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Děti nevychovávám

LUCIE ZEDNÍČKOVÁ

„Musím přiznat, že jsem
těhotenství opravdu milovala.
Strií jsem se, ale hodně bála
– moje prsa byla obrovská.
Přibrala jsem 18 kilogramů
a to vše v oblasti prsou
a bříška. Bála jsem se,
protože když mi bylo 15 let,
objevily se mi malé strie,
takže jsem si myslela,
že jsem k nim náchylná.
A strie jsem nechtěla, kdo by
je také chtěl?! Proto jsem se
doslova zahalovala do Bi-Oilu
a on fungoval! Nepřibyly mi
žádné viditelné strie! Navíc
jsem si všimla rozdílu
ve vzhledu těch starých
a ty mám už 15 let!"
Dionne s Georgií

Bi-Oil® pomáhá snižovat pravděpodobnost vzniku těhotenských strií zvyšováním
elasticity pokožky. Měl by být aplikován dvakrát denně po začátku druhého trimestru.
Pro komplexní informace o produktu a detaily výsledků klinických studií, prosím,
navštivte bi-oil.com. Bi-Oil je dostupný v lékárnách a u vybraných prodejců
za doporučenou prodejní cenu 299,00 Kč (60 ml). Individuální výsledky se mohou lišit.

Nejprodávanější
výrobek na jizvy
a strie
ve 20 zemích.
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Editorial
V kalendáři se ohlásil podzim a letos nikoho
nenechal na pochybách, že to myslí vážně.
Rána jsou víc než chladná a i když se před
den snaží sluníčko ještě bojovat, k večeru
už mu taky docházejí síly. Chřipky se na nás
hrnou s plnou vervou a záleží jen na našem
imunitním systému, jak se s nimi popereme… Pokud byste náhodou váhali, máme
pro vás samozřejmě připravený článek, který vám toto téma náležitě objasní. V souvislosti s imunitou si povíme něco o alergiích,
protože problémy s imunitou trápí alergiky
nejvíce. A protože vše souvisí se vším, když
už si budeme povídat o alergiích, nesmíme
zapomenout na úklid, protože prach a nečistota jsou největšími nepřáteli alergiků.
Dalším tématem s tím přímo souvisejícím
je jídelníček - ať už se jedná o jídelníček
budoucí maminky, či školáka, vždy musí být
zdravý a obsahovat vše, co má.
Na závěr jsme pro vás samozřejmě připravili
rozhovor, tentokrát s Lucií Zedníčkovou.
Tak krásné počtení a těším se zase za měsíc

ROZHOVOR

92 Děti nevychovávám
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40 Jak na imunitu? tipy a rady
na posílení zdraví
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INZERCE

CO JÍST, ABY
BYLO ZDRAVÉ
Početí miminka je rozhodně důležitou věcí. A tak, pokud zrovna přírůstek do
rodiny plánujete, měla byste se na to náležitě připravit. Velmi důležité je, jaké
živiny vaše miminko dostane. A nejde jen o to, co mu dodáte během těhotenství,
ale i to, co dostane vaše tělo ještě před početím.

Zdraví

NEŽ OTĚHOTNÍTE…
To, že organismus potřebuje nějakou
dobu na to, aby se vyčistil a dostal do
optimální kondice, asi nebude pro nikoho žádnou novinkou. Jak by to ale
mělo vypadat konkrétně? Pokud plánujete početí, měla byste dodržovat čtyři
základní zásady.
1. zdravě jíst,
2. cvičit,
3. nekouřit a
4. nepít alkohol
My si tedy dnes popovídáme o tom, co
to znamená zdravě jíst.
•
Tak tedy, samozřejmostí by mělo
být, že do vašeho jídelníčku patří
ovoce, zelenina, obilniny, ryby a libové maso.
•
Samostatnou kapitolu v něm tvoří jogurty a další mléčné výrobky,
které dodají organismu potřebný
vápník. Kosti matky totiž v těhotenství mohou velmi trpět, protože dítě z nich „odčerpává” vápník,
který potřebuje pro svůj vlastní
vývoj.
•
Důležitý je dostatečný obsah vitamínů s nejméně 400 mg kyseliny
listové. Kyselina listová totiž působí preventivně proti rozštěpu páteře u novorozenců.
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Nejsou to ale jen ženy, které musí
dbát na příjem všech potřebných živin a vitamínů ještě před otěhotněním. Muži, kteří by se rádi v nejbližších
dnech stali nastávajícími otci, by například měli denně přijmout nejméně 12
až 15 mg zinku. Několik lékařských studií totiž prokázalo, že nedostatek zinku
může snižovat množství semene a hladinu mužského pohlavního hormonu
testosteronu.
Přičemž zdrojem zinku mohou být: libové hovězí maso, jídla z fazolí, nebo
tmavší část kuřecího masa. Máte-li obavy, zda má váš partner zinku v potravě
dostatek, může ho samozřejmě užívat
jako doplněk stravy v tabletách.

•

•

•

KDYŽ BŘÍŠKO ROSTE
Pokud už čekáte miminko, váš jídelníček by se tomu měl samozřejmě přizpůsobit.
Co by ve stravě nemělo chybět?
•
Ve stravě by v odpovídajícím poměru měly být zastoupeny všechny
složky potravy (bílkoviny - 80-100
g denně, cukry i tuky - 60-80 g denně). Oproti běžnému jídelníčku je
proto vhodné zvýšit přívod bílkovin, a to rostlinných i živočišných.
Živočišné bílkoviny totiž obsahují

•

•

vzácné aminokyseliny, které si lidský organizmus není schopen sám
vytvořit. Do stravy proto zařazujeme mléko, sýry, z masa upřednostňujeme ryby a drůbež, zatímco
uzeniny bychom z jídelního lístku
měli úplně vypustit. Doporučená
denní dávka masa je 180-250 g.
Vhodné jsou i vitaminové doplňky
stravy - zejména vápník, hořčík, železo, jód, zinek, vitaminy skupiny
B.
Vápník, obsažený převážně v mléčných výrobcích, je nezbytný pro
kostní metabolizmus matky i plodu, pro krevní srážlivost a dobrou
funkci nervově-svalového systému.
Těhotenství klade zvýšený nárok
na příjem železa, který obvyklá strava nemůže splnit. Je proto
vhodné, aby těhotná žena od 4.
měsíce těhotenství užívala železo
v tabletové formě. U chudokrevných se požadovaná denní dávka
ještě zvyšuje.
Pro krvetvorbu a normální vývin
plodu je důležitá i již zmíněná kyselina listová, obsažená ve všech
těhotenských multivitaminových
přípravcích.
POZOR! na předávkování vitami-

• Dřevěné i ostatní hračky
• Výtvarné a kreativní hračky
• Školní potřeby
• Pěnový svět
AKTUÁLNÍ SLEVY, SOUTĚŽE a DÁRKY sledujte na
našich FB stránkách, nebo www stránkách.

SLEVA 10%
Nakupte v našem eshopu v roce 2016 se slevou
10%! Pro uplatnění slevy do poznámky v objednávce uveďte kód „MR2016“. Sleva se nevztahuje na dopravu, poštovné a již zlevněné zboží.

Pro školy, školy, centra a firmy – množstevní slevy

facebook.com/houpycz

WWW.HOUPY.CZ
420 731 731 747
obchod@houpy.cz

Při nákupu nad 2000,- Kč
doprava zdarma
Masarykovo náměstí 11
Bystřice nad Pernštejnem

Zdraví

nem skupiny A (denní doporučená
dávka je 750 mg). Určitě není nutné obávat se užívání multivitaminových doplňků stravy pro těhotné
ženy. Nikdy nebyl objektivně prokázán jejich vliv na větší porodní
hmotnost plodu, jak se obecně
traduje.
•
Jelikož se v těhotenství často objeví zácpa, je jako její prevence
doporučováno jíst dostatek syrové
zeleniny, ovoce, celozrnné pečivo
a dodržovat pitný režim.
Na správný pitný režim bychom proto
neměli rozhodně zapomínat. To konkrétně znamená rovnoměrný denní příjem 2 - 3 l tekutin. V případě zvýšeného
výdeje tekutin, např. v horku pocením,
je třeba zvýšenému výdeji přizpůsobit
i jeho příjem. POZOR! Maminky si někdy neuvědomují, že tak jak je škodlivý
nedostatek tekutin, působí nepříznivě
i opak: Nadměrný příjem tekutin totiž
nepříjemně zatěžuje ledviny.
K pití je nejvhodnější pramenitá voda,
nejlépe bez sycení CO2, který způsobuje nadýmání. Slazené a ochucované
vody nejsou vhodné, stejně jako nápoje
s chininem. Bylinkové čaje konzumujte
po předchozí poradě s porodníkem, některé byliny nejsou v těhotenství vhod-
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né (nejsou vhodné byliny, které mohou
zvýšit napětí děložního svalu, vyvolat
děložní stahy, stejně tak byliny, které
mohou působit silně tlumivě na nervový systém).

DÁME SI NĚCO DOBRÉHO…
•
V prvním trimestru
nepotřebuje maminka jíst větší množství stravy než je normálně zvyklá.
Mnohé těhotné se v tomto období
spíše naopak potýkají s počátečním
zvracením, nechutenstvím a různými
změnami chutí, které vedou ke sníženému příjmu potravy. Obvykle pomůže
jíst lehko stravitelná nemastná jídla –
vynechat hranolky, mastná masa, majonézové saláty, hamburgery, slaninu,
výrazně kořeněné a aromatické potraviny a jíst častěji a v menším množství.
Většina žen obvykle dobře snáší ovoce, vařenou rýži, brambory, těstoviny
s omáčkou, zmrzliny. Příjem tekutin by
měl být pravidelný, v menším množství.
První trimestr je období vývoje orgánů
plodu a proto přítomnost škodlivých
vlivů prostředí je potřebné nejpřísněji
omezit. Co se týká potravy, vyhneme se
možné nákaze, pokud vynecháme konzumaci syrového masa (tatarský biftek),
syrových ryb (sushi), a vajec (majonézy,

tiramisu apod.) Ovoce a zeleninu před
konzumací umyjeme.
•
V druhém trimestru
postupně zvracení ustupuje, averze
k některým druhům jídel však může
přetrvávat a je nutné je z jídelníčku
vyloučit. Hmotnostní přírůstek začíná
být vidět. Teorie: „jezte za dva, protože
živíte dva“ nejsou pravdivé a někdy vedou k nadměrnému přibírání maminek.
•
V třetím trimestru
je častějším problémem chudokrevnost, které je třeba zabránit vyšší konzumací železa. Rostoucí plod způsobuje budoucí mamince častější pálení
žáhy nebo poruchy vyprazdňování. Je
potřeba jíst častěji, v menších dávkách,
ve stravě mít dostatek vlákniny, vynechat nadýmající jídla (fazole, kapusta,
květák a podobně). U každé ženy je
potřeba postupovat podle individuální
tolerance. Na pálení žáhy pomůže konzumace mléka, banánů, případně jablíček, při problémech s vyprazdňováním
je potřeba se poradit s lékařem o eventuální medikamentózní léčbě.

zdroj: as. MUDr. Romana Gerychová,
babyonline.cz, Zena.cz,
foto: Schutterstock.com

INZERCE

Zdraví

Zdraví

CO VÁS TRÁPÍ
ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ?

STRIE
INZERCE

Stačí přibrat pár kilogramů a jsou tady. Nemáme je rády a ony na to přesto vůbec
nedbají a nečekané, nezvané se objevují. Tváří se jako by nic a zabírají místo na
pažích, prsou, břiše, bocích i nohách. Strie.

Zdraví

CO JSOU STRIE A JAK VZNIKAJÍ?
Strie vznikají jako důsledek několika
procesů v těle. Jak rosteme, případně
přibíráme kilogramy, roste naše kůže
s námi. A právě růstem dochází k zatížení podkoží. To má za následek potrhání jemných kolagenních a elastických
kožních vláken i kapilár. Vnějším projevem tohoto potrhání jsou právě strie,
jinak také nazývané pajizévky.
Velmi často se s nimi setkáváme v těhotenství, protože právě v téhle době
dochází k rychlému nárůstu bříška, a to
je pro jejich vznik jako dělané. Možná
vás ale překvapí, že strie nejsou jen výsadou těhotných. Mohou vznikat u lidí,
kteří rychle změnili hmotnost, u dětí,
které prudce rostou či sportovců v důsledku růstu svalů.

1. Při použití kosmetických přípravků
pomůže metoda 3 x M -mazat, mastit,
masírovat. Zejména těhotné ženy by
měly začít s masáží namáhaných partií
(prsa, břicho, stehna), dříve než dojde
k jejich růstu v důsledku hormonálních
změn a růstu plodu. Důležitá je každodenní a vytrvalá péče. Po prvním
týdnu se změn k lepšímu ještě nedočkáte, ale po 2 – 3 měsících už určitě.
Masáží podpoříte mikrocirkulaci v podkoží a pomůžete tak, ve spojení s přípravky proti striím, pokožce ke zpětnému získání pevnosti a pružnosti.
Jaké aktivní látky by ovšem krémy měly
obsahovat, aby byly opravdu účinné?
Dobré služby vám prokáže například:
•

JAK NA NĚ
Boj proti striím je dlouhý, ale může být pro
vás vítězný. Některé, zejména starší strie,
sice už nezmizí, ale rozhodně se stanou
méně výraznými. A o to nám jde.
Na pomoc si můžete vybrat buď kosmetiku
- oleje, krémy a masážní gely nebo se spolehnout na techniku a šikovné ruce lékařů.
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•
•
•

•

okurkový olej - regeneruje a dodává pružnost
karitové máslo - relipidační,
zjemňující účinky
glycerin - hydratační účinek
křemík - podporuje zpevnění
pokožky, zmírňuje již existující
strie
kyselina hyaluronová – zajišťu-

je hlubokou hydrataci pokožky
a zachovává její pružnosti.
2. Léčba
I při lékařském zákroku je na výběr
z několika možností.
•
Pro odstranění čerstvých, fialovorůžových strií se využívá biostimulačního účinku laserového paprsku. Nejvíce se osvědčila kombinace
tří vlnových délek, přičemž každá
vlnová délka znamená jednu „barvu” laserového světla (červená, infračervená a pro tento případ nejdůležitější barva - zelená ).
•
Pokud máte pajizévky už delší
dobu (starší strie se poznají podle
světlé stříbrošedé barvy), může
vám lékař navrhnout ošetření přístrojem, který se jmenuje vakuová
mikrodermabraze, kterým vám zabrousí pokožku. Strie se tak stanou
méně viditelné.
Přejeme vám hodně vytrvalosti a pevné
vůle.
Foto: Schutterstock.com

HYGIENA

INZERCE

Zdravý život
bez chemie
Již 10 let vám přinášíme čistě
přírodní produkty bez obsahu
škodlivých chemických látek. Na
www.bez-chemie.cz naleznete
širokou nabídku kosmetiky,
drogerie, textilu a potřeb pro
celou vaši rodinu.

a PÉČE

Svět nejmenších

HRAVÁ A BEZPEČNÁ

CESTA K PŘIROZENÉMU

ROZVOJI DĚTÍ
Vstup do života každého dítěte ovlivňuje jeho intenzivní příprava
a především nejbližší člověk, rodič, který se snaží být empatickým
rádcem a pomocníkem. Nutné je soustředit se nejen na rozvíjení
celkové motoriky, ale i podpořit rozvoj jemné motoriky, která má
souvislost s nejjemnějšími a nejpřesnějšími pohyby těla.

Svět nejmenších

INZERCE

Svět nejmenších

V novorozeneckém období (od narození do jednoho měsíce) jsou pohyby
dítěte spontánní a reflexní. Vložíme-li
dítěti do dlaně prst, pevně jej sevře. Jde
o uchopovací reflex, který je neúmyslný
a mizí v pátém až šestém měsíci.
Kojenecké období trvá od jednoho měsíce do jednoho roku. Po druhém měsíci
dítě otevírá pěstičky a začíná pozorovat
vlastní ruce. Asi od třetího měsíce začíná ruce zkoumat ústy i očima. V prvních
polovině roku je vývoj koordinace oka
a ruky stejně důležitý jako ve druhé polovině nácvik lezení a chůze. Dítě začíná používat ruce a oči odděleně – sahá
na předmět, aniž by se na něj dívalo,
a dívá se na něj, aniž by se ho dotýkalo. Musí spojit pozorování a dotýkání,
aby se naučilo dotknout a vzít si, co vidí
a stalo se tak aktivním účastníkem života. Mezi třetím a čtvrtým měsícem činí
dítěti uchopování věcí ještě potíže. Často se zmýlí v odhadu a sevře ruku dříve,
než se k hračce dostane
V šestém měsíci dítě uchopuje tzv. hrabavým, dlaňovým úchopem, kdy používá čtyři prsty s vyloučením palce. Během sedmého a osmého měsíce začíná
k úchopu a držení věcí používat prsty.
Dříve dítě zvedalo malé předměty celou rukou, od devíti měsíců se je učí přibližovat tím, že je sevře ukazováčkem
a palcem. Palec se dostává do opozice
proti ostatním prstům, a tím je dítě
schopno klešťového úchopu. Mnohem
náročnější než uchopování je pro dítě
záměrné pouštění předmětů, které dítě
zvládá kolem desátého měsíce.
V období batolete (od jednoho do tří
let) se manipulace s předměty stává
smysluplnou, dítě napodobuje a později konstruuje. Koordinace pohybu
ruky začíná být přesnější a diferencovanější. Batole mezi prvním a druhým
rokem rádo drží lžičku a samo pije
z hrnku. Umí dát na sebe dva až čtyři
předměty. Ve dvou letech udrží hrnek
v jedné ruce. Při svlékání umí rozepínat
velké knoflíky a rozevírat velké zipy. Při
držení tužky užívá dlaňový úchop – držení v pěstičce. Postaví na sebe čtyři až
šest předmětů.
Období mezi třetím a šestým rokem
označujeme jako předškolní věk. Vývoj
se zpomaluje, je plynulejší, mezi dětmi
se vyhraňují první rozdíly. Pohyby dítěte jsou hbitější, plynulejší a koordinovanější. Ve třech letech se může začít pro-

16

jevovat, která ruka je dominantní. Dítě
už nedrží tužku celou dlaní, ale mezi
ukazovákem, prostředníkem a palcem,
jde o tzv. úchop špetkou. Prohlíží-li si
dítě knihu, dokáže otáčet stránky po
jedné. Rádo si hraje s plastelínou a oblíbenou činností je také stavění z kostek.
Ve čtyřech letech již postaví věž z deseti
a více kostek. Umí již také postavit bránu z pěti kostek a v pěti letech schody.
Kolem čtvrtého roku začíná být zcela
zřejmé, která ruka je dominantní. Dominantní ruka se uplatňuje především
při složitějších činnostech, které jsou
náročné na koordinaci a přesnost. Díky
neustále činnosti a pohybu se motorika
stále více zdokonaluje. Pětileté dítě již
dobře zachází s tužkou a dokáže stříhat nůžkami podél linie, i když zatím
nepřesně. V šesti letech je dítě zručnější, má lepší koordinaci oka a ruky. Baví
ho výtvarné a rukodělné práce. Umí si
zavázat tkaničky – některé děti však
s tkaničkami dosud zápasí. Pro období
předškolního věku je důležitá správná
volba hraček a stavebnic.

JAKOU HRAČKU VYBRAT?
Pro přijatelný rozvoj souhrnu těchto
dovedností dítěte je zapotřebí motivující prostředí, které poskytne co nejširší škálu podnětných pomůcek. Hračky,
jako jsou například stavebnice, jsou
ideální možností pro procvičení jemné
motoriky a prostředkem k získání mnoha cenných poznatků.
Jakékoliv cvičení jemné motoriky od
útlého věku pomáhá dítěti ve vývoji a v dalších krocích, které ovlivňují
jeho úspěch v životě. Různé hračky,
didaktické pomůcky, hry či stavebnice,

jsou ideálním prostředkem pro jejich
správný a přirozený vývoj. Originalitou
a kombinovatelností se stavebnice řadí
mezi podněty, které dětem iniciativně nabízí mnoho různorodých aktivit
a přispívají ke zdokonalování jejich
koordinace. Děti si uvědomují tvary, velikost, barvy a díky koncepčnímu prostředí i návaznost jednoho prvku k druhému. Právě kreativní hračky, které
nabízejí stále nové možnosti, prostředí a příběhy, provázejí děti od útlého
věku a rostou spolu s nimi.

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ ROZVÍJET
JEMNOU DĚTSKOU MOTORIKU?
U rozvoje dětí souvisí vše se vším. Jak
se mnozí správně domnívají, jemná
motorika má souvislost s nejpřesnějšími pohyby těla. Jedná se o koordinaci pohybů rukou i prstů a vypovídá
o manipulačních schopnostech dítěte.
Cvičení této jemné motoriky je stejně
důležité jako rozvíjení celkové motoriky. Práce s dítětem od nejútlejšího
věku a rozvoj jeho jemné motoriky je
důležitým krokem i ke správnému vývoji jeho řeči. Když vývoj této motoriky
zaostává, opožďuje se i rozvoj řeči, a to
i přesto, že celková motorika může být
v pořádku a odpovídá věku dítěte. První významově správně vyslovené slovo
je pro rodiče stejně důležité jako první samostatný krůček. Jak bylo řečeno,
vše se vším souvisí, a tak se zprvu jednoduché cvičení jemné motoriky odráží
v pozdějším věku předškoláků i školáků, kteří se učí psát, kreslit nebo se věnují různým řemeslným dovednostem.
Zdroj: Dobromysl.cz,
foto: Schutterstock.com

INZERCE

Výborná balanční hra ze dřeva na procvičování
jemné motoriky a logického úsudku.
Nekonečně mnoho variant obtížnosti
podle toho, jak umístíte
desku na velká vejce.
www.bonaparte.cz

Vlevo stojí dinosaurus,
vpravo halda kamení.
Kam jen dám to vajíčko?
Pojď mi trošku poradit,
moje milá maminko.
Stačí jenom trošičku
a shodím celou destičku.
Potom přijde velké hřmění
a spustí se zemětřesení.

Svět nejmenších

STRAŠÁK JMÉNEM
ATOPICKÝ EKZÉM

Svět nejmenších

INZERCE

Vyrážky, ekzémy, opruzeniny. Tyto nepříjemné kožní projevy se na citlivé pokožce
miminek objevují bohužel často. Obvyklým kožním problémem miminek bývá
plenková dermatitida, lidově opruzeniny, které mohou být způsobeny jak
mechanickým podrážděním, tak bakteriální nebo kvasinkovou infekcí. Tyto
projevy mohou být zaměňovány se závažnějším atopickým ekzémem, který se
nejprve objevuje v obličejové oblasti, později v loketních a kolenních jamkách.

Svět nejmenších

Projevy atopického ekzému se nejčastěji objevují u malých dětí, alespoň
jednou za život se s nimi potká dle odborných odhadů jeden člověk z deseti.
Atopický ekzém sice není infekční, infekce se do něj ale může dostat. Projevy
atopického ekzému mohou vymizet časem, není to však pravidlo. Nejen proto
je dobré o pokožku náchylnou k atopickému ekzému pečovat.
1. Dětem, které vykazují projevy
atopického ekzému, nedávejte
žádné alergizující pokrmy. Preventivně z jejich jídelníčku vyškrtněte
ořechy, mandle, mák, ryby, celer
a exotické ovoce. Někteří odborníci doporučují ženám vyhnout se
výše jmenovaným potravinám už
během druhé poloviny těhotenství
a během kojení.
2. Miminko kojte co nejdéle – pro
dítě je nejlepší výlučné kojení do
6 měsíců, s příkrmy do jednoho
roku. Pokud kojit nemůžete, obstarejte miminku speciální mléčné
přípravky se sníženým obsahem
alergenů.
3. Pokuste se z domácnosti eliminovat tzv. lapače prachu, koberec
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4.

5.

6.

7.

vyměňte za snadno omyvatelný
povrch. Plyšové kamarády buď vyperte, anebo uložte na 24 hodin
do mrazáku, abyste zahubili roztoče. Lůžkoviny perte týdně alespoň
na 60 stupňů Celsia.
Používejte šetrné prací prášky, dejte přednost tekutému před sypkým. Aviváž vynechte úplně.
Investujte do kvalitního oblečení
z biobavlny, ze stejného materiálu
dítěti pořiďte i ručník a lůžkoviny.
Syntetika může být zdrojem nežádoucího zapaření pokožky.
Pokožku dítěte chraňte před škrábáním a třením. Pokud ho sušíte,
tak jedině jemným poklepáváním.
Neboť je pokožka atopiků náchylnější k osídlení patogenními mikroorganismy než pokožka zdravého člověka, dbejte na to, aby
každý člen domácnosti používal
pouze svůj ručník.
Vlhkost v místnosti držte mezi 40
a 60 %, aby se dítě nepotilo a pokožka se nezapařovala. Dbejte na
cirkulaci vzduchu, často doma větrejte. Pokud vlhkost vzduchu klesne pod 40 %, měli byste naopak do

boje povolat zvlhčovače vzduchu.
8. Promazávejte podrážděnou pokožku několikrát denně. Vyhněte
se krémům a mastím, které inzerují jako účinnou složku ureu (močovinu), mohou dítě zbytečně štípat.
9. Pokud se potýkáte s opruzeninami, můžete jim částečně předcházet včasným přebalováním, a co
možná nejdelším pobytem miminka bez plenek. Pokud se plenková
dermatitida přesto objeví, rozhodně musíte miminko častěji mazat.
Vyzkoušet můžete kromě jiného
také mast s chytrou houbou. Ta
funguje na principu biologických
procesů a enzymatického štěpení,
které zklidňují podrážděnou dětskou pokožku.
10. Buďte v pohodě a pohodové podmínky vytvářejte i svému dítěti. Je
prokázáno, že psychický stres průběh ekzému zhoršuje. Vytvářejte
láskyplné a harmonické zázemí, ve
kterém se dítě může cítit bezpečně
a přijímané takové, jaké je.

Svět nejmenších

A CO LÁZNĚ?
Velkým pomocníkem v boji s atopickým
ekzémem jsou lázně. Ty už dávno neslouží pouze starším lidem po operaci
žlučníku nebo s bolavými klouby. Velký
prostor je věnován dětským pacientům
a některé léčebny přijímají pouze děti.
Jednou z možností, kde léčbu v lázních
podstoupit jsou Lázně Smrdáky. Většinou „dospěláckých“ nemocí mohou
trpět i děti a jiné – například právě atopický ekzém – jsou spíše dětské. Poctivá
a pravidelná lázeňská léčba astmatu
v dětském věku snižuje pravděpodobnost, že se tato nemoc stane chronickou v pozdějším věku.
U dětí s chronickými chorobami dochází k omezení akutních vzplanutí nemoci a k prevenci chronických změn na
dýchacích cestách. A co patří mezi pilíře
léčby?
1. Potraviny - v eliminačních dietách
u dětí jsou vynechány potraviny,
které u nich vyvolávají alergické
projevy na kůži, nap. dieta bezmléčná, bezlepková, bezvaječná.

2.

3.

4.

5.

Prostředí - významnou roli hraje
změna prostředí (z domácího na
prostředí v léčebně). Vyloučení
prašného prostředí, styk s vlnou,
silonem, srstí zvířat, peřím.
Balneoterapie – ekzematikům se
obvykle podávají přísadové koupele, otrubové koupele u zklidněných ekzémů, škrobové koupele
u akutně zhoršených ekzémů, koupele s olivovým olejem u ichtyoz,
koupele se solí z Mrtvého moře
u psorias, hlavním účinkem těchto
koupelí je průnik látek z koupelí
do povrchních vrstev kůže a hojení
ekzémových a psoriatických ložisek v těchto vrstvách.
Fyzikální metody - biolampa, aplikace polychromatického zdroje
polarizovaného viditelného světla
na ložiska akutně zhoršeného ekzému, na ložiska psoriasy, biolampa se ordinuje několikrát denně,
ložiska aplikace nesmí být promaštěna, biolampa má hojivý účinek.
Léčba mastmi - řídí se podle sta-

dia, rozsahu kožního onemocnění
a věku nemocného.
Délka lázeňských pobytů dětí se pohybuje od čtyř do šesti týdnů. Děti od tří
do šesti let se léčí v doprovodu rodičů.
Rodič je po celou dobu ozdravného
pobytu ubytován společně s dítětem.
Zdravotní pojišťovna mu hradí ubytování i stravu.
Děti ve věku od šesti do 19 let rodiče
většinou nedoprovázejí. Samozřejmě
není zakázáno své ratolesti navštěvovat, případně si zaplatit i pobyt po
celou dobu léčby dítěte. Na ozdravné
pobyty se jezdí prakticky celoročně,
není však potřeba mít strach, že by děti
při několikatýdenním pobytu zameškaly školní docházku. Ve většině lázní
zaměřených na děti je k dispozici plně
vybavená základní škola, kterou pacienti navštěvují. Tedy alespoň pár hodin
denně zaměřených na výuku hlavních
předmětů.
Foto: Schutterstock.com,
zdroj: proalergiky.cz

LÁZNĚ SMRDÁKY
ODBORNÍCI NA VAŠÍ POKOŽKU
Speciální nabídky na podzim a zimu
Mikulášsky pobyt
• 3x přenocování s plnou penzí,nápoj na uvítanou
• 1x Mikulášský večírek se slavnostní recepcí
• lékařská konzultace
• 6 léčebných procedur *
• 1x částečná procedura
• volný vstup do posilovny a na skupinové cvičení
• denní nabídka kulturních programů a aktivit
Zlatý podzim
• 6x ubytování v pokoji superior za cenu standard s plnou
penzí, nápoj na uvítanou,1x košík ovoce na pokoji
• lékařská konzultace
• 12 léčebných procedur
• tenisový kurt a stolní tenis zdarma během celého pobytu
• volný vstup do posilovny a na skupinové cvičení
• denní nabídka kulturních programů a aktivit
Sleva na Komplexní & Intenzivní Lázeňský pobyt
Rezervujte si léčebný pobyt na minimálně 6 přenocování
a získejte:
• 100% slevu z příplatku za jednolůžkový pokoj
• 40% slevu z pobytu pro druhou osobu ve dvoulůžkovém
pokoji

Tel.: +421 34 695 9173,
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

smrdaky.danubiushotels.sk
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POMŮCKY, KTERÉ
NÁM POMÁHAJÍ
Péče o malé miminko je jednou z nejnáročnějších prací vůbec, potvrdí mi nejedna
maminka. Naštěstí existuje spousta pomůcek, které nám ji alespoň trochu usnadní.

Svět nejmenších
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DUDLÍKY
Bez dudlíku, neboli šidítka se neobejde
skoro žádné miminko. Jenže v každém
obchodě s potřebami pro děti, v každém
hypermarketu i lékárně jich je tolik druhů. Liší se velikostí, materiálem i tvarem.
Který je ten nejlepší? Jakkoli se totiž
mluví o tom, že by se dětem dudlík dávat neměl, že může poškodit jejich chrup
či zdeformovat dásně, mnoho maminek
na něj stejně nedá dopustit. Pediatři se
ale shodnou v tom, že mnohem lepší
je klidné dítě s dudlíkem, než neklidné
bez dudlíku. A přesně proto si řada maminek dudlík tak pochvaluje. Vždyť jen
jemu často vděčí za trochu klidu či pár
hodin nerušeného spánku. Jenže naše
praprababičky to měly jednodušší, vystačily si s obyčejným sladkým cumlem.
A naše babičky či maminky také neměly moc z čeho vybírat, v obchodech byl
většinou jeden druh dudlíku. Ale dnes?
Dudlíků je celá řada!
Na velikosti záleží
Prvním, co byste při výběru šidítka pro
své dítě měli sledovat, je jeho velikost.
Vyrábí se totiž dudlíky pro miminka ve
věku 0 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 12
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až 18 měsíců. A dokonce se dají sehnat
i speciální dudlíčky pro předčasně narozené děti nebo děti s nízkou porodní
váhou! A zrovna v tomto případě nejde
o snahu výrobců donutit rodiče kupovat
každý půlrok nové dudlíky. Není totiž
vůbec rozumné, aby čerstvě narozené
miminko cumlalo dudlík určený pro batolata. Rozdíl ve velikosti jejich pusinky
je značný, tudíž správná velikost dudlíku
snižuje riziko deformace patra či zoubků. Informace o tom, pro jak staré děti
je šidítko určeno, bývá uvedena přímo
na obalu. Pokud tam tato informace
není nebo je tam psáno, že jde o univerzální velikost, raději se tomuto šidítku
vyhněte.
Silikon, nebo kaučuk?
Na našem trhu jsou k dostání dudlíky
vyrobené ze dvou přírodních materiálů. Jde o šidítka silikonová, která jsou
průhledná, a kaučuková, která mají typické žlutohnědé zabarvení. Uvádí se,
že silikon by měl být trvanlivější, dudlík
by toho tedy měl vydržet víc, než ten
kaučukový. Ovšem vezmeme-li v úvahu
výměnu šidítek z hygienických důvodů,
nebo i z důvodu toho, že nám z něj dít-

ko vyrostlo, je to nejspíš jedno. V tomto
případě je dobré, nechat vybrat dítě.
Některá miminka dávají přednost kaučuku, který bývá o něco měkčí a sání je
tak jednodušší, jiná zas preferují silikon.
Jednoduše zkoušejte, brzy zjistíte, co
funguje zrovna na váš poklad.

KOJENECKÉ LAHVE A SAVIČKY
Popravdě je to podobné jako s dudlíky.
Některé dítě chce placatý, některé kulatý, jednomu nevadí silikon, další raději
kaučuk. Ale protože za savičkou se přeci jen skrývá jídlo, většinou dítě přijme
hned první nabízenou lahev. Takže pro
začátek kupte lahvičku se silikonovým
dudlíkem, který je sice tvrdší, ale zato
déle vydrží. Nezapomeňte se podívat na
věkovou skupinu. Lahvičky se prodávají se savičkami od 0 do 4 až 6ti měsíců
a pak od 4 až 6ti měsíců do 12 měsíců.
Jsou v nich také tři druhy otvorů. Na čaj
je nejmenší, na mléko je střední a pak
největší na kaši. Existují ale i lahvičky
s univerzální savičkou. Ty bychom ale
nejmenším dětem nedoporučili, protože rychle tekoucí tekutinu z nich nemusí
stihnout polykat. Také si můžete zvolit
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MAM Sametová savička
20
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části
lahve dohromady
1. Naplňte
2. Složte všechny
20
vody
části lahve dohromady v mikrovlnné troubě
po dobu3.
3 ml
minut
v různých velikostech
po dobu 3 minut
20 ml vody
části lahve dohromady v mikrovlnné troubě
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funkcí.
Samosterilizace

ve 3 snadných krocích:

Samosterilizace

Samosterilizace
ve 3 snadných krocích:
VĚDECKY PROKÁZÁNO

VĚDECKY PROKÁZÁNO

Týmová práce pro maximální
bezpečnost: MAM inovace
je připravena pro děti pouze
po schválení lékařskými odborníky.

Všechny lahve MAM

VĚDECKY PROKÁZÁNO

Samosterilizace
Všechny lahve MAM
neobsahují bisfenol A
Všechny
lahve MAM
v souladu
se neobsahují
Směrnicí (EU) bisfenol A
č. 321/2011 v souladu

se Směrnicí (EU)

Svět nejmenších

mezi placatými a kulatými savičkami.
Skleněné lahvičky se v době ftalátů
a další chemie jeví jako nejlepší volba.
Ale pozor, oproti plastovým má skleněná lahvička tu
nevýhodu, že je těžší (takže s ní starší
dítě hůře manipuluje) a také při vyvařování a po ohřátí mléka, zůstává dlouho
horká. Na druhou stranu se v ní mléko
déle udrží teplé. Plastové lahvičky, kou-

totiž použít nelze).
Chůvičky se dělí podle typu do více kategorií:

Analogové chůvičky jsou vhodné především do méně obydlených míst, jako
jsou vesnice, popř. okraje měst, protože
jim v provozu nebrání stromy (pracují
většinou na nižších frekvencích) a mají
malý počet přenosových kanálů. Tím se
zásadně liší od chůviček digitálních.
Digitální chůvičky jsou
lépe chráněny proti rušení ostatními přístroji
(například jinými chůvičkami, jste-li v prostředí, kde je více takto
sledovaných dětí). Dají
se rozdělit do dvou
podskupin:
– chůvičky do měst
a hustě osídlených oblastí
– chůvičky s vibračním
- Vyhýbejte se výrobkům s kovovými anténami
upozorněním vhodné
u dětských jednotek, protože to není bezpečné.
například pro hlucho- Dosah chůvičky - číslo, které uvádí výrobce, platí za ideněmé rodiče.
álních podmínek bez překážek. Za normálních okolností
Videochůvičky
bude platit číslo asi třikrát menší.
Dosah videochůviček
je nesrovnatelně menpené v běžném obchodě, musí mít atesší než u klasických zvukových chůviček!
ty, takže by měly být nezávadné. V tomJsou proto vhodné spíše do menších
to případě se vyplatí raději si připlatit
bytů, anebo, najdete-li dobré umístění,
za značku (i když ani ta nemusí být bez
i do dvoupodlažních rodinných domů.
závad, ale je to jistější). Plastové lahvičVe srovnání s jinými typy jsou náchylky jsou lehčí a starší dítě s nimi obratně
nější k rušení např. od mikrovlnek,
manipuluje, aniž byste se bála, že se lahwifi. Všechny videochůvičky přenášejí
vička rozbije a dítě se o ni zraní.
obraz v pásmu 2,4 GHz, což znamená,
že v přenosu budou vadit stromy a zdi
CHŮVIČKY A BABY MONITORY
- jsou tedy vhodné spíš ke stálé instalaci
V první řadě je třeba rozlišit chůvičky
do pokojíčků a tam, kde je mezi přístroa baby monitory. Chůvičky se používaji přímá viditelnost. Některé moderní
jí především k hlídání miminka, které
videochůvičky mají oddělený přenos
může klidně spinkat v jiné místnosti,
zvuku na jiné frekvenci. Takové videotřeba ve svém pokojíčku a přesto má
chůvičky pak zastanou i funkci klasicmaminka možnost sledovat na dálku
kých zvukových chůviček.
dění v této místnosti. Baby monitor vás
Jaký je rozdíl mezi videochůvičkou
zas dokáže včas upozornit na případné
a monitorovacím systémem?
ohrožení života dítěte, dá vám tak možNenechte se při nákupu zmýlit, protonost poskytnout rychle první pomoc
že monitorovací systémy nemají funkce
a přivolat lékaře. Ne každý má tak veljako je indikace hluku, přenos aktivoký byt, že využije chůvičky, nicméně se
vaný hlukem atd. Před nákupem si vše
mohou hodit na dovolené, na chatě, na
pročtěte a rozmyslete. Všechny chůvičnávštěvě u přátel apod. Baby monitor
ky jsou složeny ze dvou základních jedse hodí pro každé miminko (pro váš klid
notek:
a jistotu), snad s výjimkou těch, které trRodičovská jednotka - je to ona část přívale spinkají v posteli svých rodičů (tam
stroje, kterou mají rodiče u sebe. Z této
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jednotky budete poslouchat miminko
nebo třeba sledovat teplotu vzduchu
v místnosti u miminka… K miminku nemůžete vyslat žádný signál.
Dětská jednotka – přístroj, který bude
u miminka. Obsahuje citlivý mikrofon,
který má za úkol snímat zvuky. Některé
chůvičky umějí měřit také teplotu, vlhkost nebo monitorovat dech miminka.
Monitory dechu, neboli snímače
pohybu
Snímač pohybu je speciální elektronická chůva (většinou nesprávně nazývaná „monitor dechu“), slouží ke snímání
pohybů miminka v postýlce. Jakmile
snímač nezachytí žádný pohyb, signalizuje alarm. Dnes tyto snímače pohybu
(monitory dechu) používají snad všechny porodnice a také většina maminek.
Díky těmto přístrojům se již podařilo zachránit mnoho miminek, které by jinak
postihl syndrom náhlého úmrtí. Snímače
pohybu (monitory dechu) je dobré používat společně se zvukovou chůvičkou.
Kdyby totiž náhodou došlo k zástavě
dechu, snímač pohybu (monitor dechu)
spustí poplach. Může se ale stát, že tento poplach neuslyšíte, protože budete
zrovna chvíli venku nebo více vzdáleni.
Když budete mít i zvukovou chůvičku,
máte jistotu, že se k vám zvuk donese.
Existují i přístroje, které kombinují funkci zvukové chůvičky a monitoru dechu
v jednom.
PMR vysílačky s funkcí chůviček
Potřebujete chůvičku s maximálním dosahem? Pak si pořiďte vysílačku neboli
občanskou radiostanici. Dosah signálu
vysílačky je podle typu 3 až 10 kilometrů. Je však ovlivněn okolním prostředím.
V zastavěné oblasti nebo v kopcovitém
terénu může být dosah výrazně omezen
a nemusí překročit 500 m. Za ideálních
podmínek, může být dosah těchto vysílaček přes 10 km. Stanice lze používat
v celé Evropské unii, v USA však ne. Vysílačka PMR (Personal Mobile Radio) pracuje v pásmu 446,00625 až 446,1 MHz.
Tyto vysílačky mají nevýhodu v tom, že
je lze jednoduše odposlouchávat a pracují s poměrně velkým vyzářeným výkonem. Proto je lépe vysílací (dětskou)
jednotku umísťovat dále od miminka,
popř. použít handsfree nebo externí mikrofon.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com

ProJesle
Soukromé jesle a školky

 soukromé jesličky pro děti
od 6 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika,
angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné
Rodiče nám svěřují to
nejcennější, co mají,
a my jim ručíme našimi
zkušenostmi.

Kde nás najdete:
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Praha 4 – Krč „Točitá“

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz
INZERCE

-

první soukromá MŠ v ČR
rodinné prostředí školky
česká firma zal. r. 1992
akreditovaná v síti MŠMT
-

otevřeno od 7 do 19 hodin
kvalifikovaní pedagogové
23 let historie Pro Family
vlastní vzdělávací program

Naše školky
ProFamily:
Adresa pobočky na Proseku "Lovosická"
Lovosická ul., Praha 9 tel: 286 888 162

Adresa pobočky "Točitá":
Točitá 1752/40, Praha 4 - Krč tel: 605 404 455

Adresa druhé pobočky "Růžovka" na Proseku
Novoborská 371, Praha 9 tel: 286 006 509

Adresa pobočky "Dubeč"
Netlucká 200/9, Praha 10 - Dubeč, tel: 232 000 801

Adresa pobočky Měšice:
V lánech 388, Měšice - Praha východ tel: 283 980 050

Adresa pobočky "Čiperka"
K otočce 779/27, Praha 12 - Modřany, tel: 232 000 801

Předškoláček

ZDRAVÁ

SVAČINKA

Také máte doma nějaké to dítko, kterému ještě můžete připravovat svačinku,
aniž by hrozilo nebezpečí, že ji v nestřeženém okamžiku hodí do koše a sní něco
velmi nezdravého? Potom je nejvyšší čas naučit ho, co je zdravé.

Předškoláček

INZERCE

Předškoláček

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?
59 procent dětí dostává ke svačině něco sladkého.
56 procent dětí svačí tučné bílé pečivo.
Ovoce s sebou do školy dostává jen 23 procent dětí.
10 procent školáků trpí nadváhou.
Ačkoliv svačinkám nepřikládáme až
takovou váhu, odborníci na výživu se
domnívají, že jejich podíl na zdravotních problémech dětí rozhodně není
zanedbatelný. V České republice má
bohužel polovina dětí hraniční nebo
vysokou hladinu cholesterolu a třetina
z nich spadá do kategorie obézních.
A na vině mohou být právě svačinky,
které jsou často nevyvážené a obsahují
až příliš mnoho tuků.
Samozřejmě, že je fajn napsat, jak by
měla zdravá svačinka vypadat, druhou
stranou mince potom ale je, přesvědčit dítě, aby ji skutečně zkonzumovalo.
Obzvláště, pokud ho ve škole obklopují
automaty na brambůrky a přeslazené
nápoje. Určitou možností je dovolit
dětem vzít si svačinu z automatu jen
jednou týdně a dohlédnout na to, aby
měly denně pořádnou svačinu z domova, zvláště pokud nesnídají. Nebo ještě
lépe - poprosit vedení školy, aby automaty na nezdravé pochutiny vyměnilo
za automaty na zdravé dobroty. Ty už
totiž existují. Nabízejí namísto brambůrků a čokoládových tyčinek mléčné
výrobky, ovocné čaje s vitamíny, nebo
různé cereální tyčinky. Ovšem, než se
vám to podaří, budete si muset zřejmě ještě nějakou tu zdravou svačinku
doma připravit. A jak by měla a neměla
vypadat?
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1. ŠPATNÉ VARIANTY

NEZAPOMEŇTE NA PITÍ.

Patří sem již zmíněné čokoládové tyčinky, sušenky,
ale i párky v rohlíku, hamburgery, smažené hranolky
a podobné výrobky. Všechny tyto „lahůdky” přispívají ke vzniku dětské obezity a nezřídka i ke zhoršení zdravotního stavu. Obsahují příliš mnoho cukrů
a nezdravých tuků. Smažená jídla, často
na přepáleném oleji, mohou být zdrojem karcinogenních látek, podporujících vznik rakovin. Mezi nevhodné svačiny ale patří i ty, které se lehce kazí,
jako dorty, majonézové chlebíčky a saláty. Takovéto typy svačin bychom měli
vyřadit úplně, nebo je alespoň omezit
na minimum.

Důležitou součástí každé svačinky musí
být samozřejmě tekutiny. Děti musí
i během vyučování dodržovat pitný režim, proto jim nezapomeňte přichystat
dostatek pití. Nejvhodnější je kombinace přírodních ovocných šťáv, ředěných
stoprocentních džusů, čajů, vody a minerálek. Slazeným limonádám se snažte
pokud možno vyhnout.
Oblíbené jsou i mléčné nápoje, které
ovšem nenahrazují tekutiny, ale jídlo. Pokud tedy vybavíte dítě nějakým
mléčným nápojem, kterých je široká
nabídka, neznamená to, že již nepotřebuje jiné tekutiny.

2. NEUTRÁLNÍ VARIANTY

Sendvič se šunkou, sýrem a kiwi
Ingredience:
2 plátky celozrnného chleba, 1 lžíce
rostlinného máslo, plátek dětské šunky,
plátek nízkotučného eidamu, 1 ks kiwi,
sekaná pažitka
Postup
Plátky chleba namažeme máslem. Na
jeden položíme plátek šunky, na kolečka rozkrájené oloupané kiwi, přidáme
plátek sýra, posypeme pažitkou a přiklopíme druhým plátkem chleba. Můžeme dát zapéct do sendvičovače nebo
nechat pouze takto složený.

Je to bílé pečivo namazané živočišným
máslem se salámem, sýrem, doma upečené koláče, perníky, na poslední chvíli
zakoupené bagety, sendviče, loupáky či
jiné výrobky voňavých pekáren a bagetérií.

3. PROSPĚŠNÉ VARIANTY
Do této skupiny patří veškeré ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, cereální výrobky,
rostlinné tuky, nízkotučné mléčné výrobky a sýry, šunka, anebo rybí pomazánky.
Obecně jsou to pokrmy s vysokým obsahem vlákniny a jídla bohatá na vitamíny,
minerály a stopové prvky. Je důležité volit pestré složení svačin, dbát na to, aby
byly čerstvé a lehce stravitelné. Vhodnější
jsou menší, avšak různé druhy porcí.

ZÁVĚREM JEDEN RECEPT NA
ZDRAVOU SVAČINU

Zdroj:vareni.cz,
foto: Schutterstock.com
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Ochutnejte Kefírová mléka
z Mlékárny
Valašské
Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz

Škola základ života

Škola základ života

KONEČNĚ MÁM
INZERCE

VLASTNÍ KLÍČE!
Na podzim to čeká i nás – povzdechne si spousta rodičů malých školáků, které
poprvé čeká samostatná cesta ze školy domů. „Družina už děti ze třetích tříd
nepřijímá, babičku ve městě nemáme a já pro něj v jednu hodinu jezdit nemůžu,“
říká maminka osmiletého Tomáše z Liberce. Tomáš tak konečně dostane vlastní
klíče a bude chodit ze školy sám. Na co všechno je potřeba děti připravit a co je
musíme naučit, než jim svěříme vlastní klíče od domu? Radí bezpečnostní expert
Jan Hrnčíř.

Škola základ života

1. CESTU DO ŠKOLY S NIMI
NĚKOLIKRÁT PROJDĚTE
Nejdůležitější je samozřejmě děti naučit, jak se mají bezpečně pohybovat
na ulici. Dávat pozor na auta i na cyklisty, přecházet nejlépe po přechodu,
pořádně se rozhlížet, nechodit po obrubníku, nemít v uších sluchátka, nepouštět se do řeči s nikým cizím – atd.
atd. Cestu ze školy s nimi několikrát
projděte, nechte je, ať oni vedou vás,

děti zamykat a odemykat ještě dlouho
předtím, než jim klíče poprvé svěří do
péče,“ radí Jan Hrnčíř. „Je to otázka
cviku a nejlepší je samozřejmě cvičit
pod dozorem.“ Děti je dobré naučit, na
jakou stranu se klíčem otáčí i co dělat
v případě, když mi klíčem otočit nejde.
„Nikdy nežádat o pomoc náhodného
kolemjdoucího – vždy je lepší zazvonit
na sousedku, případně zavolat na mobil rodičům,“ doplňuje Hrnčíř.

děti si také mohou při hraní či sportování ublížit. „A pokud si je sundají,
tak zase hrozí, že je někde zapomenou
nebo ztratí,“ varuje Jan Hrnčíř. Klíče je
podle něj nejlepší nosit v nějaké speciální kapsičce v batohu.

5. KLÍČ JSEM ZTRATIL – CO TEĎ?
Naučte své děti, že pokud klíče někde
zapomenou nebo ztratí, musí vám to
okamžitě nahlásit. Děti by měly vědět,
že ztracený klíč je velmi
nebezpečná
záležitost.
Na druhou stranu ale
zase nesmí mít panický
strach, že jim za to utrhnete hlavu, takže se radši
budou vymlouvat a mlžit.
„Jakmile postrádáte jedny
klíče, je potřeba vyměnit
celý zámek,“ radí odborník. „Nikdy nemůžete
vědět, komu klíč skončil
v rukách, a váš byt tak již
není chráněn.“ Pro notorické ztráceče existuje
zajímavá vychytávka – tzv.
zámek dva v jednom, který má v zásobě dvě sady
klíčů. Pokud klíč z první
sady ztratíte, zámek se
jednoduše přeprogramuje
na sadu druhou.

6. JAK DOPADLA NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA

a na konkrétních situacích jim vysvětlujte, čeho se vyvarovat a na co si dát
pozor. Cesta osamostatňování musí být
pozvolná a její začátek bychom měli
mít zcela pod kontrolou. Není nic horšího, než když ze dne na den dítě, které
jste drželi pořád za ruku, vypustíte náhle do víru velkoměsta.

2. ODEMYKÁNÍ S NIMI NACVIČTE PŘEDEM
Není nadto si řádně zautomatizovat
i samotné odemykání a zamykání. Pro
malé dětské prsty může být totiž otočení klíčem v zámku mnohdy náročné. „Všem rodičům doporučuji nechat
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3. ZAMKNĚTE ZA SEBOU
Děti by se měly také naučit za sebou
zamykat. „Do odemčeného bytu se zloděj dostane raz dva,“ varuje Jan Hrnčíř.
A pokud se bojíte, že budou zapomínat klíč povystrčit a vy se pak domů
nedostanete, pořiďte si speciální zámek s prostupovou spojkou. „Ten vám
umožní odemknout dveře i v případě,
že je z druhé strany zasunutý klíč.“

Znovu svým dětem připomeňte pohádku o neposlušných
kůzlátkách.
Když jsou samy doma, tak
otevírat zkrátka nikomu
nesmí. I kdyby jim dotyčný
sliboval hory doly, nebo chtěl jen odevzdat balíček z pošty či zkontrolovat
elektroměr. „Na všechny tyto eventuality děti předem připravte, ať nejsou
zaskočeny,“ říká Jan Hrnčíř.

7. OTEVŘU SI MOBILEM
A jestli vám nebo vašim dětem již klíče
připadají jako archaická záležitost, vyzkoušejte moderní technologie. Dnes
jdou totiž dveře odemykat i otiskem
prstu, PINem nebo dokonce mobilem.

4. KLÍČE NA KRK NEPATŘÍ
V žádném případě jim klíče nedávejte
na šňůrce na krk. Nejenže to je nebezpečné kvůli potenciálním zlodějům, ale

Zdroj: Fab.cz
Foto: Schutterstock.com

dresy & trička

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

pro fanoušky i hráče

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

na kompletní
dioptrické brýle
a na všechny
sluneční brýle

Zdarma jsou vždy druhé levnější brýle do max. hodnoty 5 000 Kč. Pokud budou druhé brýle dražší než
5 000 Kč, bude vám tato částka odečtena z celkové ceny. Sluneční brýle jsou zdarma v nižší nebo stejné
hodnotě. Nevyčerpanou hodnotu slunečních nebo kompletních dioptrických brýlí nelze směnit za peníze
ani další zboží. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik
včetně Outletu FAOC Štěrboholy. Slevy se nesčítají, nelze kombinovat sluneční a dioptrické brýle.
Akce neplatí na objednávky v eshopu. Akce platí od 22. 8. 2016 do odvolání.

www.fokusoptik.cz

FINANCE
NA BYDLENÍ

Chcete spořit dětem, aby si jednou mohli snáze pořídit vlastní bydlení? Chcete
rekonstruovat byt či dům? Potřebujete urychleně peníze na privatizaci bytu? To
všechno se dá zvládnout s patřičnou finanční pomocí...
Pokud mluvíme o stavění, samozřejmě musíme v počátku zmínit stavební
spoření. Jeden z nejpopulárnějších, ale
také nejčastěji diskutovaných bankovních produktů je u nás klientům dostupný od roku 1993. Tehdy byl vydán
Zákon číslo 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní podpoře stavebního
spoření. Vznikl především na podporu
bytové výstavby, která byla při nedostatku bytů na počátku 90. let spolu
s rekonstrukcí zanedbaného bytového
fondu na čelních místech volebních
programů.
Dokonce i v době, kdy hypotéční úvěry
jsou velmi levné, stavební spoření nabízí několik nepominutelných výhod. Jednak zde spoříte a vaše naspořené prostředky jsou úročeny nepoměrně vyšší
sazbou než u jiných spořících produktů,
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protože zahrnují i příspěvek od státu
až 2000 Kč ročně. Jednak pro případ, že
potřebujete úvěr, bude úrok z něj fixován na celou dobu splácení, která u některých stavebních spořitelen může být
až 30 let. To je srovnatelné s hypotéčními úvěry, jejichž úročení se ovšem mění
podle toho, na jak dlouhou dobu fixaci
sjednáte. Při roční fixaci je úrok nízký,
pokud ovšem chcete úrok fixovat na
delší dobu, bude vyšší a nejspíš se dostanete na prakticky stejný, jaký vám
nabídne stavební spořitelna.

CHCETE SPOŘIT NEBO RYCHLE
FINANCOVAT?
Odpověď na tuto otázku pro vás bude
znamenat volbu správného typu stavebního spoření. Některé spořitelny
totiž nabízejí více forem. Vyberete si

tedy spoření pro budoucnost dítěte či
juniora, spoření pro urychlené přidělení překlenovacího úvěru, nebo spoření pro seniorský věk. Podstatné vždy
bude, kolik chcete mít k dispozici peněz
a kdy. Jestliže vám stačí, že peníze budete mít k dispozici za šest, osm nebo
dvanáct let (šest let je aktuálně nejkratší doba, po níž vám bude na jednu
smlouvu poskytován státní příspěvek,
vaše prostředky jsou ovšem po tu dobu
vázané a pokud byste je chtěli vybrat,
bude vám státní příspěvek škrtnut a za
předčasné ukončení smlouvy zaplatíte
smluvní poplatek), pak smlouvu uzavřete na takové období. Na jeho konci
jsou vám peníze zhodnocené státním
příspěvkem a úroky plně k dispozici,
můžete se rozhodnout, zda je vyberete
nebo si k nim požádáte o úvěr.

Zdraví

JAK NA IMUNITU?
TIPY A RADY NA POSÍLENÍ ZDRAVÍ
Chřipka, viróza, angína, zápal plic... Tak co si myslíte, že na vás asi čeká? Bacily si
to venku jen hemží a záleží jen na vás, zda vás dostanou...

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Co říkáte tomu připravit si takovou malou barikádu. Chce to hodně spánku,
vitaminů, pohybu a málo stresu.
Představíme vám deset stupňů ke zlaté
(imunitě).

DŮLEŽITÉ JE SE NA TO VYSPAT.
Aby mohl imunitní systém jet naplno,
potřebuje dostatek spánku - ideálně plných osm hodin. Když máte dojem, že
ve vašem těle se až na sny neděje nic,
tak ve skutečnosti pracovníci v imunitním průmyslu makají, div se nestrhají,
a zbytek těla regeneruje, až se z něho
kouří. Ale jak to udělat, abyste usnuli,
kdy se vám to hodí, a vydrželi to až do
budíčku? Lehká večeře, vyvětraná místnost, dostatek fyzické únavy během
dne a tma (což je speciálně ve velkých
městech často problém, takže investujte do dobrých závěsů či rolet). A taky
se vyplatí zavést si nějaký usínací rituál:
šálek bylinkového čaje, protažení, nebo
dobrá knížka.

vitaminy nedodat tělu i jinak.
Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungování imunity je lví, jsou podstatné
i vitaminy skupiny B, vitamin A, D a E.
Rozhodně však nesahejte po těch nejlevnějších, šumivých a s obrázkem, které prodávají v supermarketu. Raději se
o těch správných poraďte v lékárně.

NEZAPOMEŇTE NA MINERÁLY
Stejně důležité jako vitaminy jsou pro
tělo i minerály. V pořádném nabuzení
imunity hlavní roli hrají selen a zinek.
A obdobně jako u vitaminů je aspoň
v období předpokládané vyšší zátěže
prozíravější si alespoň tento podstatný
pár do těla vpravit i jinak než potravou.
Pokud víte, že vaše tělo každou zimní
sezonu protrpí opakovaným kašlem
a rýmou, doporučují lékaři přibrat i enzymy. A řada odborníků by vám poradila i preparáty z hlívy ústřičné, která
v sobě obsahuje zajímavý komplex jak
vitaminů a minerálů, tak pro nás laiky
tajemné beta-1, 3-D glukany.

A CO TAKHLE VITAMÍNY?
Vitaminy byste měli konzumovat hlavně v přírodním stavu - tedy z ovoce
a zeleniny. Ale u kusů, které koupíte
v našich obchodech (v zimě to platí
zvlášť), je často těžko uvěřit, že ještě
vůbec nějakými vitaminy mohou disponovat. Takže zvažte, zda ty zásadní
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KYSANÉ JE DOBRÉ
Až 70 procent buněk imunitního systému se nachází ve střevě. V trávicím
traktu každého dospělého člověka jsou
totiž miliardy ,hodných‘ bakterií, které
tvoří obranný val proti těm zlým.
Kromě speciálních preparátů, které si

opět můžete koupit v lékárně, najdete
bakterie mléčného kvašení v kvalitních
jogurtech, kefírech, kyšce a podmáslí,
ale i třeba v klasice české spíže kysaném
zelí.

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné bylině severoamerických indiánů
echinacea s poetickým českým názvem
třapatka. Dnes je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky imunitního systému, které jsou klíčové v boji
s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách.
Doporučuje se brát ji denně jako prevenci a při prvních příznacích příjem
zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se
s nemocí už propuknutou. Mezi účinné
hity se řadí i rakytník řešetlákový, který
má 10x více vitaminu C než pomeranč
a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti!

BYLINKY PLATÍ STÁLE…
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře,
čaj je totiž skvělý způsob, jak zabít více
much jednou ranou.
Zaprvé do sebe dostanete spoustu
zdraví svědčících látek vcelku příjemnou formou, zadruhé tím paralelně
odškrtáváte políčka v denním pitném
režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje.
Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šíp-

SUPERPOTRAVINY
PLNÉ ANTIOXIDATŮ
na vašem stole
10 LET s Vámi na českém trhu – děkujeme za Vaši věrnost
ARÓNIE, RAKYTNÍK, GRANÁTOVÉ JABLKO

Ano, čas neúprosně letí, vážení zákazníci a obchodní partneři! Pravdu řečeno, samotné nás to překvapilo, že je to již 10 let od založení naší společnosti H 4 H, s.r.o. (Herbs for Health = rostliny pro zdraví). Jen
díky Vaší přízni se stále můžeme snažit zdokonalovat, rozvíjet, podporovat zdravý životní styl a nabízet
prvotřídní zboží i služby v té nejvyšší dostupné kvalitě. Děkujeme Vám všem, věrným zákazníkům, stejně tak i dlouhodobým partnerům dodavatelům. Jedině díky vzájemnému úsilí, trpělivosti a pochopení
Vám můžeme stále nabízet a dodávat to nejlepší z dostupného zboží na našem trhu. Kvalita vždy byla
a bude naší prioritou.
Co od nás již znáte? Jistě, je to ARÓNIE neboli černá jeřabina. Díky naší dlouholeté usilovné akvizici výjimečných účinků této antioxidanty nabité rostlině jste se možná i vy poprvé dozvěděli o těchto
tmavě fialových plodech. Nabízíme nejširší ucelený sortiment výrobků z arónie v BIO kvalitě na českém
a slovenském trhu od výrobce Aronia Original GmbH, Německo.
Co vám nabídneme dále k našemu výročí?
• Nový sortiment prémiových výrobků z rakytníku pod značkou „Sandokan“, opět v nejširším uceleném sortimentu v ČR a na Slovensku.
• Nový sortiment prémiových přímo lisovaných granátových šťáv „Grante“ ze země granátových jablek, slunného Ázerbájdžánu.
• Zdravé snídaně od Obezinu a mnoho dalších novinek…..
• Nový e-shop www.Aronka.cz s uceleným sortimentem a dostupnými cenami z naší nové nabídky.
• Kumulativní systém věrnostních slev, který zvýhodní ceny všem zákazníkům, kterým záleží na vlastním zdraví a na zdravém životním stylu.
• Dárky pro nové zákazníky při nákupu nad 1000 Kč.
• Soutěž o zajímavé ceny formou dárkových poukazů na nákup zboží v hodnotě 500, 1000 a 1500
Kč a víkendový pobyt pro dvě osoby během zimní sezóny v našem „Hotelu u můstků“ v Jizerských
horách.
• Novou velkoobchodní vzorkovnu se skladem v Tanvaldu v Jizerských horách,
s možností maloobchodního prodeje a degustace.
Kdy to všechno začne? Sledujte informace na našich stávajících stránkách www.AroniaOriginal.cz.
10.října 2016 spouštíme nový doplňkový e-shop www.Aronka.cz, stejně tak i otevřeme novou vzorkovnu. Registrujte se na jednom z našich e-shopů a budete informováni o novinkách prostřednictvím
zpravodaje.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Pevné zdraví „nejen“ s Arónií!

H 4 H, s.r.o. – výhradní dovozce Aronia Original Naturprodukte GmbH, Německo,
specializovaný velkoobchod se zdravou výživou

www.AroniaOriginal.cz

www.Aronka.cz

Zdraví

kový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se
i porozhlédnout po světě - Egypt vás
může inspirovat svým čajem karkade
(ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem zeleným a Inkové lapachem.

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů
v ovoci a zelenině v našich obchodech,
stejně zůstává správná a vyvážená strava jedním ze zásadních pilířů dobrého
fungování našeho imunitního systému.
Zásady zdravého stravování znají skoro všichni, ale zdaleka se jimi neřídí.
Tak jen základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny, pokud možno lokálního
původu, méně masa a více luštěnin,
z mléčných výrobků ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné
a živočišné tuky, mnohem méně cukru.
Nehladovět, jíst častěji, ale menší porce. A máte tady dva v jednom: nejenom
že tento systém blahodárně povzbudí
vaši obranyschopnost, ale zároveň při
jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

NAŘEDĚNÁ OBRANA
Homeopatie vzbuzuje zásadně protikladné postoje: buď ji šmahem odmítáte jako šarlatánství, anebo ji uznáváte
jako účinnou alternativní léčebnou me-
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todu. Pokud patříte do té druhé skupiny, i ,kouzelné kuličky‘ jsou připraveny
pomoct vám posílit vaši imunitu.
Homeopaté doporučují v období rizika
zvýšeného nebezpečí nákazy používat
preventivně Oscillococcinum, stačí jednou týdně jednu dávku. Když už nemoc
vypukne, je nejlepší poradit se svým homeopatem, u této metody je totiž léčba
takřka vždy zcela individuální.

HEJBEJTE SE KOSTI MOJE…
Když je v dobré kondici tělo, je v dobré
kondici i jeho imunita. Nemusíte hned
začít běhat maraton, stačí, když si třikrát týdně zacvičíte, budete víc chodit
pěšky nebo jezdit na kole, občas si zaplavete.
Pohybem venku navíc dostanete do
těla potřebný vitamin D a ještě se otužujete. Což je další osvědčená metoda,
jak své obranyschopnosti vyjít naproti.
Ovšem nesmíte to přehnat, jestliže jste
doteď na otužování ani nepomysleli,
byl by úplný a dokonce nebezpečný
nesmysl skočit do Vltavy. Vzhledem
k tomu, že podzim už je tady, musí
začátečníci se svým otužováním začínat pomalu. Procházkami venku, později přidat saunu (nebráni-li tomu váš
zdravotní stav). A hlavně: nepřetápět.
Přes den byste doma měli mít tak 21 °C,
v noci je ideálních 18 až 19 °C.

POHODA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Psychika a zdravý životní styl jsou pro
schopnost vašeho těla bránit se zákeřným virům a bakteriím zcela zásadní.
Můžete do sebe sypat vitaminy i minerály lopatou, zapíjet to hektolitry
zázračných čajů, vybíhat každé ráno po
osmihodinovém spánku do parku, sprchovat se studenou vodou, když vám
bude mizerně na duši, stejně vás ,něco‘
sklátí.
Takže poslední bod desatera je: pracujte na tom, abyste se cítili dobře. Obklopujte se lidmi, které máte rádi, věcmi,
které se vám líbí, a dělejte to, co vám
přináší radost. Milujete povalování se
ve vaně? Tak hned cestou z práce si
kupte v drogerii nějakou oblíbenou relaxační koupelovou sůl a doma se naložte. Pleťte, tancujte, skládejte puzzle,
čtěte detektivky, jak je libo. Máte večer
chuť na víno? Sklenička dobrého vína
- pokud nemáte nemocná játra, nejste
alkoholik nebo těhotná - ještě nikomu
neublížila. Ostatně některé výzkumy
tvrdí, že malé dávky alkoholu dokonce
podporují imunitu a že látka quercetin
obsažená ve víně ji přímo zvyšuje. Na
zdraví!

Shutterstock.com
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Vitamínové a multivitamínové cukrovinky značky Vivil
•
•
•
•

Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou
působit blahodárně na Váš organismus
Účinná prevence proti chřipce, kašli a nachlazení
Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru
Tel./fax +420 271 724 262
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Poznávat nové věci
je pro ni přirozené.
Pro mě je stejně přirozené ji chránit!
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým
onemocněním pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka,
včetně nebezpečných typů 19A a 3. Díky němu se snižuje
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic
a zánětem středního ucha, způsobených právě pneumokoky.
Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho
nechávám očkovat.

www.prevenar13.cz

Pfi zer PFE, spol. s r. o.,
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270
www.pfi zer.cz

PRV-2016.01.059

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte
si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím
lékařem Vašeho dítěte. Přípravek Prevenar 13 chrání pouze proti těm typům pneumokoka,
které vakcína obsahuje. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ani přípravek Prevenar 13 ochránit
všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním.

Zdraví
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NEJČASTĚJŠÍCH
MÝTŮ O HOJENÍ

Přestože medicína kráčí mílovými kroky vpřed, v našem přístupu
k ošetřování drobných poranění se mnoho nezměnilo. Někdy až příliš spoléháme
na obecně zažitá, avšak nesprávná doporučení z časů našich babiček. Jaké mýty
nás provázejí při ošetřování poranění a jaké postupy jsou ty správné?

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Drobná poranění – jako jsou puchýře,
odřeniny, ale třeba i méně závažné
popáleniny – se obvykle zahojí do tří
týdnů. Musí však o ně být dobře postaráno. Neuváženými postupy můžeme
proces regenerace postiženého místa
jen zhoršit. Rána se tak bude hojit déle,
může se rozšířit a pravděpodobně zanechá nepěknou jizvu, která na těle
vydrží až do konce života.
V horším případě si nesprávným ošetřením můžeme přivodit hnisání rány, infekci či
otravu krve spojenou s těžkými horečkami. Abychom
se těmto potížím vyhnuli,
musíme zapomenout na
mýty, které ošetřování ran
doprovázejí. Vybrali jsme
pět největších.

2. ALKOHOL A PEROXID VODÍKU
– NEJLEPŠÍ DEZINFEKCE
Alkohol sice patří mezi dezinfekce, nikdy bychom ho ale neměli používat
k čištění rány. Je totiž natolik agresivní,
že kůži spíše popálí. Tím ještě více poškozuje tkáň a prodlužuje čas hojení
rány. Na trhu existuje množství mnohem účinnějsšíh prostředků, které jsou
přímo určeny k dezinfekci.

4. STRUP JE NUTNÝ KE
SPRÁVNÉMU HOJENÍ

1. RÁNA BY MĚLA
DÝCHAT
K nejrozšířenějším mýtům
o hojení ran patří, že rána
potřebuje vzduch, aby se co
nejrychleji zahojila. Pravdou
ovšem je, že vzduch poranění vysušuje a suché prostředí
potom způsobuje pomalejší
a obtížnější hojení. „Nechat
ránu takzvaně dýchat znamená vystavit ji bakteriím.
Tím riskujeme vznik infekce,“ upozorňuje PharmDr.
Irma Miklášová. Správným
postupem by tak mělo být
zakrytí postižené tkáně.
I zde ale většina z nás chybuje. „V řadě domácností
se dodnes ke krytí akutních poranění
používá gázový obvaz. Ten ale ránu vysušuje, a navíc k ní přisychá, takže během převazu ničíme i nově vytvořenou
tkáň,“ vysvětluje Miklášová a dodává:
„Nejlepší technikou, běžně využívanou
i v nemocnicích, je metoda vlhkého
hojení. Vlhké prostředí můžeme vytvořit například pomocí hydrogelů nebo
hydrokoloidních gelů, které překryjeme nesavým materiálem.“ A proč právě vlhko? Jistě jste si všimli, že každé
poranění vylučuje tekutinu. Ta obsahuje látky, které vyživují postižené místo
a urychlují jeho regeneraci. V žádném
případě bychom tedy ránu neměli vysušovat – můžeme tím navíc předejít
vytvoření nevzhledné jizvy.
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šina z nás dobře zná. Následný postup
ale často podléhá dalšímu rozšířenému
mýtu v podobě mazání postižené kůže
sádlem nebo máslem. Sádlo používaly
už naše prababičky na pleť nebo jizvy.
Díky svým blahodárným účinkům je oblíbené i v současnosti. V žádném případě
bychom ho ale neměli používat na popáleniny. Kůže se totiž pod nánosem
sádla i másla ještě více zahřívá.
Namísto lepšího hojení tak riskujeme vznik infekce. „Na popáleniny bychom měli aplikovat jedině
k tomu určené léčivé prostředky.
Před aplikací léčivého prostředku
je ovšem nutné dbát na důkladné
očištění rány a šetrně odstranit
mrtvou tkáň,“ říká Miklášová.

Strup se skládá především z krve
a zaschlého tkáňového moku,
může v něm být i hnis a odumřelá kůže. Přestože dokáže ránu do
jisté míry ochránit před infekcí,
brání také růstu nových buněk
a zpomaluje obnovování poškozené tkáně.

5. KAŽDÝ PUCHÝŘ JE NUTNÉ
PROPÍCHNOUT

Nejlepším řešením je poranění důkladně opláchnout pod tekoucí vodou
a opatrně z něj odstranit větší nečistoty.
V případě krvácení na postižené místo
tlačíme obvazem nebo jinou čistou tkaninou. Pokud máme krvácivé poranění
na ruce, pomůže, když ji zvedneme nad
hlavu. Zraněnou nohu necháme volně
ležet, ale podložíme ji polštářem, aby
byla výše než srdce. Následně bychom
měli na ránu nanést hojivou látku, kterou následně překryjeme náplastí nebo
krycí fólií.

3. SÁDLO PEČUJE O POPÁLENOU
KŮŽI
První pomoc při popáleninách – důkladné chlazení postižené tkáně – už vět-

Propíchnout či nepropíchnout puchýř, toť zapeklitá otázka, na níž
často dostaneme rozporuplné odpovědi. „V domácím prostředí se
do propichování puchýře nepouštějteí,“ radí Miklášová. Tekutina
tvořící puchýř zajišťuje, aby odhalená část kůže zůstala sterilní a nedostala se do ní infekce. Propíchnutí by
tak mohlo nadělat více škody než užitku.
Přesto existují případy, kdy je naopak
lepší puchýř propíchnout. „Může se stát,
že je puchýř narušený nebo příliš velký
a hrozí jeho samovolné prasknutí. Pak
je nezbytné zajistit sterilní jehlu, puchýř
u kraje propíchnout a jeho obsah opatrně vytlačit. Uvolněnou tekutinu pak
očistíme a postižené místo zakryjeme
sterilní tkaninou. Takto ošetřenou ránu
je třeba pravidelně převazovat a sledovat průběh hojení. Je- li poranění rozsáhlé nebo se nedaří ránu zbavit všech
nečistot, vyhledejte lékaře,“ dodává
Miklášová.
Foto: Shutterstock.com

Zdraví

Z ČEHO NEJVÍC KÝCHÁME

A JAK SE TOHO ZBAVIT?
Trápí vás alergie nebo astma? Doba, kdy je vše rozkvetlé nemusí být jediným
vaším strašákem, před kterým je třeba se zavírat v interiéru. Alergeny se hromadí
všude, včetně vaší domácnosti, která se na první pohled může zdát bezpečná.
Jaké jsou nejčastější spouštěče alergií a jak nad nimi vyzrát?

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Alergeny jsou nežádoucí látky, které
vyvolávají alergické reakce a tím obtěžují velkou spoustu z nás. Mohou to
být víceméně jakékoliv látky, které zapříčiní imunitní odpověď. Můžeme je
rozdělit na venkovní a domácí. Takže
pokud jste se domnívali, že s alergeny
přijdete do kontaktu pouze venku, tak
mylně. Kromě hrozby z pylu byste se
měli mít na pozoru i před domácími
mazlíčky, roztoči, šváby, ale i některými jídly. Jen v Evropě žije kolem 150
milionů lidí trpících různými alergiemi
a díky tomu se tento druh onemocnění
řadí mezi nejčastější chronická trápení
vůbec. Kde všude je třeba zbystřit a jak
se bránit?

ROZTOČI
Nejčastějším spouštěčem alergií v domácnosti jsou dle průzkumů právě roztoči. „Průměrný koberec může obsahovat až 1000 roztočů na jeden čtvereční
metr. Ti se živí odumřelými kožními
buňkami a během svého tříměsíčního
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života mohou vyprodukovat až 2000
trusových částic. Ty mají mikroskopickou velikost a vyvolávají různě vážné
alergické reakce,“ říká Ing. Igor Pifka,
odborník na technologie vysávání.
Léky na alergii váš problém dlouhodobě nevyřeší, proto je potřeba bojovat
proti roztočům třeba i tím, že si pořídíte protiroztočové povlaky na ložní
prádlo. Ložní prádlo je jedno z nejvíce
postižených míst v domácnosti a my
si v něm každou noc hovíme přímo
u zdroje. Struktura tohoto speciálního povlečení je tak hustá, že skrz ni
roztoči neprojdou. Alergikům se doporučuje prát mnohem častěji, ideálně jednou za 7-10 dní, a to při teplotě
60°C. Při této teplotě roztoči hynou,
ale neznamená to, že máme vyhráno.
Zůstávají po nich alergizující výkaly,
které bychom měli odstranit speciálními pracími prostředky.
Snížit celkový výskyt roztočů v domác-

nosti zvládnete také úklidem pomocí kvalitního vysavače, který pomocí
HEPA filtrace zachytává alergeny a vyfukuje čistější vzduch. Takový vysavač
bychom měli používat, ať už máme koberce nebo plovoucí podlahu. Pomocí
nástavců se dostanete i na těžko dostupná místa ve svém bytě.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Velké množství domácností se neobejde bez domacího mazlíčka, nejčastěji
se jedná o psy a kočky. To samozřejmě
zapříčinilo vzrůstající procento alergiků, kterým přítomnost těchto zvířat
nedělá zrovna nejlépe. Těmto zvířatům totiž odpadávají odumřelé kožní
buňky, které jsou jedním z faktorů,
spouštějících alergie. Pokud jste majitelem psa, tak váš mazlíček produkuje
méně agresivní alergeny než kočka.
Proti těm zvířecím se nebojuje zrovna
snadno, jedná se o lehké alergeny, které se rády přemisťují. Pokud zjistíte, že
jste alergičtí, není vždy pravdou, že se

HOLLY SMALEOVÁ
GEEK GIRL
Přeložila Veronika Volhejnová, 279 Kč

ELEANOR CATTONOVÁ
NEBESKÁ TĚLESA

Přeložila Martina Nerudová, 398 Kč

ZBYGNIEW CZENDLIK,
MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ
POSTEL HOSPODA KOSTEL

298 Kč
„Jmenuji se Harriet
Mannersová a jsem
geek.“ Tak začíná první díl jedné z nejpopulárnějších současných
knižních sérií pro mládež. Harriet ví, že kočka má v uchu 32 svalů,
že člověk se průměrně
patnáctkrát za den
směje, že jednou ze
složek dynamitu jsou
burské oříšky. Žije si
zkrátka ve svém světě
vědomostí a znalostí
o všem možném a skutečný život jí jaksi nic
neříká. Není tedy divu,
že ji ve škole, až na nejlepší kamarádku Nat, nikdo nemá
moc rád. Takže když si jí všimne agent z modelingové
agentury, neváhá a využije příležitost, aby svou situaci
zásadně změnila, a hlavně, aby změnila sebe
První díl šestidílné série Geek Girl získal prestižní cenu Waterstones Children´s Book Prize v kategorii knih pro mládež
a dospívající a dostal se do užší nominace Ceny Roalda Dahla za nejzábavnější knihu, čímž ale výčet ocenění nekončí.
I prodeje celé série jsou enormní. Ve Velké Británii byl první díl
bestsellerem č. 1 pro rok 2013 mezi knihami pro dospívající
čtenáře. Překladová práva se prodala do 29 zemí.

Píše se rok 1866, prospektor Walter Moody
při hledání zlatých nalezišť zabloudí do odlehlé
komunity na západním
pobřeží Nového Zélandu a připlete se do místnosti, v níž sedí dvanáct
mužů. Všechny je spojuje jediná touha: vyřešit řetězec záhadných
vražd, které se v okolí
poslední dobou udály.
Děj pohánějí děsuplné
události v obskurních
kulisách: je zde opiové doupě, zdrogovaná děvka, přízračná loď duchů, mrtvý opilec, ztracený
poklad a mladý muž, který se beze stopy propadl pod
zem. Každá další kapitola odhaluje střípek vědomostí
osvětlujících, co se vlastně v nepřehledném městečku
Hokitica událo. Vyprávění v austenovském oblouku střídá perspektivy a v uchvacujícím závěru dojdou všechny
záhady vysvětlení.
Stylisticky vytříbený viktoriánský román z exotického
Nového Zélandu, ověnčený cenou Man Booker Prize.

Není kněz jako kněz –
Zbygniew Czendlik je
toho skvělým důkazem.
Studium Bible je podle
něj nuda, nerad zpovídá
své farníky, a chce-li někdo
pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky,
v hospodě je jako doma.
Co má napsáno na dveřích
ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá
celibát? K čemu by vedl
své děti a co je v životě
nejdůležitější? Ale hlavně
– jak to, že u nás nemáme
natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho
podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské
vztahy, život i Boha.
Knihu s názvem Postel hospoda kostel by Zbigniew
Czendlik nemohl v Polsku nikdy vydat. U nás by se nemohl chovat tak jako v Česku. Napadá mě, že je možná tak
trochu polským uprchlíkem. Proč nám ho nevrátíte?
Možná bych se pak i já, který se považuji za nevěřícího,
vrátil do církve. Zbigniew Czendlik ve mě vyvolává touhu
znovu v ní hledat něco nového.
Mariusz Szczygiel, polský reportér, spisovatel, mimo jiné
autor knihy Gottland

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

Zdraví

svého zvířecího miláčka musíte ihned
zbavit. Zvíře můžete zbavovat alergenů pomocí speciálního samočistícího
kartáče na srst ještě než se dostanou
alergeny do vzduchu. Při dodržování
určitých pravidel pro vás společné soužití v jedné domácnosti nebude peklem.

okamžitě proti nim zasáhněte, ideálně
pomocí desinfekčních přípravků, a situaci nepodceňujte. Je také důležité
průběžně kontrolovat stav potravin
ve vaší ledničce a včas vyhazovat věci,
které začínají plesnivět. Pokud chcete
předejít alergiím na plíseň, můžete si
v prevenci poradit pomocí odvlhčovačů nebo čističek vzduchu.

PLÍSNĚ
Mnoho lidí se stane alergickými na
plíseň až v dospělosti, přestože v minulosti na tento druh alergie netrpěli.
Plísním se snažíme předejít zejména
dostatečným větráním, pravidelným
vynášením odpadkového koše, pořízením odvlhčovače vzduchu nebo i tím,
že se vyhneme tapetám, které plísně
podporují. Díky plísním nás mohou začít provázet problémy jako je mykóza
nebo dýchací problémy (rýma, kašel,
dušnost).
Plísně většinou doma najdeme na
vlhkých a tmavých místech, jsou to
nejčastěji kouty v koupelně, toaletě,
spíži, ale i v rozích u oken, nebo třeba v kuchyni. Pokud se plísně objeví,
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ŠVÁBI
Švábi se vyskytují spíše v tropických oblastech, avšak můžeme se s nimi zřídka
setkat i u nás. V ČR se nejčastěji setkáváme s rusem domácím, který patří
mezi ty drobnější. Ke svému rozmnožování švábi potřebují teplotu 25-30
°C, kterou nachází právě v koupelnách
nebo třeba kuchyních. Švábi alergeny
vypouštějí pomocí výkalů nebo také
při rozkladu mrtvého těla švába. Bránit se proti nim je velmi obtížné, protože se ve většině případů přemisťují
prostřednictvím odpadních nebo teplovodních šachet a tudíž pokud se nám
podaří vyhubit šváby v našem bytě,
hrozí tu znovu osídlení z jiného bytu.
Proto je ideální řešení společné šachty

nechat důkladně vydezinfikovat.

PYL
Alergie na pyl patří mezi ty nejčastější.
Pokud jste alergičtí na pyl, rozhodně
vám nepomůže, když se budete v kritické době zdržovat v bytě se zavřenými okny s domněnkou, že to zabrání
pylu dostat se dovnitř. V momentě, kdy
se rozhodnete vyrazit si na procházku
ven, tak si nevědomky přinesete pyl
přímo domu, a to na vašem oblečení,
ve vlasech nebo v chlupech svého mazlíčka. Doporučuje se tedy domací zvíře
po návratu z procházky řádně vyčesat,
ihned se převléknout do domácího oblečení nebo rovnou vykoupat. Dále je
určitě dobré využít klimatizaci, pokud
ji máte, místo větrání pomocí oken.
Účinným pomocníkem je také čistička
vzduchu s HEPA filtrem, která vaši domácnost dokáže zbavit až 80 % pylů
v ovzduší.
Na trhu existují i speciální sady doplňků k vysavačům určených pro intenzivní odstranění alergenů.
Zdroj: Dyson,
foto: Schutterstock.com

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!
LIBVERDSKÝ TOP!
3.220 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt se snídaní, 1 uhličitá koupel / osoba
ANTISTRESOVÝ POBYT
4.800 Kč / 4 dny – 3 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur + DÁREK
SINGL POBYT
5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 12 léčebných procedur

WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ

BOŽÍ VODA
9.416 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
léčebný pobyt s polopenzí, 5 léčebných procedur
osoba + BONUS 2x parafínová lázeň a 2x zábal rukou / osoba
Vánoční POBYT 23.12. – 28.12.
5.900 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 3 léčebné procedury, taneční večer, štědrovečerní večeře
Silvestrovský POBYT 28.12. – 2.1.
6.850 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 2 léčebné procedury, taneční večer, silvestrovská oslava, novoroční oběd
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu při předložení tohoto inzerátu.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62

tel.: 482 368 101 – 102; mobil: 731 957 326
e-mail: rezervace@lazne-libverda.cz
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DESATERO SPRÁVNÉ

LÉKÁRNIČKY
Zranění při činnostech v domácnosti, v práci, na cestách či při sportu - každý
z nás už to někdy zažil. Ovšem s každým drobným úrazem či onemocněním
nemusíme hned běžet k lékaři, ale můžeme se ošetřit sami. Nezbytnou
podmínkou je však dostatečně vybavená lékárnička, která neobsahuje prošlé
léky a použité zdravotní pomůcky.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

A zde může být kámen úrazu. Podle
průzkumu agentury STEM/MARK,
realizovaného pro Státní ústav pro
kontrolu léčiv v listopadu 2015, totiž
pouze 28 % domácností kontroluje
použitelnost léků v domácí lékárničce
pravidelně. Dvě pětiny osob dokonce
skladují doma i léky, které nikdy nepoužily.
Správné vybavení lékárničky je důležité a je třeba zvážit účel, k němuž bude
lékárnička sloužit. Zatímco obsah auto
a motolékárničky je dán vyhláškou
341/2002 Sb. (resp. 100/2003 Sb.), lé-

kárničky v domácnostech či průmyslových provozech žádné vymezení nemají. Při jejich vybavení se proto řiďte
především jejich určením a umístěním.
Obsah lékárničky se bude částečně
shodovat, ale přesto se najdou rozdíly například mezi lékárničkami v rodinách s malými dětmi, lékárničkami
sportovců, pracovními či cestovními
lékárničkami.
Co je tedy úplným základem domácí
lékárničky? Ze zdravotnického materiálu jsou to náplasti, obvazy, elastická obinadla, trojcípé šátky, gumová
škrtidla, jednorázové latexové rukavice, pinzeta, nůžky, špendlíky a tep-
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loměr. Mezi základní léky patří léky
proti horečce a bolesti, na nachlazení,
protialergické léky, léky na překyselený žaludek a pálení žáhy, desinfekční
prostředky, přípravek na ošetření popálenin, léky určené k vypláchnutí očí,
mast na suchou kůži či protizánětlivé
masti. „Resuscitační rouška už ve výbavě lékárničky nemusí nutně být. Podle aktuálních doporučení pro kardio
- pulmonální resuscitaci u dospělých je
spíše, než umělé dýchání, nutná řádně prováděná srdeční masáž, „ říká
MUDr. Michal Lazák, praktický lékař
z Prahy.
Obsah lékárničky se však
musí přizpůsobit konkrétní rodině, jejímu složení,
zálibám či životnímu stylu.
Dětské lékárničky doplňte o přípravky na snížení
teploty a bolesti. Volně
dostupné jsou i přípravky ve formě sirupu. Dále
nezapomeňte na dětské
dezinfekce, olejíčky proti
štípancům, přípravky proti průjmu, spreje do nosu
nebo náplasti, které budou hrát barvami a vaši
ratolest při zranění alespoň trochu rozptýlí.
Další specifickou lékárničkou je cestovní lékárnička.
Na dovolenou se vybavte
podle toho, zda plánujete
pobyt v Čechách, nebo se
chystáte daleko do exotiky. Vždy je třeba brát
v úvahu délku pobytu, počet spolucestujících a rovněž dostupnost a úroveň
lékařské péče v dané lokalitě. Kromě
klasických léků proti nachlazení, teplotě a bolesti by vám rozhodně neměly chybět přípravky proti alergiím, na
popáleniny či proti cestovní nevolnosti a zažívacím problémům. V létě pak
připadají v úvahu i repelenty a kvalitní opalovací přípravky. Pokud trpíte
na migrény, přibalte volně prodejný
lék na migrénu. Hodláte-li dovolenou
strávit aktivně sportem, své místo v lékárniče vyhraďte tlumícímu a protizánětlivému krému na různé pohmožděniny. Ale i při lenošení u vody vás
může potrápit lecjaká bolest, pro jistotu si proto s sebou vezměte účinný

lék proti bolesti, který pomáhá od bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, migrény
i menstruačních bolestí. „V případě, že
si nejste jisti, co vše si na dovolenou do
lékárničky zabalit, poraďte se se svým
lékařem. Pokud se trvale léčíte s nějakým závažnějším chronickým onemocněním (např. cukrovkou, srdeční
chorobou, astmatem apod.), obsah své
cestovní lékárničky rovněž konzultujte
s lékařem,“ doplňuje MUDr. Lazák.
Kapitola sama o sobě je firemní lékárnička. Povinností každého zaměstnavatele je dle zákoníku práce a dalších
předpisů BOZP (tj. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první
pomoci a pro přivolání zdravotnické
záchranné služby. Konkrétní obsah
a množství však stanoven není. Jinak
bude lékárnička vypadat v běžných
kancelářích, jinak na stavbách, v chemických provozech či jiných rizikových
prostředích. Firemní výbava by tedy
měla vycházet z pravidel BOZP a stanoviska lékaře závodní preventivní
péče.

DESATERO SPRÁVNĚ VYBAVENÉ
LÉKÁRNIČKY:
1.

Přizpůsobte lékárničku účelu,
k jakému je určená.
2. Vybavte ji potřebnými léky a materiálem a buďte připraveni na
všechny akutní stavy.
3. Speciální a silně působící léky konzultujte s lékařem
4. Pravidelně kontrolujte obsah hlídejte stav materiálů a expiraci
léků, prošlé léky vraťte do lékárny.
5. Nedělejte velké zásoby léků.
6. Léky uchovávejte v původním balení i s příbalovými letáky.
7. Opatřete si jen jednu lékárničku,
neshromažďujte léky na více místech.
8. Lékárničku uzamkněte, jasně
označte a uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Umístěte seznam potřebných telefonních čísel - záchranné služby, ošetřujícího dětského lékaře,
praktického lékaře pro dospělé,
pohotovostní lékařské služby.
10. Přiložte i příručku první pomoci.

Foto: Schutterstock.com
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KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

BYLA OBJEVENA V ČESKÉ REPUBLICE
Souvislost mezi klíšťovou encefalitidou a přisátím klíštěte byla prokázána
až ve druhé polovině 40. let minulého století. Poprvé byl virus klíšťové
meningoencefalitidy popsán na území Čech a Moravy. I proto se nemoci nejprve
říkalo československá klíšťová meningoencefalitida. Češi a především generace
rodičů a prarodičů u sebe očkování zanedbávají, přitom možnost závažnějšího
průběhu onemocnění či riziko závažnějších následných komplikací roste
s věkem pacienta. Každoročně se u nás nakazí několik stovek osob. Naproti
tomu v sousedním Rakousku dosahuje proočkovanost až 90 % a výskyt nemoci
se pohybuje jen v desítkách ročně.

Zdraví

Klíšťová encefalitida byla do 40. let minulého století zcela neznámou nemocí.
Až po roce 1945 došlo z neobjasněných
důvodů ve střední Evropě k rozšíření
nákazy virových meningokencefalitid
a následně byla prokázána souvislost
s přisátím klíštěte. Virus klíšťové encefalitidy byl poprvé v laboratorních

podmínkách sledován z klíšťat z oblastí
Berouna, Strakonic a Vyškova.
Dnes se nemoc vyskytuje téměř po celé
Evropě (mimo Pyrenejského poloostrova, Velké Británie, Irska a Řecka)
a v mírném pásmu Asie až po severní
Japonsko. Infikovaná klíšťata se vyskytují i v nadmořských výškách nad 1000
m. n. m. V celé Evropě se každoročně
klíšťovou encefalitidou nakazí kolem
10 000 lidí. Průběh onemocnění bývá
závažnější u dospělých a starších lidí.
Zejména starší pacienti mohou mít silnější potíže vyžadující větší počet dnů
v nemocnici na jednotce intenzivní
péče, může dojít k selhání životně důležitých orgánů a nejzávažnější formy
nemoci mohou skončit i smrtí.

POČET ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU ZAČAL
STOUPAT V 90. LETECH
Od začátku 70. let minulého století
probíhá v České republice na základě
výnosu Ministerstva zdravotnictví hlášení laboratorně potvrzených případů
klíšťové encefalitidy. Od té doby až do
roku 1990 se průměrný počet nemocný nezvyšoval.
Od začátku 90. let v důsledku klimatických změn
však začal počet případů
stoupat. Největší počet nemocných byl zaznamenán
v roce 2006, kdy bylo hlášeno celkem 1 029 případů,
druhým rokem s nejvyšší
nemocností byl prozatím
rok 2011 – nakazilo se 861
osob, z nichž 5 zemřelo.
Od roku 2011 se zatím výskyt ustálil a v letech 2014
a 2015 bylo hlášeno 410 respektive 355
případů.
Nejvíc lidí se statisticky nakazí v červenci
Aktivitu klíšťat ovlivňují klimatické
podmínky. Vyhledávají nejen teplé, ale
také vlhké prostředí. Proto je mnoho
případů nemoci hlášeno v červenci.
V srpnu bývá často sucho a aktivita klíšťat klesá. Naopak pokud na konci srpna
nebo začátkem září zaprší, lze očekávat
jejich zvýšenou aktivitu i na podzim.

PROOČKOVANOST PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ JE V ČESKÉ
REPUBLICE NÍZKÁ
V České republice se průměrná proočkovanost pohybuje kolem 30 % s výraznými rozdíly v jednotlivých krajích.
Rodiče většinou nechávají naočkovat

své děti. Poměr nemocných do 24 let
tak tvoří 20 % všech pacientů, zatímco
starší neočkovaní tvoří 80 % všech nemocných klíšťovou encefalitidou.
V sousedním Rakousku, dosahuje proočkovanost populace v oblastech, kde
se infekce objevuje až 90 %. Díky tomu
se zde počet nemocných pohybuje
v řádu desítek pacientů ročně. Před
zahájením vakcinace byl přitom výskyt
nemoci podobný jako u nás.

AŤ JSI KDOKOLIV, KLÍŠTĚ SI
NEVYBÍRÁ
Paní Jaruška pracovala jako prodavačka, nyní je v důchodu. Užívá si výlety do
přírody s vnoučaty, ráda houbaří. Karel
a Jana se poznali nedávno, rádi si na
jaře sednou jen tak do trávy a pozorují
přírodu. Martin, manažer v automobilce, tráví hodně času v práci. Doma má
pejska Jacka, se kterým vyráží na dlouhé relaxační procházky. Terezka je malá
objevovatelka. Na zahradě jí neunikne
žádná nová rostlinka ani zvíře. Na výpravách za poznáním ji vždy doprovází
králíček Max. Na první pohled nemají
nic společného, kvůli svým volnočasovým aktivitám však patří do skupiny
lidí, která se může setkat s klíštětem
a následně se nakazit klíšťovou encefalitidou. Klíště je totiž možné chytit
nejen na dovolené v přírodě, ale i během volného času venku, sportování,
při procházkách v parku, zahrádkaření,
houbaření nebo turistice. Do rizikové
skupiny spadají také majitelé psů a koček, kteří musí občas svým mazlíčkům
klíště odstranit. Ochranu proti klíšťové
encefalitidě v podobě očkování by proto neměl zanedbávat nikdo.
Foto: Schutterstock.com

POJIŠTĚNÍ PRO NEMOCI ZPŮSOBENÉ KLÍŠTĚTEM
Jak a na co se pojistit, abychom byli finančně chráněni pro případ klíšťové encefalitidy?
Klíšťová encefalitida se řadí mezi vážná onemocnění, jejichž léčba trvá delší dobu. Postiženému může přinést závažné trvalé neurologické a/nebo psychiatrické následky. V případě klíšťové encefalitidy nejčastěji vyplácíme peníze za hospitalizace a dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale výjimkou není ani přiznaná invalidita. Právě pro tyto případy se
vyplácí mít sjednané kvalitní životní pojištění. Dobře nastavené životní pojištění by mělo
vždy obsahovat pojištění vážných nemocí a jejich následků. Vážné nemoci se totiž nikomu
nevyhýbají a mají ze všech pojistných rizik největší dopad na výši příjmu a růst dodatečných nákladů.
Tip: Invaliditu nezpůsobuje jen úraz. Nejčastější příčinou invalidity bývají právě vážné nemoci. Proto doporučujeme mít v rámci životního pojištění sjednané
i pojištění invalidity z důvodu nemoci.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

Homeopatie proti „vyhoření“ na mateřské
Dům září čistotou, v provoněné kuchyni bublá v hrncích hned několik chodů,
v troubě se peče kachna na pomerančích, perfektně prostřený stůl zdobí čerstvá
bábovka. Hlouček čistých dětí dovádí na pečlivě udržované zahradě, spokojená batolata si listují v leporelu pod šňůrami se sněhobílým prádlem. A kde je maminka,
přístav bezpečí, obětavosti a bezmezné lásky? Usedavě pláče za hromadou dříví.
S chutí by všechno podpálila a odešla do pouště. Je unavená k smrti a nenávidí celý
svět. Propadla syndromu vyhoření.
Během profesní kariéry „vyhoří“ zhruba každý třetí pracující. Nejčastěji se jedná o manažery či jedince
na strategických pozicích. Málokdo ale ví, že syndrom vyhoření kriticky ohrožuje i ženy na mateřské. Od
porodu po celé další měsíce a roky obětavě podávají takřka nadlidské výkony. V touze po dokonalosti čelí
vysokým nárokům okolí. Kromě péče o děti a domácnost stíhají nejedno zaměstnání, po nocích dodělávají
doktoráty, špičkově plní roli reprezentativní manželky, vášnivé milenky a tak podobně. Léta žijí na energetický dluh bez nároku na odpočinek. Mateřská se stala sci-fi záležitostí.
Homeopatické léky Arsenicum album AKH a Acidum phosphoricum AKH doporučuji ženám, které
pod tíhou mateřských povinností doslova „visí nad propastí“ a nemají odvahu (a sílu) si svůj stav přiznat. Sklíčenost, bezmoc, beznaděj a ztráta sebekontroly – bezdůvodný pláč, podráždění, výbuchy vzteku
spolu s pocity prázdnoty. To vše provází únava, svalové napětí, bolesti zad, oslabení imunitního sytému
a poruchy spánku. Nezřídka se přidávají kardiovaskulární a zažívací potíže, či jiné funkční poruchy (zapomnětlivost, ztráta koncentrace, nepozornost).
Arsenicum album AKH mírní následky stresu u štíhlých, elegantních a starostlivých žen-matek se
sklony k přehnané zodpovědnosti a perfekcionismu. Těhotenství, porod a výchovu dětí pečlivě plánují.
Odchylky vnímají jako osobní selhání. Tíhnou k absolutní čistotě a disciplíně, totéž očekávají od svého
okolí. Jejich touha po dokonalosti vede nejen k vyčerpání, ale i k tvorbě ekzémů, zažívacím problémům,
žaludečním vředům či různým neuralgiím s palčivými bolestmi.
Lék Acidum phosphoricum AKH pomáhá ženám, které trápí pocit „mateřského selhání“ provázený hlubokým smutkem a depresí. Drasticky hubnou, trpí nechutenstvím, únavou, vypadáváním vlasů
a emočním otupěním. Postupně ztrácí zájem o veškeré dění. Nastává kolaps formou těžkého únavového
syndromu nebo cukrovky.
V roce 2001 mne navštívila maminka (profesí zdravotní sestra) 4měsíční holčičky. Děťátko spokojeně
spalo, žena propukla v usedavý pláč. Byla vyčerpaná, lhostejná k životu a nepřiměřeně sebekritická.
Nedokázala splnit absurdní nároky manželových rodičů, se kterými sdílela dům. Tchán trval na čistotě
domu a bezchybném stavu zahrady, tchýně lpěla na péči o dítko a synovo pohodlí. Úporná snaha všem
vyhovět vyústila v kolaps, cukrovku 1. typu, depresi a žal. Acidum phosphoricum AKH přineslo zlepšení během dvou týdnů.
MUDr. Alexandr Fesik, lékař a homeopat

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

Zdraví

BOLEST
Bolest. Každý z nás už ji někdy v životě zažil. Ačkoli bývá nepříjemná a mnohdy až
neúnosná, v lidském těle hraje důležitou roli. Bolest je totiž pro člověka jakýmsi
varovným signálem, upozorňuje nás na nemoc či zranění a přiměje nás zvolnit
a zamyslet se nad svým zdravím. Přesto člověk od nepaměti hledal způsoby, jak
bolestí netrpět zbytečně a dnes už léky proti bolesti obsahuje snad každá domácí
lékárnička. Zatímco na některé druhy akutní bolesti postačí samoléčba pomocí
volně prodejných analgetik, při chronické bolesti je nutné vyhledat lékaře.

Zdraví
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AKUTNÍ VERSUS CHRONICKÁ
BOLEST
Akutní, někdy se také označuje jako
běžná bolest, je obvykle přirozenou
reakcí na různá onemocnění, operace či úrazy. Trvá krátce a odezní spolu
s příčinou bolesti, tedy řádově během
hodin, dnů, výjimečně i týdnů. Netrvá
déle než 30 dní a neopakuje se. Patří sem například běžné bolesti hlavy,
zad, svalů, kloubů, zubů, menstruační
bolesti, poúrazové bolesti, pooperační bolesti apod. Bolest obvykle vzniká
podrážděním receptorů bolesti (tzv.
nociceptorů), tedy nervových zakončení, která jsou uložena například
v kůži, ve svalech, kloubech, vnitřních orgánech, cévách a také v mozku
a která reagují na mechanické, tepelné i chemické podněty. Při poranění,
podráždění nebo zánětu pak dochází
k uvolňování různých chemických látek včetně prostaglandinů, které se
nacházejí prakticky ve všech lidských
orgánech a jsou odpovědné za vznik

66

bolesti. Bolest se ale vyskytuje i fyziologicky – vysoká hladina prostaglandinů souvisí například s děložními stahy při menstruaci, kdy ženy vnímají
bolestivé křeče ve vlnách v podbřišku
a bolesti v zádech a kříži.
S krátkodobou akutní bolestí, jejíž
příčinu známe, si na rozdíl od chronické bolesti můžeme poradit sami. Při
léčbě akutní bolesti se užívají přednostně přípravky s rychlým nástupem
účinku. Pokud se v místě vzniku bolesti zamezí tvorbě prostaglandinů
léčivou látkou, dojde k útlumu bolesti. „Vždy ale platí, že i při samoléčbě
by měl pacient pozorně číst příbalový
leták a dodržovat správné dávkování,
a v případě pochybností se poradit
s lékařem. Předejde tak komplikacím
nebo nežádoucímu předávkování,“
říká MUDr. Marek Hakl, PhD., primář
Oddělení léčby bolesti Fakultní nemocnice Brno.

Pokud akutní bolest neléčíme včas,
zvyšujeme riziko, že přejde do chronické bolesti. Chronická bolest obvykle trvá déle než tři měsíce a na rozdíl
od akutní bolesti nemá žádnou biologicky užitečnou funkci. Bývá zdrojem
tělesných, duševních i sociálních útrap
pacienta. Příčina chronické, opakující
se bolesti nemusí být vždy zcela jasná a bolest se vlastně stává samostatným onemocněním. Chronická bolest
v současnosti představuje závažný
zdravotnický problém, jen v Evropě jí
trpí až 19 % populace. Pokud patříte
do této skupiny a trpíte dlouhodobými či opakujícími se bolestmi nebo
bolestmi, jejichž původ nedokážete
jednoznačně určit, vyhledejte specialistu na léčbu bolesti. Léčbou bolesti,
s důrazem na bolest chronickou, se
zabývá medicínský obor zvaný algeziologie.

Foto: Schutterstock.com

Výživa

MLÉČNÉ VÝROBKY

PRO DĚTI

Už během dětství nám naše maminky podávaly mléčné výrobky prakticky každý
den. Představit si jakoukoliv domácnost bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků
je tedy nemožné. V období, kdy dítě sílí a roste, by měly být mléčné výrobky
nedílnou součástí každého jídelníčku.

Výživa

INZERCE

Výživa

Mléko a mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitaminů a minerálních látek, které děti, v průběhu
růstu, skutečně velmi potřebují.
„Mléko a mléčné výrobky zcela jistě
tvoří důležitou součást vyváženého
jídelníčku pro děti. Jsou zdrojem bílkovin a důležitých vitaminů a minerálních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní
peptidy, které vznikají jejich trávením,
mají významné účinky na lidské zdraví.
Jedná se o účinky antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, významné
účinky jsou na snížení krevního tlaku,
který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“
vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

MLÉKO PRO ZDRAVÉ KOSTI
Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex látek důležitých nejen pro zdraví
růst kostí, jako jsou plnohodnotné bílkoviny, z minerálních látek se jedná o
vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor,
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chlor, železo, měď, zinek, selen, jód,
z vitaminů to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) a vitaminy B skupiny. Za zmínku stojí především vápník,
který se v mléčných výrobcích nachází
ve velmi dobře vstřebatelné formě.
O mléku a mléčných výrobcích lze tedy
bez nadsázky mluvit jako o vitamínové
bombě, které děti potřebují denně na
svém jídelníčku.
„Není nic zdravějšího v jídelníčku našich dětí, nežli mléko a zkvašené mléčné výrobky. Ty totiž obsahují mnoho živin a zdraví prospěšných probiotických
mikroorganismů, které dětské tělo,
v době růstu, velice potřebuje i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě
sníst či vypít alespoň 2 až 3 mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo, a zvětšují
se dětem kosti, tělo potřebuje mnoho
vápníků a vitamínu D, který se nachází
právě v mléčných výrobcích. Může to
být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléč-

ný zakysaný výrobek,“ popisuje prof.
RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Je třeba zdůraznit, že mléko je komplexní potravinou zcela přírodního původu. Obsahuje významné makroživiny, jakými jsou plnohodnotné živočišné
bílkoviny, lehce stravitelný mléčný tuk
a cenný mléčný cukr, a pro zdraví nenahraditelné vitamíny.
Foto: Schutterstock. com

SOUTĚŽ PROBÍHÁ
OD 17. 10. DO 18. 12. 2016

PARTNER AKCE

KÓDY Z OLMÍKŮ VKLÁDEJTE NA OLMICI.CZ

kolobka.cz

Dietní klub

OBEZITA

OHROŽUJE ZDRAVÍ

Nadváha a obezita se stávají jednou z největších hrozeb současnosti. Obezita
je civilizační onemocnění, při němž dochází k nahromadění tukových zásob
v organismu. A v posledních letech se rozšířila mezi všechny skupiny obyvatelstva
bez ohledu na věk či sociální úroveň. V České republice dle novodobých průzkumů
trpí nadváhou 73 % mužů a 57 % žen, z toho obezitou 24 % mužů a 26 % žen.

Dietní klub

INZERCE

Dietní klub

Faktem zůstává, že starší lidé mívají
nadváhu mnohem častěji než mladí.
Jen necelá třetina lidí mladších třiceti
let má nadváhu nebo obezitu, ale už
ve věku nad 50 let jimi trpí tři čtvrtiny

•

du, arytmie a cévní mozkové příhody.
Nádorová onemocnění: tlustého
střeva a konečníku, dělohy a vaječníků, prsu, žlučníku, žlučových

je užívání některých skupin léčiv, které
zvyšují chuť k jídlu, např. antidepresiv.
A nesmíme zapomenout na nejrůznější
psychogenní faktory, jakými jsou deprese, frustrace či stres,“ říká MUDr.
Igor Šimoník.

MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ!
Obezita dnes už není jen problémem
dospělých. V současnosti má kvůli ní
zdravotní problémy téměř 32 tisíc dětských pacientů. Pouze 24 % dětí, které
mají oba rodiče obézní, má v dospělosti normální váhu. „V těchto případech
nehrají roli jen genetické predispozice,
ale také stravovací a pohybové návyky celé rodiny. Nadváhu ani obezitu bychom rozhodně neměli brát na
lehkou váhu ani u nás, ani u našich
dětí. Je nutné je účinně řešit zavčasu
a nečekat, až se projeví první zdravotní
potíže,“ uzavírá MUDr. Igor Šimoník.
populace. To je dáno zejména tím, že
starší lidé sportují méně než ti mladší.
„Problémem je, že si tuto hrozbu často
neuvědomujeme a velká část lidí s nadváhou má tendenci tento fakt podceňovat. Někteří obézní lidé se dokonce
domnívají, že s váhou žádné problémy
nemají,“ uvádí MUDr. Igor Šimoník
z Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích.

•

•

•

JAKÁ RIZIKA S SEBOU PŘINÁŠÍ
OBEZITA?
S výskytem obezity souvisí celá řada
nemocí. Vysoce rizikový je zejména androidní typ, kdy se tuková tkáň hromadí především v oblasti břicha. Tento typ
obezity přináší větší nebezpečí výskytu
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu II. typu. „Zdravotní komplikace
rozvinuté díky obezitě a s tím související zhoršený psychický stav vedou k celkovému zhoršení kvality života jedince.
Lidé by proto měli obezitu i nadváhu
řešit včas, dříve než se objeví první problémy,“ dodává MUDr. Igor Šimoník.

OBEZITA PŮSOBÍ CELOU ŘADU
ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ:
•

•
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Choroby trávicího traktu a jaterní
potíže: tvorba žlučových kamenů,
zánět slinivky břišní, kýla nebo jaterní steatóza.
Onemocnění kardiovaskulárního
systému: vysoký tlak, ischemická
choroba srdeční, infarkt myokar-

•

cest, pankreatu, jater, prostaty
a ledvin.
Problémy pohybového aparátu:
zátěž kloubů a páteře, zejména
kloubů dolních končetin a kyčlí.
Psychosociální komplikace: diskriminace ve společnosti, malé sebevědomí, deprese, úzkost či poruchy příjmu potravy.
Kožní choroby: ekzém, strie, celulitida a nadměrní pocení.
Gynekologické komplikace: poruchy cyklu či ztráta menstruace.

CO ZA OBEZITU MŮŽE?
Ne každý je obézní vlastní vinou, často
se setkáváme i s obezitou zaviněnou
dědičnými faktory. Mohou jí trpět i lidé
s nízkým energetickým přísunem v potravě. Častou příčinou nadváhy i obezity je právě nadbytek stravy, na kterou
náš organismus není naprogramován.
V takových případech si naše tělo nadbytečné zásoby ukládá na horší časy.
Pro rozvoj obezity je významný také
nepoměr mezi energetickým příjmem
a výdejem. Nedostatek pohybové aktivity a sedavý způsob života jsou stinnou
stránkou moderní doby a podepisují se
na našem zdraví. „Kromě toho však
existují i jiné vlivy, které napomáhají
vzniku obezity, například hormonální –
způsobené sníženou funkcí štítné žlázy
nebo zvýšeným vyplavováním hormonů kůry nadledvinek. Dalším rizikem

ÚČINNÁ POMOC EXISTUJE
Někteří lidé s nadváhou nebo s mírnější obezitou dokážou tyto problémy překonat ve spolupráci s lékařem
či sami. Moderní medicína ale přináší
naději i těm, kterým obezita ohrožuje zdraví a kteří ji bez větší pomoci
porazit nedokážou. Těmto lidem přichází na pomoc bariatrická chirurgie, tedy výkony určené k chirurgické
léčbě obezity. Tyto zákroky jsou nejúčinnějším způsobem léčby a provádí se v současnosti téměř výhradně
laparoskopicky, miniinvazivně. Patří
dnes k běžně dostupným, bezpečným
a uznávaným metodám při léčbě těžkých forem obezity. Výsledky chirurgického léčení jsou u naprosté většiny
obézních dlouhodobé, trvalé a vedou
k výrazným hmotnostním úbytkům.
Bariatrická chirurgie je úspěšná u více
než 80 % pacientů. „V současnosti se
jedná o dlouhodobě nejspolehlivější
a neúčinnější způsob léčby pacientů
s vysokými stupni obezity a s ní souvisejícími problémy. Bariatrická chirurgie je
také jedinou léčbou, u které bylo prokázáno výrazné snížení úmrtnosti nemocných. Jen v naší nemocnici provedeme ročně kolem 200 těchto zákroků,
v České republice dosahuje jejich počet
více než 1000 operací ročně – přesné
číslo není známo, doplňuje MUDr. Igor
Šimoník.
Foto: Schutterstock.com
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GARANTUJEME

1 DÍTĚ do 4,99 let na přistýlce se stravou ZDARMA

pRoČ k náM ? • možnost pobytu v pokoji s klimatem solné jeskyně • "Tibetské lázničky" - prohřívání těla parou s bylinnými směsmi • vlastní cukrárna a pekárna - zákusky, koláče a pečivo

• DĚTSkÉ MEnU
• BEZpEČnÉ SToLoVánÍ
• DĚTSKÁ HYGIENA
• ZDARMA POSTÝLKA
• NEKUŘÁCKÁ JÍDELNA

♥♥♥♥

• ZDARMA DÍTĚ NEJMÉNĚ DO 5 LET
• KUCHYŇKA
bazén, fitness,
sauna zdarma
"MAlý relAxAční BAlíček" za příplatek 1 350,- kč z
• ŽEHLIČkA
MEZI
• 1x bio sauna s bylinnými esencemi • 1x bylinkové lázničky s Cheopsovou
sVÁtKY • DĚTSKÁ HERNA A HŘIŠTĚ
pyramidou • 1x masážní lehátko Ceragem • hotelový bazén • fitness
www.atis.cz
• ÚSCHOVNA KOČÁRKŮ A KOL
• HLÍDánÍ DĚTÍ + DáREk
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VLastnÍ CuKrÁrna
Poloha: hotel se nachází ve středu obce Čeladná, 5 km jižně od Frýdlantu nad Ostravicí.
Vybavení: restaurace, cukrárna a pekárna s vlastní výrobou zákusků, koláčů a pečiva, pivnice, kulečník a biliár, dětský koutek s TV a videem, Wi-Fi, nordic walking, pétanque, půjčovna
horských kol (včetně přileb), kadeřnictví atd. WELLNESS CENTRUM - vyhřívaný krytý bazén,
sauny (finská, infra, bio), lehátko Ceragem, manikúra, pedikúra, Tibetské lázničky s vonnými
bahenními zábaly celého těla, koupele v soli ze Sakského jezera, bylinné koupele, čokoládové
masáže, fitness.
Koupání: hotelový krytý bazén (6,8 x 15 m), koupaliště - Frýdlant nad Ostravicí (4 km),
aquapark Olešná ve Frýdku - Místku (12 km).
Lyžování: lyžařský areál OPÁLENÁ (cca 2 km) - pro rodiny s dětmi, 450 m dlouhý vlek, v
okolí běžecké tratě. PUSTEVNY (15 km) - až 1093 m n.m. BÍLÁ (20 km) - až 774 m n.m.
ZDARMA: hotelový bazén, fitness (16:00 - 21:00 hod.), sauna (17:00 - 21:00 hod.), Wi-Fi, parkování.

"zákuskový wellness v BeskYDeCH" z
30.11.-20.12. a 1.1.-30.11. (3 dny/2 noci) za 5 690,- kč/ 2 o s o b y
• uvítací drink • 2x ubytování s polopenzí • hotelový bazén • fitness
• 1x romantická koupel pro dva v soli ze Sakského jezera s lahví sektu
• 1x pro každého masážní lehátko Ceragem • poukaz v hodnotě 100,- Kč na
konzumaci domácích zákusků v hotelové cukrárně • Wi-Fi • parkování

7 =6

SLUŽBY ZAHRnUTÉ V CEnĚ (včetně pojištění):
Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, SAT/TV, balkón, fén,
telefon, Wi-Fi, chladnička, trezor.
Stravování: snídaně - bufetové stoly. Možnost dokoupení večeří (výběr ze 3 menu
o 2 chodech a nápoj) za příplatek dospělý/dítě á 210/105,- Kč v CK a obědů na místě.
Druh pobytu

reKreAČNÍ poBYT se snídaní/s min. délkou pobytu 2 noci
DEn
LŮŽKO/noc
nástupu dospělý dítě 5-15 neobsaz

CeNA
za osobu
30.11. - 20.12. • 01.01. - 30.11.

volný

820

410

350

PŘISTÝLKA/noc

dospělý

dítě 5-15

550

275

POZNÁMKA: U balíčku "Zákuskový wellness v Beskydech" je libovolný nástup.
Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek 19,- Kč/den.

Mimo výše uvedenou nabídku nahlédněte ještě například do virtuálních katalogů, které jsou soustředěny na WWW.ATIS.CZ.

Rezervace pobytů: 554 711 923 po-čt (7:30-18:00), pá do 17:00 dispecink@atis.cz www.atis.cz

IČO 253 511 17

(430 m n.m.)

Organizátor pobytu ATIS a.s.

Hotel „prosper” Čeladná - Markrabství Lašské

30 m 600 m v hotelu 2 km

rezervační
kód
H0360

300,-/den

Náš Tip - BesKYDY

foto: Hotel THERMAL kESoV - poľný kesov

• ZDARMA DÍTĚ DO 5 LET
• 50% SLEVA DÍTĚ 5-15 LET
• DĚTSKÉ MENU
• BEZPEČNÉ STOLOVÁNÍ
• DĚTSKÁ HYGIENA
• DĚTSKÁ HERNA A HŘIŠTĚ
• ÚSCHOVNA KOČÁRKŮ A KOL
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ + DáREk
• ZDARMA POSTÝLKA
• KUCHYŇKA • ŽEHLIČKA
• NEKUŘÁCKÁ JÍDELNA aj.

Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz

Soukromé mezinárodní jesle a školka

MALÍČKOV

Hledáte jesle nebo školku pro své dítě? Ještě jste neobjevili školku podle Vašich představ? Domluvte
si u nás nezávaznou prohlídku MALÍČKOVA.
•

•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme dětem bohatý a různorodý program plný celoročních akcí, aktivit, zájmových kroužků a nezapomenutelných zážitků, tak abychom dětskou osobnost rozvíjeli po všech stránkách a připravili kvalitně na vstup
do MŠ, či ZŠ.
Přijímáme do našich jeslí děti od 6 měsíců.
Třídy MŠ nabízejí kapacitu pro děti od 3 – 6let.
Navazujeme na naši dlouholetou zkušenost v oblasti předškolní péče. Vyrostli jsme pro potřebu dětí a rodičů
v roce 2007.
O děti pečuje kvalifikovaný personál složený z pedagogů a zdravotníků. Je pro nás na prvním místě, aby
vztah mezi učiteli, dětmi a rodiči byl partnerský, přátelský postavený na vzájemné úctě a toleranci.
V našich třídách naleznete nejmodernější vybavení jako jsou interaktivní tabule, výukové materiály, Montessori pomůcky aj.
Nabízíme rodičům flexibilitu docházky – počet dní a hodin strávených ve školce závisí na potřebách našich
klientů. Školné se odvíjí od docházky dítěte.
Ceny MALÍČKOVA jsou dostupné a přijatelné s ohledem na kvalitu nabízených služeb.
Přesvědčte se a domluvte si osobní schůzku v MALÍČKOVĚ, kde získáte podrobnější informace.
Těšíme se na Vaši návštěvu, celý tým Jeslí a školky MALÍČKOV

Jesle a školky Malíčkov
Facebook stránky ID : 304688026344355

malickov.cz
.
w
w
w
Tel.kontakt: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz

Praha 5 Stodůlky
Praha 6 Řepy,
Praha 13 Nové Butovice,
Kladno

Krása

TYPY PLETI

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

Krása

INZERCE

du obličeje čisticí gel či pěna a na závěr
hydratační krém. U tohoto typu pleti
je vhodné pravidelně čistit centrální
partie obličeje u kosmetičky a používat
hydratační pleťové masky.

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

KTERÁ KE MNĚ PATŘÍ?
Tak, teď už víte, jaké čtyři typy pleti rozeznáváme. Pořád ale ještě asi netušíte
nic o tom, do které skupiny právě vy
patříte. Test je poměrně jednoduchý.
Večer omyjte obličej vodou, ráno na něj
přiložte papírový ubrousek a lehce přitlačte zejména na čele, nose, tvářích
a bradě. Mastná pleť zanechá
mastný otisk, u suché zůstane ubrousek

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

MASTNÁ PLEŤ
je hrubší a má zřetelně rozšířené póry.
Znatelná jsou zejména ústí mazových
žláz (komedony), která mohou být
uzavřena černými čepičkami. Mastná
pleť je relativně odolná, avšak vyžaduje zvýšenou péči, zejména v pubertě.
Pravidelně (nejlépe tedy ráno a večer)
by se měla ošetřovat pleťovým mlékem
a pleťovou vodou nebo čisticím gelem
či pěnou, následovně nanést hydratační krém nebo lehký krém či emulzi.
Pravidelně by se také mělo provádět
hluboké čištění odborníkem, nejlépe
ve formě pleťové masky stahující ústí
mazových žlázek.
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SUCHÁ PLEŤ
je méně odolná a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí
jako slabá. Většinou je citlivá a vyžaduje více péče. Ke každodennímu ošetření je vhodné používat pleťové mléko,
pleťovou vodu a hydratační krém nebo
krém s vitaminy A a E. Pravidelně by
se také měla používat výživná pleťová
maska.

SMÍŠENÁ PLEŤ
je nestejnoměrně promašťována, nejvíce zejména v oblasti nosu, čela a brady. Ostatní partie jsou normální nebo
suché. Tento typ pleti je nejčastější.
U smíšené pleti by se mělo používat
k očištění pleťové mléko, ale na mastné
partie pleťová voda, pro dočištění stře-

bez otisku, normální bude mít otisk
pouze ve středu obličeje, pleť smíšená zanechá otisk v místech čela, nosu
a brady, avšak tváře zůstanou suché.
Samozřejmě je nutné si uvědomit, že
typ kůže však není po celém těle stejný.
Kůže bývá mastnější na zádech, obličeji
a hrudníku, sušší naopak bývá na rukou, nohách a chodidlech, kde se mazové žlázy nevyskytují. V souvislosti se
změnami v organismu a s přibývajícím
věkem se typ pleti může během života
měnit. Pro každou péči je velmi důležité brát v úvahu momentální stav pleti
– například její promaštění a citlivost.

Foto: Schutterstoc.com,
zdroj: medicína.cz
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ŘADA SAMURAI OD RITUALS PRO MUŽE
Řada Samurai nabízí mužům kvalitní péči o pokožku obličeje i celé tělo.
Je inspirovaná starověkými japonskými válečníky, kteří velice dbali o svůj
vzhled. Díky praktické řadě Samurai se při jejich zdolávání budou muži sami
cítit dobře. Stačí přitom myslet jen na tři kroky: holení, péči o pokožku
a o tělo. Tygří tráva, ženšen a organický bambus ochrání a vyživí vaši
pokožku. Japonská máta zase osvěží mysl i tělo.

Veselí pomocníci
Jste příznivci kvalitních funkčních
výrobků se zajímavým designem
a veselými barvami? Anebo hledáte
pro někoho originální dárek?
Tak to se musíte seznámit
s francouzskou značkou PYLONES,
která nás také okouzlila.
www.pylones-eshop.cz

Pokud se vám Rituals líbí, navštivte stránky www.rituals.cz nebo některou
z poboček v pražských obchodních centrech.

GAGA’S PLENY®
Přebalujte zdravě i hravě. Kvalita prověřená maminkami je
zaručena.
Už žádné žehlení a složité skládání. Zdravý zadeček pro miminko, snadné přebalování pro maminku a finanční úspora pro
celou rodinu, to vše dnes přináší moderní látkové pleny a potřeby pro přebalování od GaGa’s plen.
Potěšte praktickým a atraktivním dárkem ze sortimentu GaGa’s plen.
Více na www.gagapleny.cz

Himalájská sůl
solná koupel bohatá na minerály (vápník, hořčík, bromidy) dodává tělu
energii, detoxikuje pokožku a udržuje její přirozenou vlhkost.Napomáhá
rovnováze nervovému systému a uvolňuje stres. Větší kusy se mohou použít
i na jemný tělový peeling nebo pro odstranění hrubší kůže.

Mycí rukavice
z přírodní trávy ramie – pro
jemné mytí a masáž pokožky
celého těla. Dokonale odstraní odumřelé buňky.

www.adonis.cz
PARANIT PREVENTIVNÍ SPREJ
proti vším je přípravek s osvědčenou
repelentní složkou a esenciálními
oleji, který představuje účinnou
ochranu proti zavšivení až po dobu
24 hodin. Sprej se aplikuje na suché
vlasy, zejména za ušima a v oblasti
krku a nechá přirozeně oschnout.
Přípravek má nemastné složení
a příjemnou vůni.

Fokus-inzerce-PR-o-spolecnosti-104x65mm+5mm-TISK.pdf 1 23.9.2016 15:18:26

Uklidňující želvička - fialová od Cloud b

Společnost FOKUS optik byla založena v roce 1991 a v současnosti je se svými 90 provozovnami největší
společností v oboru oční optiky v České republice.
V nabídce nechybí široký výběr dioptrických obrub, slunečních brýlí a samozřejmostí jsou kvalitní dioptrická
skla. Díky spolupráci s italskými firmami vám společnost FOKUS optik nabízí takové značky, jako je
Ray-Ban, DKNY, Dolce&Gabbana, Jimmy Choo, Prada, Armani, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Carrera
nebo Polaroid a mnoho dalších. Nabídku ještě rozšiřuje privátní značka CROWN a CROWN Premium.
Tradicí firmy FOKUS optik se staly zajímavé slevové akce a tisíce zákazníků využívaji také věrnostního
programu FOKUS optik klubu.
K péči o zákazníky je pak připraveno více než 400 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří vám profesionálně
poradí s výběrem brýlí, a především kvalifikovaní optometristé, kteří vyšetří váš zrak. Momentálně můžete
zakoupit kompletní dioptrické brýle nebo sluneční brýle v oblíbené akci 1+1 zdarma.

Více informací najdete na www.fokusoptik.cz

První výrobek, který kombinuje dvě funkce - světlo a zvuky - promítá
pohyblivou podmořskou hladinu a vydává uklidňující zvuky moře nebo
jemnou melodii. Tato utěšující kombinace vytváří ten nejvhodnější prostor
ke spánku pro vaše nejmilejší.
Volitelné, plynulé nastavení jasu, hlasitosti a ovládání pohybů hladiny,
vytváří velmi krásné zážitky podmořského prostředí.Časovač na 23 minut
zajistí úplnou tmu a ticho během hlubokého spánku dítěte, kterou doporučují pediatři.Usínání budou nyní děti milovat.
Věk 0+
Záruka 4 roky
www.pexi.cz

Zimu překonáme snadněji!

JUST přichází z přírody
Pečujte o sebe a své blízké
s kvalitními švýcarskými
produkty JUST a Nahrin
www.justnahrin.cz

www.AroniaOriginal.cz
Šunka pro opravdové gurmány
Šunka je neodmyslitelnou součástí obloženého talíře na každé
společenské události. Je ovšem
i velkým přítelem při odpolední
svačině, snídani, studené a i teplé
večeři třeba jako přísada k těstovinám. Pokud i vy patříte mezi
milovníky kvalitní šunky, najdete
takovou v síti prodejen Kaufland
pod názvem Schwarzwälder
Schinken značky K-Classic, která
byla oceněna jako jedna z nejdůvěryhodnější v anketě „Důvěryhodná značka. “

Akutní péče při problémech močových cest
Buďte připraveni, když se vám pokusí znepříjemnit život infekce močových cest,a okamžitě reagujte. Propodporu při prvních příznacích
sáhněte po expertovi na močové cesty – doplňku stravy Urinal Akut®.
Díkykombinaci
zlatobýlu
obecného a vitaminu D
podpoříte zdraví močových
cest. Navíc je obohacen
o vysoce kvalitní složku
CystiCran® (extrakt z kanadských brusinek).

Vychutnejte si sladké okamžiky s lahodnými
pralinkami značky Ferrero a vyhrajte luxusní ceny!
Společnost Ferrero se rozhodla potěšit všechny milovníky pralinek Ferrero
Rocher, Mon Cheri či Raffaello a připravila pro ně soutěž o exkluzivní zlaté
ceny. Dopřát si tak můžete hned dvojnásobnou radost! Stačí jen od 16. září
do 30. října zakoupit balení lahodných pralinek a luxusní hodinky Montblanc Star Chronograph
UTC, pero s diamantem
na víčku od stejné značky,
nebo
parfémMontblanc
Lady Emblem mohou být
vaše!

K dostání v lékárnách či na
www.urinal.cz.
Více na www.rocher.cz
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10 TIPŮ,

JAK SI DOMA

UKLIDIT ZA HODINU

Zazvoní vám telefon a v něm oznámení: za hodinu jsme u vás a žádné řeči!
Nemůžete odmítnout? Nebo vás v druhém extrému uklízení nebaví a chcete to
mít co nejdříve z krku? Pojďme se podívat na to, co v tom případě udělat.

Bydlení
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1. UDĚLEJTE SI PLÁN
Aby vám šla práce pěkně od ruky, je
potřeba pracovat systematicky. Jednotlivé kroky si naplánujte a určete si, co
je důležité a co důležité není. Udělejte
si raději plánů hned několik – na každodenní úklid jako je pro nádobí, uspořádání předmětů, odnesení prádla do
koše, osprchování vany a utření baterií.
Plán na víkend, tedy každý týden, kde
patří zbavení prachu ploch do výše očí,
vyluxování a vytření podlah, otření dveří, umytí vany, toalety, zrcadel.
Plán na měsíční úklid, který se neobejde bez zbavení prachu vysokých povrchů, umytí oken, lednice, převlečení
ložního prádla.
Sezónní úklid, tedy úklid hloubkový například na jaře či před Vánocemi, kde je
nutné uklidit i vnitřky skříní a skříněk,
vytřídění faktur, fotografií a třeba dětských výkresů či zapomenutých kompotů. Doporučujeme také vyházet vše
nepotřebné.
Každodenní úklid vám usnadní úklid víkendový a za ten zase budete vděční při
úklidu měsíčním a hloubkovém. Doma
se nenahromadí nepořádek a úklid tak
bude snadnější a rychlejší.
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Tolik k plánu, co ale když na to není vůbec čas! Na řadě je rychloúklid který má
jasná pravidla.

2. ZAPOMEŇTE NA DETAILY
Při rychlém úklidu se nezaobírejte detaily a nepouštějte se do hloubkového
úklidu, ať „nezamrznete“ například
u alb s fotografiemi či složek s fakturami. Uklízejte pouze povrchy!

3. PŘIPRAVTE SI ÚKLIDOVÉ
PROSTŘEDKY
Dejte si úklidové pomůcky k sobě.
„Úklidové prostředky, dostatek hadříků
a utěrek si připravte například do kbelíku, který mějte neustále u sebe. Zamezíte tak věčnému pobíhání z místnosti
do místnosti, při kterém můžete zapomenout kam a pro co jste to vlastně
šli,“ radí Iveta Čekanová z LidskáSíla.cz.

4. NEZAPOMEŇTE NA RYTMUS
Než se vrhnete na samotný úklid, pusťte si rychlou hudbu (žádné ploužáky).
Pomůže to! Projděte byt s pytlem na
odpadky na vyhození všeho nepotřebného.

5. ODKUD KAM?
Obecně se uklízí seshora dolů. „V opačném případě byste si totiž v průběhu

gruntování mohli znovu zašpinit to, již
máte uklizeno,“ upozorňuje Čekanová.
Postupujte od okna ke dveřím. Na závěr úklidu vyluxujte a vytřete všechny
místnosti, ale ne všechny jednou vodou.
Co se týče místností, začněte úklid kuchyní a koupelnou, které jsou nejnáročnější, a později by se vám do nich nechtělo pustit. Na začátku úklidu máme
podle Čekanové nejvíce energie a tak
hurá na tyto náročné místnosti. Jen toaletu a místo, kde si budete napouštět
vodu, nechejte na konec. Budete nabírat vodu, vylévat špinavou vodu, tak
ať neuklízíte zbytečně dvakrát, což při
rychloúklidu rozhodně nechcete! Poté
pokračujte do obývacího pokoje a nakonec do dětského pokoje a ložnice.

6. KUCHYŇSKÝ RYCHLOÚKLID
Čekáte, až se vám uvaří voda na kávu?
Zkuste si s konvicí zasoutěžit „kdo
dřív“. Stihne se dříve uvařit voda, nebo
stihnete rychleji vyskládat čisté nádobí
z myčky a naskládat špinavé do myčky?
Případně utřít pracovní plochu a jídelní
stůl? Kuchyňskou linku uklízejte v průběhu vaření. Než se vám uvaří brambory k obědu, stihnete umýt mikrovlnnou
troubu a otřít veškeré plochy od prachu.

Separační pleny | 100% bambusová viskóza

Nappy Liner | 100% bamboo viscose

prodyšné | hypoalergenní | bez parfemace a barviv | bez chlóru
BEZ KOMPROMISU
1 role = 100 útržků 14 x 28 cm
BEZ CHEMIE!

breathable | hypoalergenic | fragrance-free | dye-free | chlorine free
1 roll = 100 pieces 14 x 28 cm

Separační plenu vložte do látkové plenky, špinavou pak spláchněte do toalety.
Chcete své
malé uchránit před
škodlivou chemií?
Pak jeČína
tu pro vás
Země původu:
portál bez-chemie.cz s výběrem
Distributor:
čistě přírodních
produktů
Andrea Lippová
Na Výsluní
pro celou
vaši3316
rodinu!
276 01 Mělník
Česká republika
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

BATOLINI
ALL-IN-ONE

229,- Kč
včetně vkládací
plenky!

INZERCE

Put the nappy liner into the cloth nappy, after the use flush into the toilet.
Country of origin: China
Distributor:
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Czech Republic
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

ULRICH
NATÜRLICH
Praní, mytí
nádobí a úklid
bez chemie
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7. RYCHLOÚKLID KOUPELNY?
Úklid si velmi usnadníte, když vanu
preventivně sprchujete ihned po koupání, umyvadlo oplachujete po umytí
rukou, po utření rukou rovnou utíráte
vodovodní baterii a leštíte ji ručníkem.
Bude vypadat nádherně a navíc se kolem ní nebude usazovat vodní kámen.
Při sprchování či koupání rovnou omyjte i nádobky kosmetických prostředků,
zástěny sprchového koutu ihned po
sprchování stáhněte stěrkou na okna.
Nádobu na mýdlo, ať již tekuté nebo
tuhé, umyjte zároveň při mytí rukou.
Kalíšek na zubní kartáčky umyjte během čištění zubů. Vlasy vyndejte z kartáče a hoďte do koše ihned po učesání. A v případě rychloúklidu? Umyjete
vanu, sprchu, zrcadlo, otřete poličky
a nakonec vyluxujete a vytřete. Ale už
nemusíte drhnout usazeniny a zaschlé
skvrny, nemusíte omývat přípravky od
mazlavého slizu plného prachu, odstraňovat vodní kámen z baterie či sprchové zástěny. Při rychloúklidu vyleštěte
upatlané zrcadlo, to dělá hodně a přejeďte umyvadlo.

8. CO S TOALETOU?
Stejně jako u koupelny, raději udržujte
i toaletu průběžně v čistotě. Doporu-
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čujeme pak týdenní „velký“ úklid, kdy
se zaměříte na toaletu včetně detailů –
panty u prkénka a prkénko, spodní část
toalety, poličky, držák na toaletní papír
a také důkladné propláchnutí toaletní
štětky horkou vodou a desinfekčním
prostředkem. Při rychloúklidu určitě vydezinfikujte záchod.

9. BUĎTE CHYTŘÍ!
Dbejte na to, ať má každá věc své místo – hned víte, kam patří, nemusíte jí
neustále vymýšlet nové umístění a také
víte, kde ji v případě potřeby najdete.
Uklízejte věci ihned, zabere to méně
času i energie než velké úklidy. Je to jediná účinná prevence vzniku nepořádku. Rozlučte se s lapači prachu a vším
nepotřebným – nepotřebujete žádné
sošky, výstavky a sbírky. A pokud ano,
dejte je do ozdobných krabic. „Zkuste
dodržovat zásadu 1 věc domů, 1 věc
z domu, ať se vám věci zbytečně nehromadí. Osobně to dělám tak, že na co 3
měsíce nesáhnu, to vlastně nepotřebuji. Ideální věci na vetešárnu, charitativní
prodej. Ano, dámy, to platí i pro oblečení,“ radí Iveta Čekanová.
Ručním vysavačem vysávejte ihned
drobky po snídani, chlupy a drobky
z gauče, odrolenou gumu z tužky. Po-

řiďte si vlhčené ubrousky na uklízení,
které moc nestojí, jsou skladné a pro
rychlý úklid ideální – utřu, vyhodím.

10. MYČKA A SUŠIČKA JSOU
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY, ZAPOJTE
I RODINU
Žádné kupy neumytého nádobí a taková neocenitelná úspora vašeho času!
Do myčky se vyplatí investovat. Sušička? Ano! Nikde nevisí prádlo, nemusí
se až na výjimky žehlit. Pokud sušičku
nemáte, snažte se minimalizovat žehlení, jak to jde. Vyprané prádlo ihned
vyndejte z pračky, proklepejte a hezky
pověste. Používejte kolíčky na prádlo,
které nezanechávají na prádle otlaky.
Po usušení prádlo přejeďte, vyžehlete,
rukou a voilà – nemusíte až na výjimky
prádlo žehlit.
Používejte krabice a úložné boxy. Ať
už na hračky, na fotografie, důležité
dokumenty, holčičí poklady a jiné vzpomínky. Krabice jsou praktické, na věci
se nepráší a navíc jsou dekorativní.
Zapojte do úklidu i rodinu. To je asi ten
nejtěžší úkol.
Foto. Schutterstock.com

KNIŽNÍ NOVINKY

KOCOUR V BOTÁCH

JESIKA – KRŮČEK OD ŠTĚSTÍ

Byl jednou jeden kocour a ten měl pořádné boty,
slušivý obleček a hlavně pěkně za ušima! Byl jednou
jeden chudý mlynářský synek, který toho podivného
kocoura zdědil a ... jak to bylo dál...? Oblíbená
pohádka ti prozradí víc. Zamiluj si zas a znovu
klasický příběh, tentokrát v jedinečném prostorovém
zpracování slavného českého výtvarníka Vojtěcha
Kubašty, na jehož knihách vyrůstaly generace dětí
v České a Slovenské republice.

Jesika tráví co nejvíc času s milovaným Mitchellem, ale
jejich štěstí však ohrožuje nenávist společníka Hawkleyho,
který je přesvědčen, že bývalá trestankyně mu je
překážkou na cestě k úspěchu. Mitchell požádá Jesiku
o ruku, jenže sňatkem by se jeden z nich musel vzdát toho,
co je mu drahé. Navíc Mitchell musí odplout a Jesika ho
zase ztrácí…

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
HOTELSTORY ANEB KDYŽ TO HOSTÉ ROZBALÍ

Slyšeli jste už o té zvláštní chaloupce v lese, která je
celá z perníku? Jeníček s Mařenkou se v lese ztratili
a právě tuto chaloupku objevili. Kdo ji obývá?
A najdou brzy cestu domů? Zamilujte si zas a znovu
klasický příběh, tentokrát v jedinečném prosotorovém
zpracování slavného českého výtvarníka Vojtěcha
Kubašty, na jehož knihách vyrůstaly genrace dětí
v České a Slovenské republice.

Jistě znáte lidi, kteří vás dohánějí k šílenství, až se veškerá
vaše tolerance, soucit i rozumový nadhled smrsknou na
jedinou souvislou myšlenku: „ZA CO!“ Autorka čerpá
z vlastní zkušenosti hotelové manažerky a s osobitým
humorem nám představí paní Čeňkovou, pana Hillera
a další protagonisty situací komických, absurdních i těch
„já se z toho zvencnu“.

ČERVENÁ KARKULKA

STRÁŽNÍ ANDĚLÉ

ALPRESS

Kdo by neznal příběh o Červené karkulce, která se
vydá ke své babičce, aby jí popřála k narozeninám.
Karkulka však netuší, jaké nebezpečí na ni po cestě
číhá. Jak to všechno dopadne – zvítězí dobro nad
zlem? Zamilujte si zas a znovu klasický příběh,
tentokrát v prostorovém provedení slavného českého
výtvarníka Vojtěcha Kubašty, na jehož knihách
vyrůstaly generace dětí v České i Slovenské republice.

ALBATROS

TŘI PRASÁTKA

MRAZIVÝ OHEŇ

Bylo – nebylo… Kdo už dnes ví? Ale vyprávěla mi to
stará moudrá sova, která všechno viděla na vlastní
oči, takže to musí být pravda. Žila jednou tři prasátka,
která spolu jedla, pila a také hospodařila. Jednoho
dne je napadlo, že by si mohla postavit dům. Panečku,
to by byla krása! Zamilujte si zas a znovu klasický
příběh, tentokrát v prostorovém provedení slavného
českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty, na jehož
knihách vyrůstaly generace dětí v České a Slovenské
republice.

Bryn Avenová mezi Kaniny nikdy tak úplně nezapadala.
Díky svým blond vlasům a modrým očím se vždy cítila
jako outsider – s nečistou krví neschopná si získat respekt
a postavení. Ale je odhodlaná prokázat svou loajalitu
království, které miluje. Jejím snem je stát se členkou elitní
královské gardy a nic jí nesmí stát v cestě… ani city, které
chová ke svému šéfovi, Ridleymu Dresdenovi. Jakýkoli
vztah mezi nimi je naprosto vyloučený, ale Bryn si nemůže
pomoct. A začíná mít pocit, že i on k ní něco cítí. Mezitím
na království někdo zaútočí – to prověří Bryninu sílu jako
nikdy předtím.

PRVNÍ KONEC

COOBOO

TÝDEN BLÁZNA
Záhadný neupravený muž už několik let přežívá v kůlně
u domku osamělé Milušky, ta si dávno zvykla, bez něho
by jí bylo nějak smutno. Kdo je ovšem ten zanedbaný
člověk, netuší ona ani nikdo z okolí. Až jednou zasáhne
osud v podobě nehody, při níž si neznámý počíná jako
zkušený lékař. Sám se ocitne v nemocnici. Během týdne
se jeho život obrátí naprosto nečekaným směrem.

KREV NENÍ VODA

Mobilní hra Pokémon GO se stala prakticky ihned
fenoménem a získala si stovky milionů fanoušků po celém
světě. Díky příručce Tajné triky pro hráče Pokémon GO
se naučíte všechno, co budete potřebovat k úspěšnému
zvládnutí všech herních mechanismů. Staňte se
nejúspěšnějším trenérem Pokémonů v širém okolí!

COMPUTER PRESS

ALPRESS

V tmavé uličce je nalezeno tělo muže se stopami po
mučení. Na kůži má vyryté srdce s písmeny E a D,
podpisem zamilované dvojice, kterou vzrušuje utrpení
obětí. Eva Dallasová zjistí, že zavražděných bylo víc,
a aby odhalila totožnost vrahů, potřebuje najít první
z obětí, která šílené řádění odstartovala.

Osudem Katherine a Matthewa je rodit se stále znovu
a znovu, století za stoletím. Jejich přítomnost pokaždé
změní historii o fous k lepšímu a pokaždé se do sebe
beznadějně zamilují, ale osud je vždy tragicky rozdělí.
Od dob krymské války, obléhání Carlisle až po brzkou
budoucnost v letech 2019 a 2039 obětují své životy, aby
zachránili svět. Ale proč se pořád vrací zpátky? Čeho musí
dosáhnout, než jim bude umožněno žít v lásce a míru?
Možná ten další konec bude jiný.

TAJNÉ TRIKY PRO HRÁČE POKÉMON GO

Impérium po otci dovedla Lucky k hvězdným výšinám.
Jenže celému rodu Santangelových přísahal krvavou
pomstu za smrt svého syna král Emir. První rána postihne
Lucky, když v parku zabijí jejího otce, následuje zatčení
syna obviněného z vraždy a nakonec se v nebezpečí
ocitne i dcera Max. Lucky odmítá sledovat zkázu své
rodiny s rukama složenýma v klíně.

TOTOŽNOST NEZNÁMÁ

Cherri sní o rodině, o bohatém a úspěšném manželovi. Zdá
se, že právě takového našla v doktoru Nashovi, se kterým
se počítá na místo primáře. Idyla i láska však trvají jen do
chvíle, než Nash svede na Cherri tragickou chybu, která má
za následek smrt pacienta. Brzy vyjde najevo, že fatálních
omylů je víc, jenže někdo v nemocnici nestojí o potíže
a vše se snaží ututlat.

TAJNÉ TRIKY PRO HRÁČE POKÉMON GO: BOJOVÁ
ŠKOLA
Dráždí vás pohled na nedaleký gym obsazený jiným
týmem? Chcete konečně porazit Snorlaxe, který vám brání
ve sbírání PokéCoinů? Pokud již máte zvládnuté základy
Pokémon GO a chcete se posunout někam dál, je právě
minipříručka Tajné triky pro hráče Pokémon GO: Bojová
škola pro vás to pravé.

FOTBALOVÉ HVĚZDY 2017
TRILOGIE SPÍCÍ MĚSTO, SPÍCÍ SPRAVEDLNOST, SPÍCÍ
TAJEMSTVÍ
FRAGMENT

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Petr Čech, Gareth Bale,
Manuel Neuer a mnozí další... Nakladatelství EGMONT
pro fanoušky skvělého fotbalu připravilo knihu
FOTBALOVÉ HVZDY 2017, je pokračováním oblíbené
série. Portréty více ne padesáti prvotřídních hráčů jsou
doplněny texty.

Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče
spí a kde začíná nemilosrdný boj o přežití dětí ve světě ostatních
dospělých… Spící město, Spící spravedlnost a Spící tajemství.

MILUJU TĚ JAK SVÝ BOTY
Humorná knížka o lásce, přátelství a hlavně o naději pro ženy
bez rozdílu věku
Prý se vám v životě věci nepřihodí dvakrát stejně! Tak to je
tedy pěkná hloupost. Juliana je toho důkazem. Dvakrát se
zamilovala do stejného muže, jemuž říká Podvodník, hlavně
proto, že je to podvodník, a ten jí dvakrát zlomil srdce. Ovšem
když máte kolem sebe dobré kamarádky, s nimiž to táhnete v
dobrém i zlém už od dětství, dá se i nadvakrát zlomené srdce
přežít. A kdybyste už opravdu nevěděly kudy kam – kupte si
nové boty. Protože to je ten nejlepší lék na všechny smutky.

EGMONT

TISÍCÍ PATRO
V New Yorku roku 2018, městě technických novinek,
se tyčí tisícipatrová Věž. Zářivá vize budoucnosti, kde
je možné vše – pokud se snažíte dost. Každý tu něco
chce… a každý tu má co ztratit. V prostředí úchvatného
pokroku a technického luxusu se pět teenagerů snaží
získat své místo na vrcholu světa. Ale z takových výšin
vede jen cesta dolů.

POLÉVKOVÁ MÁNIE
80 chutí a vůní zabalených do méně než 300 kalorií
Už naše babičky říkávaly, že polévka je grunt. A nejlepší
ze všeho je domácí. Jenže co s tím, když nemáme čas?
A po pravdě řečeno, klasické polévky – bramboračka,
hrachovka, gulášovka – už nás tak trochu nudí. Chtělo
by to něco nového, originálního, dobrého a přitom
zdravého. A právě tohle vás v této knize čeká.

ŠŤASTNÍ LIDÉ MAJÍ SNADNÝ ŽIVOT
Po návratu z Irska je Diane pevně rozhodnutá začít nový život v Paříži, ale stále se nemůže se vzpamatovat ze ztráty své
dcery. Když už si myslí, že její život poplyne v tomto klidném
řečišti, dojde k události, která zbourá všechny její jistoty, za
něž tolik bojovala.

METAFORA

SBĚRATELKA PARFÉMŮ
Dva životy, dvě ženy, současnost i minulost v Paříži,
ztracené tajemství vepsané v parfémech…
Nedávno provdaná Grace Munroeová nezapadá
do společenské smetánky Londýna padesátých let,
manželství se moc nedaří a sama je nespokojená.
Najednou obdrží dopis z právnické kanceláře. Má přijet
do Paříže, kde na ni čeká dědictví. Potíž je však v tom,
že o žádné Evě d´Orseyové, která jí odkazuje nemalý
majetek, nikdy neslyšela.

VLASTNÍ SPRAVEDLNOST
Po klidné zimě, vyznačující se především rutinní prací, musí
Patrik Hedström řešit komplikovaný případ vraždy, která se
zpočátku jeví jako nehoda. Smrt mladé ženy se nápadně podobá nevyjasněným úmrtím, k nimž došlo před lety. Krátce
nato se v Tanumshede začíná natáčet televizní reality show,
během níž zemře jedna z účastnic. Souvisí brutální vražda
osmnáctileté dívky se záhadnými vraždami z minulosti?

MŮJ MILÝ DENÍČKU (2. ROK): VŠICHNI JSME PADLÍ
NA HLAVU!

MOTTO

Otevřela jsem krabici s věcmi po babičce. A co nenajdu?
Její deník! Nedalo mi to a mrkla jsem do něj. Teprve teď
mi začíná docházet, jak se svět změnil. Když ona chodila
do školy, internet neexistoval a v televizi běžely tak tři
kanály. Babička čekala padesát let, než mohla prvně
zapnout počítač, a já jsem vždycky otrávená z toho,
že musím čekat jednu minutu, než naskočí ten můj.
No jo, lidstvo udělalo velký pokrok, ale jedna věc se
nezměnila. Stále se chováme tak, jako bychom byli padlí
na hlavu!

ZTRACENÉ HOLKY

BABIČKY: DEN ZKÁZY

PADESÁT ODSTÍNŮ KUŘETE

Rekonstrukce Podzimního háje skončila a její devadesátileté obyvatelky

„Cítím, jak se mě dotýkají něčí ruce a jemně mě zvedají
z kachlíkové podlahy. Dlouhé a silné prsty mě pevně
svírají a zkušeně mi zasouvají vypadlé drůbky zpět na
místo. Panebože. Cítím, jak mě hluboko uvnitř něco
svírá…“

se mohou vrátit zpět. Ale už je nečeká to, na co byly zvyklé. Místo, kde
se cítily jako doma, se změnilo ve státem financovaný projekt péče
o seniory, řízený prostřednictvím moderních technologií. Přítomnost
zdravotních sester už není třeba, lékařský dohled se provádí on-line a
ze všech koutů je cítit všudypřítomná snaha o modernizaci. Babičky se
proti tomu rozhodnout bojovat!

O FOUS LÍP

X.Y. Z.

FRAGMENT

TROSEČNÍCI V ČASE
Jonáš a jeho kamarád Karlos od malička věděli, že jsou
adoptovaní. Nikdy po svých rodičích nepátrali a nepřišlo
jim to nikterak zajímavé. Jednoho dne oba dostanou
podivný dopis, ve kterém stojí: Měj se na pozoru, jdou si
pro tebe! A následují další stejně zlověstné anonymy. Při
pátrání po identitě tajemného pisatele kluci narazí na
podivné muže, kteří dokážou na povel zmizet. A také
na agenty FBI. Jsou jim v patách a očividně se snaží
zabránit tomu, aby odhalili šokující skutečnost: před
třinácti lety se objevilo letadlo, jehož jedinou posádku
tvořilo třicet šest nemluvňat. Nikdo ho neviděl přistávat,
neví se, odkud přiletělo, ani kdo ho pilotoval. Jonáš
a Karlos byli tehdy na jeho palubě.

Amber pracuje jako vedoucí týmu uklízečů v zábavním parku
Funnland. Kirsty je novinářka na volné noze. Žijí v jiném městě,
mají jiný život, jiné plány do budoucna, jinou rodinu i přátele.
Zatím o sobě nevědí. Stejně jako o sobě nevěděly kdysi
dávno. Pak je osud na jeden jediný den svedl dohromady
a jejich život nadobro změnila děsivá tragédie, na kterou
nemohou zapomenout, i když se o to snaží sebevíc.
Nejde o pouhý příběh o nerozdělitelném poutu mezi
minulostí a přítomností, ale také o zamyšlení nad tím, čemu
jsou lidé ochotni…

Středobodem Jitčina života je její manžel a děti. Když ji manžel opustí, zjišťuje, že si nejspíš nesežene práci, protože nemá
žádnou pořádnou praxi. Nezbývá jí než přijmout místo v Paláci jógy, ačkoli tamní zaměstnanci na ni působí podivínsky.
Než se Jitka rozkouká, její život se otočí o 180 stupňů. Věci,
které považuje téměř za zázrak, se však začnou dít teprve
tehdy, když pochopí, že klíčem k jejich uskutečnění je láska
k sobě samé.

DĚTI NEVYCHOVÁVÁM

Herečka Lucie Zedníčková, maminka téměř devatenáctiletého Mikuláše
a dvanáctileté Amélie, je mile přirozená a normální. Neřeší, jestli je nebo není
nalíčená, jestli na sobě má nebo nemá značkové oblečení, jak by mnozí od
herečky očekávali. Geny jí dopřály, že vypadá mnohem mladší. Co dělá nejraději?
A jaká je máma?

Dětem začala škola, hercům divadelní sezóna. Jaká bude ta vaše?
Natáčím Ordinaci v růžové zahradě,
kde hraju právničku. Nastoupila jsem
tam před rokem, ale teď se moje dějová linka začíná zajímavě rozvíjet.
Můžu prozradit jenom to, že budu
obhajovat jednu hodně důležitou
postavu. V seriálu Přístav hraju partnerku Pavla Kříže, která s ním tráví
čas střídavě v seriálové chatové osadě, střídavě v Kanadě. Přičemž Pavel
opravdu odjíždí do Kanady. Co se týče
divadla, stále účinkuju v Městském
divadle v Brně, což je velký prostor.
A protože mi začala tak trochu chybět
komorní scéna a blízký kontakt s diváky, koupila jsem práva na inscenaci
Fox a Gould uvádějí …. a požehnal
pluhu jeho od Davida Mameta. Zhruba před rokem jsme měli premiéru.
Hrajeme ji s mým partnerem Jaroslavem Matějkou a naším kamarádem
Alanem Novotným, hudbu nám dělal
můj syn Mikuláš. Hrajeme především
v Plzni v Divadle Dialog, které provozuje Jakub Zindulka. Rádi bychom
s tímhle představením ale jezdili na
zájezdy víc a představili ho i v Praze.
Právě o tom jednáme.
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Koho tam hrajete?
Příběh se odehrává v prostředí hollywoodských producentů a já v něm
hraju sekretářku, která tak trochu
kazí jejich plány. Je to chytrá komedie autora, který je podepsaný třeba
pod scénáři k filmům Mlčení jehňátek
nebo Vrtěti psem. Musím říct, že se
díky tomuto představení učím spoustu nových věcí. Nemyslím v rámci herecké profese, ale najednou funguju
jako manažerka a obchodnice.
Jak vám to jde?
Jsem spíš bohém, než manažerka,
všechno se učím za pochodu. Někdy
je kolem představení víc starostí než
radosti. Ale dělám to kvůli tomu, aby
se tahle chytrá komedie dostala k divákům, a mám radost, že máme zatím
pokaždé vyprodáno.
Učíte se snadno nové věci?
Záleží na tom, jaké. Na rovinu přiznávám, že kdybych se o agendu představení nemusela starat, nebudu to
dělat. Je to pro mě nutnost a tuhle
profesi bych si asi dobrovolně jinak
nevybrala. Ale jak se říká, všechno
se člověku může hodit. Každá nová
role je pro mě výzva, ale vždycky je to

z oboru. V minulosti jsem se musela
naučit kvůli natáčení spoustu nových
věcí. Do jedné detektivky například
střílet z pistole. Strávila jsem s chlapíky z URNY dva dny na střelnici, pak
jsme se učili obsazovat budovu. Bylo
to hodně zajímavý, ale v soukromí
bych asi zbraň do ruky nevzala. Když
mi bylo asi jedenáct let, kvůli pohádce
Třetí princ jsem se musela naučit chodit po provaze.
Umíte ještě chodit po provaze?
Už dávno ne. Když to člověk netrénuje, zapomene. Mám za sebou pár
rychlokurzů různých dovedností kvůli
rolím, ale všechno jsem zapomněla.
Je něco, co vás zaujalo jen tak? Ne
kvůli natáčení?
Mým koníčkem je cestování. Kdykoliv
mám volno, snažím se někam odjet, poznávání nových míst mě nabíjí energií.
Hodně a ráda čtu a nedávno mi padla
do ruky kniha o ajurvédě. Zaujala mě
natolik, že přemýšlím o nějakém kurzu,
abych se o ní dozvěděla ještě víc. Baví mě
i různé techniky masáží. Občas si je zkouším na dětech, hlavně Amálka si to užívá.
Vím, že různé ezoterické směry jsou teď
velká móda, že všichni cvičí jógu a zao-

Lucie Zedníčková se narodila 15. 11. 1968 v Praze jako Lucie Bártová. Pochází z umělecké rodiny, její maminka je tanečnice a léta
účinkovala v Černém divadle. Jejím nevlastním otcem je herec Pavel Zedníček, po němž dostala také jméno. Lucie se herectví věnovala už od dětství (pořady pro děti, filmy Lásky mezi kapkami deště, Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Třetí princ
aj.). Vystudovala pražskou DAMU, hrála v Realistickém divadle, byla členkou souboru v Činoherním klubu, vystupovala s divadelní
společností Háta, momentálně hraje v Městském divadle v Brně. Viděli jsme ji ve filmech a seriálech Kouř, Helimadoe, Saturnin,
O zvířatech a lidech, Ordinace v růžové zahradě, Aféry, Ententýky, Vraždy v kruhu, Přístav aj. Se svým bývalým manželem Vítem
Pokorným má dceru Amélii a syna Mikuláše. Momentálně žije s hercem Jaroslavem Matějkou.
bírají se duchovnem, mě to ale opravdu
hodně zaujalo. Podobně mě ale naplňuje
a hodně baví i práce na zahradě. Protože
herecká profese je hodně pomíjivá, baví
mě něco, co je za mnou hned vidět. Máte
zarostlý záhon, vyplejete ho a najednou
je pěkně upravený. V Praze zahradu nemám, ale vyžívám se v téhle činnosti na
chalupě. Jednou bych ráda měla nějaký
domeček u Prahy. Uvidíme, jestli se mi to
splní. A taky strašně ráda spím. Jenže teď
na spaní nemám moc času. A když ano,
vlastně mi přijde škoda prospat dopoledne, takže mám v sobě velký rozpor. Ne
že by se mi to často dařilo, ale když třeba
nejsou děti doma a já nemusím ráno nikam jet, někdy si dopřeju, že si nenastavím budíka a spím třeba až do dvanácti.
Je spánek váš recept na to, jak
vypadat mladě?
To nevím, ale spánek je lék na ledacos.
Fakt je, že zrovna včera jsem toho moc

nenaspala, a když jsem se ráno podívala do zrcadla, trochu jsem se lekla a řekla si, že se namaluju, protože nemůžu
plašit lidi. Ale jak vidíte, moc jsem tomu
nedala. Já se snažím svou lenost překonávat a vstát, i když nemusím. Čím jsem
starší, tím je mi víc líto i pár hodin ze
dne jen tak promarnit. Pořád se snažím
něco dělat. Děti často říkají, že se nudí,
a jsou otrávené. Jako holka jsem občas
mívala podobné pocity. Teď nechápu,
jak jsem se mohla nudit, protože spíš
řeším, kterou z několika věcí v danou
chvíli udělám. Ale takové pocity začne
mít člověk až s přibývajícím věkem.
Jaké jiné pocity vás dostihly až
s přibývajícím věkem?
Občas v některých rozhovorech čtu, jak
si lidi tím, jak dozrávají, uvědomují to
nebo ono, co je podstatné a není. Já
nic takového nevnímám. Od dvaceti
let si připadám pořád stejná. Jediné,

v čem jsem se změnila, je fakt, že jsem
na sebe víc opatrná. A taky jsem možná tolerantnější vůči okolí, nemám už
tak radikální názory jako ve dvaceti.
Ne že bych byla nějaký rebel, ale lidi
jsem rychle soudila na základě jednání, vnímala jsem některé situace hodně
černobíle. Ale to je asi normální. Teď
se toho snažím vyvarovat. Trochu mi
v tom pomáhá i můj přítel, který je hodně tolerantní. Jinak myslím, že jsem se
moc nezměnila. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Fakt ale je, že některé
věci mě rozčilují naopak víc, než dřív.
Nechápu třeba, proč se někdo zabývá
něčím, jako je módní policie. Připadá
mi to jako nejsměšnější slovní spojení.
Nerozumím tomu, jak může být pro
někoho pracovní náplň to, že kritizuje
druhé lidi za to, co mají na sobě. A už
vůbec nechápu lidi, kteří téhle kritice
podléhají. Podle mě je to zbytečná práce.
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Takže vy módu vůbec neřešíte?
Móda je pro můj život nepodstatná.
Důležité je, abych měla čisté oblečení
a nesmrděla. Ale jestli mám na sobě
boty, kalhoty, sako, které je v duchu
nějakých trendů? Co je komu do toho?
Když jsem v kadeřnictví a prohlížím si
nějaké módní časopisy, najdu v nich
kolikrát oblečení, které bych si na sebe
v životě nevzala. Proč bych měla nosit
něco, co se mi ultra nelíbí, jenom proto,
že je to nějaký trend? Copak lidi nemají
vlastní názor? Vždyť jsou jako loutky.
Ale proč? Aby je někdo nepomluvil?
Z čeho mají lidi takový strach, že utrácejí za oblečení statisíce? Když se o nich
napíše, že jsou blbě oblečení, stane se
něco?
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Třeba se někdo bojí, že pak bude
mít méně práce?
Připadá mi to jako hloupost. Vám ne?
Občas si s dcerou a synem povídáme
o všem možném, co je trápí, co by chtěli, co plánují do budoucna. Mikulášovi
bude devatenáct, hlavou se mu honí
obavy, jakým směrem se má v životě vydat, jestli si vybere dobře, jestli v životě
obstojí. Čeká ho maturita, rozhodování o studiích, to není úplně jednoduché. Amálka se mnou zase někdy řeší
obavy z něčeho, co má před sebou ve
škole. Když jdou pak oba spát, dlouho
o tom přemýšlím a snažím se přijít na
to, z čeho pramení jejich obavy. Když
objevíte původ strachu a pojmenujete
si ho, můžete jej nějak řešit. Často zjis-

títe, že důvody jsou tak malicherné, že
se strach sám od sebe rozplyne. Bojím
se já toho, že mi někdo nenabídne práci, protože mám na sobě blbý tričko? To
je přece volovina. Když si to člověk uvědomí, nadechne se, najednou si připadá svobodnější. Já se odmítám vzdávat
své vnitřní svobody na úkor jiných lidí.
Mám moc ráda Bolka Polívku, znám ho
od svých sedmi let. Jednou řekl větu:
„Kritik je člověk, který píše o tom, jak
by to dělal, kdyby to uměl“. Na to si
vždycky vzpomenu. Kritika umění je
vždycky subjektivní. Výkony v atletice
můžete změřit, ale kritizovat umění?
Divadelní představení se mi buď líbí,
nebo ne. To je jediné měřítko hodnocení.
Mluvila jste o synovi a jeho volbě
profese. Dělal hudbu k vašemu divadelnímu představení. Znamená
to, že chce jít spíš tímto směrem,
než hereckým?
Herectví se určitě věnovat nebude.
S tím má zkušenosti spíš Amálka, která hrála v pohádce V peřině, objevila
se třeba v jedné inscenaci z televizního
cyklu Nevinné lži, hrála u nás v Městském divadle v Brně, chodí na zpěv. Ale
ta má ještě na rozhodování čas. Mikuláš hraje na kytaru, klavír, violoncello.
Baví ho jazz a občas hraje někde v klubech. Na hudbu má vyhraněný názor
a já jsem ráda, že má svůj styl. Zvažuje, jestli má jít hudbu studovat, nebo ji
dělat jen jako koníčka a vybrat si jinou
profesi. Dneska už nemusíte mít papír
na to, že máte uměleckou školu, pokud
jste dobrá, můžete hrát ve filmech, mít
kapelu, cokoliv. Miki je docela introvert, herectví ho neláká, možná i proto,
že ví, co tahle profese obnáší. Krásně
maluje, jdou mu jazyky, ale vůbec není
technický ty. Možná by ho bavilo studium managementu. Uvidíme, ještě má
na rozhodování chvíli čas. Myslím, že je
víc podobný svému tátovi. Amálka je
zase spíš po mně.
Jste zase vy po své mamince?
Nevím. Možná po ní mám to, jak vypadám, protože o sebe nijak extra nepečuju ani co se týče kosmetiky. Prostě
se jen snažím mazat nějakým krémem
a vrchol mého líčení je, když použiju řasenku a make up. Mám i babičku, které
je devadesát, a taky vypadá mladší.

Vychováváte děti podobně, jak jste
byla vychovávaná vy sama?
Těžko říct. Máma jezdila po světě s Černým divadlem a já jsem jednu dobu
vyrůstala u babičky s dědou, takže se
mi těžko říká, v čem mě ovlivnila. Já
jsem Štír, stejně jako obě mé děti, což
je znamení, které se moc nedá ovlivnit.
Já hlavně děti vůbec nevychovávám.
Mě taky nikdo nevychovával. Vždycky
jsme si s dědou povídali a všechno si
vysvětlili. Nejen že mě nikdy neuhodil,
ale ani se mnou nemluvil rozkazovacím tónem. Já komunikuju s dětmi
stejně. Jasně, občas se trochu zhádáme a kousneme, ale pak se to rozplyne
a zase je všechno v pohodě. Někdy se
domluvíme snadno, jindy hůř. Ale nedávám příkazy a zákazy, stavím všechno na dohodě a dobrovolnosti. Možná
budou mít děti jednou problém v zaměstnání, až narazí na autoritativní
způsob komunikace, holt to budou
muset nějak zvládnout.
Mluvily jsme o strachu. Měla jste
třeba někdy strach zůstat s dětmi
sama?
To je otázka, nad kterou jsem nikdy
nepřemýšlela. Takže asi neměla. Já
takhle neuvažuju. Beru všechno tak,
jak to ke mně přichází. Čím dál víc si
uvědomuju, že jediné, co má smysl, je
žít teď, v přítomnosti. Nemá smysl obracet se pořád do minulosti, ta už neexistuje. A budoucnost neznáme. Co
je budoucnost? Nevím. Proč mít tedy
strach z něčeho, co nevím? A strach
se rozplyne. Spousta lidí se zbytečně
stresuje situacemi, které se snaží předvídat, ale které pak třeba vůbec nenastanou. Je to zbytečný strach a zbytečně prožitý stres. Toho se taky snažím
vyvarovat. Já nic moc neplánuju, samozřejmě plánuju třeba to, že musím
nakoupit, uklidit a podobně, ale jinak
nic neočekávám a jsem zvědavá, co mi
život přinese. Kdybych něco očekávala,
upnula bych se na jednu věc, na svou
představu, a kvůli ní neviděla spoustu
dalších možností, které mi přicházejí
do života.
Platí to i o vztazích s muži?
Nevím. Ne že bych se o tom nechtěla
bavit, ale některé pocity neumím dát
do slov. Když to udělám, přijde mi ta
věta pitomá. Jak byste popsala, že mi-

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Vybavuju si, že ležím v hlubokém kočárku pod stromem a vidím, jak se ve slunci hýbou zelené lístečky. Mohlo mi být tak sedm měsíců. Vnímám ten pocit,
kdy vůbec netuším, na co se dívám, ale líbilo se mi, jak se to hezky hýbe.
lujete svého partnera? Své děti? Cokoliv řeknete, je to pořád málo.
Tak jinak. Se svým partnerem jste
se dlouho znali, byli jste přátelé.
Čím to, že se najednou přátelství
změnilo ve vztah?
To právě nevím. Nestalo se vůbec nic
převratného. Jednoho dne jsme se potkali, něco přeskočilo a hotovo. A bylo
to vzájemné. Jak to popsat? Je spousta
věcí jak se říká ´mezi nebem a zemí´,
které je škoda vysvětlovat. Místo, aby-

chom si hýčkali nějaké pocity, snažíme
se je dát do slov. Já například netuším,
jak funguje elektřina, nerozumím jí,
ale používám ji. Nemusím mít všechno
vysvětlené a popsané. Líbí se mi, že je
kolem mě spousta věcí, kterým nerozumím. Ale užívám si je.

Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Make up Eva Hrušková
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