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Editorial
Tak jsou za námi volby a placky s nápisem: Volte
Karla jsme vyměnili za nápis: Zeman není můj
prezident. No, můj tedy taky ne. A nemám problém s tím, že vyhraje jiný kandidát, než pro
kterého já hlasuji – mám problém s tím, jak
a jakými prostředky vyhraje. Možná, kdyby se
volby po měsíci opakovaly, mnohým by spadly
klapky z očí – poté, co kamarád, co údajně není
kamarád se bezostyšně prochází před kamerami
jako první gratulant poté, co spojitost se zakázkami orientovanými tak nějak východně se už
ani nepopírá.
Zemana volili spíše starší voliči. Ti, kteří mají
v paměti, jak jsme se zde čtyřicet let cítili jako
ruská kolonie. Možná by nechtěli napomáhat
tomu, aby se situace byť jistě v menším měřítku
opakovala. Možná jim jen nedošly souvislosti,
když byli bombarodváni antikampaní ve smyslu
Čechy Čechům, ne Rakušanům… Snad si neuvědomili, že mnozí si emigraci dobrovolně nevybírali a že ti, kteří museli odejít, často šli proto,
že nechtěli ohnout záda tak jako ti, kteří zůstali.
Každopádně situace je taková jaká je a my se
s ní musíme nějak vyrovnat. Zázrak se nestal,
v Čechách laskavost bitvu s arogancí obvykle prohrává. Máme jedinou možnost, ve svých
osobních bitvách se s ní popasovat jinak.
Přeji vám hodně odvahy a k tomu chvíli klidu,
pohody a laskavosti při čtení našeho časopisu.
Jak řekl ten můj pan prezident: Na shledanou
v lepších časech.

Rozhovor

76

Šárka Rezková
– Vzpomínám už jen na to hezký

94

Jovanka a Pepa Vojtkovi
Zpívat mám od Pepy zakázáno

Titulní foto: Tomáš Pánek

Těhotenství

Těhotenství
bez problémů
Těhotenství je pro ženu nejkrásnějším obdobím v celém životě, kdy ji pod
srdcem roste nový život. Zároveň dochází ke změnám v organismu, které
mají vliv i na vzhled. Pokožka bývá v těhotenství suchá, pleť mastná, objevuje
se akné a nadměrné ochlupení, vznikají pigmentové skvrny, tvoří se strie,
ženu trápí nevolnosti, křečové žíly, hemeroidy. Většina problémů po porodu
vymizí, ale některé bohužel zůstanou.
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Těhotenství

Strie neboli pajizévky
Strie jsou růžové až červené trhlinky, které
postupem času přecházejí do bílé barvy, způsobené napínáním kůže kvůli náhlé změně
váhy. Kůže není schopna 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
období a přidejte je do vaší diety.

•

Hydratujte a jemně masírujte pokožku
krouživými pohyby 2× denně.

•

Chraňte se před sluníčkem a používejte vhodné krémy.

•

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).

Jak správně masírovat
Hlazení

ším a dobře známým cvikem je tlačení
dlaní proti sobě ve výši prsou po dobu 5
vteřin, následuje oddech. Opakujte 10x.

Krém proti striím naneste na bříško
a rozetřete. Poté položte na břicho ruce
v paralelní pozici. Konečky lépe řečeno
bříšky prstů s použitím jemného tlaku
masírujte bříško směrem zespodu nahoru do stran.

Také zadeček a stehna nezapomeňte
pravidelně promasírovat, vždy se při masážích řiďte radou: Směrem k srdci, tzn.
u zadečku a stehen směr nahoru.

Masírujte rovněž zadeček

Poštipy

Hemoroidy

Díky poštipům se tkáň jemně povolí
a není napjatá, což zabraňuje možnosti
„potrhání kůže”. Uchopte velmi jemně
kůži mezi prsty a několikrát ji lehce vytahujte směrem vpřed a poté pusťte, toto
opakujte rychle za sebou po celém bříšku. Zdůrazňujeme, velmi jemně. Masáž
začněte aplikovat pravidelně od 3. měsíce dvakrát denně. Masáž přerušte 14 dní
před očekávaným porodem, aby nedošlo
k nechtěnému vyvolání porodních stahů.

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 zvětšující
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.

Péče o prsa
Během těhotenství se následkem hormonálních změn prsa zvětšují a můžete
cítit nepříjemné natahování a svědění
pokožky. Některé firmy prodávají prsní
hydratační produkty pro těhotné ženy,
by jim měli pomoci uvolnit tyto symptomy a také minimalizovat nebo předcházet ztrátě pevnosti a elasticity prsou
po těhotenství. Vypořádejte se se striemi na prsou podobně jako jsme popsali
výše. Pravidelnými cviky určenými pro
tuto oblast můžete dokonce vylepšit tvar
a pevnost vašich prsou, stejně jako předcházet ochabnutí a striím. Nejjednoduš-

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 odkysliče-

Těhotenství

nou 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.

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.

Léčba hemoroidů
Úlevu 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.
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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:
•

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, 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

Těhotenství

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.

Vydržte s žilami do porodu

Nevolnosti

Přestože křečové žíly nejsou pěkné, příjemné ani zdraví prospěšné, během devíti měsíců vám nijak neuškodí. Proto
jejich radikálnější řešení (například laserem nebo chirurgicky) může počkat
až na dobu po porodu. Nebo ještě lépe
do doby, kdy si po období bezesných
nocí s miminkem začnete užívat pokud
možno poklidnou mateřskou dovolenou.

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 kolem dvanáctého týdne
většinou nevolnosti samy od sebe ustávají.
Některé ženy pociťují občasné nevolnosti
až do konce šestého měsíce.

Jak překonat těhotenskou nevolnost?
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.

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.

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.

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.

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.

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

Těhotenství

Chutě v těhotenství
Lidově se říká, že podle chutí v těhotenství je možné poznat pohlaví dítěte – když
má nastávající maminka chuť na sladké, bude mít holčičku, když na kyselé, narodí
se chlapeček. Nakolik je to pravda, není statisticky prokázáno – konec konců šance
je 50 na 50. V dnešní době navíc nahradily tyto „babské“ předpovědi moderní vyšetřovací metody. Typická bývá pro devět měsíců těhotenství chuť na ostřejší, pikantní
pokrmy, a také chuť na různé nezvyklé kombinace (kyselé okurky s čokoládou, jogurt
a sardinky).

Jak vyhovět chutím
a neuškodit přitom
sobě ani dítěti
Maminka by měla v první řadě zajistit potřebné zastoupení živin,
které jsou nezbytně potřebné pro vývoj dítěte, teprve v druhé řadě
si může dopřát něco, na co má chuť, ať již to jsou nezvyklé kombinace nebo nějaké pikantnější jídlo (tyto potraviny se však nesmí stát
každodenní záležitostí). Chutí na sladké se zbavíte tím, že budete
jíst pravidelně každé 2-3 hodiny a budete vybírat potraviny s nízkým
glykemickým indexem.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: maminkam.cz, babycenter.com, femina.cz
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gel

STERILIZOVANÝ GEL Z KYSELINY HYALURONOVÉ
Urychluje obnovu poškozené tkáně
Minimalizuje tvorbu jizev
Vytváří optimální prostředí pro vlhké hojení ran

Magneziový gel
Gelatum polysani
•
•
•

chladí a vysušuje jako tekutý pudr
na erysipel – počáteční fáze
na intertrigo

Magneziový krém
s olivovým olejem

Emulsio polysani et oleum olivae
•
•
•

 k hojení ran, opruzenin, odřenin a lehčích popálenin,
bércových vředů, prasklin, proleženin, poranění při porodu,
poševní suchosti
 k lubrikaci při cévkování a endoskopických výkonech
 vhodné i k léčbě v dutině ústní (otlaky po protézách,
extrakcích zubů, afty atd.)

Magneziový krém
+ 2 % ichtamolu

Emulsio polysani et ichtamoli 2 %
•
•
•
•

léčivý ichtamol v nové receptuře
na rozaceu
na mikrobiální ekzém
na seboroickou dermatitídu

d
v ost
lé án
ká í
rn po
ác uz
h e

POUŽITÍ:

hojí a promašťuje
na erysipel – fáze hojení
na dermatitis solaris

www.rosenpharma.cz
1-2 s_Rosenpharma.indd 1

K

Výrobky jsou schváleny jako kosmetické přípravky.

Čisté přírodní výrobky z lůna přírody

ŠÍPKOVÝ OLEJ BIO

prevence proti tvorbě strií,
na regeneraci tkání
a následné zlepšení struktury pokožky,
snižuje překyselenost
organismu

MANDARINKOVÝ
KOUPELOVÝ OLEJ

proti ranním nevolnostem, odlehčení,
navozuje pocit radosti a osvěžení.
Uvolňuje napětí na fyzické i citové
úrovni.

www.ellinor.cz

RŮŽOVÁ PLEŤOVÁ VODA

navozuje pocit klidu, bezpečí. Doplňuje sílu,
pročišťuje. Jemná růžová voda je vhodná
na regeneraci a čištění pleti, na obklady obličeje
a očí. Při únavě, vyčerpání a při psychickém neklidu.
Přináší osvěžení a posilní ženy při porodu
- je vhodná na pročištění ovzduší během porodu
a také pro odpočinek a dobrý spánek po něm.
Je dobré ji použít již v období těhotenství.

31.1.2013 13:47:00

OLEJ NA HRÁZ

Masáž hráze zvláčňuje a uvolňuje tkáň
a navíc zlepšuje její prokrvení, čímž se
zvyšuje roztažitelnost a elasticita hráze.
Je prevencí proti nástřihu hráze.

Svět nejmenších

Hraji si
a nezlobím…
„Hra je vážná věc,” řekl známý český dětský psycholog profesor Zdeněk
Matějček. Měl tím na mysli, že dětské hraní bychom neměli podceňovat,
protože má nesmírnou vývojovou a výchovnou hodnotu.

Soudí se, že lidský novorozenec se rodí
s potřebou poznávat okolní svět, ale nejen to: má také potřebu porozumět mu
a uplatnit se v něm. V těchto potřebách
má hra své kořeny. Někteří badatelé se domnívají, že je to hlavně potřeba poznávat
– mohli bychom říci zvídavost, která vede
dítě k tomu, aby si hrálo.
Hlavním cílem hry však není něco poznat
a něčemu rozumět. To je cílem učení a hra
by pak byla s učením totožná. Od učení se
hra liší tím, že hlavní její smysl leží v její čin-
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nosti samotné – sama herní činnost dítěti
přináší radost a uspokojení. Pocity radosti
a uspokojení, které dítě při hře zažívá, podněcují významně dítě k další hře. Až budeme později uvažovat, jak si s našimi malými
hrát v různých věkových obdobích, neměli
bychom zapomenout, že:
Je to hlavně zvídavost a radost, kterou dítě
při hře prožívá, co ho vede k tomu, aby si
hrálo. Proto by mělo při hře něco zajímavého poznávat. Hra by mu měla přinášet
radost.

K čemu hra slouží?
Uvedli jsme, co hlavně vede malé dítě
ke hře. Nyní se zmíníme o důležité charakteristice hry, která spočívá v tom, že hra
rozvíjí vedle motorického vývoje hlavně vývoj duševní již od nejranějšího věku. Když si
dítě vhodně hraje, dochází tedy k příznivým
změnám v různých oblastech vývoje, a to
bezděčně, aniž si to dítě uvědomuje nebo
aniž o to záměrně usiluje.
Mohli bychom tedy dětskou hru definovat
jako činnost, která je motivována vnitřními

Svět nejmenších

www.rodinaaja.cz
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potřebami dítěte, a která vzniká bez účelu
daného zvenčí. Přináší dítěti radost a uspokojení, zároveň však má příznivé vývojové
účinky na celý život dítěte.
•

Jak hra působí na vývoj
dětí v průběhu 1. roku života?
Kdybychom chtěli všechny příznivé účinky
hry vyjmenovat, byl by toho, podle slov
dětského psychologa profesora Zdeňka
Matějčka, úctyhodný seznam. Pokusíme se
některé z těchto účinků uvést:
•

•

•

•
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Ve hře dítě získává informace o svém
prostředí; seznamuje se s předměty,
které ho obklopují, a to nejen zrakem,
ale i ostatními smysly, hlavně hmatem
a sluchem, ale také čichem či podle
chuti.
Ve hře se rozvíjejí pohyby dítěte – pohyby celého tělíčka i jemná motorika
ruček.
Když si dítě hraje, poznává postupně,
že určitá jeho činnost má konkrétní následek, postřehne různé vztahy
mezi činností a výsledkem, což vede
k rozvoji poznávacích procesů.
Pro rozvoj dítěte je dále důležité,
když ve hře pozná, že svou činností je
schopno ovlivnit své okolí, například

www.rodinaaja.cz

•

že určitým hlasovým projevem způsobí, že si s ním maminka nebo tatínek
začne hrát – vzniká tím pocit vlastní
úspěšnosti.
Dítě se ve hře také seznamuje se svým
sociálním prostředím, maminkou
a nejbližšími členy rodiny. Tím se rozvíjejí citové vztahy ke členům rodiny
a na základě toho celý citový a sociální
život dítěte.
Bez hry s dospělým by se nerozvinula řeč.

Mohli bychom dále jmenovat, jak příznivě
hra působí na různé stránky vývoje dítěte.
Výše uvedené příklady však stačí k tomu,
abychom mohli shrnout, že dítě pomocí
hry poznává okolní svět a postupně mu
začíná více rozumět. Toto vzrůstající porozumění přináší dítěti citovou jistotu, důvěru
v sebe, k rodičům a k okolnímu světu, a to
je pro zdárný vývoj dítěte velmi důležité.

Úloha rodičů ve hře dítěte
I když hra vzniká z vnitřních potřeb dítěte,
bez nás dospělých se hra v raném dětství
rozhodně neobejde. Naši malí potřebují
ke hře rodiče, protože okolní svět jsou sice
schopni již vnímat, ale nejsou schopni mu
zatím rozumět. Na nás dospělých záleží,
abychom dětem okolní svět přiblížili, udě-

lali ho srozumitelným. Takováto úloha dospělého je velmi důležitá, protože nesrozumitelné a neznámé vzbuzuje v malém dítěti
strach, a ten brání nerušenému duševnímu
rozvoji.

Intuitivní rodičovství
Rodiče jsou od přírody vybaveni k tomu,
aby svým chováním poskytovali dítěti podporu v poznávání a porozumění světu.
Zcela neuvědoměle, intuitivně, zvýrazňují
své chování tak, aby bylo i malému dítěti
srozumitelné, přizpůsobují hlasitost a načasování podnětů, aby přilákali a udrželi jeho
pozornost, ze stejného důvodu zjednodušují i svoji řeč a mimiku.
Do intuitivního rodičovství však nepatří jen
podpora dítěte při poznávání světa. Intuitivní citlivost rodičů reagovat na chování
svého děťátka podle jeho momentálního
stavu, jeho zájmu a jeho možností dává dítěti pocit, že mu rodiče rozumi, a tím i pocit
uspokojení, jistoty a bezpečí.
Hra s dítětem přináší i rodičům obohacení
života: poskytuje jim možnost prožívat se
svým potomkem jeho radosti a vytvářet
s ním společný svět porozumění.
Rodiče by měli důvěřovat svým rodičovským
schopnostem, které usnadňují dítěti poznání a porozumění okolnímu světu, a tím
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Vše pro vašeho broučka...
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Jídelní
židlička OBaby

Vibrační
lehátko OBaby
* pohodlné lehátko s vibrační funkcí
* jednoduché ovládání jedním tlačítkem
* měkce vypolstrovaná hrazda
s odnímatelnými pratelnými medvídky
* robusní stabilní rám
* vhodné pro děti
od narození

Dřevěná
jídelní židlička
OBaby
* vhodná ke klasickému stolu
jako běžná židle
* výškově nastavitelný sedák i podnožka
* vhodná pro děti od 6 měsíců
* rozměry: 80x45x55cm
* borovice

www.dampex.cz

* jednoduše a rychle složitelná
* po složení šířka pouze 12 cm!
* výška opěrky sedáku 55 cm
* praktické lehce omyvatelné
polstrované sedátko z PVC
* rozložená:100x58x80cm

Cestovní
postýlka OBaby
* jednoduché a rychlé rozložení
* centrálně zajištěný rám
* vyjímatelná matrace
* hmotnost: 9,5kg
* rozměry: rozložená 105x75x76cm
složená 81x26x26cm

Svět nejmenších

v něm vzbuzují pocity radosti a uspokojení,
na jejichž základě se příznivě vyvíjí citový
a sociální život dítěte i celá jeho osobnost.

•

Jak vybrat tu správnou
hračku?
„Hračka by měla být pro dítě především
motivující, vyvolávat u něj pocity a představivost. Záleží na tom, jakým směrem je
dítě zaměřené – některé rádo kreslí, jiné si
rádo staví. Rodiče by měli vybírat hračky
podle osobnosti dítěte,” říká psycholog
Václav Mertin a dodává: „Častou chybou
dospělých bývá to, že kupujeme hračky,
které se líbí nám, a nedíváme se dětskýma
očima.”
•

Je důležité, aby hračky nebyly pro děti
příliš náročné a odpovídaly jejich vývojové úrovni. Proto například téměř
dokonalý vrtulník na dálkové ovládání
udělá větší radost tatínkovi, než malému předškolákovi, který hračkou bude
sice zprvu nadšený, ale již nezvládne
jeho ovládání a rozhodně nedokáže
pochopit, proč by měl být opatrný, aby
se vrtulník hned nerozbil.

Pro rodiče by mělo být určující sledování svého dítka, s čím si rádo hraje, co
nejraději sleduje v televizi, jakou knížku si prohlíží či jak reaguje na hračky
svých kamarádů, které samo nemá
apod.

Zohledněte věk

mají pro děti i hračky, které vyrobí společně se svými rodiči – třeba hrad postavený
ze stavebnice, složené puzzle nebo papírový drak.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Babyweb.cz, mimiklub.cz

Základem je nabídnout dítěti hračku vhodnou pro jeho věk. Miminka potřebují chrastítka, kousátka, barevné kolotoče nad postýlku. Hračky, které budou rozvíjet jejich
dovednosti.
„Dětem do tří let by určitě neměly do rukou přijít hračky, které obsahují malé součástky. Batole si s nimi neporadí, protože co
je příliš malé, neumí neobratné prstíky ještě
uchopit. Navíc hrozí nebezpečí vdechnutí
nebo spolknutí malých předmětů,” upozorňuje psycholog. Naopak ocení stavebnici s velkými kostkami, interaktivni hrací
centra, modely aut, či mašinek
Batolata i starší děti uvítají svého plyšového mazlíka, bez kterého se při usínání
neobejdou. Předškolní i školní děti pak potěší nejrůznější stavebnice a kreativní hračky. Rády si hrají na dospělé. Velký význam

Unikátní novinka pro nejmenší
Moje první leporelo
poskytne vašemu dítěti
zcela nový rozměr poznávání a učení se
v období od narození do šesti měsíců.

180 × 1

80 mm,

lep

u knížk
orelo typ

a, 12 str.

, 149 Kč
Knihu můžete zakoupit
u všech dobrých knihkupců
nebo na www.fragment.cz!

Pobyt snů?
Vítejte v OREA Vital Hotelu Sklář
Rádi byste i s rodinou vyrazili na hory? Chcete si užít jarního sluníčka a sněhu a nevíte, jak to zařídit, když děti ještě na sjezdovku
nemohou? Vítejte v OREA Vital Hotelu Sklář, který splní vaše sny
o skvělé dovolené.
Luxusní hotel se 169 pokoji, nádherným wellnes centrem, s nafukovací halou s tenisovými
kurty a s veškerým zázemím pro vaše sportovní vyžití přichází totiž v této sezóně s další nabídkou – animačními programy pro děti.
Zábavný dětský svět
Pro rodiny s dětmi je zde připraveno vše, co si
děti mohou přát. Po celý den probíhají dětské
programy. Děti si mohou zacvičit aqua aerobic, zahrát turnaj ve stolním tenise či šipkách,
zatančit zumbu, zúčastnit se turnaje v nohejbale či tenise, nebo si třeba postavit sněhuláka. Pokud vaše ratolesti patří mezi spíše
tvořivé, než sportovně zdatné, pak je určitě
nadchne malování hrníčků či triček. Patří-li
spíše do kategorie batolat a tudíž si s vámi
moc nezalyžují, můžete využít možnosti baby
sittingu, svěřit dítě zkušeným chůvám a vyrazit na odpolední lyžování. Ani večer se určitě
děti nebudou nudit. Mohou si zatančit na diskotéce, nebo si třeba zazpívat hity z Pomády.

A co můžete
mezitím podniknout vy?
Relaxujte a sportujte
Pokud bude příznivé počasí na lyžování, jistě
využijete nabídky lyžařského střediska a strávíte den na sjezdovce. Pokud vám ovšem počasí
nebude přát, ani tak nemusíte zoufat. Jistě si
rádi odpočinete v příjemném prostředí wellness centra nebo relax & care centra, kde načerpáte novou sílu a energii během procedur
za doprovodu relaxační hudby. Využít můžete
i saunu, vodní páru či Whirlpool. Pokud přece
jen toužíte po nějaké sportovní aktivitě, jistě

vám přijde vhod plavecký bazén a hotelová
sportoviště. Co konkrétně můžete vyzkoušet?
•
K dispozici vám je udržovaný tenisový
kurt. Rakety a tenisové míčky jsou zdarma k zapůjčení na hotelové recepci.
•
Stůl na stolní tenis, který je umístěn vedle lobby baru v oddělené místnosti
•
Billiardový stůl
•
Pokud to počasí dovolí, tak je možné si
vyzkoušet i horská kola, která jsou k zapůjčení v hotelu.
Volný čas v Harrachově
Samozřejmě můžete vyrazit i někam do okolí.
Přímo se nabízí:
Bowling v Harrachově
Bowlingový club v Harrachově je umístěn
v nedalekém areálu ADOS, cca. 15 minut pěšky od hotelu. Club je vybaven čtyřmi bowlingovými dráhami.
Golf v Harrachově
Jedná se o jediné hřiště v Krkonoších s nainstalovanými odpališti pro nejmenší golfisty
v rámci projektu rodinný golf - „Family Courses”, děti se tak stávají rovnocennými partnery svých rodičů.
Lanové centrum Harrachov
Lanové centrum PROUD – Harrachov se nachází v Krkonošském národním parku na soutoku řeky Jizery s Mumlavou. Areál se rozkládá na ploše cca 5500 m2 a celý je situován
čistě v přírodě.

Bobová dráha Harrachov
Špičková zahraniční technologie bobové dráhy umožňuje v Harrachově vrcholný zážitek
z jízdy. Tato atrakce je určena pro všechny
od 2 do 100 let. Rychlost bobu ovládají jezdci sami pomocí brzdové páky a tak si každý
zvolí své vlastní tempo, které mu vyhovuje.
Na bobové dráze lze jezdit samostatně nebo
ve dvojici se svými dětmi či kamarády.
Monkey Park Harrachov
Jedná se o 273 m dlouhé lanové centrum se 14
překážkami pojmenované jako MONKEYPARK.
Je situováno přímo v areálu a z části, 84m lanovým přejezdem (lanovkou), i nad bobovou dráhou Harrachov. MONKEYPARK je určen nejširší
veřejnosti včetně dětí od 140 cm výšky.

Nevíte, co dělat o víkendu?

Vyrazte do Harrachova do OREA Vital Hotelu Sklář …

www.rodinaaja.cz
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Vyrážím
Kvalitní, lehká a zejména věku dítěte uzpůsobena výstroj je nejen dobrým základem
pro úspěšné zvládnutí techniky lyžování,
ale i prevencí vážnějších úrazů. Nabízíme
vám užitečné rady odborníka i přehled částí
výstroje pro začínající lyžaře.

Lyže
S výběrem lyží to budete mít v obchodě
o něco jednodušší, než tomu bylo kdysi.
Dnes již klasické lyže plně nahradily lyže carvingové. Na svahu se s nimi mnohem snáze
manipuluje, což vaše dítě jistě ocení. S klasickými lyžemi se setkáte už jen v bazarech.
Správnou délku lyží určíte na základě výšky
dítěte. Začátečníkovi postačí lyže po bradu.
Pokud máte doma již zkušenějšího lyžaře,
zvolte lyže, které mu budou sahat po nos,
případně budou ve výšce jeho postavy.
Vázání na lyžích musí být přizpůsobeno
hmotnosti a tělesné stavbě dítěte, jeho seřízení raději přenechejte odborníkovi. Pomohou vám s ním v každém lyžařském servisu.
Podle Mgr. Sylvie Dlouhé, vedoucí dětského vzdělávání APUL ČR (Asociace profesionálních učitelů lyžování), je při výběru lyží
třeba zohlednit nejen výšku a váhu malého
lyžaře, ale i jeho schopnosti a fyzickou sílu.
„Většina rodičů koupí pro své děti zbytečně
dlouhé lyže. Děti pak s lyžemi zápasí a to
jim znepříjemňuje a ztěžuje jejich lyžařské
začátky,“ vysvětluje Mgr. Dlouhá. Zároveň
dodává že, „pro začátečníky do 6 let jsou
vhodné co nejkratší lyže, většinou po prsa,
s velkou flexí a středním krojením.“

Lyžařské boty
Lyžařské boty mohou být ve výstroji malého sportovce tou nejproblematičtější částí. Abyste se vyhnuli namáhavému obouvání, odřeninám a pláči na svahu, dejte
si záležet na jejich výběru. Lyžáky nesmí
tlačit, nebo být příliš velké. U dětí platí, že
čím víc klipsů má lyžařská obuv, tím lépe.
Noha drží pevněji, tlak se rozkládá na více
míst a tím se snižuje i riziko zlomeniny.

16
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Máme tu jarní prázniny a všichni se jistě shodneme, že je ideální trávit je na horách. Máte doma
malého lyžaře, který letos prvně prázdniny stráví
na lyžích? Potom vás jistě bude zajímat, jakou
výstroj mu máte připravit a jak postupovat, aby
získal správné lyžařské návyky.
Důležitý je také sklon boty, jelikož její
náklon nutí dítě předklánět se a tím eliminuje nežádoucí zaklánění. Podle Sylvie
Dlouhé musí lyžařská bota vašemu dítěti
umožnit, aby píšťala s chodidlem svírala
ostrý úhel. Nesmí překážet při chůzi, ale
ani při zaujetí optimálního postoje při jízdě na lyžích. „Při výběru vhodných lyžáků
je třeba nejprve si vyzkoušet vnitřní botu
skeletu tak, aby dobře seděla. Pokud
vnitřní bota dobře sedí, můžeme vyzkoušet, jak zapnutá lyžařská bota sedí při
přenesení váhy na jednu nohu v podřepu
a při záklonu, kde se lýtka opírají do lyžáků, nesmí dítě tlačit prsty ve špičce“,
doplňuje Mgr. Dlouhá.

Lyžařské hůlky
Pokud jde o otázku, zda má malý začátečník používat hůlky už od začátku, existuje zde řada protichůdných názorů. Podle
některých odborníků je důležité, aby si
dítě na hole zvykalo již od počátku, protože se tak naučí správný lyžařský postoj.
Mgr. Dlouhá však tvrdí, že při výuce malých
začátečníků se hůlky nepoužívají, protože
odvádějí pozornost od výuky a zvyšují riziko
úrazu. Jak určit délku lyžařských holí? „Pro
výpočet optimální délky hůlek můžeme
použít staré dobré pravidlo, a to, že když
obrátíme hůlky držadlem dolů, měla by při
jejich uchopení pod talířkem být ruka dítěte
ohnuta přibližně do pravého úhlu“, doporučuje Mgr. Dlouhá.

Lyžařská přilba
Podstatnou součástí lyžařské výstroje,
na kterou byste určitě neměli zapomenout, je lyžařská přilba. Ta chrání malého lyžaře před úrazy hlavy, které nejsou
na svahu žádnou výjimkou a také před
zimou. Při jejím výběru byste měli dodržet
několik zásad. Dbejte na to, aby byla přilba odlehčená a prodyšná. Kromě toho, že
její vnitřní polstrování by mělo být příjemné na dotek, ověřte si i to, zda je vyjímatelné a dá se snadno vyprat. Přilbu určitě
nekupujte, aniž si ji dítě vyzkouší. Některé
přilby mají speciální mechanismus na zvětšení či zmenšení, ale ať už jde o jakýkoli
model, přilba musí vždy pevně sedět. Nesmí dítě tlačit a nesmí být ani volná. Pro
děti také volte raději modely s pevnýma
ušima. Ať už si potrpíte na design nebo
ne, vždy kupujte pouze přilby, které splňují
technické normy.

Další lyžařské pomůcky
Při ochraně zdraví vaší ratolesti hrají velmi
důležitou roli i brýle. Ty chrání oči malého
lyžaře před větrem a padajícím sněhem.
Nejlepší jsou brýle s výměnnými skly, protože barevných průzorů je několik typů a každý je vhodný do jiného počasí.
Podle Sylvie Dlouhé je velmi oblíbenou
ochrannou pomůckou i chránič páteře,
protože dítě nijak neomezuje, schová se
pod svrchní oblečení a v případě pádu mu
může zachránit život.

Předškoláček

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
lyžová-

Nepromokavost, pohodlnost, volný pohyb
a teplo, to jsou čtyři základní vlastnosti,
které by mělo mít oblečení vašeho malého
lyžaře.

ní 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. Samozřejmostí 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.
Na závěr nezapomeňte na rukavice. Vyhněte se palčákům, které jsou na lyžování
nevhodné a sáhněte raději po nepromokavých prstových rukavicích umožňujících
správné držení hůlek.

www.rodinaaja.cz
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Výuka nejmenších dětí
Pokud máte dítě vhodně oblečené a vybavené, je možné začít s lyžařskou výukou.
Děti by měly začít s lyžováním ve věku
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. I Mgr. Dlouhá doplňuje: „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
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 období
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
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Dětské triko
FERE L2083
Zn. Loap Kids
Dětské technické triko s dlouhým
rukávem, které je ideální jako 1. vrstva
pod svrchní horské oblečení. Materiál
zajišťuje odvod potu od těla a Vaše
dítě tak bude vždy v teple a suchu.
Materiál: 100 % Polyester

Stylová dětská mikina
DUMP L2074
Zn. Loap Kids
Stylová dětská mikina se stojacím límcem,
kterou snadno zkombinujete s džíny
a dalším oblečením zn. Loap Kids. Jistě
oceníte i dvě přední praktické kapsy.
Trendy potisk spolu s malou dekorací
působí velmi zajímavě.
Materiál: 80 % Bavlna, 20 % Polyester
Podšívka: 100 % Bavlna

Pletená čepice
s bambulí
SUSS L2060
Zn. Loap Kids
Materiál: 100% akryl

Dětský set
AROTEN L2109

Dětské rukavice
NARAS L2071/L2107
Zn. Loap Kids
Materiál: Trifibre (100 % Nylon), 100 % Polyuretan
Podšívka: 100 % Polyester velvet trikot
Výplň: Polytherm (100 % Polyester)

Dětská bunda
API L2092
Zn. Loap Kids
Dětská bunda s neoddělitelnou kapucou, ve které
se bude Vaše dítě cítit jako v bavlnce, zahřeje
a nepromokne. Bunda má 2 praktické přední kapsy.
Materiál: Technosoft (100 % Nylon), zátěr Drytech
Podšívka: Techfleece (100 % Polyester),
100 % Polyester taffeta

www.loapkids.cz

Zn. Loap Kids
Dětský set AROTEN tvoří zimní bunda AROK a kalhoty ALTE.
Díky kvalitnímu nepromokavému materiálu může Vaše dítě vesele
skotačit na sněhu a bude vždy v teple a suchu. Potištěná bunda
dokonale ladí s jednobarevnými kalhotami.
Materiál:
Podšívka:

bunda – Technosoft (100 % Nylon), zátěr Drytech
kalhoty – Technosoft (100 % Nylon),
100 % Polyester oxford, zátěr Drytech
100 % Polyester taffeta

Předškoláček

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.

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 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!

Na co je třeba dbát?

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…

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.

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...

Zdroj: Ski-acro.com, brumik.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Rodinný výlet

za lyžováním do Herlíkovic
dinou krkonošskou kamennou rozhlednu,
která byla postavena již hrabětem Harrachem a to v roce 1890. A večer jsme opět
v plné sestavě využili lyžování na osvětlené
sjezdovce od 18 do 21 hodin.

Měsíc únor je ve znamení zimních radovánek
a jarních prázdnin. Pokud ještě váháte kam zamířit,
dáme vám pár tipů a přidáme i vlastní zkušenost.
Naše rodina čítá čtyři členy, když pominu
psa, kterého jsme nechali u babičky. Kromě
nás rodičů náruživých leč příležitostných
lyžařů máme ještě patnáctiletého teenagera snowboardistu a šestiletou princeznu.
Skloubit jejich představy na prázdniny nebo
zábavu je někdy opravdu velký kumšt. Letos to však vypadá, že jsme jako rodiče neselhali, pobyt na horách v Herlíkovicích se
vydařil a spokojenost byla nejen na straně
dětí. I my dospělí jsme si zalyžovali a užili
si pocitu volnosti při sjíždění 12 km super
upravených sjezdovek.
Volba tedy nakonec padla na skiareál Herlíkovice nedaleko Vrchlabí. Důvodů bylo
hned několik počínaje parkováním zdarma, přeci jen týden je dlouhá doba na to
platit denně za odstavené auto. Ubytování v rodinném Hotelu Eden nás oslovilo
nejen cenou, ale hlavně tím, že je přímo
pod sjezdovkou. Takže ráno jen v lyžárně
vklouznete do přezkáčů, hodíte lyže na ramena a hurá na první manšestr. Zakoupili
jsme si zvýhodněné skipasy určené rodinám s dětmi. Celodenní jízdné nás přišlo
pro dva dospělé a dvě děti na 1670 Kč.
Vyjeli jsme lanovkou, která nás dopravila na vrchol hory Žalý. Rázem jsme byli
ve výšce 1 019 m n.m. a spustili jsme se
po červené nádherně široké sjezdovce,
která byla po ráno utažená jak na závody. Byli jsme mezi prvními, kdo ji zakrojil,
úžasný pocit. Jezdit jsme vydrželi téměř
celý den jen s přestávkou na oběd na terase jedné z restaurací na svahu. Zkusili jsme
testovací centrum lyží přímo na sjezdovce,
teď už víme, že příště si nemusíme brát
svoje lyže, protože je k dispozici i půjčovna lyžařského vybavení podle posledních
trendů. Další test, který vyzkoušela mužská část naší rodiny, byl měřený slalom,
kde už start na digitální branku navodil
pocit reálného závodu. Projetí slalomových branek byl opravdu adrenalin, vždyť
dole po dojezdu skupinka lyžařů sledovala
všechny výkony, ale hlavně výsledné časy.
Jejich výkřiky hop hop hop byly opravdu
povzbuzující. Super zážitek! Odpoledne nás pobolívaly nohy a tak jsme přejeli
z dospěláckých tratí na modrou určenou
pro rodiny s dětmi. Je tam další pohodlná sedačková lanovka a kopec je mírný.
Přesně to, co jsme na naše lyžování potřebovali.

Během dalších dnů se program opakoval
s ohledem na naši náladu a fyzickou kondici a protože ta není zase tak skvělá, jak
jsme si mysleli, rádi jsme využili i jiných aktivit v areálu. Pro ty nejmenší funguje dětský
lyžařský park s pohádkovým slalomem, pojízdným kobercem nebo lyžařským kolotočem. K tomu vám tam ještě vašeho malého
lyžníka naučí zvládnout samostatně lyže
nebo ho můžete nechat hlídat profesionály. Nemusíte mít žádné obavy, funguje tu
pro ty méně otužilé i vyhřívaná herna. Pro
starší děti je v provozu Snow Fun Park se
skoky, jibbovacími překážkami a raily. Vstup
je zdarma jak pro lyžaře, tak pro snowboardisty. Poštěstilo se nám na jedno dopoledne
ponechat naše děti v rukou profesionálních
instruktorů a vydali jsme se na běžkách
na hřeben Žalého, kde jsme navštívili je-

Skiareál

Vaši lyžaři Renata,
Richard, Ondřej a Sofinka
Podrobnější informace o aktuálním
jízdním řádu skibusů a konkrétní ceníky včetně aktualit o stavu sjezdovek,
počasí nebo akcích naleznete na infolince 737 222 456
nebo na www.snowhill.cz.

hlavní sezona
25.12.2012 - 10.3.2013
rodinná
jízdenka 2+1

Herlíkovice

Týden uběhl jako voda a nám se nechtělo
zpátky do víru velkoměsta. Slíbili jsme si
však, že tu nejsme naposledy a vyrazíme
v blízké době na jednodenní lyžovačku
skibusem. Pokud se vám totiž nechce řídit
vaše auto, chcete šetřit jak peníze tak naši
přírodu, tak je to nejideálnější cesta. Cestu z různých měst jako je například Praha,
Benešov, Pardubice do Herlíkovic můžete
strávit v prostředí komfortního vytápěného
autobusu.

1 360 Kč

rodinná
jízdenka 2+2

1 670 Kč

vedlejší sezona
do 24.12.2012 a od 11.3.2013
rodinná
jízdenka 2+1

1 120 Kč

rodinná
jízdenka 2+2

1 390 Kč

Veškeré výše uvedené ceny jsou včetně DPH.
Navíc všechny skiareály Snowhill nabízí v sezóně 2012/13 příznivcům lyžování hned několik bonusů jako
jsou dětské jízdenky, výhodné ceny pro juniory do 18 let a sleva 20% pro držitele ISIC karet. Pro zákazníky
O2 využívající program O2 Extra výhody je připravena speciální 30% sleva na denní i vícedenní jízdenky,
zvýhodněná cena na půjčení vybavení a lyžařskou školu nebo vstup do O2 Extra dětského parku zdarma.
Více o výhodách na www.o2extravyhody.cz.
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Svět nejmenších

Rýma, kašel,

nachlazení?
Máme tu zimu a s ní drobné nepříjemnosti, jako například rýmu a kašel,
případně nachlazení. Rýma a kašel jsou nejčastějšími projevy onemocnění
dýchacích cest. Stejné u dětí všech věkových kategorií i u dospělých.
Jen u novorozenců jsou poměrně vzácné, u nich se obtížnější dýchání
nosem objeví spíše po ublinknutí a podráždění nosní sliznice
zvratky.

Rýma miminko pořádně
potrápí
Pro malé miminko dovede být rýma opravdu velkým problémem, který mu znemožňuje nejen dýchání, ale také příjem potravy.
Miminko je pak hladové, mrzuté, unavené a nemůže se prospat a odpočinout si.
Zkrátka kojenecký život naruby. Při rýmě je
nos dítěte ucpán hlenem a oteklou a zbytnělou sliznicí, takže se miminku špatně dýchá. K rýmě se po pár dnech často přidá
kašel, protože nosní hlen ležícímu děťátku
stéká do krku a dráždí ke kašli.

Jak děťátku pomůžeme
od potíží spojených s rýmou?
Miminku pomůže odsávání hlenu z nosíku několikrát za den. Nejlépe před
každým krmením, aby se děťátko mohlo najíst pokud možno v klidu. Ale ani
s odsáváním se to nemá přehánět. Příliš
časté dráždění nosní sliznice hadičkou
může její otok a bolestivost zvyšovat.
Dýchání usnadňuje udržování nižší teploty v místnosti, jen mezi 20 – 22 stupni,
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a zvlhčování vzduchu v okolí postýlky.
Zvlhčovače vzduchu je však třeba pravidelně čistit, aby se v nich nemnožily
plísně. Někdy bývá vhodnější přehodit
přes topení či přes postýlku mokré pleny a osušky. Také může pomoct miska
s horkou vodou, ve které rozpustíme lžíci soli, umístěná za nebo pod postýlku
dítěte. Solné ionty nosní sliznici uklidňují a otok zmírňují. Pokud tato opatření
nepřinášejí potřebný efekt, můžeme děťátku nosík několikrát denně propláchnout vincentkou – prodává se i nosní
sprej ve verzi pro miminka. Na noc pak
nosík odsajeme a zakápneme nosními
kapkami. Po koupání můžeme namazat
zádíčka a hrudníček prsním balzámem
či dětskou mastičkou, jejímž základem
je eukalyptus uvolňující dýchací cesty.
Přes den je možné aplikovat kapku eukalyptové silice i do aromalampy. Pokud
miminko nemá teplotu, je vhodné s ním
chodit na delší procházky, chladnější
vzduch mu usnadní dýchání, miminko se
lépe prospí a odpočine si.

Když se přidá kašel
Někdy se rýma přesune do zadní části
nosu a začnou potíže s jejím odsáváním.
Hlen stéká do krku a miminko začne kašlat. Zejména po ránu ho nahromaděné
hleny potrápí. Pak je nutné podávat sirup na ředění hlenů, třeba i domácí výroby. Pomáhá svařená majoránka či tymián
v cukerném roztoku nebo šťáva z cibule
uvolněná po zasypání cukrem. Ty můžeme podávat průběžně během dne podle
potřeby. A důležitou zásadou je zvýšit
množství tekutin.
Pokud se stane, že rýma zhoustne, špatně
se odsává a kašel je dráždivý či dusivý, je
na místě vyhledat lékařskou pomoc.

Chřipka
Někdy to rýmou a kašlem jen začíná a v zápětí nás navštíví chřipka. Je to akutní virové onemocnění dýchacích cest, vyvolané
chřipkovým virem. Existuje mnoho různých
kmenů těchto virů a mutacemi vznikají další. Šíří se kapénkovou cestou, tj. kašláním
a kýcháním.

Svět nejmenších
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Typické pro chřipku je, že onemocnění propukne náhle, tj. z ničeho nic se najednou
člověk cítí zchvácený, nastupuje vysoká horečka se zimnicí, bolesti hlavy, svalů a kloubů
a celková slabost. U dětí se často objevuje
nechutenství, někdy i zvracení a průjem.
U miminek tyto příznaky obvykle bývají.
U chřipky jsou poměrně účinnou prevencí vakcíny proti chřipce, nedoporučuje se
však pro velmi malé děti. V případě miminek a batolat je nutné podávat léky na snížení horečky, případně léčit rýmu a kašel
tak, jak jsme si to popsali.

Nachlazení
Nachlazení je také akutní virové onemocnění dýchacích cest, které je vyvolané rhinoviry. Zánětem je postižena sliznice nosní dutiny, hrdla a hrtanu. Infekce se šíří
zpravidla kapénkovou cestou. Nachlazení
většinou provází zvýšená teplota, kýchání
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a rýma, chrapot a kašel. Příznaky se začnou
projevovat několik hodin až několik dnů
po nakažení a do dvou týdnů samy odezní.
Proti nachlazení neexistuje žádné očkování.
Existuje více než 100 různých druhů rhinovirů (viry vyvolávající zánět horních cest
dýchacích), proto vyvinutí účinné očkovací
látky v současné době není možné.

Viróza
Viróza propuká následkem prochladnutí.
Virus, který nás oslabí, byl v našem těle již
dávno předtím, než se projevil. Čekal jenom
na vhodný okamžik, kdy bude moci zaútočit, tj. na oslabení organismu způsobené
například prochladnutím. V okamžiku, kdy
nemoc propukne, vyvíjí se jako nachlazení.
Žádná specifická léčba virozy a nachlazení neexistuje, doporučuje se hlavně klid
na lůžku v teplé a dobře větrané místnosti,
dokud neodezní příznaky. Zpravidla se doporučuje nejméně týden.

Na snížení teploty a úlevu od bolesti se dítěti podává lék na snížení horečky a dostatečný přísun tekutin a minerálů.
U nachlazení se kromě těchto léků navíc
doporučuje i inhalace páry, která pomáhá
uvolnit ucpaný nos a uleví od tíhy na hrudi. V případě, že se rozběhne sekundární
infekce, například zánět středního ucha,
bronchitida (zánět průdušek), bronchopneumonie (zápal plic) nebo sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), je potřeba
nasadit antibiotika.
U malých dětí se musíme zaměřit i na vedlejší potíže. Při rýmě a kašli budeme aplikovat vše výše popsané.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Chripka.zdrave.cz

ČESKÁ HOMEOPATIE

ZDRAVÍ PRO TY, KTERÉ MÁME RÁDI

ČESKÁ HOMEOPATIE

Homeopatická léčba RÝMY

zdraví pro celou rodinu

Rýma je jedním z největších problémů medicíny.
Lékař, který dokáže léčit rýmu, je lékařem, o kterém můžeme říci, že ovládl lékařské umění. Rýma
je složitým problémem, především proto, že existuje obrovské množství různých důvodů, proč vzniká.

Dobrý den,
můj tříletý syn má letos již potřetí rýmu, která se vždy před tím rozvinula do dalších potíží. První týden má skoro nekonečnou tekoucí rýmy, potom to začne sedat na průdušky. Špatně spí, je unavený, bolí ho hlava, později i kašle. Doktorka nám už předepisovala, co se dalo, ale ani antibiotika nepomáhají na delší dobu. Chtěla bych se zeptat, jestli
můžu synkovi pomoct nějakým šetrným způsobem, a nejlépe aby se to už nevracelo?
(paní Petra z Karviné)
Dobrý den,

V homeopatii se při léčbě nejrůznějších druhů
rýmy využívá Allium cepa AKH. Pomáhá při tekoucí rýmě s pocitem pálení v oblasti nosu, která
vzniká, obvykle po procházce za chladného, sychravého počasí. Venku je nos ucpány, v místnosti
se spouští vodnatá rýma. Kolem nosu je podrážděna sliznice a kůže. Pokud je pacient neléčen, jeho
stav může přejit do bronchitidy či do spastického
dusivého kašle.
Allium cepa AKH pomáhá při rýmě nejen akutní,
ale i chronické, která může souviset s alergií. Pomáhá také při začínajícím kašli.

synovi podávejte Allium cepa AKH, jednu tabletu 5krát
denně v akutním stavu, na doléčení jednu tabletu 3krát
denně. Preventivně stačí dvě tablety před spaním.
(MUDr. Alexander Fesik, přední odborník na homeopatii)

VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE:

■ Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
■ Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla

■ Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596

113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
Nabízíme také poradenství a homeopatické školení pro veřejnost.

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEDZRAVI.CZ
allium_polovina_prosinec_2013.indd 1
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Většina praktických lékařů a pediatrů po prodělané chřipce doporučuje zVýšený příJem Vitaminu C, Vitaminů skupiny B a proBiotiCké kuLtury .

Složení produktu :

1. Vitamin C + zinek
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Chřipka

Jak být rychle fit po prodělané chřipce!

vé

Podporují normální funkci imunitního systému a ochranu buněk před oxidativním stresem.
Přispívají k tvorbě kolagenu pro základní funkci krevních cév, kostí, chrupavek, kůže, dásní
a zubů. Zinek podporuje normální metabolismus sacharidů, kyselin a zásad. Přispívá k primárním rozpoznávacím funkcím a k normální syntéze DNA.

2. B-komplex
Ucelený komplex vitaminů řady B. Tyto vitaminy jsou důležité pro primární činnost nervové
soustavy. Přispívají k normální činnosti srdce, metabolismu homocysteinu a tvorbě červených
krvinek. Přispívají také k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a k regulaci hormonální
aktivity.

3. Laktogenní mikroorganismy a inulin v mléčné složce
Obsahuje patentované, metabolicky stabilní mikroenkapsulované laktogenní bakterie, které
přežijí průchod horní částí trávicího traktu a rozpustnou vlákninu inulin.

Při nákupu v e-shopu www.pangamin.cz/eshop uveďte heslo
Moje rodina a já a získáte 15% slevu na celý náš sortiment.
Sleva se nevztahuje na kosmetické produkty.

k dostání v každé dobré lékárně nebo za výhodnou cenu v e-shopu www.pangamin.cz/eshop.
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Naučte miminko

plavat
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. K čemu se přiklonit?
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
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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
Mohli jste se ale setkat i s názorem, že dětem neprospívá pobytv chlorované vodě.
V roce 2003 byla publikována první studie,
která prokázala zvýšené riziko opakujících

Svět nejmenších
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se infekcí dýchacích cest a zánětu středního
ucha u dětí s plaveckým výcvikem v prvním
roce života. Další studie přináší informace
o potvrzeném zvýšeném výskytu alergických onemocnění u dětí, které pravidelně
navštěvují bazén v prvních pěti letech života. Co s tím, abychom dítěti mohli dopřát
plavání bez rizik?

Jak snížit možná rizika
Pokud byste rádi kojenecké plavání s vaším
dítkem zkusili, vybírejte pečlivě klub, který takový kurz nabízí. Zajímejte se o čistotu vody
v bazénu a veškerého zázemí a také o to, jak
zkušený tým instruktorů plavání s dětmi vede.
Pokud máte obavy z chlorované vody, vybírejte bazény, ve kterých je dezinfekce vody
zajištěna např. rozkladem soli v bazénové
vodě pomocí elektrolýzy. Slaná voda působí
regeneračně, je přirozeně antiseptická, nezpůsobuje pálení očí a je vhodná pro všechny, kterým je chlór nepříjemný. Není třeba
se obávat ani přílišné „slanosti“, protože
voda, která se používá v bazénech, je daleko méně slaná než mořská voda - mívá koncentraci 0,5% soli (mořská voda má salinitu
kolem 3%). Bazénů se slanou vodou, která

má méně nežádoucích účinků, je ale stále
méně než těch klasických, s vodou čištěnou
chlórem. Pokud tedy ve svém okolí máte
bazén chlorovaný, také nemusíte mít obavu,
nepříznivé účinky jsou způsobeny obvykle
kombinací chlorované vody a nečistot. Pokud tedy vyberete bazén, kde dodržují přísné hygienické návyky, můžete být bez obav.
Jsou-li dodrženy všechny hygienické předpisy, převažují pozitiva plavání s dětmi nad
jeho možnými negativy, a to jak při plavání
v chlorované, tak i ve slané vodě.

Mýty o plavání
Plavání je opředeno několika mýty. Pojďme
si některé představit

Mýtus: Kojenci a batolata se v kurzech naučí plavat
Voda klade odpor, čímž posunuje mentální
věk dětí o rok zpátky. Opravdovým plavcem se malé dítě může stát nejdřív ve čtyřech až čtyřech a půl letech, a ještě k tomu
potřebuje chodit třikrát týdně trénovat.
K výuce nejrůznějších plaveckých způsobů
je po stránce duševní i pohybové nejlépe
připravené kolem devíti let, ale je lepší za-

Děti za
korunu

Z vodního království se třemi paláci
budete nadšeni! Čeká vás 6 tobogánů,
3 skluzavky, spacebowl, vířivky, vrak
pirátské lodi, řeka propojující celý
areál, ale i bazén s vlnobitím, korálový
bazén vyhřátý na 31 °C… zkrátka moře
fantastické zábavy na celý den!
Přijďte i Vy - a užijte si Vodní svět,
který jinde nenajdete!

více na: www.aquapalace.cz

T I Pí

na jarn
prázdnimy

čínat dřív, protože se tak předchází možnému utonutí. Kurzy „plavání“ mají kojence a malé děti naučit dýchání do vody,
orientaci pod hladinou, pádům, seskokům
a splývacím polohám, hlavně je však přivyknout vodním radovánkám, aby jim nevadilo
mokro v uších, očích a nose.

Mýtus: To, co je naučí v kurzu, zvládneme i doma
Chceme-li mít doma „plavce“ co nejdříve, měli bychom jeho vodní výchovu svěřit
odborníkům. Necháme-li mrně provádět
přirozené pohyby, připomínající nechvalně
známou čubičku, získáme sice časem jistotu,
že se neutopí, ale jeho plavecký styl to dlouhodobě poznamená. Dlouho ho totiž nic
nenutí provádět správná tempa: vždyť přece
plave, tak co? Je to podobné jako když se
naučíme psát na počítači dvěma prsty. Při
pětiletém výzkumu nechali odborníci jednu
skupinu dětí plavat tak, jak jim končetiny
narostly a poté je porovnávali s těmi, které
se učily tempa jaksepatří. Neutopil se nikdo,
ovšem lidé stojící na břehu chtěli děti z první
skupiny zachraňovat, protože jejich pohyby
připomínaly spíš zápas se živlem.

Svět nejmenších

Mýtus: Děti se nachladnou a častěji
stůňou
Ty nejmenší by měly plavat v samostatných
vaničkách s vodou teplou 37 °C, větším se
teplota trochu snižuje. Proto není pro kojence mladší jednoho roku vhodný veřejný
bazén, kde se teplota vody pohybuje většinou kolem 26 °C. Jednak je jim ve vodě
určené plavcům zima, jednak tam není
vhodné zázemí, kam mohou matky miminka, která ještě neumějí chodit, položit.
Dýchání přes odpor vody má rehabilitační účinky a naopak dětem trpícím problémy s horními cestami dýchacími prospívá.
V bazénu je totiž bezprašné a hodně vlhké
prostředí, proto je plavání jedním ze sportů,
které lékaři doporučují zejména astmatikům.

Mýtus: Plavání způsobuje záněty
středního ucha
Záněty mívají ty děti, které jsou k tomu
náchylné, jenže je otázka, zda by je neměly i bez plavání. Voda sice do uší vniká, ale
bakterie se v udržovaném prostředí ve vodě
téměř nevyskytují, chlor je hned zahubí. Dřív
se dětem dávaly do uší tampony, ale ošidily
se tak o sluchové vjemy. Lékaři tvrdí, že tampony nejsou potřeba, stačí po plavání vysu-
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šit zevní zvukovod a hlavně nespěchat hned
ven na chladný vzduch. V zimním období by
se děti měly aklimatizovat v herně.

Mýtus: Voda je špinavá, protože
do ní malé děti čurají
Deset vyčuraných miminek nadělá ve vodě
menší škodu než jeden neosprchovaný dospělý!!!

Mýtus: Malé děti se koupají s cizími
dospělými a hrozí jim různé nemoci
včetně pohlavních
Voda recirkuluje. Přijde-li tedy náhodou
někdo špinavý, množství chloru v bazénu
navázáním na bakterie klesne, vracející se
voda dá signál strojovně a ta přidá další. Ostatně, maminky bývají mezi sebou
nejlepšími „policajty“. Pokud se některá
neosprchuje bez plavek, vždycky ji někdo
na prohřešek upozorní.

a dvanáctkrát po sobě ho ponoří a vynoří,
napodobuje tak pohyb delfína. Příznivci tvrdí, že to dětem nevadí, protože nepláčou.
Plakat ovšem ani nemohou, to by se udusily. Zkušený instruktor před touto násilnou
metodou varuje. Je to totiž víc atrakce pro
dospělé, zatímco děti stresuje a vyčerpává.
Hodiny plavání mají být hravé a mrňata
mají nové prostředí objevovat v bezpečné
blízkosti rodičů. Voda jim poskytuje jiné
možnosti pohybu a i rodiče nacházejí další
možnosti her a dovádění s potomky. Hlavně tatínkové se zbavují strachu z toho, že
dítě upustí nebo mu jinak ublíží. Nejhorší
jsou ambiciózní rodiče, které vede přesvědčení, že co už dokáže sousedovic Anička, to
musí jejich Pepíček zvládnout také.

Mýtus: Častý pobyt ve vodě vede
k nadměrnému ukládání tuku

Mýtus: Nejdřív se děti musí naučit
potápět

To platí pouze pro závodní plavce, kteří
v bazénu tráví většinu času. Navíc tělo nadměrným ukládáním tuku reaguje pouze
na dlouhodobý pobyt ve studené vodě.

Poslední dobou někteří instruktoři praktikují „delfínkování“. Pod tímto termínem
se skrývá výuka drilem vycházejícím z jedné
ruské metody. Dospělý kojence popadne

Text: Jana Abelson Tržilová
Zdroj: Klubkosatka.cz
Foto: Samphoto.cz

Podlehněte

kouzlu lázní

Odpočívejte v příjemném prostředí malebných Lázní
Mšené. Vyberte si z naší nabídky wellness pobytů
i balíčků procedur a udělejte něco pro svou krásu
i zdraví.

Kokosy na sněhu
Termín pobytu: leden 2013 – březen 2013
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• 1x masáž zad s kokosovým olejem
• 1x kokosová koupel
• 1x kokosový peeling dolních končetin
• 1x kokosový zábal dolních končetin
Bonus: poukaz na kokosovou roládu v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.190,- Kč/osoba*

Konopný balíček
Balíček lázeňských procedur.
• 1x konopná lázeň
• 1x masáž zad konopným olejem
• 1x parafínový zábal na ruce

Cena balíčku: 700,- Kč

Více o lázních a další nabídka na
www.msene.cz

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz
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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?

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
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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?

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.

Pozdější příchody nevadí
Většina školek má otevřeno od 6.30 do 17
hodin. Na malých městech mohou zavírat

Předškoláček
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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
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malé šikanují. Učitelkám na druhou stranu
vyhovuje, že jim starší děti třeba pomohou
obléknout mrňata na vycházku.

Alternativní školky
Rodiče, podle kterých běžná předškolní 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.

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.

Mateřská
škola
s anglickým
programem
– začínáme
13.
4. února 20

Program jazykové
školičky AKCENTÍK
je veden částečně
v angličtině a částečně
v češtině tak, aby děti
současně rozvíjely
dovednosti ve své
mateřštině, stejně jako
v cizím jazyce.

– Praha 4, Bítovská 5

Máte školku pro
své děti zajištěnou
nebo máte starší děti
a školku již
nepotřebujete?

Využijte naši nabídku kurzů angličtiny pro školáky i předškoláky:

– Tým českých a zahraničních učitelů
kvalifikovaných pro výuku předškolních dětí
– Program školičky je určen dětem od 3 let
– Možnost celodenního pobytu
– Program školičky lze využívat i nepravidelně, minimální doba
pobytu je 2 hodiny
– Možnost celodenního stravování pro děti
– Vhodné i pro děti cizinců žijících v ČR
– Školka je otevřena ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin

– kurzy probíhají na Praze 4, Bítovská 3 a jsou určeny dětem od 5 let
– děti jsou v kurzech rozděleny podle věku i podle jazykových znalostí
– výuka v kurzech zohledňuje věk a potřeby dětí
– pro všechny úrovně pořádáme cambridgeské zkoušky z angličtiny
(do 12 let zkoušky Young Learners, od 12 let zkoušky KET, PET, FCE, CAE)
– pro rodiče je k dispozici kavána AKCENT Café

Akcent International House Prague, Bítovská 3, Praha 4,
Tel.: 261 261 638, E-mail: akcent@akcent.cz, www.akcent.cz

Předškoláček

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 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. Nabízíme 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
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určí, učí se spolupracovat s ostatními dětmi
i učiteli a samy svoji práci hodnotit. Učitelé pro ně připravují vhodné prostředí: 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
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 na-

místo 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
Dalším alternativním vzdělávacím směrem
je waldorfská pedagogika pocházející z Německa. Metodu vytvořil rakouský pedagog,
filosof a umělec Rudolf Steiner (18611925) 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 prostřednictvím volné hry. Velký důraz školka
klade na nejrůznější rituály, veškeré hračky
jsou z přírodních materiálů.

1-4 k_Anglicko-česká školka YMCA.pdf 1 29.1.2013 14:18:06

Imunit® Mickey Hlíva ústřičná s Rakytníkem

doplněk stravy ©Disney

Vám přináší soutěž
o Imunit® Princess
Multivitaminy
pro děti!

Zima je těžkou zkouškou pro nás všechny, nejvíce ale pro děti, které si několikrát do měsíce přinesou
ze školky či ze školy nějaký bacil. Předejděte těmto nepříjemnostem a začněte včas posilovat obranyschopnost dětského organizmu! V lékárnách je nyní k dostání doplněk stravy Imunit® Mickey Hlíva
ústřičná s Rakytníkem, který je součástí tradiční řady Imunit® vyznačující se vysokou kvalitou surovin
a unikátními technologiemi zpracování. Jedná se o cucavé bonbony s příchutí lesní jahoda, v jejichž složení figurují beta-glukany získané z hlívy ústřičné a také vitaminy z rakytníku. Najdete zde mimo jiné i selen
posilující obranyschopnost organizmu a jód pro zajištění normální růstu dětí. Tento přípravek je určen
pro děti už od 3 let. Odpovězte správně a vyhrajte Imunit® Princess Multivitaminy pro děti - komplex
potřebných vitaminů a minerálů pro silnější imunitu vašich dětí!

Soutěžní otázka: Selen obsažený v přípravcích řady Imunit® podporuje?

a) správnou funkci imunitního systému

b) růst vlasů

Správnou odpověď zasílejte na: soutez@rodinaaja.cz

c) pocení

Předškoláček

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 souvisejí 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
zakládají na dobrém vztahu nejen mezi
dětmi a „tetami”, ale i mezi rodiči a školkou. Adaptace se zde přímo vyžaduje a zá-
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leží 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 (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 úkoly – 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: Samphoto.cz
Zdroj: skolak-a-predskolak.zdrave.cz,
mimi-klub.cz, alternativniskoly.cz

Landie je předškolní zařízení zdravého životního stylu se zaměřením na všeobecný
pohybový rozvoj a zdravou výživu. „Přijímáme děti od 6 měsíců do 2 let do jesliček
a od 2 do 6 let do mateřské školky. Otevřeno máme každý den včetně prázdnin
od 7:30 do 17:30 hodin. Kapacita Landie je 50 dětí v Říčanech a 30 dětí ve Veliké Vsi
ve školce a 15 dětí na každém pracovišti v jesličkách,” říká spoluzakladatel Landie
Roman Jiroušek.
Ve školce v průběhu roku dětí absolvují všeobecnou pohybovou průpravu formou hry
v rozmanitém prostředí tělocvičny, herny, ale i v lese, na sněhu i ve vodě. Všeobecná
pohybová průprava obsahuje především atletická a gymnastická cvičení, plavání, tenis,
lyžování a bruslení, taneční a baletní cviky,
základy golfu, míčových her a zdravotní tělesnou výchovu. V Landii nezapomínáme ani
na výtvarnou, dramatickou a hudební činnost
a samozřejmě také ani na angličtinu. Všechny
pohybové aktivity s výjimkou angličtiny, keramiky a experimentálního malování jsou zahrnuty v celkové ceně. Děti jsou zařazeny do tříd
podle věku, přičemž ve třídě je maximálně
deset respektive patnáct dětí. Některé programové bloky absolvují v tematických, věkově
smíšených skupinách, které nabízejí přirozené
sociální prostředí podporující úctu, respekt
k ostatním a učí toleranci. Náš cíl je vzdělávat
děti v souladu s přírodou a nabídnout jim široké spektrum aktivit pro jejich přirozený rozvoj.
Jesličky Landie jsou založeny na rodinné atmosféře a útulném prostředí tak, aby rodiče
věděli, že o děti je dobře postaráno a mohli
se věnovat tomu, co je baví. Starostlivou péči
o batolátka zajišťují kvalifikované zdravotní
sestřičky. Dostatečně velké prostory nám potom dovolují se dětem individuálně věnovat a nabídnout jim péči v klidném prostředí. Vedle dvou prostorných a světlých tříd máme k dispozici také relaxační místnost
s vanou, velkou zahradu a kavárničku s nabídkou bioproduktů pro posezení našich
maminek.
„Důraz v Landii klademe na stabilní a pedagogicky vzdělaný personál. Jsme zařazeni
v rejstříku škol. To znamená, že splňujeme přísné hygienické normy, pracujeme podle

školského zákona, podléháme dohledu české školní inspekce. Školní vzdělávací program „KOUZLO POHYBU“ zpracovaný pro naši školku vychází z rámcového vzdělávacího programu MŠMT.”
Jednou z důležitých předností školky je také zdravý životní styl a zajištění pestré,
vyvážené stravy z BIO surovin ve vlastní kuchyni. Zastoupení surovin v BIO kvalitě
pro přípravu stravy činí bezmála 80% a dodavatele si pečlivě vybíráme. Jídelníček pro
nás připravuje nutriční specialistka, s ohledem na individuální potřeby dětí i případná
omezení. Naším cílem bylo nejen vybudovat zařízení pro děti, kde by se zdravě rozvíjely, ale i šíření myšlenky kvalitního zdravého
stravování. Mnohdy se setkáváme s nevědomostí, co to vlastně zdravá strava je. Hodně lidí
zaměňuje zdravé stravování za vegetariánství.
Zdravé stravování tak, jak ho vidíme my, je založeno na kvalitních potravinách a na šetrné
přípravě jídla. Záměrně uvádíme termín kvalitní potraviny a ne BIO potraviny. Termín BIO
potravina je pro nás docela nepochopitelný.
Nechápeme, proč suroviny, které jsou vlastně
přírodní a pro člověka přirozené, musí být nějak označeny? Cenová válka výrobců potravin
dostala dnešní potraviny na úroveň, které se
dají označit jako CHEMO potraviny, ale nikdo
to nikde neuvádí?!? Rozumíme tomu, že ceny
potravin hrají v dnešní době pro spoustu lidí
významný faktor v jejich rodinném rozpočtu,
nicméně si myslíme, že trvalou konzumací
těchto potravin organismus neúměrně zatěžujeme, místo abychom mu poskytli důležité
látky potřebné pro kvalitní život. Je to opravdu
to co chceme? „Sám si vzpomínám, když jsem
byl u babičky na prázdninách, vytrhl si mrkev
ze záhonu, opláchl v sudu s vodou, co sloužil
k večernímu zalévání a s chutí snědl. Měla úplně jinou chuť a vůni než mrkev dnes
běžně dostupná v řetězcích (rovná a lákavě barevná). Mohl bych zde psát spoustu
důvodů, které sami všichni dobře víte, jen si je v dnešní „rychlé době“ nestíháme
uvědomit, “ dodává Roman Jiroušek.
Rádi vás uvítáme v prostorách jesliček a MŠ Landie k osobní prohlídce a necháme vás
nakouknout do všech zákoutí. Přejeme úspěšný výběr předškolního zařízení!

Celou řadu dalších informací najdete na stránkách www.landie.cz
www.rodinaaja.cz
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Aby botičky
neničily nožičky
O tom, jak důležitá je správná
bota, už bylo napsáno mnoho
slov. Přesto zas a znovu
podlehneme našeptávání
a obujeme své děťátko do botiček
z tržiště, nebo do těch po starším
bráškovi. Vždyť ono z nich
stejně brzy vyroste…
Máme pocit, že vlastně o nic moc nejde.
Vždyť botičky jsou zachovalé, téměř nenošené a bylo by přece škoda je vyhodit. No,
co na tom, že už po pár dnech se nekvalitní, či ošlapaná bota bortí, že tlačí a nožičku řásně nefixuje. Vždyť my jsme to přežili
a také jsme nechodili „v novém“.
Údaje lékařských statistik jsou přitom varující. Zatímco 99 % dětí se rodí s naprosto
zdravýma nohama, s přibývajícím věkem se
počet vad nohou zvyšuje – podle některých
údajů až na 67 %. Alarmujícím zjištěním je
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skutečnost, že přibližně jedna třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě
poškozenýma v důsledku nošení nesprávné
obuvi.

2.

Čím se nohy deformují?

Deformity nohou vznikají především nošením
obuvi, která dobře nepadne – je buď příliš
krátká, příliš úzká nebo špičatá. Na druhé
straně i příliš široká obuv, kde noha klouže
ke špici, způsobuje vážná poškození nohy.
Vybrat správnou obuv proto není zrovna jednoduché. Dříve, než začneme obuv zkoušet,

A čím dětské nožičce nejvíce škodíme?
Rozdělme si to do třech základních bodů
1. Obnošené boty, i když vypadají zachovale, jsou už „vyšlápnuté“ od předchozího majitele. Nožičku mohou donutit kopírovat původní zlozvyky.

3.

Nekvalitní boty se zbortí a dřou, tlačí,
nebo dovolí dítěti různě stáčet nožičky.
I nové a kvalitní boty ovšem mohou být
problém. Pokud jsou špatně padnoucí.

Předškoláček
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nechme odborně změřit délku a šířku obou
nohou dítěte, velikost obuvi pak vybíráme
podle delší, resp. širší nohy. Obuv správné
velikosti musí být vpředu před prsty o 12 až
15 mm delší, Tento prostor slouží jako rezerva
pro volný pohyb prstů při prodloužení nohy
za chůze a také jako rezerva pro růst nohy.
Dítěti vyzkoušejme celý pár obuvi. Vestoje
nejlépe zjistíme, zda obuv padne do délky
i do šířky. Nejčastější chybu dělají rodiče, kteří
bez měření nohou a ověření správnosti deklarované velikosti obuvi pouze hledají, kam
sahá palec ve špici a prolamují tužinku boty,
čímž obuv znehodnocují. Navíc děti často reflexně pokrčují prsty, což často vede k nákupu krátké obuvi. Při zkoušení botičky zašněrujeme a dítě necháme projít po prodejně.
Boty by neměly klouzat z paty a prsty mají
mít volný pohyb.

Co nesmíme opomenout
Tvar obuvi – dětská obuv musí mít dostatečně prostornou kulatou špičku, která
poskytuje dostatek místa pro prsty. Noha
v obuvi musí být dokonale fixována. Každá
dětská obuv uzavřených střihů, resp. sandálová s plnou patou, musí mít dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý opatek (tj. vnitřní
ztužovací dílec v patní části svršku). Dobrou
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fixaci nohy zajišťuje vhodný střih svršku.
Nejlepší obuv pro děti je šněrovací, popřípadě se sponou nebo s velcro uzávěrem
(tzv. suchý zip). Nejméně vhodné jsou střihy
mokasinové a lodičkové. Pro nejmenší děti
kupujeme obuv výhradně kotníčkovou.
Podpatky obuvi u dětské obuvi musí být co
nejnižší s velkou plochou pro udržení stability. Obuv s vysokými štíhlými podpatky pro
děti je velmi nevhodná.
Prevencí proti poškození kloubů a páteře je
podešev s dobrými tlumícími vlastnostmi,
elastické vkládací vložky, popř. anatomicky
tvarované stélky z pružných materiálů.
Materiál svršku – vybírejme obuv vyrobenou z přírodních materiálů, jako je useň
(kůže) a textil, které jsou prodyšné a absorbují vlhkost. Tyto materiály se rovněž dobře přizpůsobují anatomickému tvaru nohy.
Dalším vhodným výběrem je obuv vybavená klima-membránou typu Gore-tex nebo
Sympatex, která zajišťuje dobré teplotně-vlhkostní podmínky.
Stélka obuvi – protože dětské nohy se
poměrně hodně potí, musí být každá
obuv, zvláště uzavřených střihů, vybavena
ve vnitřní nášlapné části stélkou nebo vložkou ze savého materiálu. Vhodným materi-

álem jsou useň (kůže), textil, případně některé materiály typu Cambrella se zvýšenou
propustností pro vodní páry.
Ohebnost obuvi – v oblasti prstních kloubů
musí být obuv co nejohebnější. Obuv, hlavně pro nejmenší děti, musí tzv. „jít“ s nohou
a spolupracovat s ní. Ohebnost ovlivňuje
druh použitého vrchového materiálu, střih
a zejména druh, tloušťka a tuhost podešve.
Čím silnější je podešev, tím je obuv tužší. Při
nákupu vyzkoušejme, jaký odpor klade bota
při ohybu špičky směrem k nártu. Příliš tuhou obuv dítěti raději nekupujme.
Dítě udělá za den 18 až 20 tisíc kroků, proto je dobré dbát na to, aby hmotnost obuvi
byla co nejmenší. S péčí o nohu je dobré
začít již po narození dítěte, pozornost je
třeba věnovat již prvním botkám, které dítěti pořizujeme, i když v nich zpravidla udělá jen pár kroků.
Rozlišujme účel použití obuvi a nebuďme líní
své děti přezouvat. Nebraňme dětem v chůzi
a v létě běhání po písku, trávě nebo lesní půdě
naboso, je to pro zdravý vývoj pohybové soustavy dítěte to nejlepší, co můžeme udělat.
RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D. (Univerzita
Tomáše Bati, Fakulta technologická, Zlín)
Foto: SAMphoto.cz

NOVINKA ve Victoria Magic – capáčky
zn. BIOMECANICS. Jedná se o novinku
na českém trhu. Tyto boty jsou konstrukčně
uzpůsobeny pro fázi lezení i chůze.

D Ě T S K Á

Z N A Č K O V Á

Výhody:
• lehké, prodyšné a porézní
• široké v přední části a tím nedeformují dětskou nohu
• usnadňují lezení díky zesílené patě a zvednuté špičce
• flexibilní, umožňují snadný ohyb v místě prstů
• podrážka je měkká a velmi ohebná, protiskluzová, aby se zabránilo pádům
• anatomická vyndavací stélka s antibakteriálním účinkem
• přírodní materiály zevnitř i zvenčí bot
• boty se jednoduše nazouvají i vyzouvají díky širokému otvoru

Z D R A V O T N Í

O B U V

Adresy obchodů:
Centrum Chodov
Roztylská 2321/19, Praha 4
Metro C – Chodov
Nákupní Galerie Fénix
Freyova 945/35, Praha 9
Metro B – Vysočanská
E-shop:
www.victoriamagic.cz

Botičky BIOMECANICS umožňují volnost pohybu, stimulují zdravý
vývoj nohy a učí děti stabilitě. Dovolují dítěti dostat se tam,
kam potřebuje, aniž by přitom bylo omezováno
obuví, a zajišťují mu tak radost z pohybu.
Při předložení tohoto kuponu
v obchodech nebo zadáním
hesla „RODINA“ v e-shopu
www.victoramagic.cz
získáte při nákupu

slevu 10 %

Platnost kuponu do 31.7.2013.
Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží.
1-2 s_Victoria Magic_upravený formát.indd 1
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Škola základ života

Jak vybrat
tužku a pero
pro školáka?
Při kreslení, procvičování grafomotoriky a stejně tak i při počátečním
psaní je třeba věnovat 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.
Tužka by měla mít nejen přiměřenou šířku
tak, aby byla vhodná pro dětskou ruku, ale
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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.
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 stra-

Škola základ života

ny 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 nepod-
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porují 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 to 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 určena 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.
Zdroj: grafomotorika.estranky.cz/clanky
Foto: SAMphoto.cz

Z úst odborné pedagogické veřejnosti je stále více slyšet, že dnešní
děti mají před vstupem do školy
řadu problémů, mezi které patří
i nechuť psát a kreslit. Hlavní příčinou je často vadný úchop. A odstranit tuto vadu stojí velké úsilí
všech zainteresovaných stran. Česká společnost DE NOVO s. r. o. proto
připravuje nový originální výrobek
„První pero, které kreslí“, které pomůže řešit uvedený problém a také
to, aby děti rády psaly a kreslily.
Předpokládané uvedení tohoto
výrobku na trh je v únoru 2013.
•

DŮVODY PROČ BY PERO DĚTI
MĚLY MÍT.

JAMMi PEN dobře padne do ruky díky
ergonomickému
trojúhelníkovému
tvaru, v celém svém průřezu. Mohou
s ním dobře psát nebo kreslit praváci
i leváci. Je to první pero na trhu řešící
ergonomii kreslící pomůcky. Úchopová část je silnější, což má svůj význam,
protože obzvláště malé děti ještě nemají vybudovanou jemnou motoriku.
Ovládání pera je velmi jednoduché.
I malé děti s ním dokážou pracovat samy. Tento fakt je velmi důležitý pro to, aby mohly být děti při psaní
a kreslení více nezávislými na rodičích.
Bez větších problémů samy zvládnou
do pera vložit například voskovku.
Pero chrání ruce od ušpinění prašnými křídami a voskovkami. Je proto velmi vhodné pro děti, kteří trpí
různými ekzémy nebo alergiemi.
Atraktivnost pera je zvýšena velkým
množstvím barevných variant s obrázky a texty. Je velká pravděpodobnost,
že osloví vkus dnešních moderních
dětí. Barevnost podpoří u dětí kreativitu a vyvolá zájem psát a kreslit.
Nové pero je určené pro všechny běžně
používané kreslící potřeby kruhového,
šestihranného i trojúhelníkového průřezu: křídy, voskovky, uhle, pastely, tužky
a pastelky. V peru jsou dobře využitelné
i polámané kousky. Není proto nutné
neustále kupovat nové kreslící potřeby.
Pero JAMMI PEN je díky svým originálním vlastnostem patentově chráněno.

w w w . j a m m i . c z

Psychotéma
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Psychotéma

aneb co s tím…
Každý z nás se s tím bezesporu setkal. Mnozí to zažili na vlastní kůži,
ti šťastnější pak znají problém jen z doslechu. Podle statistiky má ovšem
zkušenost s nevěrou zhruba polovina manželských párů.

www.rodinaaja.cz
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Zajímavé přitom je, že nevěra zdaleka
netrápí jen ty, kteří jsou podváděni, ale
mnohdy ještě víc ty, kteří se jí dopouštějí.
Připadá vám to přitažené za vlasy? Není.
Samozřejmě, zkušený proutník, pro kterého je mimomanželský vztah naprosto
standardním jevem se asi příliš tím, že je
nevěrný, trápit nebude. Pokud se ovšem
zamiluje slušný čestný muž, který nedej
bože ještě navíc stále miluje svou ženu,
nastává peklo. Sladké chvíle u milenky
mu zhořknou pod tíhou výčitek svědomí. Ve chvíli, kdy odezní první okouzlení a milenecký vztah se stane poněkud
stereotypním, muž obvykle proklíná
okamžik, kde s nechal do něčeho podobného zatáhnout. Je mu líto milenky,
která se k němu s nadějí upíná, nemůže se podívat do očí manželce, kterou
podvedl. Ve chvílích největší nouze dokonce začíná přemýšlet nad tím, že by
se svému životnímu partnerovi se svým
selháním svěřil a vyprosil si odpuštění.

Pravdu? Nikdy!
Jakkoliv je mluvit pravdu chvályhodné,
v tomto případě vám to bezesporu žádný
psycholog nedoporučí. Svěřte se kamarádovi, pokud máte jistotu, že to nevyzvoní,
dojděte do manželské poradny. Vyzkou-
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šejte všechno možné, ale nikdy partnerovi nepřiznejte dobrovolně nevěru. Naivní
představa, že ocení vaši pravdomluvnost
vezme rychle za své. Nečekejte sladké
udobřování. Některé vztahy se z nevěry
už nikdy nevzpamatují. A i na těch nejsilnějších ještě dlouho leží jako temný stín.
Představte si, co prožívá váš partner
ve chvíli, kdy se o nevěře dozví. V první řadě je to obrovský šok. Nic netušící
člověk se náhle ocitá ve zmatku, ponížení, vzteku, sebelítosti a dalších nepříjemných pocitech. Záleží na síle vztahu,
zda tohle všechno dokáže překonat.
A pokud ano, cesta ke šťastnému konci
bude i tak dost dlouhá.

Tři kroky ke štěstí
Když už dojde k odhalení mimomanželského vztahu je třeba si počínat tak, aby
se ještě alespoň něco zachránilo.
Janis Abrahams Spring z univezity
v Yale vypracoval tříbodový program
pro tyto krize:
1. Nejprve si musí oba partneři připustit existenci negativních emocí
jako smutek, otřesené sebevědomí a pokusit se je zpracovat. Tento vnitřní boj potřebuje určitý čas
a nemá smysl na partnera naléhat.

2.

3.

Pokud chtějí oba partneři vztah
zachránit, tak o to musí bojovat.
Bojovat znamená mluvit spolu!
Je to důležité i přesto, že rozhovory
mohou zraňovat a odkrývat mnohé, co by raději zůstalo potlačeno.
Avšak pouze tímto způsobem se
mohou partneři opět sblížit.
Třetí krok je nejtěžší, protože v něm
jde o opětovné získání důvěry. Příslib věrnosti má v tomto případě
velký význam. Pomáhá, když si
partneři vytvoří pravidla, která mohou pomoci zabránit budoucímu
narušení důvěry.

Pokud je vztah opravdu kvalitní, může
se stát, že po odeznění krize bude ještě
lepší. K nevěře totiž málokdy dochází
náhodou. Obvykle je reakcí na nějaký
dlouho neřešený problém partnerského
vztahu. Někdy se při otevřené komunikaci podaří daný problém odstranit.
Věřte ale, že existují mnohem méně bolestné cesty, jak toho dosáhnout.

-ifFoto: SAMphoto.cz

Odhaleno: Čím si pomáhají od bolesti lékaři,
když je samotné začnou trápit klouby či záda
a nemohou se bolestí pohybovat !
Čím si pomáhají od bolesti samotní lékaři?
Průměrný věk českého lékaře převýšil 52 let a každý dvanáctý
už překonal šedesátku. Když se ráno probouzejí, zažívají však
stejné bolesti kloubů, zad a svalů, jako my. Řada z nich ale
přesto ráno vstává bez problémů, potíže během dne téměř
necítí a i přes vyšší věk se mohou věnovat svým zálibám. Jak
to dělají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani nákladné.
A stejný výsledek můžete svému tělu nyní dopřát i vy.
Klouby je nebolí? Jak je to možné?
Co tedy lékaři dělají, aby účinně snížili bolest kloubů či zad
sami u sebe? Jelikož nemají čas nazbyt, nechtějí polykat další
prášky a chtějí se vyvarovat vedlejších účinků chemických
přípravků - využívají účinnou, ověřenou a bezbolestnou
metodu: bolavé místo nasvítí přístrojem BioBeam 940 a díky
jeho paprsku, léčebným a blahodárným účinkům dochází k
nápravě těla a snížení bolesti. Nemusíte se přitom nijak
namáhat a můžete se přitom třeba dívat na televizi. Nemusíte
ani měnit svůj jídelníček nebo Vaše pohybové návyky.
Proč si lékaři kupují domů to, co se jim
osvědčilo v ordinacích?
Přístroje BioBeam používají lékaři po celém světě. U nás
například Fakultní Nemocnice Brno, Lázně Jáchymov, Rehab.
ústav Kladruby a řada dalších. Lékaři mají přirozeně výhodu
– osvědčené přístroje BioBeam mohou používat „v práci“.
Když si ale kupují takový přístroj sami pro sebe a své
příbuzné domů, vybírají si opět ten samý. Důvod je prostý:
Izraelský výrobce přístrojů BioBeam je totiž vlastníkem
patentu na léčbu paprskem 940nm a jako jediný vám tak může
tuto klíčovou složku léčebného působení zaručit.
Pomocník na bolest kloubů, který se sám zaplatí
Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloubů, zad a svalů
po vás vyžadují další a další peníze, za přístroj BioBeam 940
zaplatíte jen jednou a všechny další léčebné aplikace budou již
bezplatné. Nemusíte tak následně docházet za touto léčbou ke
svému lékaři, platit za každý úkon a přístroj BioBeam můžete
použít kdykoliv.
Co říkají o léčbě pacienti?
„Déle než 2 roky mne trápí silná bolest kolenou. Absolvoval jsem
lékařem předepsaný ultrazvuk, elektroléčbu, rehabilitaci, ale téměř bez
výsledku. Při mém pobytu v lázních jsem byl léčen přístrojem
Biobeam 940. Nemohl jsem uvěřit, jak se můj stav zlepšil a bolest
odeznívala. Přímo v lázních jsem si jej pak pro sebe zakoupil a dle
potřeby můžu přístroj používat nyní i doma.“ Jan V., 49 let
„Provázející bolest celého těla mě donutila poohlédnout se i po jiné
alternativě, než jsou léky od bolesti. Pořídila jsem si BioBeam 940 v
prodejně zdravotnických potřeb. Nelituji. Byla to nejlepší investice,
kterou jsem mohla udělat! Dnes jsem bez bolestí." Marie P., 63 let

Získejte 5% slevu ! Při
objednávce nahlaste kód
MRJ2 a ušetříte 300 Kč!

BioBeam 940 - správná volba pro Vaše bolavé tělo

Jde snad o zázrak?
Řada pacientů, kteří si vyzkoušeli účinky přístroje BioBeam
940 mluví o „zázraku“. Zakladatel tohoto léčebného oboru byl
vyznamenán Nobelovu cenou a lékaři po celém světě
předepisují tuto léčbu svým pacientům již mnoho let.
(Důkazem účinnosti je i fakt, že léčba těmito přístroji je
prováděna v českých nemocnicích a lázních a rehabilitačních
ústavech). Přístroje BioBeam jsou také součástí výbavy
profesionálních sportovců na Olympijských hrách. Nejedná se
o zázrak, ale o ověřený, bezbolestný, bezlékový a hlavně
účinný způsob léčby pohybového aparátu. Přístroj BioBeam je
napájen z elektrické sítě a tím je i zajištěn jeho stabilní a silný
výkon! Součástí balení je také pružný upínací pás, který slouží
k upevnění přístroje kdekoliv na těle.
Co doporučují svým pacientům samotní lékaři?
Dotaz pacienta:

„Bolesti kloubů mne trápí již po dlouhou dobu. Vzhledem k
mé diagnóze - revmatismus, artróza - bych se ráda
informovala na nějakou možnost bezlékové domácí léčby.
Prášky předepsané mým lékařem mi nedělají dobře na
zažívání, proto se na Vás obracím s prosbou o radu. Srdečně
Vám děkuji za odpověď. Ludmila T., 60 let
Odpovídá MUDr. Josef Pech:

Pro domácí léčbu artrózy, revmatismu, bolestí zad,
kloubů, svalů a šlach bych Vám doporučil přístroj
BioBeam 940, který je dlouhodobě ověřený specialisty
u nás i v zahraničí a zaznamenáváme s ním výborné
výsledky při léčbě pacientů. Starost o zdraví by neměla
končit návštěvou lékaře, ale především tím, jak si můžeme
pomoci sami. Ať už úpravou stravy, změnou životního
stylu a pochopitelně i doplňky, které mají tu sílu navracet
tělo do normálu. To právě dokáže přístroj BioBeam 940.
Důležitým faktorem je i to, že u pacientů následně dochází
ke snížení spotřeby léků! Použití přístroje BioBeam Vám
účinně sníží bolest a zlepší se vaše pohyblivost. Léčba
přístrojem je nenávyková, jednoduchá a zvládne ji každý
bez pomoci další osoby. Mohou jej používat i kardiaci,
lidé s cukrovkou, či pacienti s cizím předmětem v těle
(např. s umělým kloubem, kardiostimulátorem apod.).
Své uplatnění nachází také u sportovců a těžce
pracujících, neboť v případě zranění či zdravotních
problémů podstatně zkracuje návrat do běžného života a
dokáže pomoci i v případech, kdy nezabírá léčba
farmakologická. Jedná se o nejoblíbenější produkt ve své
kategorii na světě. Přístroj BioBeam je určen i pro léčbu v
pohodlí domova a můžete jej tak mít kdykoliv k dispozici.

Jak mohu získat přístroj BioBeam 940, tohoto
pomocníka v boji s bolestí kloubů, zad a svalů?
BioBeam 940 si můžete objednat telefonicky na 220 99 88 77
nebo poštou na adrese výhradního dodavatele pro ČR:
Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37, PSČ 130 00, Praha 3,
nebo na www.BioBeam.cz , cena přístroje činí 5.990 Kč,
můžete jej zakoupit také na splátky od 309 Kč měsíčně.
Samozřejmostí je nadstandardní záruka 3 roky s možností
prodloužení až na 6 let! BioBeam pomohl milionům pacientů
před Vámi, může pomoci i Vám.

www.BioBeam.cz

Dodání do 24 hodin, tel.: 220 99 88 77

Nové knihy

vydavatelství fragment

vydavatelství Albatros

Deklarace smrti

Amélie a tma

Velká Británie, rok 2140.
Život na Zemi se změnil od základů. Lidská civilizace už není ohrožena smrtelnými nemocemi,
na které věda objevila léky. Nesmrtelnost však přináší i možná rizika - největším z nich je přelidnění.
Proto byla přijata Deklarace – každý obyvatel může
mít jen jedno dítě…

Velké dobrodružství
s kouzelnou lupou – Cesta časem
Šifry, záhady, bludiště a navíc kouzelná lupa, se
kterou dokážeš odhalit všechna tajemství! Vydej
se s Nathanem, Monikou a Eliášem na cestu časem. Nezapomeň na kouzelnou lupu, kterou budeš určitě potřebovat. Pozorně sleduj vše, co se
kolem děje. Cestování časem je skvělé, ale nikdy
nevíš, co se může přihodit.

Velké dobrodružství
s kouzelnou lupou – Cesta vesmírem
Vydej se s Nathanem, Monikou a Eliášem na cestu
dalekým vesmírem. Nezapomeň na kouzelnou
lupu, kterou budeš určitě potřebovat.

vydavatelství NOXI
Dukanova dieta ve 350 receptech.
Jednoduchý a chutný jídelníček, který pomůže
zbavit se nadváhy jednou provždy! Napadlo vás
někdy, že budete hubnout, a vlastně si budete dopřávat všechny možné dobroty? Nová kniha Dukanova dieta ve 350 receptech, kterou právě vydává nakladatelství NOXI, vám vysvětlí souvislosti
a ukáže směr. Věřte nebo ne, ale po vybraných
lahůdkách, na něž naleznete recepty ve zmiňované knize, půjde hubnutí bez hladu a trápení. Dukanova dieta doslova ovládla svět. Je jednou z nejpoužívanějších diet.
Okamžitě se zařadila mezi nejprodávanější knihy, kdekoliv vyšla.

Nakladatelství CooBoo

Nakladatelství xyz

Počertěná 3 - Pozor, co si přeješ

Mucholapka

Angela se sice snaží, ale pořád nemůže přijít na kloub
používání svých magických schopností. A nikdy by nedovolila, aby jí s tím pomáhal otec. Co se však stane,
když stejné mimořádné schopnosti získá i nejlepší kamarádka? Ustojí jejich přátelství i tuto mimořádně těžkou zkoušku? A jak se obě kamarádky dostanou ze
všech vtipných a pořádně trapných situací?

BZRK
Nano. Svět uvnitř lidského těla, svět v mase, svět mezi
nervovými zakončeními. A v něm se odehrává bitva
mezi těmi, kdo chtějí ovládnout lidskou mysl, a těmi,
kdo jim v tom chtějí zabránit. Mezi nimi jsou i Noah
a Sadie, jejichž blízké zničil boj o moc, který vedou
bratři Armstrongovi, podivná Dvojčata, kerá touží
ovládnout svět a vytvořit utopickou společnost bez
konfliktů a válek, bez hladu a strádání.

Pandemonium
Po útěku, při němž Alex umírá, se Lena ocitne v Divočině a musí se smířit s faktem, že vše, co doposud
prožila, lidi, co znala – to všechno je už jen minulost
a neexistuje žádné předtím. Připojuje se ke skupině
Nežádoucích, kteří mají v úmyslu proniknout do světa
„za plotem“, kde se zúčastní velké demonstrace. Tu
uspořádal ABAD – Amerika bez amor deliria – organizace hlásající nevyhnutelnost léčby.
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Amélii je dvanáct… a to už dlouhých 122 let. Má
černé vlasy, nosí černé šaty, dokonce i kolo má
černé. Její ruce jsou chladné a z temného starého
domu, kde žije se svou maminkou, vychází jen
v noci. Nemá žádné kamarádky, je prostě jiná
a z toho všeho čím dál tím smutnější. Už 122 let...
Až nečekané setkání s Markétou ji opět rozveselí,
najednou si má s kým hrát, s kým se smát a povídat si. Markéta také řeší své trable – kamarádi ji
nechápou a maminka má taktak peníze na to, aby se uživili. Své přátelství drží obě dívky v tajnosti až do chvíle, kdy Amélie zachrání Markétu před utonutím. Pak se jim oběma úplně změní život…

www.rodinaaja.cz

V dalším z detektivních příběhů Dominika Dána
Mucholapka, který volně navazuje na předchozí román Moucha, se detektivové z oddělení
vražd vrací k případu, který jim již rok nedává
spát – záhadné smrti mladé dívky Cley Petreskuové. Vyšetřování, které se, zdá se, dostalo
do slepé uličky, Richardu Krauzovi a jeho parťákům neulehčují ani ostatní kriminální případy,
kterých se v letním období vyrojilo hned několik. Muž – Bestie, který
vraždí ženy brutálním způsobem přímo v jejich bytech, je zaměstnává na sto procent.

vydavatelství NO LIMITS
Prostě láska
Strhující prvotina americké autorky s českými
kořeny, o jejíž zfilmování projevil zájem Hollywood.Laura má na první pohled vše, po čem
ženy touží. Má vlivného manžela, šikovnou dceru Susan, žije v krásném bytě a nouzí rozhodně
netrpí. Jenže není všechno zlato, co se třpytí,
a za leskem ideálního života se odehrává její
soukromé drama, kdy se musí vyrovnávat s věčnými nevěrami svého muže. V Lauře všechno
křičí, že by měla tento vztah opustit, ale nedokáže k tomu najít odvahu. Bojí se udělat krok do neznáma, bojí se o všechno přijít.

Co možná nevíte
o životě našich předků

Velké holky nepláčou

Život poddaných za vlády českých panovníků před
nástupem Habsburků. Volné pokračování knih Co
v učebnicích nebývá, které přinášely zajímavosti
o českých panovnících, přibližuje život obyčejných
lidí ve středověku. Na stránkách této knihy vás nečekají spousty dat, popisy politických jednání ani
líčení vyhraných nebo prohraných bitev.

Fifty Shades Darker
Padesát odstínů temnoty

Dramatický příběh slovenské modelky. Ivana Ivančáková odmalička toužila stát se modelkou a tomu
podřídila vše. Nakonec se jí podařilo proniknout
do této branže, ale cesta vzhůru byla pomalá a trnitá. A tak vděčně přijala nabídku majitele jednoho londýnského butiku, aby se stala tváří jeho
nové módní kolekce. Fotografovat se mělo v Argentině. Vše probíhalo naprosto standardně, až
těsně před odletem ji jeden z fotografových asistentů požádal, aby
s sebou vzala dárek pro majitele butiku.

Princezna z Burundi
Na hromadě odklizeného sněhu za městem je nalezena mrtvola muže. Policie v ní pozná svého starého známého Johna Johnssona řečeného malý
John, v minulosti problémového mladíka a zlodějíčka, který se posléze dal na poctivou dráhu a stal
se expertem na akvarijní rybičky. Proč tedy tohoto
spořádaného otce od rodiny někdo zavraždil,
a navíc se ho před smrtí snažil přimět mluvit?

Druhý díl erotického románu o temných touhách
v každém z nás… Poté co Anastasia Steeleová
na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství
Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi
nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když
jí tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže
odolat a vrací se k muži, kterého miluje.

Deník zkrachovalé lásky

Nové knihy

nakladatelství motto

Nádherná oblaka

Diář pro manažery nemusí vždy sloužit jen k záznamu termínů a kontaktů a k zápiskům z nudných porad… Může sloužit jako deník – tajný deník o lásce… Každá dívka či mladá žena někdy
snila o tom, že jednoho dne potká prince na bílém
koni, se kterým stráví celý život.

Bohatý Američan Alan majetnicky miluje svou
francouzskou manželku Josée a jeho chorobná
žárlivost ji spoutává tak, že už nemůže vůbec dýchat. Nakonec to Josée nevydrží a rozhodne se
utéct od něj zpátky do Paříže. Alan však přiletí
za ní, za žádnou cenu se jí nechce vzdát. Josée se
zmítá mezi touhou opustit ho a neschopností to
udělat, neboť jeho závislost na ní jí lichotí a odpuzuje ji zároveň.

Výherci velké vánoční soutěže
1.

Jiřina Čubová, 160 00 Praha 6

13. Marie Fejfarová, 163 00 Praha 6

25. Dana Kubálová, 280 01 Kolín

2.

Rostislav Ulička, 747 35 Hněvošice

14. Martin Schindler, 783 86 Dlouhá Loučka

26. Jiří Plechatý, 102 00 Praha 15

3.

Petr Pavlátka, 696 74 Velká nad Veličkou

15. Jan Mikeš, 750 02 Přerov

27. Jaroslava Muziková, 623 00 Brno

4.

Lenka Svobodová, 603 00 Brno-Pisárky

16. Venuše Kubáčová, 293 01 Mladá Boleslav

28. Alena Majerová, 330 11 Příšov

5.

Petra Gebauerová, 746 01 Opava

17. Jindřich Synovec, 468 41 Tanvald

29. Marek Peša, 679 01 Skalice

6.

Eva Macháčková, 150 00 Praha 5

18. Dana Karasová, 128 00 Praha 2

30. Danuše Víšková, 289 01, Dymokury

7.

Hana Kulová, 312 00 Plzeň

19. Monika Halíčková, 696 72 Lipov

31. Libor Šanda, 500 06, Hradec Králové

8.

Jana Kupilíková, 391 61 Opařany

20. Jana Rybářová, 506 01 Jičín

32. Jitka Pomothyová, 344 01, Domažlice

9.

Zdeněk Uherka, 595 01 Velká Bíteš

21. Lenka Hejduková, 565 43 Zámrsk

33. Jarmila Lopourová, 568 02, Opatovec

10. Heinz Novák, 434 01 Most

22. Štěpánka Knapová, 509 01 Nová Paka

34. Radka Zetková, 537 03, Chrudim

11. Martina Vaňková, 190 00 Praha 9

23. Markéta Charvátová, 796 01 Prostějov

35. Romana Marmazinská, 147 00, Praha

12. Josef Janda, 500 03 Hradec Králové

24. Lucie Sedláková, 569 92 Bystré
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Otazníky
kolem

pneumokoka

Očkování proti pneumokokové infekci už mnozí rodiče berou jako zcela
přirozené pro zdravý start do života svých dětí. Možná ale nevíte, že kromě
dětí by se měli chránit i prarodiče, kterým bakterie může také velmi nepříjemně
zasáhnout do života. Pojďme se společně podívat na to, co to vlastně
pneumokok je a jakým způsobem se před ním můžeme ochránit.
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Co je pneumokok?
Pneumokok neboli Streptococcus pneumoniae je bakterie způsobující závažná onemocnění, například zápal plic, zánět mozkových
blan nebo celkovou infekci organismu. U dětí
je nejčastějším původcem bakteriálního zánětu středouší. Pneumokok se vyskytuje na celém světě. Mnoho lidí ho má běžně v nosohltanu, aniž by jim způsoboval onemocnění.

Jak se člověk pneumokokem
nakazí?
Pneumokok se přenáší kapénkovou cestou
– to znamená při kašli a kýchání. Mnozí lidé
jsou nosiči pneumokoka – mají tuto bakterii
v nosohltanu, aniž by jim způsobovala onemocnění, a o svém nosičství vůbec nevědí.
Pokud se ale oslabený člověk setká s bacilonosičem, může se od něho nakazit.

Pro koho je pneumokok
nebezpečný?
Pneumokokovou infekcí se může nakazit
kdokoliv, ale nejzávažnější bývají infekce
u malých dětí do 2 let a u lidí nad 60 let.
Jakékoliv oslabení imunity je rizikové pro nákazu. Pokud člověk trpí jiným onemocněním
(například cukrovkou, onemocněním srdce,

plic, ledvin nebo jater), mívá pneumokoková
infekce závažnější průběh.

Co pneumokok způsobuje?
Pneumokok způsobuje především zápal
plic, zánět mozkových blan nebo sepsi
(celková infekce organismu). Z méně závažných onemocnění může pneumokok
způsobit zánět vedlejších nosních dutin
a u dětí je nejčastějším původcem zánětu
středního ucha. I tyto méně závažné infekce mohou mít nebezpečné komplikace (například rozšíření infekce na mozkové pleny)
nebo mohou zanechat trvalé následky (například poruchu sluchu nebo hluchotu).

Jak se pneumokok prokáže?
Pneumokoka je možné vypěstovat na speciální půdě z tekutin, kde se při onemocnění
vyskytuje – z krve, sekretu dýchacích cest
nebo mozkomíšního moku. Poté ho lékař-mikrobiolog vyšetří pod mikroskopem. Součást
těla pneumokoků je možné zachytit i v moči.

Jak se pneumokokové
nemoci léčí?
Pneumokokové infekce se léčí antibiotiky.
Problémem je narůstající odolnost pneu-

mokoků k běžně používaným antibiotikům,
což znamená, že někdy antibiotika na infekci nezabírají nebo zabírají omezeně.
U starých a chronicky nemocných pacientů se pneumokokové infekce většinou léčí
v nemocnici.

Je možné se chránit před
pneumokokem?
Ano, existuje očkování proti pneumokokům.

Pro koho je očkování
vhodné?
Očkování je vhodné především pro malé děti
do 5 let a pro osoby nad 50, respektive 60
let – pro tyto pacienty je pneumokokové onemocnění nejzávažnější. Lidé nad 60 let mají
ale o něco nižší odpověď imunitního systému
na očkování, proto je vhodné nechat se naočkovat již dříve.

Jak se očkují dospělí?
Dospělým se podává jedna dávka vakcíny.
Aplikuje se tenkou jehlou nitrosvalově do deltového svalu na paži.
Zdroj: Prevenar.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Antikoncepce,
aneb jakou si vybrat
Antikoncepce je souhrnný název pro metody zabraňující vzniku
těhotenství a díky ní se výrazně snížil počet umělého přerušení
těhotenství. Každá antikoncepční metoda má ovšem určitou spolehlivost
a zvolit tu správnou můžete jedině po domluvě se svým gynekologem.

Snaha předejít nechtěnému početí sahá
do dávného Egypta, kde ženy používaly
gel z medu a oleje ve snaze zahubit spermie. V průběhu staletí se experimentovalo s včelím voskem i jedovatými lektvary
na bázi olova, mědi a arzeniku. Současný trh je o něco dál a nabízí různé druhy
antikoncepce, které snižují počet nechtěných těhotenství a tím pádem i počet
potratů (umělé přerušení těhotenství).
Výběr vhodné antikoncepce závisí na
věku pacientky, jejím zdravotním stavu a
prodělaných chorobách.

Antikoncepce hormonální
– minipilulky
Antikoncepce hormonální patří mezi
nejčastěji používanou antikoncepční metodu. Hormonální tabletky jsou v současnosti nejspolehlivějším způsobem an-
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tikoncepce. Svým působením zabraňují
dozrávání a uvolnění vajíčka z vaječníků
(ovulaci). Kromě toho způsobují:
•
změny děložní sliznice, které zabraňují
uvolnění vajíčka
•
zahuštění hlenu v děložním hrdle zabraňující pronikání spermií
•
omezení pohyblivosti vejcovodů
Vedle ochrany před početím mají ještě řadu
dalších příznivých vlastností:
•
upravují menstruační krvácení
•
snižují intenzitu obtíží při menstruaci
•
zlepšují pleť
•
snižují riziko výskytu rakoviny dělohy,
vaječníku, tlustého střeva a konečníku
•
snižují riziko zánětů dělohy, vejcovodů
a pobřišnice
•
dávají možnost okamžitého přerušení
užívání

•
•

mají nízký výskyt nežádoucích účinků
nabízí se velký výběr antikoncepčních
preparátů

Druhy hormonální
antikoncepce
1. Kombinovaná perorální antikoncepce
Nejčastější typ. Tabletky obsahují po celou
dobu užívání oba ženské hormony – estrogen i gestagen. Podle množství hormonů
v jednotlivých tabletkách se preparáty ještě
dále rozdělují na:
Jednofázové – všechny tabletky obsahují
stejnou dávku hormonů.
Dvoufázové – skládají se z tabletek dvojího druhu, s různými dávkami hormonů.
Třífázové – obsahují tři druhy tabletek různé barvy s různými dávkami hormonů, snaží
se napodobit přirozené kolísání hladin hormonů v normálním menstruačním cyklu.

Zdraví
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2. Gestagenní (progestinová) hormonální antikoncepce
Působí antikoncepčně především změnou
charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu
v děložním hrdle a zpomalením transportu
vajíčka vejcovodem. U poloviny žen neovlivňuje zrání a uvolňování vajíčka.

příklad cervikální pesar, diafragma, vaginální
hubka a Femidom. Mužská anikoncepce
bariérová se nasazuje na penis a patří sem
kondom. Antikoncepce bariérová se často
kombinuje s chemickou antikoncepcí, která
obsahuje látky, které výrazně zvyšují jejich
účinnosti a spolehlivost.

Antikoncepce chemická

Antikoncepce přirozená

Antikoncepce chemická to jsou různé lékové formy (pěny, vaginální tablety, želé,
čípky) obsahující látky, které hubí spermie
(spermicidy). Antikoncepce chemická se zavádí do pochvy před pohlavním stykem. Při
užívání chemické antikoncepce je důležité si
před použitím přečíst a striktně dodržet časová doporučení od výrobce. Po pohlavním
styku se nesmí pochva vyplachovat nejméně
6 hodin. Antikoncepce chemická je značně
nespolehlivá metoda, navíc narušuje přirozenou poševní mikroflóru a tím často vede k
zánětům. Procento úspěšnosti: 82%.

Antikoncepce přirozená je založena na přirozených znameních, které signalizují, zda je
žena v plodném, nebo neplodném období.
Antikoncepce přirozená představuje například
přerušovanou soulož nebo metodu plodných
a neplodných dnů, hlenovou metodu, měření bazální teploty, kojení jako antikoncepce
či metoda krystalizace slin. Tyto přirozené
zůsoby antikoncepce rozhodně nepatří mezi
spolehlivé metody, proto se vám může snadno stát, že budete řešit nechtěné těhotenství.

Antikoncepce bariérová
Antikoncepce bariérová se dělí na ženskou
a mužskou antikocepci. Antikoncepce bariérová se nazývá proto, že vlastně vytváří
mechanickou překážku, tvoří bariéru v cestě
spermií do dělohy. Ženská antikoncepce bariérová se vkládá do pochvy, patří sem na-
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Antikoncepce pohotovostní
Antikoncepci užívá pravidelně polovina žen
v České republice. Pokud si žena zapomene vzít pilulku, nebo se vám protrhne kondom, nebo dojde k nechráněnému pohlavnímu styku s náhodným parnerem, nebo v
nejhorším případě je žena znásilněna, pak
přichází jako první pomoc před nechtěným
otěhotněním antikoncepce pohotovost-

ní. Tato antikoncepční metoda je schopna
zabránit otěhotnění i v případě, použije-li
se až po pohlavním styku, proto se nazývá
jako antikoncepce pohotovostní.

Antikoncepce nitroděložní
Antikoncepce nitroděložní představuje nitroděložní tělísko. Toto tělísko ve tvaru písmene T je umístěné v děloze, brání implantaci embrya, je předmětem diskuzí. Řada
odborníků považuje nitroděložní tělísko za
bezpečné, avšak bývá také spojováno se
zvýšeným rizikem zánětlivého onemocnění
pánve a mimoděložního těhotenství. Nitroděložní antikoncepce není vhodná pro ženy,
které chtějí později otěhotnět. Antikoncepce nitroděložní je vhodná i pro kuřačky starší
35 let, které většinu jiných metod užívat nesmějí. Nitroděložní antikoncepce se doporučuje ženám, které mají dlouhodobý partnerský vztah, kterým užívání tablet způsobuje
problémy, které se k jiným metodám a prostředkům antikoncepce staví odmítavě, které své dítě kojí mateřským mlékem, kterým
je z gynekologických důvodů doporučena.
Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: druhy-antikoncepce.webnode.cz,
naseantikoncepce.cz,
horomonalni-antikoncepce.cz

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku

„naděje zdravé
budoucnosti“

funguje na Slovensku mezi veřejnou bankou Eurocord
-Slovakia a rodinnou bankou Cord Blood Center SK.
V České republice je podobně navázána spolupráce mezi
veřejnou Bankou pupečníkové krve a rodinnou bankou
Cord Blood Center CZ na tzv. indikovaných odběrech.

Pupečníková krev
dosud pomohla více
než 25 000 pacientů na
světě překonat jejich závažná
onemocnění. Odborníci z oblasti
lékařského výzkumu se shodují, že je
cenným zdrojem krvetvorných kmenových
buněk pro léčbu hematologických, onkologických
a autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pacientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným
krev od sourozence anebo neznámého dárce.
Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá
až v průběhu onemocnění.
Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikované případy standardní léčby u hematologických a onkologických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby
v regenerativní medicíně.
Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupečníkové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve,
která představuje slibnou alternativu v léčbě různých
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk
z pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníkové krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinnými) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE
KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK
Transplantace krvetvorných kmenových buněk s použitím
vlastních buněk pacienta z kostní dřeně, tzv. autologní
transplantace, se používá již více než 50 let na léčbu dětí
i dospělých při závažných onemocnění jako jsou např.
lymfomy, nádorová i autoimunitní onemocnění. Použití
vlastních buněk má svoje opodstatnění, jestliže choroba není genetického původu. V opačném případě se
musí na léčbu použít kmenové buňky od zdravého dárce
a hovoříme o alogenní transplantaci. Vlastní krvetvorné
kmenové buňky se dnes využívají na transplantaci častěji
než buňky dárce.

Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pupečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňůru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi,
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializované buňky nebo na různé tkáně v lidském organismu,
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy,
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater,
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými onemocněními.
Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medicínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací)
poškozených orgánů.

POUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE
NA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových
buněk podobně jako kostní dřeň a periferní krev. Jestliže
má dítě uskladněnou pupečníkovou krev a má diagnostikované onemocnění léčitelné autologní transplantací
krvetvorných kmenových buněk, může se tato krev
na základě rozhodnutí lékaře použít na léčbu. U dětí jsou
přesně stanovená onemocnění, kdy je možné vykonat
autologní transplantaci. Jsou to zejména neuroblastomy,
lymfomy a jiné nádory typické pro dětský věk. S věkem
přibývá počet i frekvence onemocnění léčitelných autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk.
Odborníci uvádějí, že jeden člověk ze 400 v průběhu
svého života onemocní nemocí léčitelnou transplantací
krvetvorných kmenových buněk.

Většina klinických aplikací je v současné době experimentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly,
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

Vlastní pupečníková krev se použila u takových transplantací, u kterých se pacientovi podávají krvetvorné
kmenové buňky na obnovu zničené krvetvorby, jako
například myelodysplastický syndrom, získaná aplastická
anémie, meduloblastom, neuroblastom, retinoblastom
a jiná nádorová onemocnění.

Kmenové buňky z pupečníkové tkáně se také mohou použít jako podpora při standardní transplantaci
krvetvorných kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky
léčby. Imunosupresívní a imunomodulační schopnosti
mezenchymálních kmenových buněk dokáží pomoct při
chronických zánětlivých a autoimunitních procesech.

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmenových buněk i tkáň pupečníku.

Mezenchymální kmenové buňky představují alternativu
pro buněčnou terapii při regeneraci poškozených tkání
organismu.

Bližší informace o kmenových buňkách z pupečníkové
krve a tkáně pupečníku získáte
rodinná banka
pupečníkové krve

800 900 138

na bezplatné informační lince
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.
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Ach jo, zase

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.

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 označe-
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ní „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 ob-

vykle 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 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

Zdraví
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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.

raminidázy). 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.

Léčba chřipky

Jak na rýmu

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
antivirotik. 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 neu-

Nosní kapky uvolňují ucpaný nos, stahují překrvené cévy a snižují otok sliznice
a tvorbu hlenu. Ale pozor, neměli byste
je užívat bez porady s lékařem déle než
zhruba sedm deset dní a jen v množství
doporučeném na příbalovém letáku Jinak hrozí, že si poškodíte nosní sliznici.
Na uvolnění překrvených cév v nose existují i tablety. Takřka bez omezení můžete
používat i kapky nebo spreje obsahující
mořskou vodu nebo koncentrovaný solný roztok, které pomáhají uvolňovat nos,
zvlhčují sliznice a zlepšují jejich funkci.

Jak na kašel
Od kašle spojeného jen s nemocemi dýchacích cest si můžete pomoci sami. Nemoci dýchacích cest rády sedají na průdušky, případně ještě níž, na plíce, ale to
už je vždy práce pro praktického lékaře

nebo jiného odborníka. Kupte si sirup,
kapky nebo tablety proti kašli. Pozor, pokud máte kašel suchý a dráždivý, užívejte
léky s tlumicími účinky na tento typ kašle. Jestliže trpíte kašlem vlhkým a vykašláváte hleny, potřebujete léky na vlhký
kašel, které vám odkašlávání usnadní.
Léky na odkašlávání používejte zhruba
do pěti odpoledne. Jinak se kvůli kašlání
nevyspíte.

Jak na bolest v krku
Pokud cítíte spíš škrábání, pálení nebo
bolest, která je sice nepříjemná, ale ještě snesitelná, nejspíš máte zánět nosohltanu. Jestliže téměř nemůžete bolestí
polknout a krk máte oteklý a rudý, půjde s velkou pravděpodobností o angínu.
V takovém případě budete potřebovat
antibiotika, ale ta vám musí předepsat
lékař. S nekomplikovaným zánětem nosohltanu si naopak můžete poradit sami.
V lékárně si můžete vybrat hned několik forem léku, podle chuti a způsobu
užívání, které je vám milejší. Můžete je
cucat jako pastilky, kloktat nebo stříkat
ve formě spreje. Tyto přípravky mají obvykle desinfekční a protizánětlivý účinek
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a snižují počet škodlivin v krku. V některých jsou i lokální anestetika, která rychle ulevují od bolesti. Na místní zánět by měl
pomáhat například i benzydamin nebo flurbiprofen obsažený
ve vybraných lécích.

Jak na teplotu
Teplota a bolest hlavy jde s rýmou, kašlem a škrábáním v krku
často ruku v ruce. Jenže teplota, pokud není hodně vysoká, není
nepřítel. Naopak, je to jedna ze zbraní, kterou tělo proti virům
má. Srážejte ji tedy jen v případě, že překročí zhruba 38 stupňů.
Můžete použít například léky s paracetamolem nebo ibuprofenem. Zároveň by vám měly pomoci od bolesti a celkového stavu, kdy „vám není dobře“. Lék na nížení teploty lze užívat každé tři hodiny. Pouze ale jen za předpokladu, že střídáte léky
se dvěma účinnými látkami. Příklad: léky s obsahem paracetamolu a ibuprofenu, které snižují teplotu, lze skutečně (hlavně
C
u dětí) podávat jen jednou za šest hodin. Můžete však dát dávku
léku s paracetamolem a za tři hodiny dávku léku s ibuprofenem
M
a za další tři hodiny opět léčivo s paracetamolem. Tak je šestihodinová lhůta zachovaná, ale lék na snížení teploty podáváte
Y
každé tři hodiny.
C
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Zdraví

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.

Očkování proti chřipce

Jak se očkuje?

To samozřejmě lze jen doporučit. Chřipka
totiž není každá banální infekce dýchacích
cest, za niž je mnohými lidmi považována.
Kvůli této mylné představě pak usoudí, že
prevence v podobě očkování není v jejich případě nutná. Naopak, chřipka je závažné onemocnění, které každý rok usmrtí stovky tisíc
lidí na celém světě. Chřipkový virus bohužel
podléhá častým změnám, proto každoročně
Světová zdravotnická organizace (WHO) určuje chřipkové kmeny, které budou další rok
použity v očkovací látce. Proto se musí proti
chřipce přeočkovávat každý rok. I když její
výskyt začíná u nás každoročně již v prosinci,
„nejvíce řádí” až v únoru a březnu.

Očkování proti chřipce se podává do deltového (ramenního) svalu, ale také pod
kůži na předloktí. Očkování nutno každoročně opakovat kvůli změnám chřipkových virů, jinak samotné očkování
zanechává dostatečnou ochranu na více
než jeden rok.

Jaký je efekt očkování?
U mladých lidí očkování snižuje výskyt
onemocnění 5–6x v porovnání s neoočkovanými. U starších lidí očkování zcela
nezabrání vzniku onemocnění, ale onemocnění proběhne mírněji.

Jana Abelson Tržilová , Foto: Samphoto.cz
Zdroj: chripka.cz, cpzp.cz, ptaci-chripka.cz, prasecichripka.cz
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Čisté
přírodní
produkty

Jedinečná kombinace
ŽENŠEN + GINKO BILOBA
Účinky:

Přírodní čínská medicína

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Bolest v krku
Kašel
Ucpaný nos
Chrapot

Svěží dech
Průdušky
Hlasivky
Imunita

Působí proti stresu,
při rekonvalescenci
Snižuje únavu
Zpomaluje proces stárnutí
Zvyšuje koncentraci
a prokrvení končetin
Snižuje hladinu cholesterolu
Zlepšuje paměť

Golden produkty žádejte
ve Vaší lékárně

Ucpaný nos
Svěží dech
Někdy je mé zpívání pěkně náročné,
často i dva koncerty denne. Když mám
pocit, že to mé hlasivky neutáhnou,
vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich
účinek je skoro okamžitý. Jsem
narozena ve znamení Berana a jako
taková, co si sama nevyzkouším, tomu
nevěřím.

Na jednej strane som rád, že veľa koncertujeme, ale zároveň
s tým prichádza veľká záťaž na organizmus a pochopiteľne u
mňa najmä na hlasivky.
Našťastie som už dávnejšie, vďaka mojej profesorke spevu,
objavil pre mňa zázračné GOLDEN – ZLATÉ PASTILKY... Tieto
pastilky každý deň zachraňujú môj svet, ktorý mám tak rád a
to je svet spevu 

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte Zlaté pastilky
na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

A toto vôbec neberte ako reklamu, ale ako fakt a preto
pastilky ODPORÚČAM všetkým, ktorí chcú mať svoj hlas
a hrdlo v úplnom poriadku.

Lucie Bílá

Váš Kuly (DESMOD)

Bolest v krku

Průdušky

www.zlatepastilky.cz

Zdraví

Posilujte imunitu
Spolu s jarními prázdninami zde máme i chřipkovou epidemii. Nepříznivá
situace jistě nikoho z rodičů nepotěší, vidina, že namísto lyžování stráví dny
volna dítě v posteli, není rozhodně lákavá.Jak tomu zabránit?

Jednoduše řečeno, posílením imunity. Pojďme si k tomu říct něco bližšího.
Imunitní systém patří k základním mechanismům organismu, které udržují stav vnitřního prostředí v rovnováze. Jeho funkcí je
rozpoznávání škodlivého od neškodného
a tím chrání organismus před škodlivinami
zevního i vnitřního původu. Také dokáže
rozpoznat vlastní tkáně a udržuje vůči nim
toleranci. Imunitní systém je tvořen buňkami, které se nacházejí v krvi a míze (lymfě)
nebo v některých tkanivách a orgánech.
Tyto orgány dělíme na primární – ve kterých buňky imunitního systému vznikají
a dozrávají (kostní dřeň a tymus – brzlík)
a sekundární, ve kterých buňky přicházejí
do kontaktu s cizorodými látkami (slezina,
mízní uzliny). Imunita je vlastně schopnost
organismu odolávat škodlivým vlivům. Látky, které imunitní systém rozpozná a reaguje na ně, se nazývají antigeny. Nejčastěji
jsou to látky z vnějšího prostředí, mohou
však pocházet i z organismu samotného. Obecně imunitu můžeme rozdělit na
nespecifickou – vrozenou a specifickou –
získanou. V přirozené imunitě jednoduše
řečeno zdědíme schopnosti (ne)odrážet
danou nemoc po našich předcích. Naopak
získanou imunitu můžeme měnit a děláme
to prakticky celý život. Její podstata tkví v
tom, že pokud se náš imunitní systém setká s nepřítelem, udělá si na něj ve většině
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případů protilátky, které použije buď okamžitě, nebo až při dalším setkání. Od této
chvíle jsme proti takové nemoci na dlouhou
dobu ochráněni.

Imunita vrozená
Nespecifická imunita představuje přirozenou odolnost organismu vůči původcům
infekcí a jiným cizorodým látkám. Je vývojově starší než specifická imunita. Její výhodou je rychlý nástup imunitní odpovědi
a nevýhodou, že si nedokáže vytvořit paměť a i při opakovaném střetu s antigenem
reaguje stejně jako po prvé. K nespecifické
imunitě řadíme mechanické bariéry jako
je neporušená kůže a sliznice a přirozená
mikroflóra, která brání pomnožování škodlivých bakterií. Nespecifickou imunitu dále
reprezentují dvě složky: komplement a fagocytóza. Komplement je soubor specifických bílkovin, které v případě infekce zvyšují propustnost krevních cév, přitahují bílé
krvinky – leukocyty, tím pádem navozují
zánět a podporují fagocytózu. Fagocytóza
je děj, při kterém jsou pohlcovány a usmrcovány cizorodé částice, převážně bakterie.
Buňky schopné fagocytózy patří k bílým krvinkám a nazývají se makrofágy.

Imunita získaná
Specifická imunita je vývojově mnohem
mladší nežli imunita nespecifická. Její výho-

dou však je, že po střetu s antigenem se
vytváří imunitní paměť a při opakovaném
střetu reaguje mnohem rychleji a intenzivněji. Toto je také podkladem pro očkování.
Hlavními složkami specifické imunity jsou
bílé krvinky - lymfocyty. Ty dělíme na dvě
skupiny. T-lymfocyty vykonávají buněčnou
ochranu a B-lymfocyty protilátkovou obranu. Cytotoxické T-lymfocyty dokážou přímo
zničit buňky, které nesou antigen a jedná se
většinou o virem nebo nádorem napadené
buňky. Naproti tomu pomocné T-lymfocyty
rozpoznají antigen a aktivují B-lymfocyty
k produkci protilátek. B-lymfocyty se po
styku s antigenem přeměňují v plasmatické buňky a produkují protilátky bílkovinové povahy, kterým říkáme imunoglobuliny.
Protilátky naváží antigen a zneškodní ho.
Pokud se organismus potká s tím samým
antigenem po druhé, vytváří se protilátky
rychleji a ve větším množství.
Pojďme se podívat na to, jakým způsobem
můžeme imunitu posilovat.

Správně jíst a hýbat se
Přirozenou možností, jak posilovat imunitu
je správná životospráva s jídelníčkem bohatým na ovoce a zeleninu. Z potravin se
v tomto období nejčastěji doporučuje česnek v tepelně neupravené podobě, protože
působí jako silné a přírodní antibiotikum,
ale kvůli zápachu a náročnosti na žlučník

Zdraví
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se doporučuje kupovat česnekové potravinové doplňky, které jsou o tyto nepříjemné
vlastnosti okleštěny. Dalším přírodním zázrakem je šťáva z listů aloe vera, která má
antibakteriální, antivirové a antikvasinkové
účinky a velmi příjemně upravuje trávení.
Trávicí systém je jednou z důležitých vlastností pro pevnou imunitu. Mezi posilující
koření patří oregano, které působí také
jako přírodní antibiotikum. Po prodělání
těžších onemocnění se doporučují přírodní
potravinové doplňky.
Velmi důležité místo má v případech, kdy
je oslabená imunita, také enzymoterapie.
Navíc tyto léky (jako třeba Wobenzym)
mají efekt při léčbě zánětů a zvyšují efekt
antibiotik. To jsou všechno účinky, které
právě v zimním období zvýšené nemocnosti přijdou vhod.
Zapomínat nesmíme ani na vhodný pohyb.
Zařadit pohybovou aktivitu do každého
dne znamená posílit náš organismus, který
pak bude lépe bojovat proti nemoci.
Přes zimu tohoto aktivního žití ubývá kvůli
nepříznivému počasí, ale i přesto bychom
se měli snažit, alespoň chodit pěšky, pokud
to půjde. Takový výšlap do třetího patra
prospěje nejenom srdci, ale celkovému organismu. Mezi doporučovaný sport, který
vám pomůže se obrnit proti nepříznivým
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vlivům, patří kondiční sport, Zumba, K2,
aerobik, jóga, Nordic walking. Pravidelná
tepová frekvence zvyšuje odolnost srdce a
tím celkovou obranyschopnost.
Mezi nepříliš známou prevenci patří saunování. Při procesu zahřívání a prudkého
ochlazování těla získává tělo větší šanci
zvládat střídání venkovních teplot.

Nezapomínejte rovněž, že pro správné
fungování imunitního systému je potřeba
dostatečného množství spánku a relaxace,
což se v dnešní době stává globálním problémem. Alespoň o víkendu si proto raději
přispěte a natáhněte váš spánek nejméně o
2 hodiny, než jste zvyklí.

Zbavte se stresu

Příznaky oslabeného
imunitního systému

Pohyb nám navíc pomůže bojovat i proti psychické nepohodě. Nedávný výzkum
v oblasti imunologie totiž potvrdil, že
existuje blízké propojení mezi duševním
zdravím a imunitou. Prostředí naplněné
tlakem, frustrací a spory mohou vyvolat
odpověď v podobě různých chorob. Stres
hraje hlavní prim při zvedání krevního tlaku, stoupajícího rizika infarktu myokardu,
vývoji aterosklerózy, jakož i vaskulárních
chorobách končetin. Stres také podporuje podněty na vývoj vředů, cukrovky při
náchylných osobách, poruchy zažívacího
traktu a samozřejmě působí pozitivně při
vývoji tumorů.
Toto má za následek opakování špatných
infekční onemocnění a dokonce i rakoviny.
Porucha imunity může působit také na buněčnou i na hormonální složku imunitního
systému.

Nedostatečná funkce imunitního systému
může být zřejmá jako celkový pocit únavy,
artralgie (spojená bolest), může způsobit,
že se rány budou pomaleji hojit, nebo se že
vůbec nedoléčí. Vznikají opakované bakteriální, virové a houbové choroby, objevuje se snížený počet bílých krvinek, což
ve výsledku znamená zvýšenou náchylnost k nádorovým chorobám.
Každá třetí osoba trpí poruchou imunitního systému, až 70% z těchto lidí má
některý druh alergie. Proto se nejvíce
důležitou stává prevence. Ať už ve formě
tréninku, užívání vitamínů nebo v konzumaci různých prostředků na podporu
imunity.
Největším strašákem je jakékoliv onemocnění u malých dětí. Pojďme se tedy ještě
na závěr podívat, jak posílit imunitní systém u těch nejmenších.

Pomoc při chřipce

Inzerce

Sportujete
nadoraz?
a dalších zánětech
dýchacích cest
Inzerce

Při oslabené imunitě hrozí, že snáze
dostaneme např. chřipku, která je vyvolána viry,
anebo angínu, jejíž původcem jsou bakterie.

Enzymy řídí fungování imunity

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy,
které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě
podpořit náš obranný systém podáváním obdobných
enzymů zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost
unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym.

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

lék Wobenzym®
může pomoci i Vám
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Více na
www.wobenzym.cz
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

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.
Jestliže jsme chřipku nebo jiné virové onemocnění
už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá
rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá zabránit dalším komplikacím.

Aby se nemoc neopakovala

I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou
imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému
opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického
stavu.

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž
účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem,
řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40
letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových
směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte
lék, nikoliv enzymové doplňky stravy, které nejsou k
léčbě určeny.

Zdraví

8 tipů na zvýšení dětské
imunity
1. Kojení
Mateřské mléko je pro dítě skutečně jedinečným základem pro budování přirozené
imunity. Takto lze předejít alergiím, průjmům, zápalu plic, jakož i zánětu středního
ucha, meningitidě, zánětu močových cest
a vědecké výzkumy svědčí i o tom, že kojené děti jsou v mnohem menší míře postihovány syndromem náhlého úmrtí.

2. Dostatek spánku
Dopřejte svým dětem dostatek spánku a jejich náchylnost k infekcím se sníží. Novorozenec by měl spát 18 hodin, batolátko 12 13 hodin a dítě v předškolním věku kolem 10
hodin denně.

3. Zdravá strava
I když dítě zeleninu a ovoce nevyhledává,
dbejte o to, aby každodenní strava obsahovala dostatek ovoce i zeleniny. Zelené
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fazolky, mrkev, pomeranče, jahody, jakož
i další zelenina a ovoce se postarají o cenný
přísun vitamínů a dalších látek, které jsou
pro dětskou imunitu a zdraví potřebné.

7. Chraňte děti před cigaretovým
kouřem

Na imunitu má výrazný vliv je i pohyb na čerstvém vzduchu. Podporujte u dítěte radost
z pohybu a sportu, choďte často na procházky, hrajte míčové hry, nebo si naordinujte byť i malou rodinnou rozcvičku.

Cigaretový kouř obsahuje více než 4000
různých toxinů, z nichž většina usmrcuje tělní buňky. Děti rodičů - kuřáků často
trpí zánětlivými onemocněními, astmatem,
mnoha problémy dýchacích cest a nemluvě už o nervovém poškození, kterému jsou
malé děti vystaveny. To vše je jistě dost důvodů nevystavovat děti rizikům cigaretového kouře a nejlepší vůbec nekouřit!

5. Otužování

8. Pozor na antibiotika!

U starších dětí je velmi důležité intenzivní
využití letních měsíců, lehké otužování, zejména aktivní spojené se sportováním.

Obezřetnost se doporučuje i při užívání antibiotik, kterými by se měla léčit především
onemocnění způsobené bakteriemi. Většinu dětských onemocnění však způsobují
viry, čili léčba antibiotiky není vždy potřebná a může vést k rezistenci na určitý kmen
bakterií.

4. Pohyb na čerstvém vzduchu

6. Hygienické návyky
Dětem vštěpujte, jaké potřebné je časté
mytí rukou, používání vlastního ručníku
a dbejte na pravidelnou výměnu zubního
kartáčku. Nanejvýš potřebná je výměna
kartáčku po chřipce, nebo jiném infekčním
onemocnění.

Zdroj: Wiki.zena.centrum.cz,
prebio.cz, medixa.org
Foto: SAMphoto.cz

Zdraví

Chcete kvalitní sirup?
V dnešní době mnozí rodiče preferují přírodní prostředky oproti klasickým lékům. Není to nic převratného, už od pradávných dob lidstvo používalo zejména
k léčení různé lektvary, tinktury, odvary a jiné magické nápoje, k jejichž přípravě se používaly rozmanité rostlinné, živočišné i minerální ingredience, které
byly často získávány z krkolomných míst a za zvláštních okolností. Jistě je znám
i příklad z filmových podob z doby Rudolfa II. kde šlo např. o květ mandragory
sklizený o půlnoci za úplňku na šibeničním vrchu. Přípravky tak získávaly, kromě účinných látek i velký duchovní a homeopatický léčivý potenciál.
I v dnešní době lze k posílení zdraví úspěšně používat přípravky mající své kořeny v oněch
dávných dobách v podobě bylinných sirupů. Jen je zapotřebí je umět vybrat.

Jak vybrat kvalitní výrobek a co by měl splňovat?
Určitě by měl být maximálně účinný, tj. nejlépe extra silný a ve svém složení vícesložkový ne
jen jednou bylinkou ovoněná cukrová voda, jak je to obvyklé. Ideální je když je v sirupu několik bylin ve směsi s konkrétním zaměřením na daný účel např. proti kašli, nachlazení atp..
K zesílení účinku a jako sladidlo v přírodní formě je vhodné, aby sirup obsahoval dostatek
medu, nejlépe tuzemský a lipový. Kvalitní sirup by neměl obsahovat konzervační látky jako
jsou sorbany, benzoáty a jiné. V ideálním případě by neměl obsahovat alkoholové bylinné
výluhy, aby byl vhodný pro děti.
Kvalitní prostředky můžete najít www.medicinka.cz
Lékárna MEDICAMENTUM
Gregorova 1390/35, 741 01 Nový Jičín , tel.: 556 704 510

Zdraví

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…
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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, 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 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.

Zkusíte to s přírodou?
Své zdraví můžete podporovat přírodními produkty.

  

API produkty
bylinné výtažky s medem
API-RESPIRO – černý rybíz, bez černý, habr, divizna, modřín
Api neuro, Api man a jiné medy s bylinnými výtažky pro celý
organizmus.
Vhodné jsou i bylinné kúry, speciální výluhy z bylin, bylinné
koupele i masti.

Doplněk stravy

Příroda nabízí pomoc každému člověku.
Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na
tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu
www.rodinaaja.cz
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Paradentóza zubů
Ve vyzrálém medu, jakož i ve víčkách zavíčkovaných medových
plástů (tzv. voští), jsou látky, kterým
říkáme inhibiny, které působí proti
rozvoji baktérií.
Hnisavé rány
Med aplikován na hnisavé rány pomáhá odlučovat odumřelé tkáně
a rány oživuje. Vyzkoušeno u bércových vředů dokonce i při válečných
poraněních.
Po epidemickém zánětu jater
Dáme-li nemocnému ráno a večer
lžíci medu ve sklenici jablečného
moštu, pocítí již po týdnu nápadnou
úlevu. Po 2 měsících užívání medu
s jablečným moštem zmizí zápach
stolice i střevních plynů odstraněním hnilobných a kvasných mikrobů
v zažívacím traktu.
Noční pomočování dětí
Často přetrvává do dospělosti (neuróza). Od 17 hodiny omezíme příjem tekutin v potravě, před spaním
povinně vymočit a dáme lžíci medu,
týden budíme dítě po 24 hodině,
necháme vymočit, ve dne prodlužujeme interval mezi močením a stav
se úplně stabilizuje. Děti mívají živé
sny, med jim přináší klidný spánek
a jejich psychika se zlepší.
Prořezávání zoubků u dětí
Při bolestech uspějeme podáním
lžičky medu. Med snižuje hladinu
fosforu v krvi a tím otupuje vnímání
bolestivých pocitů.
Chřipka a senná rýma
Žvýkání odvíčkovaných voskových
víček při vytáčení medu (voští) působí příznivě u zánětů horních cest
dýchacích i u senné rýmy.
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Med

a kojenecký organizmus
Organizmus kojence je přizpůsoben výživě mateřským mlékem. Při
slazení kojenecké potravy medem udržujeme střevní flóru stejnou jako
při kojení mateřským mlékem. Nedochází u nich k vytvoření patologické
flóry střevní jako při slazení rafinovaným cukrem, nedochází ke kvasným projevům a bolestem. Děti jsou klidnější, zvyšuje se hemoglobin,
lépe přibývají na váze a nedochází k distrofiím.

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.

Zdroj: vcelarenihrou.cz
Foto: SAMphoto.cz

Včelí med je vzácným produktem přírody, ale
přesto produktem nedoceněným. Spotřeba medu
v Česku je dramaticky nízká. Hovoří se 0,7 kg na
hlavu za rok. Zejména je ale spotřeba velmi nevyrovnaná. Jsou rodiny, které pohodlně zkonzumují
10 i 20 kg medu za rok. Znamená to, že jiní lidé
se medu téměř nedotknou. V jiných zemích jsou na
tom alespoň trochu lépe, např. v Německu se uvádí
spotřeba 1,3 kg na osobu a rok.

Proč tomu tak je?
Bojíme se tolik o svoji linii, či máme tak hluboko
do kapsy? Obojí by byla spíše průhledná výmluva,
ale určitě se i k takovým aspektům ještě vrátíme.
Redakce tohoto média totiž rozhodla, že se medem chce pravidelně zabývat a bylo dohodnuto,
že v několika příštích vydáních dostanu prostor na
„řádky o medu“. Pokusím se v nich čtenářům tento
voňavý produkt přiblížit tak, aby se snáze orientovali v jeho kvalitě. Měli by se pak lépe rozhodnout
nejenom v tom, že med zařadí do jídelníčku pravidelněji a tedy ve větším množství, ale že si budou
cílevědoměji a sebevědoměji vybírat med na trhu.
Co to vlastně je včelí med?
Jeho význam podtrhuje, že se jeho definici a požadavkům na kvalitu věnuje evropský předpis. Je to potravina
složená převážně z jednoduchých cukrů a trochy vody.
Zmíněnými jednoduchými cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry
– sacharózu, či některé trisacharidy obsahuje med jen
v malých množstvích. To je důvod, proč je med vysoce a efektivně energeticky
využitelný. To znamená, že

Med nebo džem?

1-2 s_Bez medu.indd 1

Nejlepší snídaně pro zdravou rodinu!

organizmus dokáže rychle cukry medu strávit a využít,
neboť nemusí rozkládat složitější látky na jednoduché.
I když je med v zásadě cukerným roztokem, vody obsahuje nejvýše 20%, a obvykle podstatně méně. Takto
nízký obsah vody neumožňuje rozvinout procesy mikrobiálních změn a med se proto „nekazí“.
I když med obsahuje jiné látky jen v malém či
i nepatrném množství, je toto spektrum pro med
jako potravinu nesmírně významné. Počet těchto
jednotlivých látek se počítá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny identifikovány. Jsou to zejména
organické kyseliny, enzymy, ale také pevné částice
zachycených při sběru sladkých šťáv, ze kterých
včelka Mája (pravým jménem Apis mellifera) vyrábí
vytoužený med. Včela tyto šťávy přetváří, kombinuje se svými specifickými látkami, uskladňuje a nechává dehydratovat a zrát v plástech.
Při medobraní včelař včelám plástve s medem odebéře , tekutý med z pláství odstředí v medometu
a med může být plněn do sklenic. Může tak činit
přímo včelař, anebo med odprodá velkozpracovateli, který se balením a distribucí medu zabývá
profesionálně „ve velkém“.
Platí jedna stěžejní zásada: Do medu nesmí být
přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné
látky včetně přídatných látek. Žádná voda, žádné
kyseliny, neřkuli konzervovadla, aromata, prostě
nic. Je to přírodní produkt se vším všudy.
Ing. Libor Dupal,
předseda Sdružení českých spotřebitelů,
dupal@regio.cz

60 %

přírod

28.11.2012 6:13:05

ně ide
ovocentického
!

Už jste na trhu objevili novinku džem s vysokým podílem ovoce?
60% přírodně identického ovoce! Řada džemů jahoda, malina,
višeň a borůvka nabízí lahodnou chuť dozrálého ovoce, překvapení
v podobě velkých kousků ovoce, nižší obsah cukrů, snadnou
roztíratelnost a termostabilitu v případě použití jako náplně do
domácího pečení. To vše bez chemické konzervace a barviv!

Ať už zvolíte med nebo džem, bude Vaše snídaně lahodná a zdravá.
I snídaně může být Vaším příjemným startem do nového dne !
O našich výrobcích
se dozvíte více na:
www.jsgmed.cz
Pokud máte chuť si něco
dobrého uvařit a využít přitom
med, inspirujte se na:
www.medovyreceptar.cz

Přejeme dobrou chuť.

Váš výrobce medu a džemu: JSG med a.s., Plzeň

Rozhovor

Vzpomínám
už jen

na to hezký

Říká, že muzika je její život a když jí vidíte zpívat, ta tomu musíte
věřit. Zpěvačka Šárka Rezková se pro hudbu narodila, je její součástí,
do hudebníka se i zamilovala, a tak se jí hudba stala téměř osudnou…
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Nedávno jste se vrátila
z Francie. Byla jste tam
pracovně? Umíte si představit
život právě tam?

Nezajímala je poctivá práce, že natáčím
a snažím se. Nebylo to lehké, musela jsem
proto začít od začátku.

Začala jsem rozjíždět nové podnikání,
které vyžaduje hodně cestování. Je to
ale v počátku a nechci to zakřiknout. Je
úplně z jiného ranku než zpívání, proto
jsem byla také právě v této zemi. Francie mě nadchla a chtěla bych tam žít.
Líbí se mi respekt mezi lidmi, ať už jsou
jakékoliv pleti. U nás se k sobě stavíme
více zády a jsme dost netolerantní, to
se mi nelíbí. Navštívila jsem si i proslulý
most lásky, kam si každý pár zavěsí svůj
zámek. S přítelem jsme tam spolu svou
lásku také uzamkli. Všechno jsem ale
nestačila projít, schovávám si to na příští návštěvu. K tomu bych ještě chtěla
zvládnout jazykovou školu a trochu zapracovat na mém jazykovém vybavení.
Už to asi půjde hůře, ale já se držím hesla: „když se chce, jde všechno.“

Zkoušela jste se uživit
i jinak?

A co zpívání? To pověsíte
na hřebík?
Ne, to v žádném případě! Muzika je můj
život, bez ní si to neumím představit,
Dodává mi energii, sílu, radost, štěstí, setkávání s novými lidmi. Je vždycky
nesmírně dobíjející ten okamžik, kdy vystoupení končí a lidé tleskají. Pro mě je
to jako živá voda. A proto si svůj život
bez muziky neumím představit. Celé léto
jsem koncertovala s kapelou. Byli jsme
na několika festivalech a chystáme další
projekty.

NAHOŘE SE O MĚ
DOBŘE STARAJÍ
Mluvila jste o koncertech.
Jak probíhají přípravy?
Připravuji se spolu se svou kapelou Paul Mc
Country Band na nové CD, ale také na vystupování. Byli jsme na různých festivalech,
ale nyní ještě převážně vystupuji sama,
přece jenom potřebuji uživit moji rodinu
a na to zatím samotná kapela nestačí. Přesto zůstává mou prioritou.

Je v dnešní době těžké
uživit rodinu?
Zpíváním jsem se naštěstí uživila vždycky. Přece jenom jsem točila desky, jezdila
po světě. Po Jiřího smrti to bylo těžší. Byla
jsem v obležení novinářů, všechny zajímalo, jak si vdova po Jiřím Brabcovi vede.

Zkoušela, ale nakonec jsem zůstala u zpívání a jsem za to ráda. Jeden čas jsem měla
krásnou cukrárnu. Byla to zajímavá zkušenost, ale postupem času jsem zjistila, že
neumím lidi kolem sebe řídit, byla jsem až
moc měkká. Vrátila jsem se tedy ke zpěvu
a nelituji. Bohužel jsem ale zjistila, že když
věci děláte opravdu poctivě, tak výsledky často nejsou takové, jak bych mnohdy
očekávala. V poslední době se ale věnuji
jednomu byznysu, který s mou prací hodně
souvisí. Těším se na změnu a věřím, že se
vše povede.

Jaký s nimi máte vztah.
Berou vás jako matku, nebo
spíš jako kamarádku?
Je pravda, že mi tvrdí, že se mnou zůstanou
celý život. Je jim se mnou dobře. Přicházejí
za mnou s věcmi, jako bychom byli nejlepší
přátelé. Mají mě za kamarádku, ale v určitých mezích. Jsem velmi soudná a nevidím
se ve svých dětech. Jsem i přísná máma,
kluci ale vědí, že jsem přísná i sama k sobě.

Takže s vámi řeší i jejich
vztahy, svěřují se vám?
Někdy za mnou přijdou, ale říkám jim
na rovinu, že nepotřebuju slyšet podrobnosti. Co se týče nějakých stálejších vztahů,
tak ty kluci ještě nemají. Pravda je, že budoucí snachu si ale představit neumím. Co
ale vím je, že hlídací babička ze mě nebude.

Jste vlastně v obložení
samých mužů. Nemáte
někdy strach jednat s nimi
na rovinu?
Vůbec ne. Jsou to chlapi, což beru jako
velké plus, protože já ráda jednám s lidmi
na rovinu a naopak u nich mi to nedělá
problém. Všechny mám strašně ráda, takže nějaké věkové či jiné rozdíly mezi námi
neřeším. Nad námi všemi stojí náš kapelník Roman. Vlastně nás všechny vychovává (smích), i když jsme velice dobří přátelé,
profesionalita je na prvním místě. Vím, že
se na něj můžu spolehnout, a vše bude
pracovat, jak má. Tam nahoře to zařídili
tak, že mám kolem sebe samé dobré lidi.
Za to děkuji.

RODINA NABITÁ ENERGIÍ
Jste v rodině jediným
hudebníkem, nebo synové
také pomalu vplouvají
do hudebního světa?
Jediným určitě nejsem. Vlastně všichni synové se věnují hudbě. Nejstarší syn Otto
zpívá, někdy si zahraje na kytaru. Má to
v krvi stejně jako jeho mladší bratr Filip,
který se intenzivně věnuje beatboxu, je jeden z nejlepších v republice. Ostatně i my
ostatní to s ním doma prožíváme, nejde to
přeslechnout. Opravdu tomu věnuje většinu svého času. No a pak Dominik, syn,
kterého mám s Jiřím Brabcem. Toho jsem
od mala vedla k hraní na piano, což byl
i sen Jiřího. Celkem se to daří, pevně doufám, že mu to vydrží a dostane se na konzervatoř.

Kvůli času?
No spíše proto, že i teď si připadám na dvacet. I kluci mi to stále říkají. Popravdě kdybych
věděla, že bych měla holčičku, ještě bych další dítě chtěla. Děti dodávají strašně moc energie a vy se pak cítíte mladší a mladší.

ZPÍVÁM, PROTO JSEM
Když jsme se dostali
ke slovu mládí, jaké bylo to
vaše?
Pocházím z Chebu, ale už odmala jsem
chtěla být zpěvačkou, žít v Praze a mít řidi-
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čák. Všichni se mi smáli, ale já to dokázala.
Zpívat jsem začala v mých dvou letech, kdy
jsem začínala zpíváním na vařečku v kuchyni, přes kterou jsem se dostala až do různých pěveckých souborů. Bylo to ale těžké,
poněvadž mě nikdo z rodiny nepodporoval.
Nebyli jsme rodina hudebníků, proto můj
sen vypadal tak bláhově.

Vy jste to ale dokázala.
Jak jste vnímala život
ve velkoměstě?
Byla to pro mě velká změna, kterou jsem
si užívala. Z konzervatoře jsem ale odešla.
Velmi mě odradil přístup, jak se k lidem
chovali. Věděla jsem, že se chci věnovat
zpívání, proto jsem se nenechala ponižovat
a vydala se vlastní cestou.

V té době muselo být
těžké se prosadit. Co jste
očekávala od budoucnosti?
V té době hodně muzikantů vyjíždělo zpívat do zahraničí a já se také chtěla prosadit.
Složila jsem zkoušky, které mně dovolovaly
vyjet ven, podle stupně ohodnocení. Byla
jsem docela nervózní, ale měla jsem štěstí,
protože v porotě seděl pan Jiří Hošek a zrovna sháněl zpěvačku do kapely Newyjou.

A tím začala vaše pěvecká
kariéra po boku country?
Přesně tak, přišla jsem vlastně ke country
jako slepá k houslím. Ale hrozně ráda na ty
časy vzpomínám. Už za tři týdny od začátku s nimi jsem točila své první album. Dalo
mi to spoustu zkušeností. Mimo jiné jsme
vystupovali i v zahraničí, takže jsem poznala i kus světa. Někdy jsem si „odskočila“
kvůli porodům. Jednou jsem se ale už nevrátila. Byl to rozchod v dobrém, ale musela
jsem to udělat, necítila jsem posun vpřed.

POHLED, KTERÝ
ZMĚNIL CELÝ ŽIVOT
V těch dobách jste se
seznámila s Jiřím Brabcem. Jak
na vás působil?
Ze začátku jsme se neměli moc v lásce. Já
byla mladá, hodně průrazná. Jednou jsem
ho nepozdravila první a on se hned urazil.
Měli jsme odlišné postoje. Pak se to ale zlomilo. Bylo to na jedné zkoušce, stála jsem
zády k hledišti a měla jsem pocit, že mě
někdo pozoruje. Cítila jsem jeho pohled
v mých zádech. Doteď si pamatuji, co měl
na sobě a jak vznešeně se tvářil.
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Od téhle chvíle jste
pociťovala změnu?
Přesně tak. Otočila jsem se na něj, dlouho
chvíli jsme na sebe koukali, a bylo to. Jiskra
přeskočila. Nastala naprostá změna.

Jak se to od té doby
odvíjelo? Naráželi jste
na hodně překážek?
Byla to pro nás bláznivá láska. Velká smršť
plná nových změn, často nelehkých. Dlouho jsme to tajili, ale když je člověk zamilovaný, tak to ostatní ihned poznají. Překážek
bylo hodně, ale snažili jsme se je zvládat.
Začali jsme pracovat na mé první sólové
desce Borůvková, natočila jsem spoustu videoklipů. Dokázali jsme spolu pracovat, bavit se, trávit spolu co nejvíce času. Jiří také
hodně filozofoval, což mě naprosto uchvátilo. Já si musím mužů vážit, proto mám
ráda inteligentní muže. A jedním z nich byl
právě Jiří. Nyní můžu říct, že vzpomínám už
jen na to hezký.

Rozhodla jste se pro
staršího muže. Co na to vaše
rodina?
Pochopitelně z toho nebyli nadšeni. Hodně to dávali za vinu i mě, poněvadž byl Jiří
starší. Oba jsme se rozvedli. Já zůstala se syny
a Jiřím. Dělala jsem věci, které on si přál, ale
dělala jsem to z čisté lásky. Dnes bych to neudělala jinak. Zpětně ale vím, že dneska bych
už o tolik staršího partnera nechtěla. Každopádně jsem ráda, že jsem to mohla prožít.

Jak Jiřího vnímali synové?
Jiří byl neuvěřitelný. Hodně mi s kluky pomáhal. Zpočátku mi řekl, že už je vlastně
starej a neví, jak s nimi bude vycházet. Oni
si ho ale hned zamilovali. To bylo oboustranné. Našel si k nim ten správný vztah.
Jezdili jsme společně na výlety, povídali si
a každý večer se scházeli u rodinného stolu.
Dovršením štěstí bylo narození našeho společného syna Dominika. Je to Jiřího věrná
kopie a také to nejhezčí, co po něm zbylo.

PŘEKONAT BOLEST
A ŽÍT DÁL
Kdy nastalo tzv. ticho
před bouří?
Jiří měl velké množství dluhů, na které už
sám nestačil. Já vlastně nastoupila do rozjetého vlaku. Hodně věcí mi tajil, tvrdil, že
je všechno v pořádku a snaží se, aby problémy ustaly. Já nevěděla, kolik problémů

má už za sebou. Když k nám jednoho rána
vtrhla exekuce, byla jsem v šoku. Od té
doby to začalo.

Snažila jste se mu pomoci,
vyřešit vše společnými silami?
Jiří nechtěl v mých očích klesnout. To není
příjemné žádnému muži. Vše přede mnou
tajil a dařilo se mu to. Nechtěl mě zatěžovat
a vše si nechával pro sebe.

Jaký byl ten osudný den,
který vám změnil život?
Nepřišel mi ničím zvláštní, i když jsem už
nějakou dobu věděla, že něco není v pořádku. Hodně si povídal s mými syny, ale
přede mnou se držel, dělal jako by nic. Věděl, že bych poznala, že se něco děje. Dnes
už se mi to hodně splývá, ale bylo to pro
mě nejhorší období.

Co jste cítila, když spáchal
sebevraždu?
Byl to vztek, spousta emocí. Trvalo mi
opravdu hodně let, než jsem mu odpustila.
To je ale zcela přirozené. Je strašná rána,
když někomu důvěřujete, milujete ho a on
vás tu pak nechá samotnou. Jizva ve mně
zůstane navždy, ale postupem času se zaceluje. Nikomu na světě to nepřeji, je to
strašná bolest, nepopsatelná. Musela jsem
začít od začátku úplně ve všem.

Měla jste dojem, že je stále
kolem vás?
Ze začátku ano. V duchu jsem mu říkala, že
už jsem natočila dvě desky, napsala knihu.
Tím jsem se z toho postupně vzpamatovávala. Trvalo to hodně dlouho i v dobách,
kdy už jsem měla přítele. I on stál při mně
a svým nasloucháním mi hodně pomáhal.
Dnes společně s Dominikem máváme tátovi
do nebe a myslíme na něj.

Kdo vám tehdy poskytl
záchrannou ruku?
Byly to moje děti, hlavně Otto, kterému
bylo dvanáct let, a pomáhal mi ve všem.
Malého Dominika jsem nosila neustále
u sebe, na hrudi, a čerpala od něj energii,
kterou jsem potřebovala. Musela jsem být
před nimi silná, snažila jsem se nebrečet.

HLAVNÍ JE NEBÝT SÁM
Věříte v přátelství?
Určitě a jsem šťastná, že mám vedle sebe
spoustu dobrých lidí. Pro mě jsou to určitě

Rozhovor

Hanka Sorrosová a Jiří Vondráček, kteří mě
v těch nejtěžších chvílích hodně pomohli.
Jsou starostliví, máte u nich jistotu, že vás
nenechají na holičkách. Ani tenkrát, ani teď
se ke mně neotočili zády. Často si voláme,
pomůžou, když mi zrovna není do smíchu.
S Hankou si hodně povídáme, ale umí mě
i setřít a říct něco nepříjemného. To mám
na ní ráda, poněvadž je to známka pravého
přátelství. Díky ní tu můžu být a žít dál.

Měla jste tedy dojem, že
chcete taky odejít, odejít
za ním?
Měla. Bylo to těžké období. Kdo to neprožil, nepochopí, může jen soucítit. Hanka mi
ale opravdu zachránila život. Oba dva jsou
stále při mně, patří do mého života. Nestydím se říct, že je mám nesmírně ráda.

Jakým způsobem vás toto
všechno změnilo?
Jsem o dost silnější, tolerantnější. Nechávám každého žít, jak chce, nad nikým se
nepovyšuji, ani nikoho neodsuzuji. Naučila
jsem se říkat ne. Je to hodně důležité, protože někdy nejde zvládnout vše najednou.

Máte tedy něco, co vás
drží nad vodou?
Mám ráda život a snažím se proto myslet
hodně pozitivně. Vím, že to slovo je hodně zprofanované, ale je to tak. Říkám si,
že něco hezkého mě ještě čeká. Vím, že
andělé jsou nade mnou a dávají na nás
pozor. Snažím se, abych hlavně nezatrpkla
a nestala se mému okolí přítěží.

Když se podíváte zpětně
do minulosti, jak to vše
vnímáte nyní?
Dneska už můžu říct, že jsem šťastná. Pohlížím na to s nadhledem. Musím říct, že Jiří
nás ochránil. Už bychom tu podle mě nikdo
nebyli. Ta doba byla zlá, ale já ničeho nelituji. Můžu s čistým svědomím říct, že na tom
nemám zrnko viny. Opravdu jsem ráda, že
jsem to prožila. Jsem ráda i za tu bolest
po tom. Vzpomínám na něj s láskou a svým
způsobem ho budu milovat celý život.

Text a foto: Katerina Korunková
Foto: archiv zpěvačky
Autorka je studentkou univerzity
Jana Amose Komenského

Šárka Rezková
se narodila 16.3.1969 v Chebu do nehudební rodiny.
Odmalička ji to ale táhlo ke zpěvu. Jejím snem
byla hudba a život v Praze. Vše se jí splnilo.
Začala zpívat s country skupinou Newyjou,
díky které se seznámila se svým osudovým
mužem, hudebníkem, Jiřím Brabcem. Vydala
se na sólovou dráhu, natočila desky s jejími
největšími hity jako je „Borůvková“ nebo „Pojď
a dej mi pusu“. Společně vychovávali její dva
syny z předchozího manželství, Ottu a Filipa,
ke kterým přibyl nejmladší Dominik, jejich společné
dítě. Manželství ale netrvalo ani rok a Jiří Brabec
spáchal sebevraždu. Po dlouholetém trápení se
opět vrátila ke kariéře zpěvačky. Nyní chystá své
další CD se svou skupinou Paul Mc Country Band,
koncertuje a věnuje se rodině.

www.rodinaaja.cz
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Zdravé vaření

pro děti
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.

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 by měly být čerstvé (nejlépe v BIO
kvalitě nebo alespoň bez konzervačních
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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.

vu 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.

Pokrmy připravujte doma

Výživa dětí předškolního
věku

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 stra-

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 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

Výživa
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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.

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.

Nepodceňujte vitamíny

Mléko a mléčné výrobky

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 provitaminů působením
slunečního záření, takže v létě je jeho příjem touto cestou je většinou dostačující.

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.
Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: stripky.cz, varime-detem.cz,
vyzivadeti.cz

Desatero výživy dětí
1.

Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.

2.

Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5–6x denně, velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.

3.

Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).

4.

Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky přednostně polotučné.

5.

Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.

6.

Učte děti střídmosti v konzumaci cukru a sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.

7.

Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.

8.

Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litry tekutin denně.

9.

Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.

10. Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.
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Nová generace Crocs přichází:

Vyhrajte v naší soutěži novou knihu
receptů a výrobky od Dr.Oetkera!

Retro dřeváky vestylu 70. let!

Pečeme s láskou 8
Sladké i slané recepty pro každý sváteční den
Právě vychází v pořadí již osmý titul z úspěšné
řady kuchařek Dr. Oetkera „Pečeme s láskou“.
Nová kniha Pečeme s láskou 8 je průvodcem
svátečního pečení pro všechny, kteří hledají
inspiraci a nové nápady, jak potěšit své blízké
a překvapit hosty. Ve všech knihách „Pečeme
s láskou“ najdete originální recepty, které byly pečlivě
vybrány a vyzkoušeny ve Zkušební kuchyni Dr. Oetker. Při dodržení
předepsaného postupu a použití uvedených přísad se moučník
zaručeně vždy povede. Většina receptů vychází ze současného
trendu, kterým je jednoduchá a rychlá příprava a suroviny běžně
dostupné v našich obchodech. Kuchařku ocení jak úplní začátečníci,
tak v ní najdou inspiraci zkušené pekařky. Všech 52 receptů,
které najdete v této knize, je nových a ještě nebyly nikde jinde
zveřejněny. Každý recept je
doplněný o velkou fotografii.
Šanci na výhru má 8 čtenářů,
kteří pošlou do redakce
Kolik receptů najdete v nové
do 25. 2. 2013 správnou
knize „Pečeme s láskou 8“?
odpověď na soutěžní otázku.

Po obrovském úspěchu fenomenálního modelu Classic následovaném
veleúspěchem modelu Crocband přichází Crocs s horkou novinkou:
seznamte se s novým ikonickým dřevákem
Retro. Inspiroval se sportovním šmrncem
70. let a trendem běžeckých bot, které se
záhy staly povinnou součástí módního šatníku, a jsou jí dodnes. Typické vlastnosti
Crocs, pro které si barevné boty zamiloval
celý svět, zůstávají i u tohoto zbrusu nového modelu: boty jsou ultralehké, ultrapohodlné, obojživelné, praktické, barevné
a stylové.

www.rosenpharma.cz

Soutěžní otázka

Odpovědi posílejte
na emailovou adresu:
soutez@rodinaaja.cz

a) 40

Odkyselení
Detoxikace
Metabolická rovnováha

b) 45 c) 52

Doplnění zásadotvorných látek

K dostání v lékárně.

Pokud v naší soutěži nebudete mít štěstí, knížku si můžete
objednat v e-shopu na adrese: www.oetker.cz

VELKÁ ČAJOVÁ KOLEKCE
Pro ty, kdo mají rádi změny a chtějí poznat něco nového, jsme připravili kolekce čajů. Rozmanitost chutí
zaručuje tu správnou volbu ve správný čas.
Kolekce obsahuje 9 druhů čajů: Zázvor
& Citrón & Med, Sedmikvítek, Rakytníkový,
Aronie & Šípek & Černý rybíz, Indiánské
léto, Rooibos Malina, Yerba Maté, Memory of Tea a Gunpowder
Balení: 9 x 10 n.s. přebal
www.GRESIK.CZ

již od

289 990

Kč

Ford B-MAX

je unikátní rodinný vůz s důmyslným
systémem otevírání dveří Easy Access,
který vytváří vstupní otvor o šířce 1,5 m a s novým komunikačním systémem Sync
automatického tísňového volání.

www.autopalace.cz

Biokosmetika Saloos

Kvalitní botky za dobré ceny
www.babybotky.cz
SUPER

TIP:
Od začá
tku ÚNO
RA
můžete
nakupo
vat
vybrané
botič
až s 50% ky v akci
slevou.

– to nejlepší pro vás a vaše děti
•

bio Karité balzámy

•

bio Tělové a masážní oleje

•

bio Mateřská a dětská péče

•

bio Kokosová péče

Bez minerálních olejů (paraffinum liquidum),
syntetických vonných, konzervačních a barvicích látek.

Prověřené internetové stránky www.babybotky.cz jsou dobrým tipem
pro rodiče těch nejmenších. Zde můžete koupit kvalitní obuv Mothercare, Next, Nike nebo dalších renomovaných značek za mnohem výhodnější ceny než v kamenných obchodech. Jsou to krásné a kvalitní botky
pro kluky i holčičky do velikosti čísla 23. Vybírat můžete capáčky pro každou příležitost a ke každému typu oblečení. Samozřejmostí je garance
dodržení reklamačního řádu a všech práv, které jako zákazníci máte.

K dostání v bioprodejnách, zelených a klasických lékárnách,
prodejnách zdravé výživy, DM drogeriích, specializovaných
dárkových prodejnách, aj.
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Jak se žije s dvojčaty 5

Poprvé na

JIP

S dvojčátky Kamilkou a Michálkem jsme minule
oslavili první Vánoce. Určitě by vás zajímalo, jak
prožili konec roku a jak se jim daří v novém roce...
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Deník maminky
28. prosince
Dnes jdu poprvé za dětmi na JIP. Mísí se
ve mně spousta pocitů. To že nás přesunuli pro mě znamená, že bychom měli být
z nejhoršího venku, ale zároveň je před
námi ještě daleká cesta a já se bojím cokoliv zakřiknout. Také opouštíme oddělení,
kde není jistě dobře se zdržovat moc dlouho, ale zároveň náš pobyt tam dlouhý byl
a já už se s tamními lékaři a sestřičkami sžila. Teď nastupuje něco nového, ale vidina
zdolání dalšího stupínku k odchodu domu
je úžasná. Seznamuji se s novým oddělením, naštěstí tam je podobný režim jako
na ARO. Poprvé také vidím děti najednou
vedle sebe, moc hezký pohled. Na ARU byl
každý na jiném pokoji, tady mají postýlky
vedle sebe a když přebaluji jednoho, tak
vím, co dělá druhý. Pochopila jsem, že už
se zas budu moci více zapojovat do práce
s nimi – přebalování, krmení je už automatické, vždy si udělám jednoho a pokud to
jde, tak i druhého. Jinak mi s nimi pomáhá sestřička, přeci jen jsou nastavené časy,
do kdy musí být děti nakrmené.

3. ledna
První týden na JIP proběhl poklidně, zaběhla
jsem se, už naštěstí ani jeden moc nehouká
na Cpapíku, naopak to vypadá lépe. Postupně nám na něm snižují hodnoty podpory
a průtoku – tím si je připravují na přechod
na Nostrilky – takové brejličky pod nosem –
poslední stadium před úplným samostatným
dýcháním. Kamilka má podporu na 23%,
Míša na 20%, ve vzduchu je 21% kyslíku,
hodnotu průtoku mají oba 6, až ji sníží cca
na 4, tak je zkusí přehodit.
Kamilka už není v inkubátoru, dostala postýlku a sestřička jí nad ni udělala nebesa, aby jí
tam šlo zatáhnout a nesvítilo jí do očí. Míša
na ni zatím čeká, ale už ji připravují, zatím je
v odkrytém inkubátoru. Už se jim občas nelíbí
klokánkování, takže ho nahrazujeme chováním na ruce. Jak kdy se to ujme. Kamča váží
1 440 g, Míša 1 980 g a jedí Míša 40 ml každé
3 hod, Kamča 29 ml každé 3 hod.

10. ledna
V druhém týdnu se udála spousta věcí.
Kamilku přendali na konci tohoto týdne
na Nostrilky, Míšu už začátkem týdne, ale
vůbec se mu to nelíbilo. Ke konci týdne se
rozhodl, že je nechce, sundal si je a sestřička když viděla jakou má pěknou saturaci,
tak ho nenutila, ale pokud se zhorší tak je
dostane zpět. Doktor na to sice ráno trochu
koukal, ale když viděl hodnoty, tak nic neříkal. No a tak byl od té doby Míša bez podpory dýchání. Také opět děti absolvovali
kontrolu očiček – oba mají Retinopatii – což
je nedovyvinutá sítnice. U nedonošených je
to běžné a většinou to do 40tt zmizí a je
to v pořádku, tak budeme věřit, že i u nás
to tak dopadne, teď jsme jakoby v 34tt.
Pokud sestřičky cítí, že by to šlo, tak zkou

ší krmit občas stříkačkou, aby už zkoušeli
i něco jiného a nedávali jídlo jen sondou, já
pořád odstříkávám, mlíčka je dost. Kamča
váží 1 720 g, jí 35 ml každé 3 hod, Míša váží
2 260 g a jí 45 ml každé 3 hod.

17. ledna
Pomalu se sžíváme s novým prostředím a
dětičky dělají pokroky. Míša dýchá sám,
Kamča s Nostrilkami, oba se moc snaží, takže se snad už nebudeme muset
vracet zpět. Oba jsem koupala, Kamču
ve vaničce, byla spokojená, Míšu v kyblíku, vůbec se mu to nelíbilo, ale bylo
to úžasné. Čím dál tím častěji je zkoušíme krmit stříkačkou, Kamče to jde lépe,
občas dá okolo 10 ml, pak je dokrmena
do své dávky sondičkou. Také zkoušíme
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kojit, je to hodně v začátku, špinavá pusinka od mléka byla, ale dle váhy nic, tak
třeba se podaří a naučíme se to, bylo
by to úžasné. Kamča váží 1 970 g, Míša
2 600 g a jedí Míša 52 ml a Kamča 40 ml
každé 3 hod.

18. ledna
Dnes odpoledne jsme se přesunuli na Intermediární oddělení, byl to velikánský
zážitek, jsme zas o hodně blíže domovu
– jdeme na IMP II, pak je IMP I a pak hurá
domů. Zase je veseleji, i ten přesun byl
veselý, díky tomu, že Kamilka má Nostrilky a k nim je potřeba přístroj Vapotherm,
který jakmile se odpojí ze zásuvky tak
hvízdá a my to vše museli převézt přes
celou porodnici (oddělení Intermediární
péče je na druhé straně porodnice než
ARO s JIP). Budili jsme se sestřičkami docela rozruch, pravda je ta, že slyšet jsme
byli na dálku, tak nám všichni uhýbali.
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Také pan doktor srandista přinesl a položil Kamče do postýlky kyslíkovou bombu
pro potápěče, nemusím asi ani psát, že
byla větší než ona, kdybychom cestou
náhodou potřebovali kyslík. Doprovodil to slovy, že jí ten kyslík ale nesmíme
zapomenout v případě potřeby naředit.
Kamča celou cestu vydržela bez podpory

dýchání, na Nostrilky jsme ji napojili až
na IMP, a nebylo třeba podnikat speciální
kousky. Také jim dnes dělali odběry krve,
výsledky se dozvím už na novém oddělení. Kontrolu očiček měli v pořádku –
tedy Retinopatie tam ještě je, ale na její
úplné zmizení si asi ještě budeme muset
počkat. Už jsem se také dlouho nezmiňovala o rehabilitaci, rehabilitační sestra za námi chodí denně kromě víkendů
a oba si moc chválí, že spolupracují. Cvičí s nimi jeden cvik z Vojtovky, který mě
pak naučí, abych ho mohla cvičit s nimi
doma. Zítra jdu poprvé za nimi na IMP
a uvidím, zda mě opravdu čeká velký šok,
z toho, že najednou okolo nich nebude
běhat a mě pomáhat sestřička, ale vše
budu muset sama. No snad ten přechod
nebude tak hrozný jak všichni straší (jiné
maminky i sestřičky) a zvládnu ho v pohodě s vidinou možná posledního měsíce
v nemocnici?

Deník tatínka
Po 56 dnech strávených na jednotce ARO
neonatologického oddělení porodnice
U Apolináře jsme byli přeloženi na oddě-
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lení JIP. Byl to pro nás velký den, jelikož to
byl signál, že již jsme z nejhoršího venku
a opět blíže k propuštění domu. Zároveň
jsem měl obavy, že se na tomto oddělení sníží pozornost věnovaná našim kulíškům, jelikož na ARU měla jedna sestřička
na starosti maximálně dvě děti, na JIPce
to byly hned čtyři děti. Tyto obavy se později ukázaly jako neopodstatněné, vždy
když bylo třeba, sestřička byla nablízku.
Pozitivně jsem vnímal to, že obě naše dětičky byly konečně u sebe. Měli inkubátory vedle sebe, takže jsme nemuseli přebíhat z místnosti do místnosti jako na ARU.
Vím, může se to někomu zdát jako maličkost, ale takhle jsem měl konečně pocit,
že jsme jako rodina spolu. Na JIPce byl
úplně jiný režim v péči o děti, ale ten
blíže popisuje manželka. Můj režim zůstával stejný, za dětmi jsem chodil místo
oběda - piloval jsem krmení, přebalování,
atd., ale ty největší zážitky mám z víkendů. O víkendech jsem měl možnost vidět
kompletní péči, včetně koupání a také
jsem každý víkend společně s manželkou klokánkovali (chovali děti na prsou).
Pocity z klokánkování se postupem času
umocňovaly, jelikož se dětičky čím dál
tím více vrtěly a svým způsobem s námi
komunikovaly. Později nám sestřičky
děti zabalily do uzlíčku a my je chovali
jako správná miminka, i když stále měly
k nosánku přivedenu hadičku s kyslíkem
a v pusince sondičku, kterou dostávali
jídlo, ten pocit při miminkovském chování byl nezapomenutelný. Na JIPu jsme
strávili celkem tři týdny, za které udělali
velké pokroky, již nebyli v inkubátorech,
ale v postýlkách, zkusili pít mateřské
mléko přímo do pusinky a hlavně se jim
zlepšilo dýchání. Když jsme JIP opouštěli,
tak Míša již dýchal bez jakékoliv podpory
a Kamilka měla ten nejnižší stupeň kyslíku. Čekala nás tak poslední etapa v porodnici na cestě domů a to intermediální
oddělení…
Pokračování příště…
Foto: archiv rodiny
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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?

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.

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
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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.

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.

Procházky a zavřený výtah

Ovoce místo sladkostí

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

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 žaludek 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

Dietní klub
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– 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 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.

90

www.rodinaaja.cz

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
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: SAMphoto.cz
Zdroj: medicina.cz, trendyzdravi.cz

Krása

Typy pleti
a jak o ně pečovat
Také si rádi přečtete v různých moudrých návodech, jak je správné
pečovat o mastnou, suchou, či smíšenou pleť, bohužel ale vůbec nevíte,
kam ta vaše právě patří?

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

 Mastná pleť

 Smíšená pleť

je hrubší a má zřetelně rozšířené póry.
Znatelná jsou zejména ústí mazových
žláz (komedony), která mohou být uzavřena černými čepičkami. Mastná pleť je
relativně odolná, avšak vyžaduje zvýšenou péči, zejména v pubertě. Pravidelně
(nejlépe tedy ráno a večer) by se měla
ošetřovat pleťovým mlékem a pleťovou
vodou nebo čisticím gelem či pěnou, následovně nanést hydratační krém nebo
lehký krém či emulzi. Pravidelně by se
také mělo provádět hluboké čištění
odborníkem, nejlépe ve formě pleťové
masky stahující ústí mazových žlázek.

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.

 Suchá pleť
je méně odolná a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí
jako slabá. Většinou je citlivá a vyžaduje
více péče. Ke každodennímu ošetření je
vhodné používat pleťové mléko, pleťovou vodu a hydratační krém nebo krém
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s vitaminy A a E. Pravidelně by se také
měla používat výživná pleťová maska.
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 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
zdroj: medicína.cz, Gabriela Maděričová
Foto: SAMpohoto.cz

Krása
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Zpívat
mám od Pepy

zakázáno

Téměř pětiměsíčnímu Adámkovi se
čekání na focení a na to, až vizážista
jeho maminku – tanečnici Jovanku
- nalíčí, zdálo moc dlouhé. A tak si
ho tatínek – zpěvák kapely Kabát
Josef Vojtek vzal na ruku, povídal mu,
sem tam něco brouknul a ukazoval
synkovi interiér ateliéru našeho
fotografa. Adámek kulil oči na všechny
lampy, kabely, podstavce a různé
další rekvizity. A když pak dostal
od maminky ještě najíst, na svou
rozmrzelost zapomněl úplně. Takže
při focení krásně pózoval a dokonce
vykouzlil i úsměv.
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Prožili jste první Vánoce
ve třech. Jaké byly?
Jovanka: Adámek trošku plakal, takže
Štědrý den byl malinko náročnější, ale všechno dopadlo nakonec dobře. Největší radost
měl z blikajících světýlek na stromečku. Pro
mě byly Vánoce uspěchané. Když jsme večer
přejížděli k rodičům, doslova jsem únavou
odpadla. Lidi si vždycky přejí svátky plné klidu a pohody, ale takové má podle mě málokterá žena, obzvlášť s dětmi. Chtěla jsem
mít všechno uklizené, ozdobený stromeček
a zkrášlený byt, mít napečeno, bylo toho
na mě trošku moc. Zatímco já jsem vytvářela
atmosféru Vánoc, Pepa se staral o Adámka.
Adámek není bohužel moc spací typ, stačí
mu zdřímnout si na dvacet minut a pak je
zase několik hodin čilý a vyžaduje zábavu.

S čím jste vstoupili
do nového roku? Co máte
teď aktuálně před sebou?
Jovanka: Já se těším, až se na jaře vrátím
do Divadla Broadway do rozjetého muzikálu Kat Mydlář. Zatím svůj čas dělím mezi
péči o Adámka a svůj kosmetický salón.
Na ostatní aktivity už mi nezbývá čas.
Pepa: Já mám aktuálně za sebou menší chirurgický zákrok - operaci menisku. Ale nešlo o nic vážného, po třech týdnech už zase
budu stát na jevišti. Teď mám víc volna než
na konci roku, což je fajn, alespoň si můžu
užívat Adámka. S kapelou Kabát připravujeme až na pozdní jaro turné, které se pracovně jmenuje Kabát s Big Bandem. Bude to
série koncertů s velkým orchestrem, aby to
bylo pro fanoušky zajímavé. Mělo by to být
cca deset koncertů, na které pak navážou
vystoupení na letních festivalech.

Jovanko, maminkou jste
poprvé. Liší se váš přístup
k Adámkovi oproti Pepovu,
který už je zkušený otec?
Jovanka: Myslím, že ano. Já jsem ze všeho trošku víc vyplašená, než Pepa. Adámka
pozoruju, jestli dělá to, co by ve svém věku
dělat měl. A Pepa mě uklidňuje: Neřeš to,
nemůžeš se nechat ovlivnit tím, co ti kdo
řekne, Adámek je naprosto v pohodě.

Pepo, myslíte, že Adámka
budete rozmazlovat víc, než
nejstaršího syna? Že nebudete
tak přísný?
Pepa: Myslím, že ne, já jsem nikdy nebyl
rozmazlovací typ. Trochu jinak jsem se choval možná k Valentýnce (Pepova dcera ze

vztahu se Sabinou Laurinovou – pozn.red.),
protože je to holčička. Razím sportovní
přístup, abychom si s klukama užili a aby
z nich nevyrostli maminčini mazánkové.
Adámek je ještě malej, ale....
Jovanka: ...Musím do toho skočit. To, co
teď Pepa říká, zní trošku drsně, ale měla
byste ho vidět, když si doma hraje s dětmi,
jak je něžný, starostlivý a jakou s nimi má
trpělivost. Ale ani já nemám ráda ukňourané a rozmazlené děti. Rozmazlené možná
ano, protože Adámka určitě rozmazlovat
budeme, ale musí to mít své hranice.
Pepa: Samozřejmě, že jak člověk stárne,
přístup se trochu mění. Navíc každé dítě
má jinou povahu a platí na ně něco jiného.

Dokážete už odhadnout,
jakou povahu má Adámek?
Jovanka: Je kopie tatínka. Nepotřebuje
moc spát, nic mu nesmí utéct. Když ho kojím a někde něco bouchne nebo slyší cizí
hlas, hned se rozhlíží kolem, aby o něco
náhodou nepřišel. Je společenský, má rád,
když je kolem něj hodně lidí. Je sice teprve pětiměsíční prdítko, ale určitě to bude
pěkný diblík. Což je dobře, raději ať chodí domů s rozbitými koleny a roztrhaným
oblečením, než aby z něj bylo dítě, které
vysedává u televize nebo u počítače.
Pepa: To je pravda. U nás je krásné fotbalové hřiště s umělou trávou a já se těším, až
si tam s Adámkem a Matýskem (syn, kterého má Pepa s bývalou ženou, tanečnicí Libuší Vojtkovou – pozn.red.) půjdeme zakopat. Pohyb a sport k životu patří a k tomu
mému obzvlášť, fotbal jsem hrál od sedmi
let. Oba jsme ze sportovní rodiny, takže
stejně budeme vychovávat i Adámka. Dítě
potřebuje řád, ale razím teorii, že než jdou
děti do školy, měly by si užívat dětství, jak
jen to jde, protože s nástupem do první třídy jim začnou povinnosti, kterých se už pak
nezbaví. Vidím to na desetileté Valentýnce,
která už má úkoly a musí se učit na druhý
den, kdežto pětiletý Mates se ještě o nic takového nestará.

Jaké bylo vaše dětství
ve sportovní rodině?
Pepa: Táta s mámou nebyli žádní pruďasové, výchovných facek jsem moc neschytal,
i když jsem si je někdy zasloužil. Měl jsem
pestré a krásné dětství. Bydleli jsme v Teplicích ve čtvrti činžovních domů, naše ulice byla slepá. Hráli jsme na ní hokej, auto
tam tehdy projelo jedno za hodinu. Hodně
jsme se s naší partou kluků vyblbli. Od rána

do večera jsme lítali venku. Přišel jsem ze
školy, vzal si chleba s máslem a hurá ven.
Úkoly jsem si dělal až večer. K tomu jsem
měl pravidelné fotbalové tréninky. Máma
moc nepracovala, byla doma a starala se
o mě a o sestru.
Jovanka: Já bych chtěla Adámkovi dopřát
takovou rodinu jako mám já. Jsem ze tří
sester, a i když u nás díky naší makedonské
krvi bylo někdy hodně živo, nepamatuju si,
že by na nás rodiče křičeli, byli nervózní,
nebo podráždění. Protože jsem se věnovala sportovní gymnastice, měla jsem pevný
řád už od čtyř let. Na tréninky pak navazovala škola, později konzervatoř. Ale i já
jsem měla krásné dětství a hodně si hrála
s kamarády venku. Jen mě mrzí, že tohle
dnešní děti už nezažijí, že budou o podobné zážitky ochuzené. Jednak se o ně
bojíme, v dnešní době si nikdo netroufne
nechat dítě venku celé odpoledne s klíčem
na krku. Jednak děti vysedávají u svých mobilů a ipadů a neumí pomalu přelézt plot
nebo vlézt na strom.

Vybavíte si nějaký výprask,
který jste od rodičů dostali?
Jovanka: Od mámy jsem nikdy nařezáno
nedostala, ale taťka byl přísný a my holky
z něj měly velký respekt. Dostala jsem třeba
na zadek, když jsem ze školy přinesla černý
puntík v notýsku. Nebo když jsme poletovaly po domě a rozbily sklo u dveří.
Pepa: Já si pamatuju jeden jediný výprask.
Máma dala nohu přes vanu, přes ni mě
ohnula a nařezala mi tak, že o mě zlomila
vařečku. Ale zaslouženě. Vypadla mi totiž
z okna hračka. Tak jsem vylezl na parapet
a držel se rámu okna a díval se z prvního
patra v okně dolů na chodník, kam ta hračka spadla. Máma mě stáhla dolů a nařezala
mi. A od té doby už jsem na okno nevlezl.
Jovanka: Pepova máma na tuhle a spoustu dalších historkek dodnes vzpomíná.

Kdy jste se s Jovankou
poprvé potkali? Bylo to asi
v divadle, ne?
Jovanka: V divadle Broadway na zkouškách muzikálu Tři mušketýři. Ale tenkrát
mě vůbec nenapadlo, že jednou budeme
spolu.
Pepa: Ale Jovanka mě samozřejmě znala
už dřív, jako “hvězdu” české rockové scény.. (smích)..
Jovanka: Právě, že vůbec ne. Až když
jsme už spolu žili, začala jsem se zajímat o jejich muziku a jezdit na koncer-
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Rozhovor

ty. Do té doby jsem poslouchala Enyu,
Abbu… a Kabát nebyl můj šálek kávy.
Dnes je ráda poslouchám a ještě raději
na ně jezdím přesto, že nejsem příznivec
davu. Na jaře si Kabáty nenechám ujít.
Myslím ale, že zůstanu stát raději na boku
u jeviště. Mnohem větším zážitkem je pro
mě sledovat tu obrovskou energii, která
jde z publika na jeviště a z jeviště zpět.
Vidět kluky a Pepu, který tam lítá ze strany na stranu, uzpívá 27 písniček a prožívá
každý koncert, jako by to bylo naposled.
Kdo to nezažil, těžko pochopí, o čem ted‘
mluvím.

Uměla byste zanotovat
nějakou písničku skupiny
Kabát?
Jovanka: Uměla , ale teď nemůžu (smích).
Já mám od Pepy zakázáno zpívat. Vždycky
mi říká: Tancuj, ale nezpívej. Jako tanečnice
ovládám téměř každý sval svého těla, kromě hlasivek. Nechápu to, ale je to tak.
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Pepo a jak jste na tom vy
s tancem?

pomáhala vám Jovanka
pilovat taneční kroky?

Pepa: Jsem velmi pohyblivý člověk, ale rozhodně se nepovažuju za tanečníka. Tancovat jsem byl přinucený Filipem Renčem
v muzikálu Baron Prášil. Ale choreografka
Kristýna Kloubková mě moc nemučila a vymyslela takové kroky, aby výsledek vypadal
jako tanec. Zachraňovaly to dámy, které kolem nás tančily.

Jovanka: Snažila jsem se, ale to se nedá.
Když jsem mu poradila a ukázala, jak má
dělat kroky správně, hned vyletěl. Takže
Pepa se musí jen chválit, těžko snáší kritiku,
i od režiséra.

U čeho jiného hrozí, že
byste se pohádali?
Pepa: U vaření ne, do toho se nemíchám,
Jovanka vaří skvěle. Tam bych byl jen
na obtíž. Úklid taky nechávám na ní. Já
mám na starosti údržbu okolo domu.
Jovanka: Kdyby se mi pletl v kuchyni, která
není moc velká, asi bychom se opravdu pohádali. Já se taky starám o zahradu. A Pepa
mi hodně pomáhá s malým.

Rozhovor

Vybavujete si moment,
kdy jste si uvědomili, že je
mezi vámi něco víc než jen
přátelství?
Jovanka: Nechci se k tomu vracet, bylo to
dost propírané téma.

jak jste jeden druhého
ovlivnili a změnili?
Jovanka: Pepa mě zklidnil a myslím, že i já
jeho. Cítím v něm jistotu a oporu. Oba jsme

akční, Pepa má muziku, techniku, auta, motorky, já zase domácnost, zahradu, buduju a udržuju hnízdo. Potřebuju k životu žít na místě, kde
se cítím dobře, nemůžu mít v životě chaos a žít
v nepořádku, s tím mám problém.
Pepa: Můj život se nijak zásadně nezměnil. Změna to byla spíš pro Jovanku, odešla
od rodičů a přišla bydlet ke mně. A pak se
nám narodil trpaslíček, což byla změna pro
oba. Hodně nás stmelilo to, čím jsme si prošli na začátku. Už snad všichni, kdo nám

Pepova
nejrannější vzpomínka

vztah nepřáli, pochopili, že Jovanka pro mě
není chvilková známost na jedno vyspání.
A hlavně nechci nikoho měnit. Nikdy by
mě například nenapadlo říct Jovance, aby
přestala tančit, vždyť ji to baví. A ona zase
chápe, že já jsem veselý člověk a rád se bavím s lidmi a mezi lidmi.
Jovanka: Někdy je až moc družný ke všem
a důvěřivý, ale je celá jeho maminka. Jana
je energická, povídavá, vtipná, kamarádská
a s kýmkoliv a kdekoliv se dá do řeči. Pepa
to má po ní.
Pepa: Dokud mi někdo neublíží, nemám
důvod člověku nevěřit. Ale jakmile mě podrazí, má u mě doživotní utrum. A přes to už
nejede vlak.

na dětství:
Mohlo mi být tak pět. Jsme
s partou kluků venku
a mlátíme do sebe klackama. Hráli jsme si na tři
mušketýry nebo indiány,
to už přesně nevím, ale bolelo to, tak i tak. Pamatuji
si, jak jsme hráli s tátou
fotbal na plácku za barákem. Nebo na starý
fotbalový stadion „Sklo
Unionu” Teplice „U drožďárny” kde můj děda dělal správce.

Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek
Makeup Alex Vernik
česala Ludmila Pelux

Jovanky

nejrannější vzpomínka
na dětství:
Byly mi 4 roky, vybavuji si jen v útržcích své začátky v gymnastice, lítání a blbnutí s holkama po polích a ve stozích
a pak traumatický zážitek s učitelkou ve školce , která mě
doslova mučila tím, že do mě pod tlakem rvala jídlo a já
ji vždy pozvracela. Ona mě pak za vlasy u spánku táhla do umývárny,
byl to takový náš rituál, který se opakoval vždy, když měla službu. Strašně jsem se jí
bála a vždycky jsem brečela, když jsem věděla, že tam bude.
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