podráž-

děné a  má problémy, měla byste jít 

i  s  plnou plínkou k  lékaři. U  dětí kr-

mených umělou výživou je diagnóza 

většinou jednodušší, protože mají pev-

nější stolici. Při průjmu obvykle spo-

čívá největší riziko ve ztrátě tekutin.  

• V každém případě kojte dál – nej-

lépe po malých dávkách. Používá-

te-li mléčnou výživu, rozřeďte ji 

dvojitou porcí vody a takto zředě-

nou podejte dítěti. Postupně kon-

centraci vraťte do normálu. Nejpr-

ve se však poraďte s lékařem. 

• Popřípadě dejte dítěti napít rehyd-

ratačního roztoku (z lékárny) nebo 

čaje (1–2 ČL černého čaje přelijte 

1 l vroucí vody, louhujte 3 min. 

a smíchejte s 15–20 g cukru a špet-

kou soli). 

 

OPRUZENÍ 
Dětská pokožka je tenká a  jem-

ná. Není proto divu, že se v  mok-

ru při styku s  močí a  stolicí zanítí.  

• Pokud máte podezření, že vaše 

kojené dítě reaguje na potraviny 

ve vaší stravě, zkuste několik dní 

domnělou škodící potravinu vyne-

chat. Pokud to nic nezmění, jezte 

zase vše dál. 

• Do dětské výživy nedávejte žádné 

kyselé šťávy a džusy, raději použij-

te jablečný nebo hroznový džus. 

• Při léčení pomáhá časté přebalo-

vání. Otřete zadeček heřmánko-

vým čajem a nechte ho na vzduchu 

zaschnout. Jemně ho nakrémujte 

mateřským mlékem, třezalkovým 

olejem nebo měsíčkovou mastí. 

• Můžete také zkusit přejít na lát-

kové pleny nebo prací plínkové 

kalhotky. Dejte do plínky zábal 

s  léčivým buretovým hedvábím 

(ze specializované prodejny pro 

kojence). Někdy pomůže i  změna 

značky plínek. Nechte co nejčastěji 

zadeček nahý.

Foto: Shutterstock.com
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POSLEDNÍ PALÁC
NORMAN EISEN
Bývalý americký velvy-
slanec sepsal fascinující 
dějiny jednoho paláce
a bouřlivého 20. století.

KNIŽNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO

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

SVĚTLA NA MOŘI
MIGUEL REINA
Nádherný román o tom, 
že někdy se musíme ztra-
tit, abychom nalezli sami 
sebe…

TEMNÁ ZAHRADA
TANA FRENCHOVÁ
Strhující román od jedné 
z nejlepších autorek napí-
navých psychologických 
thrillerů dneška.

TAK TO VIDÍM
ANDRIJ LESIV,
ROMANA ROMANYŠYN
Originálně pojatá, ilustro-
vaná naučná kniha o zra-
ku pro malé i velké, která 
potěší oko čtenářů.

NAHLAS, POTICHU, 
ŠEPTEM
ANDRIJ LESIV, 
ROMANA ROMANYŠYN
Kniha ukrajinského dua 
se věnuje dalšímu lid-
skému smyslu: sluchu. Je 
plná zvuků, hlasů, tónů 
a slov.

LOUTKÁŘ 
Z KRAKOVA
R. M. ROMEROVÁ

Román působivě vykre-
sluje sílu lásky a nezdol-
né odhodlání přežít i v té 
nejtemnější době.

PETSCHKŮV PALÁC A OSUDY PĚTI LIDÍ ZA SVÉ SNY MÁ SMYSL BOJOVAT KDYŽ SE VÁM ŽIVOT OBRÁTÍ NARUBY

CO ZNAMENÁ VIDĚT A NEVIDĚT JAK FUNGUJE LIDSKÉ UCHOKOUZELNÁ ŘÍŠE A VÁLEČNÝ KRAKOV

        
Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem Azulenu. 

Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní záněty. 
Obsahuje antibakteriální složky, které mohou rovněž urychlit 
léčení již vzniklých infekcí. Aviril přináší úlevu od vysušené, 

svědivé nebo sluncem spálené pokožky.  

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

dm drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco
na e-shopu a v našich lékárnách 

AVIRIL dětský olej s azulenem 50 ml

AVIRIL dětský krém 50 ml

www.alpa.cz

Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku tak, aby se miminko 
cítilo jako v bavlnce. Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé 
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.
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Blíží se Vánoce… Pod vánočním stromečkem asi nic nehradí rozzářený pohled 

dětských očí, nelíčenou upřímnou radost našich dětí. Právě proto se rok co rok 

ploužíme ulicemi ve snaze vybrat ten nejkrásnější dárek, stresujeme se v přepl-

něných obchodech a snažíme se objevit poklady, které naším ratolestem udělají 

opravdovou radost.

SPRÁVNOU HRAČKU
JAK VYBRAT



INZERCE
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Vybrat zajímavý dárek není tak jed-

noduché, jak se při pohledu do polic 

plných barevných hraček zdá. Tedy, 

pokud nechcete podlehnout módnímu 

diktátu, který velí dopřát svému po-

tomkovi některou ze zaručeně kreativ-

ních bojových superhraček.  No, pojď-

me tedy na to…

PRO MIMINKA
Miminka sice prožívají obdarovávání 

zdaleka nejméně ze všech, ale to ne-

zmenšuje naši chuť dárky nakupovat. 

Plastová chrastítka známe všichni, ale 

na trhu se postupně objevují i chrastít-

ka látková, která jsou příjemná do ruky 

a mívají jemné pastelové barvy. Dítě se 

jimi nemůže uhodit a  mohou se prát. 

Obecně platí, že kromě materiálu, bar-

vy, tvaru a ceny by se při výběru hraček 

pro nejmenší měl brát ohled i na bez-

pečnost při hře. Pro děti do šesti měsíců 

odborníci doporučují:

• zavěšené hračky nad postýlkou po-

hybující se pomocí proudění vzdu-

chu nebo pomocí strojku na klíček 

(připevněte je tak nízko, aby je 

dítě vidělo) 

• gumové hračky k cucání a mačkání 

• chrastítka a pískací hračky 

• dětské zrcadlo zavěšené na boku 

postýlky 

PRO BATOLATA
Děti od půl roku do tří let hračky oce-

ní mnohem více, než miminka. Právě 

pro tuto věkovou kategorii přinášejí 

výrobci rok co rok spoustu novinek, 

kupodivu ale i  staré známé osvědčené 

hračky, které přežily staletí. Do té dru-

hé kategorie patří určitě hračky, které 

za sebou děti vozí na šňůrce. S kačerem 

cinkajícím za jízdy na zvonky jste si hrá-

li vy, vaši rodiče a ocení ho i vaše děti. 

Klasickým dárkem uvolňujícím napětí 

a přemíru energie je stojánek s kladív-

kem na zatloukání špalíčků. Zábavné, 

ale bohužel nákladné jsou obrovské 

látkové kostky, ze kterých se dá posta-

vit hrad, loď, auto, bunkr. Ostatně do 

skrýše postavené z látkových kostek se 

schovávají i dvanáctiletí kluci s knihou. 

Když už jsme u knížek, tak ty určitě ne-

smějí pod stromečkem chybět. Většina 

vydavatelství ostatně připravuje speci-

ální vánoční nabídku.

Zvukové hračky také jistě ocení všech-

ny děti, méně už nervózní tatínkové. 

Před nákupem si určitě vyzkoušejte, 

jestli není zvuk příliš agresivní. Bubínek 

nebo xylofon je lepší kupovat trochu 

větší, aby se do nich dítěti lépe trefo-

valo a také bytelnější, aby nevzal za své 

po první hře. 

A znáte prstové barvy? S nimi mohou 

tvořit i malé děti, protože nevadí, když 

skončí jinde než na papí-

ře a  nenanášejí se štět-

cem, takže je manipulace 

s nimi snadnější. 

Plyšové hračky provázejí 

děti od miminka někdy až 

do dospělosti. Originální 

mezi plyšovými hračka-

mi jsou oboustranná zví-

řátka. Rozuměj, z  jedné 

strany housenka a když se 

zastrčí, vykuklí se z  hou-

senky motýl. Nebo pulec 

měnící se v  žábu. Něco 

jako plyšová evoluce. 

A  co doporučují pro 

tuto věkovou kategorii 

odborníci? 

PRO DĚTI OD 6 DO 12 MĚSÍCŮ
• nafukovací a plyšová zvířátka 

• větší kostky (nejlépe měkké) 

• míče všech velikostí 

• knížky z plastiku nebo tvrdého pa-

píru 

• hračky do vody (kyblíčky a  bábo-

vičky) 

• jednoduchý vláček a jiná vozítka 

• nejrůznější předměty z  vaší do-

mácnosti (lžička, krabice, pokličky, 

zvoneček, krabice kolíčků na prá-

dlo apod.) 

PRO DĚTI OD 12 DO 18 MĚSÍCŮ
• hračky na kolečkách, které dítě 

tahá za sebou 

• hračky, které se dají skládat na 

sebe nebo do sebe zasouvat (kost-

ky, kelímky a  navlékací kroužky, 

matrjošky) 

• jednoduché skládanky 

• ilustrované knížky z  odolného 

a bezpečného materiálu 

• dětské barvičky a motivy k vybar-

vování 

• dřevěná či gumová autíčka 

• hudební hračky (tamburína, bubí-

nek, rolničky) 

PRO DĚTI DO TŘECH LET
• panenky s vybavením 

• hračky třídící a  navlékací (rozpo-

znávání tvarů a  manuální zruč-

nost) 

• modelíny nebo těsto na hraní 

• hudební hračky (pianko, xylofon, 

bubínek, trubka) 

• hračky, do kterých se dá bouchat 

(prkénko se zatloukacími kolíky) 

• dětský telefon 

• stavebnice 

• hračky na písek (kyblík, lopatička 

a formičky) 

• houpacího koně 

• dětské odstrkovadlo 

• navlékací bužírky 

• panenky s vybavením 

• kočárek a postýlku na panenky 

• plyšová zvířata 

• stavebnice 

• papír, vodové a  temperové barvy, 

modelínu 

• koloběžku a tříkolku 

• převlékací kostýmy 

• hry na dospělé a na pohádky - ob-

chod, lékař , kadeřník a princezny 

• skládačky a jednoduché hry (domi-

no, obrázkové karty, mozaiky) 

• magnetickou tabuli 

• dětské potřeby pro domácnost 

(smetáček a lopatka, žehlička, ná-

dobíčko, rýč a  dětské kolečko na 

zahradu)

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Děti od tří do šesti let ocení hračky snad 

úplně nejvíce. Hrát si je jejich hlavní 

„pracovní náplní“, takže právě pro ně 
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dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu   
 Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodn� pro použití doma i na zahradě -  
 nesav� materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem  
 při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečn�ch  
 pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné  
 vlhk�m hadrem

Doprava zdarma!
Zadejte promo kód  
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Multi Mat
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je radost vybírat. Právě u  této věkové 

kategorie začíná být také nejpatrnější 

rozdíl mezi hračkami pro holky a  pro 

kluky. Zatímco kluci jsou fanoušky sta-

vebnic, z  holek se stávají „maminky“. 

Stavebnic existuje velké množství dru-

hů, takže při výběru je dobré se řídit 

nejen cenou, ale i tím, jestli se dají do-

kupovat další sady od jednoho druhu, 

jestli „poroste“ s dítětem. S dřevěnými 

kostkami si vyhrají malé děti, ale aby 

byly zábavné i  pro předškoláky a  ško-

láky, mělo by jich být velké množství 

potřebné na složité stavby. 

Pro předškoláky – a  to už opravdu od 

tří let – existují společenské hry. Sklá-

dání obrázků na magnetickou tabuli 

zvládnou děti samy, ale v  tomto věku 

počítejte s  tím, že budete muset hrát 

společně. Protože si v tomto věku děti 

hrají na „někoho“, nabízejí prodejny 

soupravy pro hru na doktora, proda-

vačku, výpravčího, kuchyňky včetně 

nádobí, vysavačů, mixerů, nářadí, seka-

ček – cokoli, aby si dítě mohlo hrát na 

„dospěláka“. 

Nemůžu přejít velké holčičí téma – pa-

nenky. Při pohledu do kočárků malých 

slečen je vidět, že největší zájem je o pa-

nenky, které vypadají jako opravdová 

miminka. Některé se tak i  trochu pro-

jevují, brečí, smějí se, čůrají do plínek, 

opakují vaše slova, reagují na to, jestli je 

houpete nebo jim dáváte jídlo. Takové 

panenky bývají poměrně drahé a je tře-

ba zvážit, jestli by je více neocenily hol-

čičky až ve školním věku. K panenkám 

patří nejen oblečky a kočárky, ale i do-

plňky. Postýlka, kolébka, autosedačka, 

židlička na krmení… Krásné, ale drahé 

jsou dřevěné domečky na panenky. 

I v tomto období vašich dětí určitě oce-

níte pěknou pohádkovou knížku. 

Odborníci radí:

• panenky, kočárek, domeček pro 

panenky 

• zdravotnický kufříček a  kadeřnic-

kou soupravu 

• sportovní náčiní - obruč, švihadlo, 

kroužky, kuželky, hokej i kolečko-

vé brusle 

• tabule a křídy, magnetickou tabuli 

• koberec se silnicemi a  dopravní 

značky 

• jednodušší konstrukční stavebnice 

• autíčka, vláček i jeřáb 

• knihy (pohádky, jednoduché ency-

klopedie, knihy s hádankami a vy-

plňovačkami, omalovánky) 

• dětský magnetofon pro nahrává-

ní zvuků a  přehrávání pohádek 

a dětských písniček 

• vystřihovánky z papíru 

• navlékací korálky 

• maňásky a loutkové divadlo 

• pexeso, „Člověče nezlob se” s ob-

rázky 

PRO ŠKOLÁKY
Školáci už začínají mít i jiné zájmy než 

hrát si. Hledají oblast, která upoutá je-

jich zájem, takže vybrat dobrý dárek 

pro školní dítě je trochu složitější. Má-

te-li doma fotbalistu, uděláte mu nej-

větší radost novými kopačkami nebo 

dresem. Sportovně nadané děti ostat-

ně ocení i třeba pentague, což je stará 

francouzská hra, při které se snažíte své 

koule dohodit co nejblíže malé kuličce 

-“košonku“. Trochu jako klasické kulič-

ky, ale s velkými koulemi. 

Pro kluky v tomto období existují krás-

né stavebnice, které se spojují šrouby 

a  matkami. Jsou poměrně obtížné na 

manipulaci, ale fantazii a zručnost roz-

víjejí dokonale. Děti také oceňují kva-

litní plastové stavebnice. Pro výtvarně 

zaměřené děti existuje velký výběr růz-

ných výtvarných technik. Barvy na sklo, 

souprava se kterou vyrobíte a  poma-

lujete sádrové odlitky, pro větší holky 

barvy na hedvábí atd. 

Pro toto věkové rozpětí existuje nejvíce 

společenských her. Od karet, přes kla-

sické hry (jako jsou šachy nebo dáma, 

námořní bitva, Logik) po interaktivní. 

ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ
• společenské hry (při kterých se 

hází kostkou nebo se musí počítat, 

stolní fotbal) 

• vláčky elektrické 

• hračky na klíček 

• konstrukční stavebnice 

• oblékací panenky s oblečky a mód-

ními doplňky 

• dětská provedení pomůcek dospě-

lých (pokladny, kalkulačky, váhy, 

ruční mixér) 

• řemeslnické práce a  stroje (navlé-

kání korálků, dětský tkalcovský 

stav) 

• knížky encyklopedického charak-

teru - jak co dělat 

• hudební nástroje (foukací harmo-

nika, flétna) 

• sportovní potřeby (kolečkové brus-

le, sáně, brusle, boby, obruč, pro-

vazový žebřík, házení na terč) 

Foto: Shutterstock.com
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MOJERODINAV KOŠÍKU ZADEJTE KÓD

10%VYUŽIJTE SLEVU NA NÁKUP V E-SHOPU

PLATÍ DO
31.3 2020
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Předškoláček

Nedokážete si představit váš život bez mobilního telefonu? Patří k  vašemu  

životu neodmyslitelně počítač? A co vaše dítě? Kdy je vůbec vhodné  

obstarat mu jeho první vlastní mobil a  jeho první počítač?

DĚTI, MOBILY
A POČÍTAČE...
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MAMI,JÁ CHCI MOBIL
První zoubek, první slovo, první kroky. 

První den ve škole. A co první mobil?

Za jak dlouho se tento výdobytek mo-

derní doby zařadí mezi důležité mo-

menty života dítěte? A kdy svým význa-

mem nahradí první jízdní kolo?

Pořízení mobilního telefonu je důle-

žitým okamžikem v  životě dítěte. Ne-

jde totiž jen o obyčejnou hračku nebo 

o  módní doplněk, který si dítě přeje, 

aby bylo prostě »in«. Ve vnímání rodičů 

jde spíše o  praktickou věc, která jim 

umožní mít přehled o  tom, kde jejich 

ratolest je. Do určité míry je mobilní te-

lefon může zbavit strachu z toho, že se 

jejich dítěti něco stane. Ale jen do urči-

té míry. Někdy to totiž může být také 

úplně naopak.

Stanovit okamžik, kdy začne být důle-

žité, aby dítě vlastnilo svůj mobilní te-

lefon, není vůbec jednoduché. Prvním 

předpokladem samozřejmě je, aby dítě 

už umělo mluvit. Některé dítě může 

mobil potřebovat už v šesti letech, jiné 

ve dvanácti. Většina dětí své rodiče 

předběhne a často si přeje mobilní tele-

fon mnohem dříve než je podle rodičů 

nutné. I  když se názory dětí a  rodičů 

podstatně liší, rodiče (babičky, tetičky) 

většinou nátlaku dětí neodolají a tele-

fon jim koupí. Slibují si od toho, že bu-

dou mí přehled o to, kde jejich dítě je.

MOBIL NENÍ BĚŽNÁ HRAČKA
To, že dítěti pořídíte jeho první mobilní 

telefon by pro něj nemělo být žádnou 

samozřejmostí. Mělo by jej dostat za 

odměnu nebo jako dárek k  naroze-

ninám. Než tak učiníte, dobře zvažte, 

jaký typ telefonu dítěti pořídíte. Důle-

žitým kritériem při pořizování mobilu 

je také morální vyspělost vašeho dítěte. 

Už z  obyčejné rozpravy lze vypozoro-

vat, jestli by mobilní telefon nesloužil 

jen jako další hračka a  zda by nebylo 

druhý den po něm.

Ačkoliv se to tak nemusí z  reklam na 

přístroje za 1 korunu zdát, mobil je 

(především) pro dítě v podstatě drahá 

záležitost, která by ho teoreticky měla 

dále vést k úctě k penězům a nabyté-

mu majetku. Přesto platí poučka, že 

nikdy není příliš pozdě, aby nemohlo 

být později. Rozdíly tu jsou případ od 

případu a každý rodič musí se zdravým 

úsudkem určit, jestli bude mobil výhod-

ný pro obě strany (rodič – dítě) a jestli je 

dítě natolik rozumově zralé, aby si ho 

vážilo, ale nezneužívalo.

A CO TAKHLE POČÍTAČ?
Je prokázanou skutečností, že v posled-

ních letech poměrně velká část dětské 

populace tráví volný čas sledováním te-

levize, nebo hraním počítačových her. 

Obojí je spojeno s  pohybovou neakti-

vitou, s příjmem nadbytečných kalorií, 

ale i různými neuropsychickými abnor-

malitami. Než tedy kývnete potomkovi 

na jeho přání pořídit mu počítač, mož-

ná byste se měli seznámit se zajímavou 

studií...

Byla provedena v  rodinách 1143 škol-

ních dětí (6-11 let).

Sledovány byly fyzikální příznaky pro-

vázející nadměrné hraní počítačových 

her. Šlo o tři příznaky:

1. tmavé kruhy pod očima (O)

2. svalová ztuhlost v ramenním kloubu 

(RK)

3. změna postavení lopatky v důsledku 

ztuhlosti v ramenním kloubu L).

Přítomnost uvedených příznaků měla 

v hodnoceném souboru tuto frekvenci: 

O  u  165 dětí (14,4 %), RK u  229 dětí 

(20 %) a L u 72 dětí (6,2 %). U chlapců 

byla častější než u dívek nalezena pří-

tomnost dvou z  uvedených příznaků. 

Chlapci současně trávili delší čas hra-

ním na počítači, než dívky. U všech dětí, 

které hrály déle než hodinu denně, byla 

prokázána vyšší frekvence příznaků 

O a RK než u dětí, kde doba strávená 

u PC byla pod 1 hodinu. Nedostatečná 

doba spánku byla prokázána v  těsné 

korelaci se všemi třemi hodnocenými 

příznaky. Autoři studie uzavírají, že 

nadměrné sledování televize, nebo hraní 

na počítači vede k tmavým kruhům pod 

očima, svalové ztuhlosti a také spánkové 

deprivaci.

Foto: Shutterstock.com 

36

Předškoláček



IN
Z
E
R

C
E

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak vyska.indd   1 10.3.2016   20:08:12



Je třeba si uvědomit, že akutní  horeč-

naté stavy dětí či dospělých, se kterými 

se běžně setkáváme, jsou především 

různá onemocnění způsobená viry, jde 

tedy o tzv. virosy. Projevují  se různými 

záněty horních cest dýchacích, nosu, 

nebo nosohltanu a spojivek, zánětem 

hrtanu, průdušnice, atd.

Pokud nás tedy přepadnou, co bychom 

s tím měli dělat? Víme, že pro pacien-

ta s akutním horečnatým onemocně-

ním můžeme udělat mnoho užitečné-

ho různými jednoduchými opatřeními. 

1. Měli bychom mu  poskytnout  klid 

na lůžku, u dětí je vhodné pokusit 

se o naprostý klid, během kterého 

by organismus neměl být vysilo-

ván, ani např. sledováním televize 

ani jakoukoliv jinou činností.

2. Pacient má být bohatě zásoben 

čerstvým vzduchem.

3. Nutností je dostatek tekutin.

Samozřejmě bude asi nutné podávat 

nějaké léky. O tradiční léčbě jsme si po-

vídali v  předchozím článku. V  mnoha 

případech nám ale ještě mnohem lépe 

zabere léčba homeopatická.

Homeopaté dobře ví, že to, čemu ob-

vykle říkáme chřipka není jedna jedi-

ná nemoc s  jednotnými projevy, ale u 

různých typů lidí se projevuje různými, 

individuálními, byť silně podobnými 

vlastnostmi.

To co je pro všechny  společné je  úna-

va, případně zvýšená teplota až horeč-

ka, někdy zimnice. Dvousetletá historie 

homeopatie nás učí, že čím je lék „po-

dobnější“ nemoci nebo spíše jejím indi-

viduálním projevům u konkrétního pa-

cienta, tím je účinnější. A opačně: čím 

méně podobný, tím neúčinnější. Proto 

se zeptáme nemocného na to, zda má 

žízeň nebo je bez žízně, zda horečka 

vypukla náhle či se přiblížila plíživě 

s  postupným narůstáním potíží a jak 

se cítí – tedy, zda se potí, je mu zima 

apod. Podle toho vybíráme z následu-

jících léků:
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Tak už je to zase tady. Období, kdy všichni kašlou, smrkají a prskají. 

Zvýšená teplota zdá se být běžnou záležitostí a my zoufale hledáme 

způsob, jak se dostat zpět do pohody.

NACHLAZENÍ 
A HOMEOPATICKÁ LÉČBA



INZERCE
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Lék opakujeme často, např. každých 15 

minut nebo půl hodinu (Obvykle se do-

poručuje dávkování cca 5 kuliček vycu-

cat bez zapíjení. V každém případě pla-

tí – kuličku vždy vysypat do víčka a poté 

do úst, nikdy se jí nedotýkat prsty.), do-

kud potíže nezačnou viditelně ustupo-

vat. Pak už není zapotřebí lék podávat 

a organismus si se chřipkou poradí dál 

sám. Někdy jsme svědky toho, že zchvá-

cenost a horečka ustupují již brzy po 

podání. Takto jednoduše (tzv. sympto-

maticky) praktikovaná homeopatie při-

náší úspěch při léčbě akutních nemocí, 

na chronické je krátká. Její výhodou je, 

že ten, kdo ji používá, nemusí mít o ho-

meopatii žádné hlubší znalosti. V  pří-

padech, kdy na akutní nemoc neza-

bere (což se pozná během pár hodin), 

je nutný odborný přístup s  celostním 

rozborem osobnosti pacienta a s vyhle-

dáním konstitučního léku zaměřeného 

na celek. Ten pak léčí nejen akutní, ale 

později i chronické dlouhodobější potí-

že. A navíc zajistí dlouhodobě zvýšenou 

odolnost proti infekcím.

Foto: Shutterstock.com

LÉK ŽÍZEŇ ZIMOMŘIVOST POCENÍ FYZICKÝ KLID ZVLÁŠTNOST

Gelsemium    Malá, snížená teplota a zim-
nice

v návalech pomalý pohyb vymočení zlepší

Bryonie  veliká Zimnice hojné, kyselé absolutní klid nehybnost 
zlepší

Ferrum phosph.  averse k mléku Zimnice nevýznamné klid střídá ne-
klid 

krvácení z nosu

Rhus tox. chce mléko Zimomřivý jen tělo chce pohyb pohyb zlepší

Arsenicum alb.  pije po 
doušcích

Ledový olejnaté, smrdí neklid zabalit jen tělo    

Baptista zvýšená na vodu horkost a zima páchne nevýznamné rudý obličej

Hepar sulph. na kyselé, teplé Ledový ledový  pot nevýznamné zabalit celý

Kalium jod. veliká, na teplé Horký nepotí se neklid horší v noci

Mercurius veliká, ledové střídá se Velké, vazké vyčerpání, třes horší v  noci

Pulsatilla chybí, ledové horkokrevnost nevýznamné nevýznamné vzduch a útěcha

Oscillococcinum veliká Zimnice, 
horkost

nevýznamné nevýznamné

účinnost se zvy-
šuje, je - li lék 
podán, co nej-
dříve. Možnost 
i preventivního 

podání 

Pragrippe veliká zimnice v návalech nevýznamné bolesti hlavy
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®

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

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
použití. Obdržíte v lékárně bez receptu. Před 
použitím si prečtěte pozorně příbalový leták.

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

PREVENTIVNĚ  A OD PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

 Před 

Dr. Peithner Prag s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5 - Smíchov

PRO DĚTI OD 1. DNE VĚKU, 
DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ

       OSLABENÁ IMUNITA?
         CHŘIPKA? NACHLAZENÍ?
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STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.
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Běžná podzimní nachlazení našich nejmenších, onemocnění horních cest dý-

chacích, dovedou děti i rodiče hodně potrápit. Nejsou to bezvýznamná one-

mocnění, je třeba si být vědomi toho, že někdy dovedou být velmi zákeřná. 

Zvláště tehdy, dojde-li ke komplikacím.

NEMOCI DĚTÍ 
NEPODCEŇUJME



INZERCE
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Co je to ono nachlazení? Je to onemoc-

nění horních dýchacích cest, na jehož 

vzniku se podílí až 200 různých druhů 

virů, přenášených kapénkovou formou. 

Častá nachlazení mívají děti s  oslabe-

ným imunitním systémem. Nemoc trvá 

5 až 10 dnů, léky ji neléčí, lze jimi jen 

tlumit příznaky.

NAUČME SE ROZLIŠOVAT 
NEMOCI U DĚTÍ 
Chřipka nebo nachlazení?

Tato onemocnění neobvykle mezi se-

bou nejvíce zaměňují. Přitom jejich léč-

ba i projevy se výrazně liší.

• u běžného nachlazení bývá horeč-

ka jen vzácně, pro chřipku je však 

velice typická a vysoká (v rozmezí 

38 až 40 stupňů) a  většinou trvá 

dva až čtyři dny

• při běžném nachlazení většinou 

nebolí dítě hlava, při chřipce bolí

• při běžném nachlazení většinou 

nemívají děti celkové bolesti, 

při  chřipce mívají obvykle bolesti, 

zejména svalové

• při běžném nachlazení nebývá dítě 

unavené, extrémně vyčerpané, na-

opak při chřipce únavou a vyčerpa-

ností dítě trpí a únava často i pře-

trvává, dokonce až po dobu dvou 

či třech týdnů

• při běžném nachlazení mívá dítě 

ucpaný nos, kýchá, bolí je v krku, 

při chřipce jen někdy

• bolení na  prsou nemívá dítě 

při  běžném nachlazení silné, ka-

šel mívá mírný a suchý, při chřipce 

může mít kašel silný.

Nachlazení se vyvíjí postupně, ve srov-

nání s chřipkou, která udeří náhle.

Každé onemocnění by mělo dítě vyle-

žet, nebo alespoň prožít v  klidovém 

režimu, aby nenastaly komplikace. Ty 

mohou nastat u obou typů onemocně-

ní, při  nachlazení to může být bolest 

v uchu, ucpání lebečních dutin, které je 

velmi bolestivé.

Nachlazení je tu, co s tím?

Nejprve je možná nejlepší použít pří-

rodní prostředky.

• Dítěti bychom měli při nachlazení 

podávat teplé nebo vlažné bylin-

kové čaje.

• Pocení vyvolává čaj z květu lípy.

• Heřmánkový čaj uklidňuje a snižu-

je teplotu.

• Čaj z černého bezu zmírňuje rýmu.

• Čaj z podbělu lékařského zmírňuje 

kašel.

• Ze stravy dítěte vyloučíme mléčné 

výrobky, cukr, sladkosti, bílé pečivo. 

To vše způsobuje nadměrné zahle-

ňování dětského organismu.

• Je lépe podávat dítěti hlavně syro-

vé ovoce, zeleninu, ořechy, vhodné 

jsou také kompoty. Mělo by dostá-

vat hodně tekutin a k obědu čes-

nekovou polévku, která pomáhá 

uvolňovat hleny.

• Můžeme dítěti pomáhat také in-

halováním slané vody či dát mu 

dýchat páru z  čerstvě uvařených 

brambor. Vždy je třeba dát pozor 

na  to, aby dítěti nebyl procedura 

nepříjemná a  abychom je neopa-

řili. 

• Úlevu dítěti také přinese ponoření 

ručiček po lokty do teplé vody – to 

uvolňuje rýmu.

Pokud tyto mírné prostředky nezabe-

rou, je na místě podávat léky snižují-

cí horečku, nosní kapky a  léky tlumící 

kašel. Příroda vytvořila mnoho bylin, 

které dokáží sílu dechu podpořit, re-

vitalizovat horní či dolní dýchací cesty, 

zklidnit podrážděné sliznice, ulehčit vy-

kašlávání. Je jen na vás vybrat správný 

sirup, který dítěti od kašle uleví. Pokud 

se jedná o děti do třech let, je na místě 

použít i odsávačku hlenů, abychom jim 

zajistili snadnější dýchání, tak jak si tom 

povíme za chvíli. 

Chřipka

Není žádnou novinkou, že  tento virus 

má menší šanci u toho dítěte, u které-

ho dbáme důsledně na prevenci. Jde 

o to, jestli má ve střevu symbiózu, zda 

je jeho stravování vyrovnané, jestli má 

v  sobě dostatek vitamínů.  Vždy záro-

veň platí základní pravidlo: Čím dříve 

se preventivní prostředek proti chřipce 

nasadí, tím má větší šanci účinkovat. 

A  úplně nejlepší je, když se nasadí již 

při podezření, že se dotyčný vůbec se-

tkal s virem. A naopak platí, čím pozdě-

ji se nasadí, když se virus v těle již usa-

dil, tím hůře účinkuje. Jde o to, že virus 

se nejprve setká s  prvními obrannými 

mechanizmy, které jsou na sliznicích. 

Například narazí na slizniční sekreční 

imunoglobulin A  a  to je velmi důleži-

tý moment, protože v tomto okamžiku 

se rozhodne, kdo je silnější. Připravená 

obrana a ev. posílená doplňkem zamě-

řeným proti viru jej dovnitř nevpustí, 

nepřipravená obrana naopak viru pod-

lehne a ten se pak v těle prosadí.

Proto určitě není od věci, obzvláště teď 

v době chřipkových onemocnění nasa-

dit dětem léky na posílení obrany orga-

nismu. 

Pokud přece jenom virus do těla pro-

nikne, tělo vyburcuje specifičtější obra-

nu, aby se s virem vypořádalo. Objeví se 

zimnice – to prozrazuje, že tělo mobili-

zuje síly, aby si vyrobilo horečku – ano - 

mocný nástroj, kterým chce virus spálit. 

Virus totiž nemůže existovat při vysoké 

teplotě.  V  tomto okamžiku musí dítě 

bezpodmínečně do postele, má mít 

v sobě horký čaj a podporovat horečku, 

má být rád, že ji má, protože to zna-

mená, že se jeho tělo brání a  s  virem 

zápasí. Jestliže si vezme již v  této fázi 

lék proti horečce – co se stane? Teplota 

se srazí.

Ale pak vlastně brání tělu, aby se samo 

bránilo... Pro koho je to prospěšné? Pro 

virus, protože již mu nic nestojí v  ces-

tě, aby se rozmnožil a  způsobil v  těle 

nemoc. Imunitní systém otupí. Tohoto 

stavu využijí bakterie, které v těle nor-

málně jsou, ale nemohou se uplatnit, 

protože je imunita drží pod kontrolou. 

Ale v  okamžiku, kdy se virem obrana 

otupí, otevře se pro bakterie pomyslná 

brána, ony se rozmnoží a  vznikne ten 

hlavní problém - životu nebezpečný 

- lékař pak musí použít antibiotikum. 

Důležité je ovšem postupovat s  rozva-

hou. Pokud je teplota vysoká přes 38 

stupňů pak léky dětem podat musíme, 

tato teplota je pro ně nebezpečná, 

mohlo by dojít k febrilním křečím z vy-

sokých teplot.

Jak tedy postupovat v případě chřipky?

• Dítě by mělo být v klidu v postýlce.

• Musíme mu podávat dostatek te-

kutin.

• Pokud vystoupí horečka, je nutné 

podat léky proti horečce.

• Je-li horečka příliš vysoká, je nut-

né udělat dítěti studený zábal, aby 

neupadlo do křečí. Nikdy bychom 

ho  ale v  zábalu neměli nechat 

usnout, vždy je nutné ho převléci 

po cca deseti minutách do suchého 

prádla.

• V případě, že má dítě kašel a rýmu, 

je třeba podávat léky na zmírnění 
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Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv



jejich příznaků. Podrobně se jejich 

léčbou zabýváme níže. 

Nejen dětské infekce

Podzim je obdobím, kdy se často vysky-

tují respirační infekce, které kumulují 

v zimních měsících. Nejčastěji se v tom-

to čase potýkáme s  rýmou, angínou, 

zánětem hrtanu (tzv. laryngitidou), 

zánětem středouší a průdušek. Většina 

těchto infekcí je virového původu, tak-

že je zvládneme bez použití antibiotik.

Rýma

Léčba akutní virové rýmy je symptoma-

tická – laicky rečeno léčíme její příznaky 

a ne příčinu. Klasická léčba nemocného 

dítěte je následující: dostatek tekutin, 

vitamínu c a  lehké stravy. Ideálními 

podmínkami pro malé pacienty jsou 

místnosti s  vlhkým vzduchem. Pokud 

má dítě teplotu, podáváme antipyreti-

ka dle rady vašeho lékaře. Rozhodně se 

nedoporučuje acylpyrin vzhledem k zá-

važným vedlejším účinkům.

Na nezbytně krátkou dobu můžeme 

podávat nosní kapky. 

Rýma může být závažným onemoc-

něním - a  to u kojenců, kteří neumějí 

dýchat ústy. Proto miminkům a  bato-

látkům musíme pravidelně odsávat 

z nosánku sekret. V současnosti je veli-

ce populární speciální odsávačka, která 

se připojí na vysavač a druhý konec na 

okraj nosíku. Jedná se o  šetrnou me-

todu, kde má nástavec samoregulaci, 

takže přebytečnou sílu vysavače upus-

tí. Odsávačku lze zakoupit v lékárně či 

zdravotnických potřebách. Starší děti 

už učíme smrkat. Smrkání musí být ne-

násilné, každou dírkou zvlášt, aby ne-

došlo k  zavlečení infekce do dutin či 

Eustachovou trubicí do středouší.

V  podzimním období zvýšené nemoc-

nosti se s malými dětmi vyhýbáme za-

lidněným prostorám. Nesmíme pomi-

nout důležitost mytí rukou, obzvláště 

po použití kapesníku. Nejúčinnější pre-

vencí dalšího šíření je izolace nemoc-

ného v domácím prostředí už v prvních 

dnech projevu nemoci, kdy jsou viry vy-

lučovány nosní sliznicí.

Angína

Též angína je způsobena až v  60-

80% viry, pouze ve 20% je způsobe-

na bakterií ( např. beta-hemolytický 

streptokok). Onemocnění se šíří ka-

pénkovou infekcí, takže rizikové jsou 

zejména kolektivy dětí. Přenašečem 

může být zejména sekret, který dě-

tem ulpívá na ručičkách či hračkách . 

V  kojeneckém a  batolecím věku jsou 

nejčastějšími původci angíny tzv. ade-

noviry., které se projeví rýmou, kašlem 

a zvětšenými uzlinkami.

Zánět středouší

Zánět středního ucha (tzv. otitida) se 

nejvíce vyskytuje právě v  kojeneckém 

a batolecím věku. Více než 80% dětí do 

3 let prodělá alespoň jeden zánět stře-

douší a to proto, že v kratší Eustacho-

vě trubici dochází ke hromadění hlenu 

a k jejímu následnému ucpání. Až 30% 

onemocnění nepotřebují antibiotickou 

léčbu, protože jsou virového původu. 

Ovšem až 80% zánětu je způsobeno 

bakteriemi Streptokokus pneumonie 

(nyní je k dostání vakcína Prevenar pro-

ti pneumokoku) a  Haemophlus influ-

enzae, proti které jsou již děti povinně 

očkovány.

Otitidám většinou předcházejí nespe-

cifické příznaky. Nemoc bohužel po-

známe teprve při bolesti v uších, což je 

obzvláště u  miminek a  batolat velice 

nepříjemné.

O  tom, zda člověk onemocní, rozho-

duje hlavně stav obranyschopnosti or-

ganismu, který je nutné posilovat již 

od útlého dětství. Dodržovat správnou 

hygienu, naučit dítě co nejdříve smrkat, 

správně dýchat, dbát na správný postoj 

a  držení těla, pravidelně cvičit, chodit 

na procházky za každého počasí.

Dále je důležité dítě otužovat, přimě-

řeně oblékat, dbát na to, aby dítě spa-

lo v  dobře vyvětrané místnosti, dbát 

na správnou výživu bohatou na ovoce 

a  zeleninu. Pokud si maminky tento 

soubor pravidel zafixují a  přijmou za 

své, nemusí se bát, že jejich děťátko 

bude nemocné hned z kraje podzimu.

Foto: Shutterstock.com
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Infračervený bezdotykový 
teploměr Thermoval® baby 
navíc s dárkem od Fisher-Price

Akce platí na e-shopu www.lekarnahartmann.cz do vyprodání zásob
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Na čele U objektů V místnosti

• Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách

• Vysoká přesnost měření 

• Optický alarm při horečce

• Měří teplotu lidského těla, předmětů i okolí
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Také patříte k  těm, kteří ani nevědí, kdy byli naposled na preventivní 

prohlídce? Nebo jste dokonce toho názoru, že na takové věci nemáte čas 

a ani je nepotřebujete?

 POZDĚ

NIKDY

NENÍ 
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Pokud jste s prevencí ještě nezačali, je 

dobré vědět, že nikdy není pozdě začít. 

CO VÁS KDY ČEKÁ 
A CO BYSTE SI MĚLI HLÍDAT
Úplným základem, na který by opravdu 

neměl nikdo zapomínat, je preventivní 

prohlídka u  praktického lékaře. Před-

stavuje celkové vyšetření, na které při-

cházíte vždy jednou za dva roky.

Konec formuláře

TADY JE PŘEHLED:
18 let - vyšetření cholesterolu a  tuko-

vých látek v krvi

40 let- vyšetření cholesterolu a  tuko-

vých látek v krvi

- vyšetření EKG (dále ve čtyřletých inter-

valech)

45 let - kontrola hladiny cukru v  krvi 

(dále ve dvouletých intervalech)

50 let - vyšetření cholesterolu a  tuko-

vých látek v krvi

– vyšetření stolice na přítomnost krve 

– test okultního krvácení ve stolici tzv. 

TOKS (do 54 let v ročním intervalu, od 

55 let dále ve dvouletých intervalech)

55 let - jako alternativa k TOKS endo-

skopické vyšetření střev (dále v deseti-

letých intervalech)

60 let - vyšetření cholesterolu a  tuko-

vých látek v krvi

Ženy: 

15 let - gynekologická prohlídka (dále 

každý rok)

45-69 let - mamografické vyšetření (ve 

dvouletých intervalech)

ZÁKLAD U PRAKTIKA
Součástí základní preventivní prohlíd-

ky u  praktického lékaře je anamnéza, 

kdy lékař cílenými dotazy zjišťuje před-

pokládaná zdravotní rizika, kontrola 

očkování proti tetanu a orientační che-

mické vyšetření moče. 

Dále lékař provádí vlastní vyšetření po-

hledem na kůži a sliznice, např. spojivky. 

Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem 

vyšetří štítnou žlázu a  hlavní skupiny 

uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje 

srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní 

tlak, prohmatá břicho a  oblast ledvin, 

zhodnotí stav žil a  tepen na dolních 

končetinách, zváží vás nebo i  změří, 

orientačně vyšetří sluch a zrak. 

Povinnou součástí preventivní prohlíd-

ky je onkologická prevence, kdy lékař 

provede vyšetření konečníku, varlat 

a  prsů, spolu s  poučením o  nutnosti 

a způsobu samovyšetřování.

S VĚKEM UKAZATELŮ PŘIBÝVÁ
Od 40 let se provádí ve čtyřletých inter-

valech vyšetření EKG, tedy nenáročné 

a  nebolestivé vyšetření, díky kterému 

má lékař přehled o  elektrické aktivitě 

vašeho srdce. 

V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zajistí vy-

šetření cholesterolu a  tukových látek 

v krvi.

Od 45 let se v  dvouletých intervalech 

zjišťuje také hladina cukru v krvi – tzv. 

glykemie. 

U žen ve věku od 45 do 69 let praktic-

ký lékař ověřuje, zda bylo v posledních 

dvou letech provedeno mamografické 

vyšetření, které je základem v prevenci 

rakoviny prsu. Pokud se tak nestalo, do-

poručuje jeho provedení na některém 

z akreditovaných pracovišť.

Ve věku od 50 do 54 let se provádí v jed-

noročním intervalu a od věku 55 let ve 

dvouletém intervalu také preventivní vy-

šetření na přítomnost krve ve stolici (test 

okultního krvácení ve stolici – TOKS), 

což může včas odhalit počáteční stádia 

rakoviny tlustého střeva a  konečníku 

(screening kolorektálního karcinomu). 

TOKS je prováděn v ambulanci registru-

jícího praktického lékaře, ale může ho 

provádět i registrující ženský lékař. 
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Pacientovi nad 55 let navíc nově nabízí 

Všeobecná zdravotní pojišťovna jako 

druhou variantu screeningu kolorek-

tálního karcinomu možnost provedení 

endoskopického vyšetření střev (tzv. 

primární screeningové kolonoskopie). 

Interval tohoto vyšetření je deset let, 

indikuje ho praktický lékař a provádějí 

ho endoskopická pracoviště schválená 

komisí pro screening kolorektálního 

karcinomu MZ. 

PREVENCE ZACHRAŇUJE 
STOVKY ŽEN
Nejen proto, že ženy přivádějí na svět 

děti, jsou z hlediska prevence sledova-

nou skupinou. Od 15 let by měly každý 

rok absolvovat preventivní prohlídku 

u ženského lékaře. 

V  ČR je ročně u  tisíce žen zjištěna ra-

kovina děložního čípku a až 400 žen jí 

podlehne. Většině zbytečných úmrtí na 

karcinom děložního čípku lze přitom 

zabránit právě pravidelnými prohlídka-

mi gynekologa, v rámci kterých provádí 

lékař odběr vzorků z čípku k cytologic-

kému vyšetření.

Gynekolog by měl také mladé ženy 

poučit o  metodě samovyšetření prsů 

a ženám ve věku od 45 do 69 let pra-

videlně jednou za dva roky vystavovat 

doporučení na mamografické vyšetření 

v některém z akreditovaných pracovišť. 

PRAVIDELNÁ PÉČE O ZUBY SE 
VYPLATÍ
Na co byste rozhodně neměli zapomí-

nat, je také pravidelná půlroční návště-

va vašeho zubaře. I když se zdá, že je 

to často, vaše zuby ji potřebují - přede-

jdete tak nejen mnohdy úporným bo-

lestem při onemocnění dásní nebo zka-

ženém zubu, ale ušetří vám také tisíce 

z vaší výplaty. 

Obsahem preventivní prohlídky, kterou 

provádí registrující stomatolog, je opět 

zjištění anamnézy, vyšetření stavu chru-

pu, sliznic a měkkých tkání dutiny úst-

ní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů. 

Lékař by měl pacientovi předvést správ-

nou metodu čištění zubů a  podle po-

třeby stanovit léčebný plán k další sto-

matologické péči. Ta může být hrazená 

ze zdravotního pojištění plně, částečně 

nebo je nehrazená. 

PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 
PŘIBÝVÁ
Nabídka preventivních programů zdra-

votních pojišťoven se neustále rozrůstá, 

a  je zaměřena na skutečnou prevenci, 

její zkvalitňování a  rozšiřování, spíše 

než na poskytování benefitů na jedno-

rázové aktivity. 

Foto: Shutterstock.com
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ
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Pravidelně, čteme, že pokud má naše střevní mikroflóra správně fungo-

vat, musíme jí pravidelně dodávat probiotika a prebiotika. Víte ale, co 

přesně se za těmito pojmy skrývá?

Probiotika, 
nebo prebiotika?
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PROBIOTIKA
Jedná se o  skupinu „živých“ mikroor-

ganismů,  které příznivě ovlivňují naše 

zdraví. Důležité je, aby byly přijímá-

ny v  dostatečném množství a  zejmé-

na PRAVIDELNĚ  (neboli jeden jogurt 

za týden rozhodně nebude mít vliv 

z  dlouhodobého hlediska). Probiotika 

v trávicím traktu odolávají různým ná-

strahám (např. kyselinám, snáší teploty 

kolem 40°C). Tyto schopnosti jim zaru-

čují, že se do tlustého střeva dostanou 

v  nezměněném stavu a  tam se potom 

množí.

Jako probiotika se užívají nejčastě-

ji kmeny laktobacilů a  bifidobakterií, 

dále některé kmeny rodů Escherichia, 

Enterococcus, Bacillus a Saccharomyces. 

Probiotické kultury najdeme obvykle ve 

všech zakysaných mléčných výrobcích – 

kefír, zákys, acidofilní mléko, jogurt.

V  chladících boxech potravinářských 

obchodů lze najít širokou škálu pro-

duktů, které mohou obsahovat zdraví 

prospěšné bakterie. Na některých vý-

robcích je probiotická kultura označe-

na, jiné produkty zůstávají neoznačeny, 

ačkoliv obsahují prospěšné bakterie ve 

stejném množství jako ostatní.

ZDROJE PROBIOTIK MŮŽEME 
ROZDĚLIT DO 4 SKUPIN:
• mléčné výrobky – zakysané mléčné 

výrobky, jogurty (zejména jogurty 

obohacené o  bifidobakterie), jo-

gurtové nápoje, vysokodohřívané 

tvrdé sýry (ementál)

• kvašená zelenina  – kysané zelí, 

rychlokvašené okurky, kysané hou-

by, šťáva z kysaného zelí

• obohacené potraviny – dětské vý-

živy, oplatky, trvanlivé masné vý-

robky

• doplňky stravy

Co se týká konzumace probiotik, řada 

studií přináší pozitivní výsledky. Jed-

ná se především o  úpravu střevní mi-

kroflóry, kdy probiotika potlačují růst 

škodlivých patogenů.

Neboli probiotika pomáhají udržovat 

potřebnou rovnováhu střevních mikro-

organismů, podporovat střevní imunitu 

a  bránit nadměrnému pomnožení pa-

togenních bakterií, které mohou půso-

bit žaludeční a střevní potíže i průjmo-

vá onemocnění.

Podávání probiotik příznivě působí na 

obtíže trávicího traktu jako jsou zácpa, 

průjem, zánětlivá střevní onemocnění 

(Cronova choroba, Ulcerózní kolitida) 

či syndrom dráždivého tračníku. Napo-

máhají i lidem trpícím laktózovou into-

lerancí.

Další klinické zkoušky potvrdily, že pro-

biotika přispívají k  celkovému zvýšení 

odolnosti organismu. Např. bylo pro-

kázáno, že pravidelná konzumace L. 

acidophilus výrazně napomáhá zlepše-

ní imunitních funkcí. Spolu s ostatními 

prospěšnými bakteriemi tlustého střeva 

slouží k  prevenci karcinomu tlustého 

střeva  (snižují mutagenní aktivitu ně-

kterých karcinogenů).

Kromě toho jsou probiotika v  součas-

nosti jediným prostředkem, jak před-

cházet atopii, a v časném dětství mohou 

dokonce ovlivnit její projevy (například 

mohou předcházet či zmírnit atopický 

ekzém u dětí).

PREBIOTIKA
Střevní mikroflóra vyžaduje přítomnost 

nutričních substrátů (prebiotik), tj. růz-

ných druhů vlákniny (pektiny, xylany, 

celulóza) a oligosacharidů (fruktooligo-

sacharidy – inulin). Tato nestravitelná 

složka potravy slouží jako potrava zdra-

votně prospěšným mikroorganismům 

ve střevě. Prebiotika nemají žádné to-

xické nebo rakovinotvorné vlastnosti 

a  v některých potravinách se vyskytují 

i  přirozeně, například inulin najdeme 

v cibuli, česneku, pórku a obilovinách.

Jak již bylo výše zmíněno, prebiotika 

podporují růst prospěšné mikroflóry 

střev a naopak snižují výskyt patogenní 

mikroflóry. K  tomu přispívá již konzu-

mace 6 – 8 g fruktooligosacharidů (FOS) 

denně. Kde prebiotika nejdeme? 

• přirozené zdroje (ovoce, zelenina)

• průmyslové výrobky, kde jsou pre-

biotika přidaná: sladkosti, trvanli-

vé výrobky, bonbony, pečivo

• doplňky stravy

Zdro:viviente.cz, 

foto: Shutterstock.com
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pacientů
z České republiky

trpící zácpou

110 plynatost bolest
břicha, křeče

frekvence
stolice

zlepšení 
o 40 %

zlepšení 
o 80 %

POTVRZENO KLINICKOU STUDIÍ

zlepšení 
o 30 %

Měsíční použití ColonFitu mělo největší přínos u pacientů se zácpou, kde 
vedlo k velkému nárůstu frekvence a změkčení stolice provázeném redukcí 
nepříznivých symptomů jako jsou křeče, bolesti břicha a plynatost. 

Klinická studie na ColonFit byla provedena u 110 pacientů z ČR po dobu 4 týdnů. Pozitivní efekt po 
užití ColonFitu (kombinace vlákniny, inulinu a probiotik) přetrvával i dva týdny po ukončení testování.

pacientů
doporučuje

94%

Více o produktu a klinické studii najdete na www.topnatur.cz.
*Slevový kód COLONFIT10 využijte v nákupním košíku na e-shopu www.topnatur.cz.

ověřeno
klinickou
studií

*10% SLEVA

se slevovým kódem

COLONFIT10
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O tom, že je velmi důležité volit správné po-

traviny, není třeba polemizovat. Obzvláště 

zásadní je to v dětském věku. Pojďme se 

tedy podívat jak se v závislosti na věku 

mění dětský jídelníček.

JÍDELNÍČEK PODLE
 V

ĚK
U

JÍDELNÍČEK PODLE
 V

ĚK
U
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PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (3-6 LET)
Děti v tomto období života dále inten-

zivně rostou, proto potřebují dostatek 

mléka a  mléčných výrobků, které ob-

sahují vápník, kvalitní bílkoviny a tuky. 

Stravují se nejčastěji v mateřské školce, 

jejíž jídelníček asi snadno neovlivníte. 

Přesto je dobré aktivně se zajímat o to, 

co vaše děti přes den skutečně snědly, 

a domácí stravou pak doplnit to, čeho 

byl nedostatek.

• Jídlo dětem rozdělujte do 5-6 den-

ních dávek (3 větší jídla a 2-3 menší 

svačinky).

• Nejvhodnější úpravou pokrmů pro 

děti je vaření, pak dušení, pečení 

a zapékání.

• K  dochucení pokrmů můžete bez 

obav používat bylinky, sůl už ale 

po dokončení pokrmu nepřidávej-

te, aby si dítě zbytečně nezvykalo 

na velmi slanou chuť.

• Sledujte jejich pitný režim, vypít 

by měly více než 1 litr za den, zá-

kladem jsou stolní neperlivé vody, 

ředěné ovocné džusy a šťávy, ovoc-

né, zelené a bylinkové čaje, mléč-

né nápoje.

Jídelníček:

Snídaně: Šlehaný tvaroh se zavařeni-

nou nebo ovocem. Houska. Čaj.

Přesnídávka: Ovocná přesnídávka 

s rohlíkem nebo piškotky.

Oběd: Mrkvová polévka s nočky. Rizoto 

s kuřecím masem a zeleninou. Ovocná 

šťáva.

Svačina: Chléb s  Ramou a pórkovou 

pomazánkou. Čaj.

Večeře: Pohanková kaše s  oříšky. Ka-

kao.

MLADŠÍ ŠKOLÁCI (7-10 LET)
Mezi 7.-10. (případně 12. rokem) ros-

tou děti pomaleji. Méně se tedy navy-

šuje příjem energie než v  předchozím 

věkovém období (energetický příjem 

ale samozřejmě velmi závisí na celkové 

fyzické aktivitě).

Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jí-

delně nebo v horším případě v bufetu, 

je na vás, jak ovlivníte jeho další stravo-

vání (doma a při školních přestávkách). 

V  první řadě můžete ovlivnit snídani, 

svačinu a odpolední stravování. Pokud 

má vaše dítě ve školní jídelně možnost 

vybrat si z několika pokrmů, pomáhejte 

mu s výběrem co nejzdravějších jídel.

• Děti by měly jíst 

cca 5x denně, 

nezapomínej-

te na  snídaně 

a školní svačiny. 

Díky nim budou 

děti ve škole v dob-

ré fyzické i psychic-

ké pohodě, což se 

projeví na jejich po-

zornosti, bystrosti atd. 

• Vypít by měly děti v tomto věku 

asi 1,5-2 litry za den, také dosta-

tečný pitný režim pomáhá dětem 

ve škole udržet pozornost.

Jídelníček:

Snídaně: Müsli s mlékem. Sklenice po-

merančového džusu ředěného vodou.  

Přesnídávka: Chléb s  Ramou máslo-

vou a šunkou. Jablko.

Oběd: Polévka zeleninová. Kuře na 

česneku s rýží. Rajčatový salát. Čaj.

Svačina: Ovocný jogurt s  rohlíkem. 

Čaj. 

Večeře: Plátek slunečnicového chleba 

s Ramou a tvarohem obložený ředkvič-

kami.

STARŠÍ ŠKOLÁCI (11-15 LET)
Okolo 12. roku se děti nacházejí v ob-

dobí tzv. růstového skoku, proto mo-

hou mít najednou potřebu jíst více než 

obvykle. Dítě, které sportuje, může 

také mít daleko vyšší potřebu ener-

gie, než dospělý pracující v  kanceláři. 

Kromě vápníku a  fosforu (z  mléčných 

výrobků) pro růst kostí potřebují pře-

devším dívky dostatečné množství žele-

za (z masa, vnitřností) a vitaminu B12 

(z masa, vajec, mléčných výrobků).

Jídelníček:

Snídaně: 2 plátky bábovky. Banán. Čaj 

s mlékem.

Přesnídávka: Grahamová bulka s  Ra-

mou obložená kuřecí šunkou, okurkou 

a paprikou.

Oběd: Slepičí polévka s  rýží. Rybí filé 

s opečenými brambory. Mrkvový salát. 

Čaj.

Svačina: Dalamánek. Ochucené pod-

máslí. 

Večeře: Zapečená rajčata se sýrem. 

Chléb s Ramou.

DOSPÍVAJÍCÍ (16-18 LET)
Jídelníček dospívajících se už nemusí 

výrazně lišit od jídelníčku dospělých. 

Rozhodně by měli i nadále dbát na zá-

sady zdravé výživy, aby jejich strava 

byla pravidelná bez zbytečně velké-

ho množství jednoduchých sacharidů 

a tuků s nevhodným složením. Mnohé 

dívky v  tomto věku (ale i  mladší) drží 

nejrůznější diety, aniž by přitom jejich 

hmotnost byla vysoká. Tím se vystavu-

jí riziku nejrůznějších potíží (podvá-

ha, rychlé a  časté ubývání  a  přibývání 

na váze, anorexie, ztráta menstruace 

apod.), které jsou způsobeny nedostat-

kem energie a důležitých živin. 

• Protože i  v  tomto období života 

děti stále rostou a  jejich organi-

zmus se vyvíjí, měly by jíst dosta-

tečně pestrou stravu bohatou na 

vitaminy a minerální látky.

• Množství vlákniny už v  podstatě 

odpovídá hodnotě doporučované 

dospělým, mohou tedy bez obav 

jíst převážně celozrnné pečivo 

i další celozrnné výrobky.

• Protože už jsou „skoro dospělí”, 

měl by být jejich jídelníček stále 

více zaměřen na prevenci nejrůz-

nějších onemocnění (např. srdeč-

ně-cévních chorob).

Jídelníček:

Snídaně: Bílý jogurt s müsli a ovocem. 

Grahamový rohlík. Čaj.

Přesnídávka: Chléb obložený vařeným 

vejcem, sýrem a  zeleninou. Ředěný 

broskvový džus.

Oběd: Rajská polévka. Kung-pao s rýží. 

Čaj.

Svačina: Dalamánek s  Ramou a  šun-

kou od kosti. Mrkev.

Večeře: Balkánský salát s  pečivem. 

Švédský čaj.

Foto: Shutterstock.com
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JITULČINY DOBROTY s.r.o.
Tel: + 420 776 495 839
jitulciny.dobroty@seznam.cz

facebook: Jitulčiny Dobroty

www.jitulcinydobroty.cz

originál bezlepková

PIZZA
• Ručně vyráběná
• Pečená v pizza peci
• Těsto bez aditiv
• Vakuově balená
• Poměr těsta a náplně 50:50
• 10 variant i bez laktózy
• Rozvoz po ČR jednotlivým zákazníkům

Naše výrobky jsou 
k  dostání na

Maloobchodní 
prodej na dotaz

jitulciny dobroty.indd   1 8.10.2019   14:52:43

 Abelsonfoto
 umělecké fotografie těhotných žen,
 novorozenců, miminek a batolat, koláže,
 fotoalba, kalendáře, elektronické prezentace 
 a dárkové knihy z vašich fotografií
 www.abelsonfoto.com
 tel: 603 425 605
 e-mail: abelsonstudio@volny.cz

InzeratIII.indd   1 24.8.2010   18:01:16
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Dámy, přiznejte se, která z vás po ránu popíjí jablečný ocet ve snaze co 

nejrychleji dosáhnout redukce hmotnosti? A dobře děláte. Jablečný ocet 

je totiž skoro zázrak.

LÉČIVÉ ÚČINKY 

JABLEČNÉHO OCTA



V jablečném octu jsou obsaženy mine-

rální látky a  stopové prvky, zejména 

pak draslík, který je důležitý pro čin-

nost srdeční svaloviny. Balastní látka 

pektin pomáhá snižovat hladinu chole-

sterolu. Kyselina octová dodává tomu-

to prostředku protibakteriální účinek. 

Škodlivé bakterie tento ocet potlačuje 

a  naopak má příznivý vliv na přiroze-

nou mikroflóru zažívacího traktu. Ač-

koliv má ocet kyselou chuť, tak stejně 

jako citróny působí na organismus zá-

saditě a  je účinným prostředkem proti 

nebezpečnému překyselení organismu. 

Jablečný ocet nalézá své využití jako 

léčebný prostředek při těchto zdravot-

ních problémech:

1. Narušená střevní mikroflóra

2. Chronická únava

3. Poruchy prokrvení a  oběhové po-

tíže

4. Chronické bolesti hlavy

5. Infekce močových cest

6. Záněty dýchacích cest

7. Bolesti v krku

8. Sportovní zranění 

9. Bolesti kloubů, revma

10. Menstruační potíže

11. Ranní nevolnost v těhotenství

12. Gynekologické výtoky, mykózy

13. Křečové žíly

14. Hemoroidy

15. Kožní problémy

16. Roztřepené a slabé vlasy

17. Nadváha

Jablečný ocet se užívá s vodou ve formě 

nápoje, k  inhalacím, ke kloktání,k  vý-

plachům, jako zábal, obklad či přísada 

do koupele.

A CO TAKHLE JABLÍČKO?
Ne každému ovšem dělá jablečný ocet 

dobře. Lze stejně účinně použít i šťav-

naté a sladké jablko?

Jablko rozhodně povzbudivě působí na 

nervovou soustavu, množstvím mine-

rálů a vitaminů celkově posiluje orga-

nismus, má protizánětlivé, mikrobiální 

a krvetvorné účinky.

VNITŘNÍ POUŽITÍ
Regenerace a  detoxikace – každé 

ráno a večer konzumovat jedno jablko 

(nejsou-li chemicky ošetřena, pak včet-

ně slupky).

Průjem – během dvou dní jíst strouha-

ná jablka, množství má být přiměřené 

věku. 

Zácpa – kyselá jablka povzbuzují čin-

nost střev.

Poruchy trávení žaludečně-střevní-

ho traktu, vodnatelnost, skleróza, 

dna, revmatismus, chudokrevnost, 

hypertonie, bolesti hlavy, závratě, 

šumění v hlavě – syrová, vařená nebo 

pečená jablka.

Nachlazení a  chrapot – výluh ze su-

šených jablečných listů spařených vařící 

vodou.

Hyperacidní gastritida, vředy ža-

ludku, dvanácterníku – užívají se 

sladké plody jablek.

Hypoacidní gastritida a  spastichá 

kolitida – užívají se kyselé druhy jab-

lek.

Chřipka, nachlazení – přejde rychle-

ji, jestliže jako jediný pokrm za 2-3 dny 

zkonzumujeme přibližně 1 kg syrových 

strouhaných jablek denně.

Vysoká hladina cholesterolu – látky 

obsažené v  jablku snižují hladinu cho-

lesterolu.

Horečka – nastrouhané jablko a šťáva 

z něj účinně sráží teplotu.

Bronchitidy, revmatismus, žaludeč-

ní problémy – každý den pít jakékoliv 

množství odvaru ze dvou nebo tří jab-

lek vařených v 1 1 vody - vaříme 15 mi-

nut. Odvar z rozmačkaných jablečných 

slupek v poměru 1 lžička na 1 sklenici 

vařící vody, necháme vylouhovat 1/2 

hodiny. Denně vypít 4-6 sklenic.

Péče o  zuby – jablko zkonzumované 

po večeři čistí a bělí chrup, před použi-

tím zubní pasty a kartáčku. Zchroupá-

ním jednoho jablka dosáhneme odstra-

nění zubního plaku.

KAŠEL – odvar z jabloňových květů (30 

g na 1 1 vody) uklidňuje a zmírňuje zá-

chvaty kašle.

VNĚJŠÍ PŮSOBENÍ
Popáleniny, omrzliny, dlouho se 

hojící rány, jizvy – užívá se čerstvá ka-

šička z jablek.

Trhlinky na prsních bradavkách 

a v ústech – užívá se směs čerstvé ka-

šičky s máslem.

Péče o  pleť – čerstvá jablečná šťáva 

používaná ke zvlhčování posiluje a re-

generuje pokožku tváře, prsou a  šíje. 

Foto: Shutterstock.com
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Zbývá pár týdnů do Vánoc a podle psychologů to vůbec není o romantice, pohodě 

a setkávání…   Stres se na nás valí ze všech stran. Musíme mít přece uklizeno a na-

pečeno, je zapotřebí ohromit všechny  úžasnými dárky. Honíme se a stresujeme  

a když konečně vytoužené Vánoce přijdou, lehce zhroucení je vlastně přetrpíme.  

Se sklenkou vína si pod vánočním stromkem přejeme hodně zdraví a tak nějak se 

tváříme, že jsme si nevšimli,  že o zdraví jde v tomto období často nejméně. Přitom 

někdy stačí se jenom zastavit a začít jinak. Takže, pokud je každé vaše další ráno 

horší, než to předchozí, toto pokračování je přímo pro vás… Protože i dnes, tak, jak 

jsem slíbila, přináším i další osobní zkušenost s přístrojem Somavedic... 

SOMAVEDIC? 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...

Nejprve jako vždy raději malé shrnutí pro ty, kteří 
snad  nečetli předchozí článek a tudíž třeba vů-

bec netuší, o čem je řeč.
Odpradávna je známo, že každý konkrétní 
minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolní-
ho prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostat-
ně platí nejen o  minerálech, ale i  o  všem 
ostatním. Právě u  kamenů je tato energie 
nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází 

i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle 
vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle 
typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na prin-

cipu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud to-
tiž konkrétní minerály v určitém přesném roze-
stavení necháme působit ve společné korelaci, 
dokážou vzájemně se podporující vibrace po-
zitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jed-
ná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž 

Komerční prezentace
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SOMAVEDIC? 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...

Nejprve jako vždy raději malé shrnutí pro ty, kteří 
snad  nečetli předchozí článek a tudíž třeba vů-

bec netuší, o čem je řeč.
Odpradávna je známo, že každý konkrétní 
minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolní-
ho prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostat-
ně platí nejen o  minerálech, ale i  o  všem 
ostatním. Právě u  kamenů je tato energie 
nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází 

i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle 
vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle 
typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na prin-

cipu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud to-
tiž konkrétní minerály v určitém přesném roze-
stavení necháme působit ve společné korelaci, 
dokážou vzájemně se podporující vibrace po-
zitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jed-
ná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž 
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vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes 
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a  
těchto poznatků výrobce využívá pro optimální 
funkci Somavedicu.  Ten by měl člověka vyladit, 
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci
mu s  regenerací a  hojením. Zlepšit mu kvalitu 
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě 
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě… 

KDYŽ JSOU VÁNOCE ZA ROHEM...
Podzim je pro většinu z nás náročným obdobím. 
Sluníčka i  světla ubývá, všude kolem nás se to 
hemží bacily a my se tak nějak potácíme světem 
od pondělka do pátku s  iluzí, že o víkendu od-
počineme. Jenomže, úleva nepřichází, s nedělí se 
dostaví jen další pocit beznaděje z nadcházejícího 
týdne. Alespoň tak to u mě dříve bývalo. Snaha 
dobít baterky výletem, wellnesem, nebo třeba 
saunou fungovala vždycky chvilku a pak se zase 
vše vrátilo do stejných kolejí. 
Říkala jsem si, že by to chtělo nějaký zdroj ener-
gie a zároveň nějaký ochranný štít, aby mě chrá-
nil před energetickými upíry, kterých, mám pocit, 
jen čím dál víc. Stejně jako lidí, kteří kolem sebe 
šíří negativní energii. Jenomže, to zní jako po-
hádka z jiného světa. Každý z nás by přece chtěl 
něco takového – stisknout vypínač, ponořit se do 
světla, které přináší všechno to, co v životě chce-
me. A  přesně takový vypínač jsme vlastně před 
dvěma lety stiskla… Rozsvítilo se barevné světlo 
a na scénu vstoupil Somavedic. 
A podzim přišel a pohoda zůstala.  Namísto de-
presí přišel pocit ztráty zátěže, což vnímám jako 
největší úlevu. Popsala bych to asi tak, že se vy-
čistí problémy kolem vás, nenalepí se negativní 
energie od lidí okolo, lépe se vám dýchá a kon-
fl ikty víceméně nenastanou. Mezilidské 
vztahy totiž fungují jinak – máte kolem 
sebe lidi, se kterými je vám dobře. Ty 
ostatní přístroj zdá se  nějak od-
pudí…  Vyčistil se také vzduch 
od bakterií a virů, tudíž ani 
chřipky a  nachlazení, kte-
rých je v tomto období ko-
lem nás velké množství, se 
na vás tolik nevyřádily. 
A pokud už nás nějaká ne-
moc dostala, rekonvalescen-
ce byla mnohem rychlejší.

Asi největším přínosem je ale změna v naladění 
lidí kolem vás. Lidé cítí tu hezkou energii a i když 
nevědí, odkud pochází a kde se bere, díky ní se 
i oni cítí líp a  nemají tendenci útočit. Možná je to 
ale i tím, že vám Somavedic posílá do cesty prostě 
fajn lidi...
Jak už jsem říkala  několikrát, se Somavedicem 
máte najednou pocit, jakoby vám někdo sejmul 
tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě a na-
dechnete se. A je vám najednou hezky. A celý svět 
je hezký...

A PLNÝ HODNÝCH LIDÍ…
A  pro ty, kteří tráví svůj život v  dopravních zá-
cpách uzavřeni v  autě  a  naštvaní na celý svět. 
Možná ideálně přístroj vyzkoušíte, pokud si spolu 
s ním zakoupíte i adaptér do auta, posadíte ho 
na zadní sedačku a projedete se s ním ucpanou 
Prahou. A rozhodně nejde jen o to, že je Soma-
vedic ideálním společníkem, který vám nemluví 
do řízení. Možná vám odkloní ty největší prudiče 
z cesty, možná vaše auto obalí takovou clonou, že 
se i ti největší pesimisté začnou na svět usmívat. 
Nevím. Co vím jistě, je fakt, že Somavedic posílá 
svou energii rostlinám, zvířatům i lidem.
Prostě Somavedic přinesl klid a  mír do našich 
duší… A to samé samozřejmě přeji i vám… A ne-
jen kolem Vánoc…

www.somavedic.cz 
info@somavedic.cz 
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SNÍDANĚ JE ZÁKLAD DNE!
Stres a  shon poslední doby nás často 

nutí k zanedbávání nejdůležitějšího jíd-

la dne – snídaně. V České republice sní-

dají zhruba dvě třetiny lidí, u mládeže 

dokonce pouhá polovina. A to je velmi 

málo! Lidé, kteří nesnídají, potřebnou 

energii dohání různými pamlsky během 

celého dne a  tím v  konečném součtu 

naberou daleko více kalorií. Po noci, 

kdy tělo odpočívá, je nutné organismus 

znovu nastartovat. Tělo zpracuje vyšší 

dávku energie, navíc neukládá tuky do 

zásob, jako je tomu po večerní hostině.

K snídaní jsou vhodná jídla s nižším gly-

kemickým indexem. Ta zahánějí hlad 

na delší dobu. Doporučit tak můžeme 

celozrnný chléb, nízkotučný sýr, tva-

roh, jogurt, mysli, banán, sójové mléko, 

mléčné, zejména zakysané výrobky. Na-

opak nepříliš vhodné je bílé pečivo, ko-

blihy či hamburgery. Pokud se od nich 

ale nedokážete oprostit, jezte je raději 

ráno, než večer.

SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK PRO 
ŠTÍHLOU LINII
Správný jídelníček, to ovšem samozřej-

mě není jen snídaně. Víte, jak by měl 

váš jídelníček vypadat, abychom byli 

zdraví? A  abychom si udrželi štíhlou 

linii?

Že v něm nesmějí chybět vitamíny a mi-

nerály, to už ví dnes každé malé dítě. 

Určitě nikdo z nás nebude mít problém 

najít dostatek potravin, aby byl jejich 

příjem optimální. Jak ale dodat do or-

ganismu potřebné množství vlákniny, 

která je nezbytná pro správné trávení? 

Není to nic složitého. Stačí:

• Zavést 5 dávek ovoce a  čerstvé 

zeleniny denně. Například: Porce 
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Dietu držel během života každý druhý Čech. Na každý z nás ji ovšem držel 

úspěšně. Jaká jsou vlastně pravidla pro správné hubnutí.

Jak
ZHUBNOUT?



INZERCE
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salátu, zeleninová příloha a 3 kusy 

ovoce – rovnoměrně rozdělené 

v průběhu celého dne.

• Dávat přednost kusové zelenině 

a  ovoci před zeleninovými nebo 

ovocnými šťávami. Vláknina se totiž 

nachází především ve slupce a duži-

ně ovoce. Při výrobě šťávy se tyto 

části odstraňují, takže šťáva neob-

sahuje téměř žádnou vlákninu.

• Dvakrát až třikrát týdně konzumo-

vat luštěniny. Jsou jedním z nejlep-

ších zdrojů vlákniny.

• Nahradit některé zpracované po-

traviny jejich nezpracovanými va-

riantami. Kromě obsahu vlákniny 

tyto nezpracované potraviny do-

dávají jídlu lepší chuť.

KYSANÉ VÝROBKY PRO ZDRAVÍ
Vláknina samozřejmě není všechno. 

Důležitou roli v našem jídelníčku hrají 

i kysané mléčné výrobky s bifidobakte-

riemi, které mají příznivý vliv na rovno-

váhu střevní mikroflóry. Nabídka je na 

našem trhu více než pestrá. Jde jen o to 

správně se v  ní zorientovat a  koupit 

právě ty výrobky, které skutečně mají 

slibované vlastnosti.

NA ZÁVĚR SI DEJTE ČAJ!
Při správném hubnutí bychom neměli 

zapomínat ani na čaj. Účinky zeleného 

čaje byly známy už od pradávna, jenže 

ve středověku byl nahrazen černým ča-

jem, který si získal větší oblibu. Dnes, 

kdy zelený čaj zažívá novou vlnu popu-

larity, je především důležité naučit se 

ho pít.

PROČ ZELENÝ A NE ČERNÝ?
Zelený čaj obsahuje kromě vitaminů 

a  minerálů celou řadu zdraví prospěš-

ných látek. Některé z nich se přímo po-

dílejí na hubnutí tím, že startují meta-

bolismus.

Polyfenoly – Díky nim zelený čaj nabí-

zí nezaměnitelnou, lehce svíravou chuť. 

Pomáhají jako prevence při srdečních 

onemocněních a rakovině.

Flavonoidy – Tyto rostlinné pigmenty 

mají antioxidační schopnosti, některé 

působí i protizánětlivě.

Taniny – Jedná se o skupinu jednodu-

chých fenolů, polyfenolů a flavonoidů. 

Působí proti průjmu a  jiným žaludeč-

ním potížím, zlepšují také proces trá-

vení. Zároveň mají zklidňující účinek na 

centrální nervovou soustavu.

Katechiny – Vědci přišli na to, že pů-

sobí až stokrát víc antioxidačně než vi-

tamin C nebo E! Jeden šálek zeleného 

čaje se tak směle vyrovná porci brokoli-

ce, špenátu nebo mrkve. Nejnovější stu-

die navíc odhalily jeho významný podíl 

na zabránění tvorby rakovinových ná-

dorů. Právě katechiny, které efektivně 

štěpí tuky, ‚mohou‘ za to, že člověk při 

pravidelném pití zeleného čaje hubne.

L-Teanin – Má pozitivní vliv na moz-

kovou činnost (proto je zelený čaj tolik 

oblíbený u  studentů před zkouškami), 

má antistresové účinky a zlepšuje sou-

středění. Ale pozor. Snižuje krevní tlak, 

a proto je nutné dodržet správné dáv-

kování.

Rady odborníků se shodují na tom, že 

bezpečné jsou maximálně dva a  půl 

litru. Kouzlo zeleného čaje spočívá 

v  jeho zdánlivě protichůdných schop-

nostech – povzbuzuje, ale zároveň 

uvolňuje napětí. A  tříslovina s  odbor-

ným názvem epigalokatechingalát 

(EGCG) přímo omezuje vytváření tuku. 

Pokud si chcete zelený čaj uvařit, 

postupujte podle následujících  

pravidel:

• Opatřete si raději sypaný než v sáč-

cích, připlaťte za dobrou značku.

• Vařte z čerstvé studené vody (niko-

liv už jednou převařené).

• Konvice ani šálky by neměly být 

kovo vé. Používejte keramiku, sklo 

nebo porcelán pokojové teploty 

(nejlepší by však byly mírně nahřáté 

nádoby).

• Doporučené dávkování je jedna 

lžička sypké směsi na jeden střední 

šálek čaje.

• Sypaný čaj se zalévá vroucí vodou, 

sáčky o  něco chladnější (cca 80 

stupňů).

Foto: Shutterstock.com
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TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA

TIP 
na výlet s dětmi

do ráje Trabantů
a vzpomínek na dětství

Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, neče-
kaně blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzdu-
chem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu.
Trabant letos oslaví šedesátiny, objekt současného muzea
je jen o pár let mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu

Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních
jezdců v tehdejším Československu. V čele stál známý kon-
struktér, závodník i trenér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců
sedlala právě trabanty, klub spolupracoval se cvikovskou to-
várnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by mělo ke

TIP 

na vánoční 

dárek

TIP 

na vánoční 

dárek

splašeným trsátkům neboli rozzuřenému vysavači pevnější
pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem Martinem
Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž prakticky
celou vývojovou řadu dvoudobých dvouválců z továrny
AWZ, počínaje tudorem P70 a konče Trabantem 1.1 se čtyř-
dobým motorem Volkswagen. Na své si přijdou také mi-
lovníci modelů a spotřebního zboží z dob „budování
socialismu". Na bezpočtu panelů najdete dobové fotografie
i reprodukce prospektů a dobových článků, ve vitrínách jsou
nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty, doklady či tro-
feje ze závodů a soutěží. U nás zabodovalo i dioráma 
autoservisu s demonto-
vaným závodním spe-
ciálem, vysvětlení čin-
nosti dvoutaktu nebo
možnost sednout si
do dvou trabantů
a v duchu porovnat
vnitřní prostornost,
výbavu i použité ma-
teriály se současnými
vozidly. 

Adresa:
Plzeňská 215b, Praha 5-Motol

Otevírací doba:
Po - Ne  9 - 17 hod. 

Vstupné:
plné/důchodci/rodinné:
99/69/199 Kč 

Parkoviště: u muzea, zdarma 

Občerstvení: v muzeu

E-mail:info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149

www.trabantmuzeum.cz

Obdarujte své blízké 

vzpomínkami na dětstvíObdarujte své blízké 

vzpomínkami na dětství

TIP 

na vánoční 

dárek
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Navzdory drahým značkovým krémům už vaše pleť není to, co bývala? 

Už dávno nevypadá svěží a krásná? Možná děláte něco špatně.

ZABIJÁCI
VAŠÍ KRÁSY



Spaní s  make-upem, ignorová-

ní krémů s  ochrannými faktory, 

nebo kouření. Řekněte upřímně, 

neděláte něco z toho i vy? 

NEODLÍČENÁ?
Přestože jsou novodobé make-upy 

v podstatě neškodné, pleť - stejně 

jako my - potřebuje svůj odpoči-

nek. Ideálním časem je právě noc, 

kdy se pokožka nejlépe regeneru-

je a poctivě vstřebá vše, co jí na-

servírujete. Dbejte proto na to, 

aby to nebyly zbytky make-upu.

Častou chybou také je, že si ně-

které ženy líčení neodpustí ani 

v  tělocvičně. Kvůli make-upu, 

usazenému v  pórech, se pot 

hůře dostává na povrch a  do-

chází tak k  ucpání póru nebo 

tvorbě pupínků.

Rada: Mějte na nočním stolku 

připravené odličovací ubrous-

ky pro případ, že přijdete 

pozdě, nebo vás přemůže 

lenost.

PŘÍLIŠ ČISTÁ?
Tváři paradoxně uškodíte 

i  přehnanou péčí. Nej-

větším problémem jsou 

časté peelingy, které 

vedou k  poškození 

pleti a k její přecitlivělosti. Bohatě pro-

to postačí čištění, případně tonikum 

a hydratační krém ráno a večer. Peeling 

používejte maximálně dvakrát týdně 

(přípravky, které se údajně mohou po-

užívat každý den, aplikujte nejvýše ob-

den a to jen v případě, že máte mast-

nější pokožku). Pleťová maska postačí 

rovněž dvakrát do týdne (zkuste jednu 

hloubkově čistící a druhou hydratační).

Rada: Nezapomínejte, že trvá, než se 

projeví účinky nového krému. Pokud 

se z něj vyloženě neosypete, dejte mu 

zkušební lhůtu dva až tři měsíce. Zbě-

silé střídání krémů vaší pokožce také 

neprospěje.

STARÁ
Nezapomínejte, že i  kosmetika má 

svou trvanlivost. Krém, který je prošlý, 

nadělá více škod než užitku. Na ka-

ždém přípravku by měl být údaj, jak 

dlouho vám vydrží. Najděte obrázek 

otevřeného kelímku a všimněte si při-

psaného údaje. Krémy skladujte nejlé-

pe na chladnějším a suchém místě.

Rada: Nemilosrdně vyhoďte zbytky 

opalovacích krémů, které jste letos ne-

spotřebovala. Kvůli tomu, že se často 

válí na slunci nebo v písku, se kazí.

KOUŘÍCÍ
Pokud kouříte, zřejmě víte, že své pleti 

zrovna neprospíváte. Škodliviny z kou-

ře nepůsobí jen zevnitř, ale i  zvenčí. 

Mohou za rychlejší rozpad kolageno-

vých vláken a dovedou vás tak k prvním 

vráskám rychleji. K zašedlé a unavené 

pleti se dostanete i  častým pobytem 

v zakouřeném prostředí, nebo ve měs-

tě plném smogu. 

Rada: Jste-li kuřačka, přizvěte na po-

moc i  hydratační sérum, které naná-

šejte pod denní krém a používejte roz-

jasňující přípravky, které vám vylepší 

barvu.

CO JEŠTĚ ŠKODÍ NAŠÍ KRÁSE? 
VYVARUJTE SE:
• Sahání na obličej během dne. Na 

pleť přenášíte bakterie z  rukou, 

častěji se tvoří pupínky. 

• Kousání nehtů, nebo zlozvyk olu-

pování laku. Vyzkoušejte hořký 

lak. 

• Mačkání pupínků. Je-li to nezbyt-

né, pupínek vymáčkněte pomocí 

čistých ubrousků a přetřete pleťo-

vou vodou s alkoholem. 

• Špinavých štětců a  houbiček na 

make-up. Jestliže nechcete skon-

čit s nečistotami na tváři, nezapo-

meňte vaše pomocníky pravidelně 

propírat. 

• Používání tupých žiletek nebo ho-

lení bez pěny – tím docílíte jen po-

škození kůže. 

• Nepoužívání krému se SPF – ko-

ledujete si o  intenzivnější vrásky 

a ochablou pleť. 

• Spaní na boku – způsobuje nepěk-

né vrásky v dekoltu. 

• Přemíry alkoholu – vede k dehyd-

rataci. 

Foto: Shutterstock.com

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Všechny 
inzulíny

bez 
doplatku 

v LÉKÁRNÁCH ipc.
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Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz
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Více informácí: +421 33 775 9966 
www.ensanahotels.com/cz

Piešt’any
Health Spa Hotels

Chcete si odpočinout 
a přitom posílit své zdraví? 
Navštivte Lázně Piešťany  

a využijte naši speciální nabídku!

Zdraví v Piešťanoch
Cena od 198 €/os./4 noci (cca 5.100 Kč)

TO NEJLEPŠÍ Z BALÍČKU:
• 1 noc grátis při pobytu na min. 4 noci s polpenzí 

• 6 až 15 procedur dle délky pobytu 
včetně „Zrkadliska“ (minerální bazén), 

bahenního zábalu a masáže 
Příplatky za Štědrý večer a Nový rok  

podle platného ceníku. Nabídka platná do 11. 1. 2020.



Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i re-
generace“ říká na základě osobní zkušenosti významný 
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.
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Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  



Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i re-
generace“ říká na základě osobní zkušenosti významný 
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.
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Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  
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Nejen šaty, ale také zuby a úsměv dělají člově-

ka úspěšným a  sebevědomým. Všichni sníme 

o nádherném úsměvu. V čem tkví jeho kouzlo? 

Jistě ve zdravých a bílých zubech.

CHCETE MÍT 
KRÁSNÉ ZUBY?



INZERCE
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Ale jak se máme o  své zuby vlast-

ně starat? Jako vždy a  všude platí: 

úspěch spočívá v  preventivní péči. 

PRAVIDLA PRO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Zuby čistěte alespoň 2x denně (mini-

málně ráno a  večer). Volbu kartáčku 

necháváme na vás, můžete si vybrat 

mezi normálním a  elektrickým. Ov-

šem je třeba si uvědomit, že elektrický 

zubní kartáček zvyšuje kvalitu čištění 

pouze u  pacientů s  omezenou hyb-

ností ruky. U  zdravého pacienta není 

zárukou lepší hygieny, pouze rizikem 

většího poškození při chybné technice. 

Technika samotná je naopak zárukou 

úspěchu. Proto je nezbytně nutné na-

učit se správně si čistit zuby. Nasaďte 

kartáček na zuby těsně u  dásně zhru-

ba pod úhlem 45°. Provádějte krou-

živé pohyby v  rozsahu zhruba jedno-

ho zubu. Na každém zubu 5-10 krát. 

Čistit je potřeba zevní i  vnitřní plošky 

zubů, resp. všechny dostupné plošky. 

Jednou za den byste měli náležitou 

pozornost věnovat mezizubním pro-

storám a důkladně je čistit mezizubním 

kartáčkem nebo nití. Velikost mezizub-

ního kartáčku je potřeba přizpůsobit 

konkrétnímu mezizubnímu prostoru; 

pomocníkem při výběru by měl být váš 

zubní lékař. Zubní niť (tzv. floss) je vhod-

ná zejména tam, kde stěsnání zubů neu-

možňuje použití mezizubních kartáčků.  

Zubních past je opravdu široká škála a na 

jejich dobrém výběru také velmi záleží. 

Proto je důležité vybrat tu správnou.   

Zvláštním doplňkem péče o zuby je úst-

ní sprcha (čistí zuby, implantáty, můstky, 

korunky; pracuje na pulzním principu). 

BĚLENÍ ZUBŮ
Bělení zubů se dělí na domácí a profesi-

onální/ordinační bělení zubů. Jelikož bě-

lení u stomatologa je relativně cenově 

náročné, hodně osob volí raději domácí 

bělení, které spočívá v použití setu s bě-

lícím gelem či používání bělícího pudru.

To samozřejmě ale není až tak účinné. 

A  jeden tip na závěr: čištění zubů 

není intimní hygiena a zabírá čas. Nej-

lepším místem k  čištění zubů proto 

není koupelna, ale obývák nebo jiná 

místnost, kde si můžete v klidu sednout 

a nepostávat nervózně před zrcadlem. 

Strávit hodinu čištěním zubů při sledo-

vání napínavého filmu v televizi se vám 

v koupelně před zrcadlem nepovede. 

Foto: Shutterstock.com
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Prevence zubního kazu

Ošetření citlivých zubů

Léčba počínajícího zubního kazu

Prevence zubního kazu

Ošetření citlivých zubů

Léčba počínajícího zubního kazu

PODÍVEJTE SE 
SVÉMU ÚSMĚVU 

NA ZOUBEK

∙  Pro dospělé a děti od 6 let 
∙  Vhodný pro dlouhodobé použití
∙  K dostání výhradně v lékárnách

Elmex gelée dentální gel (25 g) je lék k použití v dutině ústní.  
Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Lék k použití v dutině ústní.

1x TÝDNĚ 

SNADNÁ

APLIKACE

www.elmex-gelee.cz

3 UŽITEČNÉ NÁVYKY PRO ZDRAVÉ ZUBY
Dokud je vše v pořádku, obvykle zubům nevěnujeme moc péče a spokojíme se s čiš-
těním ráno a večer. Chcete-li udělat něco navíc, osvojte si tři nenáročné návyky, které 

mohou vašemu chrupu prokázat velkou službu.

Nepodceňujte čistou vodu
Jídlo, především sladké a kyselé, ale i slazené ná-
poje snižují pH v ústech. Vytvářejí tak kyselé pro-
středí, které dutině ústní neprospívá. Pokud si však 
po jídle nebo slazených nápojích ústa vypláchnete 
obyčejnou čistou vodou, pomůžete pH neutralizo-
vat. Užitečné jsou i žvýkačky bez cukru. Žvýkáním 
totiž podporujete tvorbu slin, které sladké nebo 
kyselé v ústech naředí. Možná si říkáte, že nejlepší 
jsou kartáček a zubní pasta. Existují však případy, 
kdy je vhodnější s  čištěním alespoň půl hodinky 
počkat, a to například po konzumaci džusů nebo 
vína, kdy může být zubní sklovina kyselým pro-
středím narušena. Čistá voda je v takových chvílích 
ideálním pomocníkem.

Čistěte správně
Pokud si ráno ve spěchu a  večer unavení rychle 
vyčistíte přední plochy zubů a máte povinnost za 
splněnou, zůstává v ústech spousta míst, k nimž se 
potřebná péče vůbec nedostala. Osvojte si proto, 
ideálně pod vedením odborníka, správnou tech-

niku čištění zubů, která je při prevenci zubního 
kazu mimořádně důležitá. Nezapomínejte ani na 
péči o  mezizubí. Zjednodušeně lze totiž říci, že 
čisté zuby se nekazí.

Vsaďte na fluoridaci
Užitečným návykem je také pravidelná fluoridace, 
kterou lze aplikovat i v domácím prostředí. Jejím 
cílem je dodat do povrchových vrstev skloviny do-
statečné množství fluoridů, a zvýšit tak odolnost 
zubů vůči kyselinám vytvářeným bakteriemi zub-
ního plaku. K  fluoridaci v  domácím prostředí je 
určen léčivý přípravek elmex® gelée, dentální gel, 
který obsahuje téměř 10x vyšší množství fluoridů 
než běžná zubní pasta. Je určen k prevenci a léčbě 
počínajícího zubního kazu. Jeho aplikace je velmi 
snadná a provádí se jednou týdně. Více informací 
najdete na www.elmex-gelee.cz. Elmex® gelée, 
dentální gel, je lék k použití v dutině ústní. Obsa-
huje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid sod-
ný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Komerční prezentace

elmex.indd   1 12.11.2019   16:40:16



Zajistit klidný spánek v nejranějším období života dítěte je 

jedním z  nejtěžších úkolů novopečených maminek. Dove 

přichází s  novou šetrnou řadou Baby Dove, 

aby pomohla matkám v  každodenní  péči  

o  jejich nejmenší. Své-

mu miminku mohou 

dopřát tu nejšetrnější 

péči o pokožku díky tě-

lovému mléku a  mycí-

mu gelu na tělo i vlásky 

Baby Dove Calming  

Nights s vůní heřmánku.

Vaše denní 
dávka Života

Pro Vás 
a Vaše dítě.www.biopron.cz

Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv

TĚLOVÉ MLÉKO LINTEO BABY S BIO MĚSÍČKEM 
LÉKAŘSKÝM, 250 ML
• Tělové mléko Linteo Baby s Bio měsíčkem lékařským obsahuje certifikovaný 

extrakt z Bio měsíčku.

• Hydratační tělové mléko s  přírodními oleji z  mandlí a  meruněk, spolu 

s  bambuckým máslem, přirozeným způsobem vyživuje, chrání 

a pečuje o pokožku celého těla.

• Bylinné výtažky z  rozmarýnu, tymiánu a  levandule dodávají 

tělovému mléku jemnou vůni, která uvolňuje mysl a zklidňuje 

před spánkem.

• Vyživuje pokožku do hloubky a navrací jí 

jemnost a pružnost.

• Výrobek je vhodný i  pro používání 

v  těhotenství a  po porodu s  cílem 

sjednotit vůni matky a dítěte.

• Navrženo s cílem podporovat přirozený 

vývoj zdravé dětské pokožky.

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 
50ML

Má protizánětlivé a protikřečové 

účinky s obsahem Azulenu. Heř-

mánek pomáhá zklidňovat kožní 

záněty. Obsahuje antibakteriální 

složky, které mohou rovněž urych-

lit léčení již vzniklých infekcí. Aviril 

přináší úlevu od vysušené, svědivé 

nebo sluncem spálené pokožky.

Tipy na
vánoční dárky

HRAJTE UŠIMA
S touhle hrou nešlápnete 

vedle! Kostičky plné zvuků, 

které potrénují paměť a ak-

tivují sluchová centra pro 

zlepšování výslovnosti.

Atraktivní zábava pro děti 

od 4 let i dospělé. V hrač-

kárnách a e-shopech.

Dop. cena 339,-Kč.

www.pexi.cz



Tidoo Bio Ochranný krém 

s měsíčkem na opruzeniny
Pečuje o citlivou pokožku vašeho děťát-

ka pod plenkami. K hydrataci i výživě 

přispívají arganový a řepkový olej i bam-

bucké máslo, vše v bio kvalitě. Ve složení 

přípravku najdete také 20% oxid zineč-

natý bez nanočástic, včelí vosk, měsíček 

lékařský a vitamíny A a E. Nanášejte 

pravidelně na očištěnou pokožku. 

DMOC 190 Kč

K dostání na www.liftea.cz

TANČÍCÍ LAMA
Tato roztomilá Lama to umí pořádně roztočit! Tancuje a vrtí svým 

heboučkým zadečkem na 3 různé písničky! Kroutí hlavou a otáčí se 

o 360°!

Balení obsahuje režim "TRY ME" a tak si děti mohou Lamu vyzkoušet 

i přes obal!

Doporučená MOC: 799,- Kč

www.blackfire.cz

VÝŽIVA V DOBĚ KOJENÍ HRAJE 
KLÍČOVOU ROLI
Tyčinky Nutrimama doplní dů-

ležité živiny v období kojení 

potřebné pro matku i dítě, 

skvěle chutnají a  jsou prak-

tické na cestách.

*mastná kyselina DHA, vit. D, biotin, vit. B1, B2, B6, kys. listová, železo, zinek, jód, vápník. Doplněk stravy. 

Není náhradou pestré a vyvážené stravy. Způsob použití a další informace naleznete na obalech.

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce  

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou

SLADKÉ KAKI PERSIMON BOUQUET
Velmi lahodné a  šťavnaté ovoce obsahující vysoký podíl vlákniny,  

vitamínů, minerálních látek.

Od října do prosince ho můžete koupit v  supermarketech Kaufland 

a Globus nebo u malých prodejců ovoce 

a zeleniny.

Více na www.nejlepsiovoce.cz nebo 

www.facebook.com/BOUQUETovoce 

Diar2019_InzerceMojeRodina_210x74mm_5mmspad_TISK_12112019.indd   1 12.11.2019   10:43:48
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Těšit jsme se na ně začali už ve chvíli, kdy začal první mráz obcházet šedivá 

rána. Rozsvícený stromeček, vůně cukroví, koledy a příjemná atmosféra – 

tak jak daleko od toho letos zase budeme?



KDO MOC NEČEKÁ, O NIC 
NEPŘIJDE
Vánoce jsou svátky, od kterých oče-

káváme maximum. Všichni víme, jak 

bychom rádi, aby to vypadalo a  senti-

mentální filmy nás přesvědčují, že to 

snad skutečně někde tak vypadá. Že prý 

opravdu na světě žijí lidé, kteří se zářivě 

usmívají, když vybalí pod stromečkem 

pátý pár šedých ponožek, že jsou snad 

doopravdy příjemně překvapeni, že se 

jim dostalo té cti být obdarován kost-

kovanými bačkorami. Že prostě s  ná-

stupem svátků jsou k sobě všichni milí, 

přátelští a  nikoho ani ve skrytu duše 

nenapadne se hádat.

Pravý opak je pravdou. I na Vánoce zů-

stáváme lidmi. Babička, která otevřeně 

nenávidí našeho milovaného černého 

kocourka ho bude nenávidět i na Štědrý 

den, manžel, který má husí kůži z tchyně, 

nebude jásat nad její přítomností u  vá-

nočního stromku a  děti, které se mydlí 

sotva otevřou oči se nezmění ve dva an-

děly s pučícími křídli. Ostatně ani matka, 

strážkyně rodinného krbu po marató-

nu uklízení, vaření a pečení nebude ani 

v nejmenším připomínat panenku Marii. 

Myslím, že z výše řečeného vyplývá zá-

věr v celku jednoznačný. Čím méně bu-

deme očekávat, tím méně nás to zasko-

čí.  A zkusíme-li k Vánocům přistupovat 

jako k jednomu ze dnů v roce, který se 

může ale i nemusí podařit, (což ovšem 

v  žádném případě neznamená, že se 

snad nemáme rádi), možná to u  nás 

o  Vánocích bude vypadat, že se rádi 

máme.

PĚTADVACET DRUHŮ CUKROVÍ 
VÁNOCE NEDĚLÁ 
A  podaří-li se nám vsugerovat si, že 

vlastně nejde o den D, po kterém už ne-

VÁNOCE TROCHU JINAK
3 TIPY K NEZAPLACENÍ
Na chaloupce v lese

Zatímco jedni milují svátky především pro možnost setkávat se s přáteli, vzájemně 

se navštěvovat a ochutnávat cukroví, druzí by dali přednost soukromí a pohodě úz-

kého rodinného kruhu. Jenomže zkuste někoho právě v tyhle sváteční dny vyhnat 

od prahu vašeho domu. Možná by ale šlo jít na to trošku jinak. Co takhle Vánoce 

na chaloupce u lesa? Na samotě, s metrovým sněhem za okny, v pohodě a v klidu? 

Říkáte, že by vás to lákalo, ale kde takovou chaloupku sehnat? To přece není vůbec 

nic složitého. Stačí si prohlídnout nabídku na internetu, případně v nejbližší cestovní 

kanceláři a dovolená snů může být vaše. Bez nevítaných návštěv a přepadů přátel. 

A určitě se spoustou romantiky.

Pod žhavým sluncem.

Závěje sněhu za okny rozhodně nejsou nic pro vás? Máte raději teploučko a rozpále-

ný písek? A co takhle strávit přelom roku pod žhavým jižním sluncem? Jistě, nemá to 

atmosféru vonící cukrovím a jehličím. Zato odpadnou stresy s nakupováním i uklíze-

ním. Nákladné dary do letadla nedostanete a smeták a prachovku muset taky nechat 

doma. Co z toho vyplývá? Že Štědrý den možná bude víc symbolický, než kdybyste 

ho trávili doma. Že na takovou taškařici nemáte dost peněz? Opravu? Možná když 

si sečtete, kolik vás každoročně stojí pečení, vaření a kupa dárků, zjistíte, že Vánoce 

v exotickém prostředí se zase až tak moc nepodraží. A určitě budete mít lepší vzpo-

mínky než na spáleného kapra a ohořelé záclony.

S trochou adrenalinu

Klid a pohoda pro vás znamenají synonymum pro nudu? Potom vás možná na Váno-

ce potěší nějaký pěkný lyžařský zájezd. Záleží na stavu vašeho konta, zda zamíříte 

do Alp či do Jizerek, každopádně vašemu zdraví určitě prospěje víc prohánění lyží, 

než polehávání před televizí. A takové lyžování v čerstvě napadaném prašanu, pří-

padně pod nebem plným hvězd, to je přece ta pravá vánoční atmosféra, co říkáte? 

Nenechte se svazovat tím, co dělají ostatní. Žijete svůj život a je jenom na vás zda 

a jak budete spokojené. Nezáleží na tom, jak tráví svátky vaše kolegyně z práce, vaši 

rodiče a známí. Nebojte se rozhodnout a udělat něco nečekaného. Jistě, zpočátku to 

možná někoho zaskočí. Ale časem si okolí zvykne a za rok za dva už budou všichni 

brát jako fakt, že vy prostě vyrážíte dvacátého druhého pryč. A kdo ví, třeba někomu 

i dodáte odvahu k tomu, aby vás následoval. Hlavně nezapomeňte, Vánoce jsou tak 

krásné, jaké si je vy sami uděláte!
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www.mlekarna-valmez.cz www.mannner.com/cz

SMETANOVÝ JOGURT Z VALAŠSKA 
A MANNER OPLATKY
Vanilkový a Manner oplatky / Čokoládový a Manner oplatky / Oříškový a Manner oplatky

 NOVINKA

Krásné vánoční dny s novinkou 
z Mlékárny Valašské Meziříčí
KKKKKKKKKrrrrrrráááááááásssssssnnnnnééééééé vvvvvvvvááááááááánnnooooočččččččnnnnní dny s novi

Umělé vánoční stromky jako živé

www.svetstromku.cz

Doručení do 2 dnů Záruka kvalityDoprava zdarma

+420 721 518 094
info@svetstromku.cz



bude nikdy nic, možná nám naše vlast-

ní snaha po dokonalosti, třpytu a  Vá-

nocích jako z katalogu začne připadat 

trochu směšná. Třeba sami přijdeme 

na to, že až tak nezáleží na tom, jest-

li jsou okna umytá, cukroví napečené 

a  koberce vyčištěné. Že pravá vánoční 

atmosféra není v  tom, že se naprosto 

vyčerpaní tělesně i duševně zhroutíme 

pod vánoční strom. Jsou to svátky, po-

koje, klidu a míru. Tak si ho dopřejme. 

Byť nad cukrovím zakoupeným v  nej-

bližší cukrárně.

ZÁZRAKY SE NEDĚJÍ ANI NA 
VÁNOCE
Podaří-li se nám skutečně přenést ze 

sentimentu do reality, je na místě zvá-

žit i  další mýty, které s  sebou Vánoce 

nesou. Opět navodím atmosféru při-

pomenutím kýčovité scénky z filmů pro 

lidi milující sebetrýznění. Rozvětvená 

rodinka sedí u prostřeného stolu, kaž-

dý má každého rád a všichni se navzá-

jem rádi vidí. Asi už víte o čem je řeč. Ve 

mnoha vypjatých situacích se osvědčilo 

řídit heslem – čím méně lidí, tím méně 

problémů. 

Málokdy platí tak jako na Vánoce, že 

ponorková nemoc číhá doslova za 

dveřmi. V podstatě se ani v nejbližším 

rodinném kruhu moc neznáme, během 

roku se čas od času potkáme v  ložnici 

či v kuchyni, abychom spolu strávili pár 

vzácných hodin. A najednou plyne den 

po dni a my je trávíme jeden vedle dru-

hého, často zaskočeni drsnou realitou 

– opravdu je ideálkem mužských Vánoc 

ležet u televize, cpát se vanilkovými ro-

hlíčky a pomalu tloustnout? 

Rozmíšky a  konflikty mají připravené 

dobré podhoubí a  my je ještě chytře 

zahustíme atakem blízkých či vzdále-

nějších příbuzných, kteří mají stejně 

jako my jeden druhého taky plné zuby, 

tak proč to nevyventilovat u společné-

ho vánočního stolu…   Ne, nechci vám 

dávat návod, jak odsunout chudou ne-

mohoucí babičku na Vánoce do domo-

va důchodců, ale opravdu si myslíte, že 

je zcela bezpodmínečně nutné, aby se 

právě u  vás rok co rok sešla celá roz-

větvená rodina právě na Štědrý večer? 

Já vím, tradice je tradice, ale nesvazuje 

vás tahle náhodou trochu? Opravdu vás 

někdy ve skrytu duše nenapadlo, že by 

bylo úžasné pokusit se o večer v klidu 

v pohodě jenom ve čtyřech s dětmi? Dě-

síte se, že by Vánoce pro prarodiče tě-

šící se na reakci dětiček ztratily smysl? 

Myslíte si opravdu, že až tak záleží na 

tom, že tu reakci vidí zrovna čtyřiadva-

cátého? Třeba by i oni uvítali spokojený 

a klidný večer ve dvou a vaši návštěvu 

druhý den. Možná i oni mají dost zmat-

ků a  nerváků, jenom jim stejně jako 

vám chybí potřebná odvaha říci to na-

hlas. Třeba by se oběma stranám ulevilo 

a děti by přivítaly možnost protáhnout 

si nadělování o další den. Určitě by dá-

rečkům od babičky a dědečka věnovaly 

větší pozornost třeba na Štěpána, než 

v záplavě dalších darů čtyřiadvacátého. 

ZMĚNA JE ŽIVOT
Je slogan poněkud omšelý, ale myslím, 

že má něco do sebe. Jste si jistí, že vám 

Vánoce vyhovují v té podobě, jak je trá-

víte? Nebo si tajně v koutku duše hýč-

káte představu, jaké by to mohlo být, 

kdyby… Co takhle zapadaná chaloup-

ka ve stráni, celý den na lyžích a  sáň-

kách, koulování a stavění sněhuláků. Že 

je to zase jenom kýč daleko od reálné-

ho života?  A co vám brání ho realizo-

vat? Tradice, která velí po dvaadvacáté 

trávit svátky před televizní obrazovkou 

v  zabláceném městě? Vykašlete se na 

ni. Zkuste něco nového. Já vím, že není 

nic tradičnějšího než právě tenhle křes-

ťanský svátek, ale co třeba to pojmout 

tak, že založíte jinou tradici. 

Mnohem zajímavější.

Možná se vám potom konečně podaří 

prožít svátky jinak. Protože mýty bu-

dou pryč, stín Vánoc nutící vás rok co 

rok do křečovitého úsměvu spolu s nimi 

a vám bude třeba do smíchu doopravdy. 

A třeba se skutečně budete dobře bavit 

a opravdu vám bude fajn. Protože ne-

bude muset. Protože se o to nebudete 

za každou cenu snažit.

Text: Iva Nováková, 

foto: Shutterstock.com

SVÁTKY I PRO DĚTI S DIETAMI
Nejen Vánoce, ale i ostatní předvánoční svátky jsou plné radostného očekává-

ní dětí. První takovou připomínkou Vánoc je svátek svatého Mikuláše, který 

dětem nosí balíčky sladkostí. Jeho role je ale trochu ztížená, pokud dítě trápí 

nějaký zdravotní problém. Například celiaci mívali dříve volbu sladkých dobrot 

hodně omezenou. Naštěstí ta doba už je pryč a některé firmy myslí speciálně 

na ně s různými vánočními dobrotami bez lepku. 

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Vybrat ten správný dárek je opravdové umění. Měl by potěšit a pohladit. Jde 

o to, znát obdarovaného a vybrat pro něj to správné. Pro jednoho to může 

být sada školních potřeb, pro jiného fotbalový dres, pro dalšího třeba zase 

hezká knížka. Tak šťastnou ruku při výběru.

www.centropen.cz

Vánoční  dárky  
pro  chvíle  relaxace

Unikátní kreativní souprava metalických popisovačů s výraznými barvami  
a netradičními omalovánkami, které jsou vytlačené transparentním lakem  
na kvalitním černém papíru s motivy býka, chameleóna, koně a páva.

Vybarvením metalickými fixami získáte jedinečný zářivý 
obrázek, který můžete zarámovat a zavěsit na stěnu.

Souprava ANTI-STRESS BLACK 9390 
obsahuje 4 černé omalovánky A4  
a 6 metalických popisovačů. ERGO  
držení, zářivý obrázek.

* Namalujte si fixem  
obrázek, který  
pomocí štětce  
a vody rozmyjete. 

Souprava AQUARELLE 9383 obsahuje 12 značkovačů,  
1 štětec, 1 Detail liner a 5 ks speciálního papíru na akvarelovou 
techniku. Vypratelný inkoust. ERGO držení.
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DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 14 - NA SPADNUTÍ
Čtrnácté dobrodružství malého poseroutky! Ustojí 

rodina Heffleyových neplánovanou rekonstrukci?

Nečekané dědictví umožní rodině Grega Heffleyho 

důkladně přestavět dům. Jenže brzo se zjistí, že taková 

rekonstrukce není žádná legrace. S  každou zdí, která 

jde k zemi, se objeví nějaký nový problém: shnilé dřevo, 

jedovatá plíseň, nevítané potvůrky a ještě něco mnohem 

zlověstnějšího… Greg i jeho rodina začínají pochybovat, 

jestli to vůbec stálo za to. Až se prach usadí, ukáže se, zda 

budou moci zůstat… nebo se budou muset odstěhovat 

z města?

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY - BOX BÁJEČNÝCH 
KAMARÁDŮ
Jak to všechno začalo? Deníky malého poseroutky 

a báječného kamaráda nyní v jednom boxu!

Každý příběh má dvě strany. A  tenhle Box báječných 

kamarádů obsahuje první knihu od Jeffa Kinneyho, 

bestsellerového autora Deníků malého poseroutky spolu 

s  novým světovým bestsellerem, s  Deníkem báječného 

kamaráda od Gregova kámoše Rowleyho Jeffersona. 

A  je tak sběratelským kouskem pro každého věrného 

fanouška v jakémkoli věku!

POLIBEK V LONDÝNĚ
Prožijte romantické Vánoce v Londýně!

Londýn, týden před Vánoci. Jason je ve městě svých 

snů poprvé – a  proti vůli rodičů chce zanechat studia 

práv a  stát se hercem. Cassie Winterová má plné zuby 

filmů, divadel i  herců – a  má k  tomu opravdu dobrý 

důvod. A  tihle dva se setkají na představení Bídníků. 

A jelikož se Cassie ze všech sil snaží vyhnout rozhovoru 

se svou mámou a Jason touží oddálit rozhovor s rodinou, 

rozhodnou se vyrazit na tour po Londýně a  jeho 

divadelních scénách. A třeba se ukáže, že pár společně 

strávených dní změní jejich osud.

EMOČNÍ INTELIGENCE
Spousta zábavy s poníky z Equestrie!

IQ není zdaleka tak důležité jako EQ!

Nové vydání přelomové práce jednoho z nejpřednějších 

amerických psychologů, která naprosto mění pohled na 

to, co to znamená být chytrý.

Je „chytrost” něčím, co je člověku předem dáno, aniž by 

na tom mohl něco změnit? Donedávna se myslelo, že 

ano a že tím, co určuje inteligenci člověka, je právě míra 

úspěšnosti v  IQ testech. Kupodivu tomu tak ale není. 

Tato fascinující kniha Daniela Golemana, která vzbudila 

nesmírný ohlas jak v  laických, tak v odborných kruzích 

a vyvolala doslova revoluci v zavedeném uvažování, nám 

přesvědčivě ukazuje, že naše chápání lidské inteligence 

je příliš zúžené. 

DOBRÉ VIBRACE, DOBRÝ ŽIVOT
Spousta zábavy s trolly z Trollíkova!

Jak se naučit opravdu milovat sám sebe? Použitím 

síly pozitivity se stanete nejlepší verzí sebe samých 

a vytvoříte si život, který budete milovat. Vex King 

představuje spiritualitu pro novou generaci:moderní, 

soucitnou a filozofickou. Pro čtenáře Rupi Kauri a knih 

Tajemství a Zdroj.
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HARRY POTTER BOX 1-7
Všech sedm dílů Harryho Pottera pohromadě!

POZOR – POZOR! Expres do Bradavic je připraven 

k odjezdu! Ale od začátku: Nejdříve jsme v domě číslo 

4 v  Zobí ulici… A  potom už postupně poznáváme 

Harryho, Rona, Hermionu, Hagrida, Albuse Brumbála, 

Malfoye, Voldemorta a mnoho dalších a dalších postav 

a postaviček, z nichž každá má v této sáze své důležité 

místo.Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň 

z Azkabanu, Ohnivý pohár, Fénixův řád, Princ dvojí krve, 

Relikvie smrti. Všech sedm příběhů čarodějnického učně 

v nové, ještě krásnější dárkové kolekci.

ČUNĚ, SEBER TO!
Pepina dostala k Vánocům vytouženého psa a najednou 

neví, kam dřív skočit. Nikdy by ji nenapadlo, že starat 

se o  štěně dá člověku tolik zabrat. A  ještě ke všemu 

si na ni přijde stěžovat sousedka, že prý nechala před 

domem hromádku. Taková drzost! Copak je čuně? Ona 

přece po svém pejskovi pilně uklízí! Ale pravda je, že 

ulice jsou od psích výkalů celé zaneřáděné.   Chtělo by 

to něco podniknout. A  to by nebyla Pepina, aby hned 

se svými kamarády nezačala spřádat plány... Text krásně 

doplňují  ilustrace Jany Chroustové, které oslovují jak 

svou imaginací, tak pojetím humoru.  Kniha je druhým 

titulem série o  trampotách Pepiny Karáskové „Já se 

z toho picnu.“ Pro děti od sedmi let.C
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Z. SVĚRÁK A J. UHLÍŘ – ZPÍVÁNÍ S PIÁNKEM
Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších písniček s notami.

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava 

Uhlíře? Přinášíme vám 12 jejich nejoblíbenějších písniček 

s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami zahrát! 

A kdyby vám to nešlo, piánko je přehraje za vás.

RODIČ – LEADER
Inspirace na harmonický život od trojnásobné matky  

a úspěšné manažerky.

Žijeme dva životy? Nebo dokonce víc? Jsme matky, 

manželky, kuchařky, manažerky… Pohybujeme se 

během dne v několika oddělených rolích? A stíháme ve 

všech excelovat?

MATKA V TRAPU
Příběh o tom, že někdy se vyplatí být nedostupná

Sylvie má dobré místo, krásné děti, za manžela 

nadaného malíře. Když jede do školy, aby vyřešila další 

z pravidelných průšvihů svého syna Oskara, uvědomí si, 

že zatímco kvůli ostatním přicházejí oba rodiče nebo 

aspoň otcové, ona je tu jediná osamocená matka. 

Rodina, a hlavně Sylviin manžel Tomáš, si zvykli, že ona 

všechno vyřeší, zařídí, zaplatí… A v Sylvii, která vždycky 

chtěla vidět věci z té nejlepší stránky, se najednou něco 

zlomí
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Rozhovor

Osmadvacetiletá herečka Aneta Krejčíková je maminkou dnes již ročního synka Beníka. 

„Mám pocit, že se láska k dítěti postupem času stále více prohlubuje, je jako nekonečná be-

zedná nádoba,“ říká. V klubu Divadla Na Fidlovačce jsme spolu během našeho setkání pro-

brali nejen její dosavadní zkušenosti s mateřstvím, ale dostali jsme se například i k ožehavé 

otázce domácích porodů.

LÁSKA K DÍTĚTI 

JE BEZEDNÁ NÁDOBA

Rozhovor



Jak jste oslavili Beníkovy první na-

rozeniny?

Slavili jsme je hned několikrát, doma 

i u babiček. Nedělali jsme ale nějakou 

velkou oslavu, na kterou by se sjela 

celá rodina. Bylo to spíš jen symbolické, 

abychom Beníkovi ukázali, že tyhle ce-

remoniály a  rituály existují, pro něj to 

samozřejmě ještě nemá žádnou přida-

nou hodnotu. My se však scházíme jako 

rodina rádi, díky těmto příležitostem 

spolu můžeme trávit čas. Beník dostal 

dort, který ho zaujal asi nejvíc ze všech 

dárečků. Je to holt náš malý velký jed-

lík. Dort jsem mu nechala udělat na 

objednávku u  šikovné holčiny z Plzně, 

která je peče pod názvem Aniny dorty. 

A protože jsme v létě začali držet bez-

mléčnou dietu, připravila nám ho bez 

lepku a laktózy. Mimo jiné dostal také 

Activity Board, což je taková deska, 

kam můžete namontovat vypínač, sta-

ré zásuvky, různé kabely, světýlka, dvíř-

ka, aby je mohl montovat. Jde přesně 

o ty věci, které ho doma nejvíce zajíma-

jí. Pro děti od jednoho do čtyř let je to 

absolutní pecka.

Proč drží bezmléčnou dietu?

Už přes půl roku má totiž kašel, takže 

zkoušíme různé léčby. No, a  protože 

mléko zahleňuje organizmus, vysadili 

jsme ho, což mu hodně pomohlo. Na-

štěstí z toho nemá žádné trauma. Pokud 

malé dítě nezačnete hned cpát sladkými 

a kořeněnými věcmi, mladičké tělíčko si 

tak zvykne na cokoli, ani mu to myslím 

nepřijde. Zatím neví, co a jak chutná, če-

hož řádně využívám. (usmívá se)

To jste musela přestat i kojit?

S kojením jsem přestala v Beníčkových 

čtyřech měsících, protože jsem one-

mocněla a brala jsem dva měsíce v kuse 

antibiotika. Přechod na jinou stravu na-

štěstí proběhl v pohodě. Nejdříve jsme 

mu dávali kozí mléko, později i  jiné 

druhy, hlavně rostlinné. Vypije ale tře-

ba i krupičku s vodou a je v pohodě.

Proč dostal takový kašel?

Má to asi dědičné. Můj táta i já jsme byli 

průduškové děti. Táta musel dokonce 

pravidelně odjíždět na nějaký čas z Pra-

hy, třeba i na tři měsíce, na Moravu, kde 

ho babička na čerstvém vzduchu kurý-

rovala. Asi to má holt po nás. Děláme 

všechno proto, aby se mu to zlepšilo. 

Nedávno jsem požádala pojišťovnu, 

aby mi pro něj zaplatili ozdravovnu, 

jenže tu platí až dětem od tří let. Chá-

pete? Přijde mi padlé na hlavu, že děti 

do tří let nemůžou být podle pojišťovny 

nemocné, přitom v tomhle raném věku 

toho můžeme ovlivnit nejvíc. Nicméně 

zákon nezměním, takže nyní řešíme, 

kdy a  jak pojedeme do ozdravovny, 

kterou si budeme hradit sami, protože 

Beníčkovi ještě nebyly tři roky.

Co všechno už umí?

Zrovna dneska udělal sám tři kroky, 

takže asi to nebude moc dlouho trvat 

a začne chodit. Je neuvěřitelné, jak vel-

ký pokrok udělá dítě během jednoho 

roku. Je to taky naše malá opička. Mám 

hroznou radost, když po nás opakuje 

různé věci. V ten moment mívám pocit, 

že máme nejchytřejší dítě na světě. Umí 

vědomě říkat slova jako máma, táta, 

děda, ham. A víte, jaké řekl vůbec první 

slovo? NE! (směje se)

Jak máte s  partnerem rozdělené 

povinnosti, co se malého týče?

Ondřej je skvělý v tom, že s Benem při-

rozeně funguje odmalička, což jsem 

se tak i  snažila nastavit. Ovšem kdyby 

to necítil, určitě by se do toho nedal 

uvrtat. Nechceme si striktně udávat, 

kdo bude malého uspávat, krmit nebo 

koupat. Snažíme se tyhle věci dělat po-

kud možno společně. Chlapy většinou 

začnou děti více bavit kolem tří let, až 
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když jsou pořádní parťáci. Jenže s dítě-

tem si nebudujete vztah od tří let výš, 

ale od prenatálního období. Dítě už 

v bříšku moc dobře vnímá, co se kolem 

něj děje, slyší, zvyká si na hlasy mamin-

ky a  tatínka. U  nás to v  tomto směru 

vždycky fungovalo a  funguje krásně. 

Naštěstí!

Kdy jste nechala Beníka poprvé  

samotného přes noc s prarodiči?

Ve třech měsících. Mám totiž úžasnou 

tchyni, která se toho vůbec nebojí a po-

hlídala nám ho dokonce na dvě noci za 

sebou. S Ondrou jsme si tehdy jeli od-

počinout do wellness. Chtěli jsme být 

spolu sami, což je myslím pro vztah dů-

ležité. Každá maminka to cítí jistě jinak, 

ale já jsem ráda, že to máme nastavené 

zrovna takhle. Samozřejmě jsem ale 

nakonec odloučení od Beníka dávala 

ze všech nejmíň. Tchyně si to užívala, 

Beníček zřejmě ani nepostřehl, že jsme 

pryč, jen já byla v háji. (směje se) První 

večer jsem dokonce brečela, jak se mi 

stýskalo.

Beník se narodil na konci loňských 

extrémně parných prázdnin. Jak 

jste ta vedra na konci těhotenství 

snášela?

Hodně lidí se mě na to tehdy ptalo. Ve-

dro bylo nám všem, ale nemyslím si, že 

by mi kvůli těhotenství bylo nějak větší. 

Přibrala jsem dvacet kilo, což je doce-

la dost, mohlo být však ještě hůř. Ano, 

poslední měsíc už byl psychicky i fyzicky 

hodně náročný, byla jsem dost utaha-

ná, na druhou stranu jsem si to celkem 

užívala. A díky tomu, že vedro miluju, 

mi to zase až tolik nevadilo, i když jsem 

musela mít stále zapnutý větrák, což 

jinak nemívám. Také jsem se pravidel-

ně sprchovala studenou vodou. Víte, 

obecně spíš hůř snáším zimu, s pařáky 

si poradit umím.

Jaké období těhotenství vám přišlo 

hodně náročné?

Klasika, tedy první trimestr, který je 

hrozně nefér. Na ženě totiž ještě není 

vůbec nic vidět, ale je přitom strašně 

unavená, protože se jí v  těle všechno 

mění. Je to fakt nářez a hlavně to dost 

vyčerpává. Pamatuji si, jak jsem koli-

krát přišla domů ze zkoušky z divadla 

a odpoledne jsem si musela jít lehnout. 

Někdy jsem třeba spala od odpoledne 

až do rána. A poslední měsíc, kdy je mi-

minko v bříšku už stísněné, stále se tam 

mele, moc se nevyspíte, ale zároveň 

potřebujete odpočívat, je taky nároč-

ný. Mimčo tlačí na vaše orgány, takže 

mě třeba denně pálila žáha. Tři měsíce 

v kuse jsem každou čtvrt hodinu chodi-

la na malou... A tak bych mohla pokra-

čovat. (směje se) Přesto všechno jsem 

moc ráda, že jsem to zažila, že mohu 

být nositelkou života. Je skvělý pocit si 

to uvědomovat.

Porod vás tedy od druhého dítěte 

neodradil?

Naopak. Zažila jsem krásný porod, a to 

proto, že byl plně vědomý. Snažila jsem 

se vymazat z hlavy zajeté hnusné mode-

ly porodů, o kterých jsem slyšela napří-

klad od mamky nebo babičky, od před-

chozích generací, které s  nimi nemají 

moc dobré zkušenosti, tedy aspoň mám 

z jejich vyprávění takový pocit. Těší mě, 

že se teď vracíme zpátky „na stromy“ 

a řešíme to sami se sebou, se svojí intui-

cí, se svým tělem. Tamara Klusová napří-

klad nedávno rozjela krásnou kampaň 

Ať žijí! Jejím cílem je spojit porodní asis-

tentky, které chodí k domácím porodům 

a preferují přirozený porod bez jakých-

koli medikamentů, s  lékaři, aby spolu 

více komunikovali a  spolupracovali. 

Žijeme přece ve světě, kde si můžeme 

vybrat. Vždyť nám jde o stejnou věc, ač 

jdeme jakoukoliv cestou.

Rozhovor
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Vy jste rodila doma?

Ne, ale u  dalšího porodu bych o  tom 

možná uvažovala.

Neodradí vás ani fakt, že se může 

kdykoli a cokoli během porodu ne-

čekaně zkomplikovat?

Tohle je složitější otázka. Samozřej-

mě člověk musí zvažovat všechna pro 

a  proti. Tím, že nežiju někde v  chýši 

nebo v  lese, kde bych byla odříznutá 

od civilizace, bydlím v  Kobylisích, kde 

máme pět minut od bytu Bulovku, tak 

bych se toho asi až tolik nebála. Samo-

zřejmě vím, že se může cokoli nečekaně 

zkomplikovat a když se dítěti hned ne-

pomůže, může to mít fatální následky. 

I proto jsou moje úvahy o domácím po-

rodu zatím opravdu jen v té fázi úvah. 

Až se to bude dít, třeba nebudu mít 

takovou důvěru sama v sebe a nebudu 

chtít rodit doma. Vážně nevím...

Překvapilo vás na sobě díky mateř-

ství něco nového?

Především to, že jsem mnohem trpěli-

vější, než jsem si myslela. I  když třeba 

zrovna dneska jsem zažila situaci, kdy 

mi ruply nervy a  na Beníčka jsem tro-

chu zakřičela, což mě pak mrzelo. Víte, 

některé věci ho učím stále dokola, a tak 

mám prostě občas pocit, že by si už 

něco z toho taky mohl zapamatovat.

Co konkrétně?

Třeba chození na nočník. Říkala jsem 

si, že po létě už by to mohl umět. 

Jsem v tom velmi důsledná, byli jsme 

opravdu na dobré cestě, spotřeba ple-

nek se nám snížila na minimum, jenže 

teď najednou zjišťuji, že to asi nebude 

až tak jednoduché, jak jsem si mysle-

la. Například dneska jsem ho dala na 

nočník, na kterém nevydržel sedět. 

Sundala jsem mu tedy plenku, natáh-

la tepláčky a  šla převléci peřiny. No, 

a on se mi mezi tím počůral. Dneska 

se stalo podobných věcí víc za sebou, 

a protože jsem pospíchala do divadla 

na zkoušku, nějak mě to rozhodilo. 

Musela jsem z  něj totiž sundat oble-

čení, všechno vyčistit, hodit do prač-

ky, převléknout, umýt ho… Pak jsem 

ho položila na přebalovací pult, kde 

na sebe rozlil čaj, takže opět následo-

valo mytí a právě v ten moment jsem 

to už nevydržela a  zakřičela na něj. 

Beník se rozbrečel a já se mu vzápětí 

začala omlouvat. Zlobím se za to na 

sebe. Nezvládla jsem situaci, což je jen 

otázka mé netrpělivosti. Beník za můj 

spěch nemůže.

Na co Beník nejvíc reaguje?

Na jídlo. Miluje například rajčata. Sna-

žím se, aby jeho strava byla co nejpes-

třejší. Někdy už mu ale dám ochutnat 

i svoje jídlo, když třeba sedíme v restau-

raci. Samozřejmě tedy jen v  případě, 

pokud není nějak extrémně kořeněné 

nebo hodně slané. Ochutnal i hranolky. 

Když nejsou nějak extra mastné, dvě 

tři mu myslím určitě neuškodí. Nejsem 

mámou, která by dítěti přesně odvažo-

vala stravu. Zpočátku jsem ji sice řešila 

hodně, ale postupem času jsem zjistila, 

že to nejde striktně dodržovat. Zvlášť, 

když s ním neustále někde lítáte.

Říkáte, že jste během těhotenství 

přibrala dvacet kilo. Jak jste je sho-

dila?

Deset kilo jsem nechala v  porodnici 

a  těch dalších deset byla moje vyžra-

nost, dortíky, zmrzlinky a podobně. Ty 

šly dolů přirozeně, i  když ještě nějaké 

to kilo navíc přece jen mám. Víte, já 

hodně zhubla ještě před tím, než jsem 

otěhotněla. Dostala jsem se tehdy na 

váhu, na níž jsem byla spokojená. Byla 

96

Rozhovor



jsem, abych tak řekla, ve fit stavu, jenže 

pak jsem otěhotněla a bylo vše v háji. 

Chodím tedy pravidelně do fitka, abych 

se udržovala ve formě, což je v mé pro-

fesi nutné.

Po jaké době jste začala pracovat?

Po půl roce. Mám totiž úžasnou výho-

du, že máme babičky i prababičky, kte-

ré už nepracují, Beníčka milují a střídají 

se v  jeho hlídání a  pomáhají mi. Tedy 

značka Ideál.

Měla jste už dříve nějaké zkušenosti 

s dětmi?

Ano. Začalo to už v  dětství, kdy jsem 

měla hodně kladný vztah k  panen-

kám. Milovala jsem je, dokázala jsem si 

s nimi hrát celé hodiny. Vždycky jsem si 

představovala, že jsou moje děti, o kte-

ré se starám. Vozila jsem je do školky, 

česala a oblékala je. Hrála jsem si s nimi 

poměrně dlouho, snad až do šestnácti, 

což zřejmě asi není moc normální, ale 

prostě to tak bylo. Možná to tak tro-

chu souvisí i s tím, co teď mám za pro-

fesi. (směje se) Kdekoli jsem se objevila 

a byly tam děti, hned jsem šla za nimi, 

hlídala je a dělala s nimi blbosti. K dě-

tem mám hodně blízko, vlastně jsem 

i  já sama stále ještě trochu dítě. Mys-

lím, že možná i proto mám v sobě dar si 

s nimi povídat a dokázat se naladit na 

jejich energii.

Text: Jiří Landa

Foto: Monika Navrátilová

Krátce po uzávěrce Aneta oznámila, 

že s partnerem Ondřejem čekají další 

přírůstek do rodiny.
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