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V mém patriarchátu jsem královnou

ILONA CSÁKOVÁ

Inzerce

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje imunitu,
pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už 50 let

Letos je tomu přesně 50 let, kdy byl Wobenzym poprvé uveden na trh v tehdejším západním Německu, a 25 let u nás. Jen v ČR si lidé za
rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že pomáhá.

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

konzultace na tel.: 800 160 000, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Více na www.wobenzym.cz
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Editorial
Navzdory tomu, že se Vánoce tvářily
jako předvoj jara, že to dlouho vypadalo,
že sníh budou děti znát jen z obrázků,
zima k nám konečně dorazila. Sníh leží i
v nížinách a sáňky a boby, které se zaprášeně válely v supermarketech, konečně
nacházejí své majitele.
I na horách je veseleji. Vlekaři, kteří se
už pomalu smiřovali se soumrakem
lyžování na českých horách, nabrali
druhý dech a pomalu zase věří, že přežijí
další zimu. Chaty a chalupy se úspěšně
plní lyžováníchtivými obyvateli. Pokud
patříte mezi ně a chystáte se strávit pár
mrazivých chvilek na sjezdovce, možná
se vám bude hodit časopis pro pár večerních chvil v teple. Protože co může být
lepšího, než sednout si po dni stráveném
na sjezdovce večer do tepla, začíst se o
něčeho zajímavého a uvařit si k tomu
hrnek dobrého čaje. A o čem si můžete
přečíst?
Určitě nepřehlédněte rozhovor se zpěvačkou Ilonou Czákovou. Nastudujte si,
jaký med si přidat do čaje a jaké skvělé
účinky bude mít, stejně jako čím posílit
imunitu, aby vás na horách nezaskočila
chřipka. Pokud máte doma předškoláčka,
pomůžeme vám vybrat školku, školákovi potom zase správné ergonomické
pomůcky.
Tak si krásně užijte zimy a těším se na vás
zase za měsíc

58 Rakovina nesmí být strašák...
KRÁSA

66 Typy pleti a jak o ně pečovat
Titulní foto: Lenka Hatašová

Těhotenství

Možná patříte mezi to malé procento žen,
které těhotenstvím zkrásněly a navíc je vůbec
nic netrápilo. Potom se vás tento článek
příliš netýká. Bohužel, většina z nás neměla
to štěstí a toto krásné období nám ztěžovaly
mastné vlasy, pálení žáhy, nevolnosti, strie,
nebo hemoroidy. Co s tím a jak přežít
těhotenství alespoň trochu v pohodě?

ABY SE VÁM

TĚŽKOSTI VYHNULY…

Těhotenství
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KDYŽ NÁS TRÁPÍ STRIE
Strie jsou růžové až červené trhlinky,
které postupem času přecházejí do bílé
barvy, způsobené napínáním kůže kvůli náhlé změně váhy. Kůže není schop-

období a přidejte je do vaší diety.
Hydratujte a jemně masírujte pokožku
krouživými pohyby 2× denně.
Chraňte se před sluníčkem a používejte
vhodné krémy.

šující se dělohou. Hemoroidy mohou
být velmi bolestivé, popř. mohou nepříjemně svědit. V některých případech se
může objevit i krvácení z hemoroidů.
Po porodu hemoroidy obvykle samy vymizí, jen výjimečně je potřeba k jejich
odstranění drobná operace.

PREVENCE HEMOROIDŮ
Snažte se vyhnout zácpě, která je hlavní příčinou hemoroidů
Dopřejte svému tělu pravidelný pohyb, stačí krátká procházka každý den,
vhodné je také plavání
Spěte a odpočívejte na levém boku –
dolní dutá žíla, která odvádí odkysličenou krev z nohou do srdce, je uložena
napravo od páteře a spánek na levém
boku tedy usnadňuje oběh krve
Během dne odpočívejte se zvýšenou
polohou nohou

LÉČBA HEMOROIDŮ
Úlevu od již vzniklých hemoroidů vám
mohou přinést:
studené obklady (např. pytlík s ledem)
na postiženou oblast,
teplé sedací koupele,
hygiena po stolici - pokud je to možné,
omyjte konečník po každé stolici vodou
nebo použijte alespoň vlhčené ubrousky.
V lékárnách je na výběr velké množství
volně prodejných mastí a čípků, o jejich
použití se však vždy poraďte se svým
lékařem, protože některé z nich jsou
v těhotenství nevhodné. Bezpečné jsou
koupele a obklady z březové kůry.
na se přizpůsobit náhlé větší velikosti,
kdy se nadměrně napíná a následně
popraská. Strie se tvoří hlavně na břiše, poprsí, stehnech a hýždích. Některé
maminky mají díky správné životosprávě nebo díky dobrým genetickým předpokladům od strií klid. Většina žen ale
musí se striemi počítat.

JAK ZABRÁNIT VZNIKU STRIÍ?
Abyste zabránila vzniku strií, musíte
dodržovat pár důležitých bodů:
Zabraňte přibírání na váze, tak jak vám
doporučí gynekolog.
Dopřejte tělu dostatek výživných látek,
které jsou potřebné k produkci kolagenu před těhotenstvím a během těhotenství. Vše proberte s dietologem,
zjistěte, co z jídel je vhodné pro toto
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Abyste předešla, nebo alespoň minimalizovala vznik strií na jednotlivých partiích těla (bříško, boky, prsa), aplikujte
speciálně vyvinutý krém proti striím,
který je důležitý vmasírovat do pokožky 2x denně (ráno a večer).

NEPŘÍJEMNÉ HEMOROIDY
V těhotenství se u některých žen objeví
hemoroidy (často nesprávně označované jako hemeroidy). Jsou to křečové
žíly, které se vytváří v konečníku a někdy z něj mohou i vyhřeznout ven (často se to stane při porodu). Ke vzniku
hemoroidů v těhotenství výrazně přispívá zácpa a s ní spojené tlačení při
stolici. Dalšími důvody vzniku hemoroidů v těhotenství jsou zvětšený objem krve v těle a útlak žil v pánvi zvět-

ABY NEPŘIŠLY
KŘEČOVÉ ŽÍLY
K mnoha typickým radostem a starostem těhotenství patří i křečové žíly. Právě v těhotenství si mnoho žen poprvé
všimne nevzhledných rozšířených žil na
nohou a u žen, které je již mají, dochází
často ke znatelnému zhoršení.

MYSLETE NA PREVENCI
Nikdo po vás nechce, abyste při první
radosti či šoku ze zprávy o svém těhotenství začala ihned přemýšlet o křečových žilách. Nicméně je dobré si toto
nebezpečí uvědomit včas. Čím dříve
prevenci křečových žil zahájíte, tím
lépe. Zde je několik tipů, co můžete
udělat pro své nohy:

TRAGICKÝ A ZÁROVEŇ VESELÝ A ROMANTICKÝ PŘÍBĚH MLADÉ ŽENY, KTERÁ
PŘI HLEDÁNÍ VE VLASTNÍCH CITECH SKLÁDÁ STŘÍPKY RODINNÉ MINULOSTI.

EVE MAKISOVÁ
TYMIÁNOVÉ DOPISY
Přeložila Jitka Jeníková, 298 Kč

Po smrti své babičky nalezne Katerine na dně skříně pečlivě ukrytou záhadnou krabičku a v ní arménsky psané dopisy a deník. Babiččina minulost je pro vnučku neznámá stejně jako její rodný jazyk. Co jim deník
o životě milované osoby prozradí? Truchlící Katerina odjíždí načerpat síly
na Kypr, kde potkává Aru, mladého Arména, jenž se jí stane průvodcem
nejen babiččinou minulostí, ale i současnou kyperskou arménskou komunitou. Babiččin příběh plný ztrát a bolesti pomáhá Katerine nalézt její
vlastní cestu životem, na které ji čeká nejedno překvapení. Temné obrazy
z období arménské genocidy a následné diaspory střídá kouzlo pohádek,
vůně arménské kuchyně a rozjasňují je hlavní postavy, které čtenáři svým
odhodláním, vírou a humorem přirostou k srdci.
Eve Makisová se narodila v Nottinghamu. Její rodiče jsou kyperští Řekové,
kteří emigrovali do Velké Británie v šedesátých letech minulého století.
Vystudovala žurnalistiku a od roku 1994 působila jako dopisovatelka
londýnského Evening Standard na Kypru. V roce 2001 se vrátila do Anglie. Momentálně žije s mužem a dcerou v Nottinghamu. Je autorkou čtyř
románů. Kniha Tymiánové dopisy získala Zlatou medaili Aurory Mardiganianové, kterou uděluje Armenian Genocide Museum.

KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
INZERCE
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kolem dvanáctého týdne většinou nevolnosti samy od sebe ustávají. Některé
ženy pociťují občasné nevolnosti až do
konce šestého měsíce.

JAK PŘEKONAT TĚHOTENSKOU
NEVOLNOST

Cvičte každý den. Žádné heroické výkony nejsou vhodné, ale třeba jen chvíle
ostré chůze v lese nebo v parku vykoná
mnoho pro váš krevní oběh.
Zajímejte se o svůj váhový přírůstek
během těhotenství a případné pochybnosti konzultujte s gynekologem.
Redukční diety se v těhotenství nedoporučují, avšak nadměrné přibývání na
váze nikomu neprospěje a křečové žíly
to v každém případě zhorší.
Uvelebte se pohodlně s nohama nahoře, kdykoli je to možné. Při sezení použijte nižší stoličku nebo jiný vhodný kus
nábytku na opření nohou, při ulehnutí
můžete nohy podepřít polštářem.
Pokud je to pro vás snesitelné, spěte na
levém boku s nohama podepřenýma
polštářem. Druhým polštářem si podepřete záda, abyste se v této poloze
udržela i během spánku. Protože dolní
dutá žíla, která přivádí krev do srdce,
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je uložena na pravé straně těla, poloha
na levém boku jí odlehčí od váhy těhotné dělohy. Tím se zprostředkovaně sníží tlak i v žilách dolních končetin.
Pořiďte si těhotenské punčochy nebo
punčochové kalhoty, které kompresí
končetiny podporují návrat žilní krve
do srdce. Dnes už není pravda, že těhotenské kompresní punčochy musí být
odpudivé a nevzhledné. Při troše snahy určitě najdete typ, který vám bude
vyhovovat. Punčochy si nasaďte každé
ráno ještě na lůžku, dříve než vstanete.
Noste je pokud možno po celý den.

ACH TY NEVOLNOSTI
75 procent žen trpí v těhotenství nevolností. Jejich hlavní příčinou je zvýšená
hladina hormonu HCG v krvi. Hladina
tohoto hormonu dosahuje vrcholu
mezi osmým a desátým týdnem a pak
se snižuje, což vysvětluje, proč zhruba

1. Mějte po ruce vždy něco malého
k jídlu
To platí jednak přes den, kdy byste
měla sníst spíše hodně porcí - ale také
hodně malých, ale také už ráno, ještě
než vstanete. Zaměřte se na nedráždivou dobře stravitelnou stravu bohatou
na proteiny a sacharidy.
2. Vstávejte pomalu
Není nic horšího, než s žaludkem na
vodě vyletět z postele při prvním zazvonění budíku. Před tím, než vstanete
si ještě na posteli příjemně protáhněte
svaly (ne moc, abyste si bříško nenatáhla - jen tak, aby vás to probralo). V klidu
se posaďte, spusťte nohy z postele na
zem a teprve po chvíli vstaňte.
3. Nejezte žádná tučná, smažená nebo
příliš kořeněná jídla
Obecně nejsou tuky a smažená jídla
zdravá jako taková a mnoho lidí s nimi
má problémy - ani nemusí být v jiném
stavu.
4. Nezapomeňte hodně pít
Pokud zvracíte, může dojít k dehydrataci. Je proto potřeba tělo dobře zásobit vodou (navíc dobře hydratovaná
pokožka vypadá mladší). Pokud vám
dělá příjem tekutin problémy, zkuste
pít jen mezi jednotlivými denními jídly
a ne při jídle.
5. Nakrájejte si citróny
Už jejich vůně vám může pomoci při pocitech na zvracení. Jinak si můžete dát
kousek citrónu do minerálky nebo do
vody, takže vás příjemně osvěží.
6. Odpočiňte si
Nebojte se v každodenním shonu zastavit a relaxovat. Stres jako takový škodí
jak vám, tak i vašemu miminku a nedivte se proto, že se tělo bouří. Při vypjatých situacích pomáhá hluboké dýchání
a hlavně věta stojí mi to opravdu za to
rozčilování

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock. com,
zdroj: maminkam.cz, babycenter.com,
femina.cz

Těhotenství
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PORODNÍ PLÁN
Porod miminka by se mohl přirovnat k malému zázraku. Porodnice, porodní sály
i samotný průběh porodu se oproti dobám nedávno minulým změnily a naštěstí
směrem k lepšímu. Porod už nemusí rodička prožívat o samotě na hekárně
neuvěřitelně dlouhou dobu a pak opět sama na sterilně vyhlížejícím porodním
sále s tím, že tatínek uvidí miminko až nějakou dobu po porodu a to ještě z veliké
dálky.

Těhotenství

Dávno pryč jsou i doby, kdy byla maminka nasměrována do spádové porodnice a neměla úniku. Nikoho nezajímalo, zda jí vyhovuje zařízení, personál, či
způsob vedení porodu. Dnes se můžeme rozhodnout, jak a s kým prožijeme
uvedení našeho miminka na tento svět.
Uvědomme si, že máme svá práva, která
musí i lékaři do jisté míry respektovat.
Pochopitelně to nesmí zajít tak daleko,
aby bylo ohroženo zdraví dítěte nebo
rodičky. A aby porod probíhal pokud
možno hladce podle našich představ,
je zde možnost již během těhotenství
sepsat Porodní plán.

JAK BY MĚL PORODNÍ PLÁN
VYPADAT
Porodní plán je dokument, který vyjadřuje souhlas či nesouhlas se zdravotnickými úkony před i během porodu. Na
porodním plánu nesmí chybět jméno
rodičky, ročník, aby bylo srozumitelné,
komu porodní plán patří a na konci by
neměl chybět podpis a datum. Na začátku dokumentu, by rodička měla popsat svůj obecný postoj k porodu, měla
by vyjádřit to, čeho se obává, na čem jí
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záleží. V další části porodního plánu, by
měla být napsána veškerá porodní přání, nejlépe rozčleněná podle fází porodu. Samostatná část porodního plánu
by měla být tvořena péčí o miminko po
porodu a po celou dobu pobytu v porodnici. Jestliže nastávající rodiče mají
nějaká zvláštní přání týkající se zvyků,
kultury a náboženství, měli by je do porodního plánu rovněž připojit.

ROZSAH PORODNÍHO PLÁNU
Porodní plán by neměl překročit 1
stranu textu. Část textu, který se týká
miminka, může být na samostatném
zvláštním listu papíru. Struktura textu
porodního plánu, může být různá. Závisí pouze na vás. Text můžete rozdělit
do jednotlivých bodů, odstavců nebo
včlenit do tabulky.

KDY PORODNÍ PLÁN ODEVZDAT
Porodní plán přineste do porodnice
přibližně 1-2 měsíce před předpokládaným porodem. Porodní plán zkonzultujte s porodní asistentkou, která vás
upozorní, jestli nemáte v plánu něco
nereálného, technicky nesplnitelného.

Na základě tohoto posouzení lze porodní plán ještě přepracovat, doplnit
apod. Některé porodnice nemohou určitá vaše přání a požadavky splnit, např.
porod do vody v porodnici, která nemá
k dispozici vanu, nebo odběr pupečníkové krve.
Porodní plán v konečné podobě je
potřeba odevzdat 2-4 týdny před termínem porodu do své zdravotní dokumentace. Kopii porodního plánu si vezměte s věcmi, které máte připravené do
porodnice.

CO BY MĚL PORODNÍ
PLÁN OBSAHOVAT…
1) Kdo bude přítomen u porodu.
Otec, prarodič, kamarádka, dula...
2) Studenty medicíny a zdravotní
školy při porodu ano nebo ne.
Bez našeho svolení nemají přístup.
3) Použijete - li vlastní oděv nebo
erární.
Většinou to nechají na vás.

INZERCE

Těhotenství

4) Je vaším přáním rodit přirozeně
s porodní asistentkou, nebo chcete
lékařské vedení.
Nezapomeňte na použití kleští při porodu. Ale jsou-li opravdu nutné, není
vyhnutí.

17) Při velmi malém natržení šít,
nebo nechat srůst přirozeně.

27) Chcete-li využít plný nebo částečný rooming-in. Nadstandard.

18) Dotepání pupečníku, nebo přestřižení pupeční šňůry otcem.
Má taťka tolik odvahy?

28) Pokud nebude bezpodmínečně
nutné, dítě nedokrmovat a když
ano, tak se souhlasem rodičů.

5) Přání, že byste všechny zásahy
před a během porodu rádi konzultovali a měli čas na rozmyšlenou.
Rozhodně byste neměli podstoupit nic,
s čím nesouhlasíte, pokud není ohroženo vaše zdraví nebo zdraví dítěte. Neodmítejte bezhlavě monitoring dítěte
během porodu.

19) Darování pupečníkové krve.
Pravděpodobně jste vyplnili již před
odjezdem do porodnice dotazník.

22) Zda chcete miminko po porodu
položit na břicho umyté, nebo hned
po porodu. Zda zůstane s vámi.

29) Uveďte též všechny osobní údaje:
Termín porodu (můžete porodit dřív),
jména rodičů, adresu, rodná čísla, kontaktní telefony na příbuzné nebo přátele pro případ potřeby, zdravotní pojišťovnu, gynekologa, dětského lékaře,
jména pro miminko (v případě, že se
nebude jmenovat stejně jako matka,
tak i příjmení), pokud máte zdravotní
problémy nebo nějakou alergii, uveďte
je a také sepište léky, které užíváte kvůli kontraindikaci nebo nutnou dietu.

23) Zda si přejete miminko hned po
porodu změřit či ne.
Není to životně důležité a pro miminko
to může být nepříjemné.

Body 27 a 28 uveďte spíše na oddělení šestinedělí, nebo trvejte na
tom, aby PP byl založen do zdravotní karty.

24) Přejete-li si přiložit dítě do 30
min po porodu.
25) Přejete-li si samovolný porod
placenty, pokud vše probíhá jak
má.

Je toho ale hodně, co říkáte? Některé
body vám mohou připadat nedůležité, ale i díky nim můžete předejít nedorozuměním. Seznamte s Porodním
plánem i váš doprovod. Lépe než vy
dohlédne na jeho plnění.

26) Přání, že u všech poporodních
vyšetření dítěte je žádoucí přítomnost matky nebo otce.

Zdroj: naseporodnice.cz,
Foto: Shuttesrstock.com

6) Přejete-li si na vyprázdnění klystýr nebo YAL nebo ani jedno.
7) Přejete-li si oholení nebo ne.
Můžete se oholit i samy doma.
8) V případě císařského řezu způsob anestezie.
Epidural, nebo celková narkóza.
9) Jaké pomůcky byste rády využily
při porodu.
Porodní stoličku, balón, žebřiny, vanu,
atd.
10) Pomůcky, které si přinesete.
Např. relaxační hudba, pomůcky pro
aromaterapii...

20) Souhlasíte v případě potřeby
s transfúzí?
21) Budete fotit, nebo filmovat
porod.

11) Jaké tišící prostředky jsou pro
vás přijatelné.
Epidurál či jiné tišící prostředky, homeopatie nebo pouze ty přirozené jako
je sprcha, masáž, jiná poloha, akupresura...
12) Kde chcete strávit druhou dobu
porodní.
Na porodním křesle, stoličce, ve vodě...
13) V jaké poloze chcete rodit.
V leže, ve dřepu, v pololeže, v kleče, ve
stoje,...
14) Přejete-li si urychlovat porod.
15) Je přijatelné vycévkování před
tlačením nebo po porodu.
16) Zda odmítáte nástřih, nebo
s ním souhlasíte po konzultaci
a v případě natržení.
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Svět nejmenších

BOLESTI BŘÍŠKA
Vaše miminko zničehonic začne plakat, kroutí se, je zarudlé v obličeji, nožičky
přitahuje k bříšku. Křičí, křičí a není k utišení. Když se takto ohlásí bolavé bříško,
je pohoda celé rodiny rychle pryč. Co s tím? Přečtěte si naše tipy, jak svému
drobečkovi můžete rychle a snadno pomoci.

Svět nejmenších
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•

•
•

místo krmení raději přebalením.
Jestliže miminko ve věku 3 týdnů
dostatečně přibývá na váze, prodlužujte intervaly nočního krmení.
Nemají-li tato opatření efekt, doporučuje se dietní léčba, která
u kojených dětí spočívá v přísné
bezmléčné dietě maminky. U nekojených dětí se podávají speciální
mléka pro léčbu alergie na bílkovinu kravského mléka. Zklidnění by
se mělo dostavit do 48 hodin.
Pokud kojíte, omezte příjem silně
nadýmavých potravin.
Kojící maminky mohou pít bylinné
čaje proti nadýmání.

JAK ZKLIDNIT MIMINKO
S KOLIKOU?
Způsobů, jak uklidnit plačící miminko, je mnoho. Mezi nejúčinnější patří
samozřejmě chování, nošení v šátku,
kolébání nebo houpání v kočárku doprovázené zpíváním, broukáním nebo
tichým mluvením. Účinné bývá také
těsné zabalení do zavinovačky, které
miminku připomíná stav, kdy bylo ještě
u vás v bříšku. Vyzkoušet můžete také
tzv. úlevové polohy:
•
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PROČ MIMINKA TRÁPÍ
„PRDÍKY“?

JAK KOJENECKÉ KOLICE
PŘEDCHÁZET?

Nadýmání a plynatost jsou jedny z nejběžnějších zdravotních obtíží, které nás
potkávají, a lze o nich bez zaváhání
prohlásit, že dokážou pořádně potrápit
v každém věku. U miminek se problémy
s bolavým bříškem vyskytují především
v prvních třech měsících života. Jejich
výskyt obvykle souvisí s nezralostí trávicího systému, který si teprve zvyká
na život mimo tělo maminky a musí
se postupně naučit správně fungovat.
K tomu někdy bohužel patří i bolestivý a hodně uplakaný stav, označovaný
také jako kojenecká nebo tříměsíční
kolika. U malého procenta miminek
mohou být obtíže zapříčiněny alergií
na bílkovinu kravského mléka. K dispozici je mnoho návodů, jak miminkům od
bolavého bříška pomoci, pokud však
máte pocit, že problémy vašeho děťátka jsou závažnější než obyčejné prdíky,
neváhejte navštívit svého pediatra, aby
mohla být zjištěna příčina obtíží a vyloučeno závažnější onemocnění.

Kojenecká kolika vzniká náhle, bez
příčiny, u jinak prospívajících miminek,
tzv. z plného zdraví, a často končí odchodem větrů. Projevuje se především
neklidem a neutišitelným pláčem.
Pokud vaše miminko často trápí bolavé
bříško, vyzkoušejte následující tipy:
•
•

•

•
•

Zajistěte co nejklidnější domácí
prostředí.
Dbejte na správnou techniku kojení tak, aby bylo omezeno polykání
vzduchu.
Lahvičku s kojeneckou výživou
nechte před podáním chvíli ustát,
aby spadla pěna, která vzniká při
míchání a která může způsobovat
problémy s nadýmáním.
Vždy nechte miminko po jídle odříhnout.
Upravte režim krmení. Večerní krmení by mělo probíhat mezi 22. –
24. hodinou, nekrmte miminko ve
spánku, při probuzení je zklidněte

•

•

na bříšku na vašem předloktí, tzv.
na „tygříka“;
v klubíčku – zádíčka miminka máte
přitisknutá k břichu, rukama držíte
miminko pod kolínky;
na bříšku na vašich kolenou nebo
na lůžku, hladíte miminko po zádech, jemně poplácáváte po zadečku.

Dále se doporučuje například mírně nahřátá plenka na bříško nebo teplá koupel - pozor, nikdy nekombinujte teplou
koupel a obklady! Úlevu může přinést
také masáž bříška, kdy miminko hladíme po směru hodinových ručiček kolem
pupíku. Někdy miminko utiší monotónní zvuk v pozadí – třeba spuštěný vysavač nebo pračka ve vedlejší místnosti.
Kromě všech výše uvedených opatření
můžete svému miminku pravidelně podávat kapky proti nadýmání
Při výběru kapek proti nadýmání volte
vždy registrovaný lék, u něhož je ověřena bezpečnost a účinnost.

Foto: Schutterstock.com

NOVĚ OTEVŘENO

• Účinnější spalování depotního tuku
Problémových partií - břicha, boky, hýždě a stehna

•
•
•
•

Odstraňování celulitidy
Zlepšení fyzické kondice
Aktivace krevního a lymfatického oběhu
Vyhlazení a zpevnění kůže

PRVNÍ LEKCE

ZDARMA

• Vibrační plošina
• Veslovací trenažér
Kde nás najdete?
Šarochova 495/1
Stará Boleslav
Tel. 723 282 446

www.vacufan.cz

revoluční aerobní stroj pro
redukci pomerančové kůže
a nežádoucího podkožního
tuku

INZERCE
vacufun.indd 1
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Svět nejmenších

PLAVÁNÍ KOJENCŮ
Plavání kojenců a batolat v bazénech - jedněmi prosazováno jako ideální způsob
rozvoje motoriky dítěte, druhými považováno za soudobý trend, moderní
vymoženost bez zjevného pozitivního působení na dítě, třetí skupinou zatracován
jako naprosto nevhodný hazard se zdravím dítěte. K čemu se přiklonit?

Svět nejmenších
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Pohled na rodiče s malým, roztomilým
plaváčkem v bazénu, ve kterém si dítě
zjevně užívá jak příjemného vodního
prostředí, tak přítomnosti rodiče, je jistě přitažlivý a inspirující. Navíc způsob
přijímání vodního prostředí dítětem
dává tušit, že brzké navázání na prenatální vývoj miminka ve vodním prostředí matčiny dělohy umožní dítěti pohyb
ve vodě bez stresu a avizuje možnost
snížení rizika utopení dítěte v důsledku
neznalosti plavání.

NÁZOR PRVNÍ: PLAVÁNÍ
KOJENCŮM PROSPÍVÁ
Zastánci tohoto názoru tvrdí, že plavání je pro malé děti stejně zdravé jako
pro dospělého člověka. Například děti,
jež chodí plavat, jsou třikrát méně nemocné než děti, které plavat nechodí.
Je to tím, že dítě se během plavání
otužuje (teplota se pohybuje okolo 32
ºC) a dětský organismus se stává odolnějším. Plavání je i u miminka sport
a pohyb upevňuje fyzickou kondici.
Pravidelné plavání posiluje srdeční sval,
plavající děti mají „silnější srdce“, takže
počet impulzů za minutu je o přibližně
deset nižší než u dětí neplavajících. Další předností plavání je příznivý vliv na
dýchání: plavající děti si osvojí správnou
techniku dýchání a objem jejich plic je
o 10 až 15 procent větší než u dětí neplavajících. Pohyb ve vodě také pozitivně ovlivňuje a urychluje pohybový vývoj kojenců, plavající děti často lezou,
sedí i chodí dříve než děti neplavající.
Kromě toho plavání také podporuje
správné držení těla. Pohyb ve vodě, tak
jako ostatně každý jiný pohyb, se projeví i na apetitu vašeho děťátka, takže má
obvykle chuť k jídlu. Jestli máte doma
človíčka, který jídlu moc nedá, choďte
s ním plavat a uvidíte ty změny! Totéž
lze poradit maminkám, jejichž dítko
hůř spí, případně má obrácený režim:
zkuste plavání. Plavající děti obecně
dobře spí a díky fyzické námaze, kterou
vynaložily v bazénu, se lépe napravuje
obrácený režim, kdy děťátko v noci bdí
a ve dne spí, do normálu.

NÁZOR DRUHÝ: PLAVÁNÍ
KOJENCŮM ŠKODÍ
Někteří lékaři naopak poukazují na negativní dopad pobytu dítěte v bazénu,
zejména s ohledem na obsah chloru ve
vodě. Neznamená to samozřejmě, že
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byste s dítětem neměli chodit plavat.
Vždy je ale namístě zodpovědně volit,
kam a s kým. Máte-li navíc možnost
volby třeba slaného bazénu, neváhejte.
Tam zápory naprosto eliminujete a zůstanou jen klady.
Rozhodli jste se, že je pro vás plavání to
pravé? Pojďme si k tomu tedy něco říct.

VÍTE, CO JE VANIČKOVÁNÍ?
Možná vás to překvapí, ale vaše plavání rozhodně nebude začínat v bazénu.
První příjde na řadu vaničkování. Jde
o formu plavání pro děti již od 6 týdnů. Probíhat může u vás doma. Pro tyto
malé děti se pak vana přemění v bazének a ony si příjemně užívají koupel. Instruktorka, která vede vaničkování, nejprve maminku učí jak s dítkem ve vaně
pohybovat, jak ho polohovat a jak si
s ním hrát, aby to pro něj bylo příjemné
a prospěšné. Dokonce již v této době
se miminko potápí. A bez lokání, nebo
pití vody. Děti za pomoci jednoduchých
technik proplouvají pod vodou a jsou

spokojené. Takto to probíhá až do 6
měsíců, kdy vana začne být těsná. A to
je okamžik, kdy vyhledat bazén pro
plavání s kojenci a batolaty.

A JSME V BAZÉNU…
Pro děti od 6 měsíců je vhodné plavat
v bazénu. I když, ono slovo plaváni je
nadnesené. Kojenci neplavou klasickými plaveckými styly. Technicky ani nijak
jinak to není možné. Nemají ještě koordinaci pohybů, jsou plně závislí na dospělém, tedy na rodiči. A přesto plavou.
S pomocí rodiče, plavou, potápí se, pohupují se, dovádějí, zkrátka dělají řadu
cvičení ve vodě. Ta jsou perfektně promyšlená a motivují dítě k pohybu, podporují jeho vývoj, po stránce psychické
i motorické. Zásluhou básniček, říkanek
a písniček, které cvičení doprovázejí je
podpořena i komunikace rodiče s dítětem a tak se posiluje i vztah rodič – dítě.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen
nejmenších dětí.

tel. 603 935 585, 733 395 760
Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311

www.plavani.com
plavanibeneﬁt@seznam.cz

Předškoláček

?

JAKOU ŠKOLKU

VYBRAT

Najít pro svou ratolest dobrou mateřskou školku není nic jednoduchého.
Obzvláště v době, kdy na jedno místo připadají minimálně dvě děti, takže
ještě ve dnech zápisů není jasné, zda se tam naše ratolest vůbec dostane.
Je tedy lépe vybrat rovnou školku soukromou nebo dokonce najmout paní
na hlídání?

Předškoláček
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Od dob, kdy jste školku navštěvovali
vy sami, se už mnoho změnilo. Dnešní
rodiče už nejsou odkázáni na jeden
a tentýž systém vzdělávání, ale mohou
si svobodně vybrat z pestré palety alternativních pedagogických přístupů. Máte-li pocit, že koncept tradiční mateřské
školky je poněkud zastaralý a neodpovídá vašemu pohledu na výchovu dítěte, poohlédněte se po některé z alternativních školek ve vašem okolí. Ještě
před tím byste si ale měli ujasnit několik základních věcí.

BLÍŽ K DOMOVU, NEBO K PRÁCI?
Většina rodičů zapíše dítě do mateřské
školy, která je co nejblíže k jejich bydlišti nebo pracovišti. Rozmyslete si, co je
pro vás lepší: mít školku co nejblíž k domovu a nevláčet každé ráno rozespalé dítě přes město, nebo vydržet tuhle
ranní nepohodu a mít možnost vybíhat
odpoledne z práce do školky na poslední chvíli – bez stresu, že vám ujede autobus nebo se dostanete do dopravní
zácpy a nestihnete pro dítě přijít včas?
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POROVNÁVEJTE
Obejděte několik předškolních zařízení, abyste měli možnost srovnání.
Přitom se nebojte dát na intuici, radí
psychologové. Školka, která bude působit depresivně na vás, zřejmě nebude
vyhovovat ani vašim dětem. Přátelské
prostředí je často víc než nabídka deseti
zájmových kroužků.

SEZNAMTE SE S UČITELKOU
Trvejte na tom, že si chcete promluvit
s budoucí učitelkou svého dítěte. I kdybyste ratolest zapsali do nejvyhlášenější
školky pod sluncem, problém může být
nakonec v učitelce. Pokud bude používat jiné výchovné metody, než respektujete vy, a bude naladěná na jinou
životní strunu než vaše rodina, budete
nespokojeni vy i vaše dítě. A nakonec
i učitelka, když jí budete dávat najevo
svou nelibost. Mějte na paměti, že boje
rodič versus učitel u nás zatím stále ještě často odnáší dítě.

17 hodin. Na malých městech mohou
zavírat dřív. Některé mateřské školy přijímají děti jen do určité hodiny, zpravidla do půl deváté nebo deváté. Pokud
pracujete na směny, nemusí vám tento
režim vyhovovat. Když jste v práci do
noci, proč byste nemohli být s dítětem
ráno? Jestliže ředitelka argumentuje
tím, že byste pozdějšími příchody narušovali řád školy, nevěřte jí. Jsou školky,
které se potřebám rodičů přizpůsobí
bez problémů.

POZOR NA ŠIKANU
V drtivé většině mateřských škol jsou
děti rozděleny do tříd podle věku. Jestliže jsou právě v té vaší namíchány od
tříletých po předškoláky, uvažte, jestli
takový kolektiv bude právě pro vaše
dítě užitečný. Rodiče někdy poukazují na to, že větší děti ty malé šikanují.
Učitelkám na druhou stranu vyhovuje,
že jim starší děti třeba pomohou obléknout mrňata na vycházku.

POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY NEVADÍ

ALTERNATIVNÍ ŠKOLKY

Většina školek má otevřeno od 6.30 do

Rodiče, podle kterých běžná předškolní

Předškoláček

zařízení málo akceptují osobnost dítěte, se mohou poohlédnout po školce
s alternativním programem. Například
mateřské školy s programem italské pedagožky Marie Montessoriové pracují
podle zásady: „Pomoz mi, ať to dokážu sám.“ Učitelky v nich děti nenásilně vedou k tomu, aby se samy naučily
poznávat svět. Prakticky je zaměřena
i waldorfská mateřská škola, školky Začít spolu učí děti pomocí projektového
vyučování. Ve všech uvedených typech
výukových programů mohou děti pokračovat v základních školách.
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PTEJTE SE RODIČŮ
Ideální je, když se znáte s maminkami
ze sousedství, jež mají starší děti. Která
ze tří školek v okolí je nejosvědčenější
a které se máte vyhnout, se nejlépe dozvíte na pískovišti. Zkušené matky vám
potvrdí, že záleží zejména na jednotlivých učitelkách. Jedna semetrika může
zkazit pověst celé škole.

OD KDY NASTOUPIT?
Oslaví vaše dítě třetí narozeniny až
v únoru? Některé mateřské školy ho
přijmou už v září, jiné budou striktně

trvat na tom, že děti berou až od tří let.
I v takovém případě nezapomeňte přijít
k zápisu. Pokud to neuděláte a školka
bude obsazená, dítě vám v průběhu
školního roku nepřijmou.

ZMĚNY? TĚŽKO!
Když si vyberete špatně, máte omezenou možnost nápravy. Budete-li si na
učitelku nebo školku stěžovat, moc
nezmůžete. A když se ve školce potomkovi nebude líbit, zažijete každé ráno
plačtivé (nebo i hysterické) scény. Můžete sice zkusit přehlásit dítě do jiné

Předškoláček

vymýšlejí seznam úkolů, připravují pomůcky, motivují děti a sledují je při plnění úkolů. Tento tzv. daltonský plán je
často využíván školkami a školami jako
doplněk k tradičnímu systému v podobě několikahodinových „daltonských”
bloků.

ŠKOLKA MONTESSORRI

INZERCE

V mnohém podobný přístup k dětem
nabízí i školky Montessori. Ostatně zakladatelka tohoto pedagogického přístupu, italská lékařka Marie Montessori
(1870 - 1952), úzce spolupracovala s již
vzpomínanou Helen Parkhurstovou.
Hlavním heslem tohoto způsobu vzdělávání je Pomoz mi, abych to dokázal
sám. Učitel přistupuje k dítěti jako
k hotovému člověku, jakoby dospělému: chová k němu respekt, dává mu
možnost svobodné volby, ale pomáhá
mu tam, kde je to potřeba. Skrze vytvoření správného prostředí a připravení pomůcek podporuje přirozený zájem dítěte, které se učí díky své vlastní
tvořivosti. Dospělý nemá podle Marie
Montessori žádné právo dítě formovat,
naopak se má zaměřit spíše na svoje
vlastní nedostatky a negativní povahové rysy namísto hledání chyb u dětí.
V Montessori školce jsou spolu ve třídách děti různého věku, aby si mohly
vzájemně pomáhat starší a mladší děti.
Samotná třída bývá rozdělená do několika koutků: každý koutek je věnován
jiné oblasti, například výtvarné, hudební, zeměpisné apod.

WALDORFSKÉ ŠKOLKY

mateřské školy, ta už ale nemusí mít
volné místo. A kdyby přece jen měla,
bude si dítě muset zvykat na nové prostředí, učitelky a děti. Když se adaptace
nezdaří, nezbude vám než dítě ze školky odhlásit a najmout si chůvu nebo
zůstat doma.

ALTERNATIVNÍ ŠKOLKY
Mateřské školky dnes nabízejí různé
přístupy k dětem a jejich vzdělávání.
Tyto pedagogické postupy mají navzdory jejich rozdílným a povětšinou
cizím názvům leccos společného. Nabí-

zíme vám stručné představení tří nejznámějších.

DALTONSKÁ ŠKOLKA
Způsob výuky na tzv. daltonských
školách vytvořila Američanka Helen
Parkhurstová (1886-1973) a vychází ze
tří zásad: volnost, samostatnost a spolupráce. Děti sami rozhodují o tom, kdy
a jakou činnost budou vykonávat, pracují v tempu, které si samy určí, učí se
spolupracovat s ostatními dětmi i učiteli a samy svoji práci hodnotit. Učitelé pro ně připravují vhodné prostředí:

Dalším alternativním vzdělávacím směrem je waldorfská pedagogika pocházející z Německa. Metodu vytvořil
rakouský pedagog, filosof a umělec
Rudolf Steiner (1861-1925) se svými
spolupracovníky a vychází z anthroposofie - duchovní vědy, jejímž cílem je
člověk chápaný ve své celistvosti jako
bytost tělesná, duševní a duchovní. Systém tak spočívá ve všestranném rozvoji
dítěte: v rozvoji vůle, cítění i myšlení;
v praktických stejně jako uměleckých
oborech; znalostech i tvůrčích a sociálních dovednostech. Během týdne se ve
školce proto pravidelně střídají nejrůznější činnosti od malování přes pečení
chleba až po práci se dřevem. Schopnosti děti se totiž liší a každé by mělo
dostat příležitost k jejich rozvoji, a to
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Předškoláček

prostřednictvím volné hry. Velký důraz
školka klade na nejrůznější rituály, veškeré hračky jsou z přírodních materiálů.

EKOLOGICKÉ ŠKOLKY
V těchto školkách se děti učí chránit přírodu, zdravě žít a třídit odpad. Od příchodu do školky jsou děti po celý den
vedeny k lásce k živé i neživé přírodě. Je
zde podporována sportovní výuka pro
zdravý vývoj dítěte, například cvičením
jógy a plaváním. Existuje také spousta
různých relaxačních zařízení, jako je
solná jeskyně, která podporuje imunitu
dětí. V odpoledních aktivitách se rozvíjí
umělecké nadání prostřednictvím nejrůznějších kroužků - výtvarných, pohybových, hudebních či keramické dílny.
Všechny tyto aktivity podporují zdraví,
nejen tělesné, ale i duševní, a pomáhají
ke správnému zapojení dětí do kolektivu. Programy úzce souvisí i se stravováním, které je v těchto školkách také
velmi důležité. Dle výběru jednotlivých
školek se dítě může stravovat přirozeně zdravou stravou či speciální stravou
vegetariánskou nebo veganskou, které
podporují respektování života každé
bytosti. Tyto eko školky si také zakláda-
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jí na dobrém vztahu nejen mezi dětmi
a „tetami”, ale i mezi rodiči a školkou.
Adaptace se zde přímo vyžaduje a záleží jen na rodičích, jaký čas stráví s dětmi
ve školce. Dokonce se mohou zúčastňovat i akcí, které školka pořádá. Snaha o neformální vztahy je zde jedním
z hlavních bodů programu.

ZAČÍT SPOLU (STEP BY STEP)
Původní program Step by step se začal
vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku
a procesu učení i z praxe mnoha škol.
Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity - to jsou vlastně stolky ke kterým
náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (uvedla jsem centrum psaní, čtení,
matematiky, věd a objevů, ateliér, ale
mohou existovat i jiná). Učivo ve všech
centrech se vztahuje vždy po určitou
dobu (např. týden) k jednomu tématu
a je vybíráno tak, aby se naplňovaly
požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během
týdne musí vystřídat všechna centra.
V každém centru děti plní zadané úko-

ly - některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem.
Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že
nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud
jsou některé děti dříve hotovy, mohou
plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít
libovolnou jinou činnost (např. čtení).
Učitel má čas na děti, které vyžadují
větší pozornost. Hotové práce si děti
nejprve samy hodnotí, poté je dávají
zhodnotit učiteli nebo hodnotí všicni
společně, a nakonec je zařadí do své
složky (tzv. portfolia), kde se postupně
hromadí práce během celého pololetí
(roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte. Pro práci
v centrech bývá ve třídě ještě asistent,
který se věnuje dětem stejně jako učitel - to však záleží na možnostech školy
(někdy se může jednat o vychovatelky
z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Jana Abelson Tržilová,
Foto: Shutterstock.com,
zdroj: skolak-a-predskolak.zdrave.cz,
mimi-klub.cz, alternativniskoly.cz

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

Škola základ života

VYBERTE SI TO

SPRÁVNÉ PERO

Umění číst a psát dělá z lidí lidi. Odlišuje nás od strojů. To, že psaný text umíme
pochopit, popsat vlastními slovy a dále interpretovat. V písmu se odráží naše
psychická i fyzická stránka. Ve škole se učíme jednotný typ písma, v průběhu času
však svůj naučený styl odlišujeme. Stává se tak vyjádřením naší osobnosti.

Škola základ života
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Škola základ života

S procesem psaní je úzce spojen mozek,
který řídí veškeré naše činnosti - chování, mluvení a gestikulaci. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy celému
našemu tělu a tudíž také ruce při psaní.
Proto je písmo - rukopis - obrazem našich vlastností promítnutých na papíře.
Podobně jako u otisků prstů platí, že
ani u písma nenajdeme dva stejné rukopisy.
Člověk má v radostném rozpoložení
písmový obraz uvolněnější – písmo je
větší, vzletnější, napsané rychleji. Naopak pod vlivem nálady smutné míváme písmo menší. Z písma jsme taky
schopni vyčíst, zda byl pisatel unaven či
dokonce v depresi – tehdy tahy ztrácejí
štíhlost, zdrobňují se, může v nich být
patrná i jistá křečovitost a další znaky.
Naopak bychom asi očekávali, že nebude žádný problém z písma vyčíst, zda
patří muži nebo ženě. Omyl, s jistotou
to lze určit pouze v 15% případů. Můžeme sice hovořit o typických mužských
či ženských rysech písma, ale ve skutečnosti se jedná o povahové vlastnosti,
jejichž nositelem může být jak muž, tak
žena.
Obdobná situace nastává i ohledně
pisatelova věku. Existují totiž písma
starých lidí, která se vyznačují velkou
plynulostí písmového tahu a naopak
písma mladých se stařeckými rysy. S jis-
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tou nadsázkou by bylo možno říci, že
písmo spíše vypovídá, na kolik se cítíme, než kolik nám doopravdy je.
Co můžeme například z písma vyčíst:
•
sklon řádky odhalí optimismus či
pesimismus pisatele
•
sklon písma je ukazatelem emociální stability
•
rytmus a rychlost psaní často vypovídají o duševní vyrovnanosti a pohotovosti v myšlení
•
silný tlak na pero vypovídá a naléhavosti, slabý tlak často znamená
citlivost
•
mezery mezi slovy podávají svědectví o vztahu pisatele k ostatním
lidem, dále také míru jeho společenskosti a potřebu osobního prostoru
Další zvláštností spojenou s mozkem je
rozdělení lidí na praváky a leváky. Je
to dáno tím, že mozek je rozdělen na
dvě hemisféry – pravou a levou. Pravá
řídí levou polovinu těla, levá naopak
pravou. U praváků je tedy dominantní
levá hemisféra mozku, u leváků pravá.
Statistiky uvádí, že pouze
10% lidí
jsou opravdoví leváci. Leváctví je navíc
ve většině případů dědičnou záležitostí. Může být také ovlivněno hladinou
testosteronu (samčí pohlavní hormon)
v období nitroděložního vývoje. K le-

váctví patří nerovnoměrnější vývoj
v dětství než u praváků. Leváci mohou
mít poruchy v učení, na druhé straně
jsou však tvořivější a lépe zvládají prostorové, zrakové a matematické úlohy.

PSANÍ RUKOU – JE VŮBEC JEŠTĚ
POTŘEBA?
Někteří z nás si možná řeknou, že
v dnešní přetechnizované době, kdy
jsme neustále obklopeni počítači a mobilními telefony, již tužka a papír nemají své místo. Je přeci daleko snazší
poznámku zapsat do Outlooku či telefonní číslo poznamenat rovnou do telefonu. Přesto bychom na psaní neměli
zanevřít. Díky psaní rozvíjíme svou jemnou motoriku, jsme schopni koordinace oko – ruka atd., což jsou dovednosti
důležité i v jiných oblastech života než
je pouze psaní. Jejich podstatou je takzvaná grafomotorika, což je veškerý
soubor činností, který člověk vykonává
při psaní či kreslení. Tyto dovednosti
mohou také podpořit rozvoj představivosti a fantazie. Je praktické je rozvíjet
již během raného dětství, například použitím různých her a zajímavých materiálů a pomůcek, které dokáží přilákat
dětskou pozornost. Pro představu se
může jednat o manipulaci s drobnými
a křehkými předměty, vhodným tělesným cvičením (jako uvolňování a zpevňování svalů ruky a celého těla), nácvik

Škola základ života

„špetky“, obkreslování a napodobování obrázku a tak dále.

JAK VYBRAT TUŽKU A PERO PRO
ŠKOLÁKA?
Při kreslení, procvičování grafomotoriky a stejně tak i při počátečním psaní je
třeba věnovat samozřejmě pozornost
výběru vhodného psacího náčiní. Psací
náčiní volíme takové, u kterého dítě
musí vynaložit přiměřený tlak, ani moc
silný ani téměř neznatelný. Jako pohyb
využíváme především tah psacího náčiní po papíře.
Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou zanechává znatelnou jednolitou stopu.
Tužky – vybíráme široké a s měkkou
tuhou. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí
pak dítě na tužku velmi tlačit a dítě si
tak může snadno fixovat silný tlak na
tužku z důvodu viditelnosti psané stopy. Proto vybíráme tužky s tuhou měkčí
tak, aby psaná stopa byla za přiměřeného tlaku zřetelná.
Vhodné jsou tužky trojhranné. V současné době se setkáváme i s ergonomickýni tužkami, které odpovídají velikosti dětské ruky a podporují správný
úchop. Také jsou dostupné tužky přímo
pro praváky či leváky. Pak je třeba dodržovat, aby typ laterality byl shodný
s typem tužky.
Tužka by měla mít nejen přiměřenou
šířku tak, aby byla vhodná pro dětskou
ruku, ale i vhodnou délku. Krátké tužky jsou velice nevhodné, stejně tak jako
tužky hladké a kulaté. Po hladké kulaté
tužce dítěti ruka klouže a dítě pak tužku drží příliš nízko nad psacím hrotem.
Pokud dítěti dělá problém správný
úchop, můžeme použít nástavec na
tužku, který správný úchop tužky podporuje. Nástavců je celá řada, některé
jsou speciálně pro leváky či praváky,
jiné jsou univerzální. Pokud by dítěti
žádný z dostupných nástavců nevyhovoval, je možné nástavec vyrobit z moduritu. Takovýto vyrobený nástavec má
tu výhodu, že odpovídá přímo konkrétní ruce, podle které byl zhotoven.
Pokud dítě začíná psát tužkou, je nutné věnovat pozornost také tomu, jak je
tužka ořezána. Pro malé děti nejsou tužky ořezané do ostrých špiček vhodné. Při
sebemenším tlaku se hrot láme. Tužka
by měla být přiměřeně „opsaná“, tak
aby zanechávala rovnoměrnou stopu.
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Pastelky – pro výběr pastelek platí
stejná pravidla jako pro výběr tužky.
Pozornost věnujeme tomu, aby pastelka měla měkkou a kvalitní tuhu, byla
přiměřené délky a zanechávala po sobě
kvalitní stopu tak, aby dítě nemuselo
vyvíjet nadměrný tlak.
Kreslící kulička – je určena malým dětem a dětem, které ještě neumí správně držet tužku. Je to kulička, která
svojí velikostí respektuje velikost dětské ruky. Z každé strany má voskový
„hrot“ jiné barvy ( celkem 6 barev).
Práce s kreslící kuličkou by měla předcházet nácviku špetkového úchopu.
Voskové pastelky – pro děti, které vykazují obtíže v grafomotorické oblasti
jsou běžné voskové pastelky nevhodné.
Pokud dítě neumí vynaložit přiměřený
tlak na voskovou pastelku, ta se ihned
láme. Navíc tyto pastelky jsou velmi
krátké a kulaté. Jejich tvar nepodporuje vhodné držení.
V současné době jsou na trhu voskovky i trojhranné i delší, nebo trojhranné
ploché voskovky. Přesto však voskovky
jako psací náčiní podporující rozvoj
grafomotoriky jsou nevhodné. Hodí
se spíše jako prostředek pro výtvarné
techniky.
Fixy – zanechávají jednoduše znatelnou stopu s minimálním tlakem. Jako
prostředek na nácvik grafomotorických prvků jsou klasické fixy nevhodné.
Běžné fixy nepodporují vhodný úchop.
V současné době jsou na trhu trojhranné fixy s odpruženým psacím hrotem,
které lze, na rozdíl od klasických fix,
doporučit.
Barvy (vodové, prstové) jsou vhodné
především pro vykrývání plochy.
Prstové barvy jsou vhodným doplňkem
při prstových cvičeních, kdy dítě dobře
vidí stopu svých prstů.
Vodové barvy sice také mohou zanechávat viditelnou psanou stopu, ale
při nerozvinutých grafomotorických

schopnostech, kdy dítě nemá zvládnutý
správný úchop psacího náčiní a nedokáže správně vyvinout přiměřený tlak
na štětec, může docházet k tomu, že
stopa, která je buď neviditelná (v případě malého tlaku), nebo v případě
vedou štětec velkým tlakem, štětiny se
ohnou a dítě pak na papír tlačí nikoli
štětinami, ale kovovým koncem, ve kterém jsou štětiny zachyceny.
Křídy jsou u dětí velice oblíbené. Snadno zanechávají viditelnou stopu, ale
jejich čtverhranný tvar znesnadňuje
špetkové držení. Čtverhranné křídy
dítě vybízejí k držení pomocí celé dlaně nebo všemi prsty. Navíc se snadno
lámou.
Plnicí pera určená pro školáky mívají
různě kvalitní hroty, buď plechové (nejlevnější a nejméně kvalitní modely, lisované z jednoho kusu plechu). Na hrotu
pera je navařena kulička ocelová, s příměsí iridia či iridiová.
Pera mohou mít různě dlouhé násadky. Pro děti jsou vhodná pera s delšími
násadkami. Násadky mohou být vytvarované tak, aby podporovaly správný
úchop, dražší plnicí pera mohou mít
i tvarovaný hrot vyhovoval pravorukému nebo levorukému způsobu psaní.
Školní pero (roller) - děti s ním píšou
denně, a proto musíme dbát na správný výběr. Mělo by mít trojhranný (ergo)
úchop, který dětem pomáhá navést prsty ke správnému držení. Pokud je navíc
vybaveno masážními body, psaní ještě
více zpříjemní. Mělo by se s ním psát
lehce, bez nutnosti tlačení a na kvalitním papíře by se nemělo rozpíjet ani
propíjet. Samozřejmostí je nezávadný
zmizíkovatelný inkoust. Rollery české
výroby všechny tyto požadavky splňují.

Zdroj: grafomotorika.estranky.czclanky,
foto: Shutterstock.com

KVALITNÍ ČESKÁ ŠKOLNÍ PERA

VÝBAVA KAŽDÉHO ŠKOLÁKA

TORNADO COOL ART. 4775
• má gumový, neklouzavý a konstrukčně ideální trojúhelníkový ERGO
úchop, navíc doplněný masážními body pro snížení únavy při delším
psaní; tento ERGO úchop byl vyvinut ve spolupráci s pediatry a vysokoškolskými pedagogy – specialisty na prvopočáteční psaní a kreslení a je masivně doporučován odborníky na tzv. „zdravé psaní“;
výrazně podporuje správný vývoj grafomotoriky u dětí,
• je doporučováno pro praváky, leváky i dysgrafiky,
• vylepšený zmizíkovatelný a rychle zasychající modrý inkoust má
atesty zdravotní nezávadnosti,
• prezentuje se tenkou a extrémně dlouhou psací stopou.
• pera TORNADO jsou k dostání i v nových, velmi atraktivních barevných kombinacích.

Pera TORNADO i ostatní výrobky Centropen
k dostání v každém dobrém papírnictví

www.jak-spravne-psat.cz

Nastartujte organizmus s řadou Fit den!
Nový rok je vždy výzva. Zkuste letos hubnoucí předsevzetí s Fit chleby Penam a uvidíte, že to opravdu není těžké. Výborný je Slunečnicový celozrnný
chléb z řady Fit den. Obsahuje spoustu slunečnicových semínek, které výborně
chutnají a jsou zdrojem kvalitních tuků potřebných pro naše
tělo. Chlebík také obsahuje
vlákninu, která tělu a trávení velmi prospívá. 250
gramové balení zakoupíte
ve vybraných obchodních
řetězcích.
Více na www.penam.cz.

Užijte si vy a vaše děti
radost a pohodu
v overalech od

Chytře na opruzeniny
Celé dny v plenkách dávají citlivé dětské pokožce zabrat. Zadeček miminek
kigu novinka.indd
často trápí zarudnutí a opruzení. Dopřejte svému miminku tu nejlepší péči
s mastí Rybilka® Neo. Její unikátní receptura z oleje z tresčích jater je nyní
vylepšená o další blahodárné složky (panthenol, mandlový olej,
oxid zinečnatý a vitamin E). K dostání je přímo v lékárnách,
nyní dokonce ve výhodném balíčku. Najdete v něm 2 x 100
ml balení masti Rybilka® Neo a praktické Vlhčené ubrousky
Rybilka® Neo s panthenolem jako dárek. Akce platí
do vyprodání zásob.
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Klidné usínání se světlem a zvuky

Zimu překonáme snadněji!

Pokud chcete svým dětem poskytnout klidný spánek, jistě vás zaujmou
novinky značky Cloud b. Chameleon Karlík z jemného plyše, který různobarevně svítí a hraje uklidňující zvuky. Svými duhovými světýlky v dětech
vyvolává různobarevné snové fantazie. Tento přítel do postýlky také vydává příjemné zvuky deštného pralesa a uklidňující jamajskou melodii. Druhá
novinka je roztomilá žabička z nejjemnějšího hustého plyše, na jejímž bříšku problikávají světýlka jako světlušky. Nabízí zvuky žabek a cvrčků nebo
jemnou, uklidňující melodii. Na všechny výrobky Cloud b je záruka 4 roky.
www.klidneusinani.cz

www.AroniaOriginal.cz

Fokus-2016-kampan-01-inzerce-Moje-rodina-104x65mm+5mm-TISK.pdf 1 28.1.2016 14:06:40

Brýle světových značek? Ve FOKUS optik!
Přijďte si vybrat z modelů mnoha světových výrobců dioptrických obrub
či slunečních brýlí. Gucci, Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Hugo Boss nebo
velmi oblíbené fashion značky jako Versace, Max Mara, Emporio Armani,
Ray-Ban, Vogue, Boss Orange nebo Tommy Hilfiger či Carrera.
To vše za zajímavé ceny a s výhodnými slevami.

BÝT
HOSTITELKOU

www.fokusoptik.cz

se vyplatí...

Pozvěte své kamarádky a čerpejte výhody hostitelky na maximum!
Vaše nezávislá kosmetická poradkyně se s vámi podělí o zkušenosti a rady z oblasti péče
o pleť a dekorativní kosmetiky.
Být hostitelkou má své výhody!
Získáte 50% slevu* na přípravek Mary Kay® podle svého výběru.
Naučíte se správně pečovat o svou pleť a používat přípravky vhodné pro svůj typ pleti.
Nezávislá kosmetická poradkyně vás krásně nalíčí.
Dozvíte se o nejnovějších tipech a trendech vizážistů.
Vyzkoušíte si sama přípravky předtím, než si je zakoupíte.
Užijete si báječnou zábavu se svými kamarádkami.
Ověřte si u své nezávislé kosmetické poradkyně, jestli je do hostitelského programu zapojena.
STAŇTE SE HOSTITELKOU
A S KAMARÁDKAMI OBJEVTE SVĚT,
KTERÝ MILUJETE.
* 50% sleva se vztahuje na jakýkoliv přípravek Mary Kay® při celkovém prodeji v minimální hodnotě 3000 Kč.

www.marykay.cz

Zdraví

JAK POVZBUDIT

IMUNITU?
Imunitní systém je tou nejmocnější zbraní, kterou naše tělo každý
den bojuje s nebezpečnými vetřelci (bakteriemi, viry, rakovinou),
a pomáhá nám tak neonemocnět. I jemu ale občas dojdou síly.
Stane se tak to, o co nejméně stojíme. Nemoc nás dostane.
Dříve než dojde k nějaké ošklivé příhodě, měli bychom sami pro
sebe něco udělat.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Co takhle třeba změnu životního stylu
a stravovacích návyků?

ZDRAVÉ DESATERO
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Správný jídelníček musí rozhodně
obsahovat více vitamínů a minerálů, než hamburgerů a hotdogů.
Cvičení po ránu není nesmysl, ale
nutnost.
Snídaně by měla být určitě vydatnější, než večeře.
Pět menších jídel je lepších, než
jedno velké
I dvacetiminutová procházka na
čerstvém vzduch stojí za to.
Den nemá 24 hodin proto, aby
dvacet patřilo práci - dlouhodobé
přetížení žádný organismus neunese.
Dobrý spánek je také umění. Nesnažte se přehlížet to, že vás trápí
nespavost. Je to dokonalá propustka k nemoci.
Vztahy jsou důležitější, než peníze
a pohoda prospěje zdravému životu víc, než luxusní dovolená na
Kanárech.
Většina věcí se dá vyřešit i bez stresu, který vyřadí imunitní systém
z provozu spolehlivě.

10. Radost a úsměv mnohdy zmohou
víc, než krabička multivitamínů.
Připadá vám naše desatero poněkud
úsměvné? A vidíte, pokud se jím budete řídit, projdete životem zdraví a v pohodě. Abyste ale neřekli, že vám dlužíme nějakou opravdu odbornou radu.
Samozřejmě vám ukážeme i nějaké další cesty k posílení imunity.
Pokud chceme posílit imunitu, měli bychom upravit svoji výživu, být fyzicky
přiměřeně aktivní, omezovat stresové
situace a vhodným způsobem otužovat
svůj organizmus. Především v situacích,
kdy máme sníženou obranyschopnost,
jako je tomu teď na konci zimy, mají
své nezastupitelné místo vitamíny, probiotika a enzymy. Probiotika příznivě
ovlivňují střevní mikroflóru. Přijímat je
můžeme jak ve formě potravinových
doplňků. Tak i ve kvalitních mléčných
výrobcích.
Vitamíny, které organizmus nevyrábí,
a proto musíme dbát na jejich pravidelný přísun, se stávají v našem těle důležitou složkou enzymů. A bez enzymů by
nemohly probíhat žádné biochemické
procesy, bez nich by neexistoval život.
Některé enzymy v našem těle modulují

a řídí správné fungování imunity. Dokáží ji nastartovat a zvýšit její obranyschopnost a ve správný okamžik zase
dovedou její aktivitu utlumit. Udržují
tak imunitní systém ve zdravé rovnováze. Jestliže je ale naše imunita oslabena, podpoříme činnost enzymů, které
řídí imunitní pochody v našem těle, dodáním obdobných enzymů zvenčí.
Podobným způsobem musíme doplňovat i vitamíny. 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 BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglukany, čistě přírodní látky, které podporují imunitní systém, snižují hladinu
cholesterolu a zvyšují vitalitu.
Dostatečná preventivní denní dávka
pro dospělou osobu by měla být 100200 mg/den standardizovaného množství betaglukanu. Při nachlazení a jiných onemocnění samozřejmě i více.
Velmi důležitá a opomíjená je čistota
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VÉ ŽELATINKY
MULTIVITAMINO

s rakytníkem

20 % ovocné šťávy
RAKYTNÍK OBSAHUJE

• více než 190 bioaktivních látek
• 25 x více vitaminu C než citrusy
• vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému
Doplněk stravy

Vyrábí: TEREZIA COMPANY Žádejte v lékárnách nebo na bezplatné lince 800 72 72 72 www.terezia.eu
INZERCE

Přípravky z řady BEtaGLUKaN

2016_01_22_CZRZ48_Moje rodina a ja_c2_210x148.indd 1

určené dětEm
Betaglukan JUNIOR

22.1.2016 9:36:55

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

doplněk stravy

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

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

V balení 150 ml v ceně cca 180,-Kč.

www.betaglukan.cz, www.nukleotidy.cz

www.glukanek.cz

Betaglukan FORTE
30 a 60 tobolek

Betaglukan IMU
30, 60 a 120 tobolek

NUKLEOTIDY
30 tobolek

Další přípravky
s betaglukany

určené pro dospělé:

www.gynpharma.cz

Zdraví

nabízeného betaglukanu. Za kvalitní
se považuje betaglukan od 70% čistoty
a výše.
Na zdroji samotném moc nezáleží, protože když je betaglukan dostatečně
vyčištěn a v dostatečném množství, má
relativně stejné účinky. Je tedy jedno,
zda je získán z hub, kvasinek, mořských
řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale
geneticky a historicky biologicky nejblíže betaglukan z kvasinek, protože se tu

44

s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo
tisíce let.
Velmi důležité tedy je vybrat správný
betaglukan. Seriózní firma uvádí klinické zkoušky nebo publikace popisující
experimenty na zdroj svého betaglukanu. Naopak varující je text, který si navzájem výrobci opisují bez konzultace
s odborníky. A také text, ve kterém je
nesmyslný sáhodlouhý seznam účinků
betaglukanu. Betaglukany jsou účinné,

ale nejsou zázrakem na všechny nemoci
světa.
Čistota a obsah samotného betaglukanu jsou nejdůležitějšími informacemi
pro spotřebitele!

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 na-

Zdraví

případy jakýchkoli nepříznivých účinků,
takže našemu organizmu naprosto nevadí ani jeho dlouhodobé užívání.

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

CO ZPŮSOBUJE STRES

INZERCE

Naše tělo je od přírody nastaveno na
obranu před vnějším prostředím. Cítí-li
se vědomě nebo podvědomě ohroženo,
vydává všechnu energii na akci uteč/
udeř. Bývá tomu ve chvíli velké stresové zátěže. Když prožíváme dlouhodobý
nesoulad v práci nebo doma. V té chvíli
se vyloučí stresové hormony, odpojí se
přední mozek. Tělo přestane vytvářet
obranné krvinky T-lymfocity a protože
se soustřeďuje na vnější obranu, nedostává se mu energie na obranu proti
vnitřnímu napadení viry a bakteriemi.
Jste často nemocní, unavení, bez nálady. Vaše tělo nestačí odbourávat toxiny,
které samo vytváří a začínají vypovídat
službu i oslabenější orgány
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 šípkový 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

darmo. 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.
Obsahuje totiž více než 190 biologicky aktivních látek, vitaminy, minerá-

ly, aminokyseliny a OMEGA-3, 6, 7 a 9
mastné kyseliny. Přirozené obsahuje
až 25x více vitaminu C než ovoce s největším obsahem tohoto vitaminu – pomeranč nebo kiwi. Jediná oranžová
bobulka obsahuje denní doporučenou
dávku vitaminu C pro zvýšení imunity
v zimních měsících. Zkrátka díky svému
obsahu velkého množství léčivých látek
dokáže pomoci při skutečně nejrůznějších problémech. Navíc nejsou známy

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
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Zdraví

že tento systém blahodárně povzbudí
vaši obranyschopnost, ale zároveň při
jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ
KOLOSTRUM
Že nevíte, o čem mluvíme? Je to přitom
velice jednoduché. Tento nápad za nás
v podstatě vymyslela sama matka příroda. O vhodnosti mateřského mléka
pro lidský organismus už jsme jistě slyšeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže
u mláďat savců zajistit pevné zdraví do
budoucího života, už tolik známý není.
A přitom jde vlastně jenom o jednoduchý proces, kdy mládě saje mléko od
maminky a tím naprosto jednoduchou
cestou získává veškeré potřebné látky
pro budování své obranyschopnosti.
Kozí kolostrum je tedy produkt z kozího mleziva. Kozí mlezivo není v podstatě nic extra složitého, ale přesto jde
o unikátní tekutinu. Mlezivo vylučují
samice koz ihned po tom, co se jim narodí kůzle. Kozí kolostrum v koncentrované formě obsahuje velkou řadu
biologicky aktivních látek, jako jsou například imunoglobuliny, laktoferin, cytokiny, vitamíny, biominerály, speciální
antibakteriální a antivirové látky, růstové faktory, interferon a řadu dalších.
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Optimalizuje tedy přirozený obranný
systém organismu. Tím pomáhá při
udržení správné funkce imunitního systému při intenzivní
námaze organismu.

ZNÁTE HLÍVU ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná patří mezi houby, které
dokážou lidské tělo nejen nasytit, ale
dát mu i spousty velmi potřebných látek. Jedná se o houbu, která je v podstatě nejzdravější ze všech. Svědčí
o tom i fakt, že vzniklo velké množství
různých přípravků, jejichž základem je
právě hlíva ústřičná.
Nejvíce ceněné jsou především vitamíny, jež hlíva ústřičná obsahuje. Jedná
se o řadu vitamínů B a vitamíny K, D
a C. Z dalších látek jmenujme draslík,
fosfor, zinek, sodík anebo selen, bor
a jód. Vynikající jsou i beta1, 3 glukany. Zapomenout bychom neměli ani
na mevinolin, steroly, mastné kyseliny
a chitosan. Jestliže hlívu ústřičnou zařadíte do vašeho jídelníčku, určitě se to
projeví v krátké době a budete se cítit
mnohem příjemněji a s vaším imunitním systémem udělá zázraky.

POMOCI MŮŽE I KVĚTOVÁ
TERAPIE DOKTORA BACHA
Jde o velmi jemnou přírodní metodu,

která pomáhá při řešení obtížných situací, harmonizuje povahové vlastnosti
a obnovuje duševní rovnováhu. Pomáhá řešit psychické problémy vzniklé
například ztrátou blízké osoby. Tím, že
posílíme svého ducha, posílíme i celý
imunitní systém. Kapek dr. Bacha je 38
druhů a najednou jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním přírodním ošetřením, které využívá vlastnosti
přírodních éterických olejů a harmonizuje tělesné a duševní pochody. Docílíme bezprostřední úlevy, posílíme
imunitu organismu a předejdeme některým komplikacím nebo preventivně
zamezíme vzniku některých onemocnění. Počátky využívání aromatických
rostlin můžeme nalézt už v Egyptě.
Hojně je využívali jak faraoni, tak velekněží. Později se rozšířily na prostý
lid a rostliny našly uplatnění při léčení
fyzických i duševních poruch. Z Egypta
se rozšířilo umění aromaterapie do Řecka a dalších zemí. Éterické oleje stimulují nervové buňky, mají vliv na náladu
i paměť. Mohou působit proti bolesti,
vysokému či nízkému tlaku, ale posilují
nás i v začátcích našich životních etap.
Důležitý je výběr vhodného éterického
oleje. U toho by se měl každý řídit svým

ARÓNIE
přírodní pomocník v době chřipkových epidemií
Letošní zima opět urputně prověřuje odolnost našeho imunitního systému.
Začátek lyžařské sezóny na sebe nechal poměrně dlouho čekat až do Silvestra, následně udeřily tuhé mrazy blížící se dvacetistupňové hranici pod nulou
a koncem ledna jsme se již opět po oblevách klouzali po namrzlých vozovkách. Časté střídání teplot kolem bodu mrazu a vlhko jsou živnou půdou
pro viry a mikroorganismy, které při nepřiměřeném oblékaní a při pohybu
v přeplněných dopravních prostředcích vytváří ideální podmínky pro přenos
infekce. Prudkým výkyvům teplot v zimním období může vzdorovat pouze
otužilý a trénovaný jedinec s dobrou imunitou.
Bohužel, ne každá rodina myslí na přirozené a cílené otužování včas během
léta. První podzimní chřipkové epidemie obvykle jako první skolí naše ratolesti ve školkách a školních družinách. Od nich už to běží jako po drátkách a
během týdne již kašle a smrká celé příbuzenstvo. Ptáte se, co dělat? Myslíte
si, že se stejně nedá nákaze vyhnout? Omyl, opak je pravdou. Záleží na každém z vás, jak se na chřipkovou sezónu připraví. Někdo to řeší jednodušeji a
spoléhá na očkování proti chřipkám a na léky, v případě, když se již projeví
příznaky onemocnění. Někdo se snaží jít naopak cestou přirozenější a konzumuje v období nedostatku vitamínů větší množství ovoce a zeleniny, snaží
se alespoň jednou týdně navštívit saunu a pravidelnými procházkami na
čerstvém vzduchu si tak posiluje svůj imunitní systém. Je obecně známo, že
konzumace potravin s vyšším množstvím antioxidantů, v době rizika nákazy,
pomáhá rovněž zvýšit obranyschopnost organismu a to nejen proti virovým
nákazám.
Pozorováním přírody si můžete sami lehce prověřit, jak se živočichové brání proti nepřízni počasí a proti vyčerpání
v zimním období. Například ptáci, pokud instinktivně vycítí, že se blíží tuhá zima, upřednostňují vždy nejprve konzumaci tmavých bobulovin jako je ptačí zob, černý bez, vinné hrozny nebo arónie, které obsahují velmi vysoký podíl antokyanů (laicky řečeno – jsou to látky obsažené v tmavém barvivě plodů, s vysokým obsahem antioxidačních
látek). Ti z vás, kteří arónii na své zahradě pěstují, vědí, že o svou úrodu mohou přijít během pár hodin, pokud na
keře na podzim naletí hejno špačků. Ti se tak zobáním bobulí připravují
na dlouhý přelet na jih. Díky zvýšené koncentraci antioxidačních
látek v jejich organismu jsou tak podstatně více odolní proti nákazám a chrání se proti vyčerpání při vysoké zátěži během letu.
Lidský organismus se chová obdobně, rovněž se může posílit
konzumací ovoce s vysokým obsahem antioxidačních látek,
pouze některé bobuloviny jsou pro člověka nepoživatelné.
Vyberte si tedy sami, jakou cestou se vydáte. Rozhodně
přirozenější a rozumnější je dlouhodobá pravidelná
prevence a zdravý životní styl, než následné léčení
a odstraňování projevů onemocnění. Jistě si
sami naleznete nejvhodnější zdroj antioxidačních látek ve své nejbližší prodejně se zdravou
výživou. Široký sortiment výrobků z arónie
v BIO kvalitě je zdrojem, v poměru cena/výkon, tím nejdostupnějším.

www.AroniaOriginal.cz

Zdraví

nosem. Správného účinku dosáhneme
pouze tehdy, pokud v nás olej vyvolá
pozitivní reakci.

AROMALAMPY A INHALACE
•
•
•

Na duševní problémy použijeme
1–5 kapek na 100 ml vody.
Při tělesných obtížích dávkujeme
5–8 kapek na 100 ml vody.
Při inhalaci nakapeme do 600 ml
vařící vody 2–3 kapky oleje.

POUŽITÍ VONNÝCH
A ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
Astma – hřebíček, smrk, šalvěj.
Bolesti hlavy – citrónová tráva, levandule, máta, rozmarýna, levandulové
dřevo, šalvěj, zázvor.
Bolesti zubů – heřmánek, hřebíček,
máta.
Celulitida – citron, cypřiš, fenykl, jalovec, pačuli, pomeranč, rozmarýna, zázvor.
Cukrovka – eukalyptus, skořice.
Deprese – bergamot, heřmánek, jalovec, jasmín, levandule, mandarinka,
mateřídouška, meduňka, růže, tymián,
vanilka, vavřín, verbena.
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Horečka – citron, heřmánek, hřebíček,
máta, zázvor.
Bodnutí hmyzem – citron, čajovník, eukalyptus, pačuli, rozmarýna.
Chuť k jídlu – bergamot, fenykl, zázvor.
Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heřmánek, levandule, máta, meduňka, šalvěj.

OČISTNÁ DIETA
Nevhodná strava spolu s uspěchaným
životním stylem zatěžuje organismus
množstvím škodlivých látek. Tělu je třeba pomoci tím, že zvýšíme vylučování
těchto látek, což dosáhneme omezením příjmu stravy. Můžeme zvolit několik způsobů a vybrat si očistnou dietu
přímo na míru.

KRÁTKODOBÉ HLADOVĚNÍ
Hladovka spočívá ve snížení příjmu
energie v průběhu jednoho, maximálně
dvou dní. Pijí se pouze neslazené nápoje
a čerstvé zeleninové nebo ovocné šťávy.
Příprava šťávy: Vezmeme mrkev,
červenou řepu, kořenovou petržel,
hlávkové zelí, jablka a citron. Vše
odšťavíme, necháme odstát a přefiltrujeme. Koncentrovaná šťáva se zře-

dí pitnou vodou až na dvojnásobek.
Důležitá rada: Krátkodobá hladovka
má cenu pouze tehdy, když po jejím
skončení začneme s menšími porcemi.

TÝDENNÍ OČISTA TĚLA
Tuto dietu bychom měli držet týden.
K snídani je dovolena strouhaná mrkev
či netučný jogurt. V poledne se zasytíme ananasem, salátem z čerstvé zeleniny nebo ovocným salátem. Odpoledne si můžeme dopřát misku kysaného
zelí, jogurt. K večeři si dáme brambory
s kouskem Ramy, brambory ve slupce,
rajčata. Po týdenní dietě se budeme
cítit opět fit a vymaníme se tak z bludného kruhu, do něhož se dostáváme
v důsledku přejídání.
Aby ovšem všechny tyto rady byly účinné, je důležité změnit svůj pohled na
svět. Přestat se stresovat a trápit zbytečnostmi. Jenom tak nemoci nedostanou šanci.

Text: Iva Nováková,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: doktorka.cz, usteckytydenik.cz

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.
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TA PRAVÁ

CHŘIPKA…
Pro mnoho lidí je chřipka totéž co nachlazení nebo angína. Je to obecně rozšířený
omyl. Jako nachlazení se označují běžně se vyskytující příznaky jako je rýma,
škrábání v krku a zvýšená teplota. I když je také způsobeno viry, od chřipky se
výrazně liší. Angína, nebo přesněji zánět mandlí, je zase způsobena bakteriální
infekcí. Je tedy zřejmé, že lidový výraz mám chřipku je zavádějící, i když asi
každý pochopí, co máte na mysli.

Zdraví
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Zdraví

Typicky česky znějící slovo „chřipka”
má pravděpodobně svůj původ ve staročeském slově „chřípěti”, které označovalo chraptění nebo sípání. Zajímavý
je i další osud slova. Ruská podoba základu „chrip” byla přibližně v 18. století přejata do francouzštiny a němčiny.
Vzniklo označení „grippe”. Odtud se
slovo vrátilo zpět do ruštiny a polštiny. Dnes v ruštině najdete slovo „grip”
a v polštině „grypa”. Ve většině ostatních evropských jazyků je chřipka označována jako „influenza”. Tento název
vychází z latinského označení „influere” - vtékat, vlévat se. Souvislost chřipky a „tečení” si lze vysvětlovat jakoby
rozlévající se epidemií.

PŘÍZNAKY CHŘIPKY
Vzhledem ke krátké inkubační době
(18 až 24 hodin) začíná chřipka často velmi náhle a bez varování, takřka
z plného zdraví. Přestože virus do organismu proniká přes sliznice dýchacího
ústrojí, prvními projevy chřipky překvapivě nejsou ani rýma, ani kašel. Chřipka
začíná zpravidla vysokou horečkou (38
až 40 °C). Vzestup teploty obvykle provází zimnice a třesavka. Přidávají se silné bolesti hlavy. Ty mohou být spojeny
i se světloplachostí a ztuhlostí šíje. Časté jsou bolesti kloubů, svalů, očí, zad
a nohou. To vše je spojeno s výraznou
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únavou. Dalším možným příznakem
je nevolnost, někdy zvracení, průjem
nebo zácpa či nechutenství. Během dalších jednoho až dvou dnů nastupují již
klasické příznaky z postižení dýchacích
cest. Je to rýma, bolest a pálení v hrdle,
suchý dráždivý kašel. Ten se postupem
času zvlhčuje a mění v produktivní
hlenovitý kašel. Teploty, únava, bolest
hlavy a svalů obvykle vymizí během tří
nebo čtyř dnů. Rýma a kašel pak trvají zhruba týden až deset dnů. Zvýšená
únavnost a slabost se mohou v různé
míře objevovat ještě měsíc po onemocnění.

LÉČBA CHŘIPKY
Léčbu chřipky můžeme rozdělit do
dvou základních skupin. V prvním případě jde o opatření zaměřená pouze
na zmírnění nebo potlačení projevů
onemocnění (symptomatická léčba). To
znamená, že samy o sobě nemají vliv
na příčinu nemoci. Druhou možností,
kterou má moderní medicína k dispozici, jsou i účinné preparáty působící
proti samotným virům (kauzální léčba).
Moderní medicína dnes umožňuje také
léčbu příčiny onemocnění chřipky. Kauzální léčiva v organismu účinkují přímo
proti chřipkovým virům. Jejich účinné
látky se nazývají antivirotika. Dosud
existuje jen omezené množství antivi-

rotik. Účinkují pouze proti některým virovým infekcím. Nejúčinnější léky proti
chřipce jsou látky obdařené schopností
vázat se na virus a blokovat jeho povrchové molekuly (tzv. inhibitory neuraminidázy). Základem je klid v posteli.
Na nočním stolku by vám kromě teploměru neměl chybět horký čaj s citronem. K potlačení jednotlivých příznaků
chřipky pomohou léky.
Stejně jako ne každé nachlazení je
chřipka, je třeba si dávat pozor i na nemoci, které se mohou jako chřipka tvářit, ale ve skutečnosti představují zcela
jiný problém. Rýma a bolest hlavy spojená s horečkou mohou být příznakem
bakteriálního zánětu vedlejších dutin
nosních. Kašel je přítomný jak u onemocnění horních cest dýchacích, tak
u nemocí průdušek a plic. Bolest hlavy
spojená s bolestí očí a světloplachostí
může být příznakem zánětu mozkových blan neboli meningitidy. Myslete
na to, pokud se při zdánlivé chřipce nedostavuje během několika dnů pokles
teplot a úleva. V takových případech je
na místě neprodleně vyhledat lékaře.

Text: Jana Abelson Tržilová ,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: chripka.cz, cpzp.cz,
ptaci-chripka.cz, prasecichripka.cz
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JSTE NEMOCNÍ?

ZKUSTE MED

Jistě pro vás nebude žádnou novinkou, že
med je takový malý přírodní zázrak. Možná
ale netušíte, s čím vším vám může pomoci...

Zdraví
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NEŽ ZAČNEME MED UŽÍVAT
•

•

V květovém medu převažují hlavně glukóza, fruktóza, více vitamínů, pyl, méně minerálních látek,
voda max. 19%.
V lesním medu převažují hlavně
glukóza, fruktóza, více minerálních látek, pyl, méně vitamínů,

MED A ŽENY V TĚHOTENSTVÍ
V těhotenství se doporučuje zvýšená
konzumace medu. Využíváme sedativního účinku medu, stopové minerály
vápník a fosfor i ostatní, přispívají ke
zvýšení odolnosti organizmu dítěte
a k uklidnění a vylepšení výživy matky
a ke zlepšení její psychiky.

•
•

voda max. 19%.
Ve smíšeném medu jsou všechny
složky v rovnováze.
Medovina je přírodní kvasný lihový produkt z medu obsahující max.
17% alkoholu, vodu, glukózu, minerální látky. Při výrobě se odloučí
pyl (bílkoviny), vitamíny a většina
lehkých cukrů.

PŘI JAKÝCH ONEMOCNĚNÍCH
MED POMÁHÁ?
Zánět horních cest dýchacích
Tlumí zánět a bolest. Používá se ho
jako sladidla plicních čajů a samotného
s máslem nebo rozmixovanou cibulí.
Virový zánět jater, žlučníku a lékové poškození jaterní tkáně
Med obsahuje jednoduché cukry (glukózu a fruktózu), základní látky pro
glykogén. Užívá se 3x denně polévková
lžíce samotná a sladíme s ním všechny
tekutiny (náhradou za řepný cukr).
Žaludeční a duodenální vřed
Med při vyšší koncentraci snižuje sekreci žaludečních žláz a je vhodným doplňkem v potravě při konzervativní léčbě.
Nespavost
Pro uklidňující účinek medu se doporučuje brát 1 až 2 lžičky před spaním.
Dětské anémie
Med obsahuje ve stopových minerálech
vstřebané železo a měď, zvyšuje hodnoty hemoglobinu. U kojenců i dospělých se po 4 měsících hodnota hemoglobinu zvýšila o 8%.
Neurasthenické projevy u dětí
Med má sedativní účinek a působí vylepšení těchto stavů.
Rekonvalescence po onemocnění
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a vyčerpanosti
organizmu
Doporučuje se konzumace v roztocích
i med samotný, protože obsahuje jednoduché cukry, které se
vstřebávají přímo do
krve a netráví se.
Věnčité tepny
a srdeční sval
Med přispívá k rozšíření věnčitých tepen
srdečních a k lepšímu
prokrvení srdečního
svalu nejen tím, že
dává nezbytnou živinu pro sval - hroznový
cukr, vitamíny B a C,
stopové prvky draslík
a hořčík.
Otravy houbami
Podání teplého mléka a medu při první
pomoci podpoří poškozená játra. Dává
se několik lžic medu
v teplém mléku nebo
čaji.
MED A KOJENECKÝ ORGANIZMUS
Paradentóza zubů
Organizmus kojence je přizpůsoben výživě mateřským
Ve vyzrálém medu, jamlékem. Při slazení kojenecké potravy medem udržukož i ve víčkách zavíčjeme střevní flóru stejnou jako při kojení mateřským
kovaných
medových
mlékem. Nedochází u nich k vytvoření patologické
plástů (tzv. voští), jsou
flóry střevní jako při slazení rafinovaným cukrem, nelátky, kterým říkáme
dochází ke kvasným projevům a bolestem. Děti jsou
inhibiny, které působí
klidnější, zvyšuje se hemoglobin, lépe přibývají na váze
proti rozvoji baktérií.
a nedochází k distrofiím.
Hnisavé rány
Med aplikován na hnisavé rány pomáhá odlučovat odumřelé tkáně a rány oživuje.
vymočit, ve dne prodlužujeme interval
Vyzkoušeno u bércových vředů dokonmezi močením a stav se úplně stabilice i při válečných poraněních.
zuje. Děti mívají živé sny, med jim přiPo epidemickém
náší klidný spánek a jejich psychika se
zánětu jater
zlepší.
Dáme-li nemocnému ráno a večer lžíProřezávání zoubků u dětí
ci medu ve sklenici jablečného moštu,
Při bolestech uspějeme podáním lžičpocítí již po týdnu nápadnou úlevu. Po
ky medu. Med snižuje hladinu fosforu
2 měsících užívání medu s jablečným
v krvi a tím otupuje vnímání bolestimoštem zmizí zápach stolice i střevních
vých pocitů.
plynů odstraněním hnilobných a kvasChřipka a senná rýma
ných mikrobů v zažívacím traktu.
Žvýkání odvíčkovaných voskových víček
Noční pomočování dětí
při vytáčení medu (voští) působí přízČasto přetrvává do dospělosti (neunivě u zánětů horních cest dýchacích
róza). Od 17 hodiny omezíme příjem
i u senné rýmy.
tekutin v potravě, před spaním povinně vymočit a dáme lžíci medu, týden
Zdroj: vcelarenihrou.cz,
budíme dítě po 24 hodině, necháme
foto: Shutterstock.com

Med a jeho blahodárné účinky je téměř starý jako
lidstvo samo. Každý si může vybrat mezi medem
květovým, lesním nebo smíšeným. Ale králem
mezi medy je med Manuka z Nového Zélandu.
Tento med má několikanásobně silnější účinky na
naše zdraví než běžně dostupné medy. Naprostá
výjimečnost medu Manuka spočívá v tom, že ve
srovnání s těmito běžně dostupnými medy obsahuje velmi vysoké množství methylglyoxalu, zkr.
MGO, dále pak antioxidanty, flavonoidy, vitamín
C, karoteny a další. Právě methylglyoxal je tou
nejdůležitější součásti medu Manuka. Právě on
mu dodává až 95 % všech prospěšných vlastnosti
a účinků – protibakteriálních, protivirových, protizánětlivých a protiplísňových. Díky němu med
Manuka působí proti bakterii Helicobacter pylori
i v boji proti bakterii Zlatý stafylokok (MRSA). Pomáhá rovněž při refluxu jícnu, Alzheimerově nebo
Parkinsonově chorobě, cukrovce, astmatu, ateroskleróze, infarktu, mrtvici či při vážných kožních
nemocech. Výzkumy navíc ukázaly, že každodenní konzumace tři lžiček medu Manuka podporuje
imunitní systém v boji proti rakovině.
Obsah methylglyoxalu v medu Manuka se měří
metodou MGO, kterou vynalezl profesor Thomas
Henle z Technické univerzity v Drážďanech. Jde
o velmi přesnou metodu (s odchylkou maximálně
2 %) a zároveň i jediný způsob určování kvality
manukového medu. Tuto metodu jako jedinou
uznává vláda Nového Zélandu.
Při nákupu medu Manuka byste měli mít jistotu,
že se jedná o výrobek nejvyšší kvality. Proto je
vhodné zvolit si ten, který byl testován na obsah
methylglyoxalu. Údaje o množství methylglyoxalu
na obale vám usnadní výběr a pomohou vám zvolit
si produkt, který nejvíc vyhovuje vašim potřebám.
Certifikovaný obsah methylglyoxalu se pohybuje od 100 do 550 mg na kilogram manukového
medu. Právě podle tohoto označení poznáte, jak
je med Manuka účinný. Med Manuka s označením
MGO 100+ zlepšuje imunitu a přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu. Zvlášť jeho konzumace je vhodná v podzimním a zimním období
jako prevence proti nachlazení a chřipce. Hodnota
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MGO 250+ se doporučuje při potížích s refluxem
jícnu (zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu), pálení žáhy, poruchách trávení, zámětech žaludku,
průjmech a podobně. MGO 400+ pomáhá v léčbě
žaludečních vředů a doporučuje se při syndromu
dráždivého tračníku. Pomáhá také u obtížně hojících se ran, proleženin a pooperačních ran. Nenahraditelný při léčbě akné, vyrážek apod. Med Manuka 550+ je vhodný při potížích s ekzémem, při
ateroskleróze, pásovém oparu nebo při angině.
Pravidelná konzumace manukového medu prospívá také zdravým lidem. Jak potvrdily odborné
analýzy, už po dvou týdnech jeho užívání se zlepšuje složení krve, zvyšuje se množství červených
krvinek, vzrůstá hladina železa a krevního barviva
hemoglobinu, které je nezbytné pro přenos kyslíku v krvi.
Med Manuka je vhodné jíst stejně jako běžné druhy medu, nejlépe 2-3 čajové lžičky ráno nalačno,
asi 20 minut před jídlem. Jeho konzumace je zcela
bezpečná, jde o 100% přírodní produkt, který neobsahuje žádné chemické přísady.
Nová farmaceutická technologie umožňuje konzumovat med také v podobě prášku obsaženého v tobolce. V novém přípravku med je obohacen o oligosacharid alfa-cyklodextrin. Jedná se
o vlákninu, která přispívá k obnovení normální
bakteriální flóry trávicího systému. Ve své původní podobě dostane se do střev a stává se živnou
půdou pro dobré probiotických kmeny, jako jsou
laktobacily nebo bifidobakterie. Dobré bakterie
vylučují organické kyseliny, peptony a bakteriociny, které zabraňují množení patogenních mikroorganismů. Regulace bakteriální flóry přináší různé
výhody. Zmírňuje poruchy žaludku a střev, zácpy,
průjmy, bolesti břicha a poruchy trávení. Zlepšuje se regulace cukru a tuku, roste imunita organismu. Navíc med Manuka v tobolkách má mnohem silnější vlastnosti než nektar v tekutém stavu
stejné síly. Přípravek alfa-cyklodextrin zvyšuje vliv
medu na organismus a stává se lépe stravitelný.
Med v podobě tablet je vhodný také pro diabetiky. Obsahují xylitol, který snižuje hladinu cukru
v krvi po jídle.

Komerční prezentace

Zdraví

RAKOVINA

NESMÍ BÝT STRAŠÁK…

Rakovina - nemoc, na kterou stále není spolehlivý lék.
Ročně na ni umírají milony lidí, přitom riziko
onemocnění jde snížit. Poradíme
vám jak! Stačí změnit pár věcí
v každodenním životě –
hlavně jíst zdravě a chodit
na pravidelné vyšetření.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Je vám méně než čtyřicet a myslíte si,
že rakovina se vás netýká. Nebo si to
ani nemyslíte, protože vás ještě nikdy
nenapadlo o něčem takovém přemýšlet. Přesto mnozí z vašich vrstevníků
si již mohli smutnou realitu vyzkoušet
na vlastní kůži: rakovina se stále častěji
týká i mladých lidí.

ZHOUBNÉ NÁDORY, KTERÉ SE
U MLADÝCH LIDÍ OBJEVUJÍ
NEJČASTĚJI
Především byste měli vědět, že riziko
rakoviny se vás může týkat i tehdy, pokud jste ještě neoslavili čtyřicítku nebo
i v podstatně mladším věku.
Mezi nádory, se kterými se u mladých
lidí setkáváme nejčastěji, patří následující:
Lymfomy a leukemie – jsou to nádory
pocházející z krevních buněk, které se
poměrně často vyskytují také u dětí.
Existuje jich větší množství druhů, od
poměrně snadno léčitelných až k těm
velmi zhoubným.
Nádory varlat – nejčastější jsou u mužů
ve věku mezi dvacátým a čtyřicátým rokem, přesto však tvoří jen asi jedno procento všech případů rakoviny, které se
v mužské populaci vyskytnou. Více než
95 % těchto nádorů se podaří vyléčit.
Melanom – jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec vzniká z pigmentových buněk pokožky. Je známý také jako „rakovina kůže“ a jeho riziko podstatně
zvyšuje nadměrné slunění a opalování.
Nádory centrálního nervového systému – výskyt nádorů mozku a míchy se
v posledních čtyřiceti letech podstatně
zvýšil, může to však být způsobeno jen
tím, že pomocí moderních metod umíme tyto nádory lépe diagnostikovat.
Skupina mozkových nádorů je velmi
různorodá a prognóza pacienta závisí
také na tom, kde přesně se zhoubný
nádor nachází.
Karcinom prsu – stále častěji se rakovina prsu objevuje i u mladých dívek
a žen. Pokud se rakovina prsu ve vaší
rodině již vyskytla, promluvte se svým
lékařem o možnosti pravidelných preventivních vyšetření. Rakovina prsu se
však může týkat i mužů, i když podstatně méně často.
Karcinom děložního čípku – dnešní
dívky již mají možnost se proti tomuto
druhu rakoviny nechat očkovat, mladých žen se to však ještě netýká. Je
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proto důležité pravidelně navštěvovat
preventivní gynekologické prohlídky,
které mohou „nádor“ snadno objevit
ještě dřív, než vůbec doopravdy vznikne.

NOVINKY V LÉČBĚ
Existuje nějaká zcela nová technologie či léčba, která už se čerstvě zavádí
v České republice, není tedy ve stádiu
experimentu a představuje už nějakou
naději, které se může český onkologický pacient reálně dotknout? Vědci
v německém Haidelbergu například
vyzkoušeli léčbu mozkového nádoru,
takzvaného glyoblastomu pomocí parvoviru H1. Může takový přístup k léčbě
rakoviny do budoucna úplně změnit
dosud používané postupy, místo chemoterapie naočkujeme lidem nějaký
virus a on zničí nádor? “Já myslím, že
ne. Právě ten vývoj léčby onemocnění
zhoubnými nádory spočívá v tom, že ta
léčba se podává cíleně, jinak řešeno je
šitá na míru,” řekl Luboš PETRUŽELKA,
přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Ústavu
radiační onkologie v Praze Na Bulovce.
“To znamená, důležité je vybrat tu nejlepší léčbu pro určitého pacienta s tím,
že ta léčba v sobě zahrnuje nejen systémovou léčbu jako je chemoterapie,
jako je cílená biologická léčba, ale současně i chirurgický výkon radioterapii
a správnou léčbu. Tento postup, kde se
využívá virových vektorů vlastně k nalezení léčebné odpovědi, je vyhrazen
nebo v současnosti je vyhrazen pro
zhoubné nádory mozku, které jsou velmi rezistentní, jak na chemoterapii, tak
i na delší léčebné postupy. Takže je to
cesta, která je vyhrazena pro tento typ
nádorů a nedá se bagatelizovat, že by
to byl léčebný postup použitelný i pro
jiné nádory. V současnosti se ukazuje,
že pouze u tohoto typu je to léčba perspektivní, protože standardní metody
léčby u vysokého procenta nemocných
selhávají.”

BOJ S MUTACEMI BUNĚK
Vědci brněnské Masarykovy univerzity
udělali významný krok v boji s mutacemi buňky, když našli takzvaný protein
vyhazovač, oni mu říkají sumo, který
dokáže chybně zmutované nebo toxické proteiny z buňky prostě vyhodit,
když to řeknu hodně, hodně zjedno-

dušeně. Je to naděje, že jednou budeme umět lidskou buňku stimulovat
k odolnosti proti rakovině? ”Já myslím,
že přínos brněnských vědců je velmi
významný, zapadá vlastně do celé mozaiky objevů, které se navzájem skládají,” pokračuje Luboš Petruželka. “My
nemůžeme očekávat, že někdo objeví
zázračný lék, kterým vyřeší problém
rakoviny, protože tak to vůbec není,
ale je to jeden z důležitých poznatků
v poznávání přenosu maligního signálu, který vede k rozvoji celého nádorového procesu a k progresi nádorů,
takže těch proteinů, většinou jsou tou
bílkoviny, které hrají roli jako přenašeči toho signálu, je celá řada a jestli
je tento protein zásadní, to nelze říci,
ale je jedním z těch, který by mohl být
použit k poznání celého toho procesu.
Ono to sumo, já ten překlad česky úplně neznám, neznamená sumo jako zápas, ale je to jeden ze skupiny malých
proteinů, které mohou ovlivnit reparaci buněk nebo mohou nasměrovat tu
buňku do správného přenosu. V takové jakési samoopravě je ten příspěvek
důležitý, významný, ale zase zapadá
do celé mozaiky všech výzkumů, které
probíhají v celém světě, a ukazuje to, že
česká medicína a český výzkum mají své
významné místo na poli celosvětového
výzkumu. Ten výzkum nelze dělat bez
mezinárodní spolupráce, bez spolupráce mezi institucemi. Takže já myslím, že
pokud bude zase dost finančních prostředků pro výzkum, je to cesta, kde
i česká medicína přispěje vlastně k potlačení určitých forem rakoviny,” uzavírá Luboš Petruželka.

CO TEDY MŮŽEME DĚLAT?
Vůbec nejlepší je samozřejmě rakovinou vůbec neonemocnět a dostáváme
se k tomu nejdůležitějšímu, čímž je samozřejmě prevence. Ta u každého typu
rakoviny může být specifická.
Mezi společné jmenovatele ale patří:
1. Nekuřte!
Nedokážete si odpustit cigarety a doutníky? Pak si s rakovinou přímo zahráváte! Kouření je spojováno s rakovinou
plic, močového měchýře, ledvin, ale
i děložního čípku. Žvýkací tabák má
zase vliv na rakovinu ústní dutiny a slinivky břišní. Mimo nebezpečí ale nejsou
ani nekuřáci - rakovinu plic totiž způsobuje i pasivní kouření, proto by se měli
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Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

koMplikAce sPojené s běžNou léčbOu, které protonOvá léčBa miNimalIzuje:
snížEní inteLektu při NežádoUcím OzářEní mozku, zpOmalení růStu a výVoje u dětí, pošKození pAměTi, vzNik sEkundáRních nádOrů
z OzářEní, reCidivA rakOviny , ztráTa Zraku, Sluchu, Chuti , polykAcíCh funKcí, imPotenCe , sexuáLní dysfUnkce,
poMočOvání, krvácEní z koNečníKu a MočOvého měChýře, neVolnoSt, BolesTi. dlOuhodObý pobyT v nEmocniCi.

Zdraví

nekuřáci úplně vyhýbat všem zakouřeným prostorům.
2. Přejděte na lehkou stravu!
I když vás salát k obědu a pomeranč
ke svačině před rakovinou nezachrání,
můžete zdravým jídlem alespoň snížit
riziko onemocnění. Každý den jezte
dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, nezapomínejte ani na cereálie a luštěniny.
Zakažte si sytit žaludek v řetězcích rychlého občerstvení, místo hamburgeru
napěchovaného tukem si dejte plátek
libového masa, nejlépe vařeného nebo
opečeného na rostlinném oleji.
3. Zavrhněte alkohol!
Víme, že to nejde vždycky. Ale i na
oslavách a večírcích můžete zmírnit
zabijácké účinky pití například tím, že
se vyhnete tvrdému alkoholu a dáte si
raději vinný střik. Alkohol oslabuje organizmus a má za následek rakovinu
prsou, konečníku, plic, ledvin a jater.
Když budete pít jako „duhy“, kopete si
pomalu vlastní hrob.
4. Nesmažte se na slunci ani
v solárku!
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Rakovina kůže je jeden z nejčastějších
druhů téhlé strašlivé choroby. Nenechte ji napadnout vaše tělo. Rozhodně se
vyvarujte slunění během poledne, kdy
je záření nejsilnější. Když už se v létě
pohybujete na slunci, vybírejte si místa
se stínem a mažte se krémem s vysokým ochranným faktorem. Odpusťte si
návštěvu solária. Bronzová pokožka je
sice sexy, ale ne za cenu napadení organizmu rakovinou!
5. Milujte se bezpečně!
Střídáte-li sexuální partnery tak často,
jako si jiní lidé mění spodní prádlo, riskujete ošklivou nákazu virem HIV nebo
AIDS. A právě lidé nakažení touto infekcí jsou mnohem náchylnější k onemocnění rakovinou konečníku, vagíny,
penisu, varlat, děložního čípku a plic.
Když už souložíte s novým partnerem,
nezapomínejte vždy používat kondom.
6. Hýbejte se!
Ať se vám to líbí, nebo ne, pohyb je pro
naše zdraví prostě důležitý. Kdo se pravidelně nehýbe, tomu hrozí nadváha
nebo rovnou obezita, která je spouš-

těčem různých typů rakoviny - plic, prsou, prostaty, konečníku nebo ledvin.
Pravidelné cvičení vám pomůže udržet
si váhu „v normálu“. A je jedno, jestli
jezdíte na kole, chdoíte na dlouhé procházky nebo mučíte tělo na běhacím
pásu.
7. Choďte na prohlídky!
Podceňovat pravidelná vyšetření u doktorů se nevyplatí. Můžou vám zachránit
život tím, že včas odhalí nebezpečný
nádor. Když vám doktoři objeví rakovinu v počátku jejího stadia, můžou ji
poměrně úspěšně léčit. Doma si dělejte
samovyšetření prsou, svého doktora se
pak zeptejte na možnosti screeningu.
Ženy nad 45 let mají například vyšetření na mamografu (odhalí zárodek rakoviny prsu) zdarma každé dva roky.

KALENDÁŘ PREVENTIVNÍCH
PROHLÍDEK
Od 18 let: Každá žena má nárok na každoroční onkologickou preventivní prohlídku. Její součástí je také cytologický
stěr buněk z děložního čípku.

Zdraví

Od 45. do 69. roku: Každý druhý rok mají
ženy nárok na bezplatnou mamografii.
Od 50. roku: Každý má nárok na preventivní vyšetření přítomnosti krve ve
stolici.
Ve věku od 50 do 54 let jednou ročně,
od 55 let jednou za dva roky. Lidé starší
55 let můžou jednou za deset let podstoupit endoskopické vyšetření střev
(tzv. kolonoskopii).

CO NÁM JEŠTĚ POMÁHÁ?
Potraviny proti rakovině
Důležité je správné složení celého našeho jídelníčku. Pokud se budete zdravě stravovat, můžete snížit riziko vzniku rakoviny o třetinu. A přitom někdy
stačí jen si trochu upravit a obohatit
jídelníček.
Jablka
Říká se, že jedno jablko denně ochrání
proti rakovině. Něco na tomto rčení je.
Podle vědeckých studií je riziko vzniku
nádoru u lidí, kteří pravidelně jedí jablka, o několik procent nižší než u těch,
již se jim vyhýbají. Vědci dokonce tvrdí,

že v případě rakoviny ústní dutiny je to
o 25 %, tlustého střeva 20 % a rakoviny prsu 18 %. Ale důležité je jablko
před jídlem neloupat. Látky obsažené
ve slupce dokážou omezit růst nádorů,
nebo dokonce zabíjet nádorové buňky.
Česnek a cibule
Už staří Egypťané věřili v jejich léčivou
sílu. Mají významnou úlohu při prevenci rakoviny jícnu, žaludku a tlustého
střeva. Brzdí růst rakovinových buněk
a chrání před škodami, které můžou
tyto buňky napáchat. U pravidelných
konzumentů česneku je výskyt různých
druhů rakoviny dokonce nižší až o 32
% než u lidí, kteří ho nesnášejí. Látky,
které jež obsahuje, zpomalují dělení
zhoubných buněk a ty zdravé chrání
před působením volných radikálů.
Olivy
Díky obsaženým antioxidantům podporují olivy i olej z nich buňky, které
jsou pak odolnější vůči útokům volných
radikálů. Olivový olej je navíc obrovská
zásobárna nenasycených mastných kyselin (olejové a linoleové), jež pomáhají
likvidovat rakovinové buňky a potlačují
zhoubné bujení.
Avokádo
Američtí vědci zjistili, že pravidelné mlsání avokáda může snížit riziko rakoviny úst. Ze dvaceti procent ho tvoří tuky,
z nichž je většina nenasycených mastných kyselin. Avokádo navíc obsahuje
i vitaminy E, C, B6, B1, měď a draslík,
což je kombinace, která pomáhá bojovat proti rakovině, dokáže snížit hladinu cholesterolu a prospívá očím.
Čokoláda
Obsahuje velké množství blahodárných
polyfenolů. Tato dobrota díky antioxidantům působí proti rakovině, má příznivý vliv na trávení, doplňuje energii
a zlepšuje náladu. Jenže není čokoláda
jako čokoláda. Pokud chcete udělat
něco pro zdraví, vybírejte tu, která obsahuje nejméně 70 % kakaa.
Žen-šen
Jedna ze studií prokázala, že složka
žen-šenu – prositol – má protirakovinový účinek u metastáz do lymfatických
uzlin. Žen-šen také zvyšuje obranyschopnost u pacientů s rakovinou a pomáhá tělu dát se dohromady po radiologické léčbě.
Citrusy
Obsahují obrovské množství vitaminu
C. Kromě toho, že působí protizánět-

livě, posilují cévní stěny, můžou také
přispívat k prevenci rakoviny. Některé
lékařské studie dokonce tvrdí, že každodenní konzumace citrusů snižuje
riziko vzniku rakoviny až o padesát
procent.
Zelený čaj
Je bohatým zdrojem flavonoidu zvaného katechin, který má 20krát vyšší
antioxidační schopnost než vitamin C
a pomáhá tak zastavit poškozování buněk. Vědecké studie říkají, že pití zeleného čaje snižuje riziko vzniku rakoviny
kůže, prsu, plic a tlustého střeva.
Rajčata
Konzumace čerstvých rajčat minimálně dvakrát týdně snižuje riziko vzniku rakoviny prostaty až o 40 procent.
Zázrak, který tyto plody obsahují, se
jmenuje lykopen a najdete ho v tenké
vrstvě pod slupkou. Tato látka pomáhá
tělu proti rakovině dělohy, prsu a plic.
Luštěniny, rýže a sója
Jsou plné velmi cenné látky – inositolu –, která působí i proti vzniku rakoviny prsu, prostaty, ale i nádorovým
onemocněním všeobecně. Vzhledem
k tomu, že této látky si tělo umí vyrobit
jen omezené množství, je důležité mu ji
dodávat v potravě.
Víno
Jedna až dvě skleničky kvalitního vína
udělají se zdravím zázraky. Díky nim
snížíte riziko, že vám onemocní srdce,
cévy nebo propukne cukrovka. Víno totiž obsahuje polyfenoly, které mají významný protirakovinový a protizánětlivý účinek, ale hrají také důležitou roli
při prevenci srdečních chorob a cévních
onemocnění. Ptáte se, zda sáhnout po
bílém, nebo červeném? Raději po červeném, které má vyšší obsah účinných
látek.
Kurkuma
Čínská medicína využívá toto koření
hlavně při problémech s játry, ale kurkuma má i silné protirakovinové účinky.
Kurkumin je prospěšný jak při prevenci, tak při léčbě rakoviny. Blokuje růst
nádorových buněk a brání tvorbě cév,
které nádor vyživují.
Losos
Antioxidanty, vitamin E a selen v něm obsažené zlikvidují volné radikály dřív, než
stačí poškodit buňky v těle, a tím způsobit
rakovinu nebo srdečně-cévní onemocnění. Na vašem talíři by se měla tato zdravá
ryba objevit alespoň jednou týdně.
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Zdraví

POJISTĚTE SE PRO PŘÍPAD RAKOVINY!
Můžeme se na rakovinu pojistit? Jaké pojištění můžeme využít?
Určitě se pro tento případ pojistěte. Rakovina je podle zdravotnických statistik dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po nemocech srdce a cév. Také v naší
pojišťovně je klienty nejčastěji nahlašovanou vážnou nemocí. Pokud někdo rakovinou onemocní, je důležité, aby nemusel řešit snížení rodinného rozpočtu kvůli pracovní neschopnosti a růst nákladů na léčbu a následnou rekonvalescenci. Proto se
vyplácí mít pro tento případ kvalitní pojištění, které pomůže v situaci, kdy je důležité plně se soustředit na léčbu a uzdravení. Například naše FLEXI životní pojištění
pokrývá onkologická onemocnění už v základní variantě pojištění vážných nemocí.
A od nového roku nabízí také možnost zajistit se pro případy neinvazivních nádorů
(nepronikajících do okolí), tzv. novotvarů in situ.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny
Košťáloviny
Patří mezi ně brokolice, růžičková kapusta, květák, hlávkové zelí a listová
kapusta. Obsahují látky, které brání
rozvoji rakoviny a chrání zdravé buňky
před těmi karcinogenními. Tyto „vitaminové bomby“ kromě toho snižují riziko cévních onemocnění. Ideální je jíst
je syrové nebo vařit v páře.

NECHTE SE OČKOVAT
Ano, i očkování je prevencí. Kdybychom
se stejně snadno jako proti rakovině
děložního čípku mohli bránit i proti
dalším útokům této zákeřné nemoci,
zachránilo by to mnoho životů. Bohužel tomu tak není, takže zbývá jen apelovat na ženy, matky i dcery - alespoň
vy se chraňte očkováním, když to jde!
Bezbolestná jistota
V České republice je každoročně zjištěna rakovina děložního čípku u 1 050

64

až 1 100 žen. 350 až 400 pacientek na
ni zemře. Vyskytuje se i u mladých ročníků a není výjimkou, že je diagnostikována i u žen před 35. rokem života.
Rakovinu děložního čípku i změny,
které vznikají na čípku před vznikem
samotného nádoru, je snadné odhalit - je ale nutné chodit na pravidelné
gynekologické prohlídky. Tam vám lékař provede cytologické vyšetření tak,
že speciálním kartáčkem setře vzorek
z děložního čípku. Nebolí to, a případný problém je navíc odhalen včas, kdy
má léčba velmi dobré výsledky.
Dvě různé vakcíny
V současnosti jsou na trhu dvě vakcíny
proti HPV. Jedna z nich pomáhá chránit
proti čtyřem typům HPV – dvěma, které
způsobují vznik rakoviny a dvěma dalším, které způsobují genitální bradavice. Tuto vakcínu mohou dostat ženy
ve věku od 9 do 45 let. Druhá z vakcín

chrání pouze před typy HPV, které způsobují nádorové onemocnění děložního čípku. Je určena mladým ženám ve
věku od 10 do 25 let. Žádná z vakcín
však nezaručí 100% ochranu před onemocněním. Obě vakcíny se aplikují formou tří injekcí
Ideální je naočkovat mladé dívky před
zahájením sexuálního života. Pokud je
na to již pozdě, neznamená to ale, že
by očkování nemělo význam. Nikdo si
nemůže být jist, že se virem HPV nenakazí. Ať už se rozhodnete očkovat, či
ne, nikdy nezapomínejte na pravidelné
gynekologické prohlídky a tento zvyk
přeneste i na své dcery. gynekologické vyšetření nepatří k oblíbeným zážitkům, ale může ženě zachránit život
a za to určitě těch pár minut stojí.
Tak, hodně zdraví.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

Krása

Krása

TYPY PLETI

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

Krása

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 vyžadu-

tační krém nebo lehký krém či emulzi.
Pravidelně by se také mělo provádět
hluboké čištění odborníkem, nejlépe
ve formě pleťové masky stahující ústí
mazových žlázek.

SUCHÁ PLEŤ
je méně odolná a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí

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

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

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

zdroj: medicina.cz,
Gabriela Maděričová
Foto: SAMpohoto.cz
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Dietní klub

PŘIBRALI JSTE

O VÁNOCÍCH?

Po Vánocích se většina z nás bojí postavit
na váhu. Zápasí se zipem kalhot, které ne
a ne dopnout. Jak se vrátit k původní váze,
bez krutých a zdraví škodlivých diet?

Dietní klub

INZERCE

Dietní klub

Pokud vás napadne, že si nasadíte hladovku, hned na ní zapomeňte. Jednodenní půst s dostatečným příjmem
tekutin sice odlehčí váš organismus
a pomůže se stažením žaludku, delší
hladovění vám ale nepomůže - naopak
zpomaluje metabolismus. Jíte-li příliš
málo, místo hubnutí se po určité době
redukce hmotnosti zastaví, protože tělo ve strachu, že bude hladovět dále, ukládá sebemenší příděl
kalorií do tukových zásob na horší
časy.

ludek je vlivem stresu stažený a trávicí šťávy se téměř nevylučují, takže na
pořádné jídlo nemáte ani pomyšlení.
Jediné, co jste schopni do sebe dostat,
je sladkost - její trávení nebývá pro tělo
náročné. Budete-li jíst pravidelně a vyváženě a naučíte se najít si na jídlo klid,
vynechání sladkostí z vašeho jídelníčku

PRAVIDELNÁ STRAVA
Rozhodne-li se někdo hubnout,
často ho napadne, že svého cíle
dosáhne díky vynechávání některého denního jídla, např. snídaně
nebo večeře. Nebo vydrží celý den
o zelenině, ale večer vybílí lednici.
Ať už zvolíte jeden nebo druhý, riskantně si pohráváte se svým metabolismem. Lékařské výzkumy i zkušenosti těch, kdo úspěšně zhubli,
prokázaly, že jediným způsobem,
který dlouhodobě funguje, jsou
pravidelně konzumované menší
dávky jídla. Ideální je jíst pětkrát
denně menší porce, a to každý den
ve stejnou dobu.

PROCHÁZKY A ZAVŘENÝ
VÝTAH
Nejlepším způsobem, jak se zbavit nechtěných kil, je samozřejmě pravidelné
sportování. Ovšem jestli jste až dosud
necvičili, pravděpodobně se vám nebude chtít koupit si permanentku do
fitness centra nebo začít denně běhat.
Dobrá zpráva je, že výsledků můžete
dosáhnout i s daleko menší námahou.
Stačí vědomě přidat každý den krátkou
procházku. Můžete třeba vystoupit cestou do práce o dvě zastávky dřív, nebo
zapomenout, že máte v domě výtah.
Hubnutí možná nebude tak rychlé,
jako kdybyste cvičili cíleně, ale existuje
vyšší šance, že vytrváte. Přece jen je pohodlnější i rychlejší vyšlapat tři patra,
než se sbalit a vypravit se do tělocvičny.

OVOCE MÍSTO SLADKOSTÍ
Postrachem všech, kteří se snaží zhubnout, je chuť na sladkosti. Může mít
několik příčin a svoji roli hraje i inzulín a stres. Ten komplikuje práci trávicí
soustavě. Máte už dávno hlad, ale ža-
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VYDATNÝ SPÁNEK
Výzkum chicagské univerzity prokázal,
že lidé držící redukční dietu, kteří spali denně 8,5 hodiny, ztratili o 55% více
tělesné váhy než ti, kteří spali 5,5 hodiny. Nedostatek spánku totiž upravuje
v těle produkci hormonů leptin a ghrelin. Leptin říká mozku, že jste sytí a po
probdělé noci jeho produkce klesá,
zatímco se zvyšuje produkce ghrelinu, který vyvolává hlad. Pokud
biologie nepatří mezi vaše koníčky, argumentem může být fakt, že
čím dříve půjdete spát, tím menší je
pravděpodobnost, že vás večer přepadne hlad nebo nutkavá chuť na
sladké.

VYVAŽOVÁNÍ JÍDELNÍCH
HŘÍŠKŮ POHYBEM

půjde mnohem snáz. Jako šidítko si
můžete dopřát třeba ochucenou vodu
bez cukru nebo malou porci ovoce.

HLAD JE PŘEVLEČENÁ ŽÍZEŇ
S hubnutím pomůže, zvýšíte-li příjem
tekutin. Postavte si na pracovní stůl láhev s vodou, budete-li ji mít na očích,
vypijete víc. Do vody můžete přidat
pár kapek šťávy nebo vymačkat citrón.
Dobrým pomocníkem jsou také zelené
a bylinkové čaje, které fungují močopudně a pročisťují organismus. Pozor
však na slazené limonády a alkohol,
patří do tábora záškodníků.

SPRÁVNÁ VOLBA PŘI NÁKUPECH
Zkuste při nákupech a objednávání jídla přemýšlet a volte zdravější variantu.
Natáhnete-li ruku po pečivu, vyberte si
celozrnné, sáhnete-li po sýru, volte ten
s menším množstvím tuku. V restauraci zapomeňte na smetanové omáčky
a knedlíky a vybírejte z ryb, kuřecího
masa a zeleninových příloh.

Největší dietní chybou je vzdát zdravý životní styl po prvním prohřešku.
Týden se přísně hlídáte a v neděli
nevydržíte a sníte dva žloutkové
věnečky. Druhý den máte obrovské výčitky svědomí a řeknete si, že
nemáte žádnou vůli a že už nikdy
nezhubnete, a špatný pocit zajíte
čokoládou, protože teď už je to jedno. Všechno špatně! Hřešit je lidské
a málokdo má pevnou vůli dodržet
svá dlouhodobá předsevzetí. V hubnutí platí jednoduchá matematika
- je třeba víc energie spálit než přijmout. Kalorickou bombu proto musíte
vyvážit. Stačí, když zmenšíte porci večeře a vyšlápnete si na delší procházku
nebo zajdete na hodinu aerobiku.

PLÁN A ODMĚNY
Ač se to nezdá, plánování je velmi důležité. Sedněte si ke stolu a sepište si
důvody, proč chcete zhubnout. Pak realisticky uvažte, kolik kilo potřebujete
shodit, a vynásobte dvěma. Vyjde vám
počet týdnů, po které je třeba výše uvedené rady dodržovat. Za týden je totiž
vhodné shodit 0,5 kg. Víc by mohlo být
zdraví škodlivé. Každý týden si za dodržení plánu dopřejte odměnu, ale pozor
- ne v podobě jídla. Ať už půjde o masáž, příjemnou koupel, novou knížku
nebo o číslo menší tričko, odměny posílí vaši motivaci.
Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: medicina.cz, trendyzdravi.cz
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Doplněk stravy.
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CHTĚJTE VÍCE,
zhubněte více
– na celý život!

DETOXIKACE
PRO KRÁSU

(5634)
Správnou stravou k zářivé
pleti, obnově energie
a tělu, po jakém jste vždy
toužili

Chris Powell
(5914)
Hlavním tématem této
knihy je plán sacharidových vln, který nakopne
váš metabolismus tím,
že střídáte dny s nízkým
a vysokým obsahem sacharidů. Nikdy předtím
jste to nezkoušeli? Nevadí. Autor vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít a brzy viděli první výsledky.
Tato kniha vám přináší čtyři různé cykly – snadný, klasický, turbo a ﬁt – takže si každý z vás najde ten, který
mu bude nejlépe vyhovovat.

Kimberly Snyder
Výživová poradkyně hvězd
a odbornice na krásu Kimberly Snyder pomohla
mnoha předním hollywoodským
celebritám
k tomu, aby na červeném koberci vypadaly dokonale.
A téže péče se nyní dostane i vám. Sama Kim bojovala
se suchými vlasy, akné a těžko odstranitelným tukem
na břiše, ale jen do té doby, dokud neprocestovala svět
a neobjevila prastará tajemství krásy.
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ZDRAVÉ VAŘENÍ

PRO BATOLATA A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Stravovací návyky se vytvářejí už v prvních letech života, proto bychom měli se
správnou výživou u batolete začít co nejdříve. V prvním roce života maminka
obvykle dítě kojí a následně přikrmuje podle zásad zdravé výživy.

INZERCE

Výživa

Často se ale stává, že úderem prvního
roku, někdy dokonce i dříve, začnou
děti dostávat vše, co ostatní strávníci v rodině. A to včetně kořeněných,
tučných a hlavně chemickými látkami
zatížených jídel. To je chyba. Chceme-li, aby bylo naše dítě zdravé a dobře se
vyvíjelo, měli bychom o jeho správnou
výživu pečovat odmalička opravdu důsledně. A protože zdravá výživa neprospívá jen dětem, ale i celé rodině, bylo
by dobré se zaměřit na celkové „ozdravení” rodinného jídelníčku. A jaká jsou
základní pravidla pro přípravu batolecí
stravy?

DBEJTE NA PŘIROZENOU
PESTROU STRAVU
Obsah živin (sacharidy, tuky, bílkoviny,
vitamíny, minerální látky) a obsah energie v každodenní stravě by měly odpovídat věku dítěte. Strava by měla být
co nejpřirozenější. Průmyslově zpracované potraviny by měly být v jídelníčku
malých dětí zastoupeny jen minimálně
(jedná se různé hotové omáčky, polévky v sáčku, konzervy, apod.) Potraviny
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by měly být čerstvé (nejlépe v BIO kvalitě nebo alespoň bez konzervačních
látek, umělých barviv, různých chemických dochucovadel a dalších přídatných
látek). Pestrou stravu našim dětem zajistíme tím, že skupiny potravin (zelenina, ovoce, obilniny, semena a ořechy,
mléko a mléčné výrobky, maso, vejce,
ryby atd.) budeme často obměňovat
a co nejpestřeji je mezi sebou kombinovat.

POKRMY PŘIPRAVUJTE DOMA
Aby maminka svému dítěti mohla připravovat zdravá a výživná jídla, samozřejmě nemusí být odbornice na zdravou výživu. Už vůbec to neznamená, že
bude muset počítat výživovou hodnotu
každého pokrmu nebo jednotlivých
ingrediencí. Stačí pouze dbát na to,
aby strava byla opravdu pestrá a vyvážená, aby v ní byly zastoupeny všechny důležité živiny. Samozřejmě čas od
času dětem můžeme dopřát nějakou tu
sladkost nebo potravinu patřící do skupiny těch „méně zdravých”, ale opravdu jen občas a v rozumné míře. Pokrmy

pro děti připravujeme, pokud možno,
doma. Pokud jsme v časové tísni, existuje spousta možností, jak zakoupit
kvalitní kojeneckou stravu již hotovou.
Čerstvá zelenina a ovoce, ale také celozrnné obilné produkty (včetně celozrnných mouk) by měly být významnou a především pravidelnou součástí
dětského jídelníčku. Děti „neodměňujeme” sladkostmi, smaženými brambůrky, chlebíčky s majonézou, párky
a podobnými typy potravin - ty pro ně
nejsou zrovna nejvhodnější.

VÝŽIVA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU
Děti předškolního věku jsou již více
aktivní, zvyšuje se u nich potřeba energie. Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g
bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti,
a to živočišného i rostlinného původu.
Podíl tuků na celkovém energetickém
příjmu by neměl poklesnout pod 27 %,
a může dosáhnout až 32 %. Důležité
je dostatečné zastoupení polynenasycených mastných kyselin, obsažených
v rostlinných olejích i rybách. Celkový

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
ZAKOUPÍTE VE VYBRANÝCH HM TESCO A NA ESHOPU
WWW.REJFOOD.CZ

Výživa

příjem cholesterolu by denně neměl
překročit 100 mg na 1000 kcal, (např.
100 mg cholesterolu obsahuje asi 40 g
másla, 60-90 g vepřového masa, 100 g
sádla nebo šlehačky, ale až 700 ml mléka). Příjem sacharidů by měl uhradit
jak energetickou potřebu, tak potřebu
vlákniny. Sacharóza (cukr, sladkosti) by
měla být konzumována s mírou, odpovídající asi 10 - 12 % celkového přívodu
energie. V tomto věku, pokud pro to
nejsou dietní důvody, není třeba zaměňovat cukr náhradními sladidly. To se
netýká medu, med je sladidlo přírodní.

NEPODCEŇUJTE VITAMÍNY
V tomto období děti často začínají navštěvovat kolektivní zařízení. Zde se
setkávají více s různými infekty a v závislosti na svém imunitním stavu jim
podléhají nebo naopak odolávají.
Správná funkce imunitního systému
organismu je mimo jiné závislá i na výživě, zejména na dostatečném příjmu
všech požadovaných nutričních faktorů
(t.j. vitaminů minerálních a dalších látek). Vitamin D vzniká v kůži z provi-
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taminů působením slunečního záření,
takže v létě je jeho příjem touto cestou
je většinou dostačující. V zimním období se doporučuje denní dávku zvýšit až
na 10 µg. Z minerálních látek je velmi
důležitý dostatek vápníku a železa,
dále sodíku, draslíku, a hořčíku, ze stopových prvkůzinek, měď a selen. K zajištění těchto látek je proto nutné, aby
v potravě měly děti nadále dostatek
mléka, masa, ale i ovoce a zeleniny.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Jídelníček dítěte předškolního věku
by měl obsahovat mléko nebo mléčný výrobek v každém z denních jídel.
Denně by mělo dostat půl litru mléka
nebo by mělo sníst čtyři porce mléčných výrobků. Mléko a mléčné výrobky
jsou cenným zdrojem vápníku, bílkovin
a vitaminů. Cenným zdrojem bílkovin,
ale i železa, je také maso, drůbež, vejce
či ryby. Dítě ve věku 3-4 let potřebuje
denně asi 40-50g těchto potravin, dítě
4 až 6-ti leté má denní potřebu asi 60–
80g. Porce 50 gramů masa odpovídá asi
jednomu vejci.

OVOCE A ZELENINA
Ovoce a zelenina dodává organismu dítěte vitaminy, minerální látky a vlákninu. Obiloviny (chléb, těstoviny a další )
jsou především zdrojem sacharidů, vitaminů skupiny B, ale i bílkovin. Z tuků je
nejvhodnější používat oleje, které jsou
bohaté na polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E, dále čerstvé máslo,
případně i smetanu, bohaté na vitamin
A. Sladké potraviny zařazujeme do
jídelníčku dítěte umírněně, většinou
jako součást jednotlivých porcí stravy.
K dochucování pokrmů je vhodné především zelené koření, kmín, koriandr
(místo pepře), málo papriky a velmi
málo muškátového květu. Dochucovací prostředky s kyselinou glutamovou
a jejími solemi není nutné vyloučit, ale
použití by mělo být střídmé.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: stripky.cz, varime-detem.cz,
vyzivadeti.cz

Ochutnejte

mléčné
výrobky

zValašska
www.mlekarna-valmez.cz
INZERCE

skříně

kuchyně

knihovny komody
koupelnový nábytek
posuvné dělící stěny
postele
stoly a stolky
dětské pokoje

22 % 10 %
na vestavěnou
skříň

na kuchyňskou
sestavu

platí do 29/2
podmínky akce na

www.indeco.cz

SLEVY

Pupečníková krev,

dar na celý život

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

Více informací se dozvíte na

800 900 138

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

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života

KNIŽNÍ NOVINKY

STAR WARS IV: NOVÁ NADĚJE

VŠEM NA OČÍCH

Darth Vader unesl princeznu Leiu! Dokáže ji mladý Luke
Skywalker zachránit? Naštěstí na to není sám: může se
spolehnout na pomoc hned dvou robotů i odvážného
Hana Sola a moudré- ho rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho.
Podaří se jim společně zničit nejnebezpečnější zbraň
Dartha Vadera, bitevní stanici s názvem Hvězda smrti?

Lacey zdědila po dědečkovi několik obrazů, které
znázorňují brutální výjevy. Začne pátrat po dědečkově
minulosti a seznámí se s charismatickým Ianem, který jí
pomáhá rozkrýt rodinná tajemství. Rázem se však oba
stanou terčem řady útoků. Jako by se někdo snažil zabránit
odhalení pravdy…

STAR WARS V: IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER

MŮJ MILÁČEK CIZOPASNÍK
Byla dlouho sama a Roman se jí připletl do cesty. Bezmezně
ji miluje, žárlí na práci, ve které je úspěšná. Nechápe,
že Johaně intelektuálně nestačí a že postel to nevyřeší.
Johana mu to sice dává najevo, ale on neslyší, nevidí. Až
jednou Johana potká toho pravého – ovšem má to háček…
tento pan dokonalý je zadaný.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Závěrečné dobrodružství Luka Skywalkera! Lukovi se
konečně podaří zachránit Hana Sola a znovu i princeznu
Leiu. Ale ta nejtěžší zkouška ho teprve čeká… Darth
Vader spolu s Císařem chtějí Luka přetáhnout na temnou
stranu Síly… Podaří se jim to?

Alex Cross je opět povolán k případu, stane se to v nejsvátečnější den v roce – na Štědrý den. Dramatická situace
s rukojmími se nebezpečně vymyká kontrole a detektiv je
nucen využít všechny své zkušenosti, důvtip a odvahu, aby
zachránil jinou rodinu. Alex riskuje všechno – hrozí dokonce, že v tento idylický den se domů živý nevrátí.

TURBULENCE TOUHY
Emmy Clarková ušla dlouhou cestu. Z nevinné dívky se
stala zkušená žena, která si umí poradit. Když se ovšem
ukáže, že její nenáviděná šéfka Fiona je těhotná a otcem
by mohl být Emmyin přítel Ben, je toho i na ni příliš a
Emmy se musí rozhodnout, zda bude o Bena bojovat či
nikoliv.

ALPRESS

STAR WARS VI: NÁVRAT JEDIHO

LEGO® NEXO KNIGHTS™ KNIHA PŘÍŠER

COMPUTER PRESS

ALBATROS

Dobrodružství Luka Skywalkera pokračuje! Vydává se
najít mistra Yodu, který mu má pomoci stát se rytířem
Jedi. Lukovi přátelé se ale mezitím ocitnou v nebezpečí.
Luke se je i přes varování mistra Yody vydává zachránit.
Utká se přitom se samotným Darthem Vaderem! A ten mu
odhalí šokující pravdu…

HISTORIE AUTOMOBILŮ ŠKODA

VELKEJ FRAJER NATE 7

COOBOO

Jedinečné průhledové kresby Jiřího Dufka, archivní
fotografe i poutavý text Jana Králíka ukazují ve zkratce
historii naší nejznámější automobilky, respektive
klíčových modelů, které značky Laurin & Klement a
Škoda proslavily.

Kniha příšer není jen tak nějaká obyčejná kniha. Je živá,
a navíc je to jeden z hlavních padouchů, proti kterým bojují
rytíři NEXO Knights. Je zlomyslná, zákeřná a nebezpečná,
ale obsahuje spoustu užitečných informací. Dozvíš se v ní,
jak celý spor začal, na jaké druhy zlých příšer si dát pozor,
čeho se při setkání s nimi vyvarovat, a dokonce i to, jak si
upéct ty nejlepší lávové koláčky. Tak se pusť do čtení! Ale
dávej velký pozor, Kniha příšer je pěkně zákeřný zlořád!

Pozor, frajer Nate je opět tady! Tentokrát dostane za úkol
pomáhat novému spolužákovi. Úkol nadšeně přijme – do
chvíle, než kluka uvidí. Má teď na noze přivázanou kouli
nudy? Nebo nový kamarád naopak přinese do života školy
jiskru?

KÁJA, SUPER FRÁJA – HOLKY JSOU NEMOŽNÝ!

Podivný začátek
Úchvatné fantasy dobrodružství vás zavede do světa
nahlížečů, jehož zákonitosti nepochybně ocení každý
milovník vtipných a napínavých příběhů.

CPRESS

NAHLÍŽENÍ

Osudy rodu motocyklových závodníků
Další publikace z řady edice Technická elita národa
přináší všem milovníkům motocyklového závodění
pohled na životní osudy rodu Stašů, především však
Bohumila Staši staršího. Dvacetinásobný mistr republiky
a účastník 63 velkých cen mistrovství světa byl továrním
jezdcem obou našich motocyklových továren ČZ a Jawa.

METAFORA

METAFORA

GRADA

BOHUMIL STAŠA: SLAVNÁ LÉTA S ČZ I JAWOU

Žít s holkama je hrůza! Jak k tomu přijdu já, super frája,
že jako jediný chlap žiju uprostřed nechutně roztomilých
holčičích světů? Můj táta je voják, ale je pryč na super tajné
misi. Kamarád Cyril, který se uměl kdykoliv uprdnout, se
odstěhoval. Jediný další mužský v okolí je náš pes Vajgl,
kterého ovšem má sestra obléká do růžových holčičích
oblečků. Brrr! Jo, fakt mám problém s holkama a s jejich
holčičíma serepetičkama, písničkama a nápadama, jako
spravit si náladu zkoušením bot v obchoďáku.

RYBA JMÉNEM IAN - rozverný román o zlaté rybce, která se
rozhodla zažít dobrodružství a vyskočila ze svého akvária
ve 27. patře mrakodrapu. Během letu dolů pozoruje dění
v oknech domu, která míjí... Co viděl Ian, zlatá rybka, když
letěl? Jaká dramata se odehrávají v jednom domě?

Cestování

TĚŠÍTE SE NA HORY?

Cestování

INZERCE

Jarní prázdniny jsou tady a vy se chystáte vyrazit na hory. Kde si ale nejen vy, ale
i malí lyžaři nejlépe zalyžujete? A kde je připraven pro vás i pro ně nejlepší servis?

Cestování

Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku
popularity rozhodně stojí Krkonoše.
Díky svým krásám a sněhovým podmínkám poskytují ideální možnosti pro
sjezdové lyžování, snowboardy, milovníky běžkařských tratí i pro vyznavače
zimních adrenalinových sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská centra, která jsou
proslulá kvalitním servisem, lyžařskými
vleky a upravenými sjezdovkami pro
začátečníky i zkušené lyžaře. Milovníci běhu na lyžích si mohou vychutnat
množství denně upravovaných běžeckých stop.

ŠPINDLERŮV MLÝN
Je nejznámějším, nejnavštěvovanějším
a nejatraktivnějším zimním střediskem.
Sjezdovka Stoh se nachází na východní
straně areálu Svatý Petr a je populární
mezi pokročilejšími lyžaři. Samozřejmostí je jeden skipas, který platí na
všechny místní svahy. Na Horních Mísečkách se nachází lyžařské hřiště pro
děti s nejrůznějšími atrakcemi a také
snowpark. Okolí lanovek nabízí výběr
restaurací.
Svahy v okolí můžete sjíždět na sáňkách, na běžkách, na sjezdovkách i na
bobové dráze, kromě toho tu objevíte
aquapark a wellness centrum Vodní ráj,
lanové centrum a řadu dalších volnočasových aktivit - včetně speciálních skialpinistických tras pro milovníky skialpinismu, telemarku či snowboardingu.
Ski areál Špindlerův mlýn se řadí do
skupiny šestnácti prestižních zimních
středisek Evropy, USA a Kanady, kde
se koná Světový pohár žen v alpském
lyžování. Je to také nejoblíbenější lyžařské středisko v České republice. Má
5 lanových drah a 11 lyžařských vleků,
100 kilometrů denně upravovaných běžeckých tratí, 25 kilometrů sjezdových
tratí, z nichž je 95% uměle zasněžováno, což umožňuje kvalitní lyžování pět
měsíců v roce. Středisko si díky moderním snowparkům a U-rampě zamilují
i snowboardisté. V provozu je 5 lanovek, 1 dvousedačková (Svatý Petr), 1
třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedačkové (Svatý Petr, Medvědín, Labská) a 12
vleků. Pro běžkaře je zde na 100 kilometrů upravovaných tratí pro klasiku
i skating.
Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou
nebo bobovou dráhu, snowtubing či za
příznivých povětrnostních podmínek
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paragliding. Vaše děti určitě uspokojí
okružní výlet na saních tažených koňmi. K nejnavštěvovanějším sportovním
areálům patří Svatý Petr a Medvědín.

HARRACHOV
Nachází se v nadmořské výšce 686 m
a patří k nejvýznamnějším rekreačním
a sportovním střediskům západní části
Krkonoš. Na milovníky lyžování čekají perfektně upravené běžecké tratě
či sjezdovky, které se v případě nedostatku sněhu uměle zasněžují sněžnými
děly. Kompletní péči zajišťují servisy lyží
sjezdových i běžeckých, půjčovny lyží,
lyžařské školy. Pro běžkaře je kolem
Harrachova udržována lyžařská magistrála o celkové délce 30 km.
Dominantu města tvoří proslulý areál
skokanských můstků na Čertově hoře
přímo nad Harrachovem. První lyžařský můstek byl v Harrachově postaven
v roce 1920. Stavbou nového lyžařského areálu se standardními běžeckými
tratěmi, sjezdovkami a zejména můstku pro lety na lyžích začala po roce
1980 nejslavnější éra Harrachova. Na
celkem osmi můstcích, z nichž některé
jsou opatřeny umělou hmotou, se trénuje prakticky celý rok.

PEC POD SNĚŽKOU
Je malebné městečko, známé nejen
jako výchozí bod na nejvyšší horu České
republiky, ale také jako aktivní horské
středisko. Druhý největší areál SkiResortu Černá hora - Pec, je s areálem
na Černé hoře lyžařsky propojený díky
SkiTour. Právě v areálu v Peci najdete
druhou největší novinku zimní sezóny
2015/16 - moderní odpojitelnou čtyřsedačkovou lanovku Zahrádky express
která nahradila kotvový vlek u sjezdovky Zahrádky. Areál v Peci je vhodný pro
sportovní i rekreační lyžování a snowboarding. Nabízí 12,5 km sjezdovek
a lyžařské atrakce, jako je Funline s klopenými zatáčkami a 8 m dlouhým tunelem, nebo tratě s časomírou pro sjezd
i obří slalom. Večerní lyžování nabízí
nejširší sjezdovky s umělým osvětlením
v Česku - Javor 1 a 2. Za umělého osvětlení můžete lyžovat také na sjezdovce
U lesa. Ve SkiResortu Černá hora - Pec
najdete 7 sjezdovek s umělým osvětlením.
V průběhu zimní sezóny se uskuteční
série dětských dnů s názvem Funline

Tour 2016, kde na vás a především vaše
děti bude čekat spousty zábavy a pohybu na čerstvém vzduchu. Můžete si
užít i jízdu ve speciální rolbě na vrcholu
Černé hory. Část trasy tu lyžaři překonávají na lyžích, na části je svezou dvě
speciální rolby. První rolba jezdí na vrcholu Černé hory, kde lyžařům pomůže
překonat rovinku dlouhou asi 300 metrů. Druhá rolba na ně čeká na stanovišti „Pod Kolínskou boudou”, odkud je
vyveze do mírného kopce až k Pražské
boudě.

ROKYTNICE NAD JIZEROU
Zimní středisko v západních Krkonoších
láká především lyžaře-sjezdaře. V okolí se nachází několik areálů, v nichž je
k dispozici celkem 24 lyžařských vleků,
dvě 4 sedačkové lanovky a přes 23 kilometrů sjezdových tratí všech náročností. Přes padesát kilometrů běžeckých
tratí je každodenně upravováno, v případě nedostatku sněhu se zasněžují
sněžnými děly. Kompletní péči zajišťují servisy lyží sjezdových i běžeckých,
půjčovny lyží, lyžařské školy. Přímo do
lyžařského centra zajíždí speciální autobus SKIBUS, upravený pro lyžaře. Lanová dráha Lysá hora měří 2.198 m a je
druhou nejdelší v České republice. Druhá lanová dráha Horní Domky zajišťuje
kromě zimního i letní provoz s možností přepravy jízdních kol zdarma. Běžkařům doporučujeme vyzkoušet běžecké
trasy v areálech U kapličky a Pod Dvoračkami s kvalitní bílou stopou. Nelyžující návštěvník může zkusit snowtubing
- zábavné sjíždění na nafukovacích člunech v uměle vybudovaném sněhovém
koridoru.

JIZERSKÉ HORY - BEDŘICHOV
Toto proslulé místo nabízí komfortní
rodinný skiareál s přehlednými a rovnými sjezdovkami. Plocha svahu je
stoprocentně zasněžována, pravidelně
učesávána rolbami a nejdelší tratě jsou
od čtyř do devíti večer osvětleny. Půlkilometrový svah s převýšením sto metrů
je ideální pro rekreační sjezdové lyžování. Příznivé podmínky areálu využívá i lyžařská škola pro všechny věkové
kategoriím. Bedřichov je vyhledávaným
střediskem i pro možnost kombinace
sjezdového lyžování s výlety na běžkách. Prochází tu Jizerské magistrála
a pravidelně odsud startuje legendární
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závod Jizerská 50. V areálu je osm vleků
a lyžuje se většinou bez front a čekání.
Ceny jsou odstupňovány podle doby lyžování, takže nikdy neplatíte víc, než je
třeba.

SEVERÁK
Jde o útulné lyžařské středisko s deseti
sjezdovkami různých obtížností. Je ideální pro rodiny s dětmi, rekreační lyžaře
a začátečníky, kteří se sem sjíždí z celé
republiky. Působí tu tři lyžařské školy
včetně profesionální školy snowboardingu, která využívá snowpark s řadou
překážek. Vzrůstající sklon svahu je pro
výuku ideální. Můžete začít na kratších
sjezdovkách o dálce tři sta metrů a postupně přejít na prudší a delší svahy
a skončit na nejdelší sjezdovce s terénními zlomy a skokánkem na můstku.
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Kurzů se účastní lyžaři všech věkových
kategorií.

ŠUMAVA
Tento poklidný kout České republiky
má dlouhou tradici zimních sportů.
Zřejmě nejlepším způsobem, jak si zimní Šumavu dokonale vychutnat, je nazout běžky a vydat se objevovat zdejší
přírodu bílou stopou. Díky svému reliéfu, který na mnoha místech připomíná
náhorní plošinu, budete mít na horizontu vždy kilometry dokonale upravených běžeckých stop. Ty nejvyhledávanější najdete především v okolí Zadova,
Modravy, Kvildy, Churáňova nebo Modravy. Dopřejte si jedinečný výlet a vydejte se například k Pramenům Vltavy
nebo k některému z ledovcových jezer,
pokrytých tajemnou mlhou.

LYŽOVÁNÍ V ŽELEZNÉ RUDĚ,
ŠPIČÁKU A VELKÉM JAVORU
Tři lyžařské oblasti vedle sebe tvoří jedno z nejpopulárnějších míst v České republice. Úzká spolupráce s německým
sousedícím resortem Velkým Javorem
nabízí návštěvníkům výběr ze sjezdovek
všech obtížností. Železná Ruda/Špičák
má 1 černou, 4 červené a 12 modrých
sjezdovek, celkem 26 lyžařských vleků včetně 4 sedačkové lanovky. Je zde
také několik sjezdovek s umělým osvětlením. Lyžaři ocení délku a rozmanitost
lyžařských tras na zalesněných svazích
Špičáku. Ceny vleků jsou odstupňovány
podle délky, rychlosti a komfortu a za
sedačkovou lanovku si lyžaři velmi rádi
připlatí. Vznášet se nad vrcholky smrků a pohupovat lyžemi je někdy tak
příjemné, že by člověk mohl pokračo-
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kolem tří až čtyř let. Nedoporučuje se
učit lyžovat mladší děti, protože ještě
nemají dostatečně vyvinutou koordinaci pohybů a nedokáží se déle soustředit. Pro mladší děti je spíše důležité,
aby si přivykaly na sníh. Pro začátek
zkuste sáňky, boby nebo kluzák na sníh.
Mgr. Sylvie Dlouhé, vedoucí dětského
vzdělávání APUL ČR (Asociace profesionálních učitelů lyžování)vysvětluje:
„Většinou se nedoporučuje začít s lyžařskou výukou před třetím rokem. Od
tří let si je dítě jisté chůzí a rovnováhou,
začíná koordinovat své pohyby, a proto
je možné začít s prvními lyžařskými pokusy.“ Dále dodává, že „nejvhodnějším
začátkem je věk mezi čtvrtým a pátým
rokem života, kdy dítě dosahuje největších lyžařských pokroků.“

OBDOBÍ SEZNAMOVÁNÍ SE
S LYŽEMI A SNĚHEM

vat hodiny a snad by ani nemusel jezdit dolů. Můžete platit jednotlivé jízdy
nebo si předplatit handsfree kartu, ze
které se automaticky odečítají body.
Šumava nabízí návštěvníkům výběr
wellness hotelů v okolí zimních středisek, ale i v oblasti Lipna či v horských
lokalitách. Wellness centra jsou vybavena saunou, infrasaunou, vířivkou, posilovnou, zajišťují několik druhů masáží
včetně lymfatické, podvodní či rituální
pure fije a nechybí bazén a turecké
lázně.

VÝUKA NEJMENŠÍCH DĚTÍ
Po výletu se ovšem dostaneme k dalšímu zajímavému tématu. Nejde jen o to,
kam vyrazit, ale i co tam budeme dělat.
Chcete letos své dítě naučit lyžovat?
Děti by měly začít s lyžováním ve věku

Děti si mezi druhým a pátým rokem
chtějí co nejvíce hrát. Chybí jim sice cílevědomost a vytrvalost, ale umí být nepřetržitě v pohybu a bez obtíží střídají
činnosti. Toto období bychom mohli
nazvat i etapou seznamování se s lyžemi a celkově s pobytem v přírodě. Je
třeba, aby se děti seznámily s výstrojí,
sněhem a zimou. Děti třeba nechat, aby
se věnovaly svým zálibám. Rodič nebo
instruktor je jen pomocníkem a iniciátorem zábavy. Nemůže působit jako autoritativní „diktátor“, protože takovým
postojem dítěti znepříjemní, ba přímo
až zhnusí pobyt na čerstvém vzduchu.
Zájem při hraní lze udržet pomocí saní,
lyží, minibobů, míče apod. Mezi vhodné cviky na seznamování se se sněhem
můžeme zařadit například soutěž, kdo
si nejdřív připne a odepne lyže, sedy na
pravý a levý bok, sed mezi lyže, zvedání
lyží, předklánění se, chytání se špičky
a paty lyže, nebo i honičku v lyžácích.
Pomocí těchto her si dítě postupně zvyká na výstroj a získává na svahu jistotu. Dále si mohou zahrát na medvěda,
kdy chodí za sebou v kruhu a na povel
přidupávají, nebo na čápa, kdy zvedají nohy, nebo na honičku na lyžích bez
holí ve vymezeném prostoru a stejně
tak i starou známou koulovačku.

OBDOBÍ HRAVÉ VÝUKY
Věk 6 - 10 let je ideální pro vyučování
lyžování, protože děti jsou již ze školy
zvyklé na dodržování kázně. Toto obdo-

bí se také nazývá obdobím hravé výuky.
Je dobré, když se děti v tomto věku učí
lyžovat v kolektivu, kde se naučí spolupracovat, tolerovat se navzájem, ale
i zdravě soutěžit. Rovněž hry jsou pro
ně atraktivnější, pokud je mohou provádět ve spolupráci se svými kamarády.
Děti se v tomto věku učí prostřednictvím smyslových vjemů a učení je hlavně zážitkové. Jsou motivovány tím, co
je pro ně příjemné a nepříjemné. Při výcviku kopírují pohyby vyučujícího, ať už
je to instruktor, rodič nebo vrstevník. Je
tedy důležité, aby rodič, respektive instruktor, byl zkušený a dobrý lyžař, aby
dítě nezískalo hned v začátcích špatné
návyky. I Mgr. Dlouhá dodává: „Rodiče, kteří jsou dobří lyžaři, mají zkušenosti se základní lyžařskou metodikou
a hlavně mají pevné nervy, se mohou
bez problémů pustit do výuky svých
ratolestí sami. V opačném případě je
lepší obrátit se na odborníky a dítě svěřit do rukou zkušeného instruktora.“
Dítě musíme v začátcích při lyžování zaujmout. Předpokladem úspěchu je přizpůsobení se jejich dětskému světu na
základě znalosti jejich myšlení, pocitů,
chování, ale i toho, co je dokáže motivovat, po čem touží a co je baví. Při učení dětí je vhodné, aby měly k dispozici
různé pomůcky, které jim zatraktivní
zimní radovánky. Jsou to například tabule se zvířátky, kuželky, barevné míčky, molitanové desky, kruhy, barevné
tyče nebo i barevné vlajky. I Mgr. Dlouhá potvrzuje, že takové pomůcky dnes
lyžařské školy nebo dětské funparky
a kidparky ve větších lyžařských střediscích běžně využívají. Pokud si již dítě
zvyklo na nové lyže a lyžáky, nastupuje
fáze, kdy si postupně musí zvykat na
svah. I malé cvičné louky vypadají pro
děti nebezpečně, hlavně když stojí na
dvou kluzkých „prknech“, která rychle kloužou po bělounkém sněhu. Děti
se musí především naučit, jak na lyžích
bezpečně zastavit. Postupně přecházejí k náročnějším cvičením, kde se učí,
jak správně plužit, jak v pluhu zastavit
a nakonec to nejdůležitější - jak dělat
oblouky. Zkušený instruktor jim v tomto jejich snažení pomáhá, povzbuzuje je a poskytuje jim oporu. Když dítě
zjistí, že kopec není až takový „strašák“, postupně se naučí řídit směr své
jízdy, ovládat svoji rychlost a bezpečně
brzdit.
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NA CO JE TŘEBA DBÁT?
Jak již bylo zmíněno, lyžování není pro
dítě snadné. Při učení musí překonávat
vrozené reflexy i neukončený tělesný
vývoj. Děti s oblibou jezdí v nízkém
postoji, mají sklon k jízdě po vnitřních
hranách, v širší stopě a mírném pluhu.
Aby zvládly všechny nástrahy, které
tento sport přináší, je důležité dbát na
osvojení si pružného postoje, dynamického udržování rovnováhy a přenášení hmotnosti z lyže na lyži. Zvládnutí
základních technik lyžování však není
jediné, co se musí malý závodník naučit. Chovat se na svahu zodpovědně,
vyhodnotit nebezpečnost situace, ale
i schopnost přizpůsobit svou jízdu kvalitě sněhu a stupni obtížnosti svahu
jsou velmi podstatné pro to, aby dítě
při lyžování neohrozilo sebe či druhé.
Aby vaše dítě překonalo počáteční
strach z lyžování, by ho měl vést někdo
zkušený a hlavně trpělivý. Nekřičte na
dítě a nenuťte ho do něčeho, na co se
necítí. Každá mince má dvě strany. Pokud budete příliš benevolentní a přizpůsobíte výuku jen potřebám a požadavkům dítěte, může si na to lehce
přivyknout a nebude se na výuku soustředit. Když je třeba, zvyšte hlas a rázně mu vysvětlete, co se smí a co ne. Pokud najdete zdravou rovnováhu mezi
hrou a tréninkem, budete na správné
cestě k vychování malého sportovce.

JAK TEDY POSTUPOVAT
IDEÁLNĚ, POKUD CHCEME DÍTĚ
NAUČIT LYŽOVAT?
V zásadě může rodič volit
z několika základních možností:
•
kolektivní výuka v lyžařské škole (víkendová, týdenní) - vždy se
jedná především o výuku stylem
„škola hrou”. Nemá ale smysl očekávat od školy zázraky – malé dítě
dostane základy lyžování, ale samostatně a bezpečně se na lyžařském svahu ještě chovat neumí.
Nezvládá samostatně odhad rychlosti, nedokáže předvídat nebezpečí - je prostě odkázáno na jízdu
v kolektivu, případně pod vaším
bedlivým dohledem.
•
privátní výuka v lyžařské škole
nebo u soukromého instruktora.
Zapomeňte ovšem na to, že i kdyby vám kdokoliv naučil 3 - 4 leté
dítě samostatně sjíždět svah hned
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•

první den (a je to opravdu reálné,
ale není to pravidlem), že ho zítra prostě vypustíte - a ono bude
jezdit samo. Vždy bude zpočátku
potřebovat doprovod - pomoc a vedení dospělým člověkem!
soukromá - vlastní výuka / první
zaučení rodičem - o tom, jestli se
bude 3-4 leté dítě učit lyžovat,
rozhoduje vždy rodič dítěte. Děti
nelyžařů téměř nikdy nezačínají v tak útlém věku s lyžováním
samostatně - musí k tomu být
přinejmenším vhodný dědeček,
babička, sourozenec, příbuzný…
Pokud jste trochu lyžař, můžete ušetřit hned zpočátku nemalé
množství finančních prostředků,
a pokud zahájíte první „zvykací
dny” správně, ušetříte i spoustu
času - a sami si ověříte, jestli pak
v lyžařské škole nevyhodíte peníze oknem - jestli ho to nakonec
vůbec bude bavit...

ABY NÁM NA SVAHU NEBYLA
ZIMA
Abyste si den na svahu se svou ratolestí mohli opravdu užít, nezapomeňte
na kvalitní a hlavně funkční oblečení.
Podle Sylvie Dlouhé mají děti sníženou schopnost termoregulace, a proto
je nezbytné udržet je v teple, suchu
a v pohodlí. Najít rovnováhu mezi
tím, aby dítě v několika vrstvami oblečení neztratilo pohyblivost nebo naopak, aby mu během několika hodin
na sjezdovce nebyla zima, je někdy
opravdu umění. Nepromokavé oblečení a kvalitní funkční spodní prádlo
jsou základem úspěchu. Nejlepším řešením je však určitě dětské termoprádlo. Zvolte kombinaci trička a spodků namísto punčoch. Aby i nohy byly
v teple, vsaďte na bavlněné podkolenky, které by měly být vyšší než lyžařské boty. Na horní část těla je vhodné
zvolit raději více vrstev, které se dají
v případě potřeby svléknout. Praktické je tričko s roláčkem, aby byl krk
chráněn a nemuseli jste malého lyžaře
trápit šálou. Ta může být při lyžování
i nebezpečná, protože se snadno zachytí. Ať už se rozhodnete pro kombinézu nebo kombinaci lyžařských
kalhot a větrovky, pamatujte na to,
že jejich hlavní vlastností by měla být
nepromokavost a prodyšnost. Samo-

zřejmostí lyžařské bundy by měl být
vysoký límec, sněžný pás, stahovatelný
spodní lem a rukávy, systém vnitřních
a vnějších kapes či reflexní prvky. Pozor si dejte na délku kalhot. Ty by měly
překrývat téměř celé lyžařské boty
a zabránit tak vniknutí sněhu do bot.
Někteří výrobci dětského zimního oblečení vyrábějí i tzv. „rostoucí oblečení“, které lze jednoduchým způsobem
zkrátit nebo prodloužit a dítěti tak vydrží déle než jen na jednu sezónu.
Velmi důležitá je i pokrývka hlavy.
Velmi se osvědčila kombinace čepice
a šály, jakási kukla, která dítěti kryje nejen hlavu, ale i krk. V určitém
věku ale klasická kukla není pro dítě
lákavá. Naštěstí výrobci přisli se zajímavou novinkou, pokrývkou hlavy
v podobě zvířátek, která nejen plní
funkci dobrého tepelného izolantu,
ale navíc je i skvělým módním doplňkem, který si oblékne rád i dospelý.
Na závěr nezapomeňte na rukavice.
Vyhněte se palčákům, které jsou na lyžování nevhodné a sáhněte raději po
nepromokavých prstových rukavicích
umožňujících správné držení hůlek.
Nepromokavost, pohodlnost, volný
pohyb a teplo, to jsou čtyři základní
vlastnosti, které by mělo mít oblečení
vašeho malého lyžaře.

KAM NA VÝLET O JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Samozřejmě, pokud nepatříte mezi
milovníky hor a lyžování, přijdou vám
vhod tipy, kam vyrazit s dětmi na jarní
prázdniny, aby si trochu užily volna.
Techmania v Plzni
Ve dvou nově zrekonstruovaných starých továrních halách čekají na návštěvníky stovky interaktivních a hravých exponátů, jediné 3D planetárium
v ČR špičkově vybavené laboratoře
a dílny, a vědecké show. To vše zve na
celodenní výlet do světa fyziky, biologie, astronomie či filmu.
Kostkoland v Brně
Statisíce kostiček Lega si děti i jejich
rodiče mohou užít v unikátním Kostkolandu, který se 28. listopadu otevřel
v Centru Olympia v Brně. Děti se zde
mohou vydovádět v největší dětské
herně svého typu v ČR, malé i velké
návštěvníky určitě zaujme Muzeum
modelů z Lega. Vystavené exponáty se
pravidelně obměňují. Ke zhlednutí je

Skiareál ŠACHTY Vysoké n. Jizerou

Skiareál MARIÁNKY Mariánské Lázně

Lyžařský areál Šachty v malebném krkonošském městečku Vysoké nad
Jizerou je ideálním místem pro děti a začínající lyžaře. Pro úplné
začátečníky je k dispozici samostatný areál dětského parku na
Petruškových vrších. Na oddělené ploše můžete s dětmi využít lyžařský
vlek s nízkým vedením lana, dětský lyžařský kolotoč, pohádkový slalom,
speciální výukové a zábavné prvky i vyhřívanou hernu pro nejmenší.
Lyžařské vleky s regulovanou rychlostí a prostorné svahy s mírnou obtížností najdete v areálu Větrov.

Lyžařský areál Mariánky v Mariánských Lázních je vyhledávaným lyžařským střediskem v západočeském regionu. Nejenže jsou Mariánské
Lázně světoznámým lázeňským městem se širokou nabídkou wellness
služeb, ale nabízí i dokonalé lyžařské vyžití. Můžete využít 1,6 km sjezdovek různých obtížností – od mírné „Krakonošky“ po strmý „Slalomák“.
Na vrchol se dospělí i děti dostanou pohodlně kabinkovou lanovkou.

A kdo už to má tzv. „v noze“, může vyrazit na Velkou sjezdovku s parametry sportovní červené.
Skiareál Šachty nabízí 5,5 km sjezdovek od nejjednodušší po středně
těžkou obtížnost a k tomu pět lyžařských vleků. Lyžování od půl deváté
ráno až do večerních devíti hodin.K dispozici je také babysitting, snowtubing, snow&fun park a několik restaurací či bufetů. Nespornou výhodou
je parkování přímo u vstupu do areálu.

Pro děti je navíc možné využít samostatný dětský park, oddělený
od sjezdových tratí, provozovaný pod záštitou projektu SnowKidz.
Dětský lyžařský koberec či lanový vlek usnadní dětem dopravu k prvním lyžařským krůčkům. Speciální výukové prvky, pohádkový slalom či
vyhřívaná herna pak zajistí zábavu i odpočinek malých lyžařů. Skiareál
Mariánky nabízí i večerní lyžování a lyžaři mohou využít také doplňkových služeb, mezi které patří babysitting, parkování zdarma i provoz
několika gastro zařízení přímo v areálu či jeho bezprostřední blízkosti.

Více informací o obou areálech na www.snowhill.cz. Zde
najdete také informace o cenách skipasů a různých slevách
(například 20% sleva pro držitele ISIC karty, každou středu
50% sleva pro lyžaře nad 55 let – Senior Snowhill Skipass) atd...
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Cestování

zde například model vily Tugendhat,
plachetnice James Watt, populární krtek s autíčkem či vesmírná základna.
Kostkoland dokazuje, že z komponent
Lega jde vytvořit prakticky vše, podivuhodný svět, v němž se nekladou žádné
meze představivosti. Herna s plochou
280 m2, jež je největší svého druhu
v ČR, nabízí malým i velkým návštěvníkům statisíce kostiček této populární stavebnice, z nichž si zde mohou
skládat podle libosti. Nezapomnělo se
ani na nejmenší děti, pro které tu jsou
k dispozici bazénky Duplo.
iQLANDIA v Liberci
Supermoderní 3D planetárium, huma-
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noidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti expozicích
– to je nové science centrum iQLANDIA
v Liberci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se
cítí lidé při zemětřesení či vichřici, absolvujete pravý kosmonautický výcvik,
dozvíte se, jak fungují věci, které denně používáme. Velkým lákadlem je 3D
planetárium humanoidní robot Thespian, který je jediný u nás. Navíc vás
tu čekají ukázky nejrůznějších pokusů
a další program.
Bohatou nabídkou se chlubí i Centrum Babylon v Liberci. Aquapark ve
stylu antických lázní čítá tobogány,

vodní jeskyně, whirpooly, i adrenalinový trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet
také Aquazorbing, tedy chůzi v kouli
po vodní hladině. Wellness centrum
zahrnuje sauny, solné a bylinkové inhalace nebo solný důl. Kdo by byl unaven
vodou, může zavítat do zrcadlového
labyrintu nebo vyzkoušet četné hry
a experimenty v science centru iQpark.
Dům vláčků v Praze
V centru Prahy vznikl konce roku na
ploše 1500 m2 Dům vláčků, ve kterém
najdete několik funkčních modelových
kolejišť, mimo jiné sedm metrů dlouhý Negrelliho viadukt ve velikosti N,
model Jindřichohradeckých místních
drah ve velikosti H0e a rozkvetlé zahradní kolejiště. Součástí expozice je
i muzeum železničních modelů, jediné
svého druhu u nás i ve světě.
Jumpark v Havrani na Mostecku
Na severu Čech byl otevřen první český
jumpark. Jedná se o areál pro trénování adrenalinových sportů, především
akrobatického lyžování a snowboardingu. Vybudována byla také skimboardovou dráha pro jízdu na surfovém prkně po pár centimetrech vody.
Dvanáct metrů vysoký a třicet metrů dlouhý skokanský můstek nabízí
ve světě ojedinělé skoky. Je jedinečný také svým dopadovým prostorem
z molitanu. Centrum tedy může fungovat celoročně.
TEPfaktor Příbram
V TEPfaktoru je především cesta cílem, nejdůležitější je dobře se pobavit,
uvolnit a sehrát. Nemusíte se bát ani
pavouků, klaustrofobie, nebo toho,
že nejste sportovní typ. U nás zatím
na žádný odporný hmyz sahat nemusíte, stísněné prostory, kde byste se
báli uvíznutí, také nenajdete a herní úkoly si vyberete dle svého gusta
a kondice bez nutnosti splnit vše.
Herní úkoly řešit v libovolném pořadí.
Celá hra je řízena elektronicky, na zdolání každé překážky máte časový limit,
avšak neomezený počet pokusů. TEPfaktor je inspirován pevností Boyard
v tématu pirátů z Karibiku. Zdolávání
každého úkolu doprovází napínavá tematická hudba…

Text: Eva Hauserová,
foto: Schutterstock.com

na všechna

50%
sleva

dioptrická skla
včetně multifokálních
Slevy se nesčítají. Akce platí od 11. 1. 2016,
výhradně při zhotovení kompletní
brýlové zakázky (skla + obruba).
Sleva neplatí v outletu FAOC Štěrboholy.

www.fokusoptik.cz
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Rozhovor

Zpěvačka Ilona Csáková si žije svůj zhmotněný sen, v nějž před časem ani
nedoufala. Už pár let je usídlená v Brně, kde žije s manželem Radkem Vonešem a
synky – šestiletým Danielem a tříletým Dominikem. A do Prahy, která pro ni kdysi
byla centrem všeho dění, teď dojíždí jen za prací.

V MÉM PATRIARCHÁTU

JSEM KRÁLOVNOU

Rozhovor

Rozhovor

Povídaly jsme si spolu naposledy
před Vánoci v roce 2013. Dva roky
mohou být pro někoho doba krátká, pro jiného dlouhá. Jaké byly
vaše poslední dva roky?
Můj život tepe v rytmu, který se skládá buď z mé práce zpěvačky, tedy že
jezdím po různých vystoupeních buď
sama, nebo s kapelou či big bandem,
dělám rozhovory, účinkuji v různých
televizních pořadech a podobně, nebo
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jsem máma na plný úvazek, tedy starám se o děti a o domácnost, a tak to
je pořád dokola. A pořád to všechno
dělám ráda a s láskou.
Vybavíte si tři nějaké zásadní momenty, které jste během posledních dvou let zažila?
Škoda, že si ty zásadní momenty a prožitky nezapisuji. Ne, že by mi už nesloužila paměť, ale těch momentů je

tolik, že mi po určité době splynou
a vytvoří celek s nějakou emotivní
vzpomínkou. Pro mě je nejdůležitější
zdraví a rodinná pohoda nás všech.
Když tohle všechno funguje, baví mě
cokoliv a s radostí se do čehokoliv pouštím. Harmonie je pro mě alfou i omegou.
Toto období vám také přineslo
dvě muzikálové role. V muzikálu

Rozhovor

Některé ženy říkají – v dobrém slova smyslu - že si do práce chodí
od rodiny odpočinout. Máte to podobně?
Jsem zvyklá cestovat a být často za
volantem a mezi lidmi. Spíš než jako
odpočinek beru práci jako zpestření,
i když se mnohdy z cest vracím hodně
unavená. Pak si u krbu s dětmi uvědomím tu pohodu. To zázemí a radost, že
už jsem zpět doma a v pořádku.
Vašim synkům je šest a tři roky.
Čím momentálně žijí, co je baví?
Jejich život je zatím jedna velká a nekonečná hra a já pevně věřím, že bezstarostná. Těch starostí je ještě v životě
čeká nekonečně. Jsou to andílci i čerti
zároveň. A nám rodičům dělají mnoho radostí, i když také pár starostí. To
abychom věděli, že je máme (smích).
Jak se vám žije v tomto vašem rodinném „mužském“ světě. Co se
od svých synů učíte, co díky nim
zažíváte poprvé v životě?
V mém malém patriarchátu si troufám říci, že žiju jako královna. Myslím
v tom slova smyslu, že mám trojitou
dávku lásky. Ale i starostí. Všechny ty
svačinky, obědy, domácnost stojí pochopitelně na mně. Obzvlášť, když
mám takové strávníky, kterým moje
kuchyně chutná. A samozřejmě, že se
bezděčně člověk při výchově dětí učí.
Například vytrvalé trpělivosti, obzvlášť
po ránu, když se jim nechce vstávat do
školky. A co teprve až budeme vstávat
do školy, která nás od září čeká. Život
s dětmi mě učí také dívat se na svět
z jiného úhlu pohledu, z toho dětského, na který jsme my dospělí už dávno
zapomněli.

Přízrak Londýna hrajete Královnu
Viktorii, zkoušíte také roli Chůvy
v Sibyle, královně ze Sáby. Jsou
tyto dvě role tak akorát, co stíháte, nebo si říkáte, že byste k nim
ráda ještě nějakou přidala?
Ano, tyto dvě role mi stačí. Vždy po
dlouhé rozvaze a poradě s rodinou,
což je manžel, babička a děda, zvažuji,
jestli na to máme všichni energii a čas.
Protože když já pracuji, pracuje celá

rodina. Někdo se musí postarat o kluky, když jsem na cestách, a i manžel má
časově náročnou profesi, proto musím
volit takový postup. Začala jsem také
aktivně spolupracovat s orchestrem
Golden Big Band Prague pod vedením Petra Soviče, s nímž na letošní rok
chystám několik větších koncertů. Znamená to, že mě čeká akční koncertní
rok a další muzikálovou roli bych už
opravdu těžko zvládala.

Co vás naučil, nebo stále učí váš
muž?
Nutno podotknout, že se učíme vzájemně jeden od druhého. Což je v soužití
dvou lidí docela pochopitelné. Můj muž
oplývá spoustou vtipných hlášek a má
svůj originální humor. Nedávno jsem se
ho zeptala na něco, co jsem nevěděla.
On mi na otázku odpověděl a ještě doplnil: „Ty to vědět nemusíš, stačí, že to
vím já“. Naučil mne také milovat hory
v létě i v zimě a ve skrytu duše věří, že
mě naučí lyžovat. Ha, ha, ha.
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Rozhovor

Ilona Csáková se narodila 1. 10. 1970
v Chebu. Od šestnácti let začala vystupovat s kapelou Laura a její tygři.
V roce 1993 vydala sólový debut Kosmopolis, od té doby vydala dalších
sedm sólových desek a jedno album
„Best of“. Získala Cenu Grammy v kategorii Objev roku za rok 1993, na
svém kontě má tři stříbrné České Slavíky a jednoho bronzového v kategorii zpěvačka. Účinkovala v muzikálech
Vlasy, Kleopatra, Kat Mydlář, Tři mušketýři, momentálně ji můžeme vidět
v muzikálu Přízrak Londýna a od poloviny března v Sibyle, královně ze Sáby.
V roce 2006 byla porotkyní v soutěži
Česko hledá Superstar. Je vdaná za
Radka Voneše, s nímž má šestiletého
Daniela a tříletého Dominika.
nějaký čas mluvit budu. To jsem já.
Moc bych si přála ji natočit, protože
mě swing děsně baví a budu si ji přát
tak intenzivně a dlouho, až se ten můj
sen zhmotní. To je jedna z mých vlastností. Nesnáším hektiku a stres. Dávám
si načas, což zase moc nekvitují mí fandové, kteří tuto desku čekají. Ale důvodem je i to, že mám rozdělanou ještě jinou desku. Na ní budou původní
písničky mých kamarádů muzikantů,
ale i některé mé skladby. Takže tato
deska je první v pořadí. Ale i s ní si dávám načas.

V písničce Družice zpíváte: „Jak
lehce a beztížně dá se žít, když je
cesta volná“. Co si pod tou větou
představujete?
Podle mého je smyslem života cesta, ne
až tak cíl. Cíl vnímám jako jakýsi horizont, který vás motivuje jít pořád dál.
Trnitá cesta vám cíl vzdaluje a představa lehkosti bytí je sladší než med, i když
ne vždy to musí být ta pravá výhra.
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O které písničce byste řekla, že teď
momentálně vystihuje váš život,
vaši povahu?
Podobná písnička je teprve na programu dne. Takovou jsem ještě nenazpívala. Teprve k ní dozraju. (smích)
Před časem jste mluvila o nové
desce, kterou chystáte a která by
měla být swingová. Kdy vyjde?
Ano, máte pravdu, mluvila a ještě o ní

Vždycky jste si dávala načas?
Držím se rčení: „Co se vleče, neuteče“.
Ani binec. Z legrace říkám, že taky
nemá nožičky a neuteče. Ledaže bych
přišla večer domů, vybafla na něj a on
se lekl a utekl. Mně se zkrátka všechno
vleče. Nevím, jestli ubírám na plynu
s věkem. Dřív, když jsem byla svobodná a bezdětná, jsem byla víc akční, teď
se hlavně nechci stresovat. Jakákoliv
hektika mi nedělá dobře ani na těle,
ani na duchu. A já bych chtěla, aby
deska měla obsah, hloubku, byla sdělná, aby aranže byly dobré. Jako když si
nechá kuchařka záležet na dobré svíčkové, nemám na jazyku lepší příměr.
Prostě když už, tak hudební delikatesa se vším všudy. Abych i já, když si tu
desku pustím, si řekla: Jo, to mi lahodí
uším i duši.

Rozhovor

Začínala jste jako rockerka, teď se
bavíme o swingové desce. Myslíte
si, že je to logický oblouk? Nebo
si jen plníte další sen, ke kterému
jste se dřív nedostala?
Je to tak, jak říkáte - logický oblouk
snoubený se snem. Asi to tak mělo být.
Měla jsem se vydat napříč všemi žánry.
Začínala jsem lidovkami a folkem, pak
naskočila do kapely Laura a její tygři.
Už tehdy jsem milovala Ellu Fitzgerald
nebo Billie Holiday. Pak jsem přestoupila na pop, muzikál a dnes si všemi
těmi vodami proplouvám.
Kdo vás přivedl k Elle Fitzgerald?
O tom můžu jen spekulovat, skoro
bych řekla, že to bylo něco mezi nebem a zemí. Protože mí rodiče rozhodně ne, oni byli vždycky jen pasivní
posluchači hudby. U nás se nikdy nepreludovalo, takže se ve mně zhmotnila hluboká genetická informace, která
zřejmě pochází z větve mého otce. Co
vím, tak babička Csáková zpívávala,
ale folklór, protože žila na Slovensku.
Nevím proč, ale Billie i Ella - obě se
mi líbily. Jejich projev, angličtina, barva hlasu. Fascinovala mě jejich práce
s hlasem. Vlastně si vybavuji, že při
nějaké pěvecké soutěži jsem vyhrála
desku Elly Fitzgeraldové. Další impuls
k tomu, abych se vydala napříč žánry.
S kapelou Laura a její tygři občas
vystupujete. Je těžké najednou
přeladit z maminky na rockerku?
Je to pokaždé stejné. Vždy když jdu
na pódium, tak se musím jakoby metamorfovat. Lidi, kteří mě znají, vědí,
že mám děti, ale oni si mne přišli především poslechnout, zazpívat si se
mnou písničky, které mají rádi. A když
si i zatančí, je to radost. Proto jim chci
zazpívat pokaždé nejlépe, jak umím.
Mimochodem Laura bude slavit třicet
let své kariéry. Při té příežitosti budou
dva koncerty – v Brně a v Praze. A já
jako původní členka kapely tam budu
coby host zpívat. Takže všechny srdečně zvu.
O vás se vždycky říkalo, že jste jako
chameleon – byla a jste rockerkou,
popovou hvězdou, teď jste muzikálovou zpěvačkou, pohráváte si
se swingem. Jste takto proměnlivá
i povahově?

To bych byla jako Jekyll
a Hyde, což snad nejsem.
Jak jsem říkala - baví mě
zpívat tyto různé žánry,
na což jsem přišla v průběhu života. To je podobné, jako když mě baví
vařit jednou guláš a pak
svíčková.
O čem byste řekla, že
to svému muži nezávidíte, v čem to s vámi
nemá lehké?
Jsem tak trochu samorost. Za život jsem se
naučila být samostatná,
soběstačná, a kus té dominance mi zůstal. Můj
manžel je taktéž velmi
dominantní, a tak se nám
občas stane, že se mi moc
nechce v některých věcech ustoupit, i když se
po čase potvrdí, že měl
třeba zrovna pravdu on.
No, a já když si na něčem
trvám, tak to stojí za to.
(smích)
Maminka je Slovenka, tatínek Maďar, ve kterých situacích se projevuje vaše temperamentní povaha?
Když se rozčílím. Dokážu být pěkně
vzteklá, ale když jsem byla mladší,
bylo to horší. S věkem jsem čím dál
tím měkčí. A myslím, že Dominiček to
bude mít po mně. V tom je jako mé
zrcadlo.
Jsou třeba chvíle, kdy je na vás
lepší nemluvit, kdy ti vaši chlapi
vědí, že vás mají nechat být?
Ano, i takové chvíle prožívám . Jenomže bohužel oni je jako naschvál mají
za signál k tomu, že naopak přidají na
plynu. Samčí logika. Asi opravdu platí, že my ženy jsme z Venuše, a muži
z Marsu.
Mají synové s tatínkem nějaký
společný „chlapský“ rituál?
Synové se přirozeně vzhlíží v otcovské
autoritě. Nevím, jestli mají nějaký rituál, když jsou třeba sami doma. Každopádně manžela napodobují v různých
činnostech, což je někdy roztomilé.

A co je zase vaše chvilka se syny?
Když nejsem pracovně mimo domov,
tak je většinou ukládám do postele.
Vždycky si ještě, než si lehnou, pohrajeme, pomazlíme se, tím se krásně
zklidní. Zbožňují to.
Přes to všechno pozitivní a šťastné, máte někdy všeho zkrátka
plné zuby? Máte chuť se vykašlat
na zpívání, na vaření, na uklízení,
nehlídat si váhu, zalézt si k televizi
nebo do postele s čokoládou, nebo
s řízkem a lenošit nebo litovat se?
Nelituju se. To jsem snad nikdy neudělala. Mám chvilky kdy se mi nic nechce,
což většinou souvisí s únavou a nedostatkem spánku. A vím, že to spraví
pořádný odpočinek, trochu aktivnější
v současnosti, ale spraví. Nemůžu si
dovolit odjet na týden do lázní. Ani
bych nechtěla, stýskalo by se mi. To
už je dávno, kdy jsem chtěla odejít ze
šoubyznysu z nějakých důvodů. Byly to
malichernosti. Jsem šťastná za rodinu
i svojí profesi. A to, že se člověku někdy nic nechce, má taky svůj význam.
Je to motivace pro další žití.
Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová
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PŘEDPLATNÉ

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

ILONA CSÁKOVÁ

V mém patriarchátu jsem královnou
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VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
VYHRAJTE BOJ
S ALERGIÍ!
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