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Máme tu další rok a všichni doufáme, že
bude lepší, než ten předchozí. No, pravda,
prozatím je spíše zvláštní. Brusle a lyže
můžeme nechat ve skříni, zato kolo letos
nemusíme ukládat vůbec a můžeme na
něm vyrazit v podstatě každodenně. Mrzlo
totiž zatím jen asi tři dny, příroda vesele raší
a připravuje se na jaro.
Těžko vědět, zda přijde, nebo se po
loňském vzoru překulíme rovnou do léta,
každopádně na sníh se budeme asi jezdit
dívat do Alp, případně do Egypta, kde letos
k údivu všech nasněžilo…
No, asi nemá smysl se tím trápit a je lépe
využít čas ke čtení našeho nového čísla. Co
konkrétně přináší? Radu, jakou školku pro
své dítě vybrat, případně, kam si s ním jít
zaplavat. Co dělat, pokud děti trápí rýma
a kašel.
Dozvíte se snad nějaké novinky o medu,
stejně tak jako rady, jak povzbudit imunitu.
Popovídáme si o tom, jak zdravě vařit pro
děti i dietně pro nás. Hostem dnešního čísla
je Marta Jandová s dcerou Maruškou.
Tak hezké počtení a za měsíc zase
na shledanou
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Těhotenství

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

Těhotenství

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

KDY PORODNÍ PLÁN ODEVZDAT
Porodní plán přineste do porodnice přibližně 1-2 měsíce před předpokládaným porodem. Porodní plán zkonzultujte s porodní
asistentkou, která vás upozorní, jestli nemáte v plánu něco nereálného, technicky nesplnitelného. Na základě tohoto posouzení
lze porodní plán ještě přepracovat, doplnit
apod. Některé porodnice nemohou určitá
vaše přání a požadavky splnit, např. porod
do vody v porodnici, která nemá k dispozici vanu, nebo odběr pupečníkové krve.
Porodní plán v konečné podobě je potřeba
odevzdat 2-4 týdny před termínem porodu do své zdravotní dokumentace. Kopii
porodního plánu si vezměte s věcmi, které
máte připravené do porodnice.

CO BY MĚL PORODNÍ PLÁN OBSAHOVAT…
1.
2.

3.
4.
Dávno pryč jsou i doby, kdy byla maminka
nasměrována do spádové porodnice a neměla úniku. Nikoho nezajímalo, zda jí vyhovuje zařízení, personál, či způsob vedení
porodu. Dnes se můžeme rozhodnout, jak
a s kým prožijeme uvedení našeho miminka na tento svět. Uvědomme si, že máme
svá práva, která musí i lékaři do jisté míry
respektovat. Pochopitelně to nesmí zajít
tak daleko, aby bylo ohroženo zdraví dítěte
nebo rodičky. A aby porod probíhal pokud
možno hladce podle našich představ, je zde
možnost již během těhotenství sepsat Porodní plán.

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

5.

6.
7.
8.

Kdo bude přítomen u porodu.
Otec, prarodič, kamarádka, dula, ...
Studenty
medicíny
a
zdravotní školy při porodu ano nebo ne.
Bez našeho svolení nemají přístup.
Použijete - li vlastní oděv nebo erární.
Většinou to nechají na vás.
Je vaším přáním rodit přirozeně s porodní asistentkou, nebo chcete lékařské vedení. Nezapomeňte na použití
kleští při porodu. Ale jsou-li opravdu
nutné, není vyhnutí.
Přání, že byste všechny zásahy před
a během porodu rádi konzultovali
a měli čas na rozmyšlenou. Rozhodně
byste neměli podstoupit nic, s čím nesouhlasíte, pokud není ohroženo vaše
zdraví nebo zdraví dítěte. Neodmítejte bezhlavě monitoring dítěte během
porodu.
Přejete-li si na vyprázdnění klystýr
nebo YAL nebo ani jedno.
Přejete-li si oholení nebo ne.
Můžete se oholit i samy doma.
V případě císařského řezu způsob anestezie. Epidural, nebo celková narkóza.

Čistá střeva, základ zdraví

DEJTE DOVOLENOU SVÉMU ZAŽÍVÁNÍ

VYZKOUŠEJTE HUBNOUT
ZDRAVĚ A BEZ ÚNAVY
Unilakt, má všechny příznivé účinky vlákniny
s maximální čokoládovou nebo skořicovou
chutí a minimální kalorickou hodnotou.
Ti, kteří již někdy vyzkoušeli redukci hmotnosti, vědí,
že v drtivé většině případů je v počátečním stádiu
provázena únavou a náchylností ke stresu.
Doplníme-li dietu kvalitním vysoce vlákninovým
přípravkem Unilakt, máme šanci si pročistit střeva
a celkově celé zažívání. Unilakt Skořice obsahuje navíc
skořici, která má vlastnosti, které pomáhají snížit
hladinu cukru v krvi, podporuje trávení a zabraňuje
nadýmání.

Doplňky stravy

Další radou, jak si hubnutí zpříjemnit a zároveň odstranit často se dostavující
nepříjemné pocity slabosti, jsou kofeinové tablety Caffit
Caffit, který obsahuje kofein, směs vitamínů B6, B12 a vitamín C přispívá ke
snížení míry únavy a k normální funkci imunitního systému. Vitamín C přispívá
k ochraně buněk před oxidativním stresem. Caffit je vhodný pro všechny, kteří
se potřebují soustředit, nebo jen měli špatnou noc.
Kombinace Unilaktu a Caffitu je vhodná pro zvládání běžných nepříjemných
stavů, spojených s únavou, které nemusí být vždy spojeny s redukcí hmotnosti.

Doplňky
stravy

Přípravky je možné si zakoupit v lékárně nebo je objednat na www.hmh.cz.
Při objednávce nad 500 Kč neúčtujeme poštovné ani balné.

Těhotenství
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9.

Jaké pomůcky byste rády využily při
porodu. Porodní stoličku, balón, žebřiny, vanu, atd.
10. Pomůcky, které si přinesete. Např. relaxační hudba, pomůcky pro aromaterapii...

odvahy?
19. Darování pupečníkové krve. Pravděpodobně jste vyplnili již před odjezdem do porodnice dotazník.
20. Souhlasíte v případě potřeby s transfúzí?

29. Uveďte též všechny osobní údaje:
Termín porodu (můžete porodit dřív),
jména rodičů, adresu, rodná čísla,
kontaktní telefony na příbuzné nebo
přátele pro případ potřeby, zdravotní
pojišťovnu, gynekologa, dětského lé-

11. Jaké tišící prostředky jsou pro vás
přijatelné. Epidurál či jiné tišící prostředky, homeopatie nebo pouze ty
přirozené jako je sprcha, masáž, jiná
poloha, akupresura...
12. Kde chcete strávit druhou dobu porodní. Na porodním křesle, stoličce,
ve vodě...
13. V jaké poloze chcete rodit. V leže, ve
dřepu, v pololeže, v kleče, ve stoje,...
14. Přejete-li si urychlovat porod.
15. Je přijatelné vycévkování před tlačením nebo po porodu.
16. Zda odmítáte nástřih, nebo s ním
souhlasíte po konzultaci a v případě
natržení.
17. Při velmi malém natržení šít, nebo nechat srůst přirozeně.
18. Dotepání pupečníku, nebo přestřižení
pupeční šňůry otcem. Má taťka tolik

21. Budete fotit, nebo filmovat porod.
22. Zda chcete miminko po porodu položit na břicho umyté, nebo hned po
porodu. Zda zůstane s vámi.
23. Zda si přejete miminko hned po porodu změřit či ne. Není to životně
důležité a pro miminko to může být
nepříjemné.
24. Přejete-li si přiložit dítě do 30 min po
porodu.
25. Přejete-li si samovolný porod placenty,
pokud vše probíhá jak má.
26. Přání, že u všech poporodních vyšetření dítěte je žádoucí přítomnost matky
nebo otce.
27. Chcete-li využít plný nebo částečný
rooming-in. Nadstandard.
28. Pokud nebude bezpodmínečně nutné, dítě nedokrmovat a když ano, tak
se souhlasem rodičů.

kaře, jména pro miminko (v případě,
že se nebude jmenovat stejně jako
matka, tak i příjmení), pokud máte
zdravotní problémy nebo nějakou
alergii, uveďte je a také sepište léky,
které užíváte kvůli kontraindikaci
nebo nutnou dietu.
Body 27 a 28 uveďte spíše na oddělení
šestinedělí, nebo trvejte na tom, aby
PP byl založen do zdravotní karty.
Je toho ale hodně, co říkáte? Některé body
vám mohou připadat nedůležité, ale i díky
nim můžete předejít nedorozuměním. Seznamte s Porodním plánem i váš doprovod.
Lépe než vy dohlédne na jeho plnění.
Zdroj: naseporodnice.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Těhotenství

ABY SE VÁM
TĚŽKOSTI VYHNULY...

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

Těhotenství

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

NEPŘÍJEMNÉ HEMOROIDY
V těhotenství se u některých žen objeví hemoroidy (často nesprávně označované jako
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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.
Prevence hemoroidů
Snažte se vyhnout zácpě, která je hlavní
příčinou hemoroidů
Dopřejte svému tělu pravidelný pohyb, stačí krátká procházka každý den, vhodné je
také plavání
Spěte a odpočívejte na levém boku – dolní
dutá žíla, která odvádí odkysličenou krev
z nohou do srdce, je uložena napravo od
páteře a spánek na levém boku tedy usnadňuje oběh krve
Během dne odpočívejte se zvýšenou polohou nohou
Léčba hemoroidů
Úlevu od již vzniklých hemoroidů vám mohou přinést:
studené obklady (např. pytlík s ledem) na
postiženou oblast,
teplé sedací koupele,
hygiena po stolici – pokud je to možné,
omyjte konečník po každé stolici vodou
nebo použijte alespoň vlhčené ubrousky.
V lékárnách je na výběr velké množství vol-

ně 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.

ABY NEPŘIŠLY KŘEČOVÉ ŽÍLY
K mnoha typickým radostem a starostem
těhotenství patří i křečové žíly. Právě v těhotenství si mnoho žen poprvé všimne
nevzhledných rozšířených žil na nohou
a u žen, které je již mají, dochází často ke
znatelnému zhoršení.
Myslete na prevenci
Nikdo po vás nechce, abyste při první radosti či šoku ze zprávy o svém těhotenství
začala ihned přemýšlet o křečových žilách.
Nicméně je dobré si toto nebezpečí uvědomit včas. Čím dříve prevenci křečových žil
zahájíte, tím lépe. Zde je několik tipů, co
můžete udělat pro své nohy:
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.

Hoďte nadýmání
za hlavu

Lék Espumisan® obsahuje simeticon.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. K vnitřnímu užití.
Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4,
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz

ESP-06-2014

pro dospělé
a děti od 6 let

Také znáte ten pocit, kdy vás nadýmání a plynatost přivádí
do rozpaků? Necítíte se ve své kůži, nemůžete se soustředit
na běžné věci nebo se dokonce snažíte skrývat nafouklé
břicho? Pak vyzkoušejte Espumisan®.
Espumisan® pomáhá účinně snižovat množství plynu ve střevě,
abyste se opět mohla cítit uvolněně a sebevědomě.

Těhotenství

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 končetiny
podporují návrat žilní krve do srdce. Dnes
už není pravda, že těhotenské kompresní
punčochy musí být odpudivé a nevzhledné.
Při troše snahy určitě najdete typ, který vám
bude vyhovovat. Punčochy si nasaďte každé ráno ještě na lůžku, dříve než vstanete.
Noste je pokud možno po celý den.

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

luje, 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
1. Mějte po ruce vždy něco malého
k jídlu
To platí jednak přes den, kdy byste měla
sníst spíše hodně porcí - ale také hodně
malých, ale také už ráno, ještě než vstanete. Zaměřte se na nedráždivou dobře
stravitelnou stravu bohatou na proteiny
a sacharidy.
2. Vstávejte pomalu
Není nic horšího, než s žaludkem na vodě
vyletět z postele při prvním zazvonění budíku. Před tím, než vstanete si ještě na posteli
příjemně protáhněte svaly (ne moc, abyste si bříško nenatáhla - jen tak, aby vás to
probralo). V klidu se posaďte, spusťte nohy
z postele na zem a teprve po chvíli vstaňte.
3. Nejezte žádná tučná, smažená nebo
příliš kořeněná jídla
Obecně nejsou tuky a smažená jídla zdravá
jako taková a mnoho lidí s nimi má problé-

my - ani nemusí být v jiném stavu.
4. Nezapomeňte hodně pít
Pokud zvracíte, může dojít k dehydrataci.
Je proto potřeba tělo dobře zásobit vodou
(navíc dobře hydratovaná pokožka vypadá
mladší). Pokud vám dělá příjem tekutin
problémy, zkuste pít jen mezi jednotlivými
denními jídly a ne při jídle.
5. Nakrájejte si citróny
Už jejich vůně vám může pomoci při pocitech na zvracení. Jinak si můžete dát kousek citrónu do minerálky nebo do vody,
takže vás příjemně osvěží.
6. Odpočiňte si
Nebojte se v každodenním shonu zastavit a relaxovat. Stres jako takový škodí jak
vám, tak i vašemu miminku a nedivte se
proto, že se tělo bouří. Při vypjatých situacích pomáhá hluboké dýchání a hlavně
věta stojí mi to opravdu za to rozčilování
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: maminkam.cz, babycenter.com,
femina.cz

Časopis, plný inspirace.
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Interiér = exteriér = zahrada
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Bepanthen® Krém proti striím napomáhá
předcházet vzniku strií od počátku,
po celou dobu těhotenství i po porodu.
Trojí efekt:
• Napomáhá předcházet vzniku strií
Centella asiatica je výtažek z exotické rostliny, která
podporuje tvorbu kolagenu a účinně napomáhá
v prevenci vzniku strií a zmírňuje je.
• Hydratuje
Dexpanthenol pokožku hydratuje, aby byla vláčná
a pružná.
• Vyživuje
Olivový olej pokožku vyživuje a udržuje ji jemnou
a hebkou.

Hypoalergenní, nemastí a nelepí

www.bepanthen.cz

Těhotenství

DOMA RODÍ BLÁZNI?

Aneb porod doma nebo v porodnici?
Domácí porody jsou stále vděčným tématem. Já sama bych, přiznám se,
doma nikdy nerodila, nicméně ráda si vyslechnu argumenty obou stran,
proč preferují to, či ono rozhodnutí…

Těhotenství

Jaká je situace? Zastánci domácích porodů jsou přesvědčeni, že domácí porod je
bezpečný, lékaři ovšem tvrdí opak. Porod
v domácích podmínkách je rizikem jak pro
matku i dítě. A společnou řeč zřejmě nenajdou. Kde je tedy pravda?

„DOMÁCÍ POROD JE BEZPEČNÝ“
Ma stránkách organizace Iniciativy Normální porod (normalniporod.cz), kterou
tvoří někokik organizací jako HAM (Hnutí
za aktivní mateřství), Aperio, UNIPA či ČAD
(Česká asociace dul), je domácí porod prý
bezpečný. “S tím, jak se porod v nemocnici
stal normou, nabyla řada zdravotníků pocit, že domácí porod představuje zbytečné
riziko pro život matky i dítěte. Medicínský
model těhotenství a porodu, který v posledních třiceti letech převažuje, vychází
z předpokladu, že porod může být normální pouze retrospektivně. Jelikož nikdo neví,
co se může stát, jsou nemocnice – již mají
k dispozici pohotovostní vybavení a personál – považovány za bezpečné místo k porodu,” stojí na stránkách (autor pod článkem uveden není). Stoupající počet žen
však podle provozovatelů serveru tento
pohled nesdílí a vyžaduje možnost porodu
doma. “Dnes je již spolehlivě doloženo, že
plánovaný domácí porod nevede ke zvýšení novorozenecké či mateřské úmrtnosti,
jedná-li se o zdravou ženu s normálním
těhotenstvím. Také existuje dostatek důkazů pro to, že plánování domácího porodu
přispívá k lepším výsledkům porodu co se
týče matky i dítěte. Domácí porod je podle
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členů Iniciativy pak určen tělesně zdatným,
zdravým ženám s nekomplikovaným těhotenstvím. Neexistují prý žádné materiály
dokládající běžně rozšířenou představu, že
domácí porod není bezpečný pro tělesně
zdatné, zdravé ženy s nekomplikovaným
těhotenstvím. Je doloženo, že po zdravotní
stránce se výsledky plánovaných domácích
porodů vyrovnají porodům v nemocnici.
Existuje dostatek důkazů, z nichž vyplývá,
že kritéria často uplatňovaná při první orientační návštěvě s cílem stanovit místo porodu nejsou fakticky podložená a zveličují
možné abnormality. Pojetí rizika v souvislosti s normálním těhotenstvím a porodem
a místem porodu je tedy diskutabilní.

“DOMÁCÍ POROD JE RIZIKEM.”
Můj oslovený odborník, gynekolog MUDr.
Petr Černý z ambulance u Arbesa stejně
jako mnoho dalších s těmito stanovisky
samozřejmě nesouhlasí. “Několik let jsem
pracoval ve velké porodnici a vím, jaké
komplikace, které dokáže vyřešit jen dostupnost sálu, při porodu hrozí. Svou ženu
bych doma například nikdy rodit nenechal.
A i přesto, že jí rodil můj kolega, tak jsem
byl nervózní, jestli to dobře dopadne. Vůbec si nedokážu představit, že by rodila
doma,” říká jednoznačně odporník, pro
kterého je porod v domácím prostředí neakceptovatelný. Buďme ale kokrétní. Jaké
komplikace při porodu vlastně hrozí? “Největším strašákem je akutní hypoxie plodu,
při které se dítě začne dusit, a která se musí
vyřešit do 3 minut, aby nedošlo k poškození mozku plodu. Zde hrozí akutní nebezpečí z prodlení, pupečník se může stáhnout,
přitisknout, často se na to ani nepřijde.
Nejedná se přitom o vzácnou komplikaci,
dochází k ní poměrně často a nedá se dostatečně rychle a bezpečně vyřešit doma.
Argument, že sanitka přijede do dvaceti minut, je směšný, protože zde se hraje
o minuty. Co se rizik, která hrozí matkám
týče, může dojít třeba k předčasnému odlučování lůžka a k následnímu krvácení. Plod je

opět ohrožený hypoxií, matka krvácením
a následným šokovým stavem a poruchami kolagulace. Porod se musí ukončit, dítě
a matka se musí zachránit. Šokové stavy se
v tomto případě rozbíhají poměrně rychle
a musí se jim poměrně fundovaně čelit. To
všechno jsou zákroky pro velké operační
sály a lékařské týmy a jakýkoliv odklad je
velkým problémem. Opět se jedná o malé
časové úseky a nikdo není schopen při sebelepší připravenosti v domácím prostředí
pro rodiču i dítě zajistit bezpečí,” konstatuje lékař.

RIZIKA A SKUTEČNOST
Zastánci domácích porodů však tato rizika
neuznávají. Domácí porod je podle nich
opředen řadou mýtů a domněnek, zejména co se týče jeho bezpečnosti. Není nouze
o důkazy v podobě nejrůznějších historek.
Ve skutečnosti je plánovaný domácí porod
spojen s dobrými výsledky co se týče stavu
matek i dětí. Studie o domácích porodech
provedená britským nadačním fondem National Birthday Trust Fund se zabývala téměř šesti tisíci plánovanými domácími porody ve Velké Británii v letech 1994-5, jež
porovnala s případy žen, které zamýšlely
porod v nemocnici. Studie zjistila, u žen ze
skupiny, která měla v plánu domácí porod
bylo přibližně poloviční riziko instrumentálního vybavení dítěte nebo císařského řezu
a nižší pravděpodobnost poporodního krvácení. U novorozenců ze skupiny plánovaného domácího porodu byla výrazně nižší
pravděpodobnost nízkých skóre v testech
podle Apgarové a tyto děti utrpěly méně
porodních poranění.
Jeden zkrátka tvrdí to a druhý ono. A vy
jste tím, kdo se musí rozhodnout. Já jako
žena matka mám v tomto poměrně jasno,
ale názor si musíte udělat vy sami.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: normalniporod.cz
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Svět nejmenších

TAKÉ VÁS TRÁPÍ
RÝMA A KAŠEL?
Rýma, kašel a nachlazení se bohužel nevyhnou ani našim nejmenším. A zatímco dospělý si s tím obvykle nějak poradí, miminka i obyčejnou rýmu
snášejí obtížně. Dítěti se špatně dýchá, v noci se budí s pláčem a má potíže při kojení, které se tak táhne nekonečně dlouho. Můžeme mu nějak
účinně pomoci?

JAK NA RÝMU…
„Řešení samozřejmě existuje,“ říká MUDr.
Petr Víšek. „Základní snahou musí být zajištění nosní průchodnosti, protože kojenci
nejsou zvyklí a neumějí dýchat efektivně
ústy. Pokud jsou k tomu ucpaným nosem
donuceni, vede to k povrchnímu a tudíž
nekvalitnímu spánku a především k obtížím
při kojení či sání z láhve. Oboje potom snižuje řádnou obrannou reakci proti infekci
a přispívá k jejím komplikacím.“
Co ale proti tomu dělat?

•

•

•

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Ideální je, samozřejmě, snažit se tomu předejít.
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Důležitým opatřením v prevenci infekcí dýchacích cest je kojení, protože
v mateřském mléce jsou přenášeny
jednak obranné látky, které omezují množení virů, a jednak specifické
protilátky proti mikrobům, s nimiž se
matka dítěte setkává.
Dále je důležité omezit kontakty novorozenců a malých kojenců s nemocnými osobami (včetně osob s banální
rýmou) a minimalizovat pobyt v prostředí s velkým množstvím lidí.
Nelze zapomenout na preventivní
péči o nosní sliznici. Tato péče není
tak běžná jako například péče o ústní
dutinu nebo pokožku. Přitom je stejně

•

důležitá. Představuje postup, kterým
ochraňujeme a posilujeme nosní sliznici, která představuje důležitou přirozenou bariéru vůči průniku infekce.
Z dalších preventivních opatření lze
uvést otužování, racionální stravu kojící matky a později i dětí samotných,
očkování, péči o domácí mikroklima
atd.

KDYŽ UŽ JE RÝMA TADY…
Pokud se nám vzniku rýmy nepodařilo zabránit, musíme se snažit její následky minimalizovat.
Především bychom si měli patřit vhodnou
odsávačku. Na trhu jich je velké množství

Svět nejmenších

od těch nejjednodušších, balónkových až
po ty nejúčinnější, které využívají podtlaku
při použití vysavače. Každé mamince samozřejmě vyhovuje něco jiného, nejlepší je
vyzkoušet, co bude dobře fungovat. Z mechanických je nejčastěji nabízena odsávačka hadičková a balonkova, z těch dražších
variant se nejlépe osvědčují odsávačky bateriové a s nástavcem na vysavač.
Po odsátí hlenu je teprve možné aplikovat
nosní kapky. Na trhu jsou i nosni kapky, ktere obsahuji hojivou slozku dexpanthenol.
Důležitá je také péče o nosní sliznici. Začíná již zajištěním správné vlhkosti vzduchu
v pokoji dítěte. Nízká vlhkost vede k vysychání sliznice nosní, nadměrná naopak
k přemnožení plísní a roztočů, jež poškozují
sliznici svými agresivními enzymy, nemluvě
o jejich obrovském alergenním potenciálu.
Řasinky nosní sliznice neustále kmitají a tím
transportují hlen a inhalační nečistoty směrem ven z dýchacích cest. Preventivní šetrné zvlhčování a oplachování nosní sliznice
správné funkci řasinek napomáhá. Oplachování sliznice při rýmě je také vhodné
k ředění a odstraňování nahromaděného
hlenu zvláště u dětí, které ještě neumějí
smrkat. K oplachování bychom ovšem rozhodně neměli používat vodu, ale přípravky
na bázi vodných roztoků k preventivnímu
i léčebnému využití.

JAK PORAZIT KAŠEL
Kašel je prudký hlasitý výdechový manévr,
který vzniká jako obranný reflex při mechanickém či chemickém dráždění v dýchacích
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cestách. Vykašlávání (expectorace) je odstraňování sekretů z dýchacích cest.

TYPY KAŠLE:
Kašel dělíme podle nejrůznějších hledisek
na jednotlivé druhy.
1. podle produkce sekretu na:
neproduktivní – suchý
produktivní - vlhký
2. podle délky kašle na:
akutní - trvá do 20 dnů
opakující se (recidivující) - opakující se stavy
suchého kašle, nejčastější při průduškovém
astmatu
chronický - trvá více, než 3 týdny.
3. podle časové závislosti:
ráno
v noci
při jídle
4. podle intenzity na:
málo intenzivní - neomezuje dítě a nevyčerpává jej vyčerpávající
Nejčastěji se u dítěte setkáváme s akutním
kašlem, často silným, záchvatovitým. Může
dítě vyčerpávat a vést až ke zvracení hlenů.
Méně častý je kašel chronický, který již vyžaduje zvýšenou pozornost.
Akutní kašel trvá do 20 dnů, provází velmi
často běžné infekty dýchacích cest. Zpočátku bývá suchý, dráždivý, postupně dochází
k jeho zvlhčení a k vykašlávání. Podle charakteru kašle se řídí také jeho léčba.
V prvních dnech, kdy je kašel suchý, často
dráždivý, vysiluje dítě a budí jej v noci, podáváme léky proti kašli (antitusika). Nejčastěji se u nás užívá Tussin, Sinecod apod. Je

vhodná kombinace s protialergickými léky,
nejčastěji Dithiadenem či Fenistilem, lze
podat i Zyrtec, Zodac, Claritine apod.       
Později, kdy začíná dítě vykašlávat, již nejsou léky tlumící kašel vhodné. Lze podat
léky na vykašlávání nejčastěji Mucosolvan,
Halixol, ACC, Bromhexin.
Oba typy léků lze vzájemně kombinovat,
v období, kdy dítě vykašlává, ale kašel je
ještě dráždivý, nejčastěji během noci, lze
podat během dne léky na vykašlávání a na
noc lék proti kašli.

LÉČBA KAŠLE ÉTERICKÝMI OLEJI
Úlevu od kašle vám přinesou také některé
éterické oleje. Můžete je inhalovat nebo je
smíchat s rostlinným olejem a použít jako
zábal či mazání na krk v poměru 15 ml
olivového oleje a 2 kapky éterického oleje. Éterický olej si můžeme také přidat do
koupele, nebo nakapat na kapesník a inhalovat na sucho. Na kašel jsou vhodné tyto
esenciální oleje: eukalyptus, tymián, levandule, myrta, šalvěj, cypřiš, kadidlo, meduňka, hořký pomeranč, máta, tea tree.

DOMÁCÍ RECEPTY NA LÉČBU
KAŠLE
Osvědčeným babským receptem, jehož
účinnost jej již i vědecky potvrzena, je
šťáva z černé ředkve či ředkviček. Ředkev
nakrájejte na kolečka, polijte kolečka medem a zase je seskládejte dohromady. Připevněte je k sobě gumičkou. Ředkev pustí
šťávu, která je díky medu sladká. Užívejte
1 lžičku šťávy 3 x denně po jídle. Z ředk-
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Svět nejmenších

vičky šťávu připravíte tak, že ji vydlabete
a naplníte medem, po 3 hodinách ji postavíte dnem vzhůru do misky a po dalších
3 hodinách sesbíráte šťávu, která vytekla
a tu užívejte po jídle. Můžete také zkusit
čaj z cibule s majoránkou. Stačí vypít 2 x
denně šálek a mělo by se vám ulevit. Pomáhá prý také každé ráno vypít droždí roz-

Pijeme několikrát denně po doušcích.
Anýzový čaj na kašel
1 lžička anýzu, 1 lžička kmínu, 1/4 l vody
Anýz s kmínem rozdrtíme v hmoždíři, dáme
do šálku a zalijeme vroucí vodou. Necháme
15 minut odstát, poté scedíme a pijeme 3x
denně. Čaj uvolňuje hleny.
Ořechový čaj na kašel

Medicína na kašel
2 větší citrony, 1 větší cibule, cukr krystal
nebo med
Do většího hrnku skládáme střídavě na
kolečka nakrájené plátky cibule a citronu.
Každou vrstvu prosypeme cukrem nebo
prolijeme medem. Poslední vrstva musí
být citron. Všechnu v hrnku umačkáme

míchané ve vlažné vodě. Dále jsou to různé
variace s medem: křen smíchaný s medem,
citronová šťáva s medem, vodka s medem
a zázvorem, malinová šťáva s medem, petrklíčové květy s medem, zelná šťáva s medem. Jakmile na jaře vykvetou sedmikrásky,
snězte 4-7 kvítků denně jako prevenci proti
kašli.

skořápky z 12 vlašských ořechů, 1/2 l vody
Skořápky namočíme do vody a necháme
12 hodin louhovat. Poté vodu i se skořápkami povaříme a nakonec scedíme. Pijeme
několikrát denně vlažný, popř. přisladíme
medem. Čaj rozpouští hleny, účinek je znatelný po 2 dnech.
Sedmikráskový sirup na kašel
Hrst květů sedmikrásky chudobky přelijeme 1 litrem vařící vody a necháme 12 hodin stát. Potom scedíme, prolisujeme a výluh povaříme s 500 g cukru do zhoustnutí.
Užíváme 2-4 lžičky denně.
Jitrocelový sirup na kašel
5 čerstvých lístků jitrocele rozetřeme se 4
lžícemi vody a zahřejeme. Postupně přidáváme med, dokud nevznikne sirupovitá
konzistence. Užíváme každou hodinu 1
lžičku sirupu.
Sirup na kašel z cibule
0,5 kg cibule, 1 lžička fenyklu, 1 l převařené vody, 1 kg cukru, 4 citrony, 4 pomeranče, 6 hřebíčků
Cibuli nakrájíme, přidáme fenykl, zalijeme vodou a necháme louhovat 12 hodin.
Poté přecedíme, přidáme cukr, šťávu z pomerančů a citronů a hřebíček. Mícháme,
dokud se cukr nerozpustí. Poté slijeme do
lahví a uskladníme v temnu a chladu. Při
potížích užíváme několikrát denně lžíci.

a přikryjeme. Necháme 2 hodiny louhovat
v teple, poté můžeme podávat. Užíváme 1
lžičku při kašli několikrát denně.

BYLINY NA KAŠEL
Čaje, sirupy a různé výluhy na léčbu kašle
se mohou připravovat z těchto bylin, koření a ingrediencí: podběl, řebříček, dubová
kůra, hřebíček, lipový květ, květ černého
bezu, květ divizny, mateřídouška, jitrocel,
plicník, fenykl, heřmánek, přeslička rolní,
prvosenka jarní, kořen omanu, šalvěj, lékořice, ibišek... Mnoho firem uvedlo na trh
tyto bylinné sirupy, mnohé z nich si samozřejmě můžete připravit i sami ze sušených
bylinek.

ČAJE A SIRUPY PROTI KAŠLI
Majoránkový čaj na kašel
1 lžička sušené majoránky, 1/4 l vody, 1 lžíce medu, půl lžičky citronové šťávy
Majoránku zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu, odstavíme a necháme 1015 minut louhovat. Poté přecedíme, osladíme medem a přidáme citronovou šťávu.
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STRAVA NA KAŠEL
Pokud vás trápí kašel, měli by jste zařadit
do svého jídelníčku určité potraviny. Na kašel pomáhá látka Allicin, která je obsažená
v česneku a cibuli. Pijte denně 1 sklenici
mléka s rozmačkaným stroužkem česneku.
Jezte kaše, červené a žluté ovoce a zeleninu a potraviny s vysokým obsahem zinku,
hořčíku, kyseliny listové a vitaminu C, E,
A. Denně zkonzumujte 1 porci čerstvého
ovoce a 1 porci vařené zeleniny. Do salátů
z čerstvé zeleniny přidávejte olej z pšeničných klíčků nebo sezamový olej. Vhodná je
také mrkev a dýně. Mají vysoký podíl karotenoidů, což jsou provitaminy vitaminu A,
důležitého pro sliznice. Konzumujte čerstvé
citrusové plody a různá semínka. Dalším lékem na dýchací cesty je rybí tuk, jezte tedy
3x týdně tučnější ryby. Milovníky kávy jistě
potěší fakt, že káva rozšiřuje průdušky, proto je při kašli vhodná.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: rodina.cz, hudcoviopava.estranky.cz,
spektrumzdravi.cz

TRADIČNÍ ČESKÁ OBUV

WWW.FARE.CZ

Svět nejmenších

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

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

NÁZOR PRVNÍ: PLAVÁNÍ
KOJENCŮM PROSPÍVÁ
Zastánci tohoto názoru tvrdí, že plavání je
pro malé děti stejně zdravé jako pro dospělého člověka. Například děti, jež chodí plavat, jsou třikrát méně nemocné než
děti, které plavat nechodí. Je to tím, že dítě
se během plavání otužuje (teplota se po-
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hybuje 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
Lékaři naopak poukazují na negativní
dopad pobytu dítěte v bazénu, zejména
s ohledem na obsah chloru ve vodě.Nejvíce vnímavé na škodlivý účinek chloru ve
vodě a v ovzduší bazénu jsou na vyvíjející
se plíce u dětí v prvních třech letech věku..
Malé děti také dýchají rychleji, tudíž se
jim do průdušek dostává více škodlivého
trichloraminu (produktu vzniklého z kyseliny chlorné, dusitanů a dusíkatých orga-

Svět nejmenších

nických látek, obsažených díky potu a moči
plavců ve vodě). Riziko se samozřejmě ještě
zvyšuje, pokud má dítě rodinné predispozice k některému alergickému onemocnění
(rodiče s atopickým ekzémem, alergickou
rýmou, průduškovým astmatem apod.)
a dále při vystavení dítěte cigaretovému
kouři. Neznamená to samozřejmě, že byste
s dítětem neměli chodit plavat. Vždy je ale
namístě zodpovědně volit, kam a s kým.
V bazénech pro kojence a batolata je
množství chloru ve vodě určeno hranicí 0,3
(v běžných bazénech je norma 1,0) a toto
je důležitý parametr, který eliminuje rizika.
Proto pečlivě vybírejte ten správný bazén.
Rozhodli jste se, že je pro vás plavání to
pravé? Pojďme si k tomu tedy něco říct.

vana přemění v bazének a ony
si příjemně užívají koupel. Instruktorka, která vede vaničkování, nejprve maminku učí jak
s dítkem ve vaně pohybovat,
jak ho polohovat a jak si s ním
hrát, aby to pro něj bylo příjemné a prospěšné. Dokonce již
v této době se miminko potápí.
A bez lokání, nebo pití vody.
Děti za pomoci jednoduchých
technik proplouvají pod vodou
a jsou spokojené. Takto to probíhá až do
6 měsíců, kdy vana začne být těsná. A to
je okamžik, kdy vyhledat bazén pro plavání
s kojenci a batolaty.

A JSME V BAZÉNU...
VÍTE, CO JE VANIČKOVÁNÍ?
Možná vás to překvapí, ale vaše plavání
rozhodně nebude začínat v bazénu. První
příjde na řadu vaničkování. Jde o formu
plavání pro děti již od 6 týdnů. Probíhat
může u vás doma. Pro tyto malé děti se pak
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Pro děti od 6 měsíců je vhodné plavat
v bazénu. I když, ono slovo plaváni je nadnesené. Kojenci neplavou klasickými plaveckými styly. Technicky ani nijak jinak to
není možné. Nemají ještě koordinaci pohybů, jsou plně závislí na dospělém, tedy na

rodiči. A přesto plavou. S pomocí rodiče,
plavou, potápí se, pohupují se, dovádějí,
zkrátka dělají řadu cvičení ve vodě. Ta jsou
perfektně promyšlená a motivují dítě k pohybu, podporují jeho vývoj, po stránce psychické i motorické. Zásluhou básniček, říkanek a písniček, které cvičení doprovázejí je
podpořena i komunikace rodiče s dítětem
a tak se posiluje i vztah rodič – dítě.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

PRAHA

PRACHATICE

PŘÍBRAM

Aquacentrum Šutka – Praha 8
Jedličkův ústav Praha 4 – Vyšehrad
Jedličkův ústav ARJO Praha 4 – Vyšehrad
Hotel Smíšek – Praha 8
774 275 525
praha@amalka.info

Plavecký bazén Prachatice
776 750 544
prachatice@amalka.info

Poliklinika Ravak
774 275 523
plavani@amalka.info

WWW.AMALKA.INFO
- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 3 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE VE VLASTNÍ NEBO VELKÉ VANĚ
- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 6 MĚSÍCŮ A BATOLAT V BAZÉNĚ VYHŘÁTÉM AŽ NA 30°C
- PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ VE VĚTŠÍCH BAZÉNECH

NÁPLŇ KURZŮ:
•
pohyb ve vodě,
•
dýchání do vody,
•
skoky a pády do vody,
•
orientace pod hladinou,
•
splývání,
•
základy plaveckých stylů,
•
sebezáchova.

BÝT SPOLU...
s rodiči znamená pro dítě mnoho. Neznáme jinou pohybovou aktivitu,
kde by dítě tak intenzivně vnímalo přítomnost rodiče s vědomím, že se na
něj může plně spolehnout.
RC AMÁLKA UČÍ DĚTI PLAVAT JIŽ 12 LET.
Při zakoupení kurzu plavání dárek pro miminko.

TĚŠÍTE SE NA

HORY?

Konečně je tu sníh a i ten největší odpůrce zimy začne pokukovat po
horách. Máte doma malého lyžaře, který letos prvně jarní prázdniny stráví
na lyžích? Potom vás jistě bude zajímat, jakou výstroj mu máte připravit
a jak postupovat, aby získal správné lyžařské návyky

Předškoláček

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.

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, vedou-

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. 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

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,
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cí 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.“

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,

Lyžařská a snowboardová škola

SKOL MAX SKI SCHOOL
Špindlerův Mlýn

LYŽOVÁNÍ
ZÁBAVA
PROFESIONALITA

Dětské parky | lyžařské školičky

www.skolmax.cz

Předškoláček

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.
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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.

DALŠÍ LYŽAŘSKÉ POMŮCKY

ABY NÁM NA SVAHU NEBYLA
ZIMA

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.

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

Předškoláček

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

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

chráněn a nemuseli jste malého lyžaře trápit šálou. Ta může být při lyžování i nebezpečná, protože se snadno zachytí. Ať už se
rozhodnete pro kombinézu nebo kombinaci lyžařských kalhot a větrovky, pamatujte na to, že jejich hlavní vlastností by měla
být nepromokavost a prodyšnost. 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 ob-

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 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
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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.

NA CO JE TŘEBA DBÁT?
Jak již bylo zmíněno, lyžování není pro dítě
snadné. Při učení musí překonávat vrozené reflexy i neukončený tělesný vývoj. Děti
s oblibou jezdí v nízkém postoji, mají sklon
k jízdě po vnitřních hranách, v širší stopě
a mírném pluhu. Aby zvládly všechny nástrahy, které tento sport přináší, je důležité
dbát na osvojení si pružného postoje, dynamického udržování rovnováhy a přenášení
hmotnosti z lyže na lyži. Zvládnutí základních technik lyžování však není jediné, co
se musí malý závodník naučit. Chovat se na
svahu zodpovědně, vyhodnotit nebezpečnost situace, ale i schopnost přizpůsobit
svou jízdu kvalitě sněhu a stupni obtížnosti svahu jsou velmi podstatné pro to, aby
dítě při lyžování neohrozilo sebe či druhé.
Aby vaše dítě překonalo počáteční strach
z lyžování, by ho měl vést někdo zkušený
a hlavně trpělivý. Nekřičte na dítě a nenuťte
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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.

•

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!

Jak tedy postupovat ideálně, pokud chceme dítě naučit lyžovat?

•

soukromá - vlastní výuka / první zaučení rodičem - o tom, jestli se bude
3-4 leté dítě učit lyžovat, rozhoduje
vždy rodič dítěte. Děti nelyžařů téměř
nikdy nezačínají v tak útlém věku s lyžováním samostatně - musí k tomu
být přinejmenším vhodný dědeček,
babička, sourozenec, příbuzný…
Pokud jste trochu lyžař, můžete ušetřit
hned zpočátku nemalé množství finančních prostředků, a pokud zahájíte
první „zvykací dny” správně, ušetříte
i spoustu času - a sami si ověříte, jestli
pak v lyžařské škole nevyhodíte peníze oknem - jestli ho to nakonec vůbec
bude bavit...
Zdroj: Ski-acro.com, brumik.cz
Foto: SAMphoto.cz

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.

JAK ZABAVIT NEZBEDNÍKY PŘI DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERECH?

NOVOU ELEKTRONIKU MAXIPSA FÍKA
Ať už trávíte se svými ratolestmi zimní období doma nebo na horách, přijde vám vhod nová elektronika Maxipsa Fíka, která děti během
chvilky zabaví a co více – bude je i vzdělávat! Kolekce je navíc provedena ve veselých barvách a vyzdobena obrázky z večerníčku Maxipes Fík.

MAXPAD 7 představuje naučný tablet
pro děti s možností rodičovské správy
a snadným intuitivním ovládáním. Přístroj
obsahuje vzdělávací aplikace Dopravní výchova, Malý záchranář a Animovaná první
pomoc, které byly vytvořeny ve spolupráci
s pedagogy a záchranáři. Tablet zahrnuje
i výuku angličtiny a hry pro celou rodinu.
Rodiče mohou stanovit dítěti dobu jeho
používání či mu povolit přístup jen k určitým aplikacím. K dispozici je i přepnutí
mezi dětským a rodičovským módem. Tablet je vybaven silikonovým pouzdrem a tvrzeným sklem. Cena od 2 699 Kč (kasa.cz)

S dětským foťákem MAXIFOTO vaše dítě
vytvoří rychle a snadno kvalitní fotografie
či video, které si může ihned prohlédnout
na LCD displeji. Děti si užijí také kupu
zábavy s fotorámečky Maxipsa Fíka, kterými si mohou ozdobit své první fotky.
Ergonomický tvar foťáku a dva hledáčky
umožňují pohodlné držení a snadné zaměření snímků. Fotoaparát je vyroben
z odolného plastu. Cena od 1 499 Kč (kasa.cz)

Přenosné MAXIDVD do auta je ideální
volbou pro rodiny, které rády cestují a potřebují děti během jízdy zabavit. V autě se
jistě hodí brašna na uchycení, dálkové ovládání a speciální adaptér. Do přístroje lze
vložit nejen DVD a CD, ale i paměťové karty či flash disk. Přístroj je vybaven otočným
displejem, příjemným LED podsvícením,
zabudovanými reproduktory a sluchátkovým výstupem. Cena od 2 399 Kč (kasa.cz)

dáreK K narOzeninám – dreS S VLaStním jménem
Velikosti od 128 cm – XXXL, dodání do 7 dní
od online objednávky na
www.3KOSHOP.cz

JMéno

JMéno

99

99

JMéno

99

Kamenný obchod 3KOSHOP: Ohradní 10, Praha 4
otevřeno po–ne, 10–18 hod. | tel. 602 413 137
internetový
obchod

www.3KOSHOP.cz

37

JAKOU ŠKOLKU

VYBRAT

?

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

Předškoláček

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

BLÍŽ K DOMOVU, NEBO
K PRÁCI?
Většina rodičů zapíše dítě do mateřské
školy, která je co nejblíže k jejich bydlišti
nebo pracovišti. Rozmyslete si, co je pro
vás lepší: mít školku co nejblíž k domovu
a nevláčet každé ráno rozespalé dítě přes
město, nebo vydržet tuhle ranní nepohodu
a mít možnost vybíhat odpoledne z práce
do školky na poslední chvíli – bez stresu, že
vám ujede autobus nebo se dostanete do
dopravní zácpy a nestihnete pro dítě přijít
včas?

POROVNÁVEJTE
Obejděte několik předškolních zařízení,
abyste měli možnost srovnání. Přitom se
nebojte dát na intuici, radí psychologové.
Školka, která bude působit depresivně na
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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
dřív. Některé mateřské školy přijímají děti
jen do určité hodiny, zpravidla do půl deváté nebo deváté. Pokud pracujete na směny,
nemusí vám tento režim vyhovovat. Když
jste v práci do noci, proč byste nemohli
být s dítětem ráno? Jestliže ředitelka argumentuje tím, že byste pozdějšími příchody
narušovali řád školy, nevěřte jí. Jsou školky,
které se potřebám rodičů přizpůsobí bez
problémů.

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

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 písko-
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višti. 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.

CHCETE ZŮSTAT NA MATEŘSKÉ?
Chcete-li, aby si dítě začalo zvykat na školní prostředí, paní učitelku i děti, můžete ho
vodit do školky pětkrát měsíčně, aniž byste
přišla (přišel) o rodičovský příspěvek. Když
některé ředitelky tvrdí, že si v takovém případě musíte chodit pro dítě po obědě, nemají pravdu. Sociálnímu odboru je jedno,
jestli bude dítě ve školce hodinu, nebo celý
den. Pro úřednici je podstatné, že od vás
každý měsíc dostane potvrzení, kolik kalendářních dnů dítě v mateřské škole bylo.

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 lí-
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bit, 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
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 tradiční-

mu 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 namísto hledání chyb u dětí. V Montessori
školce jsou spolu ve třídách děti různého
věku, aby si mohly vzájemně pomáhat starší a mladší děti. Samotná třída bývá rozdělená do několika koutků: každý koutek je
věnován jiné oblasti, například výtvarné,
hudební, zeměpisné apod.

Hledáte vynikající školu?
•
•
•
•
•
•

Akademicky bohatý a inspirující program pro děti od osmnácti měsíců do dvanácti let,
Autentická výuka podle filozofie Marie Montessori,
Plná akreditace Americké Montessori společnosti,
Plynulá návaznost na jiné vzdělávací systémy včetně vzdělávacího systému ČR,
Kvalitní výuka v anglickém a českém jazyce pod vedením kvalifikovaných učitelů a rodilých
mluvčí
Vřelý a laskavý přístup učitelů.

International Montessori School of Prague
Hrudičkova 2107/16, Praha 4, 148 00

email: info@montessori.cz
tel: +420 272 937 758
www.montessori.cz

Accredited Member School

VÍCEJAZYČNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JESLE
„Dobrý začátek je základem úspěchu“
Unikátní vzdělávací koncept pro děti od 4 měsíců do 7 let
Multikulturní a vícejazyčné prostředí
Angličtina/Němčina/Čeština
Rodilí mluvčí po celý den
Pravidelná komunikace o vývoji
Otevírací doba od 7 do 18 hodin, včetně prázdnin
Adaptační období zdarma

Jesle již od 4 měsíců
Láskyplný a profesionální přístup
Hudební, pohybové, výtvarné aktivity
Prostředí vybízející ke zkoumání a rozvoji
Individuální péče dle přání rodičů
Druhý domov pro naše nejmenší

www.villaluna.cz

D4
O
Ž
JI ÍCŮ
MĚS

Mateřská školka
Jedinečný vícejazyčný vzdělávací program
Objevování a rozvíjení talentů dětí
Maximální podpora vývoje osobnosti
Využití projektové metody a Montessori
Balet, ateliér, flétna, dílna, jóga

Villa Luna - Rozárčina 25, Praha - Krč

Předškoláček

WALDORFSKÉ ŠKOLKY
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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.

tách se rozvíjí umělecké nadání prostřednictvím nejrůznějších kroužků - výtvarných,
pohybových, hudebních či keramické dílny. Všechny tyto aktivity podporují zdraví,
nejen tělesné, ale i duševní, a pomáhají
ke správnému zapojení dětí do kolektivu.
Programy úzce souvisí i se stravováním,
které je v těchto školkách také velmi důležité. Dle výběru jednotlivých školek se dítě
může stravovat přirozeně zdravou stravou
či speciální stravou vegetariánskou nebo
veganskou, které podporují respektování
života každé bytosti. Tyto eko školky si také
zakládají na dobrém vztahu nejen mezi
dětmi a „tetami”, ale i mezi rodiči a školkou. Adaptace se zde přímo vyžaduje a záleží jen na rodičích, jaký čas stráví s dětmi
ve školce. Dokonce se mohou zúčastňovat
i akcí, které školka pořádá. Snaha o neformální vztahy je zde jedním z hlavních bodů
programu.

EKOLOGICKÉ ŠKOLKY

ZAČÍT SPOLU (STEP BY STEP)

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 aktivi-

Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových
poznatků o lidském mozku a procesu učení
i z praxe mnoha škol. Třída je rozdělena na
tzv. centra aktivity – to jsou vlastně stolky
ke kterým náleží dobře přístupné police
s různými materiály podle zaměření centra (uvedla jsem centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou

existovat i jiná). Učivo ve všech centrech
se vztahuje vždy po určitou dobu (např.
týden) k jednomu tématu a je vybíráno
tak, aby se naplňovaly požadavky školního
vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale
během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané 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

V YBERTE SI MALÍČKOV

ŠKOLKU A JESLE
RECEPT NA VÝBĚR DOKONALÉ ŠKOLKY? TEN BY CHTĚL ZNÁT KAŽDÝ RODIČ.
NAVŠTÍVILI JSME PROTO SOUKROMOU ŠKOLKU A JESLE MALÍČKOV S.R.O., ABYCHOM
SE ZEPTALI PŘÍMO PANÍ ŘEDITELKY ŠÁRKY ŘEZÁČKOVÉ, JAK PROBÍHÁ SETKÁNÍ
S RODIČEM, KTERÝ CHCE SVÉ DÍTĚ UMÍSIT DO MŠ A HLEDÁ ALTERNATIVY.

JAKÉ MAJÍ PODLE VÁS RODIČE POŽADAVKY NA
SOUKROMOU ŠKOLKU. ZMĚNILA SE KRITÉRIA BĚHEM POSLEDNÍCH LET?

v naší MŠ od 3 let za konečnou cenu 6 tis./měsíčně se všemi
výhodami a bohatým programem MALÍČKOVA.

Dle mých zkušeností ředitelky provozující jesle a školky
MALÍČKOV od roku 2007 vím, že co rodič, to samozřejmě i jiné
představy a očekávání. Existuje širší nabídka MŠ programů, ale
v zásadě se požadavky rodičů na školky během několika let
nezměnily. Velkou roli hrají životní hodnoty a styl rodiny.

VAŠE ŠKOLKA PATŘÍ MEZI ŠKOLKY AKTIVNÍ, JAK
JSTE TOHO DOSÁHLA?
Je to dlouhodobý proces, na kterém má podíl celý kreativní
tým Malíčkova. Jsme hrdi, že jsme zařazení do programu ,,Aktivní MŠ” a můžeme nabídnout dětem kvalitní a moderní vybavení tříd s interaktivní tabulí, která nám rozšiřuje možnosti

PODLE KTERÝCH KRITÉRIÍ SI ŠKOLKU RODIČE VYBÍRAJÍ A PODLE ČEHO SI VYBÍRAJÍ PRÁVĚ MALÍČKOV?
O zápis do naší školky a jeslí MALÍČKOV je zájem proto, že
se snažíme vyhovět širším požadavkům našich klientů - rodičů
a dětí. Zajímají nás jejich potřeby a přání. Mezi nejdůležitější
kritéria patří určitě sympatie rodiče k personálu a k prostředí školky. S rodiči domlouváme individuální prohlídky našich
školek, aby byl prostor se vzájemně seznámit. Díky osobnímu
setkání máme možnost předvést ukázky naší práce. Pro setkání je důležité vzít sebou svého potomka, kdy dle reakce dítěte
pozná rodič mnohé. Pokud se dítě v cizím prostředí hned poprvé cítí dobře, zaujme jej, tak je zřejmé, že je pro něj prostředí dostatečně podnětné. Rodiči i rozhovor dětí s učitelkou
prozradí, zda jsou brány ohledy na individuální potřeby dětí
a zda je vztah partnerský, přátelský postavený na vzájemné
úctě a toleranci.
Dalším kritériem je nabídka programu a aktivit školky s možností výuky jazyků. Kromě velmi bohatého denního programu
nabízíme spousty celoročních tématických akcí, divadel, kurzů
plavání, návštěvy solné jeskyně, exkurzí, besed, výletů, zájmových kroužků a vzájemných setkání s rodiči. Nabízíme třídu
s výukou v angličtině a mnohem více.
Prioritní pro rodiče je též provozní doba a cena. Kromě dlouhé provozní doby se pyšníme flexibilitou docházky, kdy počet dní a hodin docházky dítěte závisí na potřebách klienta.
Cena u soukromých školek je různá. My se snažíme být cenově
dostupní. Rodiče mohou využít například celodenní docházky

obzvláštnění výuky. V našich třídách využíváme Montessori
didaktické pomůcky. Děti vedeme k empatii, společně pomáháme útulkům a nemocným dětem formou sbírek, prohlubujeme vztah k přírodě, vedeme děti k ekologii. To vše by bez vytrvalé práce a zájmu celého týmu nebylo možné uskutečnit.

CO BY STE NA ZÁVĚR PORADILA RODIČŮM AŽ VSTANOU PŘED OTÁZKOU ,,JAKOU ŠKOLKU”?
Aby se při výběru řídili především citem. Navštívili více školek v okolí a trvali na setkání se svou budoucí paní učitelkou.
Zohlednili poměr kvality a ceny. Zaměřili se více na kvalitu
nabízených služeb než kvantitu. Přeji za celý tým Malíčkova
úspěšnou volbu.

Jesle a školky Malíčkov - Facebook
stránky ID : 304688026344355

WWW.MALICKOV.CZ

PRAHA 5 – 6
PRAHA 13
KLADNO

email: info@malickov.cz

Tel. : + 420 777 282 591

Zdraví

CHŘIPKA
PRAVÁ A TY „NEPRAVÉ“
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 označení „influere” - vtékat, vlévat se. Souvislost chřipky a „tečení” si lze
vysvětlovat jakoby rozlévající se epidemií.

PŘÍZNAKY CHŘIPKY
Vzhledem ke krátké inkubační době (18 až
24 hodin) začíná chřipka často velmi náh-

46

le a bez varování, takřka z plného zdraví.
Přestože virus do organismu proniká přes
sliznice dýchacího ústrojí, prvními projevy
chřipky překvapivě nejsou ani rýma, ani kašel. Chřipka začíná zpravidla vysokou horečkou (38 až 40 °C). Vzestup teploty obvykle provází zimnice a třesavka. Přidávají
se silné bolesti hlavy. Ty mohou být spojeny
i se světloplachostí a ztuhlostí šíje. Časté
jsou bolesti kloubů, svalů, očí, zad a nohou. To vše je spojeno s výraznou únavou.
Dalším možným příznakem je nevolnost,
někdy zvracení, průjem nebo zácpa či nechutenství. Během dalších jednoho až dvou
dnů nastupují již klasické příznaky z postižení dýchacích cest. Je to rýma, bolest a pálení v hrdle, suchý dráždivý kašel. Ten se postupem času zvlhčuje a mění v produktivní
hlenovitý kašel. Teploty, únava, bolest hlavy

a svalů obvykle vymizí během tří nebo čtyř
dnů. Rýma a kašel pak trvají zhruba týden
až deset dnů. Zvýšená únavnost a slabost
se mohou v různé míře objevovat ještě měsíc po onemocnění.

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

Zdraví

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 neuraminidázy). Základem je klid
v posteli. Na nočním stolku by vám kromě
teploměru neměl chybět horký čaj s citronem. K potlačení jednotlivých příznaků
chřipky pomohou léky.
Stejně jako ne každé nachlazení je chřipka,
je třeba si dávat pozor i na nemoci, které
se mohou jako chřipka tvářit, ale ve skutečnosti představují zcela jiný problém. Rýma
a bolest hlavy spojená s horečkou mohou
být příznakem bakteriálního zánětu vedlejších dutin nosních. Kašel je přítomný jak
u onemocnění horních cest dýchacích, tak
u nemocí průdušek a plic. Bolest hlavy spojená s bolestí očí a světloplachostí může být
příznakem zánětu mozkových blan neboli
meningitidy. Myslete na to, pokud se při
zdánlivé chřipce nedostavuje během několika dnů pokles teplot a úleva. V takových
případech je na místě neprodleně vyhledat
lékaře.
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CHŘIPKY “NEPRAVÉ”
Prasečí chřipka
Respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností
touto nemocí neonemocní, ale k nakažení
lidí může dojít a stává se to. V minulosti byl
zaznamenán přenos viru prasečí chřipky
z člověka na člověka, ale přenos se omezil
na max. tři lidi. Syptomy prasečí chřipky
u lidí jsou obdobné jako syptomy klasické
lidské chřipky a zahrnují horečku, kašel,
bolesti v krku, bolesti svalů a hlavy, zimnici
či únavu. Někteří lidé také uváděli průjem
a zvracení. V minulosti byla v souvislosti
s nákazou prasečí chřipky u lidí zaznamenána vážná onemocnění (zápal plic a selhání
dýchání) i úmrtí. Stejně jako sezónní chřipka i prasečí chřipka může způsobit zhoršení
výchozího (původního) zdravotního stavu.
Předpokládá se, že přenos prasečí chřipky
typu A (H1N1) probíhá stejným způsobem
jako sezónní chřipka. Chřipkové viry se šíří
z člověka na člověka především kýcháním
nebo kašlem. Někdy se lidé mohou nakazit
taktéž dotekem místa infikovaného virem
a následného přenosu do úst nebo nosu.
Nakažení lidé mohou ostatní nakazit od

prvního dne, než se symptomy projeví, až
do sedmi a více dnů poté, co začnou být
nemocní. Což znamená, že chřipku můžete na někoho přenést ještě předtím, než ji
u sebe identifikujete, a stejně tak i při jejím
průběhu.
Ptačí chřipka
Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění, které zejména infikuje ptáky, méně často prasata. Mezi domácími ptáky se nákaza šíří
nejrychleji, onemocnění se však vyskytuje
i u divokých ptáků. Jedná se o nemoc pro
daný druh vysoce specifickou, která však
za určitých mimořádných okolností může
tuto mezidruhovou bariéru překonat a infikován může být i člověk. Příznaky ptačí
chřipky jsou ve škále od těch podobných
příznakům běžné chřipky, jakými jsou teplota, kašel, škrábání v krku, svalové bolesti
přes zánět spojivek, zápal plic až po akutní
dechovou nedostatečnost a jiné stavy bezprostředně ohrožující život nakaženého.
Jana Abelson Tržilová
Foto: samphoto.cz
Zdroj: chripka.cz, cpzp.cz, ptaci-chripka.cz,
prasecichripka.cz

ZÁKLADY PRAKTICKÉ HOMEOPATIE
PRO KAŽDÝ DEN
Díky velkému zájmu a množství ohlasů bude i v roce 2014 pokračovat
kurz pořádaný Akademií klasické homeopatie nazvaný:
Základy praktické homeopatie pro každý den
Srdečně zveme každého, kdo chce homeopatii používat pro svou rodinu,
přátele a také pro sebe.

TERMÍNY KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK
SOBOTA 15. 2. 2014

PRAHA

PÁTEK 14. 3. 2014

OSTRAVA

SOBOTA 15. 3. 2014

OLOMOUC

Kurz proběhne v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Opavě, Zlíně, Plzni,
Českých Budějovicích a Hradci Králové.

PÁTEK 21. 3. 2014

Kurzy se budou konat:

SOBOTA 22. 3. 2014

BRNO

SOBOTA 29. 3. 2014

PLZEŇ

SOBOTA 19. 4. 2014

ZLÍN

v pátek od 16h. do 19h. nebo v sobotu od 9h. do 12h.
Přednášet budou:
MUDr. Alexander Fesik
MUDr. Jana Hlavsová
MUDr. Jaroslava Andresová

PÁTEK 25. 4. 2014

Cena jedné přednášky: 200 Kč včetně konzultace s lékařem.
Více informací o termínech a místech konání naleznete na webových
stránkách: www.budtezdravi.cz
Své místo na přednášce si zamluvte co nejdříve, protože kapacita kurzu je
omezena na 30 posluchačů.

TŘEBOŇ

HRADEC KRÁLOVÉ

K účasti na kurzu se můžete přihlásit na telefonních
číslech: 596 113 330 a 776 879 799.
Důležitou podmínkou konání je nahlášení minimálně 20
zájemců.

Veřejná odborná informační služba: 596 113 330, 776 879 799, budtezdravi@budtezdravi.cz

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
moje rodina leden přednášky.indd 1

26.1.2014 19:44:15

Přírodní čínská medicína

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Bolest v krku
Kašel
Ucpaný nos

Chrapot
Svěží dech
Hlasivky

Golden
produkty žádejte
ve Vaší lékárně

Ucpaný nos
Svěží dech

Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva
koncerty denně. 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

Zvlastní 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

Jak povzbudit

IMUNITU?
Imunitní systém je tou nejmocnější zbraní, kterou naše tělo každý den bojuje
s nebezpečnými vetřelci (bakteriemi, viry, rakovinou), a pomáhá nám tak
neonemocnět. I jemu ale občas dojdou síly. Stane se tak to, o co nejméně
stojíme. Nemoc nás dostane.

Dříve než dojde k nějaké ošklivé příhodě,
měli bychom sami pro sebe něco udělat.
Co takhle třeba změnu životního stylu
a stravovacích návyků?

ZDRAVÉ DESATERO
1.

2.
3.
4.
5.

Správný jídelníček musí rozhodně obsahovat více vitamínů a minerálů, než
hamburgerů a hotdogů.
Cvičení po ránu není nesmysl, ale nutnost.
Snídaně by měla být určitě vydatnější
než večeře.
Pět menších jídel je lepších, než jedno
velké
I dvacetiminutová procházka na čers-

tvém vzduch stojí za to.
Den nemá 24 hodin proto, aby dvacet
patřilo práci – dlouhodobé přetížení
žádný organismus neunese.
7. Dobrý spánek je také umění. Nesnažte
se přehlížet to, že vás trápí nespavost.
Je to dokonalá propustka k nemoci.
8. Vztahy jsou důležitější, než peníze
a pohoda prospěje zdravému životu
víc, než luxusní dovolená na kanárech.
9. Většina věcí se dá vyřešit i bez stresu,
který vyřadí imunitní systém z provozu
spolehlivě.
10. Radost a úsměv mnohdy zmohou víc,
než krabička multivitamínů.
Připadá vám naše desatero poněkud
6.

úsměvné? A vidíte, pokud se jím budete
řídit, projdete životem zdraví a v pohodě.
Abyste ale neřekli, že vám dlužíme nějakou opravdu odbornou radu. Samozřejmě
vám ukážeme i nějaké další cesty k posílení
imunity.

A CO TAKHLE VITAMÍNY?
Vitaminy byste měli konzumovat hlavně
v přírodním stavu - tedy z ovoce a zeleniny.
Ale u kusů, které koupíte v našich obchodech (v zimě to platí zvlášť), je často těžko
uvěřit, že ještě vůbec nějakými vitaminy
mohou disponovat. Takže zvažte, zda ty
zásadní vitaminy nedodat tělu i jinak.
Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungová-

Zdraví

ní imunity je lví, jsou podstatné i vitaminy
skupiny B, vitamin A, D a E. Rozhodně však
nesahejte po těch nejlevnějších, šumivých
a s obrázkem, které prodávají v supermarketu. Raději se o těch správných poraďte
v lékárně.
Určitě byste měli zařadit do jídelníčku vitamíny formou čerstvého ovoce a čerstvé
zeleniny. Každý z nás by měl denně zkonzumovat pět dávek, přičemž každou z dávek může nahradit 200 ml sklenice zeleninové či ovocné šťávy. Nesmíme zapomínat,
že ovoce a zelenina dodávají tělu spoustu
vitamínů, minerálních látek a antioxidantů
a významně se podílejí na imunitní odolnosti dětí i dospělých.

ník řešetlákový, který má 10x více vitaminu
C než pomeranč a jejž užívali dokonce ruští
kosmonauti!
Celá rostlina rakytníku je výjimečná obsahem široké škály biologicky aktivních látek,
které jsou mimořádně prospěšné obzvláště
pro dětský organizmus. Plody rakytníku –

I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů v ovoci
a zelenině v našich obchodech, stejně zůstává správná a vyvážená strava jedním ze
zásadních pilířů dobrého fungování našeho
imunitního systému.
Zásady zdravého stravování znají skoro
všichni, ale zdaleka se jimi neřídí. Tak jen

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

KYSANÉ JE DOBRÉ
Až 70 procent buněk imunitního systému
se nachází ve střevě. V trávicím traktu každého dospělého člověka jsou totiž miliardy
,hodných‘ bakterií, které tvoří obranný val
proti těm zlým.
Kromě speciálních preparátů, které si opět
můžete koupit v lékárně, najdete bakterie
mléčného kvašení v kvalitních jogurtech,
kefírech, kyšce a podmáslí, ale i třeba v klasice české spíže kysaném zelí.

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné
bylině severoamerických indiánů echinacea
s poetickým českým názvem třapatka. Dnes
je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky imunitního systému, které jsou
klíčové v boji s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách. Doporučuje se brát ji denně jako prevenci a při
prvních příznacích příjem zvýšit. Umí totiž
i urychlit vypořádání se s nemocí už propuknutou. Mezi účinné hity se řadí i rakyt-
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bobule oranžové barvy, kyselé chuti, obsahují provitamin A, vitaminy B1, B2, B6, C,
E, K1 a F. Účinnou složkou jsou také flavonoidy. Navíc je přírodním zdrojem karotenoidů, a to bohatším než jedny z nejbohatších zdrojů – mrkev nebo tykev.
Chuťově „nasládle trpký“ rakytník opravdu
nepatří mezi nejoblíbenější „ovoce“ u dětí,
ale na trhu nyní existují rozmanité doplňky stravy v hravé formě ovocných želatinek
pro děti i dospělé. Rakytník se zpracovává i do chutných ovocných sirupů, které
umožní zábavné užívání po celý rok

BYLINKY PLATÍ STÁLE...
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, čaj
je totiž skvělý způsob, jak zabít více much
jednou ranou.
Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví
svědčících látek vcelku příjemnou formou,
zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka
v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku,
jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se i porozhlédnout po světě - Egypt
vás může inspirovat svým čajem karkade
(ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem
zeleným a Inkové lapachem.

ZDRAVÍ NA TALÍŘI

základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny,
pokud možno lokálního původu, méně
masa a více luštěnin, z mléčných výrobků ty
kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní
rostlinné a živočišné tuky, mnohem méně
cukru. Nehladovět, jíst častěji, ale menší
porce. A máte tady dva v jednom: nejenom
že tento systém blahodárně povzbudí vaši
obranyschopnost, ale zároveň při jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

POMOCI MŮŽE I KVĚTOVÁ
TERAPIE DOKTORA BACHA
Jde o velmi jemnou přírodní metodu, která
pomáhá při řešení obtížných situací, harmonizuje povahové vlastnosti a obnovuje
duševní rovnováhu. Pomáhá řešit psychické problémy vzniklé například ztrátou blízké osoby. Tím, že posílíme svého ducha,
posílíme i celý imunitní systém. Kapek dr.
Bacha je 38 druhů a najednou jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexní přírodní ošetření, které využívá vlastnosti přírodních éterických olejů a harmonizuje tělesné a duševní
pochody. Docílíme bezprostřední úlevy,
posílíme imunitu organismu a předejdeme
některým komplikacím nebo preventivně

BIO-BACHOVKY
IÉR
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Kombinované bio Bachovky
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Unikátní komplex pro harmonii
těla, duše a mysli.
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PŘIPRAVENÉ
Z ORIGINÁLNÍCH
BACHOVÝCH
ESENCÍ
V BIO KVALITĚ
CZ-BIO-002

Užívání esencí pomáhá harmonizovat emoce a přirozenou cestou řešit specifické obtíže.
Jsou ideálním řešením pro celou rodinu.
Kombinované Bachovy esence Les Fleurs de Bach byly vyvinuty po dlouholetých zkušenostech. Jejich kombinace jsou vybrány ze základních
38 Bachových květů, jsou připraveny v BIO koňaku v poměru 1/250 a přísně v souladu s recepturou dr. Bacha.

Vyberte si z 22 kombinovaných bio esencí připravených k přímému užití:
Komunikace | Koncentrace | Sebedůvěra | Konflikt | Rozhodnost | Závislost | Deprese | Vyčerpání | Pro ženy | Sebepoznání | Pohlavní touha
Strach | Senior | Spánek |Stres | První pomoc | Dospívající | Menopauza | Detox | Štíhlá linie | Cestování | Stop smoke

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH, OBCH. ZDRAVÉ VÝŽIVY nebo na WWW.BIO-BACHOVKY.CZ
Nově v kamenném obchodě: BIO Bachovky, Vlašská 15, Praha 1

www.bio-bachovky.cz

Multivitaminové želatinky s rakytníkem
RAKYTNÍČEK díky obsahu rakytníku:
 posiluje obranyschopnost organizmu
 doplňuje přirozené vitaminy

RAKYTNÍČEK:
 obsahuje 9 důležitých vitamínů
 díky 20% ovocné šťávy má skvělou chuť

9 BEZ konzervačních látek
9 BEZ sladidel
9 BEZ přidaného barviva

ŽELATINKY
KY

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH
Bezplatná linka: 800 72 72 72
Vyrábí:

TEREZIA COMPANY • www.rakytnicek.cz

Zdraví

zamezíme vzniku některých onemocnění.
Počátky využívání aromatických rostlin můžeme nalézt už v Egyptě. Hojně je využívali
jak faraoni, tak velekněží. Později se rozší-

•

kapek na 100 ml vody.
Při inhalaci nakapeme do 600 ml vařící vody 2–3 kapky oleje.

lyptus, pačuli, rozmarýna.
Chuť k jídlu – bergamot, fenykl, zázvor.
Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heřmánek,
levandule, máta, meduňka, šalvěj.

JÓGA NENÍ NEZNÁMÉ SLOVO
Umění jógy dokáže dosáhnout jednoho
z nejvyšších stupňů lidského vývoje – osvíceného vědomí. Čehokoliv dosáhneme, je
vyjádřeno naším vědomím prostřednictvím
centrálního nervového systému. Fyzické
zdraví je přirozeným odrazem šťastného
člověka. Jóga je stavem lásky a harmonie.
Čistá láska nečeká na žádnou odměnu,
meditace změní naše priority. Staneme se
lidmi, kteří se více starají o své okolí, a přestaneme zápasit sami se sebou. Jóga nám
pomáhá díky soustředění vyřešit různé
problémy. Když člověkem začnou proudit
vibrace všepronikající energie, upravují se
jejich působením všechny funkce – tělesné,
duševní i duchovní.

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

TÝDENNÍ OČISTA TĚLA

řily na prostý lid a rostliny našly uplatnění
při léčení fyzických i duševních poruch.
Z Egypta se rozšířilo umění aromaterapie
do Řecka a dalších zemí. Éterické oleje stimulují nervové buňky, mají vliv na náladu
i paměť. Mohou působit proti bolesti, vysokému či nízkému tlaku, ale posilují nás
i v začátcích našich životních etap. Důležitý
je výběr vhodného éterického oleje. U toho
by se měl každý řídit svým nosem. Správného účinku dosáhneme pouze tehdy, pokud
v nás olej vyvolá pozitivní reakci.

AROMALAMPY A INHALACE
•
•

Na duševní problémy použijeme 1–5
kapek na 100 ml vody.
Při tělesných obtížích dávkujeme 5–8

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

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

Iva Nováková
Zdroj: Doktorka.cz, usteckytydenik.cz
Foto: SAMphoto.cz

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

KMENOVÉ BUŇKY JSOU NADĚJÍ REGENERATIVNÍ MEDICÍNY.

JEJICH ZDROJ SI LZE ZAJISTIT UŽ PŘI PORODU.
Lidem se závažnou neurologickou diagnózou či rozsáhlým degenerativním onemocněním
kloubů svítá naděje v podobě léčby kmenovými buňkami. Výzkum týkající se využití kmenových
buněk jde stále dopředu. Významným zdrojem kmenových buněk jsou pupečníková krev
a nově je v České republice také dostupná metoda odběru tkáně pupečníku.
Z několika nejnovějších klinických studií, prezentovaných koncem
loňského roku na Mezinárodním konsorciu pro buněčnou terapii
a imunoterapii (ICCTI) v Brně, je patrné, nejmodernější pracoviště
již léčbu využívají, případně ji testují. Zhruba dvě desítky klinických
studií s využitím buněčné terapie probíhají v Ústavu experimentální
medicíny akademie věd České republiky (ÚEM AVČR). Existují různé
typy kmenových buněk i různé zdroje, například: kostní dřeň, tukové tkáně, pojivové tkáně, pupečníková krev, tkáň pupečníku a další. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole například testuje
léčbu kmenovými buňkami u 14 pacientů, kteří trpí nevyléčitelným
neurologickým onemocněním, amyotrofickou laterální sklerózou.
Mezinárodní tým vědců a lékařů ze čtyř různých států – USA, ČR,
Slovenska a Litvy dokončuje rozsáhlou studii, která se týká léčby
kloubní artrózy kmenovými buňkami. Buněčná terapie je vhodná
i pro onkologickou léčbu. Podle účastníků konference je léčba s využitím vlastních kmenových buněk pacienta velice bezpečná a zpravidla není zatížena závažnými vedlejšími účinky.

JAK BEZBOLESTNĚ ZÍSKAT ZDROJ KMENOVÝCH
BUNĚK
Významným zdrojem kmenových buněk je pupečníková krev, nově
v Česku také tkáň pupečníku. Kmenové buňky z tkáně pupečníku,
stejně jako z pupečníkové krve, jsou mladé, chorobou, prostředím
či léčbou nezatížené buňky, které jsou uchované v čase „nula“ ži-

vota jedince. Jejich potenciál množení je proto největší, což je velkou výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk. První odběr
tkáně pupečníku proběhl na podzim loňského roku v Thomayerově
nemocnici v Praze. Podle primáře Petra Kolka, který prvý odběr tkáně pupečníku v Čechách vedl: „Dnes nikdo nedokáže přesně od-

hadnut, co všechno se zničí, když kmenově buňky z krve a tkáně
pupečníku končí místo uskladnění jako nepoužitý biologický odpad.
I proto jsem nadšený, že jsem se mohl aspoň v malém podílet na
zavedení nového medicínského postupu v Čechách. Fandím kmenovým buňkám a regenerativní medicíně“.

VELKÉ NADĚJE PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU
Mezenchymální kmenové buňky, které tkáň pupečníku obsahuje, se
vlastnostmi a potenciálním použitím navzájem doplňují s buňkami
z pupečníkové krve. Zatímco v pupečníkové krvi převládají krvetvorné kmenové buňky, používané zejména na léčbu hematologických
a onkologických onemocnění, tkáň pupečníku je bohatým zdrojem
mezenchymálních kmenových buněk. „Obsahuje jich minimálně
desetinásobně víc v porovnání s pupečníkovou krví“, vysvětluje vedoucí vědy a výzkumu Cord Blood Center RNDr. Miroslav Kubeš,
CSc. a dodává, „protože jsou schopné přeměnit se na různorodé
buňky anebo tkáně v lidském organismu, představují obrovský potenciál pro vyvíjející se léčbu mnoha onemocnění v regenerativní
medicíně.“
Ve světě probíhá několik desítek klinických studií, kde se účinnost
buněk z tkaniva pupečníku ověřuje při rozmanitých diagnózách –
cirhóza jater, skleróza multiplex, cukrovka, popáleniny, ale i diabetická noha či autizmus. „Z mezenchymálních kmenových buněk se velmi lehce můžou vytvořit například buňky a tkáně kosti či chrupavky,
nervy, hladké svaly, buňky srdcového svalu, kůže nebo jater,“ říká
Miroslav Kubeš. Kromě regenerace tkáně se mezenchymální kmenové buňky z tkáně pupečníku klinicky zkoušejí i jako podpora při

standardní transplantaci krvetvorných buněk.
Markéta Hansen, která první odběr tkáně v Čechách absolvovala,
komentuje svoje rozhodnutí: „Chci, aby můj syn měl v budoucnu
k dispozici všechny možné léčebné postupy, a proto jsem se rozhodla pupečníkovou krev i tkáň pro něj uchovat.“

Bepanthen Care Mast je
šetrný přípravek bez přídavku
zinku pro přebalování každý
den – napomáhá chránit
namáhanou pokožku před
vznikem opruzení. Zároveň
pečuje o namáhané prsní bradavky kojících žen. Vyznačuje se
regeneračním účinkem díky dexpanthenolu (provitamín B5) a díky
svému složení je vhodná i pro velmi citlivou pokožku, a to dokonce
i u předčasně narozených dětí.
www.bepanthen.cz

REVOLUCE V ŠATNÍKU
PROWELL® otočil další stranu módní bible
a nesmazatelným písmem do ní napsal kapitolu
o županu jako nezbytné součásti naší garderoby. Unikátní tkanina dokáže odvést vlhkost
z těla a i mokrý župan se tak stane hřejivým dotekem luxusu. Je spojením chytrých technologií,
osobního luxusu a krásy.
Župany PROWELL® je možné objednat na
e-shopu na WWW.TEXSR.CZ

NASIC® A NASIC® PRO DĚTI
SÍLA2 – RYCHLE A EFEKTIVNĚ
BOJUJE S RÝMOU
Nosní sprej nasic® obsahuje unikátní
kombinaci dvou účinných látek. Rychle a šetrně uvolňuje nos díky xylometazolinu a urychluje hojení nosní sliznice díky 5% dexpanthenolu. nasic®
nabízí ve své řadě výjimečnou péči
o dětské nosíky. Dětská pokožka i nosní sliznice jsou o poznání citlivější než
u dospělých. Díky důležité látce dexpanthenol je nasic® pro děti jedinou
šetrnou volbou mezi nosními spreji se
stejnými účinnými látkami.

Nejnovější šnekový nízkootáčkový odšťavňovač Sana juicer by
Omega EUJ-707 - víceúčelový,
praktický a elegantní odšťavňovač pro každou domácnost.

IMUNITNÍ ŠTÍT PRO CELOU RODINU
RAKYTNÍKOVÝ OLEJ = ZDRAVÉ SLIZNICE V TĚLE
Rakytníkový olej + vitamín D užívejte pro
•
zdravý imunitní systém
•
krásnou a zdravou pokožku
•
zdravé srdce a trávení
•
obsah vitamínu D – posiluje zdravou funkci imunity
Pro dospělé a děti od 3 let. Vyrábí
česká firma s 20 letou tradicí Noventis s.r.o. 100% rakytníkový olej
získaný šetrnou CO2 extrakcí neobsahuje barviva, cukr, je vyvážený
barvou a složením.
VÍCE NA WWW.IRAKYTNIK.COM
nebo na WWW.NOVENTIS.CZ

Skupina Auto Palace se v České republice dohodla na spolupráci se
společností ŠKODA AUTO.
Své portfolio rozšiřuje o prodejní a servisní zastoupení značky ŠKODA
a od ledna 2014 tak na našem trhu nabízí vozy již osmi značek.

VYHRAJTE 7X DÁRKOVOU SADU SAGA
Soutěžte s námi a vyhrajte dárkovou sadu čajů s hrnečkem Saga a dvě kouzelné termolžičky, díky kterým si děti pochutnají na teplém čaji, ale
neopaří se. Hravý balíček obsahuje dva druhy čaje s ovocnou příchutí - Saga Lesní plody a Saga Černý rybíz a skleněný šálek z limitované edice.
Skleněné šálky jsou k dostání ve čtyřech různých variantách, postupně tedy můžete nasbírat celou kolekci a mít tak medvědí rodinku pěkně
pohromadě. Více informací najdete na WWW.SAGACAJE.CZ
Soutěžní otázka: V kolika příchutích jsou k dostání nové zelené čaje Saga?
A) 2

		

B) 3·

		

Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo čaje

C) 4.

RODINNÝ VŮZ FIAT 500L LIVING
Osobitý styl, funkčnost a komfort městského vozidla
v kombinaci s prostorností vozidla segmentu MPV – to vše
nabízí Fiat 500L Living. Díky třetí řadě sedadel je tento
model nejkompaktnějším sedmisedadlovým (5+2) vozem ve
svém segmentu. Řada technologických novinek zpříjemní
Vaše cestování a zároveň ochrání Vaši rodinu.
Vyzkoušet jej můžete u tradičního prodejce značky Fiat,
společnosti AUTOCENTRUM Dojáček.
FIAT.DOJACEK.CZ

NADÝCHANÁ SVAČINA
Na trh přichází nová
Rama Nadýchaná, která je
neuvěřitelně lehká a lahodná.
Díky své nadýchanosti
nenaruší při natírání křehkost
a nadýchanost vašeho
oblíbeného pečiva, jako jsou
croissanty, čerstvý voňavý
chleba či jiné pečivo právě
vytažené z pece. Má nízký
obsah tuku (39%).

Hřejivé zvířátko...
Udělejte radost svým
nejmenším a ještě je zahřejte!
Uvnitř plyšového zvířátka je
směs pšeničných zrnek
a levandule. Po zahřátí
v mikrovlnné troubě zvířátko
zahřeje a příjemně provoní.
mobil: 603 293 491
tel: 572 639 636
www.adonis.cz

VYHRAJTE NOVÝ MODEL ROBOTICKÉHO VYSAVAČE CLEANMATE QQ-5S
Máte dost uklízení? Hrajte s námi o šikovného pomocníka, který uklidí podlahy za Vás. Nový robotický vysavač
CleanMate QQ-5S vyráží do boje s prachem, chlupy, vlasy a bakteriemi. Efektivní úklid je možný díky novým
kartáčům Triangl Shape a praktickou dvoukomorovou nádobou na nečistoty. Novinkou je možnost ohraničit
prostor určený pro úklid díky funkci Sonická zeď. Snadný úklid všech typů tvrdých podlah, linolea, parket i koberců
zajišťují i dva režimy pro nárazníky, desinfekční UV světlo, praktické dálkové ovládání i šest sensorů pro detekci
schodů. Navíc nový robotický vysavač skvěle vypadá. Více informací najdete na www.cleanmate.cz.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jakou novou funkcí se může oproti jiným vysavačům pochlubit nový robotický vysavač CleanMate QQ-5S?
1) funkcí Sonická zeď, kterou vysavači přesně vymezíte prostor pro úklid
2) rotujícími kartáči
3) funkcí Sonická bariéra
Odpověď posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz, heslo robot

ZDRAVÁ PĚTKA JE ZÁKLAD!
Podpora správné výživy a udržování zdravého životního stylu by měla být založena na pravidelném
dodržování konzumace pěti porcí ovoce a zeleniny denně. Pokud zrovna nemáte po ruce ovoce
a zeleninu, je vhodnou formou k doplnění potřebných látek ovocná šťáva. Jedna 200 ml sklenice
džusu Relax 100 % totiž plnohodnotně pokryje jednu z pěti denních doporučených porcí ovoce
a zeleniny. Více informací a správnou odpověď hledejte na WWW.VIMCOVYBRAT.CZ
Chcete soutěžit o pět balíčků džusů Relax? Stačí odpovědět na naši soutěžní otázku a odpověď
zaslat na adresu soutez@rodinaaja.cz, heslo Relax.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik kilogramů pomerančů je zpracováno na 1 litr džusu Relax 100 % pomeranč:
A) 3,2 kg
B) 1,5 kg
C) 2,5 kg

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…

NEŽ ZAČNEME MED UŽÍVAT
•

•

•
•
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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.

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

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.
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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.
Zdroj: vcelarenihrou.cz
Foto: SAMphoto.cz

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.

Kontakt:
Včelpo, spol. s r.o.
Obora 108, 679 01 Skalice nad Svitavou
tel.: +420 516 469 120, fax: +420 516 469 297
www.vcelpo.cz, www.vcelarskaprodejna.cz
objednavky@vcelpo.cz, www.vcelarskastanice.cz
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Zdraví

SYNDROM
SUCHÉHO OKA
Mnozí z nás s tím mají problém, jen to v prvním okamžiku neumíme
správně nazvat. Pálí vás oko, pociťujete nepříjemné řezání,
či je oko zarudlé? Potom zřejmě i vy trpíte syndromem
suchého oka.

Zdraví

Syndrom suchého oka je stav, při němž
dochází ke snížení produkce slz, nebo slzy
nejsou dostatečně kvalitní. Slzy tvoří hladký
povrch oka, který má velký podíl na ostrém
vidění, zabezpečuje přísun kyslíku pro rohovku, zvlhčuje povrch rohovky a spojivky.
Slzy obsahují lisozom, který má protizánětlivé účinky.
Slzy vytvářejí na povrchu takzvaný slzný
film, který má tři vrstvy. Přímo na rohovce
nebo spojivce je hlenovitá vrstva, kterou
produkují pohárkové buňky spojivky, druhou vrstvou je vodná vrstva produkovaná
slznými žlázami a obě tyto vrstvy jsou kryté olejovou vrstvou, která je produkována
meibomskými žlázami na okraji očních víček.

PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU
SUCHÉHO OKA
Příčin vzniku syndromu suchého oka může
být značné množství. Je to snížená výkonnost žláz nebo jejich zánik v důsledku onemocnění (například autoimunitních onemocnění). Na kvalitu slzného filmu mají
vliv taky hormonální změny, nebo užívání
některých léků (například některé antialergiká). Často se toto onemocnění vyskytuje
u žen po menopauze.
Problémy se suchým okem začínají nenápadně, ale postupem času se zhoršují.
Projevy SSO :
•
•
•
•
•
•
•

pocit suchých očí
pálení
škrábání
někteří pacienti mají „pocit
cizího tělesa v oku“
zarudlé oči
v pokročilejších stádiích bolest
a výrazná světloplachost
Pokud je poškozena jenom jedna
vrstva, potom si pacienti paradoxně
můžou stěžovat na zvýšenou intenzitu slzení, což je možné vysvětlit tím,
že dochází ke zvýšení produkce vodní
vrstvy při nedostatečné produkci dalších dvou složek.

Velmi málo příčin suchých očí je možné odstranit a tím onemocnění vyléčit. Základem
léčby je proto nahrazení přirozených slz
umělými. Při mírných problémech se aplikují
4-5x denně přípravky, kterých je k dispozici
v optikách nebo lékárnách velké množství.
Nazývají se umělé slzy, nebo lubrikační kapky. Existují taky umělé slzy ve formě gelu,
nebo masti. Další, ale již agresivnější mož-
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ností je léčba chirurgická (uzávěr slzných
bodů), případě lokální aplikace cyklosporinových, nebo antibiotických očních kapek.
Vhodné jsou také masáže očních víček.
Důležitou roli hraje taky úprava pracovního
a domácího prostředí, je dobré omezit pobyt v klimatizovaných, zakouřených a prašných prostorech a pokud je to možné, tak

minimalizovat práci u počítače, případně
snížit intenzitu nošení kontaktních čoček.
Ukázalo se také, že silikonhydrogelové
kontaktní čočky jsou mnohem vhodnější
pro nositele s projevy SSO oproti klasickým
hydrogelovým čočkám.
Videni.cz, cockyshop.cz
Foto: SAMphoto.cz

Zdraví

Oční kapky pro suché a podrážděné oči

Malá dávka

pro velkou úlevu

Bepanthen® Oční kapky:
Okamžitý zvlhčující efekt
Praktické ampulky
Bez konzervantů - vhodné pro uživatele
kontaktních čoček
Pro dlouhodobé používání
Bepanthen_inzerce_210x148_FINAL.indd 1

Bepanthen® Oční kapky jsou zdravotnický prostředek.

www.bepanthen.cz
21.6.2013 15:07:46

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?
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Krása

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

Pravidelně by se také měla používat výživná
pleťová maska.

obličeje u kosmetičky a používat hydratační
pleťové masky.

MASTNÁ PLEŤ

SMÍŠENÁ PLEŤ

NORMÁLNÍ 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 na-

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

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: medicina.cz, Gabriela Maděričová
Foto: SAMpohoto.cz

nést 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.

SUCHÁ PLEŤ
je méně odolná a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí jako slabá. Většinou je citlivá a vyžaduje více péče.
Ke každodennímu ošetření je vhodné používat pleťové mléko, pleťovou vodu a hydratační krém nebo krém s vitaminy A a E.
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POJEĎTE S NÁMI NA TÁBOR!
Zima je sice ještě v plném proudu, ale vy možná už teď přemýšlíte nad tím, s kým
a jak strávíte část letních prázdnin. Pokud hledáte fajn partu kamarádů, vedoucí,
kterým na dětech záleží a zábavu, kterou jen tak nenajdete, potom pro vás máme
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Již pět let jako se jako redakce podílíme na chodu letního
dětského tábora. Nejen, že ho pomáháme organizačně
připravit, ale jsme i sponzorem, který dětem dodává různé
dobroty, pamlsky a ceny.
Letos s námi můžete od 12. do 25. 7. vyrazit do autokempu
POHODA, který leží kousek od Týna nad Vltavou. Toto středisko
získalo zaslouženě stříbrnou medaili letního inspektora TV
NOVA roku 2012, kromě krásného prostředí totiž nabízí
i zázemí – dvě hřiště, stoly na stolní tenis, minigolf, dva bazény
na koupání. Když se k tomu přidá fajn parta lidí se zajímavým
programem, nemůže z toho vzniknout nic jiného, než bezva
prázdniny.
Táborový tým tyto letní tábory pořádá už více než deset let,
ten letošní bude zase plný dobrodružství a zábavy. Tentokrát
na téma Cesta kolem světa za 14 dní. Čtrnáct dní bude plných
soutěží, výprav a výletů, jako každoročně bude na závěr boj
o poklad, za táborové penízky si děti nakoupí v krámcích
Vzhledem k tomu, že budeme mít jako každoročně velmi dobře
vyřešený zdravotní dozor, mohou s námi bez obavy vyrazit
kamarádi s různými typy zdravotních omezení, vše je jen na
individuální dohodě.
Na našich internetových stránkách WWW.TABORBR.WZ.CZ se můžete podívat na předchozí ročníky tábora.
Cena tábora je 4 899 Kc, pro celiatiky 4999 Kč (bezlepkové potraviny, pečivo, těstoviny a další speciální potraviny jsou zahrnuty
v ceně.)

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese redakce, mailu novakova@inpg.cz, případně telefonu 775776690.
Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy
Těšíme se na vás!

PRACUJTE A BAVTE SE
Notebook, tablet a prezentační displej – tři podoby
v jednom zařízení. Díky špičkovému konvertibilnímu
notebooku VAIO Fit 14A
multi-flip™ PC zvládnete
svou každodenní práci bez kompromisů a v pohodlí.
Úžasný displej vybavený mnoha technologiemi Sony
pak obohatí vaše společné chvíle u filmu či prohlížení
fotografií.

STOP VLHKOSTI
Vysoká vlhkost ve vzduchu dokáže
v našich obydlích napáchat obrovské
škody. Díky plísním a roztočům,
kterým se ve vlhkém prostředí dobře
daří, vznikají alergie, dýchací obtíže,
zažívací problémy nebo bolesti hlavy.
Ohroženy jsou zejména děti. Proto
je důležité zajistit v domácnostech
optimální vzdušnou vlhkost. Řešení
přináší nový revoluční systém
pohlcování Ceresit STOP VLHKOSTI
AERO 360o.

SODASTREAM
PŘINÁŠÍ REVOLUCI
MEGAFYT PHARMA –
DĚTSKÝ ČAJ PRŮDUŠKY
•
•

Vyvážené složení pro děti již
od ukončeného 6.měsíce
Ideální v zimním období

Končí éra, kdy vám nepraktický závit
a nepohodlné bajonetové uchycení
znepříjemňovaly život! Díky
unikátnímu systému výrobníku
Source „snap&lock“ uchytíte láhev
na přístroj během jediné vteřiny
a bez jakékoliv námahy! Vybrat si
navíc můžete ze tří úrovní perlivosti!
Na stylově podsvíceném LED displeji
lehce zkontrolujete aktuální míru
nasycení. Vyhovte tak všem svým
bublinkovým potřebám!

Výživa

VLÁKNINY
Od odborníků neustále slyšíme, že vlákninu lze najít v ovoci, zelenině nebo
celozrnném pečivu. Často se ale zapomíná na to, že zajímavým zdrojem
vlákniny mohou být i nápoje.
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„S „tekutou vlákninou“ zabijete dvě mouchy jednou ranou. Doplníte tekutiny v rámci pitného režimu a navíc zvýšíte svůj denní
příděl této v Česku nedostatkové látky,“ vysvětluje odbornice na výživu Michaela Kalkušová. Vlákninu obsahují některé ovocné
džusy, sojové, mléčné nebo cereální nápoje. „Některé nápoje s vlákninou nás více
zasytí, protože vláknina zvětšuje svůj objem
a navozuje tím pocit plnosti. Můžeme tak
zkonzumovat energeticky méně náročné
jídlo, bez toho abychom následně měli pocit hladu,“ doplňuje Michaela Kalkušová
výhody vlákniny nejen při dietě.
V nápojích můžete najít dva typy vlákniny.
Nejčastěji se jedná o vlákninu rozpustnou,
ale můžete narazit i na její nerozpustnou
variantu.

ganismus bychom měli udržovat ve formě
po celý rok. Receptů na očistu těla existuje
celá řada, můžeme je ale účinně podpořit
vhodnou skladbou potravin a nápojů. Doporučuje se konzumovat lehká, nedráždivá, netučná jídla a jíst pravidelně v malých
dávkách. Samozřejmostí je dostatek pohybu a spánku. Měli bychom současně zvýšit
příjem vlákniny ať již z ovoce nebo ze zeleniny. „Je také potřeba vypít alespoň 2 – 2,5
litru tekutin denně, aby se pročistili ledviny
a močové cesty. Vhodnými nápoji jsou například bylinné čaje, voda, ovocné šťávy, ale
také nápoje obohacené o vlákninu,“ dodává Michaela Kalkušová.

OČISTA TĚLA

•

Velice důležitou roli hrají tekutiny a vláknina také při očistě našeho těla. Ta je spojována zejména s jarním obdobím, ale náš or-

•
•

OSMERO MICHAELY
KALKUŠOVÉ, JAK NAVÝŠIT
PODÍL VLÁKNINY VE STRAVĚ:
Zařaďte do svého pitného režimu nápoje s vlákninou.
Světlé pečivo nahraďte celozrnným.
K dopolední svačince si dejte místo su-

•

•

•

•
•

šenky ovoce.
Pohlídejte si, aby váš oběd i večeře
vždy zahrnovaly zeleninu, ať již jako
přílohu nebo salát.
Alespoň jednou za týden vsaďte na
oběd z luštěnin. Můžete vyzkoušet
také pokrmy z pohanky, cizrny nebo
jáhel.
Jako přílohu k hlavnímu jídlu volte
především rýži natural, nebo celozrnné těstoviny.
K odpolední svačince volte místo sladkosti mléčný výrobek s vlákninou.
Chuť na něco dobrého zažeňte třeba
nesolenými oříšky nebo sušeným ovocem.

Chcete-li čerpat vlákninu z čerstvého ovoce, jistě vám přijde vhod odšťavňovač.

JAK VYBRAT ODŠŤAVŇOVAČ
Odšťavňovače se dělí do tří kategorií: odstředivé (centrifugy), tlakové (princip šne-

Výživa

kové šroubovice) a klasické lisy (dvouhřídelové odšťavňovače). Jde jen o to, jakým
způsobem oddělí šťávu od vlákniny.

ODSTŘEDIVÉ ODŠŤAVŇOVAČE
nejprve ovoce či zeleninu „nastrouhají” na
diskovém struhadle a následně rozprostřou
na jemné sítko. Odstředivá síla daná vysokými otáčkami separačního koše (3 až 15
tisíc otáček za minutu) odšťavní nastrouhanou vlákninu a během chvilky získáte
100% fresh juice.
VÝHODY: Velký plnicí otvor a rychlost
zpracování ovoce a zeleniny.

VÝHODY: Nízké otáčky nezpůsobují prudkou oxidaci šťávy a tím zabezpečují její vyšší kvalitu. Univerzální přístroje vhodné na
zpracování celé škály ovoce a zeleniny včetně tvrdé kořenové zeleniny a bylin.

DVOUHŘÍDELOVÉ
ODŠŤAVŇOVAČE – LISY
Přístroje většinou používají technologii
„twin gear”. Lisovací soukolí je složeno
ze dvou samostatných ozubených částí,
které do sebe vzájemně zapadají. Pomocí
nízkých otáček dochází k přímému lisování
vložených surovin bez jakéhokoliv tepelné-

PROČ PÍT OVOCNÉ ŠŤÁVY?
Na závěr si pojďme shrnout, proč je důležité, aby součástí našeho jídelníčku byly čerstvé ovocné a zeleninové šťávy.
1. Okamžitý zdroj energie
Oproti celému plodu je čerstvá šťáva dokonale strávena během několika minut, což
ocení nejen nemocní lidé, ale také všichni
ti, kteří potřebují okamžitě načerpat energii.
2. Šťávy pomáhají při očistě organismu
Čerstvé ovocné šťávy mají na organismus
velký detoxikační vliv. Přispívají ke zlepšení
zdravotního stavu a slouží jako prevence
vážných onemocnění.
3. Šťávy představují jednoduchý
a praktický způsob jak zvýšit konzumaci
zeleniny a ovoce
Jen velmi málo lidí má ve svém jídelníčku každý den dostatek zeleniny a ovoce.
Z klasického českého jídelníčku se zelenina
téměř vytratila. Pokud jí tam najdeme, je
většinou usmažená, uvařená, zapečená či
zahuštěná moukou. Zařazení čerstvých šťáv
do stravování představuje nenásilný způsob
přidání ovoce se zeleninou do jídelníčku.
4. Šťávu můžete mít kdykoliv s sebou
Ruku na srdce – do tašky si s sebou nevezmete celer nebo půl kila mrkve, maximálně tak jablko. Doma připravenou čerstvou
šťávu si ale můžete jednoduše vzít s sebou
a mít tak snadný, rychlý a levný přístup
k zelenině.
5. Zelenina obsahuje živiny a je málo
kalorická
Zelenina a ovoce jsou potraviny s nízkou
energetickou hodnotou. To je přesně to, co
každý z nás hledá.
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JEDNOHŘÍDELOVÉ
ODŠŤAVŇOVAČE – ŠNEKY

ho nebo mechanického poškození šťávy.

Přístroje odšťavňující produkty pomocí
tlaku nejprve veškeré suroviny naporcují
(nakrouhají, rozdrtí) a následně tuto drť
protlačují přes nerezové síto, které oddělí
šťávu od drtě. Oproti odstředivým odšťavovačům dokáží tyto přístroje snadno
vyrobit i povidla, zmrzlinu, dětské kaše,
ořechová másla, ledové tříště, omáčky
nápoje nebo krémy. Přístroje často obsahují různě jemná síta pro nejefektivnější odšťavnění konkrétních surovin.

VÝHODY: Maximální výtěžnost a kvalita
šťávy. Dokonalé zpracování vybraných surovin.

CITRUSOVAČE
Většinou rozkrojené citrusy jsou vkládány
na hrot a šťáva je získávána pomocí tlaku
nebo rotace (případně kombinací obou).
Ať už se jedná o mechanické či elektrické
citrusovače, způsob oddělení šťávy je obdobný.

6. Syrová zelenina a ovoce obsahují
enzymy a více živin
Během vaření se enzymy v zelenině
ničí. V syrové zelenině a ovoci jsou obsaženy přirozeně a napomáhají při trávení. Odstraňují plynné prostředí, které může vést ke kvašení, přemnožení
bakterií a nerovnováze ve střevech.

Zdroj: cs.medixa.org, itest.cz
Foto: SAMphoto.cz

Výběr vhodného odšťavňovače
nemusí být tak jednoduchý, jak by se
na první pohled zdálo. Všechny
přístroje v naší nabídce jsou kvalitní
a není ppravdou, že čím dražší
odšťavňovač, tím lepší. Všechny
připraví z ovoce a zeleniny čerstvou
šťávu a přesto bude výsledek odlišný.

Health tastes better with

Každý odšťavňovač v naší nabídce
jsme testovali, prověřili a srovnali
s ostatními. Odšťavňováním se
zabýváme již od roku 1992, dokážeme
velmi dobře poradit. Neexistuje žádný
univerzální odšťavňovač, který by
vyhovoval všem. Vyberte si s námi ten
nejvhodnější odšťavňovač.

Navštivte nás na www.eujuicers.com nebo volejte 776 584 237
Upečte si doma pravý kváskový chléb
Unikátní pekárna s možností nastavaní všech sedmi
programů přesně podle vlastních potřeb. V chytré
domácí pekárně SANA si můžete snadno a rychle
připravit celozrnný kváskový chléb i kvalitní domácí
kvásek pomocí vícefázového kynutí.
Přírodní kvásek svou kvalitou několikanásobně

převyšuje nejen běžně dostupné kvasnice, ale i
kvásky připravované během jednoduchého kynutí.

3 950,- Kč

Více informací naleznete na www.sanapekarna.cz nebo na telefonu 800 110 990
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Výživa

ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO BATOLATA

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

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?
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rozenější. 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
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.

DBEJTE NA PŘIROZENOU
PESTROU STRAVU

POKRMY PŘIPRAVUJTE DOMA

Obsah živin (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerální látky) a obsah energie
v každodenní stravě by měly odpovídat
věku dítěte. Strava by měla být co nejpři-

Aby maminka svému dítěti mohla připravovat zdravá a výživná jídla, samozřejmě
nemusí být odbornice na zdravou výživu.
Už vůbec to neznamená, že bude muset

počítat výživovou hodnotu každého pokrmu nebo jednotlivých ingrediencí. Stačí
pouze dbát na to, aby strava byla opravdu
pestrá a vyvážená, aby v ní byly zastoupeny všechny důležité živiny. Samozřejmě čas
od času dětem můžeme dopřát nějakou tu
sladkost nebo potravinu patřící do skupiny
těch „méně zdravých”, ale opravdu jen
občas a v rozumné míře. Pokrmy pro děti
připravujeme, pokud možno, doma. Pokud
jsme v časové tísni, existuje spousta možností, jak zakoupit kvalitní kojeneckou stravu již hotovou. Čerstvá zelenina a ovoce,
ale také celozrnné obilné produkty (včetně
celozrnných mouk) by měly být významnou
a především pravidelnou součástí dětského
jídelníčku. Děti „neodměňujeme” sladkostmi, smaženými brambůrky, chlebíčky s majonézou, párky a podobnými typy potravin
- ty pro ně nejsou zrovna nejvhodnější.

Výživa

VÝŽIVA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU
Děti předškolního věku jsou již více aktivní,
zvyšuje se u nich potřeba energie. Příjem

vodu energie. V tomto věku, pokud pro to
nejsou dietní důvody, není třeba zaměňovat cukr náhradními sladidly. To se netýká
medu, med je sladidlo přírodní.

vých prvkůzinek, měď a selen. K zajištění
těchto látek je proto nutné, aby v potravě
měly děti nadále dostatek mléka, masa, ale
i ovoce a zeleniny.

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

OVOCE A ZELENINA

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
by měl uhradit jak energetickou potřebu,
tak potřebu vlákniny. Sacharóza (cukr, sladkosti) by měla být konzumována s mírou,
odpovídající asi 10 - 12 % celkového pří-

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

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
Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.
Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5-6x denně, velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové
aktivitě.
Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky přednostně polotučné.
Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
Učte děti střídmosti v konzumaci cukru a sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.
Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.
Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litry tekutin denně.
Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.
Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.
Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat.
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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
zvolíte jeden nebo druhý, riskantně si po-
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hráváte 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.

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

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 – její trávení nebývá pro tělo náročné. Budete-li jíst pravidelně a vyváženě
a naučíte se najít si na jídlo klid, vynechání

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
krátkou procházku. Můžete třeba vystoupit
cestou do práce o dvě zastávky dřív, nebo
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sladkostí z vašeho jídelníčku půjde mnohem snáz. Jako šidítko si můžete dopřát
třeba ochucenou vodu bez cukru nebo
malou porci ovoce.

níkem jsou také zelené a bylinkové čaje,
které fungují močopudně a pročisťují organismus. Pozor však na slazené limonády
a alkohol, patří do tábora záškodníků.

doby jsou například doplňky, které obsahují chlorogenové kyseliny, které ve velké
míře snižují vstřebávání glukózy do buněk
tenkého střeva.

HLAD JE PŘEVLEČENÁ ŽÍZEŇ

DOPLŇKY STRAVY

VYDATNÝ SPÁNEK

S hubnutím pomůže, zvýšíte-li příjem tekutin. Postavte si na pracovní stůl láhev
s vodou, budete-li ji mít na očích, vypijete

Se snížením nadváhy nám samozřejmě
pomohou i dobře zvolené doplňky stravy.
Říkám-li dobře zvolené, myslím tím, ově-

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.

víc. Do vody můžete přidat pár kapek šťávy nebo vymačkat citrón. Dobrým pomoc-
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řené, prodávané v lékárnách, nikoliv přes
zahraniční e-shopy. Velkým hitem poslední

Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: medicina.cz, trendyzdravi.cz

EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

V BOJI S NADVÁHOU
Dokud se káva dostane do šálku ve formě nápoje , prochází procesem
pražení. Zelenou kávu praží několik minut při vysoké teplotě. Díky pražení
získá káva lahodnou chuť a vůni.
Pražení je však odpovědné za to, že v zrnkách kávy se zničí několik aktivních složek,
které mají blahodárný účinek na naše zdraví a v zelené kávě jsou ještě přítomny. Mezi
ně patří i chlorogenové kyseliny. Ty tvoří
až 7,0 - 10,0 % sušiny kávy Robusta. Při
pražení se zničí až 70 % tohoto množství.

O pozitivních účincích chlorogenových
kyselin na lidský organismus se v posledním desetiletí publikovalo několik desítek
studií a odborných článků. Ty nejdůležitější se zabývají vlivem chlorogenových
kyselin na vstřebávání glukózy v tenkém
střevě. Bylo prokázáno, že chlorogenové kyseliny ve velké míře snižují vstřebávání glukózy do buněk tenkého střeva.
Studie odkryli i tu skutečnost, že dlouhodobé užívání rostlinných výtažků s obsahem vyššího množství chlorogenových
kyselin vede k snižování hmotnosti těla .
Množství kalorií přijatých stravou v první
řadě souvisí s obsahem cukrů v naší stravě,
zejména proto, že náš jídelníček obsahuje
mnohem více cukrů, než bychom potřebo-

vali. Nemyslíme teď na jednoduchou glukózu a fruktózu ze zeleniny a ovoce, ani na
řepný nebo třtinový cukr, používaný jako
sladidlo, ale na škrob. Je ve velkém množství přítomen v chlebu, pečivu, těstovinách,
v rýži a bramborách.
Na prevenci nadváhy a hubnutí se nám nabízí řešení, že pomocí chlorogenových kyselin snížíme množství vstřebávání glukózy.
Výtažek získaný zcela přirozenou cestou
z bezkofeinové zelené kávy, v první řadě
z druhu Coffea canephora robusta, může
obsahovat chlorogenové kyseliny v množství až 40 - 50 %. Tento výtažek se užívá 20
- 30 minut před hlavním jídlem dne. Aktivní
molekuly chlorogenových kyselin se dostanou do tenkého střeva a zde na několik
hodin uzavřou kanálky, přes které se molekuly glukózy z potravy vstřebávají do buněk
tenkého střeva a odtud do krevního oběhu. Pokud se výtažek ze zelené kávy užívá
pravidelně denně po dobu 2 - 3 měsíců,
v organismu by mohl vzniknout nedostatek
glukózy a energie, ale tento stav nenastane, neboť organismus zmobilizuje své zásoby a postupným odbouráváním uložených
tuků si zajišťuje potřebné množství energie.
Účinky výtažků ze zelené kávy na metabolismus cukrů a tuků podle klinických studií:
•

snížení tělesné hmotnosti

•

snížení BMI ( body mass index)

•

snížení podílu tělesného tuku

Phytothérapie 2006 ( 4 ), sledovali 2 skupiny 50 dobrovolníků s BMI nad 25,0 ( normální BMI je mezi 18,5 - 24,9 ) a ve věku
mezi 17 až 75 let. První skupina ( 30 dobrovolníků ) užívala denně 400 mg ze zelené
kávy Svetol ® ( obsahuje ho i Strong Nature
Zelená káva ) ve dvou kapslích po 200 mg
před hlavními jídly. Druhá, kontrolní skupina ( 20 dobrovolníků ) dostávala placebo.
První skupina po 60 dnech dosáhla 5,7 %
snížení hmotnosti oproti původní. Průměrná ztráta hmotnosti ve skupině byla 4,97
kg. Kontrolní skupina, která užívala placebo dosáhla 2,9 % - snížení hmotnosti.
Jako důsledek snížení hmotnosti, první skupina, která užívala výtažek ze zelené kávy
Svetol ®, dosáhla i snížení BMI o 1,9 kg/
m2 a dosáhla zvýšení poměru hmotnosti
svalů oproti hmotnosti tuku v těle o 4,1
%. Toto zhubnutí se projevilo na úbytku
tukových rezerv. Tyto osoby se nadále stravovali previdelene, ale racionálně, proto
nedošlo u nich k úbytku svalové hmoty.
Chlorogenové kyselny snižovaly výhradně
vstřebávání glukózy a neovlivňovaly vstřebávání hodnotných vitamínů, minerálních
látek, aminokyselin a mastných
kyselin.
Spolehlivé a ověřené výživové doplňky s obsahem
výtažku ze zelené kávy,
jako například Strong
Nature Zelená káva, se
dají koupit za dostupnou
cenu i u nás v lékárnách.

V klinické studii, publikované v časopise
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JÁ NEJSEM (A NEBUDU) TRAPNEJ
– BARRY TRAPPNEY

ZLATÁ KNIHA KOMIKSŮ VLASTISLAVA TOMANA

X.Y.Z.

Barry Trappney je zoufalý. Nejen kvůli jménu. Jeho máma
se stala celebritou a v supermarketu je vystavená její
lepenková figurína, jak v ruce drží balíček párků. „Moje
máma je už tak dost trapná jen tím, že je moje máma,
ale teď, když vyhrála tu pitomou soutěž supermarketu
Feeko, je to ještě horší!“ Ve škole je to k nevydržení,
kamarádi, dokonce i Bumba, se mu za to pošklebují. Ale
Barry to zvládne, hlavně s vydatnou pomocí brýlaté Nancy
a mazlíčka Šnekouše.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
ČESKÉ VÁNOCE S RYBOVOU MŠÍ A OBRÁZKY
JOSEFA LADY

EDICE ČT

MALÝ PRINC – VELKÁ OBRAZOVÁ KNIHA
Malý princ byl napsán a vydán za války, jeho autor Antoine
de Saint- Exupéry (1900–1944) byl letec a spisovatel
známý i svou tvorbou pro dospělé (romány Noční let,
Válečný pilot, Citadela aj.). Kniha vyšla už v prvním
vydání s jednoduchými a křehkými ilustracemi autora
textu, v této podobě je známá dodnes. Je výjimečná,
stále se těší úspěchu na celé zeměkouli: patří k padesáti
nejprodávanějším knihám na světě.

Celá šestidílná komiksová série o Malém bohovi a Kruanovi
od spisovatele, scénáristy a dlouholetého šéfredaktora
časopisu ABC Vlastislava Tomana poprvé vychází společně,
doplněná o dvě povídky, jež se v roce 1973 staly předlohou
pro napsání scénáře k těmto komiksům. Ve Zlaté knize
najdete i další populární komiksy o třech výpravách do
Ztraceného světa a další ukázky Tomanovy tvorby.

Spojením Rybovy mše, Ladova betlému a desítek dalších
jeho postaviček a scenérií vznikl stejnojmenný animovaný
film, který je už od roku 2007 neodmyslitelnou součástí
vánočních svátků s Českou televizí. Filmem se inspiroval
i tento zpěvník. Je určen všem, kteří si chtějí podobně
jako v době Jakuba Jana Ryby vánoční mši sami zahrát
a zazpívat.

VÁNOCE JEDNOHO KLUKA Z WALESU
Povídku o Vánocích napsal velšský básník Dylan Thomas
ještě před koncem druhé světové války, ale vydána byla
nakonec po větších i menších peripetiích a změnách až
v roce 1954. Od té doby se ale toto drobné dílo stalo
vánoční klasikou v mnoha zemích. V českém překladu
vychází poprvé knižně a malí i velcí čtenáři se budou moc
ponořit do vánoční atmosféry plné naducaného sněhu,
sladkých dobrot a také dárků, méně či více praktických
a méně či více chtěných

DÍTĚ MORU
Matthew Neave odváží těla zemřelých lidí do morové
jámy. Jednou je poslán pro tělo novorozeněte. Cestou
k hromadnému hrobu zaslechne žalostný pláč: ďěťátko
žije. Matthew se rozhodne chlapečka – Toma – vychovat
jako vlastního.

ALBATROS

POSLEDNÍ DRAKOBIJCE
Kde jsou ty časy, kdy bylo kouzelnictví nepostradatelné?
Dalo se s ním zachránit království, prošťouchnout ucpaný
odpad a obstaralo spoustu dalších užitečných věcí. Jenže
jeho význam upadá. Instalatér je lacinější než kouzelník
a na létajících kobercích se rozváží pizza. Patnáctiletá
Jennifer Strangeová řídí kouzelnickou agenturu Kazam,
která se v těžké situaci tak tak probíjí...

DRUHÁ SEZÓNA
Kit s Adamem se po patnácti letech manželství rozešli. Kit
ztratila svou lásku, nejlepšího kamaráda i vlastní identitu.
Ale rok po rozvodu se zdá, že se její život zase dostal do
správných kolejí – žije v příjemném městečku, má příjemnou práci, dvě báječné děti i čas na jógu s kamarádkami.

STÍNY NILU
Píše se rok 1932, celý svět včetně Anglie je zasažený hospodářskou krizí. Mladé, neohrožené a samostatné 27leté
Jessice Kentonové to však nebrání žít naplno. Její spokojenost občas naruší vzpomínky na malého bratra Georgieho,
kterého její rodiče, když Jessice bylo sedm let, odvezli na
neznámé místo. Historie se znovu opakuje a na podzim
roku 1932 zmizí i její bratr Tim, odborník na starověké
egyptské památky.

COOBOO

VELKEJ FRAJER NATE 5 – KDYŽ MU CVAKNE
Každý ví, že NATE není zrovna příliš POŘÁDNÝ. A když
se mu jeho nepořádnost vymkne z rukou, má kamarád
Francis pořádný problém. Podaří se Nateovi vše napravit,
nebo mu z toho cvakne?

NOVÁ ŠANCE

Frankie a jeho tým milují fotbal. Na něj si vždy najdou
čas. A když mají nyní kouzelný fotbalový míč, hrají proti
týmům, které si dříve neuměli ani představit! Když jsou
přeneseni na Divoký západ, Frankieho tým bude muset
obstát tváří v tvář proti několika nabručeným kovbojům.
Dokážou v pravé poledne vyhrát penaltový rozstřel?
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FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 3 –
FRANKIE A KOVBOJOVÉ

Vitin krámek by asi lépe prosperoval, kdyby se víc věnovala
obchodu a ne dennímu snění. Ale Vita už jiná nebude,
i když nad ní vládne pevnou rukou spolumajitel krámku
a její bývalý životní partner Tim.
Oliver je pravý muž spjatý s přírodou, má rád stromy
a jeho koníček se mu stal povoláním. V klidu zvládá svou
firmu i dospívajícího syna. Je to upřímný člověk, ale jeho
milostný život je zahalen tajemstvím.
Životní cesty Olivera a Vity se jednoho dne setkají pod
velkou hrušní.

M*A*S*H

NATAŠA

Satirický příběh tří doktorů z jedné mobilní armádní
chirurgické nemocnice během korejského konfliktu.
Příběhy plné černého humoru, který se stal nejsilnější
zbraní v boji s depresí, stresem a válečným šílenstvím,
sepsal pod pseudonymem sám jeden z chirurgů. Neúspěšně
je nabízel mnoha nakladatelům, nakonec uspěl a kniha se
stala předlohou k filmu i televiznímu seriálu, z kterého se
zakrátko zrodil.

Žárlivost má mnoho tváří... Vždy však v partnerovi
vyvolává pocity beznaděje, přináší slzy a bolest.
Důkazem toho je i příběh Nataši, dvaačtyřicetileté
fotografky, vdané ženy a matky dvou synů. Jak
se vyrovná s Vojtovou chorobnou a bezdůvodnou
žárlivostí? Zůstane s ním v manželství, nebo se rozhodne
pro rozvod?

MEDOJEDKY

POZLÁTKO

Dvaačtyřicetiletý Alec Barr je na vrcholu své slávy. Úspěšný,
uznávaný novinář a spisovatel dosáhl všeho, po čem kdy
jako chudý student toužil. Má bohatou, půvabnou ženu
Amelii, exkluzivní byt v New Yorku, žije si nad poměry.
Jeho reportáže a knihy jsou žádané a společnost od něho
vyžaduje nové a nové nápady. S blahobytem však vzrůstají
i nároky...

Ema žije v luxusní vile, rozmazlovaná blahobytem,
láskou a volností, o níž se jiné ženě ani nesní. Nic
pro ni není nemožné ani nedostupné. Manžel by jí
snesl i modré z nebe a synek Erik ji denně obdařuje
roztomilým dětským úsměvem. Ale Emě to nestačí.
Stále má pocit, že jí něco uniká, a bezhlavě se vrhá do
vášnivého dobrodružství.

MODRÝ DŮM
Příběh se odehrává na samotě, v modrém domě, kde se
na Vánoce setkává velká rodina. Postupně se před námi
odvíjejí nejen osudy, ale i charaktery lidí, které spojuje
charismatická a silná osobnost - jejich matka. Staré paní
je sedmasedmdesát let, oplývá moudrostí a láskou,
a přestože svoje děti miluje, vidí i jejich nedostatky
a slabosti. Příběhy členů jedné rodiny se odkrývají
v průběhu tří svátečních dnů. Někdy opravdu stačí tak
málo času, aby se toho v životě tolik změnilo...

BUĎ SAMA SEBOU
Znáte to: máte malé děti, a najednou jsou z nich školáci
a ráno všechny vylétnou z hnízda. První myšlenka je pocit
úlevy, a hned následují plány, co všechno ve volném čase
zastanete: dům se bude jen svítit, už si nikdy nenecháte
nahromadit prádlo k žehlení… Ale jak známo, všechno je
jinak.

CUKR A SŮL

LUCKA BOHEMIA

KONEČNÁ TEORIE

Doposud idylické manželství Luboše a Nory zaznamenává
trhliny. Dcery Dominika a Veronika jsou ve věku, kdy už
nepotřebují chůvu a Nora se chce začít realizovat ve své
profesi. Její manžel je však zásadně proti. Nora si přesto
potají doplňuje potřebné vzdělání a když jednoho dne Lubošovi oznámí, že získala místo manažerky, jejich vztah se
ocitá na počátku konce...

Univerzitního profesora Davida Swifta spěšně povolají
do nemocnice. Chce s ním mluvit jeho bývalý učitel
fyziky, kterého kdosi v noci brutálně napadl. Profesor na
smrtelné posteli nadiktuje Davidovi zdánlivě náhodnou
sekvenci čísel, která by mohla být klíčem k Einsteinovu
poslednímu tajemství, ke sjednocené teorii pole.

SMRT PŘICHÁZÍ DO PEMBERLEY

LŽI

Příběh pro ty, kteří chtějí milovat hodně a dlouho. „Je
to příběh mého manželství. A začala jsem ho psát, když
jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak jsem byla
veselá. Jak jsem milovala a jak jsem byla milovaná. Doufám
moc, že se při čtení budete trošku smát, trošku plakat,
a možná..., že svého muže pohladíte a řeknete mu: Bože!
Já jsem tak šťastná, že tě mám!“, říká Halina Pawlowská.

Viola a Viktor mají na první pohled téměř ideální manželství. Milují jeden druhého, dcerku Nikolku, svou práci. Viola je úspěšná módní návrhářka a Viktor novinář, momentálně na mateřské dovolené. Pro své přátele a známé jsou
zajímavý pár, všichni je obdivují a závidí jim. Ale zdá se, že
jejich vztah má přece jen trhliny. Jde o Viktorovy lži a přetvářky, které časem náhodou vyplavou napovrch. Viola je
šokovaná, i když i ona má své dosud nepřiznané tajemství.
Najednou neví, co dál…

NIKDY
Příběh pro ty, kteří chtějí milovat hodně a dlouho. „Je
to příběh mého manželství. A začala jsem ho psát, když
jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak jsem byla
veselá. Jak jsem milovala a jak jsem byla milovaná. Doufám
moc, že se při čtení budete trošku smát, trošku plakat,
a možná..., že svého muže pohladíte a řeknete mu: Bože!
Já jsem tak šťastná, že tě mám!“, říká Halina Pawlowská.

NOXI

MOTTO

PRAVDA O MÉM MUŽI

Po dvaceti letech společného života Petr jednoho krásného
nedělního rána Katce oznámí, že miluje jinou. Sbalí si
věci a je pryč. Spolu s ním i láska, ve kterou Katka věřila,
společné sny, plány a budoucnost. Jak to má povědět Liv,
sedmnáctileté dceři, která otce miluje? Jak má žít? Dokáže
to? Překoná bolest a zradu?

Příběh

ČLOVĚK SI U NÁS MUSÍ

VŠECHNO VYDŘÍT
Filip Solčány neboli Beatsolčy. Osmnáctiletý
nadaný beatboxer, který se do povědomí českých
fanoušků dostává neuvěřitelnou rychlostí. Minulý
rok, kdy začalo jeho společné turné s Rytmusem,
mu umožnil dostat se blíž ke svým snům a plánům.
Natočil také historicky první beatboxový videoklip
v ČR, New level. Vedle beatboxera by se chtěl stát
i hercem a přinejlepším tyto dvě činnosti propojit.

Otto Solčány. Jednadvacetiletý zpěvák, který se na
rozdíl od svého bratra chce živit v prostředí pop
music. Natočením svého nového videoklipu Angels
in me má nakročeno k úspěšné budoucnosti, ve
které v blízké době chystá natočit i své debutové
CD. Vedle hudby věří v anděly i vyšší energie,
které mu dodávají sílu do života. Na svém těle
má i několik tetování, která pro něj představují
významné symboly jeho života.
Filip a Otto Solčányovi. Dva bratři, kteří jsou obdařeni hudebním talentem,
i když každý vyniká v úplně jiném stylu. Filip Solčány, talentovaný a nadějný
osmnáctiletý beatboxer, který je znám pod přezdívkou BeatSolčy a o tři roky
starší Otto Solčány, který zdědil svůj krásný hlas hlavně po své mamince,
zpěvačce Šárce Rezkové, a nadějně se prosazuje v pop music. Oba dva mají
cíle a sny, oba dva se pomalu dostávají do povědomí lidí a já s jistotou můžu
říct, že o nich ještě hodně uslyšíme. Možná i za oceánem.
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Bráchové, kteří mají rádi svůj svět a lidi kolem sebe. Takto na mě působili kluci, když
jsem se s nimi setkala. Oba dva s velkým
talentem, který je posouvá výš a výš. I když
mladší Filip je o jeden krok napřed, Otto si
nenechává nic líbit. „ Ani na sebe nežárlíme, naopak. Otto je pro mě jedním z důležitých lidí, které vedle sebe mám,“ říká
s pýchou v hlase Filip. Během rozhovoru se
podporují, ale i vzájemně rozesmívají, jak to
normálně chodí. A když kritika, tak kladná!
„Filip na to má, je strašně talentovanej,“
vypráví Otto o svém mladším bratrovi se
zdviženou hlavou. „Já sám jsem měl pár
pokusů o beatbox, ale nejde mi to do pusy,
ale náš mladší brácha, Dominik to zkouší
po Filipovi a docela mu to jde. „Myslím, že
bude dobrej, vidí totiž ve mně vzor,“ směje
se Filip a přihodí pár svých lišáckých úsměvů. „Já z něj vychovám to nejlepší. Když se
tomu bude věnovat, tak bude super,“ dodává a do rytmu přitakává.
Jsou jednou velkou zpívající rodinou, kde si
každý může vybrat, čeho se bude držet a
jakým směrem bude pokračovat. Velký po-

88

díl na tom mají určitě rodiče, zpěvačka Šárka Rezková a klavírista Otto Solčány. Svůj
hudební dar předali další generaci, která
se naštěstí drží svého umění a rozvíjí svůj
talent nevídanou rychlostí. „Naše dětství
bylo skvělý, plný lásky a humoru,“ přidává
Otto. „Jako všichni bráchové jsme se i prali,
dneska ale máme skvělej a pevnej vztah,“
dodává hrdě. Svůj bratrský vztah zpečeťují i
ukázkou své novinky, kde kluci spojili beatbox a normální zpěv dohromady. Zatím
mají za sebou první písničku, ale rozhodně
se vyplatí v tom pokračovat. „Je zajímavé
to spojit a do budoucna o tom přemýšlíme.
Jsme přece bratři, tak bychom měli dělat
něco společného,“ směje se Otto a Filip se
k němu přidává.

FILIP SOLČÁNY

Prostě jsem se zjevil a strhnul
na sebe veškerou pozornost
ASI SE PTÁ KAŽDÝ, ALE PROČ
ZROVNA BEATBOX?
Začal jsem v deseti letech. Paradoxně mě

inspiroval jeden kluk v první řadě Superstar.
Strašně se mi jeho vystoupení líbilo. I když
to je pěvecká soutěž, tak tam vystoupil a
znělo to dobře. V tu chvíli mě to chytlo.

TAKŽE ZE DNE NA DEN SE Z TEBE
STAL JEDEN Z NAŠICH NEJLEPŠÍCH BEATBOXERŮ?
Takhle to úplně nebylo. Začalo to tím, že
jsem dostal od bráchy počítač, tam si našel
pár videí s beatboxem. Snažil jsem se odposlouchávat jednotlivý beaty beatboxerů.
Takhle jsem se učil. Celkově se tomu věnuju
už osm let a aktivně kolem pěti let.

MYSLÍŠ SI, ŽE JE TO HODNĚ
O TALENTU?
Talent asi mám, jinak bych nebyl tam, kde
jsem. Je hodně potřeba, stejně tak i hudební sluch. Ale jde hlavně o tu práci. Beatbox
je o tréninku. Může se i stát, že se to někdo i s velkým hudebním talentem nenaučí
nikdy.

JAK SES ALE DOSTAL TAK
VYSOKO?

Příběh

každá máma trochu strach. Dokonce pro
mě i dojížděla.

CHODÍ MÁMA S BRÁCHOU NA
TVOJE KONCERTY?
Brácha na jednom nebo na dvou byl, ale
moc na to není. Nedělá mu moc dobře to
prostředí. Co se týče mamky, tak ta mě slyšela na koncertě jednou, když jsem vystupoval po ní. Ale jinak je lepší, když rodiče
nechodí na koncerty, protože pak mám
pocit, že nemůžu úplně všechno, co bych
chtěl.

MÁMA JE VELKÁ HUDEBNICE,
ZPĚVAČKA. MĚL JSI NĚKDY
MOŽNOST S NÍ NĚCO NATOČIT,
ZAZPÍVAT SI S NÍ?
Zrovna nedávno vyšla mamce nová deska
a jednu písničku jsme nazpívali společně.
Jmenuje se Chvíle zlá. Pokusili jsme se o
spojení beatboxu a amerického country. Je
to neobvyklá složka.

JE PRO TEBE RODINA HODNĚ
DŮLEŽITÁ?

Ve čtrnácti jsem se zúčastnil svojí první
soutěže v Battlu. To je soutěž mezi dvěma
beatboxery, kteří mají dvě minuty na to
předvést, co v nich je. Něco jako duel. Pak
se určí, kdo je lepší.

NEMĚL JSI STRACH, KDYŽ SI SE
TAM VE ČTRNÁCTI OBJEVIL MEZI
STARŠÍMA A CHTĚL SE S NIMI
„UTKAT“?
Strach jsem neměl. Byli tam kluci, kterým
bylo sice třeba dvacet, a ne všichni na mě
koukali přátelsky. Pak jsem ale vystoupil a
bylo to. Závist je v tomhle prostředí vždycky. Já se prostě zjevil a strhnul na sebe veškerou pozornost. V tu chvíli jsem si řekl, že
jo! Tohle je to, co chci dělat, je to můj smysl
života.

NEBYLI PROTI TOMU DOMA
NĚJAKÉ VÝHRADY? TAKHLE
MLADÝ A V TAKOVÉ SPOLEČNOSTI…
Jelikož je mamka muzikant, tak to chápala
a respektovala. Ale pochopitelně měla jako

Je to základ. Stejně jako je základ v tomhle
prostředí mít kolem sebe velkej pevnej tým,
tak rodinu, co umí člověka podržet. Jinak
jsem ale hroznej komediant, roznáším radost, kam se podívám. Mám kolem sebe
ale lidi, kteří se trápí a mají problémy, který
já vůbec nemám. Pak mi je jich líto a pokouším se jim pomoct sám. Snažím se být
pozitivní člověk, je přece potřeba radovat
se ze života.

KDO SE TRÁPÍ?
Někdy mamka. Od té doby, co Jirka Brabec,
mámin manžel, spáchal sebevraždu, nastalo pro nás pro všechny nelehké období.
Otto se například musel stát hlavou rodiny,
starat se o mámu, o nás s bráchou. Snažíme se proto mamce ve všem pomáhat.

JAK VZPOMÍNÁŠ NA SVÉ DĚTSTVÍ KOLEM VELKÝCH MUZIKANTŮ?
Dětství bylo fajn. Pak ale přišla Jirkova smrt
a nebylo to lehký. Na Jirku ale rád vzpomínám. Třeba když jsem byl nemocnej, tak mi
koupil CD Elvise, kterého jsem v té době
zbožňoval.

Jsem průkopník, co prošlapává cestičku dalším…

VUJE. SETKAL SES VŮBEC NĚKDY
S KRITIKOU?
Setkal a setkávám. Kritika je hrozně důležitá. Člověk se musí nějak posouvat. Sám
brácha mi v tom hodně pomáhá, když
za ním přijdu se o něčem poradit, tak mi
řekne rovnou na rovinu, jak to je a co si
o tom myslí. Upřímně, mě chválí spoustu
lidí. Někdy na internetu se objeví negativní
komentář, ale to je všude.

TAKŽE BY SE DALO ŘÍCT, ŽE TĚ
SPÍŠE POCHVALY ŽENOU DOPŘEDU?
To je právě to, co mi nestačí. Vím, že se
mám třeba dobře, ale mě to přijde málo.
Mám pocit, že chci víc.

TÍM VÍC MYSLÍŠ TŘEBA TVOJE
SPOLEČNÉ TURNÉ S RYTMUSEM?
POVAŽUJEŠ TO ZA SVŮJ VRCHOL?
Splnil se mi tím sen, ale vrchol to rozhodně
není. Upřímně mě trošku štve, že si to lidé
myslí. Jsem teoreticky první beatboxer, který s Rytmusem takhle vystupuje. Otevře mi
to cestu tady u nás, ale chci dál.

CO TEDY POVAŽUJEŠ ZA SVŮJ
VRCHOL? KAM TO CHCEŠ JEŠTĚ
DOTÁHNOUT?
Mým cílem je svět. Rozhodně tu nechci
zůstat. Chci uvést beatbox do takového
stavu, kdy lidi budou říkat, že to je vážně
umění. Mnoho lidí, hlavně těch starších, si
myslí, že beatbox je jen prskání.

JAK SE K TOMUHLE POSTOJI
STAVÍŠ?
Vím, že to tak není. Jde o to, že ne mnoho
beatboxerů je kvalitních. Pak to opravdu
někdy zní, jako když prskají. Já oproti nim
zním třeba jako bicí. Ty zvuky mám krystalický, jsem hodně dynamickej. Je to úplně
něco jiného. Akorát takového beatboxu je
u nás málo.

ZMÍNIL JSI, ŽE TVŮJ CÍL JE SVĚT.
MYSLÍŠ, ŽE JE TO AŽ TAK JEDNODUCHÝ PRORAZIT TŘEBA I ZA
OCEÁNEM?
Právě proto musím být na vrcholu nejdřív
tady. Dostávat se k tomu postupně, přes
jednotlivé země. Amerika by byla skvělá,
ale to je práce na několik let se tam dostat.
Tím vrcholem by ale určitě bylo stát vedle
těch nejlepších. Celkově na to v Americe líp
koukaj, protože beatbox tam vznikl.

MNOHO LIDÍ TĚ CHVÁLÍ A OBDI-
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Příběh

NATOČENÍ TVÉHO VIDEOKLIPU
NEW LEVEL BY SE DALO POVAŽOVAT ZA DALŠÍ VELKÝ KROK
V TVÉM ŽIVOTĚ, NEMYSLÍŠ?
Je to startovní bod, kdy se začíná něco po-

OTTO SOLČÁNY

Chci zpívat a umřít na pódiu
KDY SE TO V TOBĚ ZLOMILO, A
ŘEKL SIS, ŽE BUDEŠ ZPÍVAT?

STEJNĚ TAK JSI NEDÁVNO
DOTOČIL SVŮJ PRVNÍ VIDEOKLIP.
VĚŘÍŠ, ŽE TI TO OTEVŘE DVEŘE
DÁL?
Doufám. Musím na sebe upozornit. Sám
na sobě tvrdě pracuju. Dodělali jsme písničku a jede se dál, nesmíme zaspat. Mám
často pochybnosti. Spíš než o sobě, tak o
druhých lidech kolem sebe.

MYSLÍŠ TÍM NĚCO
KONKRÉTNÍHO?
Spíš obecně, že hodně lidí naslibuje spoustu věcí a nakonec nic z toho nevyjde. Jednou se nic neděje, ale když už je to po desátý, tak už to není normální. Všechno je to
hodně o lidech.

JAKÝ JE TEDY TVŮJ SEN,
VRCHOL ŽIVOTA, KTERÉHO
CHCEŠ DOSÁHNOUT?
Já chci hlavně zpívat a pomáhat lidem. Mně
nejde ani tolik o slávu, ale když se tím chci
živit, tak je strašně důležitá. Pro mě je hlavní, když to lidi baví. Smyslem mého života
je hudba. Chci zpívat a umřít na pódiu.

Musel jsem vyrůst v dospělého člověka
ZMÍNIL SES O TOM, ŽE RÁD POMÁHÁŠ LIDEM. BEREŠ TO JAKO
POSELSTVÍ?
Pomáhat se snažím, ale není to jednoduchý. Člověk si musí pomoct hlavně sám. Je
ale důležitý mít kolem lidi, kteří vás podrží.

JAKÉ LIDI MÁŠ NA MYSLI?
Pro mě je to určitě mamka. Já jsem třeba
její věrná kopie, jsme stejný povahou, chováním, vším. Když jsem od ní vzdálenej, tak
často cítím, co prožívá.

PAMATUJEŠ SI, CO PROŽÍVALA,
KDYŽ SE JEJÍ MANŽEL JIŘÍ BRABEC ZAVRAŽDIL?

řádnýho dít. Je to první regulérní beatboxovej klip u nás. Je to nová kategorie.

V ČEM KONKRÉTNĚ?
Hlavně v tom, že lidi na to nebyli pořádně
připravený. Vybral jsem si tím těžkou cestu.
Jsem takový průkopník. Já jsem ten, kdo
prošlape cestu ostatním beatboxerům tady.
Sám jsem z toho „vyplesklej“ být takhle
v něčem první…
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Bylo to hlavně minulý rok, kdy jsem přezpíval dvě písničky, vyvěsil jsem je na internet
a čekal, co se bude dít. Naštěstí se ozvaly
kladné ohlasy. Stále jsem si ale říkal, co dál?

NEBYL TO I BRÁCHA FILIP,
KDO TĚ TROŠKU MOTIVOVAL
K PRÁCI?
Dalo by se to tak říct. Filip už byl rozjetej a
úspěšnej, k tomu je ještě mladší. Tak jsem si
řekl, že už musím taky něco udělat.

Nejenom její, ale i náš život se obrátil vzhůru nohama. Bylo to měsíc před Vánocemi,
mně bylo tehdy dvanáct let a okamžitě
jsem musel vyrůst v dospělého člověka a
postarat se o bráchy i o mámu. Hodně mi
důvěřovala. Nejvíc nám ale v té době pomohl náš táta, Otto. Dodnes spolu mají
krásný vztah. My všichni.

JAKÉ BYLY TY PRVNÍ VÁNOCE?
Byly rozhodně něčím smutné, ale zároveň
byla všude kolem cítit láska. Dlouho nám
ale s mamkou trvalo, než jsme si Vánoce

MAMKA OBJEVUJE?

NAPLNIL SE TVŮJ OSUD?

Je to celkově její příběh, od jejího narození
až po současnost. Jak to všechno začalo,
jak ona našla svůj dar, ale taky kdy nastaly
chvíle, které pro ni nebyly nejlepší.

Čekám, ale věřím tomu, že to přijde. Na
druhou stranu už to člověka taky kolikrát
nebaví. Někdy mě to dost štve. Všude mám
daný, že přijde úspěch, a tak furt čekám…

Paradoxně jsem se nikdy nechtěl věnovat
hudbě. Chtěl jsem být herec. Ale postupně
jsem se dostával spíše k hudebním nástrojům, zpěvu a bylo to.

Někdy bych se tak rád nudil

MÁŠ NA SOBĚ I NĚKOLIK TETOVÁNÍ S TĚMITO MOTIVY. JSOU
PRO TEBE HODNĚ DŮLEŽITÉ?

BYL JSI VE SPRÁVNÝ ČAS NA
SPRÁVNÉM MÍSTĚ?

Už od malička. Díky duchovnu jsem si odpověděl na hodně otázek a díky tomu jsem
i klidnější. Intenzivně jsem s tím ale začal
před rokem. Je to o myšlení, o tom, že každý by měl poslouchat svůj vnitřní hlas. Když
je člověk negativní, tak je jasný, že jeho život jde dolů. Celkově je život boj.

zase začali užívat.

Osudové setkání
JAK SI SE STAVĚL K HUDBĚ
V MLÁDÍ?

Přesně tak. Díky kamarádce jsem se dostal
až k jednomu člověku, co si poslechl mou
nahrávku. Bylo to osudové setkání. Jemu se
to líbilo a nastala spolupráce. Sám mi nyní
skládá úžasnou hudbu a jeho přítelkyně mi
píše texty. Umí mě skvěle odhadnout a texty mi píše rovnou „na tělo“.

TY SÁM MÁŠ AMBICE K TOMU
SI SÁM PSÁT TEXTY A SKLÁDAT
HUDBU?
Snažím se o to, ale není to ono. Když se
o to pokusím, tak se snažím vypisovat celý
příběh, aby to dávalo smysl. Neumím ale
text napsat jednoduše, aby přitom měl
hloubku. Věřím ale, že jednoho dne něco
pořádného napíšu. Už takhle jsem napsal
dva použitelné texty. Jeden i o své mamce.

V JAKÉ PODOBĚ SE TAM

VÍM O TOBĚ, ŽE VĚŘÍŠ HLAVNĚ
V ANDĚLY, VYKLÁDÁŠ KARTY...
KDY JSI TO V SOBĚ OBJEVIL?

VYKLÁDÁŠ KARTY NĚKDY I
SOBĚ?
Dar vykládat karty má každý z nás, ale každý to také cítí jinak. Někteří k tomu mají
blíž. Sobě jsem si karty často vykládal, ale
už si je nevykládám, protože se mi stále
vrací zpět.

Jsou to hlavně andělé, různé energie, ale
třeba i kříž, co mám vytetovaný na krku.
Nechal jsem si třeba vytetovat nápis: „ Miluj sám sebe a budeš milován“. Protože
hlavní je nelhat sám sobě a já docílil toho,
že se mám rád takovej, jakej jsem. A to je
pro mě strašně důležitý.

KTERÁ ENERGIE JE PRO TEBE
V ŽIVOTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
Je to láska. Věřim, že jednou někdo přijde a
bude to. Já jsem ale strašně vybíravej, hlavně ve vztazích. Mám to hlavně po mamce.
Právě ona nasadila vysokou laťku, tím jaká
je. Všechno ale nemůže být ideální. Slyšel
jsem, že kdyby bylo všechno ideální, tak
bychom se nudili, ale já bych se někdy tak
rád nudil!

CO TO PŘESNĚ ZNAMENÁ?
Neustále mi vychází, že je vše pozitivní, na
správné cestě. Že se mám věnovat hudbě,
že přijde blahobyt.

TOHO VŠEHO UŽ SES DOČKAL?

Text a foto Kateřina Korunková
Autorka je studentkou univerzity Jana
Amose Komenského v Praze
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LÁKAJÍ MĚ

NOVÉ ZAČÁTKY
Loňský rok toho zpěvačka Marta Jandová stihla poměrně dost. Zahrála si
v muzikálu i seriálu, měla spoustu vystoupení se svou kapelou. Ale hlavně
se jí na začátku srpna narodila dcerka Maruška, takže z rockerky a dcery
známého zpěváka Petra Jandy se stala konečně máma.

JAK PRO VÁS ZAČAL LETOŠNÍ
ROK?
Velice poklidně. Pozvali jsme domů pár přátel a strávili s nimi jen takového malinkého
Silvestra. Seděli jsme u stolu a hráli Máme
rádi Česko, povídali si a popíjeli. Já tedy ne,
protože ještě kojím. Ale šla jsem spát až
ve dvě hodiny ráno, což už jsem neudělala několik měsíců. Maruška Silvestra klidně
prospala přesto, že na Vinohradech, kde
bydlíme, se ozývaly rány z petard, jako kdyby byla Praha ve válce. Naštěstí jsem měla
pejsky ještě na hlídání v Říčanech, takže
jsem se o ně nemusela bát. Těsně před Silvestrem jsem se totiž vrátila z koncertního
turné po Německu a ještě jsem si je nestačila vyzvednout.

TO UŽ JSTE ZVLÁDLA I KONCERTNÍ TURNÉ?
Narozením Marušky jsem práci částečně
odřízla. Dotočila jsem seriál Gympl, v říjnu skončil muzikál Les Misérables, v němž
jsem si zahrála mrchu Madame Thénardier,
a další nabídky na muzikály už jsem odmítla. Koncerty s kapelou (Die Happy – pozn.
red.) si ale nechci nechat ujít. Na konci
února nám v Německu vychází další deska. Všechno bylo vymyšlené tak, abychom
s Maruškou měly dokonalý servis a já abych
od ní byla pryč jen tu nejnutnější dobu.
Do Německa jsme letěli a mezi městy, kde
jsme koncertovali, jsme se pohybovali vlakem. Když jsem byla na jevišti, o Marušku
se staral přítel (gynekolog Miroslav Verner
– pozn.red.), takže byla s tatínkem a nic jí
nechybělo. Na jaře nás čeká další turné,
budeme mít vždycky čtyři koncerty a tři
dny volna a opět budeme jezdit vlakem.
Mezi koncerty budu zůstávat v Německu,
aspoň s Maruškou navštívíme kamarády
v Hamburku a taky bývalou tchyni s tchánem, kteří žijí kousek od Stuttgartu.

JE HEZKÉ A TAKÉ DOST VZÁCNÉ,
ŽE S NIMI MÁTE TAKOVÝ VZTAH.
Rozvedená jsem už šestnáct let, ale
s mým bývalým mužem (Thorsten Mewes,
frontman kapely Die Happy – pozn.red.) si
dost často telefonujeme a vídáme se, jsme
dobří kamarádi. A protože on má tříletého syna, na leccos jsem se ho vyptávala.
Byl totiž nějaký čas se synem na mateřské,
takže je dobrý zdroj informací. Jeho rodiče
mě berou jako dceru. Když náš vztah skončil, řekli mi, ať se nestěhuju pryč, ať u nich
zůstanu. Před pár týdny jsem jim přivezla
ukázat Marušku, byli z ní nadšení, zamilo-
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vali si i mého přítele. Oni jsou mí němečtí
rodiče. Říkali, že až bude Maruška větší,
že mi ji klidně budou hlídat. A nejen oni,
skoro v každém větším městě mám kamarády, takže bude mít kam jezdit na prázdniny. Ráda bych, aby tam trávila nějaký čas
a naučila se dobře německy. Když už má
vedle českého i německý pas, bylo by hloupé, kdyby německy nemluvila. Já vím, je to
předčasné plánovat, ale ono to uteče, moc
dobře to vím.

NEMÁTE V SOBĚ TROCHU POCIT
URČITÉ ROZPOLCENOSTI? DLOUHO JSTE ŽILA V NĚMECKU, PAK
JSTE PŘESÍDLILA ZPÁTKY DO
ČESKÉ REPUBLIKY. TAM MÁTE
PŘÁTELE A KAPELU, TADY ZASE
LÁSKU A RODINU?
Rozpolcená nejsem, já cestuju moc ráda.
Po určité době se mi vždycky začnou zapalovat lýtka a cítím, že bych chtěla odjet
někam pryč. V devatenácti jsem vyrazila do

Německa a ve třiatřiceti se vrátila zpátky
do Čech. Tady se zatím cítím moc dobře,
navíc odjet by bylo složité, když už mám
Marušku a mám tu rozvětvenou rodinu.
Lidi se mě často ptají, jaké to je všeho nechat a odjet do jiné země. Mně to ale vůbec
nevadí, naopak. Mám ráda nové začátky,
je osvobozující začít znovu a s úplně čistým
štítem. Zážitky vám zůstanou, stejně jako
lidi, které milujete.

NENÍ TROCHU KOMPLIKOVANÉ
ŽÍT V ČESKÉ REPUBLICE A KAPELU MÍT V NĚMECKU?
Vůbec ne, protože jsme neustále v kontaktu. Když jsem ještě neměla Marušku, jezdila
jsem sem a tam, teď jezdím s ní i s přítelem.
Když jsme natáčeli poslední desku, vznikala v Německu, ale zpěv v Čechách, producent přijel za tátou do studia na Propast,
já nahrávala písničky a sousedka zatím jezdila kolem s Maruškou v kočárku. Když se

probouzela, přivezla mi ji nakojit. Naše kapela je fajn komunita v tom nejlepším slova smyslu. Oni okamžitě mezi sebe přijali
i mého partnera, byli jsme všichni společně
na dovolené na lodi, jezdí sem za námi do
Čech. Čím jsem starší, tím víc potřebuju
mít kolem sebe harmonii. Konfliktům, které se mě netýkají, se vyhýbám. A ty, k nimž
mám co říct, se snažím vyřešit. Jsem zvyklá
být mezi lidmi, potřebuju je kolem sebe.
Máma s tátou měli hodně přátel, kteří za
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námi průběžně jezdili, možná proto se tak
dobře cítím ve společnosti. Tím nemyslím
večírky, ale společnost lidí, které mám ráda.
V Německu jsem si to hodně užívala, Němci jsou neuvěřitelně družní. Když jsem žila
v Hamburku, pronajali jsme si třeba dům na
Mallorce a jeli všichni společně na dovolenou, bylo nás něco ke dvaceti. Často jsme
taky pořádali hrací večírky. Vždycky jsme
se u někoho sešli, udělali nějaké obložené
mísy a hráli karty nebo deskové hry. Teď na
to ještě nemám moc času, ale ráda bych
časem podobné akce občas pořádala, až
bude Maruška ještě o trošku větší.

JAKO MÁMA JSTE TAKY KLIDNÁ
A HARMONICKÁ? NEBO OBČAS
PANIKAŘÍTE?
Jasně, že občas panikařím. Například jsem
těžce nesla Maruščino první očkování.
Nebo jsem nervózní, když si domlouvám
nějakou práci, jestli všechno klapne. Teď
mě čeká porotcování v Hlasu Česko Slovenska, bude to pár náročných dní, Marušku bude hlídat přítel nebo bude i se mnou
a s mou kamarádkou na natáčení, takže
o ni bude dobře postaráno. Občas mě přepadají pochyby, jestli jsem dobrá matka.
Ale když vidím, že některé ženy odloží dítě
po pár týdnech a vracejí se naplno do prá-
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ce, tak se uklidním. Já jsem si vždycky přála
dceru a plánovala si, jak z nás budou kamarádky, jak budeme probírat kluky, a tak.
Doufám, že bude chtít. Těším se na to a raduju se ze všech našich společných chvil.
Marta Jandová se narodila 13. dubna
1974 v Praze, jejím otcem je zpěvák kapely
Olympic Petr Janda. Vystudovala střední školu
ekonomickou se zaměřením na jazyky. V 19
letech se seznámila s kytaristou německé kapely
Die Happy Thorstenem Mewesem a odjela s ním
do Německa. Začala s kapelou zpívat a k tomu
pracovala v čajovně, jako sekretářka, roznášela
letáky a vystřídala řadu dalších profesí. Za
Thorstena se později provdala. Ve svých třiatřiceti
letech Marta přesídlila zpátky do Čech. Viděli
jsme ji tu v muzikálech Baron Prášil, Hamlet
ad., zasedla v porotě první řady soutěže Česko
slovenská Superstar. Jejím pozdějším partnerem
byl také německý popový zpěvák Sasha. Nyní žije
s gynekologem Miroslavem Vernerem, s nímž má
půlroční dcerku Marii.

Třeba když Marušku v noci kojím a ona mě
drží svou malou ručičkou. Nedávno objevila, že umí křičet, tak si mě křikem přivolává. Ne pláčem, prostě vykřikne. Třeba z ní
bude rockerka. Když pase koníčky, vidím,

jak se snaží, už nemůže, ale pořád bojuje.
Je to malá Lvice. Jsem ráda, že je narozená v tak silném znamení, holky to mají na
světě přeci jen o něco těžší, tak není vůbec
špatný, když se Maruška bude umět prosadit. Ascendent má ve Vahách. Kamarádka,
která se zabývá numerologií, mi říkala, že
Maruška by měla být týmový hráč, že si život bude spíš užívat a nebude nějaká paní
akurátní. Já si hlavně přeju, aby byla šťastná
a spokojená a dělala profesi, která ji bude
naplňovat. Aby se mohla smát a přicházet
domů bez stresu.

HNED NA ZAČÁTKU NAŠEHO
POVÍDÁNÍ JSTE MĚ ROZESMÁLA
POZNÁMKOU, ŽE JSTE MĚLA
VELMI DOBROU PRŮPRAVU NA
MATEŘSTVÍ DÍKY SVÝM MALÝM
SESTRÁM, KTERÉ MÁ VÁŠ TÁTA
SE SOUČASNOU MANŽELKOU
ALICÍ. MÁTE TEĎ ZPĚTNĚ POCIT,
ŽE JSTE NAPROSTO VĚDĚLA, DO
ČEHO JDETE, NEBO JSTE BYLA
NĚČÍM ZASKOČENÁ?
Myslím, že jsem věděla, do čeho jdu, ale
asi mě zaskočily ty pocity, které se ze mě
derou. Prostě mateřské hormony. V těhotenství jsem byla asi týden u táty a u Alice
a prožívala tak s nimi intenzivně celé dny.

Anežce jsou čtyři a Rozárce rok a půl a je
jich plný dům. Všude pobíhaly, roztahaly
hračky, vykřikovaly, smály se. V jednu chvíli
jsem posílala fotku svému příteli, aby taky
věděl, co ho čeká. S dětmi je život prostě plnej. Táta říkal, že kdyby se neseznámil
s Alicí, žil by ve velkým smutným prázdným
domě. Takhle pozoruje ten šrumec a je naprosto šťastnej. Říká se, že kluci dělají kluky
a chlapi dělají holky. Táta byl kluk, když se
narodil můj brácha Petr, který už taky nežije. Teď má čtyři dcery (ze vztahu s produkční Martinou ještě jednadvacetiletou Elišku –
pozn.red.), jednu vnučku a je ze všech těch
milovaných ženských kolem sebe šťastnej.
Já mám taky ráda všechny blízké kolem
sebe. Ráda o ně pečuju, peču, připravuju
pohoštění. To mám po mamince, ona byla
velký srdcař. O všechny se starala, všechny
vyslechla. Nemám na ni ani jednu ošklivou
vzpomínku. Umřela tak dávno a já žiju víc
života bez ní než s ní. O leccos jsem v životě přišla, proto si vážím toho, co teď mám,
protože vím, jak je snadný o to přijít.

kolem sebe svou rodinu, my dva s tátou
jsme rádi mezi lidmi. Máme trochu i společný smysl pro humor, i když já nejsem
zdaleka tak vtipná, jako je on. Ted navíc
s tátou podnikáme. Dovážíme sem australskou kosmetiku z papáji, čistě přírodní
produkt. Sama jsem ji vyzkoušela na sobě
i na Marušce a jsem z ní naprosto nadšená,
stejně jako táta, a on jen tak něčemu nevě-

domeček. Ale na druhou stranu člověk si
musí život trochu užít, nemůže pořád jen
pracovat. K čemu mi bude v sedmdesáti
dům, když budu udřená. Taky například
necvičím, i když vím, že už bych měla. Jestli
bych si přála víc času? Rozhodně víc času,
který bych mohla strávit se svou maminkou. Přála bych si, aby neumřela. A abych
jí mohla ukázat Marušku. Už jsem o tom

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ
Stojím v postýlce, držím se za šprycle, křičím a pořád nikdo nejde. Měla jsem plnou
plínku a chtěla jsem přebalit. A hlavně jsem v pokoji nechtěla být sama. Pamatuju si na
svit lampičky, která byla hnědá a protože měla propálený širm, někdo tam dal kytku. Tu
lampičku jsem pak dlouho měla na nočním stolku, milovala jsem ji. V téhle vzpomínce
mi mohlo být tak rok a půl.

ří. Musím říct, že práce, která s touhle činností souvisí, je pro mě něco úplně nového,
a moc mě to baví.

V ČEM JSTE PO TÁTOVI?

MÁTE NĚKDY POCIT, ŽE BYSTE
MĚLA NEBO CHTĚLA MÍT
NĚČEHO VÍC? TALENTU, SLÁVY,
PENĚZ, ČASU?

Po něm jsem zdědila hudební talent a jistou
tvrdohlavost. A prý jsme někdy i podobně
náladoví. Po tátovi mám ale hlavně společenskost. Zatímco maminka měla ráda

Na jednu stranu si říkám, že ano, někdy
jsem docela lempl, nedotahuju věci do konce. Měla jsem tolik nápadů a tolik jich neuskutečnila. Už jsem mohla mít svůj vysněný

někde mluvila, ale kdybych měla tu moc,
založila bych si cestovní kancelář, která by
vozila lidi do jejich šťastných chvil. Do dětství nebo do doby, kdy byli zamilovaní. Že
by se člověk vtělil sám do sebe v jiném čase.
Já bych se chtěla vtělit do minulosti, abych
mohla obejmout maminku.

Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová
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PŘEDPLATNÉ

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

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: ...........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
ZDRAVÉ
SVAČINKY
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