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 4 >
Těhotní 

muži?

Tak vás vítám po prázdninách. Doufám, 
že jste si odpočinuli, viděli a prožili něco 
hezkého a že se s plnou vervou vrháte do 
školního roku. Přiznám se, že mě to vrhání 
nějak rok do roku stojí víc sil. Jsem vylože-
ně letní typ, takže už ta představa, že léto 
končí a já na to další budu muset zase tři 
čtvrtě roku čekat, není příliš lákavá. A ještě 
k tomu škola, kroužky, tréninky… Pokud 
máte děti školou povinné, určitě to znáte. 
Konec letní pohodičky a rovnýma nohama 
do povinností  a drobných nepříjemností. 
No, abyste se úplně nezhroutili, jsme tady 
ještě my a naše  porce dobré nálady.   Ur-
čitě si říkáte, co jsme pro vás připravili no-
vého. Tak kromě většího počtu stran, které 
jsme se rozhodli vám servírovat už pravidel-
ně, přinášíme nový seriál o tom, jak se žije 
s dvojčátky.  Nově budeme zařazovat i rub-
riku Psychotéma, kde se budeme  dotýkat 
zajímavých témat, o nichž se mnohdy příliš 
nemluví. I po prázdninách na vás budou 
čekat Příběhy, novinky ze světa zdraví, krá-
sy a výživy a spousta zajímavostí ze světa 
těhulek. V tomto čísle byste si určitě neměli 
nechat ujít článek o mrtvém moři, o tom, jak 
se i na podzim cítit skvěle, nebo o tom, jaké 
pomůcky vybrat dětem do školy…
Budeme doufat, že díky nám svou podzim-
ní depresi snadno překonáte a že se na nás 
zase příští měsíc budete těšit.

Titulní foto: Tomáš Pánek
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Určitě už jste o tom slyšeli. Maminka otěhotní 

a příznaky těhotenství se objeví i u tatínka.

Říká se tomu couvade syndrom a trpí jimi až 20 % 

partnerů těhotných žen. 

Úžasně to popisuje Radkin Honzák v Psycho-

logii Dnes, který cituje ve svém článku české-

ho cestovatele a dobrodruha A. V. Friče, který 

popisuje v knize Indiáni Jižní Ameriky porod 

u kmene Bororó: Na břehu řeky byl postaven 

nízký domek ze suchého rákosí a do toho 

domku byla přivedena rodička a ponechána 

o samotě. Musel jsem se přemáhat, když 

páni čarodějové zapálili boudu z několika 

stran. Pak s velkým řevem se pustili ke vcho-

du do boudy. Nepopsatelný výkřik bolesti 

a leknutí přerušil jejich řev a pak vše utichlo. 
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Z kouře a hořící slámy vyběhla malá ma-

minka s nově narozeným děťátkem. Úlek 

byl asi prostředkem, který usnadnil po-

rod. Skočila do říčky, přebrodila a přepla-

vala na druhou stranu, tam se otřepala 

a přeplavala zpět. Od starších žen přijala 

bambusový „panakú“, dala do něho plo-

váním vykoupané novorozeně, zavěsila si 

koš na záda, připjala jej lýkem na čelo, 

vzala lopatku z tvrdého dřeva a šla do 

lesa sbírat jedlé kořeny. Jak jí bylo? Ale 

tvářila se vesele a spokojeně. Zato ubo-

ze vypadal její manžel. Ležel na lůžku 

a zle naříkal. Všichni obyvatelé „baita“ 

se nahrnuli do jeho domku a smutni mu 

útrpně domlouvali a tišili ho. Protože se 

k tomu připletl můj tlumočník, dověděl 

jsem se, že muž je těžce nemocen. Po 

delším pátrání zjistil, že nemoc se jmenu-

je kuvade a jejím smyslem je odlákat zlé 

duchy, kteří by mohli otevřenou ranou po 

porodu ohrozit matku.“

Těhotenství a porod jsou mysteria přesa-

hující naši každodenní zkušenost, a není 

tedy divu, že se k nim váže mnoho pověr, 

magických praktik a hlavně emocionálního 

doprovodu. Že nás od Bororů dělí několik 

civilizačních etap, neznamená, že u nás 

něco podobného není možné. A jmenuje 

se to stále kuvade, přestože se to píše jinak.

 

�� NEVOLNOST Z EMPATIE…
Sám Radkin Honzák popisuje případ pa-

cienta, který vykazuje obdobné sympto-

my. Trápí ho ranní zvracení, nechutenství, 

časté nucení na stolici, bodavé bolesti 

v nadbřišku a křečovité bolesti celého bři-

cha, navíc během posledních šesti týdnů 

zhubnul z 82 na 75 kg. Zvrací prakticky 

po každém jídle, v žaludku neudrží nic, 

hubne, trpí častým močením, má píchání 

u srdce. Bolesti břicha jsou značně ob-

těžující, celodenní, bez souvislosti s pří-

jmem potravy, v noci však spí. 

Vysvětluje, že pacient byl vyšetřen doslo-

va „skrz – naskrz“, aniž se našla příčina 

jeho obtíží. Při psychiatrickém vyšetření 

byla probrána životní situace pacienta, 

kterou on sám vnímá jako dobrou, kdyby 

ho netrápily trávicí obtíže. Z časové osy 

vyplývá, že ty začaly před rokem stejně 

jako partnerčino těhotenství. Nebylo plá-

nované, ale také ne nevítané. Objevily se 

však problémy: v pátém měsíci těhoten-

ství byla partnerka účastnicí vcelku ba-

nální autonehody bez následků, ale s do-

datečným zvýšením úzkosti jak u ní, tak 

u partnera (pacienta). Trávicí obtíže pa-

cienta kulminovaly na konci partnerčina 

těhotenství a po porodu, kdy se pro jejich 

úpornost dostal do odborné péče. Bez 

zajímavosti není ani souběžný výskyt prů-

jmů při průjmových obtížích synka, který 

také svědčí pro vznik symptomu cestou 

zvýšené empatie. Po rozboru situace, 

vysvětlení mechanismu vzniku příznaků 

a aplikaci malé dávky antidepresiva, po-

tíže do týdne ustoupily. 

�� KAŽDÝ PÁTÝ MUŽ
Máte pocit, že je to nesmysl a že by se to 

vám stát nemohlo? Mohu vás ubezpečit, 

že 20% není žádné malé číslo, celá pětina 

mužů tímto syndromem trpí a má podob-

né potíže.  Jejich léčení je poměrně snadné 

- jen je zapotřebí si připustit, že jsou věci 

mezi nebem a zemí, které nelze tak úplně 

racionálně vysvětlit.

Zdroj: Radkin Honzák (Psychologie Dnes) 

Foto: SAMphoto.cz
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Výživa 
v těhotenství

O tom, že je v těhotenství 

správná výživa nesmírně 

důležitá, není žádných pochyb. 

Každá maminka chce udělat 

pro své dítě to nejlepší, proto 

je zapotřebí dodat mu ve chvíli 

vývoje vše, co potřebuje… 

www.rodinaaja.cz6
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Samozřejmě to ale neznamená, že by měla 

jíst za dva, jak se nám to snažili vsugerovat 

naše babičky. Kalorické potřeby plodu jsou 

pouhých 300 kcal denně, což znamená, že 

optimální energetický průměr maminky by 

se měl pohybovat kolem 2400 kcal denně. 

Přejídání tedy miminku nesvědčí. Stejně tak 

je pro něj ale nebezpečné, pokud žena ve 

snaze příliš nepřibrat raději nejí a přísun ka-

lorií drasticky omezuje. 

A jak by měla vypadat strava těhotné ženy?

Měla být pravidelná a vyvážená, bohatá na 

vitaminy a minerály. Měla by obsahovat do-

statek ovoce a zeleniny. Zapomínat by se 

nemělo ani na potraviny bohaté na vlákni-

nu. Vyvážená strava podporuje správný růst 

dítěte a vývoj jeho mozku. 

�� ZÁKLADNÍ SLOŽKY VÝŽIVY: 

Bílkoviny (proteiny) jsou stavebními ka-

meny lidských buněk. Proto jsou důležité 

i pro vývoj plodu. Jejich denní příjem by měl 

činit 60 až 75 g. Ty jsou obsaženy zhruba 

v 180 – 250 g masa. Upřednostňovat by 

se mělo maso z ryb, drůbeže, libové ho-

vězí nebo telecí. Na bílkoviny je také bo-

haté mléko, luštěniny a cereálie. V dnešní 

době obsahuje vyvážená strava dostatečné 

množství bílkovin. 

Tuky (lipidy) jsou širokou skupinou látek. 

Některé z nich jsou nepostradatelné, jiné 

naopak škodlivé. V těhotenství hrají velkou 

roli takzvané esenciální mastné kyseliny, 

které jsou důležité pro vývoj mozku plodu. 

Tyto mastné kyseliny si žena nedokáže vy-

tvářet, a proto je musí v dostatečné míře 

přijímat potravou. Těhotná žena si může 

dovolit jíst denně vejce či sýr, občas si může 

dopřát i steak. Je lepší konzumovat libové 

maso, jako je drůbeží bez kůže, nízkotučné 

mléčné výrobky apod. 

Cukry (sacharidy)  jsou součástí glukózy, 

škrobů a vláknin a jsou hlavním zdrojem 

energie. Kryjí polovinu a často dokonce val-

nou většinu energetické potřeby člověka, 

a to zpravidla z 50 – 80 %. Těhotná žena by 

měla přijímat sacharidy převážně ve formě 

škrobů, které jsou obsaženy v bramborech, 

v obilovinách, kořenové zelenině. Tyto po-

traviny obsahují vysoké zastoupení tzv. ne-

stravitelných sacharidů, které jsou odolné 

vůči štěpení trávicími šťávami. Ke štěpení 

dojde teprve až v tlustém střevě. Sacharóza 

(řepný cukr) by měla tvořit méně než jed-

nu pětinu celkového množství přijímaných 

sacharidů. 

Vitaminy jsou látky, které jsou velmi důle-

žité pro lidský organismus. Některé z nich 

si lidský organismus nedokáže vytvořit, 

a proto je musíme přijímat potravou. Jejich 

nedostatek se projevuje různými porucha-

mi. Mírný nedostatek se nazývá hypovita-

minóza a těžká forma avitaminóza. Většina 

vitaminů je citlivá na fyzikální a chemické 

vlivy. Nevhodné skladování a zpracování 

potravin může vitaminy obsažené v potra-

vinách znehodnotit. 

Vitamin C je velmi důležitý pro regeneraci 

tkání, hojení poranění a různé další meta-

bolické procesy. Je nezastupitelný v oblasti 

správného růstu a důležitý pro vývoj silných 

kostí a zubů. Tento vitamin se musí den-

ně do těla dodávat, protože se z něj rychle 

vyplavuje. Denní dávka se pohybuje kolem 

30 mg. Nejvíce vitaminu C obsahuje čers-

tvé ovoce a zelenina, zvláště paprika, křen, 

rajčata, citrusy, jahody, brokolice, brambory 

a květák. 

Těhotenství

Klášterní officina pro Vás připravila 
bylinný sirup LAKTOFYT 
dle originální receptury, který 
obsahuje extrakty speciální směsi 
bylin na podporu tvorby mateřského 
mléka a kojení. Účinné látky obsažené 
v Laktofytu zlepšují konverzi živin 
příjatých potravou, podporují laktaci 
a současně nepřímo působí přes 
mateřské mléko na trávení miminka 
jako prevence kolik. 

www.klasterofficina.cz
Více informací na:

Bylinný sirup LAKTOFYT
Klášterní officina pro Vás připravila 

bylin na podporu tvorby mateřského 
mléka a kojení. Účinné látky obsažené 

příjatých potravou, podporují laktaci 

mateřské mléko na trávení miminka 

Bylinný sirup LAKTOFYT

Obsažené byliny a jejich účinky:
Jestřabina lékařská podporuje 
tvorbu a vylučování mléka a příznivě 
ovlivňuje látkovou výměnu .
Anýz, Fenykl, Kmín, Pískavice 
působí proti nadýmání, zvyšují 
sekreci mléka, zlepšují trávení .
Bazalka zvyšuje žaludeční činnost, 
zklidňuje. Je vhodná i při nespavosti, 
migréně, vyčerpanosti či depresí. 
Podporuje tvorbu mateřského mléka. 
Meduňka celkově uklidňuje, zvlášť 
trávící trakt, zvyšuje sekreci žluči, 
pomáhá při nespavosti. Ibišek tlumí křeče, dodává sirupu 

lahodnou chuť, vůni a barvu.

Na tento sirup jsou ze strany 
maminek velice dobré ohlasy. 
Příprava je rychlá a jednoduchá.
Sirup lze užívat přímo po lžičkách 
nebo ředěný, jako studený či teplý 
nápoj (max. 45°C)

Jde o schválený doplněk stravy. 
Sirup je navíc slazený fruktozou, 
takže je vhodný i pro diabetiky.

Vyrábí se ve dvou baleních 250 ml či 500 ml.

Produkt se prodává po celé ČR v prodejnách 
Zdravé výživy a ve vybraných lékárnách.

1-2 s_Klášterní officina_Laktofyt.indd   1 29.8.2012   12:35:21



Vitamin A se podílí na všech hlavních funk-

cích organismu. Podporuje vidění, imunitu, 

ovlivňuje buněčný růst a dělení. Je důležitý 

pro správný vývoj plic plodu, ovlivňuje jeho 

imunitu. Naopak jeho vysoký příjem může 

na plod působit negativně a v extrémních 

případech může u něj způsobit i vznik vro-

zené vývojové vady. Přebytek vitaminu A se 

u ženy projevuje praskáním a krvácením 

rtů, svěděním pokožky, podrážděností. 

Denní dávka by měla činit maximálně 4000 

UI. Hlavním přirozeným zdrojem vitaminu 

A je mrkev, nať petržele, listová zelenina, 

třešně, červená řepa, meruňky, žluté ovoce, 

vejce, mléčné produkty, rybí tuk, játra. 

Vitamin D je syntetizován v kůži za po-

moci ultrafi alového záření. V potravě jej 

nalezneme v rybím tuku, játrech, žloutku, 

mléku a másle. Vitamin D zvyšuje a udr-

žuje hladinu vápníku a fosforu v krvi. Má 

také vliv na imunitní systém. Nedostatek 

vitaminu D se v těhotenství projevuje sníže-

ním hustoty kostí plodu, zpomalením jeho 

vývoje a jeho nižší porodní hmotností. Při 

velkém nedostatku se rodily děti s křivicí. 

Denní dávka vitaminu D u těhotných žen 

má být maximálně 400 UI. I zde platí, že 

nadbytek vitaminu D může na plod působit 

toxicky. Vitamin D je obsažen v rybím tuku, 

mořských rybách, vaječném žloutku, másle, 

mléce a v mléčných výrobcích. 

Vitaminů skupiny B je mnoho, ale nej-

důležitější jsou vitamin B1 (thiamin), B2 

(ribofl avin), B6 (pyridoxin), B12 (kobalamin) 

a kyselina listová. Všechny tyto vitaminy 

řady B jsou důležité pro vývoj mozku dítě-

te. Thiamin pomáhá udržovat dobré pocity, 

brání únavě, udržuje chuť k jídlu a zajišťu-

je dobré trávení. Nedostatek tohoto vita-

minu způsobuje nespavost, neschopnost 

koncentrace, melancholii. Thiamin nalez-

neme v otrubách a v pšeničných klíčcích, 

v bramborech, ve fa-

zoli. Denní dávka pro 

těhotné ženy by měla 

činit 2,5 mg. Ribofl avin 

pomáhá spalovat cukry 

a upravuje energetic-

ké mechanismy. Denní 

maximální dávka by se 

měla u těhotných žen 

pohybovat okolo 2,5 – 3 

mg. Pyridoxin se podílí 

na mnoha chemických 

reakcích, je součástí en-

zymů a hraje velkou roli 

v metabolismu tuků a bílkovin. Vitamin B6 

(pyridoxin) nalezneme v droždí, pšeničných 

klíčcích, otrubách a černém pečivu. Denní 

dávka má činit asi 2 mg. Kobalamin (vita-

min B12) hraje důležitou úlohu v regulaci 

a správné funkci nervové soustavy. Pokud 

dojde k jeho nedostatku, vzniká anémie. 

Denní dávka by měla činit 3 mg. Vitamin 

B12 nalezneme v mase, mléce a ve vejcích. 

Kyselina listová je důležitá pro tvorbu a zrá-

ní červených a bílých krvinek v kostní dřeni. 

Lidský organismus však tento vitamin sám 

vyrábět neumí, a proto je důležitý příjem 

kyseliny listové potravou (listová zeleni-

na, otruby, avokádo, hrách, brokolice aj.). 

Nezbytná je pro růst plodu a jeho správný 

vývoj. Potřebná denní dávka je 400 µg. Po-

dávání kyseliny listové v prvním trimestru 

těhotenství (nejlépe však ještě před otě-

hotněním prekoncepčně) je považováno za 

prevenci rozštěpových vad neurální trubice 

plodu. 

Minerály a stopové prvky jsou pro ži-

vot nezbytné. Patří sem především sodík, 

vápník, železo, jód, zinek, fosfor, hořčík, 

selen aj. 

Železo je velmi důležitý prvek, který má 

v organismu mnoho nezastupitelných úloh. 

Nejznámějším projevem nedostatku železa 

je chudokrevnost (anémie). Ta se projevu-

je únavou, slabostí, mdlobami a diagnóza 

je založena na vyšetření krevního obrazu. 

Nedostatek železa může vést také k nepro-

spívání plodu. Hlavními zdroji železa jsou 

vnitřnosti, maso, luštěniny, listová zelenina, 

vaječný žloutek, celozrnné obiloviny, kop-

řiva, meruňky. Pro jeho dobré vstřebávání 

je důležitý přísun dostatečného množství 

vitaminu C. 

Vápník je důležitý pro vývoj kostí a zubů, 

svalstva, srdce a nervové soustavy. Je vý-

znamný pro srážlivost krve a aktivitu enzy-

mů. Pokud těhotná žena nemá dostatečný 

příjem vápníku, musí plod čerpat vápník 

z kostní tkáně matky. Doporučená dáv-

ka u těhotných žen je 1200 mg. Hlavními 

zdroji vápníku jsou mléko, zakysané výrob-

ky, tvrdý sýr, jogurt, tvaroh, ovocné šťávy. 

Zinek je důležitý pro růst, hojení ran a za-

braňuje nevolnosti. U plodu podporuje vý-

voj mozku a imunitního systému. Množství 

zinku v krvi matky klesá v průběhu těhoten-

ství asi o 30 %. U žen, které před otěhot-

něním užívaly hormonální antikoncepci, je 

toto množství ještě nižší. Nedostatek zinku 

se může projevit sníženou imunitou a odol-

ností proti infekcím. Doporučený denní 

příjem v těhotenství je přibližně 10 mg. 

Jeho zdrojem jsou dýňová semena, korýši, 

slanečci, pšeničné klíčky, otruby, luštěniny, 

cibule, vejce. V průběhu těhotenství lze po 

poradě s lékařem používat také potravino-

vé doplňky s obsahem zinku. 

Jód je důležitý pro vývoj mozku plodu. 

Jeho nedostatek v potravě se může pro-

jevit jako zduření štítné žlázy (struma). 

Prevencí je používání jodované soli. Je ale 

třeba mít na zřeteli, že 

nadměrný přísun soli 

může způsobit zvý-

šení krevního tlaku. 

Světová zdravotnická 

organizace (WHO) pro 

těhotné ženy stanovila 

hodnoty doporuče-

ného denního příjmu 

jódu na 200 mikro-

gramů. Jód je obsažen 

v zelenině, v sýru, vej-

cích, v mléce, v moř-

ských rybách. 
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Hořčík je nezbytný pro výstavbu kostí, zubů 

a nehtů, usnadňuje využívání kyslíku ve sva-

lové tkáni, podílí se na vylučování adrenalinu 

a ovlivňuje funkci svalů. Denní příjem má být 

asi 400 mg. Nedostatek se projeví křečemi 

v lýtkách, nervovými poruchami, hubnutím 

či možností předčasného porodu. Hlavními 

zdroji je zelená listová zelenina, luštěniny, růz-

ná semínka, ořechy, celozrnné obiloviny a vý-

robky z nich, pšeničné klíčky, jablka a ryby. 

Selen je stopový prvek, kterému se v sou-

časnosti věnuje velká pozornost. Je tomu tak 

proto, že je popisován vztah mezi jeho ne-

dostatečným příjem a rizikem vzniku krevních 

sraženin a nádorového bujení. Přirozenými 

zdroji selenu je kukuřice, pšeničné klíčky, ci-

bule, semena, mořské plody, luštěniny, celo-

zrnné obilniny a výrobky, vejce, chřest. 

Veškeré potřebné vitaminy, minerály a stopo-

vé prvky může těhotná žena přijímat buď ve 

formě přirozené, jako součást všestranně vy-

vážené stravy, nebo ve formě multivitamino-

vých přípravků, které lze zakoupit v lékárně. 

Rozdíly jsou především v jejich složení a ceně. 

Je proto vhodné poradit se svým gynekolo-

gem a volit přípravek, který je k užívání v tě-

hotenství doporučený odbornými lékařskými 

společnostmi. I když tomu tak obvykle nebý-

vá, nejpříznivější situace je tehdy, když žena 

své těhotenství plánuje a začne tyto multivita-

minové přípravky užívat ještě před otěhotně-

ním. Ani pozdější začátek jejich užívání však 

nepředstavuje jakoukoli komplikaci. 

�� TEKUTINY
Tekutiny jsou neodmyslitelnou součástí výživy 

těhotné ženy. V těhotenství se zvyšuje objem 

tělních tekutin, a proto se také zvyšuje potřeba 

jejich příjmu. Minimální příjem má činit 2 litry 

denně. Dostatečný pitný režim zajišťuje úměr-

nou hydrataci pokožky, sníží pravděpodob-

nost vzniku zácpy, tělo se snáze zbaví toxinů 

a odpadních látek, omezí se riziko močových 

infekcí. V době, kdy těhotná žena sportuje, či 

má zvýšenou tělesnou aktivitu, je nutné zvý-

šit i příjem tekutin nad 2,5 litru. Mezi vhodné 

nápoje řadíme balené neperlivé vody, které 

by neměly být příliš sladké, a ovocné čaje. Do 

denní potřeby tekutin můžeme započítat po-

lévkové vývary, limonády bez kofeinu a cukru. 

Celkový příjem tekutin je vhodné v průběhu 

celého dne rozložit do menších dávek. 

Bylinkové čaje jsou v těhotenství přípustné, 

ale je potřeba se poradit, které byliny jsou 

pro přípravu odvarů vhodné. Mezi nebez-

pečné totiž patří bolševník, jmelí, pivoňka 

lékařská, podražec křevištní, vlaštovničník, 

řešetlák počistivý. Za vhodné byliny naopak 

považujeme meduňku, třezalku, heřmánek, 

kopřivu, diviznu, jitrocel, podběl, kontryhel 

obecný, měsíček lékařský, bazalku, kokošku 

pastuší tobolku. 

V těhotenství je vhodné vyhýbat se někte-

rým potravinám. Je to proto, že mohou 

obsahovat látky neprospívající těhotenství 

nebo jsou možným zdrojem infekce. Patří 

sem například měkké plísňové sýry, syrové 

maso a syrová vejce. Vnitřnosti by těhotná 

měla jíst jen občas, a to dobře tepelně zpra-

cované. 

V průběhu těhotenství je nutné věnovat 

mnohem větší pozornost kvalitě potravin 

jak z hlediska biologického, tak z hlediska 

hygienického. 

Zdroj: babyweb.cz

Foto: SAMphoto.cz 

Těhotenství

Poznej řeč zvířat 
díky kartičkám se zvířátky a Mluvítku
Poznej řeč zvířat 
díky kartičkám se zvířátky a Mluvítku

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 29. 8. do 16. 10. 2012 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Více informací na www.albert.cz.

Poznej řeč zvířat 

KOSTICI_II_P_MojeRodinaaJa_210x148.indd   1 24.8.12   10:05



Vlastně to nejprve tak vypadalo a s po-

rodnice jste odcházeli naprosto bez obav. 

To až potom přišly ty zrádné skvrny na tě-

líčku, noční škrábání a pláč. Diagnóza zní 

jednoznačně. Atopický ekzém.

�� PROBOHA, CO TO JE?
Dříve, než nad ním začneme bezmocně 

plakat, měli bychom zkusit zjistit, co to 

naše trápení vlastně znamená.

Atopický ekzém je geneticky podmíněné 

onemocnění. Často se vyskytuje v rodi-

nách, kde rodiče dítěte nebo jeho souro-

zenci trpí astmatem, alergickou rýmou, 

alergickými záněty spojivek, kopřivkami, 

potravinovou alergií apod. 

U ekzematiků je zvýšené riziko vzniku ast-

matu a alergické rýmy. Atopický ekzém 

patří k nejčastějším kožním onemocněním 

dětí, ale může se vyvinout v kterémkoliv 

věku. Vzniká většinou - z 60% - již v prů-

běhu prvního roku života dítěte, v 30% 

v období mezi 1.-4. rokem a v 9% mezi 

6.-20. rokem jeho věku. Někdy trvá one-

mocnění dlouho, vzácně se však udržují 

příznaky po celý život. Jsou často období 

výrazného zlepšení nebo vymizení ekzé-

mu, zejména v letním období, aby se zno-

vu projevy ekzému objevily. Příznaky se 

mění nejen svým vzhledem, ale i rozmís-

těním na těle, a to i v závislosti na věku.

PŘEDSTAVÍME VÁM 4 DRUHY 
ATOPICKÉHO EKZÉMU:

�� KOJENECKÝ EKZÉM
První příznaky se většinou objevují ve 

druhém až třetím měsíci života dítěte. 

Objevují se červené pupínky s malými pu-

chýřky, postupně mohou splývat ve větší 

plochy a mokvat, někdy až s příměsí krve. 

Mokvavé plochy zasychají do žlutavých, 

až červenohnědých stroupků. 

Někdy jsou prvním příznakem zarudlé 

praskliny za ušními boltci. Ekzémová vy-

rážka se objevuje hlavně na tvářích, čele, 

bradě, postupně na trupu, končetinách 

a může se rozšířit na celé tělo.

K příznakům patří silné svědění kůže, dítě 

se škrábe, je neklidné, budí se ze spaní. 

Někdy se dítě rozškrábe až do krve. Trva-

lé škrabání, i když je dítě oblečené, brání 

vzniku stroupků, kůže se může infi kovat 

a léčba se ztěžuje.

�� ATOPICKÝ EKZÉM 
PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ
Může vzniknout náhle z plného zdraví, ale 

častěji je pokračováním ekzému kojenec-

kého. Může se také obnovit po přechod-

ném zklidnění. Kůže není tak rudá, pro-

jevy zánětu jsou menší, mokvání je méně 

časté. Převažují ložiska suché, zhrublé 

kůže. Stroupky mizí, kůže se začíná šupit. 

Říkáme tomu »lichenifi kace« kůže. Ložis-

ka bývají na obličeji, na očních víčkách 

a kolem očí.

Typické je postižení v ohbích pod koleny, 

na loktech, na zápěstích, kolem kotníků 

a na kůži krku. Období zhoršení jsou vždy 

spojena se silným svěděním.

�� ATOPICKÝ EKZÉM V DOSPÍVÁNÍ
Vzácně se v tomto věkovém období objeví 

první příznaky ekzému, častěji jde o po-

kračování z útlého dětství. Obvykle bývá 

postižen obličej kolem očí a úst. Často 

vidíme hnědavé zbarvení kůže na krku, 

známé jako »špinavý krk«. Suchá, hrubá 

kůže je v ohybech loktů, pod koleny, na 

zápěstích. Svědění se objevuje při zarud-

nutí kůže, ale také v teple a při rozčilení. 
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Tak konečně je na světě. Vaše miminko se narodilo a celá rodina 

jako by s ním omládla. Ať už holka nebo kluk, hlavně, že je zdravé, 

poklepáváme na dřevo. Jenomže, právě že není…

Aby v noci neplakalo
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Pod pojem systematický řadíme detoxikaci, která probíhá neje-
nom jednorázově, ale skutečně systematicky po nějakou dobu.
U závažnějších poruch učení jistě několik let.

Čeho takovou detoxikací C. I. C. metodou můžeme dosáhnout? De-
toxikace poruch učení u malých dětí patří k vůbec nejsložitějším. 
A často nebo většinou nelze očekávat úplné uvedení do normálu, 
i když i takových výsledků jsme byli svědky. Poruchy učení souvisí s vý-
vojovými vadami mozkové tkáně, které mohly probíhat už v průběhu
těhotenství. Chceme-li tedy detoxikovat malé dítě, musíme se zamys-
let nad tím, zda přicházelo na svět ve zcela ideálních podmínkách. To
znamená v těle matky psychicky vyrovnané, bez stresů nebo emo-
cionálních výkyvů. A zároveň v děloze, která nebyla zatížená toxiny
z  životního prostředí. Mezi takové toxiny kromě mikrobiálních loži-
sek, tzn. skrytých infekcí, můžeme řadit např. rtuť, která je neuroto-
xinem. Pokud je přítomna v mozkové tkáni v okamžiku jejího vývoje,
působí proti růstu nervové tkáně, neuronové sítě se netvoří tím
správným způsobem, jakým se tvořit mají. Matka by se tedy měla 
v ideálním případě detoxikovat již před početím dítěte, což je však
nesplnitelné. Zaměříme se tedy na dítě, které již nějaké konkrétní
poruchy učení má.

Podle zásad čínského pentagramu patří každý lidský smysl do ně-
kterého z pětice hlavních orgánů. Řeč, schopnost vyjadřovat se, vy-
jádřit myšlenku, spadá k okruhu orgánů srdce. Sluch, tzn. schopnost
rozumět informaci, patří k okruhu orgánů ledvin – tzn. i schopnost
koncentrovat se. Schopnost vyjadřovat se graficky a zpětně hodno-
tit svůj výstup zrakovou informací, která přichází do mozku, patří
pod játra, respektive pod okruh orgánů jater. Porucha racionality,
kdy člověk není schopen určitých rozumových úvah, tzn. že dobře
nezvládá racionální obory, jakými jsou např. matematika a fyzika,
spadá do okruhu orgánů sleziny. Posledním okruhem je okruh or-
gánů plic. Plíce mohou za sociální komunikaci i za vůli člověka, za to,
zda se mu chce nebo nechce něco udělat. Lidé s poruchami v okruhu
orgánů plic hůře navazují sociální vztahy, těžko se zařazují do ko-
lektivů a často utíkají do svých vnitřních světů. Později jsou také
dobře manipulovatelní určitými skupinami, protože dobře
podléhají autoritě.

Toxiny, které se objevují v okruhu uvedených hlavních 
orgánů lidského těla, mohou tedy za určité disbalance v men-
tální rovině. Tyto orgány se pomyslně projektují do
mozku, respektive do mozkové kůry,
kde jsou zaprogramovány určité
mentální mozkové schopnosti
dítěte a ty pak souvisejí s po-
ruchami učení.

Zdaleka nejlepší způsob, jak detoxikovat dítě s poruchami učení 
C. I. C. metodou, je navštívit nějakého konkrétního akreditovaného
poradce, který byl pro tyto detoxikace vyškolen. Jejich seznam lze
najít na www.eccklub.cz – Metoda C. I. C. Rodiče by měli být připra-
veni na to, že půjde o detoxikace systematičtější, které mohou trvat
i rok. Až po této době je dobré hodnotit je-
jich účinek. Většinou bývají takové de-
toxikace doprovázeny ještě jinými
psycho-terapeutickými metodami,
které aktivují příslušné úseky moz-
kové kůry. Takže od spojení C. I. C.
metody s běžnými psychoterapeu-
tickými metodami, které se použí-
vají pro řešení těchto vývojových
vad, lze očekávat optimální sy-
nergický výsledek.

Přejeme hodně
úspěchů při řešení
poruch učení.

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741.

Economy Class Company s. r. o.: Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel: 274 781 415, 
e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum s. r. o.: Vodní 16, Brno, tel: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Detoxikace malých dětí s poruchami učení patří k systémovým detoxikacím, 
které nabízí C. I.C. metoda. Systémovým a zároveň systematickým.
Pod pojmem systémový si budeme představovat, že se nejedná o detoxikaci
nějaké konkrétní tkáně, která je přímo zodpovědná za poruchu učení, 
ale o detoxikaci více dětských orgánů.

Detoxikace
malých dětí 

s poruchami učení
Ing. Vladimír Jelínek
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Chlapec nebo děvče mívá i jiné projevy 

alergie, jako je pylová rýma, zánět spoji-

vek nebo astma.

�� JAKÉ JSOU PŘÍČINY NAŠEHO 
TRÁPENÍ?
Abychom mohli s nemocí bojovat, je za-

potřebí ji dobře poznat. Jaké jsou příčiny 

vzniku ekzému?

�� PŘEDNĚ JSOU TO POTRAVINY.
Vznik onemocnění závisí na dědičné dis-

pozici a vlivech prostředí, v němž dítě žije. 

Děti bývají alergické i na různé potraviny 

- mléko, vejce, pšeničnou mouku, ořechy, 

rajčata atd. Průkaz potravinové alergie je 

však obtížný. Kožní testy a zjištění aler-

gických protilátek proti různým druhům 

potravin jsou užitečné, ale pro přesnou 

diagnózu je důležitá vylučovací dieta. 

Snadněji se provádí a udržuje doma.

Podaří-li se prokázat potravinu, na kterou 

dítě reaguje alergicky, sestavíme vylučova-

cí dietu, v níž ji ze stravy vyřadíme. Léčeb-

ná dieta musí být hodnotná a chutná.

Je-li dítě přecitlivělé na bílkoviny krav-

ského mléka, je nutné použít ve výživě 

bezmléčnou stravu. Je třeba se vyhnout 

i ostatním mlékárenským výrobkům a ně-

kterým dalším potravinám - salámy, čo-

koláda, sušenky atd. Je-li dítě alergické 

na vejce, je nutné vyřadit potraviny s ob-

sahem vajec a v některých případech je 

třeba se vyhnout i drůbeži.

�� POTRAVINY, KTERÉ JSOU 
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU 
ATOPICKÉHO EKZÉMU:
•	 Mléko

•	 Vejce

•	 Ryby

•	 Pšeničná bílkovina

•	 Ořechy - lískové, vlašské, mandle

•	 Rajčata

•	 Citrusové ovoce

�� DALŠÍ PŘÍČINOU JSOU 
FAKTORY PROSTŘEDÍ
Atopický ekzém mohou zhoršit i některé 

alergeny prostředí. Jsou to zejména okem 

nepostřehnutelní roztoči, které najdeme 

v domácím prachu, v matracích, ve vlně-

ných pokrývkách, čalounění, kobercích, 

v těžkých závěsech. Roztoči se živí lupy, 

šupinami kůže, drobečky potravin a daří 

se jim v teplých, vlhkých domech. Přírod-

ním zdrojem roztočů jsou ptačí, zejména 

holubí, hnízda. Kůži může dráždit mnoho 

dalších látek, například vlna, umělá vlák-

na, dráždivá mýdla, ale také změny tep-

loty a vlhkosti i rozčilení, stres. Dráždění 

kůže může také vyvolat infekce.

Odstranění všech faktorů, které mohou 

způsobit zhoršení příznaků atopického 

ekzému, je velmi důležité.

�� 6 ZÁSAD ÚSPĚŠNÉ LÉČBY

1. Léčebná dieta s vyloučením ne-

vhodných potravin;

2. Používání čistě bavlněného prádla 

a oblečení, které se dotýká přímo 

kůže a jeho praní nedráždivým 

mýdlem a čisticími prostředky;

3. Úpravy bytového a domovního 

prostředí, zejména s cílem odstra-

nění roztočů;

4. Potlačení akutního zánětu míst-

ním podáním kortikosteroidů;

5. Úleva svědění celkovým podáním 

antihistaminik (léky tlumící účinek 

histaminu, které se užívají při léč-

bě alergických onemocnění);

6. Antibiotika podaná místně nebo 

celkově v případech těžší infekce.

Každý pacient s atopickým ekzémem je 

individuálním případem. Proto každý lé-

čebný program musí být přizpůsoben 

konkrétnímu nemocnému.
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Pod pojem systematický řadíme detoxikaci, která probíhá neje-
nom jednorázově, ale skutečně systematicky po nějakou dobu.
U závažnějších poruch učení jistě několik let.

Čeho takovou detoxikací C. I. C. metodou můžeme dosáhnout? De-
toxikace poruch učení u malých dětí patří k vůbec nejsložitějším. 
A často nebo většinou nelze očekávat úplné uvedení do normálu, 
i když i takových výsledků jsme byli svědky. Poruchy učení souvisí s vý-
vojovými vadami mozkové tkáně, které mohly probíhat už v průběhu
těhotenství. Chceme-li tedy detoxikovat malé dítě, musíme se zamys-
let nad tím, zda přicházelo na svět ve zcela ideálních podmínkách. To
znamená v těle matky psychicky vyrovnané, bez stresů nebo emo-
cionálních výkyvů. A zároveň v děloze, která nebyla zatížená toxiny
z  životního prostředí. Mezi takové toxiny kromě mikrobiálních loži-
sek, tzn. skrytých infekcí, můžeme řadit např. rtuť, která je neuroto-
xinem. Pokud je přítomna v mozkové tkáni v okamžiku jejího vývoje,
působí proti růstu nervové tkáně, neuronové sítě se netvoří tím
správným způsobem, jakým se tvořit mají. Matka by se tedy měla 
v ideálním případě detoxikovat již před početím dítěte, což je však
nesplnitelné. Zaměříme se tedy na dítě, které již nějaké konkrétní
poruchy učení má.

Podle zásad čínského pentagramu patří každý lidský smysl do ně-
kterého z pětice hlavních orgánů. Řeč, schopnost vyjadřovat se, vy-
jádřit myšlenku, spadá k okruhu orgánů srdce. Sluch, tzn. schopnost
rozumět informaci, patří k okruhu orgánů ledvin – tzn. i schopnost
koncentrovat se. Schopnost vyjadřovat se graficky a zpětně hodno-
tit svůj výstup zrakovou informací, která přichází do mozku, patří
pod játra, respektive pod okruh orgánů jater. Porucha racionality,
kdy člověk není schopen určitých rozumových úvah, tzn. že dobře
nezvládá racionální obory, jakými jsou např. matematika a fyzika,
spadá do okruhu orgánů sleziny. Posledním okruhem je okruh or-
gánů plic. Plíce mohou za sociální komunikaci i za vůli člověka, za to,
zda se mu chce nebo nechce něco udělat. Lidé s poruchami v okruhu
orgánů plic hůře navazují sociální vztahy, těžko se zařazují do ko-
lektivů a často utíkají do svých vnitřních světů. Později jsou také
dobře manipulovatelní určitými skupinami, protože dobře
podléhají autoritě.

Toxiny, které se objevují v okruhu uvedených hlavních 
orgánů lidského těla, mohou tedy za určité disbalance v men-
tální rovině. Tyto orgány se pomyslně projektují do
mozku, respektive do mozkové kůry,
kde jsou zaprogramovány určité
mentální mozkové schopnosti
dítěte a ty pak souvisejí s po-
ruchami učení.

Zdaleka nejlepší způsob, jak detoxikovat dítě s poruchami učení 
C. I. C. metodou, je navštívit nějakého konkrétního akreditovaného
poradce, který byl pro tyto detoxikace vyškolen. Jejich seznam lze
najít na www.eccklub.cz – Metoda C. I. C. Rodiče by měli být připra-
veni na to, že půjde o detoxikace systematičtější, které mohou trvat
i rok. Až po této době je dobré hodnotit je-
jich účinek. Většinou bývají takové de-
toxikace doprovázeny ještě jinými
psycho-terapeutickými metodami,
které aktivují příslušné úseky moz-
kové kůry. Takže od spojení C. I. C.
metody s běžnými psychoterapeu-
tickými metodami, které se použí-
vají pro řešení těchto vývojových
vad, lze očekávat optimální sy-
nergický výsledek.

Přejeme hodně
úspěchů při řešení
poruch učení.

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741.

Economy Class Company s. r. o.: Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel: 274 781 415, 
e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum s. r. o.: Vodní 16, Brno, tel: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Detoxikace malých dětí s poruchami učení patří k systémovým detoxikacím, 
které nabízí C. I.C. metoda. Systémovým a zároveň systematickým.
Pod pojmem systémový si budeme představovat, že se nejedná o detoxikaci
nějaké konkrétní tkáně, která je přímo zodpovědná za poruchu učení, 
ale o detoxikaci více dětských orgánů.

Detoxikace
malých dětí 

s poruchami učení
Ing. Vladimír Jelínek
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�� 20 DOBRÝCH RAD PRO 
ZOUFALÉ RODIČE

1. U kojeného dítěte je třeba, aby 

kojící matka vyloučila ze své 

stravy kravské mléko, mléčné 

výrobky a vejce na dobu tří 

týdnů. Nedojde-li u dítěte ke 

zlepšení příznaků ekzému, může 

se matka vrátit ke své původní 

stravě včetně přiměřeného 

množství mléka a vajec. Výživu 

mateřským mlékem je vhodné 

udržet do 6 měsíců věku. 

Další složky potravy zařazujte 

postupně, vejce až na konec 

prvního roku života.

2. Pokuste se udržovat svědivost 

kůže pod kontrolou, aby se dítě 

co nejméně škrábalo.

3. Udržujte u dítěte krátké nehty.

4. Udržujte kůži vláčnou, 

používejte promašťovací 

prostředky.

5. Nepoužívejte parfémovaná 

mýdla, vhodné jsou čisticí oleje.

6. Koupejte dítě méně často 

a krátce.

7. V oblečení dítěte vyřaďte 

kontakt s vlnou, umělými vlákny 

a dráždivými materiály.

8. Prádlo a oblečení, které se 

přímo dotýkají kůže dítěte, 

mají být z čisté bavlny a prané 

v nedráždivém pracím 

prostředku.

9. Nepodporujte přílišným 

oblékáním pocení.

10. Teplota prostředí, v němž 

se dítě pohybuje, má být 

přiměřená:  19-20 °C, místnosti 

je vhodné nepřetápět, tudíž dítě 

nepřehřívat, vhodný však není 

ani přílišný chlad.

11. Pozor na prudké změny teploty 

(přechody z horka domu do zimy 

venku).

12. Chraňte dítě před infekcí, 

druhotné infekce je třeba včas 

léčit.

13. Vytvářejte klidné harmonické 

prostředí rodiny bez stresů 

a konfl iktů.

14. Podporujte klidný, nerušený 

spánek a klidné odpočinky 

během dne.

15. Starší děti vhodně zaměstnávejte 

pomáháním v rodině i hrami.

16. Hraní si s plastelinou a křídou 

není vhodné.

17. Vylučte kontakt s lidmi, kteří 

mají opary.

18. Nekuřte v bytě a domě, 

nevystavujte dítě tabákovému 

kouři.

19. Vytvořte pro dítě doma 

bezalergenové prostředí (roztoči, 

zvířata).

20. Postupné opatrné slunění 

a mořská voda působí většinou 

na ekzematické dítě blahodárně. 

Při mokvání kůže, při bakteriání 

infekci pozor na kontakt 

s pískem na pláži.

Máte doma dítě s atopickým ekzémem?  

Nevzdávejte to. Cesta k vítězství je dlou-

há, nicméně téměř u 90% dětí dojde 

k úplné úpravě kůže. Střídání vymizení 

příznaků a znovuobjevení ekzému v akut-

ní podobě je pro tuto nemoc typické. Po 

několika letech nastává postupný ústup 

obtíží a období, kdy pacient je zcela bez 

obtíží, jsou častější. Jinak řečeno, i když to 

teď tak nevypadá, bude stále líp. 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Institut UCB pro 

alergii, prof. MUDr. 

Václav Špičák, 

CSc.
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„... KLIDNÝ SPÁNEK BEZ SVĚDĚNÍ”

Více informací naleznete na 
www.sakury.cz a www.pilnikysakury.cz

Skleněná peelingová čočka Sakury s křemičitou brusnou plochou, která 
příznivě působí na pokožku. Křemičitá brusná plocha má protizánětlivý 
účinek a pokožku hydratuje. Použití na atopický ekzém- čočku používáme 
na čistou, zvlhčenou pokožku a postižená místa čočkou „hladíme“ jedním 
směrem. Nepoužívejte tlak ani sílu!! Doporučujeme před použitím 
brusnou plochu zvlhčit vodou. Křemičitá brusná plocha zmírňuje svědění 
a pokožka se po aplikaci zklidní. Lepší prostupnost krému. Čočka Sakury je 
český výrobek a vyrábí se ekologickým způsobem. 

1-2 s_Sakury 1.indd   1 31.8.2012   7:34:44



�� MOTORIKA
Jemná motorika se v tomto období velmi 

vyvíjí. V roce a půl dítě staví věž z několi-

ka kostek, čmárá tužkou po papíře, vklá-

dá různé tvary do správných otvorů. O rok 

později už umí rozšroubovat a zašroubovat 

menší závit, maluje barvami, staví z písku. 

Při chůzi dítě nejprve dává nožky daleko od 

sebe a má rozpřažené ručky, aby udrželo 

rovnováhu. Koncem druhého roku již chodí 

po schodech vzpřímeně, pouze s přidržo-

váním se. Ve třetím roce se dítě učí skákat 

a běhat. 

�� HRA 
Hra je v batolecím období nejdůležitějším 

výchovným i poznávacím prostředkem. 

Dítě napodobuje dospělého, „pomáhá” 

mu. K tomu slouží různé hračky typu „ná-

řadí” (smetáček, telefon ap.) Ve třetím 

roce dítě začíná mít velikou představivost, 

i jednoduché hračky (krabice z lepenky, 

madrace, deka) představují např. dům, 

auto ap. Dítě miluje převleky, ale spíše si 

hraje samo, nebo napodobuje větší děti 

(tzv. paralelní hra). Koncem třetího roku si 

již začínají děti hrát i spolu. Jsou schopny 

se i dělit o hračky, půjčovat je, nabídnout 

cukroví. Toto je ideální doba pro zapojení 

dítěte do kolektivu. 
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Vaše dítko už 

není miminko, 

stává se 

batolátkem. Je 

to období, kdy 

začíná objevovat 

svět. Dokáže se 

pohybovat samo 

a komunikovat 

pomocí slov, 

proto se před ním 

otevírají zcela 

nové možnosti. 

DÍTĚ 
se musí rozvíjet



�� UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY 
V průběhu druhého roku života se dítě 

naučí chodit na nočník. Tomu předchází 

nutnost poznat, kdy má plný konečník 

a močový měchýř a pocit, který předchá-

zí, než stolice a moč odejde. Jakmile si 

tyto pocity dítě uvědomí, velmi rychle se 

již spontánně naučí nočník používat, je 

mu pouze třeba v tom pomoci. Při úspě-

chu je třeba chválit, při nehodě se nezlo-

bit, spíše dítě politovat. 

Odkládání plen na noc je otázkou poz-

dější, někdy až kolem tří let věku. Je 

třeba počkat, až bude dítě dostatečně 

zralé, noční pomočování pak obvykle 

vymizí, a to buď ze dne na den, anebo 

postupně a s občasnými nehodami. Noč-

ní pomočení do čtyř let věku je považo-

váno za normální. Pouze opětovné noč-

ní pomočování po delší suché pauze je 

známkou, že něco není v pořádku. Může 

jít buď o nenadálou psychickou zátěž 

(zařazení do kolektivu, neshody rodičů, 

úmrtí v rodině) anebo známku infekce 

močového ústrojí. V tomto případě je 

nutné problém konzultovat s dětským 

lékařem. 

�� ROZVOJ ŘEČI A PAMĚTI 
Kolem dvou let vznikají první věty a slov-

ník dítěte obsahuje Asi 200 slov. Ve 3. roce 

začíná dítě klást otázky (kdy, kde) a tvoří 

gramaticky správné věty. Dramaticky se 

v tomto období rozvíjí slovní zásoba. Dítě 

se začíná orientovat v čase a příčinně mys-

let až ve 4. roce. 

V prvním roce věku zapamatování trvá jen 

2 týdny, ve 2. roce si pamatuje několik týd-

nů, ve třetím roce zapamatování trvá asi 

rok a od 4. roku je zapamatování trvalé, 

ale je třeba upevňovat paměť. 

�� ROZVOJ SMYSLŮ
V tomto období je velmi důležité s dítětem 

pracovat a rozvíjet jeho smysly.  Nikdy už 

nebude tak vnímavé a nadšené pro učení, 

jako teď. 

�� ZRAK
Jde především o rozvoj zrakové pozornos-

ti, kterou věnujeme svému okolí, zvláště 

zájmu o detaily. Společně s dítětem může-

te pozorovat, jak voda stéká do odpadu ve 

vaně, jak jsou uspořádány listy na stonku 

rostliny, jak si počíná mravenec, který nese 

drobeček chleba, jak se zkracují nebo pro-

dlužují stíny apod.

•	 U bojácných dětí, které si vypěstovaly na-

příklad strach z hmyzu, může být velmi 

užitečné pozorovat se zájmem zblízka, 

ale v bezpečí například pavouka, který 

tká síť, včelu, jak sbírá pyl z květin, nebo 

červíka, kterého jsme objevili v jablku. 

�� SLUCH
Tento smysl hraje samozřejmě hlavní roli 

tehdy, když se dítě učí mluvit. Jako u před-

chozího příkladu, pokud upoutáte pozor-

nost dítěte na zvuky, je především třeba 

stále je komentovat. „Slyšíš? To je houkač-

ka sanitky. Pojď, podíváme se, jestli pojede 

naší ulicí.“ Nebo: „Slyšíš, jak bijí zvony? Tak 

to je poledne!“ A jindy: „Teď dej pozor, za-

pnu šlehač, bude to dělat rámus.“

Mluvíme-li o zvucích, musíme se zmínit také 

o hudbě. Sluch si dítě může tříbit i tím, že 

bude čas od času poslouchat rozhlas. Uvidí-

te, že ho bude bavit měnit hlasitost, přepínat 

stanice, poslouchat cizí řeč nebo hudbu apod.

•	 Hudba, kterou dítě poslouchá, by 

měla být pestrá. Dětské písničky mají 

svá melodická omezení. Proto se dítě-

Svět nejmenších

doprovází děti při objevování 
světa od narození až do školy
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ti budou líbit i lidové písničky, vážná 

hudba nebo etnická hudba. Tím se 

také naučí vnímat a mít rádo to, co je 

nové a co ještě nezná. 

•	 Dítě si rádo hraje s hlasem, můžete 

proto zkusit využít magnetofon, na-

hrávat se navzájem a pak zkoušet, jestli 

poznáte, komu patří nahraný hlas. Děti 

velmi rády poslouchají vlastní hlas. 

•	 A nakonec ke sluchu patří také to, 

že dítě zkouší samo vytvářet zvuky 

a rytmy. Může objevovat různé rytmy 

a učit se je vyjádřit vlastním tělem 

například tak, že tleská do dlaní, po-

dupává, chřestí plastikovými lahvemi 

naplněnými rýží nebo čočkou apod. 

��  HMAT
U dospělého člověka se paměť pojí pře-

devším se zrakem a sluchem. U dítěte je 

i hmat prostředkem poznávání nových 

věcí a prostředkem, aby si zapamatovalo 

něco nového. Proto bychom měli místo 

toho, abychom dítě zlobili neustálým 

opakováním pokynů typu „Nesahej na 

to!“ nebo „Umyj si ruce, je to špinavé!“ 

naopak dítě povzbuzovat k tomu, aby se 

věcí dotýkalo a objevovalo pomocí hmatu 

nové věci pokaždé, kdy je to možné.

•	 Pokud na ulici potkáte psa a zeptá-

te se jeho pána, abyste se ujistili, že 

vám zvíře nic neudělá, můžete ho 

s dítětem pohladit. Můžete také jíst 

některá jídla rukama, hrabat se ru-

kama v hlíně, dotýkat se kůry stro-

mů. Dítě díky těmto zkušenostem 

může objevovat, co znamená teplé 

a studené, měkké a drsné, jemné, 

pichlavé, hebké, suché nebo třeba 

lepkavé. 

•	 Také některé hry pomáhají rozví-

jet hmat – například hra na slepou 

bábu, při které dítě musí se zavá-

zanýma očima po hmatu rozpoznat 

osoby, které chytí, a především hra 

na slepce, při které dítě se zavázaný-

ma očima provedeme za ruku bytem 

a necháváme ho po hmatu poznávat 

různé předměty. 

•	 Hmat se ovšem neomezuje jen na 

ruce. Také chodidla potřebují, aby se 

rozvíjela jejich citlivost. Je lepší ne-

chat je bosá než je uzavírat na celý 

den do bot nebo bačkůrek. A co 

když u vás doma studí podlaha? 

Přišijte na kvalitní pár ponožek spe-

ciální podešve (budou navíc působit 

protiskluzově). S bosýma nohama 

může dítě objevovat pocity při chůzi 

po koberci, po dlažbě, parketách, po 

písku, štěrku, po hlíně nebo po tráv-

níku. Také může zkusit pomocí cho-

didel rozpoznávat některé předměty 

nebo se je snažit uchopit (míček, 

tužku, šátek…). 

•	 Shromažďujte kousky různých ma-

teriálů (samet, kožešinu, zvlněnou 

umělou hmotu, dřevo, korek apod.), 

a když je přilepíte na kousek překliž-

ky, můžete je použít k různým hrám, 

při kterých je bude dítě rozpoznávat 

pomocí ruky nebo chodidla, anebo 

mu mohou sloužit jen tak pro ra-

dost, pro samotný pocit z dotyku. 

•	 A konečně se hmat týká také kůže. 

Chcete-li rozvíjet tento smysl, nemě-

li byste šetřit s hlazením, objímáním, 

škádlením, s kontaktními hrami nebo 

s lechtáním. Také ovšem můžete po-

užít tělové mléko nebo mandlový olej 

a masírovat jimi dítěti lehce celé tělo. 
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�� CHUŤ
Rozvíjet u dítěte chuť není v zásadě nic těžkého. Stačí, když ho 

necháte všechno ochutnat a upozorníte ho, že nová chuť ho 

může někdy také nepříjemně překvapit. Ale pozor, rozhodně ne-

máme na mysli to, abyste dítě učili, že má sníst všechno, co vidí, 

o to méně, abyste ho k tomu nutili.

�� ČICH
Ani čich není těžké u dítěte rozvíjet (nebo spíše dbát na to, aby 

tuto citlivost neztratilo).

•	 V kuchyni se dítě může setkat s tisíci různými vůněmi – ko-

ření, čerstvě nakrájené ovoce nebo zelenina, opečený chléb, 

káva apod. Může třeba poslepu hádat, co právě vaříte. 

•	 Koupelna je další místo, kde je možné zkoumat spoustu 

vůní – voňavky, pěnu na holení, voňavá mýdla, sůl do kou-

pele, tělové mléko. 

•	 Na ulici se dítě může učit poznávat některé obchody podle 

vůně – lékárna nevoní stejně jako pekařství a drogerie ne-

voní stejně jako čistírna. 

•	 V přírodě nebo na venkově zase voní květiny, pryskyřice, 

seno, houby nebo jehličí. 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: cmcpraha.cz,  Anne Bacus 

- Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let

FINAL_Moje rodina a ja_102x297.ai   1   2.8.2012   16:59:09
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Pokud patříte mezi cyklisty, určitě už se těšíte, 

až i vaše dítko sedne na kolo a vyrazí s vámi do terénu. 

Víte ale, kdy nastane ten správný čas a jak dítě učit?

Také jezdíte 
s dítětem na kole…?



www.rodinaaja.cz 21

Krása



Hned v úvodu si musíme říct, že čekáte-li 

univerzální manuál, podle kterého se naučí 

jezdit každé dítě, zřejmě budete zklamáni. 

Každé dítě je jiné. Jedno se naučí jezdit 

ve třech letech s lehkostí atleta, jiné ještě 

v pěti požaduje balanční kolečka. Jezdit se 

ale naučí každé – jde jen o to, věnovat mu 

dostatek času.  

�� KDY ZAČÍT…
První seznamování s kolem můžete odstar-

tovat kolem dvou až tří let dítěte. Základem 

je osvojení základní motoriky a především 

rovnováhy. Doporučuje se například začít na 

odrážedle, na kterém se dítě osmělí a přiro-

zeně přivykne držení rovnováhy. Skvěle fun-

gují kola bez šlapek, které pod názvy první 

kolo dodávají různí výrobci. Jedná se vlastně 

o jakési větší odrážedlo, na kterém se dítě 

skvěle naučí držet rovnováhu. Někteří rodiče, 

i když pak dítě přesedne na jízdní kolo, nej-

prve odmontují pedály a dítě ho používá jako 

odrážedlo. Teprve když si ho náležitě osahá, 

učí se šlapat.  Někteří rodiče upozorňují na 

úskalí odrážedel, že děti přivyklé na odrážení 

mají někdy potíže s učením šlapání. Jiní si to 

Svět nejmenších
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•	 Jezdíme vždy s helmou.

•	 Se sportovními brýlemi je to bezpečnější.

•	 Musíme být vidět, proto máme odrazky 
a světla.

•	 Pravidelně pijeme.

•	 Víme, jak přivolat pomoc.

•	 Necháváme tatínka pravidelně 
prohlédnout naše kolo.

PÁR ZÁKLADNÍCH RAD 
PRO MALÉ CYKLISTY A JEJICH RODIČE:

pochvalují a naopak nemají příliš dobrou zku-

šenost s postranními kolečky. Je tedy jen na 

vás, co vám bude lépe vyhovovat. Rozhodně 

byste však neměli zapomenout na správnou 

výbavu malého cyklisty. Začněte u vhodného 

oblečení, které by nemělo být příliš volné, 

aby se nezapletlo do řetězu nebo kol. Re-

flexní prvky musí zajistit dobrou viditelnost 

dítěte. Samozřejmostí je helma, která dobře 

sedí (dejte pozor také na její pečlivé nasaze-

ní). Dále by neměly chybět chrániče na kole-

na a cyklistické rukavice. I přes veškerou péči 

se při učení nevyhnete malým karambolům 

a strach z odřených kolen učení rozhodně 

nepomůže. Proto nikdy nezapomínejte na 

správnou bezpečnostní výbavu.

�� JAK VELKÉ KOLO?
Na řadu nyní konečně přichází výběr dět-

ského kola. Ačkoliv se na první pohled 

dětská kola příliš neliší, i malý nedostatek 

může ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. 

Základem je splnění předepsaných no-

rem, které jsou na dětská kola kladeny. 

Dle serveru dobrodruh.cz vodítkem pro 

vás může být dobré jméno osvědčených 

značek kol, doporučení odborníků ve 

specializovaných cykloobchodech, nebo 

spotřebitelské testy. Při výběru kon-

krétního modelu si pohlídejte správnou 

velikost. Příliš velký rám koupený s vidi-

nou „dorostení“ dítěte znesnadní učení 

a zvýší riziko úrazu. Dítě musí vždy do-

sáhnout nohama na zem.

Z technického hlediska je velkou výhodou 

lehký hliníkový rám, nutností pak vyba-

vení komponenty přizpůsobenými dětské 

anatomii, dvěma nezávislými brzdami 

a neklouzavými ručkami řidítek. Nezapo-

meňte pravidelně kontrolovat stav kola 

a připravit jej k jízdě. Pozornost věnujte 

především utažení matic a šroubů, funkci 

brzd, nahuštění pneumatik a promazání 

řetězu. Prohlédněte také možná poškoze-

ní způsobená pády a nešetrným zacháze-

ním. Dobrý stav kola dětem přináší více 

radosti z jízdy a zvyšuje jejich bezpečnost. 

Pokud se na kontrolu necítíte, kolo nech-

te alespoň jednou za rok (před sezónou) 

zkontrolovat v odborném cykloservisu.

Teď znáte všechny důležité tipy pro prv-

ní dětské šlápnutí do pedálů. Nejlepším 

receptem je váš čas a zájem věnovaný 

dětem. O zbytek se již postará jejich 

šikovnost a učenlivost. Nezapomeňte 

na správné vybavení, zkontrolujte kolo 

a pusťte se do toho!

�� VÍTE, ŽE…
•	 Cyklistická helma může předejít 88 % 

zranění hlavy?

•	 Lékaři označují cyklistiku za jeden 

z nejzdravějších sportů?

•	 Cyklistika je nejoblíbenější aktivně pro-

vozovaný sport v Česku, kterému se vě-

nuje 20 % obyvatel naší republiky?

•	 Děti na kole potěšíte spíše hrami, 

skákáním a pilováním dovedností než 

dlouhou vyjížďkou?

•	 V lese naleznete mnoho přírodních cest 

a stezek, které budou vaše děti bavit?

Zdroj: Dobrodruh.cz

Foto: SAMphoto.cz

rubrika



Připravte se na 
nový školní rok   

Letní prázdniny utekly jako voda a pro všechny rodiny školáků 

nastává jedno z nejvíce hektických období. Je na čase rozloučit 

se s letními radovánkami a pustit se do přípravy na nový školní 

rok. Nedílnou součástí je i pořízení školní výbavy, která je 

obzvlášť u prvňáčků výjimečnou záležitostí. 
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Pro rodiče je přitom prioritou nakoupit škol-

ní pomůcky pro své děti co nejpohodlněji, 

ideálně na jednom místě. Ve velkých obcho-

dech seženou vše, co jejich školák potřebu-

je, a to pod jednou střechou. Od batohů, 

penálů, sešitů, psacích potřeb, boxů na sva-

činy až po praktické doplňky na kroužky či 

„první“ telefony pro školáky. Výjimkou ne-

jsou ani psací pera či nůžky pro leváky.

�� VÝBAVA PRO PRVŇÁČKA JIŽ 
OD 1500 KČ
Pořízení školní výbavy do první třídy bývá 

opředeno mnoha mýty. Rodiče se často 

obávají, že je investice do prvňáčka vyjde 

až na několik tisíc korun. „Rodiče většiny 

dětí jsou pečliví a nechtějí obvykle přípravu 

do školy podcenit. Pod vlivem moderních 

trendů se však domnívají, že se jedná o ná-

kladnou záležitost, která zasáhne do jejich 

rodinného rozpočtu. Školní výbavu obsa-

hující vše potřebné pro prvňáčky lze přitom 

pořídit v průměru již od 1500 Kč. Pokud 

však chtějí rodiče svým ratolestem opravdu 

dopřát, mohou pořídit i nákladnější znač-

kové výrobky,“ říká nákupčí papírenského 

zboží společnosti Tesco Anton Čižmárik. 

�� ZÁKLADEM JE DOBRÉ PERO
Základem výbavy prvňáčka je samozřejmě 

pero pro první nesmělá písmenka. Na dob-

rém peru se nevyplatí šetřit. Špatné držení 

pera totiž vede ke spoustě negativních dů-

sledků, jak vysvětluje PaedDr. Yveta Heyrov-

ská: „Vadný úchop může zapříčinit značnou 

bolestivost ruky, její rychlou únavu s násled-

nou chybovostí psaní, pocení, stres a tím i vel-

mi nepříjemné pocity dětí u psaní a kreslení. 

U některých dětí je vadný úchop důsledkem 

odchylek ve vývoji jemné motoriky. V případě 

neporušeného vývoje jemné motoriky může 

být vadný úchop zapříčiněn imitací nevhod-

ného vzoru držení psacího náčiní, tj. vzoru 

rodičů, sourozence či pedagogů”. 

Učitelé i rodiče by měli dbát na to, aby stopa 

pera po papíře lehce klouzala. Příliš úzký hrot, 

který při psaní „škrábe“, nutí dítě na pero při-

tlačit, ruka se dostává do křeče a brzy se tak 

unaví. Nehledě k tomu, že neurovnané písmo 

se po nějaké době stane návykem, kterého se 

dítě jen těžko zbavuje. Paní doktorka Heyrov-

ská k tomu dodává: „Pero v první třídě může 

při nerespektování individualizace vývoje gra-

fomotorických dovedností způsobit negativní 

zkušenost do vyšších ročníků.“

�� S ERGONOMICKÝMI 
POMŮCKAMI OD A DO Z – VŠE 
PERFEKTNĚ POD KONTROLOU
I když přepisují linky v sešitech nebo se jim 

nedaří psát ta správná písmenka, musí děti 

stále znovu a znovu opakovat ty stejné po-

hyby. Aby to dělaly co nejlépe, je vhodné, 

aby byla ruka, kterou píší, uvolněná a bez 

křeče. Proto je nutné, aby používaly pero, 

které jim ihned bezvadně padne do jejich 

nezkušené ruky. Je zcela logické, že délka 

a tloušťka tužky pro začátečníky by měla 

být kompatibilní s anatomií dětské ruky. 

Například pero se třemi profilovými zónami 

úchopu usnadňuje dítěti najít tu správnou 

relaxační a preferovanou polohu ruky. Ten-

to princip, v technickém termínu nazvaný 

jako rotační souměrnost, podněcuje dítě, 

aby drželo pero v té správné rovině. Pro 

každou individuální psací polohu umožňu-

je prstům pero správně uchopit a zabránit 

tak, aby klouzaly dolů směrem k jeho špič-

ce. Díky jeho nízké hmotnosti je snadné 

s ním zacházet. Dokonce i děti, které mají 

slabší motorické dovednosti a učí se psát, 

budou mít pero pod kontrolou, aniž by mu-

sely vyvinout skutečné úsilí.

Škola základ života



PRAVÍ FANÚŠIKOVIA SI 
ŽIADAJÚ IBA 
ORIGINÁL.
Najobľúbenejší roller
s novým menom
a novým viečkom

STABILO®

EASYoriginal

ABECEDA A MALÁ 
NÁSOBILKA NA JEDNOTKU. 
Inovatívna, ergonomická 
grafitová ceruzka špeciálne
pre deti, ktoré sa učia písať.

STABILO®

EASYergo 3.15

VŠETKO OSTATNÉ 
JE PRE MALÉ DETI.
Ergonomický gelový 
roller pre školákov
od 12 rokov.

STABILO®

EASYgel

TU NÁJDE KAŽDÝ 
PRST SVOJE MIESTO.
Ergonomická grafitová 
ceruzka pre deti, ktoré 
sa začínajú učiť písať.

STABILO®

EASYgraph 

KRESLIŤ PEKNE
A ĽAHKO JE EASY.
Ergonomicky 
tvarovaná pastelka 
pre ľavákov
a pravákov.

STABILO®

EASYcolors

JEMNÝ ROZDIEL PRI PÍSANÍ.
Ergonomická grafitová ceruzka
s tenkou tuhou pre deti, ktoré 
už zvládajú prvé písmenká.

STABILO®

EASYergo 1.4
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peru. Měkké úchopové zóny garantují příjemný pocit i při delším psaní. Každá tužka či pero je ve variantě pro leváka  
a pro praváka. Pouze tak je zajištěno, že děti při psaní budou muset používat co nejmenší sílu a svalstvo jejich ruky  
se tak rychle neunaví.

Nová interpretace plnícího 
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Inovativní, ergonomická 
grafitová tužka speciálně
pro  děti, které se učí psát.

STABILO®
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Ergonomický gelový
roller pro školáky 
od 12 let.

STABILO®

EASYgel

Ergonomická 
grafitová tužka
pro děti, které
se začínají učit
psát.

STABILO®

EASYgraph 

Ergonomicky
tvarovaná pastelka
pro leváky a praváky.

STABILO®

EASYcolors

Ergonomická grafitová 
tužka s tenkou tuhou pro 
děti, které již zvládají první 
písmenka.

STABILO®

EASYergo 1.4
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�� SPRÁVNĚ VYBRAT ŠKOLNÍ 
TAŠKU A HURÁ DO ŠKOLY
Každý začátek školního roku má své filmo-

vé hity. Letos se například mezi chlapci jistě 

budou velkému zájmu těšit desky, penály 

či další školní potřeby s motivem filmového 

hrdiny Spidermana, který se na plátnech 

kin objeví jako letní novinka.  Při nákupu 

by se však rodiče neměli rozhodovat pouze 

podle barevných motivů, které se líbí jejich 

dítěti. Platí to obzvlášť v případě školních 

tašek. „Školní taška či batoh by měly mít 

co nejlehčí konstrukci a je dobré prefero-

vat spíše užší a vyšší provedení, vzhledem 

k lepšímu rozložení váhy. Výhodou je taktéž 

měkké polstrování v oblasti zad. Zároveň by 

ale měla být zadní část batohu vyztužená, 

aby dobře držela tvar,“ říká Mgr. Jana Tů-

mová, fyzioterapeutka se specializací na 

děti. Popruhy by podle jejího doporučení 

měly být široké, měkké a nastavitelné, což 

je základní předpoklad ke zdravému za-

tížení páteře u školních dětí. Nezbytné je 

pak nošení školní tašky na obou ramenech. 

„Ve školní tašce by měly děti mít jen to ne-

zbytné, tzn. balit učebnice na každý den, 

nenosit hračky, pokud hodně pijí, dávat jen 

láhev a ve škole si ji napustit pitnou vodou. 

Snížením zátěže a správným výběrem škol-

ní tašky pak lze předejít přetížení páteře 

a případně i bolestem zad dětí,“ dodává 

Jana Tůmová. 

�� A CO JEŠTĚ DO TAŠKY?
Samozřejmě pero a taška jsou základ, nic-

méně školní potřeby samozřejmě zahrnují 

ještě spoustu dalších věcí, které si prvňá-

ček ponese v aktovce. Do aktovky patří sa-

mozřejmě penál. Ten by se měl dítěti líbit, 

ale samozřejmě musí také splňovat určitá 

kritéria. Můžete pořídit klasický, doplněný 

o odklápěcí část pro pastelky, dvou či ví-

cepatrový, anebo také školní pouzdro. Pro 

prvňáčka je vhodné zvolit takový penál, 

který bude přehledný (tedy asi ne pouz-

dro) a vejde se mu do něj vše, co bude 

potřebovat. A máte-li vybráno, pak může-

te přejít k nákupu dalších psacích potřeb 

kromě pera, o kterém jsme si v úvodu již 

povídali.

�� CO TEDY DO PENÁLU? 
Určitě pastelky – rozhodně vybírejte nelá-

mavé (jsou sice dražší, ale zase něco vydrží 

a nakonec se to i cenově vyplatí) a nejlé-

pe trojhranné (lépe se dítěti drží), dále pak 

tužky (platí stejné pravidlo jako u pastelek, 

pozor na tvrdost – je lépe to domluvit ve 

škole), ořezávátko, guma, nůžky (zpravidla 

s kulatou špičkou), pravítko (cca 20 cm) 

a samozřejmě také pero. Možná vás ještě 

napadly fixy, ale pozor, ne ve všech školách 

jsou povoleny.

�� POTŘEBY NA VÝTVARNOU 
VÝCHOVU A DALŠÍ POTŘEBY
Mezi obvyklé potřeby na výtvarnou výcho-

vu, popřípadě pracovní činnosti patří: vodo-

vé barvy, tempery, voskovky, školní křídy (ne 

na tabuli, ale na kreslení), plastelína (někdy 

i krabička, do které se pak vkládá) a deska 

na modelování, lepidlo, kelímek na vodu, 

štětce (většinou se opět vyžadují konkrétní: 

například dva kulaté a dva ploché a k tomu 

ještě s určitým číslem) a zástěra. 

Praktické je uložit všechny potřeby do kuf-

říku, který samozřejmě nějak označíte či 

podepíšete.

Vhodné jsou i desky, respektive školní 

boxy na učebnice a sešity velikost A4 

a A5. Jen zkontrolujte, zda se vám vejdou 

do aktovky (batohu), respektive před 

koupí aktovky/batohu byste měli vyzkou-

šet, že se vám do ní/něj vejde tato veli-

kost desek.

Potřebovat budete i obaly na sešity a kni-

hy. Určitě to budou A4 a A5, také obal/y 

na notýsek. To ale asi nebude vše, pro-

tože se zřejmě objeví atypická velikost 

učebnice, na kterou budete muset do-

koupit obal zvlášť (fajn jsou ty šířkově 

nastavitelné).
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PRAVÍ FANÚŠIKOVIA SI 
ŽIADAJÚ IBA 
ORIGINÁL.
Najobľúbenejší roller
s novým menom
a novým viečkom

STABILO®

EASYoriginal

ABECEDA A MALÁ 
NÁSOBILKA NA JEDNOTKU. 
Inovatívna, ergonomická 
grafitová ceruzka špeciálne
pre deti, ktoré sa učia písať.

STABILO®

EASYergo 3.15

VŠETKO OSTATNÉ 
JE PRE MALÉ DETI.
Ergonomický gelový 
roller pre školákov
od 12 rokov.

STABILO®

EASYgel

TU NÁJDE KAŽDÝ 
PRST SVOJE MIESTO.
Ergonomická grafitová 
ceruzka pre deti, ktoré 
sa začínajú učiť písať.

STABILO®

EASYgraph 

KRESLIŤ PEKNE
A ĽAHKO JE EASY.
Ergonomicky 
tvarovaná pastelka 
pre ľavákov
a pravákov.

STABILO®

EASYcolors

JEMNÝ ROZDIEL PRI PÍSANÍ.
Ergonomická grafitová ceruzka
s tenkou tuhou pre deti, ktoré 
už zvládajú prvé písmenká.

STABILO®

EASYergo 1.4
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anatomicky přizpůsobené dětské ruce, mají trojhranný úchop, který umožňuje intuitivně správné rozložení prstů na 
peru. Měkké úchopové zóny garantují příjemný pocit i při delším psaní. Každá tužka či pero je ve variantě pro leváka  
a pro praváka. Pouze tak je zajištěno, že děti při psaní budou muset používat co nejmenší sílu a svalstvo jejich ruky  
se tak rychle neunaví.

Nová interpretace plnícího 
pera: roller v ergonomickém 
designu zvlášť pro praváky
a leváky. 

STABILO®

EASYoriginal

Inovativní, ergonomická 
grafitová tužka speciálně
pro  děti, které se učí psát.

STABILO®

EASYergo 3.15

Ergonomický gelový
roller pro školáky 
od 12 let.

STABILO®

EASYgel

Ergonomická 
grafitová tužka
pro děti, které
se začínají učit
psát.

STABILO®

EASYgraph 

Ergonomicky
tvarovaná pastelka
pro leváky a praváky.

STABILO®

EASYcolors

Ergonomická grafitová 
tužka s tenkou tuhou pro 
děti, které již zvládají první 
písmenka.

STABILO®

EASYergo 1.4
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Dále to bude pytel na tělocvik a někde je 

třeba i na přezůvky (mají-li děti ve škole 

skříňky, tak je většinou už ani nepotřebují).

Asi oceníte i krabičku na svačinu, popří-

padě láhev na pití, která neteče (na to 

zejména pozor, jinak budete neustále řešit 

mokrou aktovku a věci v ní).

Potřeba bude ručník a zřejmě i látkový 

ubrousek na svačinu, papírové kapesníky 

a toaletní papír.

�� VELKÁ PŘESTÁVKA JE TADY, 
CO K SVAČINĚ? 
Tím jsme se dostali k tomu, že ke škole 

neodmyslitelně patří nejenom vyučování, 

ale i čas na přestávku a svačinu. 

Správná dopolední svačina je spolu s kva-

litní snídaní základním zdrojem energie 

pro celý den. U dětí jsou v posledních 

letech oblíbené sladkosti, fastfoodové 

pokrmy, bagety, nejrůznější tvrdé salámy 

a uzeniny či sladké limonády. Odborníci 

však zvedají varovně prst. „Svačina se dá 

připravit tak, aby školákovi chutnala a byla 

zároveň zdravá. Její součástí by mělo být 

celozrnné pečivo, tvrdý sýr nebo kvalitní 

šunka. Vhodnou alternativou jsou i jogur-

ty či jogurtové nápoje. Místo sladkostí by 

měla svačina obsahovat dostatek ovoce 

a zeleniny, které jsou důležitým zdrojem 

vitaminů, minerálů a vlákniny. K tomu 

se ideálně hodí právě svačinové boxy, do 

kterých není problém nakrájet např. ja-

blko či papriku,“ říká manažerka kvality 

společnosti Tesco Olga Krejčová. Myslet je 

potřeba také na dodržování pitného reži-

mu. Děti by během dne měly pít ideálně 

neochucenou neperlivou vodu  či ovocné 

neslazené čaje. Dopřát si mohou i ovocné 

šťávy a 100% ovocné džusy, které by však 

měly být ředěné vodou.

Zdroj: jarodic.cz

Foto: SAMphoto.cz 

a archiv fi rem         

          

Svět nejmenších
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Také si vzpomínáte na svou první návštěvu zubaře? Dodnes vás budí ze 

spaní a díky tomu máte ze zubařů doživotní hrůzu? Pojďme udělat něco 

proto, aby na tom vaše děti byly lépe…

Péče o dětské zuby
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�� SLADKÉ POPRVÉ
Názory na to, v jakém věku by mělo dítě jít 

poprvé k zubaři se různí. Někteří odborníci 

doporučují návštěvu již při prořezání prv-

ního zoubku, další až v okamžiku, kdy má 

dítě všechny mléčné zoubky. Obecně by se 

ale dalo doporučit, aby dítě navštívilo zub-

ního lékaře mezi cca 1-2 rokem (neplatí pro 

případ, že má jakékoliv obtíže). Vezmete-li 

jej dříve, určitě to bude jen pro dobro věci. 

Záleží totiž hlavně na vašem rozhodnutí.

�� A JAK DÍTĚ NA NÁVŠTĚVU 
ZUBAŘE PŘIPRAVIT?
Návštěva zubního lékaře může v dětech 

vyvolávat pocit strachu. Neví, co je přesně 

čeká. Navíc jdou k cizímu člověku, který se 

jim bude dívat do úst a používat neznámé 

nástroje a podobně.

Samozřejmě velmi důležitý je výběr toho 

správného lékaře. V současné době to ale 

není úplně snadná záležitost, protože zu-

bařů, kteří by vzali do péče dítě je nedosta-

tek a těch, co se na tuto věkovou kategorii 

specializují je ještě méně.

Co tedy můžete pro své dítě udělat? Určitě 

je důležitá domácí příprava. S potomkem 

o prohlídce zoubků mluvte dopředu, zkus-

te mu vysvětlit, co přesně se bude dít, že 

to nebude trvat dlouho. Zmínit můžete i to, 

proč je kontrola důležitá atd. Dítě rozhodně 

nestrašte, na druhou stranu ale ani nezaml-

čujte, že některé úkony mohou být nepří-

jemné, popřípadě mohou i zabolet.

�� CO BY MĚLI DĚLAT RODIČE
Rodiče by měli hlavně dohlížet na to, aby 

si jejich potomek čistil pravidelně a hlavně 

správně zuby. Věřte, že správná péče o zuby 

není úplně jednoduchá a často jí neznají ani 

dospělí. Je proto logické, že i větší děti ne-

jsou často schopny si zuby řádně vyčistit. 

Dospělí by na péči o zuby měli dohlížet cca 

do věku 12 let. Záleží ale samozřejmě na 

konkrétním dítěti – některé to zvládne dří-

ve, jiné později.

Dále by měli brát své ratolesti dvakrát za 

rok na pravidelnou zubní prohlídku. Jedním 

z důvodů je to, že kaz u dětí vzniká rychleji 

než u dospělých. Dále je důležité to, aby 

zubař zoubky zkontroloval, poradil s pří-

padnými nedostatky při čištění zubů (zde 

je vhodná i návštěva zubní hygienistky). 

A nejen to – dítě si na pravidelné kontroly 

zvykne a bude je brát jako samozřejmost.

Pro informaci: stav zubů u dětí v České re-

publice je v porovnání s evropským průmě-

rem horší. Dle statistik má až třetina před-

školních dětí zubní kaz.

�� MÝTY V PÉČI O ZUBY
•	 mléčný chrup není potřeba opravovat 

– jedná se o přežitek. Zdravý mléčný 

chrup je důležitý pro zdravý chrup 

v dospělosti. 

•	 mléčné zuby, respektive první zoubky 

není třeba čistit – těmto zubům hrozí 

kazy stejně jako stálým 

•	 malé dítě nemusí k zubaři, respektive 

nemá-li problém, není návštěva nut-

ná – jak již bylo zmíněno, důležitá je 

prevence a samozřejmě také to, aby si 

dítě na návštěvy lékaře zvyklo, nebálo 

se jich a bralo je jako samozřejmost 

•	 má-li rodič špatné zuby, bude je mít 

i potomek - důležitá je správná péče 

o zuby 

•	 důležitá je délka čištění zubů – nikoliv, 

záleží na způsobu čištění zubů. Dlou-

hé a časté čištění jim může naopak 

uškodit.

Zdroj: jarodic.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Snídaně a svačina

– jak ovlivní školní výsledky dětí?
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„Nepodceňujte vliv snídaně na schopnost 

dětí soustředit se na učení. Neklid, ne-

schopnost soustředit se a sledovat výklad 

může souviset právě se špatnou nebo do-

konce úplně vynechanou snídaní. Děti totiž 

nemají možnost vytvářet si zásoby energie, 

a tak se její nedostatek velmi rychle projeví. 

Stane-li se tak ve škole, je to pro dítě velká 

komplikace,“ varuje MUDr. Alexandra Mo-

ravcová z Poradenského centra Výživa dětí. 

Svačina by pak podle lékařky měla zajistit 

plynulé doplnění živin a energie tak, aby 

dítě bez problémů zvládlo výuku do oběda. 

Ideálně by každé jídlo mělo obsahovat tzv. 

trojkombinaci všech základních živin – bíl-

kovin, sacharidů a tuků. Vhodnou snídani 

či svačinu pro školní děti by tak měla tvořit 

např. kombinace pečiva, rostlinného tuku, 

sýra či kvalitní kuřecí šunky, doplněná kous-

kem ovoce či zeleniny.  

Děti by měly jíst pravidelně, minimálně 5x 

denně v relativně pravidelných intervalech. 

Je důležité jim tuto nutnost vysvětlit a kon-

trolovat její dodržování. „Nejen dětské 

tělo potřebuje energii neustále, a to i když 

spí. V noci organismus potřebuje dostatek 

energie pro zajišťování funkcí vnitřních or-

gánů, pro udržení tělesné teploty, dechu, 

srdeční akce apod. (tzv. bazální metaboliz-

mus). U dětí se k tomu přidává ještě ener-

gie potřebná pro růst a vývoj. Proto je nut-

né dodávat dětskému organismu po noční 

pauze dostatek živin, aby měl z čeho po-

třebnou energii čerpat,“ uvádí nutriční te-

rapeutka Poradenského centra Výživa dětí 

Hana Knížková. Stejně důležitý je i dosta-

tečný příjem tekutin, při jejichž nedostatku 

může dojít k mnoha nepříjemnostem, od 

bolení hlavy po dehydrataci -  schopnost 

podat ve škole dobrý výkon tak může být 

citelně narušena.  

Že se stravou našich školáků není vše v po-

řádku, vyplývá i z průzkumu realizovaného 

na českých školách, z nějž např. vyplývá, že 

více než polovina žáků sedmých tříd v Čes-

ké republice před odchodem do školy pra-

videlně nesnídá a 17 % nic nejí dokonce 

až do oběda. Zeleninu svačí pouze 10 % 

školáků. Před nepravidelností stravování 

a obzvláště před vynecháváním snídaně 

a svačiny přitom výrazně varují dětští lékaři, 

a to především proto, že v takovém případě 

není rovnoměrně pokryta energetická po-

třeba organizmu, tělo strádá nedostatkem 

energie a následně přijatou energii si po 

období nedostatku ukládá do tukových zá-

sob. Tak vzniká základ pro neúměrné zvy-

šování tělesné hmotnosti, rozvoj nadváhy 

a obezity v dětském  i později v dospělém 

věku. 

Doma připravená snídaně a svačina z čers-

tvých surovin je pro školáka nejlepší volbou. 

Z jakých potravin pro něj dopolední menu 

poskládat se můžete inspirovat v tabulce 

vhodných potravin.
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Začal školní roka 

a s ním každodenní 

ranní frmol. Ve spěchu 

bychom ale neměli 

zapomínat na to, jak 

důležité jsou pro naše 

děti svačiny a snídaně. 

Dostatečný příjem 

energie po nočním 

hladovění, zajištěný 

vhodně sestavenou 

snídaní, uchrání dítě 

před nedostatkem 

energie v dopoledních 

hodinách a dodá tělu 

všechny potřebné živiny.  



Jak to správně nakombinovat?
Pojďme se společně podívat, jak by měly taková správné snídaně 

a svačiny vypadat.

Snídaně
Správná volba
•	 Pečivo nebo chléb s rostlinným tukem, plátek 

sýra nebo kvalitní šunky a kousek zeleniny 
•	 Pečivo s pomazánkou (třeba ředkvičková, 

kedlubnová s řeřichou, šunková pěna) 
•	 Snídaňové cereálie s mlékem nebo bílým 

jogurtem 
•	 Miska šlehaného tvarohu se zavařeninou 
•	 Pečivo s ovocným jogurtem 
•	 Domácí cereálie s medem 
•	 Ovocná rýže 

Takto ne
•	 Pečivo s máslem a trvanlivým salámem 
•	 Chléb, párky, hořčice 
•	 Koblihy s marmeládou 
•	 Smažená vejce se slaninou, kyselá okurka 
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Dopolední svačiny 
(přesnídávky)

Správná volba
•	 Chléb nebo pečivo s rostlinným tukem, 

šunka a/nebo tvrdý sýr 
•	 Chléb nebo pečivo s pomazánkou (pažitková, 

pórková, celerová se šunkou) 
•	 Jogurt (pokud ovšem kelímek přežije nešetrné 

zacházení s taškou) 
•	 Tvarohový dezert nebo ovocná přesnídávka 
•	 Zelenina a/nebo ovoce (celý kus, salát, jako 

součást obložení sendviče..) 
•	 Sušené ovoce, domácí müsli, směs ořechů 
•	 Občas něco sladkého, nejlépe připravené doma 

(Baňunkový koláč, Pomerančový chlebíček, 
Rýžové lívanečky) 

Takto ne
•	 Pečivo nebo chléb s máslem a s trvanlivým 

salámem 
•	 Pečivo nebo chléb se sádlem 
•	 Hamburger, Cheesburger 
•	 Párek v rohlíku, grilovaná klobása 
•	 Bageta se smaženými nugetami nebo 

majonézovým dressinkem 
•	 Sladké pečivo (koblihy, croissanty, koláčky) 
•	 Čokoládové tyčinky, sušenky a oplatky 
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�� CO NĚKDY DĚLÁME ŠPATNĚ 
ANEB MÝTY VE VÝŽIVĚ
Na závěr bychom se měli podívat na zá-

kladní mýty, které se ve výživě dětí tradují 

a které nám mnohdy značně komplikují 

život…

Je jedno, co jíme. Většina nemocí je 

stejně dědičná.

Podle výzkumů je možné svůj zdravotní stav 

ovlivnit životním stylem až ze 30 %. Jed-

ním z jeho hlavních faktorů je pochopitelně 

i jídelníček, který se na našem zdravotním 

stavu může podepsat jak v pozitivním, tak 

i v negativním směru. Správný jídelníček 

pomáhá v prevenci např. srdečně-cévních 

nemocí, nádorových onemocnění, někte-

rých onemocnění metabolických, hladiny 

cholesterolu a tuků v krvi, obezity aj. 

Teplé jídlo 2x denně je nutnost.

Není, avšak neustále bychom měli mít na 

paměti zásady vyvážené stravy. Např. místo 

chleba s máslem a se salámem je mnohem 

vhodnější chléb, rostlinný tuk, plátek tvrdé-

ho sýra a několik kousků zeleniny. 

Polévka je nezbytnou součástí oběda.

Polévku není nutné podávat vždy, záleží na 

složení oběda a na chutích dítěte. Polévka 

může povzbudit chuť k jídlu, v chladnějších 

dnech může zahřát, sytější polévku může-

me podávat i jako samostatné jídlo.

Více tuku = více cholesterolu. 

Množství tuku v potravinách množství 

cholesterolu neovlivňuje. Rozdíl je dob-

ře viditelný třeba u tuků k namazání na 

pečivo – zatímco máslo má asi 82 g tuku 

a téměř 300 mg cholesterolu ve 100 

g. Rostlinný olej má tuku téměř 100 % 

a cholesterol žádný. Rozdíly jsou samozřej-

mě i u nejrůznějších druhů masa, mléč-

ných výrobků apod.

Dítě z oplácanosti vyroste.

Dětský věk je specifi cký tím, že dochází 

k růstovým skokům – v některých obdobích 

výška stagnuje a pak dítě najednou hodně 

vyroste. Rodiče by však na to neměli spo-

léhat a měli by udržovat správnou životo-

správu dítěte s dostatkem pohybu.

Dítě je třeba nutit, aby vše dojídalo.

Rodiče by měli vědět, kdy má dítě už dost 

a jaké jídlo mu chutná či nechutná. Pokud 

budou dítě do jídla nutit, může si k němu 

vypěstovat odpor. Zároveň by však rodiče 

neměli podléhat nátlaku dítěte a podřizo-

vat se jeho chutím, protože to by mohlo 

vést k přejídání, nevyváženému jídelníčku či 

dalším problémům (např. k obezitě).

Dítě musí mít denně maso.

Nemusí, avšak strava dítěte by měla být 

pestrá a vyvážená, proto maso z jídelníčku 

nevynecháváme. Dáváme však přednost 

masu libovému, drůbeži, rybám (pozor na 

kosti). 

Je jedno, jaké mléčné výrobky dítě dostává.

Dítě potřebuje ke svému růstu také kvalit-

ní mléko a mléčné výrobky. Vhodnější jsou 

výrobky se sníženým množstvím tuku (ne 

však nízkotučné) a prospěšné jsou i zakysa-

né mléčné výrobky. 

Zdroj: vyzivadeti.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Rýžoví medvídci mléčnokakaoví
Rýžoví medvídci RACIO dodají vašim dobrodruhům potřebnou energii na pře-
konávání a zvládání každodenních výzev. Jsou vyrobeny z rýže, která je bohatá 
na škrob, minerální látky, vitaminy skupiny B, zinek, železo, fosfor či hořčík. 
Navíc, každý rýžový medvídek je pečlivě zabalen, čímž si uchovává všechny své 
výživové hodnoty a zdraví prospěšné látky.
Pufované minichlebíčky, s podobou oblíbených postaviček Doby ledové, jsou 
lehce stravitelné a neobsahují lepek, takže jsou vhodné i pro celiatiky. 

Tipy na svačinku 

RACIO Pirates
Každý správný pirát by měl během dlouhých plaveb dbát o své zdraví 

i zdraví posádky. Rýžové minichlebíčky ve tvaru kůstek by se proto 
měly nacházet na každé palubě pirátské lodi. Předtím, než váš kapitán 

vypluje do širého světa, přesvědčte se, že má v pokladnici ukrytý 
poklad – RACIO Pirates s bílou polevou s jogurtovou příchutí RACIO. 

Určitě se rád podělí i s ostatními členy posádky. Rychle zaženou 
hlad a potěší nejen oči, ale i mlsné jazýčky malých objevitelů.
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Tipy, 
jak zvýšit 
IMUNITU 
dětí

 A je to tady zase – zatímco léto bylo 
 v pohodě a proběhlo bez nemocí, 

podzim zaťukal na dveře a dítě přijde 
ze školky či školy, necítí se dobře, má 

rýmu, kašle, trápí ho horečka. Někdy si 
rodiče během podzimu říkají,  že to snad 

ani není možné, vždyť jejich potomek 
byl nemocný před týdnem  či měsícem, 

prostě nedávno. 

www.rodinaaja.cz40

Zdraví



Je to začarovaný kruh a občas má dospělý 

pocit, že to nikdy neskončí. Je jisté, že děti 

jsou nemocné častěji než dospělí. Je to při-

rozené, neboť jejich imunitní systém není 

ještě dostatečně rozvinutý. Určitě ale stojí 

za to posilovat jejich imunitu, vyplatí se to. 

A jak tedy na to? 

�� TIPY, JAK IMUNITU ZVÝŠIT

1. Kojení

Už mnohokrát bylo dokázáno, že kojení po-

máhá dítěti vybudovat si ochranu před různý-

mi mikroorganismy. Chrání dítě před alergie-

mi, trávicími obtížemi, záněty středního ucha 

či močového měchýře a snadněji překonávají 

lehčí prochladnutí nebo chřipky. Nejdůležitěj-

ší je tzv. kolostrum – tedy první mléko matky, 

které vzniká krátce po porodu. To je bohaté na 

složky, které zvyšují imunitu. Kojením dopře-

jete svému dítěti ten nejlepší start do života.

2. Pohyb

Fyzická aktivita má na organismus dítěte vel-

mi pozitivní vliv. Již od útlého věku je dobré, 

pokud v dítěti budujete lásku k pohybu. Pře-

dejdete pak problémům nejen s imunitou, 

ale také třeba s nadváhou. Dopřejte jim tedy 

hodně procházek, jezděte s nimi na kole, na 

kolečkových bruslích, běžkách nebo lyžích. 

Nechte ho, ať se s ostatními dětmi honí ko-

lem baráku, protože jakýkoli pohyb je pro 

dětskou imunitu vhodný. Nebudete pak mu-

set řešit, jak ho dostanete od počítače…po-

hyb mu bude chybět a po venku bude lítat 

samo od sebe.

Dříve než si řekneme pár rad, 

měli bychom si vysvětlit, co je 

to imunita. Jedná se o schop-

nost organizmu bránit se 

všemu škodlivému, vnějšímu 

i vnitřnímu.

Dělí se na vrozenou a získa-

nou. Ta první je dána geneticky 

a v případě potřeby se spouští ihned. Jedná se o první obranu. 

Získaná imunita je zaměřena proti určité nemoci. Člověk jí zís-

kává během života, a to například očkováním či proděláním 

nějakého onemocnění.

CO JE IMUNITA

Zdraví



3. Otužování

Je chladno a co napadne maminku malého 

prcka jako první? Teple ho obléknout! Po-

zor na mnoho vrstev, dítě je aktivní a může 

se snadno zpotit a k nachlazení je pak jen 

krůček. Obecně platí, že by malé dítě mělo 

mít jen o jednu vrstvu víc než dospělý člo-

věk. Rozhodně dítěti nezakazujte pohyb 

venku, když třeba prší nebo mrzne. Chlad-

ný vzduch prý působí příznivě na organis-

mus a tím i na imunitu. Dítko také otužujte 

při samotném koupání, párkrát za týden ho 

osprchujte ve vlažné vodě a na spaní mu 

v zimě nepřetápějte místnost, klidně posta-

čí 18 stupňů.

4. Pestrá strava s dostatkem minerálů 

a vitaminů

Výživa je v dětském věku důležitá. Pama-

tujte na to, že dítě by mělo jíst 5x – 6x 

denně. A rozhodně mu nepostačí polo-

tovary nebo návštěva fast foodu. Snažte 

se vařit z čerstvých surovin a volte pestrý 

jídelníček bohatý na minerály a vitaminy. 

Stejně tak myslete na dětská probiotika, 

která dětem upraví střevní mikrofl óru. 

Probiotika jsou tělu přátelské bakterie, 

které pěstují a obnovují přirozené bakte-

riální osídlení trávicího ústrojí. Tím pod-

porují vstřebávání  živin i dalších důleži-

tých látek, jako jsou vitaminy a minerály,  

a podporují imunitu. Jsou sice schopné se 

ve střevech množit, ale potřebují k tomu 

vhodné prostředí. 
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Pravidelná a vyvážená strava bohatá 

např. na vlákninu či kysané mléčné vý-

robky dělají probiotickým bakteriím moc 

dobře. Jestliže je z nějakého důvodu ne-

může dítě konzumovat v dostatečném 

množství, není od věci si pořídit doplň-

ky stravy, které probiotika obsahují. Pro 

podporu imunity je pak jistě vhodné tělu 

nabídnout i další prospěšné látky v kom-

binaci s probiotiky – ideálně koenzym 

Q10, vitaminy a zinek či jiné látky, které 

se postarají o nejen o imunitu, ale třeba 

i o vitalitu

5. Dostatek ovoce a zeleniny

Vitamin C je nejlepším povzbuzovačem 

imunity, a to jak u dospělých, tak u dětí. 

Najdete ho v citrusech, mrkvi, kiwi, jaho-

dách nebo třeba v paprice. Strava bohatá 

na vitaminy chrání před chronickými ne-

mocemi a pomáhá předcházet civilizačním 

onemocněním, jako jsou nemoci kardio-

vaskulárního oběhu a cév v dospělosti. Čím 

dříve začnete dětem dávat potřebné dávky 

ovoce a zeleniny, tím dříve si na ně navyk-

nou a nebudou je pak v „jalovém“ věku 

odmítat slovy: „fuj, zase jablko“.

6. Spánek

Dostatečný spánek podporuje imunitu 

a posiluje organismus jako takový. Je po-

třebný pro regeneraci těla a i malé odpoči-

nutí během dne dokáže tělo zrevitalizovat 

a nastartovat. Předškoláci a školáci potře-

bují zhruba 8 – 10 hodin spánku denně. 

Vyzkoušejte a uvidíte, jak bude vaše dítě 

nabité energií.

7. Bylinkové čaje pro děti

V bylinkách je síla, to věděly už naše ba-

bičky. Takové čaje posilují dětskou imunitu 

a pozitivně působí i proti alergiím. Vždy 

se poptejte, zda je daný čaj nebo bylinka 

vhodná přímo pro děti. Děti je totiž možné 

bylinkami předávkovat. Čaje proto kupuj-

te jen v lékárně a jejich užívání konzultujte 

s dětským lékařem.

8. Hygienické návyky

Už od malička učte děti správným hygienic-

kým návykům. Naučte je pravidelně si umý-

vat ruce po použití záchodu, před jídlem, 

po hraní si venku. Takové návyky jsou pak 

základem právě ve školkách a školách, kde 

pravděpodobnost přenosu nemoci je vyso-

ká. Zase to ale s hygienou nepřehánějte. 

Uděláte-li z dítěte vydezinfikovanou sklení-

kovou panenku žijící ve sterilním prostředí, 

při první příležitosti ochoří. Vždy platí všeho 

s mírou a trocha špíny neuškodí.

9. Očkování

To patří mezi silné budovatele dětské imu-

nity a v některých případech je již naprosto 

nezbytné. Díky němu se děti zbaví nepří-

jemných a někdy až zákeřných onemocně-

ní, která by je mohla potkat. O možnostech 

očkování se poraďte s lékařem.

10. Moře

Dovolená u moře nebo na horách může 

udělat s imunitou vašeho dítěte divy

11. Přírodní medicína 

Jste-li příznivci přírodní medicíny, můžete 

vyzkoušet některé rostlinky. A které vybrat? 

Například česnek, červenou řepu a další. 

Zdroj: jarodic.cz, 

ordinace.cz, krab.cz

Foto: SAMphoto.cz
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FUSAK SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kterou barvu fusaků s beránkem
ze 100% biobavlny nenabízíme?
a) Modrou
b) Žlutou
c) Zelenou

Hraje se o 3 fusaky v ceně 1690 kč.
Kvalitní teplý fusak s možností prodloužení spodním
nánožníkem. Využití do všech typů kočárků (klasické,
sporťáky, golfky).
Fusak má uprostřed zip a lze ho celý rozevřít.
Šňůrové stahování kolem hlavičky.
Otvory na protažení tří i pětibodových 
bezpečnostních popruhů zajišťují bezpečné použití
i sedícímu miminku.
Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti posunutí
v kočárku při poloze vsedě.
Rozměry cca 90 x 50 cm bez nánožníku, 
115 x 50 cm s nánožníkem.
Fusak je vyroben v ČR.

Správnou odpověď najdete na

Správnou odpověď zasílejte do 30.09. 2012 na adresu rodice@detskedeky.cz nezapomeňte připojit
adresu, kam máme zaslat případnou výhru. Více informací a správnou odpověď naleznete na
www.detskedeky.cz, zde také zveřejníme jména výherců.
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Jak být

v pohodě
Přestože každý rok 

doufáme, že se to 

nestane, realita je 

taková, že už je zase 

tady. Období, kdy 

léto končí a nastupuje 

podzim. Dny se krátí, 

sluníčko už tak často 

nesvítí a nám jako by 

čas od času docházela 

energie. Co udělat 

proto, abychom i na 

podzim byli zdraví 

a v pohodě? 

NA PODZIM
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Existuje samozřejmě spousta možností, jak 

organismu pomoci a na podzim ho připra-

vit. Pokusme se na úvod o malý výčet.

1. V létě býváme mnohem více v pohybu. 

Pokud je tělo zvyklé nelenošit, neměli by-

chom ho nechat zlenivět. Co takhle při-

hlásit se na nějaké zajímavé cvičení?

2. Obvykle si uvědomujeme, že sluníčko pleť 

vysouší a my se o ni přece jen musíme 

starat. Ani podzimní vítr ale není to pra-

vé ořechové a určitě by nebylo na škodu 

nechat si pleť vyčistit, ošetřit a pak o ni 

pravidelně pečovat.

3. Na jaře se povětšinou vrhána na hubnoucí 

kůry, abychom do plavek vypadali co nej-

lépe. Před zimou mívá naše tělo tendenci 

tukové zásoby nabrat zpět. Nenechte ho. 

Dodržujte letní lehčí jídelníček, máte-li tro-

chu času zkuste tělo podpořit třeba i za 

pomoci moderní techniky, jakou je třeba 

vacupress. Byla by přece škoda, aby vaše 

snaha vyzněla naprázdno.

4. Často zapomínáme, jak v létě trpí nohy, 

obzvláště paty. Já vím, že dobrá pedikérka 

se cení zlatem, ale zkuste k nějaké vyrazit. 

Pravidelnou údržbu už potom jistě zvlád-

nete doma.  

Možná si teď říkáte, čím začít. Určitě tím, 

že organismus ošetříme a připravíme na 

to, co bude následovat. Začít bychom 

měli určitě očistnou kúrou.

Většina lidí si na prvním místě představí 

zásadní změnu stravování, diety a ome-

zení v požitcích na určitý čas. K dalším 

opatřením náleží změna denního, týden-

ního nebo měsíčního režimu a cvičení. 

Je nutné si uvědomit, že žádná z uve-

dených položek není důležitější než ty 

ostatní. Obecně platí, čím je kúra restrik-

tivnější, tím kratší musí být, aby nedošlo 

k poškození zdraví. Jak název napovídá, 

jde o pročištění organismu a to až na 

úrovni buněk. Tělo používá své detoxi-

kační metody a my mu vlastně práci jen 

ulehčujeme. Po očistné fázi měla vždy 

nastoupit fáze regenerační!

�� JAKOU SI VYBRAT?
Existuje samozřejmě velké množství očist-

ných kúr. K často používaným patří diety, 

kdy se využívá jedna nebo malá skupina 

potravin. Výhodou těchto kúr je nárazové 

pročištění. Doporučuje se délka od jed-

noho do tří dnů. Často se užívají v rámci 

Pokud cukry organismu nedodáte, začne si je 
vyrábět sám. A to tak, že vaše vlastní tuky mění 
na potřebné cukry. To je energeticky ztrátová 
reakce natolik, že i když jíte do sytosti, stejně 
se tuky v těle odbourávají.

Dukanova dieta stojí hlavně na bílkovinách, 
omezuje jak tuky, tak cukry, a proto vítězí. 
Hubnete a nemáte hlad. Můžete hlavně libo-
vé maso, omezeně také zeleninu či nízkotučné 
sýry nebo jogurty. Radikálně omezujete ovoce, 
přílohy a vše, co zavání cukrem. 

Taková dieta by mohla šidit tělo nedostatkem 
vlákniny. Protože ta je hlavně v ovoci nebo tma-
vém chlebu. A to je to, co nesmíte. Vlákninu lze 
ale dodávat pomocí vlákninových tablet, nebo 
jak doporučuje Dukan: pravidelnou konzumací 
ovesných otrub. Na těch Dukan staví svůj di-
etní plán. Ve Francii je možná oves běžnější než 
žito, které se zase pěstuje u nás. Takže i žitné 
otruby můžete. Při klinickém výzkumu jsme 
s úspěchem používali i vlákninu lněnou, tedy 
lněné semínko společně s lněnými tobolkami. 
Len má navíc pročisťující efekt na trávicí trakt. 
V každém případě je dodání vlákniny při dietě 
důležité, jen to nesmí být vláknina se sacha-
ridy.

Existuje ideální redukční 
dieta? Lékaři radí, aby lidé 
s nadváhou při hubnutí udr-
žovali vyvážený poměr bíl-
kovin, tuků a cukrů. V praxi 
to znamená jediné: jíst 
méně, omezit přísun kalo-
rií… a obrnit se pevnou vůlí. 
Ztratit požitek z jídla, vyne-
chat to, co nám chutná.

Pak se objeví lékaři, kteří narušují představu 
diety jako řehole a říkají: hubnout se dá i bez 
hladu. Jako první se objevil americký lékař Ro-
bert Atkins už před půlstoletím. A v dobách 
nedávných Francouz Pierre Dukan. Můžete 
jíst bez omezení, ale jen omezený okruh po-
travin. Omezujte hlavně cukry. To není jen to, 
čím ráno sladíte kávu. Cukry jsou také v ovoci, 
těstovinách, pečivu a vůbec v přílohách. Nedo-
statek cukrů tělo nevydrží, protože je nutně 
potřebuje pro akutní energetický výdej, pro 
zachování životních funkcí. 

rgetický výg
životnícchh h h h hh ffufufufufufuf kknknknknk ícícícícící. . 

HUBNUTÍbez JO-JO efektu

Dukanův princip vyzdvihuje i vhodnost indivi-
duálního lékařského monitoringu pacienta. Ten 
vám nabídne doporučení, co a jak dál. Aby ani 
po hubnutí váha nevzrůstala, aby nenastal jo-jo 
efekt. A že tato dieta, která je jiná než počítání 
kalorií, funguje, potvrzuje ohlas Dukanových 
pacientů, ale i pacientů například mých, kteří 
podobný režim dodržují. Hubnou, aniž mají 
hlad, tedy jinak, než doporučují někteří lékaři. 
Knížka Dukanova dieta je plná i receptů, takže 
se do diety můžete pustit hned.

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
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týdenního cyklu, kdy každý sedmý den do-

držovaný půst vyvolává ty správné impulzy 

pro náš vnitřní tělesný rytmus. 

•	 Příkladem může být bramborová dieta. 

1000 až 1500 g brambor uvaříme nej-

lépe ve slupce a rozdělíme na 5 až 7 

denních jídel. Taková jednodenní dieta 

odlehčí krevní oběh, zažívání, látkovou 

výměnu a působí močopudně.

•	 Během mrkvové diety konzumujeme 

1000 až 1500 g strouhané nebo uva-

řené mrkve s malým množstvím ole-

je, smetany nebo mléka během dne. 

Zásadně nesolíme! Příznivě působí na 

záněty žaludeční a střevní sliznice.

•	 Pokud potřebujeme odlehčit krevní 

oběh a upravit krevní tlak můžeme 

vyzkoušet tzv. rýžový den. Jednou 

týdně podáváme asi 300 g celozrnné 

rýže (váha v suchém stavu), uvařené 

v nesolené vodě.

•	 Dieta s čerstvým ovocem se dopo-

ručuje jednou týdně lidem, kterým 

syrová strava nepůsobí potíže. 400 

g jablek, 700 g hrušek a 400 g ba-

nánů rozdělíme do 5 až 7 jídel. Mů-

žeme přidat ananas, který obsahuje 

enzym bromelin, který usnadňuje 

trávení masitých jídel. Banán působí 

blahodárně na tlusté střevo. Třešně, 

obzvláště plané ptáčnice, černý, čer-

vený rybíz, brusinky a hrušky působí 

protirevmaticky. Šest vlašských oře-

chů denně dodá dostatečné množství 

nenasycených mastných kyselin, vita-

minu B1, B6 a E.

•	 Velmi oblíbená je dieta s čerstvými 

zeleninovými a ovocnými šťávami. 

1,5 l neslazené šťávy se rozdělí do 

5 až 7 porcí denně. Šťávy neobsa-

hují téměř žádné množství vlákniny, 

a proto dokonale odlehčí zažívací 

ústrojí, krevní oběh a látkovou výmě-

nu. V brukvovité zelenině je obsažen 

metyl-methioninsulfonium bromid, 

pozitivně působící při gastritidě, ža-

ludečním a dvanácterníkovém vředu. 

Betain a betanin obsažený v červené 

řepě upravuje činnost jater a likvidu-

je nežádoucí bakterie ve střevě. Ředkev 

obsahuje sulforafen, který udržuje pří-

znivou střevní mikroflóru a ochraňuje 

žlučník před zánětem. Šťáva z okurky 

regeneruje pokožku. Nálev z kvašené 

zeleniny upravuje zácpu. Nejpoužívaněj-

ší je směs karotky, červené řepy, celeru 

a šťávy z libovolného ovoce.

•	 Podstatou mléčné kúry je asi 1 litr 

mléka či podmáslí rozdělený do 5 

porcí během dne. Kromě obecného 

odlehčení organismu dojde k zlepše-

ní projevů kožních nemocí. To ovšem 

neplatí u lidí alergických na mléčnou 

bílkovinu.

Zdraví



Pokud ovšem chcete váš organismus opravdu pročistit, určit byste 
v tomto období neměli zapomenout na návštěvu sauny. Sjednejte 
si jednou týdně alespoň dvě hodiny. Nejlépe se svými přáteli, pokud 
se jedná o saunu smíšenou pro muže i ženy. Slovo sauna pochází 
z finštiny. Znamenala původně jámu v zemi a později místnost na 
pocení. K léčbě a prevenci se užívá nejčastěji suchého tepla. Hlavním 
cílem saunování je posilování regulačních mechanismů a detoxika-
ce organismu. Utužuje obranu těla proti nachlazení, posiluje krevní 
oběh a nervovou soustavu. Očišťování těla probíhá na dvou úrov-
ních: škodlivé látky se vylučují potem a díky zvýšení bazální teploty 
dochází ke zvýšené sekreci v ledvinách a plicích. Složení potu se bě-
hem saunování mění. Nejdříve je velmi koncentrovaný a postupně se 
stává řidším. Vedle škodlivých látek ztrácíme i minerály a vodu, které 
musíme znovu doplnit! 

Tak je vaše tělo dostatečně pročištěné, kosmeticky ošetřené a každý 
druhý den se potíte v posilovně, aby získalo žádoucí tvary? Potom 
nezbývá než vám popřát pěkný podzim!

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: www.pharmanews.cz          

SAUNA 
BY NEMĚLA CHYBĚT
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Křečové žíly
Trápí vás křečové 

žíly nebo-li varixy? 

Nevzhledné, uzlovité, 

na povrch vystupující 

žíly dolních končetin 

nejsou jen estetickým 

problémem, ale 

postupem času se 

stávají zdravotní 

komplikací a příčinou 

závažných onemocnění.

www.rodinaaja.cz48

Zdraví



Křečové žíly (varixy) jsou problémem mno-

ha mužů a zvláště žen. Statistiky uvádějí, že 

v některých zemích jimi trpí až 40% dospě-

lé populace, což je celkem alarmující. 

�� CO TO JSOU KŘEČOVÉ ŽÍLY? 
K pochopení vzniku křečových žil, je 

třeba mít aspoň základní znalosti uspo-

řádání a funkčnosti cévního systému. 

Zásobení krví dolních končetin je zajišťo-

váno hlubokým a povrchovým systémem 

žil. Hluboké žíly jsou uloženy mezi svaly, 

povrchové jsou uloženy pod kůží. Kře-

čové žíly jsou onemocněním povrchové-

ho žilního systému. Mají modrofi alovou 

barvu,v některých místech sytější, jsou 

rozšířené a uzlovitého tvaru. V pokročilej-

ším stádiu vystupují nad povrch těla, jsou 

tedy zřetelně hmatné.

�� VZNIK KŘEČOVÝCH ŽIL
Vznik křečových žil je připisován nedo-

statečnosti žilních chlopní a nepevnosti 

žilních stěn. Tyto funkční vady však ne-

vznikají samy o sobě, jsou dány mnoha 

příčinami a s postupem času mají tendenci 

se zhoršovat. Obecně tedy platí, že pokud 

se žilní chlopně dobře nedomykají a stěny 

cév nejsou dostatečně pevné, za účasti ji-

ných faktorů (přetěžování, zvýšená okolní 

teplota, silný tlak apod.) dochází k žilní ne-

dostatečnosti, rozšiřování cév a městnání 

krve. Nejdříve se to jeví jako únava nohou, 

ale ve své podstatě jde o první příznak 

vzniku křečových žil.

�� PŘÍČINY VZNIKU KŘEČOVÝCH 
ŽIL
Pokud nebereme v úvahu, že vznik křečo-

vých žil je daní za vzpřímenou chůzi, mu-

síme posuzovat jiná hlediska. Příčin vzniku 

křečových žil je hned několik: 

Dědičnost

Nejčastější příčinou je dědičnost, statistiky 

uvádí 90%. Pokud se křečové žíly vyskyt-

nou v rodině, je velmi velká pravděpodob-

nost, že její členové budou náchylní k jejich 

vzniku.

Vrozená vada žilních chlopní

Pokud žilní chlopně nefungují už od naro-

zení, nebo je jejich funkce oslabena, je to 

největší předpoklad vzniku křečových žil. 

�� PRŮVODNÍ JEVY
Projevy rozvíjejících se křečových žil jsou 

různorodé, záleží samozřejmě na stádiu 

onemocnění a okolnostech. Počáteční 

stádium, kdy se nemusí viditelně kře-

čové žíly projevovat, je typické zvýše-

nou únavou nohou. Zvláště při námaze 

a dlouhém stání má dotyčný pocit těž-

kých nohou, cítí v nich značnou únavu 

a potřebu si sednout. Naopak při dlou-

hém sezení jsou nohy jakoby otlačené 

a je třeba je rozhýbat. V noci se mohou 

objevovat taktéž bolesti nohou, křeče, 

záškuby, brnění a pocit pálení.

�� LÉČBA
Léčba křečových žil je dvojí, buď konzerva-

tivní nebo radikální:

 

Konzervativní léčba 

Je to léčba ke které se přistoupí v po-

čátečních stádiích vzniku křečových žil. 

Představuje spíš podpůrné prostředky, 

které uleví od bolesti, zmírní příznaky 

a poněkud oddálí rozvoj choroby. Jedná 

se především o léčbu medikamenty (léky, 

masti, speciální krémy) nebo o terapeu-

www.aries.eu

K mnoha typickým starostem během těhotenství patří 
i křečové žíly. Je dobré si toto riziko včas uvědomit a 
zahájit preventivní opatření. Zde je několik tipů, co 
můžete udělat pro své nohy: 

�� CVIČTE KAŽDÝ DEN
Jen chvíle ostré chůze v lese nebo v parku vykoná 
mnoho pro váš krevní oběh. 

�� ZAJÍMEJTE SE O SVŮJ VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK 
Vaše pochybnosti ohledně váhy konzultujte se svým 
gynekologem. Nadměrné přibývání na váze nikomu 
neprospěje a křečové žíly to v každém případě zhorší. 

�� UVELEBTE SE S NOHAMA NAHOŘE
Při sezení použijte nižší stoličku nebo jiný vhodný kus 
nábytku na opření nohou, při ulehnutí můžete nohy 
podepřít polštářem.
 
�� SPĚTE NA LEVÉM BOKU

s nohama podepřenýma polštářem. Druhým polštá-
řem si podepřete záda. 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 sníží tlak i v žilách dolních končetin. 

�� NOSTE KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY
Vyzkoušete těhotenské punčochové kalhoty 
 

 

s antibakteriálními ionty 
stříbra Sanitized® Silver

s hydratačními mikrokapslemi

Skintex® Moisturising

od renomovaného českého výrobce Aries. Punčochy 
si nasaďte každé ráno ještě na lůžku, dříve než vsta-
nete. Noste je pokud možno po celý den.

Zdroj: Aries.eu; Krecove-zily.cz

Pro více informací volejte bezplatnou linku    800 111 595  nebo pište na aries@aries.eu. 

TĚHOTENSTVÍ A KŘEČOVÉ ŽÍLY
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tickou léčbu, kde se doporučují speciální 

úlevové cviky, které současně napomá-

hají i lepšímu zpětnému toku krve v ži-

lách dolních končetin. Při práci i při den-

ních činnostech se doporučuje nošení 

speciálních kompresivních punčoch.

Radikální léčba

Radikální léčba je většinou léčba operativní 

a má několik možností:

�� KLASICKÁ 
NEBO MINIINVAZIVNÍ OPERACE
Je to chirurgické odstranění postižených 

žil. Metody operací jsou stále efektivnější, 

řezy čím dál tím menší (3-5 mm). Provádí se 

většinou při místním znecitlivění ambulant-

ně. Tato metoda je osvědčená a má dobrý 

zdravotní i estetický efekt.

�� SKLEROTIZACE 
Je to metoda vhodná k ošetření menších 

křečových žil, tzv. minivarixů. Léčba se pro-

vádí ambulantně, kdy se do žíly napustí lát-

ka, která způsobí umělý zánět. Po čase se 

žíla vstřebá.

�� PREVENCE
Prevence křečových žil je prakticky ne-

možná, pokud jsou dány genetické dis-

pozice nebo nastanou prudké hormonál-

ní změny v organismu je těžké křečovým 

žilám předcházet. Je však možné mírnit 

jejich příznaky, poněkud zamezit únavě 

nohou, chránit nohy určitými opatře-

ními. Jestliže se však křečové žíly i přes 

všechny snahy objeví a zhoršují, je nutné 

přistoupit k jejich léčbě, ať už konzerva-

tivním způsobem nebo radikálně. Mezi 

přírodní léčbu můžeme počítat doplň-

ky stravy, které mohou ovlivnit cirkula-

ci krve, zpevnění žilních stěn, vitamíny 

a minerály. 

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Pokud vás trápí 

křečové žíly, dbejte 

na životosprávu 

(správné stravování), 

dostatečný přísun 

tekutin, vhodnou 

pohybovou aktivitu, 

dopřejte si čas na 

odpočinek a dodržujte 

zvýšenou hygienu 

v oblasti křečových žil.
� SKLEROTIZACE 
Je to metoda vhodná k ošetření menších 

křečových žil, tzv. minivarixů. Léčba se pro-

vádí ambulantně, kdy se do žíly napustí lát-

ka, která způsobí umělý zánět. Po čase se 

žíla vstřebá.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

v oblasti křečových žil.
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224 stran, vázaná 319 Kč

448 stran, vázaná 449 Kč

152 stran, vázaná 299 Kč
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Jednoduše buďte 
šťastní – 7 klíčů 
k lehkosti bytí
Radost, láska, štěstí – to jsou základní 
lidské potřeby. 7 klíčů k lehkosti bytí 
může odemknout dveře k takovému 
životu, jaký si přejí všichni: proces vy-
tvářející radost – sobě samému a svým 
blízkým. Autor poskytuje mnoho pod-
nětů pro lepší poznání vlastních postojů 
a jejich přijetí jako základu k novému 
uspořádání života.  

232 stran, brožovaná 289 Kč

Vítězové nikdy 
nepodvádějí – a to 
ani v těžkých časech
Tato kniha je nejpraktičtější a nejdůleži-
tější knihou o podnikání, kterou jste kdy 
četli. Naučíte se, jak chránit svou čest, 
když jdete proti proudu, jak vybudovat 
něco, co přetrvá, když vám ostatní vnu-
cují rizikové úvěry a fi nanční výpomoc, 
jak převzít odpovědnost, sestavit silné 
týmy a podělit se o úspěch, který jste si 
tak tvrdě vybojovali. 

100 nejlepších těstovi-
nových pokrmů
– 100 snadných receptů 
pro celou rodinu 
na každý den
Těstoviny jsou chutné a výživné a snad-
no a rychle se připravují. V knize jsou 
zařazeny oddíly věnované těstovinám 
pro kojence (je to skvělý způsob, jak dítě 
seznámit s pevnou stravou), batolata 
(z těstovin lze připravit fantastickou „zá-
ložní“ večeři), starší děti i celou rodinu. 

 Spontánní evoluce 
– Naše pozitivní budoucnost 
a jak jí dosáhnout
Autoři knihy vyvracejí dosud platné spo-
lečenské a kulturní mýty, poukazují na 
jejich zastaralost a zdůrazňují nutnost 
přizpůsobovat je současnému stavu svě-
ta a lidského myšlení. Prozkoumávají víru 
i vědu celými staletími a skrze biologii bu-
něk, fraktální geometrii, lidskou historii, 
politické vědy a mnoho dalšího poukazují 
na skutky, které nás dovedly až tam, kde 
se nacházíme právě dnes.

Maminky, tatínkové, 
těhulky...
Zkrátka všichni, kdo máte nebo čekáte rodinu.

Přijďte si na web rodinaaja.cz, 
dvakrát týdně zasoutěžit o skvělé ceny!
Čekají na vás knihy, kosmetika, hračky, zkrátka vše, co by 
v žádné rodině nemělo chybět. 
Do soutěží u nás se nemusíte registrovat!

Na webu rodinaaja.cz najdete také nejnovější aktuality, příběhy našich 
čtenářů a tipy na skvělé knihy. Náš web nemyslí jen na maminky a proto 
si v rubrice Pro muže, můžou počíst i tátové, strejdové nebo dědové. 
Děti se zase zabaví při zábavných úkolech s malůvkou. Radu v našich 
článcích najdou všichni od těhulek po rodiče puberťáků. 

A pokud nezískáte odpovědi na otázky v článcích, můžete se poradit 
v diskuzi s maminkami nebo v poradnách s odborníky.

Chcete zveřejnit i váš příběh? 
Napište nám ho na mail novakova@rodinaaja.cz 
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

1-2 s_WEB.indd   1 3.9.2012   23:13:17



ZÁKEŘNÝ
PNEUMOKOK
Když miminko příjde na svět, 

přejeme si, aby jeho život byl 

co nejlepší. Především doufáme, 

že bude zdravé a spokojené. 

Jakékoliv onemocnění znamená 

strach, obavy a stres. Přesto 

někdy neuděláme dost proto, 

abychom dítě před ním 

uchránili...
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Velké nebezpečí pro malé tělíčko zname-

nají penumokokové infekce.   Onemocně-

ní v některých případech, bohužel, může 

skončit až smrtí. 

�� CO VŠECHNO MOHOU TYTO 
INFECE ZPŮSOBIT?

Nebezpečná meningitida

Akutní bakteriální záněty mozkových blan 

mají stále i v zemích, kde je široká dostup-

nost antibiotik, za následek vysokou úmrt-

nost a děti, které toto onemocnění přežijí, 

mají často trvalé následky. Mimo novoroze-

necký věk jsou dnes v zemích, kde se očkuje 

proti hemofilovi, nejčastějšími vyvolavateli 

zánětu mozkových blan pneumokoky. Pneu-

mokokové záněty mozkových blan patří 

mezi obávané infekce u kojenců a batolat, 

vyskytují se ale i u starších pacientů. Rych-

lý průběh s těžkým postižením centrálního 

nervového systému má za následek i dnes 

vysokou úmrtnost, okolo 10-20%, děti, kte-

ré přežijí, mají často trvalé následky.

Zápal plic

Zápaly plic vyvolané pneumokoky jsou bo-

hužel stále velkým problémem. Závažnou 

komplikací bývá empyém – hnisavý výpotek 

v pohrudniční dutině. Ten vyžaduje hrudní 

drenáž a dlouhodobé podávání antibiotik. 

Může vyústit ve změny povrchu plic, vy-

žadující další chirurgický zákrok. Odborné 

studie upozorňují na stoupající počet kom-

plikovaných zápalů plic.

Zánět středního ucha

Pneumokoky jsou nejčastějším vyvola-

vatelem zánětů středouší. I když toto 

onemocnění u dětí většinou nepatří mezi 

život ohrožující, nese sebou riziko zhor-

šení sluchu. Méně známý je ale fakt, že 

u dětí se na tomto podkladě významně 

opožďuje rozvoj řečových schopností. Ši-

roké použití antibiotik u dětských zánětů 

středního ucha vede často k rezistentnci 

pneumokoků – to znamená, že antibio-

tika nejsou účinná. Rizikovým faktorem 

jsou chronické záněty středouší, kompli-

kované zánětem „bradavkového výčněl-

ku“, mastoitidou, který je nebezpečný 

dalším šířením infekce na mozkové pleny 

a dál do mozku. Další riziko představují 

úrazy hlavy, které mohou vést ke vzniku 

zánětu mozkových blan při současném 

chronickém zánětu středouší. 

�� CO DĚLAT, ABY NEZABÍJEL
Nejlepší cestou je nechat své dítě očkovat. 

V současné době je možná ochrana proti 

těmto infekcím konjugovanou vakcínou, jíž 

mohou být očkovány děti již od dvou mě-

síců věku. 

-if-

zdroj:www.pin-prevence.cz

ZÁKEŘNÝ
PNEUMOKOK

VAKCÍNA 
JE BEZPEČNÁ 
A ÚČINNÁ
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�� DOBŘE ŽÍT ZNAMENÁ DOBŘE SPÁT
Literatura uvádí, že světový rekord v nespaní 

drží jistý americký student Randy Gardner, 

který vydržel nespat 11 dnů za sebou. Po 

této době lékaři jeho pokus přerušili, aby ne-

došlo k naprostému zhroucení organismu. 

Jak dlouho by to mohl bez úhony vydržet?

Z pokusů na psech a kočkách vyplývá, že 

tento druh zvířat umírá po patnácti dnech 

nepřetržitého bdění na celkové vyčerpání 

organismu. Poněkud déle vydržely labo-

ratorní krysy, některé přežily i 30 dnů bez 

spánku. Ovšem už po několika dnech se 

začaly chovat jako by byly vystaveny nepře-

tržitému stresu, docházelo ke zduření žláz 

s vnitřní sekrecí, objevily se žaludeční vředy, 

poruchy pohyblivosti a navzdory zvýšenému 

přísunu potravin dokonce úbytek na váze.

Je naprosto zřejmé, že spánek je pro život 

naprosto nezbytný. Ovšem správně spát 

není žádná legrace.

�� VÍŠ JAK SPÍŠ?
Spánek probíhá v různých, na sebe nava-

zujících fázích, kterým se říká spánková 

stadia. Rozeznáváme celkem čtyři stádia. 

Fáze 1 představuje stadium nejlehčího 

spánku, kdy se EEG nejvíce podobá grafu 

získanému při sledování bdělé mozkové 

aktivity. Spánkové stadium 4 se naopak 

pokládá za nejhlubší periodu spánku, 

protože se příslušný EEG záznam podo-

bá grafu komatózního stavu. Přičemž 

jednotlivé fáze se střídají podle poměrně 

fixního schématu. Během spánku dochá-

zí několikrát k poklesu do nejhlubší fáze 

a opětovného nastoupání do fáze nej-

vyšší. Člověk usíná, velmi rychle prochází 

k první fázi, která se prohlubuje až k fázi 

čtvrté. V té tvrdě spí přibližně půl hodi-

ny, než se opět dostává k fázi první, v níž 

setrvá pět minut. Tak se to během noci 

několikrát opakuje.
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Člověk vydrží týdny bez jídla, dny bez vody, 

ale jak dlouho vydrží bez spánku? 

Povídej o svých snech
a já ti řeknu, 

kdy se máš probudit.
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Při dlouhodobém sledování spánku bylo 

ovšem zjištěno, že u jednotlivých spán-

kových fází se nejen liší jejich EEG zá-

znam, ale že dochází i k výrazné rozdíl-

nosti očních pohybů. Zatímco totiž 2.3. 

i 4. stadium je charakterizováno poma-

lým pohybem oči, při prvním stadiu do-

chází k rychlým pohybům očí, které se 

objevují v jakýchsi pohybových trsech. 

Z těchto očních pohybů vychází i všeo-

becně uznávané označení pro spánkové 

fáze. Rychlé oční pohyby, neboli rapid 

eye movements, tj. REM se váží k první 

fázi, non-rapid eye movements - NREM 

fáze spánku - ke stadiím 2,3,4. Od po-

drobného sledování spánkových fází už 

je potom jenom krok k hledání spojitostí 

mezi nimi a sny.

�� KDYŽ NÁS NAVŠTÍVÍ SEN
Ačkoliv se nám někdy zdá, že se nám sen 

zdál celou noc a že šlo o mnohahodinové 

prožívání, málokdy tomu tak opravdu je. 

Sny se totiž povětšinou váží na jednotlivé 

spánkové fáze a to tak, že z 80% se nám 

sny zdají v REM fázi a NREM fáze je na 

sny poměrně chudá. REM fáze se proto 

také někdy nazývá D- stav (z anglického 

dream - sen) REM fáze byla také označe-

na francouzským badatelem Jouvetem za 

„paradoxní“ spánek, na rozdíl od NREM 

fází, o nichž se hovoří jako o „ortodox-

ním“ pravém spánku. Proč „paradoxní“ 

spánek? Nabízí se mnoho důvodů. Jed-

ním je třeba to, že EEG se v této fázi blíží 

stavu bdění, paradoxní je i fakt, že za-

tímco se jedná o lehkou spánkovou fázi, 

k probuzení spáče je třeba velmi silných 

podnětů, mnohem silnějších než při pro-

buzení z takzvaně tvrdého spánku.

Sny v jednotlivých fázích se liší nejen 

svou četností, ale svou vlastní podstatou. 

Zatímco sny v REM fázi jsou velmi živé, 

člověk se cítí účastníkem děje, prožívání 

je velmi intenzivní a barvité, v NREM fázi 

jsou sny prokazatelně kratší, obsahují 

méně vizuálních prvků, člověk má dojem, 

že spíše myslí, než sní.

�� KOLIK SNŮ MÁŠ...
Perioda REM spánku se u člověka většinou 

objevuje třikrát za noc, což znamená, že 

během jediného roku bychom měli mít až 

tisíc snů. Většinu z nich samozřejmě zapo-

meneme ihned po probuzení, ještě větší 

část si nejspíš vůbec neuvědomíme, pro-

tože se nám zdají během souvislého spaní. 

Ale mohli bychom spát úplně beze snů?

Takové pokusy samozřejmě probíhaly 

a probíhají. Například William Dement 

v nemocnici Mount Sinai v New Yor-

ku probouzel dobrovolníky ihned, když 

u nich nastoupila REM fáze spánku. Činil 

tak několik nocí za sebou a začaly se dít 

podivuhodné věci. Během čtvrté a páté 

noci už bylo třeba budit dobrovolníky až 

třicetkrát za noc a po deseti nocích ne-

bylo možné v experimentu pokračovat, 

protože se ukázalo, že pokusné osoby 

upadají do REM fáze okamžitě po usnutí. 

Po přerušení pokusu potom činila u těch-

to osob REM fáze až 40% z celkové doby 

spaní. Člověk se snažil dohnat to, co za-

meškal. Dosnít své sny.

�� CO BY SE STALO KDYBY?
Znamená to, že by se na nás nepříznivě od-

razilo, kdybychom nemohli snít? Zřejmě ano.

Během experimentů se ukázalo, že lidé 

zbavení snů jsou zpočátku klidní, později 

se však začíná projevovat úzkost, lidé se 

během dne cítili unavení, podráždění, je-

jich pozornost kolísala. Možná si řeknete, 

že to je samozřejmé a že by tak reagoval 

každý, kdo by byl buzen 30 krát za noc. 

Ale proti této hypotéze trochu svědčí 

fakt, že osoby, které byly buzeny v NREM 

fázi, tyto problémy neměly. Psychologové 

a psychiatři se tudíž mají právo domnívat, 

že stejně tak, jako během spánku dochází 

k biologické regeneraci organismus, do-

chází i k regeneraci psychiky formou snů. 

Přičemž v NREM fázi dochází především 

k obnově tělesných tkání, zatímco REM 
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spánek je důležitý pro obnovu mozko-

vých tkání, ale také pro nárůst mozkové 

hmoty, to znamená pro regeneraci hmot-

ného substrátu psychické činnosti. Willi-

am Dement se dokonce snažil prokázat, 

že funkce REM spánku spočívá v očistě 

centrálního nervového systému od toxic-

kých metabolických zplodin.  E. Hartman 

ve své knize Funkce spánku konstatuje, 

že REM spánek nám umožňuje intelektu-

ální i emocionální adaptaci na svět kolem 

nás. Regeneruje bdělé psychické procesy, 

protože obnovuje rovnovážný stav neuro-

nového systému, zavislého na katechole-

minové hladině. NREM spánek je podle 

něj naopak fyzicky regenerující, protože 

zjednává optimální podmínky pro synté-

zu základních proteinů. Shrnuto, NREM 

spánek vyrovnává úbytek tělesných sil 

a předjednává během spánkových cyklů 

možnosti pro odesnění snů během REM 

fáze. Podtrženo, sny jsou pro nás stej-

ně důležité a nezbytné, jako potraviny, 

vzduch a voda.

Iva Nováková

Foto: SAMphoto.cz
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POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY

216 × 276 m
m

, váz., 128 str., 299 Kč
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m

, váz., 88 str., 229 Kč

166 × 230 m
m

, váz., 72 str., 229 KčKouzelná vyprávění z lesa Řáholce 

o loupežníku Rumcajsovi 

a jeho ženě Mance.

Co všechno se stane, když se čert 

dostane mezi lidi a nemůže najít 

cestu zpátky do pekla.

Víte, kdo se ukrývá 

ve větvích dubu?Knihy můžete zakoupit 
u všech dobrých knihkupců 
nebo na www.fragment.cz!
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�� ZÁKLADEM JE PRAVIDELNÁ 
PÉČE
Důležité jsou tři základní směry -   čištění, 

hydratace, výživa. Začněme tedy vyčiště-

ním. 

Mělo by se stát pravidlem, že se ihned po 

opalování osprchujeme vlažnou vodou, 

abychom spláchli prach, zbytky chloro-

vané a slané vody, opalovacího krému, 

kožního mazu a jiných nečistot. Potom 

bychom měli použít vhodné kosmetické 

přípravky. Vybrat si můžeme mezi mlé-

kem, krémem nebo balzámem. Všechny 

přípravky mají stejný účinek: uvolnění 

a zklidnění pokožky a podporu regene-

račního procesu ve tkáních. Máte-li cit-

livější pokožku se sklonem ke sluneční 

alergii, pak je velmi důležité, aby vámi 

používaný přípravek neobsahoval emul-

gátor, který může pokožku podráždit. 

Přichází na řadu hydratace. Má-li mít ná-

ležitý efekt, je nutné ji dodávat zevnitř 

i zvenku. Zevnitř je to snadné – vypijte 

denně alespoň dva litry vody. Pijte pra-

videlně, nesnažte se vypít celé dva litry 

naráz, mohla byste si ublížit. Nejlepší je 

postavit si každé ráno na stůl dvoulitro-

vou láhev vody a každou hodinu se napít. 

Hydratace zvenku se provádí dvakrát denně. 

Poohlédnete se po hydratačním toniku, po 

kterém bude následovat hydratační krém, 

na kterém se rozhodně nevyplatí šetřit.

Abyste věděla, jak si nejlépe vybrat přípravky 

šité na míru, musíte znát typ své pleti. Jsou 

celkem čtyři – suchá, normální, smíšená, 

mastná. K tomu všemu může být i citlivá. 

Suchou pleť poznáte bezpečně. Večer po 

umytí vodou a vysušení cítíte stahování 

kůže, jakoby se chtěla scvrknout. Kolem 

nosu, na tvářích, nebo kdekoliv jinde se ti 

tvoří malé suché šupinky nebo přímo suché 

zarudlé fl íčky, které se zvýrazní použitím 

make-upu. Suchá kůže bývá velmi často 

citlivá, to znamená, že reaguje na různé 

změny prostředí nebo přípravky zarudnu-

tím, pálením, případně jemnou vyrážkou. 

Nevýhodou této pleti je sklon k brzkému 

výskytu vrásek.

www.rodinaaja.cz58

Krása

Každé roční období vyžaduje specifi ckou péči o pleť. Léto máme obvykle 

rádi. Je plné sluníčka, opalování, vody a někdy i soli. To vše ovšem 

znamená pro pleť docela velkou zátěž.  Trojkombinace – slunce, vítr voda, 

zanechává koncem léta už nepřehlédnutelné stopy. Jak předejít tomu, 

aby naše pleť předčasně zestárla?

Pečujeme o sebePečujeme o sebe
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Odhaleno: ím si pomáhají od bolesti léka i,  
když je samotné za nou trápit klouby i záda  
a nemohou se bolestí pohybovat 
 

ím si pomáhají od bolesti 
samotní léka i? 

 
 
 

Pr m rný v k eského léka e p evýšil 52 let a každý 
dvanáctý už p ekonal šedesátku. Vyd lávají možná 
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají 
úpln  stejné bolesti kloub , zad a sval , jako my 
ostatní.  

 
 
 

ada z nich ale p esto ráno vstává bez problém , 
potíže s klouby b hem dne tém  necítí a i p es vyšší 
v k mohou d lat tém  vše, co si zamanou. Jak to 
d lají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani 
nákladné... a stejné výsledky m žete svému t lu, 
svým kloub m a páte i nyní dop át i vy.  

 
 
 

Klouby je nebolí, i když jedí, kou í  
a „sportují“ stejn , jako my  

 
 
 

Všichni sice doporu ují omezit nezdravé jídlo a více 
se pohybovat, samotní rádci ale asto kou í stejn , 
jako my. U ob da si nakládají stejná jídla. A se 
sportem jsou na tom obdobn . Co tedy d lají, aby 
ú inn  snížili bolest kloub  i zad sami u sebe?  

 
 
 
 

Protože nemají as nazbyt, necht jí polykat další 
pilulky a cht jí se vyvarovat vedlejších ú ink  
chemických p ípravk , využívají ú innou, ov enou 
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její  
vynálezce Nobelovu cenu.  

 
 
 

Pomocí speciálního p ístroje BioBeam 940 bolavé 
místo nasvítí  a stejn  jako sluní ko pomáhá uzdravit 
lidskou duši, podobn  blahodárn  pomáhá tento 
p ístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce 
nedostane – pod k ží, kde vyvolá lé ebné ú inky.  

 
 
 

Nemusíte se p itom nijak namáhat a m žete se 
p itom t eba dívat na televizi. Nemusíte polykat 
žádné prášky. A nemusíte ani m nit sv j jídelní ek 
nebo pohybové návyky. 

 
 
 
 

Žádný „zázrak“ - jen osv d ená 
metoda, kterou p edepisují léka i 
po celém sv t   
 
 
 

ada pacient , kte í si ú inky vyzkoušeli (viz. dále), 
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není. 

 
 
 

Budoucí léka i se u í o pozitivních ú incích této 
lé ebné  metody  již v prvních ro nících. Zakladatel 
tohoto lé ebného oboru - dánský profesor N.R. 
Finsen - dostal za sv j vynález Nobelovu cenu.              
A léka i po celém sv t  proto p edepisují tuto lé bu  
pomocí p ístroj  BioBeam svým pacient m již  
mnoho let. (D kazem ú innosti je i fakt, že lé ba 
t mito p ístroji je provád na v eských nemocnicích 
a lázních). Tato lé ba je jednoduchá, bezbolestná, 
bezléková, bez vedlejších ú ink  a zvládne ji každý. 
 
 
 
 
 

 

Pro  si kupují dom  p ístroj, který 
se jim osv d il v ordinacích?  
 
 
 

P ístroje zn. BioBeam používají pro lé bu pacient  
nap íklad na odborných pracovištích Fakultní 
Nemocnice Brno, Lázn  Jáchymov, Rehabilita ní 
ústav Kladruby a ad  dalších.  

 
 

Léka i pracující v nemocnicích mají p irozen  
výhodu – profesionální a osv d ené p ístroje 
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale 
kupují takový p ístroj sami pro sebe a své p íbuzné 
dom , vybírají si op t ten samý. D vod je prostý: 
Izraelský výrobce p ístroj  BioBeam je totiž 
vlastníkem patentu na lé bu sv telným paprskem 
940nm a jako jediný vám tak m že tuto klí ovou 
složku lé ebného p sobení zaru it.  

 
 
 
 

P ístroj na bolest kloub , který se 
sám zaplatí  
 
 
 

Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloub , zad 
a sval  po vás vyžadují další a další peníze, za 
p ístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...                     
a všechny další lé ebné aplikace budou již 
bezplatné. Nemusíte tak následn  docházet za touto 
lé bou ke svému léka i, platit za každý zákrok, 
nemusíte platit regula ní poplatky, a pokud získáte 
p ístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 K , 
získáte tak ú inného pomocníka na lé bu 
pohybového aparátu a bolestivých stav , kterého 
m žete kdykoliv použít. Na p ístroj je poskytována 
nadstandardní záruka v délce 36 m síc , kterou si 
m žete za 1.790 K  prodloužit až na 6 let. Tuto 
prodlouženou záruku nyní získáte od nás k nákupu 
p ístroje zdarma ! 

 
 
 

Co  íkají  pacienti,  které  trápí 
artróza,  bolesti  zad  a  kloub ...  
 
 
 

„Víc než p l roku jsem chodil po doktorech kv li 
velkým bolestem v k íži. Lé bu p ístrojem BioBeam 
940 mi doporu il známý – p ed asem si jej koupil          
a pomohlo mu to. Cht l jsem si to co nejd íve 
vyzkoušet - tak mi ho na m síc p j il. Na záda jsem 
BioBeam používal t ikrát denn  po 20 minutách            
a ve er u televize. Výsledky se dostavily okamžit . 
Bolest za ala ustupovat a po t ech týdnech jsem 
chodil do práce zase bez problém . Takže dnes mám 
BioBeam i já. Sv j vlastní.“ Jan T., 41 let  
 

 
 

„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem 
dostala k vánoc m jako dárek od dcery. Pracuje 
jako rehabilita ní sestra. Strojek používám, když se 
vracím ze zahrádky nebo v zim , kdy mám oteklé a 
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka         
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik lék .“          
Marta S., 60 let  

 
 
 

„V noci jsem d ív nemohl spát, po ád m  budila 
silná bolest v rameni. P vodn  jsem to lé il obst iky, 
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem. 
Doktor mi p edepsal proceduru s BioBeamem 940. 
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které 
mi p edepsal a musím íct, že se to opravdu 
zlepšilo.“ Karel V., 52 let  
 

 
 

„Lé ím se na coxarthrosis III. stupn  ky elního 
kloubu a coxarthrosis II. stupn  obou koleních 
kloub . Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní 
používám BioBeam 2x denn  po 20 minutách a 
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole                
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také p i 
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let 
 

Co doporu ují svým pacient m  
samotní léka i? 

 
 

Dotaz pacienta: 
„Trápí mne silné bolesti kloub  a bolest v zádech. 
Léka  mi íkal, že trpím artrózou, revmatismem a že 
ve vyšším v ku tímto onemocn ním trpí v tšina 
populace u nás. Mám se s tím smí it? To nechci!         
Po prášcích, které jsme dostala, mi bývá v tšinou 
nevolno a jsou v podstat  jen od bolesti. Po ránu se 
budím se ztuhlými klouby a nejh e mi je p i 
zm nách po así. Existuje u nás n jaká možnost - 
podložená léka skými studiemi -  jak se lé it doma, 
aniž bych musela brát zase jen další léky?“ 

Marie N., 59 let, Praha 

Odpovídá MUDr. Josef Pech: 
„Popisovanými zdravotními problémy, nejen       

u nás, skute n  trpí velké množství pacient . A to        
i v mnohem mladším v ku, než uvádíte. Je to dáno 
životním stylem, zát ží organismu atd. V souvislosti 
s uvád nými zdravotními problémy vám mohu 
doporu it p ístroj BioBeam 940, který je vyvinutý        
a ov ený specialisty v zahrani í a s jehož lé bou 
zaznamenáváme denn  výborné výsledky.  

P ístroj je ur en pro lé bu pohybového aparátu, 
artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloub  a sval , 
poúrazových stav  organismu, zán t  kloub , šlach, 
atd. Vyzna uje se výraznými analgetickými, 
protizán tlivými a biostimula ními ú inky. Použití 
p ístroje vám ú inn  sníží bolest a zlepší se vaše 
pohyblivost. Díky svým lé ebným ú ink m je              
u pacient  velmi oblíben. Mohou jej používat              
i kardiaci, lidé s cukrovkou, i pacienti s cizím 
p edm tem v t le (nap . s um lým kloubem, 
kardiostimulátorem apod.). Své uplatn ní nachází 
také u sportovc  a t žce pracujících, nebo  v p ípad  
zran ní i zdravotních  problém   podstatn  zkracuje 
návrat do b žného života. Lé ba p ístrojem              
je jednoduchá, bezbolestná, bez vedlejších ú ink               
a dokáže pomoci i v p ípadech, kdy nezabírá lé ba 
farmakologická. BioBeam je denn  používán na 
odborných léka ských pracovištích v nemocnicích, 
lázních, klinikách, rehabilita ních ústavech a je 
ur en také pro domácí lé bu.“ 
 
 
 

Jak  mohu  získat  tohoto 
pomocníka v boji s bolestí kloub , 
zad a sval ? 
 
 

BioBeam 940 si m žete prohlédnout, prov it              
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz, 
telefonicky na  tel: 220 99 88 77 nebo poštou na 
adrese výhradního dodavatele pro R (již od roku 
1999) Drixon group s.r.o., Rohá ova 188/37,           
PS  130 00, Praha 3. Cena p ístroje iní 5.990 K , 
m žete jej zakoupit také na splátky od 309 K  
m sí n , je chrán n t íletou záru ní lh tou              
s možností prodloužení na 6 let ( 1.790 K ). 
BioBeam 940 je schválen pro použití na odborných 
léka ských pracovištích a je ur en také pro domácí 
lé bu. P ístroj je napájen z elektrické sít , používán 
léka i po celém sv t  a tak jako pomáhá milion m 
pacient ,.m že nyní.pomoci.vám.  

 
 
 
 

 

Máte-li normální pleť, můžete si gratulovat. 

Patříte mezi těch pár šťastlivců, kteří nezna-

jí význam slova akné, šupinky nebo fl íčky.

Nejčastější variantou je pleť smíšená. Ur-

čitě jste již slyšela o T-zóně. Čelo, nos, 

brada. Tato místa mají rozšířené póry, jsou 

mastnější a tvoří se na nich akné. 

Mastná pleť je výsadou především dospíva-

jících, ale, i starší lidé se s ní musí potýkat. 

Je zkrátka skutečně mastná a především 

aknózní, což dělá všem jejím majitelům 

největší potíže. Jednu výhodu ale přece 

má – vrásky se na ní objevují s časovým 

odstupem.

Určila jste svůj typ pleti? Výborně, jste tedy 

připravena podniknout výpravu do droge-

rie nebo speciálního obchodu s přípravky 

péče o pleť. Za zvážení stojí i katalogový 

prodej, neboť nabízí možnost vyzkoušet si 

zdarma vzorečky. 

Doporučujeme trvat na výrobku určeném 

speciálně pro váš typ pleti. Krémy a další 

potřeby určené pro všechny typy pleti jsou 

s velkým otazníkem – je záhadou, jak umí 

ten či onen produkt dodat suché pleti nad-

měrnou dávku hydratace a zároveň mast-

nou pleť „odmastit“. 

Velmi dobrou službu odvede také pleťová 

maska. Představuje ideální doplňkový rege-

nerační prostředek. Obvykle totiž obsahuje 

uklidňující a chladivé substance, které naše 

tělo velmi potřebuje. Masku můžeme pou-

žít nejen na obličej, ale i na ostatní citlivé 

a neustále slunci vystavované partie těla, 

jako jsou ramena, výstřih a ňadra, ale také 

nárty nohou.

Nanášejte si ji jednou za týden nejlépe po 

koupání, kdy jsou všechny póry hezky ote-

vřené a přímo dychtí po nějakém osvěžení. 

Můžete si vybrat ze spousty druhů, suchá 

pleť potřebuje masku hydratační, mastná 

čistící, normální revitalizační a u smíšené je 

nejlepší zkombinovat dvě – na T-zónu čistí-

cí, na zbytek hydratační.

�� PÉČE O VLASY PO LÉTĚ
Samostatnou kapitolou je péče o vlasy. Ty 

dostanou v létě hodně zabrat, kombinace 

sluníčka a vody není pro ně příliš přínos-

nou. Co tedy s tím, abychom na podzim 

neměli ulámané vlasy s roztřepenými ko-

nečky? Určitě bychom měli vlasům dopřát 

nějakou kvalitní vlasovou péče. Firmy 

nabízejí různé olejové zábaly, které pře-

rie nebo speciálního obchodu s přípravky 

péče o pleť. Za zvážení stojí i katalogový 

jako jsou ramena, výstřih a ňadra, ale také 

nárty nohou.

nějakou kvalitní vlasovou péče. Firmy 

nabízejí různé olejové zábaly, které pře-

www.rodinaaja.cz60
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Odhaleno: ím si pomáhají od bolesti léka i,  
když je samotné za nou trápit klouby i záda  
a nemohou se bolestí pohybovat 
 

ím si pomáhají od bolesti 
samotní léka i? 

 
 
 

Pr m rný v k eského léka e p evýšil 52 let a každý 
dvanáctý už p ekonal šedesátku. Vyd lávají možná 
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají 
úpln  stejné bolesti kloub , zad a sval , jako my 
ostatní.  

 
 
 

ada z nich ale p esto ráno vstává bez problém , 
potíže s klouby b hem dne tém  necítí a i p es vyšší 
v k mohou d lat tém  vše, co si zamanou. Jak to 
d lají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani 
nákladné... a stejné výsledky m žete svému t lu, 
svým kloub m a páte i nyní dop át i vy.  

 
 
 

Klouby je nebolí, i když jedí, kou í  
a „sportují“ stejn , jako my  

 
 
 

Všichni sice doporu ují omezit nezdravé jídlo a více 
se pohybovat, samotní rádci ale asto kou í stejn , 
jako my. U ob da si nakládají stejná jídla. A se 
sportem jsou na tom obdobn . Co tedy d lají, aby 
ú inn  snížili bolest kloub  i zad sami u sebe?  

 
 
 
 

Protože nemají as nazbyt, necht jí polykat další 
pilulky a cht jí se vyvarovat vedlejších ú ink  
chemických p ípravk , využívají ú innou, ov enou 
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její  
vynálezce Nobelovu cenu.  

 
 
 

Pomocí speciálního p ístroje BioBeam 940 bolavé 
místo nasvítí  a stejn  jako sluní ko pomáhá uzdravit 
lidskou duši, podobn  blahodárn  pomáhá tento 
p ístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce 
nedostane – pod k ží, kde vyvolá lé ebné ú inky.  

 
 
 

Nemusíte se p itom nijak namáhat a m žete se 
p itom t eba dívat na televizi. Nemusíte polykat 
žádné prášky. A nemusíte ani m nit sv j jídelní ek 
nebo pohybové návyky. 

 
 
 
 

Žádný „zázrak“ - jen osv d ená 
metoda, kterou p edepisují léka i 
po celém sv t   
 
 
 

ada pacient , kte í si ú inky vyzkoušeli (viz. dále), 
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není. 

 
 
 

Budoucí léka i se u í o pozitivních ú incích této 
lé ebné  metody  již v prvních ro nících. Zakladatel 
tohoto lé ebného oboru - dánský profesor N.R. 
Finsen - dostal za sv j vynález Nobelovu cenu.              
A léka i po celém sv t  proto p edepisují tuto lé bu  
pomocí p ístroj  BioBeam svým pacient m již  
mnoho let. (D kazem ú innosti je i fakt, že lé ba 
t mito p ístroji je provád na v eských nemocnicích 
a lázních). Tato lé ba je jednoduchá, bezbolestná, 
bezléková, bez vedlejších ú ink  a zvládne ji každý. 
 
 
 
 
 

 

Pro  si kupují dom  p ístroj, který 
se jim osv d il v ordinacích?  
 
 
 

P ístroje zn. BioBeam používají pro lé bu pacient  
nap íklad na odborných pracovištích Fakultní 
Nemocnice Brno, Lázn  Jáchymov, Rehabilita ní 
ústav Kladruby a ad  dalších.  

 
 

Léka i pracující v nemocnicích mají p irozen  
výhodu – profesionální a osv d ené p ístroje 
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale 
kupují takový p ístroj sami pro sebe a své p íbuzné 
dom , vybírají si op t ten samý. D vod je prostý: 
Izraelský výrobce p ístroj  BioBeam je totiž 
vlastníkem patentu na lé bu sv telným paprskem 
940nm a jako jediný vám tak m že tuto klí ovou 
složku lé ebného p sobení zaru it.  

 
 
 
 

P ístroj na bolest kloub , který se 
sám zaplatí  
 
 
 

Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloub , zad 
a sval  po vás vyžadují další a další peníze, za 
p ístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...                     
a všechny další lé ebné aplikace budou již 
bezplatné. Nemusíte tak následn  docházet za touto 
lé bou ke svému léka i, platit za každý zákrok, 
nemusíte platit regula ní poplatky, a pokud získáte 
p ístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 K , 
získáte tak ú inného pomocníka na lé bu 
pohybového aparátu a bolestivých stav , kterého 
m žete kdykoliv použít. Na p ístroj je poskytována 
nadstandardní záruka v délce 36 m síc , kterou si 
m žete za 1.790 K  prodloužit až na 6 let. Tuto 
prodlouženou záruku nyní získáte od nás k nákupu 
p ístroje zdarma ! 

 
 
 

Co  íkají  pacienti,  které  trápí 
artróza,  bolesti  zad  a  kloub ...  
 
 
 

„Víc než p l roku jsem chodil po doktorech kv li 
velkým bolestem v k íži. Lé bu p ístrojem BioBeam 
940 mi doporu il známý – p ed asem si jej koupil          
a pomohlo mu to. Cht l jsem si to co nejd íve 
vyzkoušet - tak mi ho na m síc p j il. Na záda jsem 
BioBeam používal t ikrát denn  po 20 minutách            
a ve er u televize. Výsledky se dostavily okamžit . 
Bolest za ala ustupovat a po t ech týdnech jsem 
chodil do práce zase bez problém . Takže dnes mám 
BioBeam i já. Sv j vlastní.“ Jan T., 41 let  
 

 
 

„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem 
dostala k vánoc m jako dárek od dcery. Pracuje 
jako rehabilita ní sestra. Strojek používám, když se 
vracím ze zahrádky nebo v zim , kdy mám oteklé a 
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka         
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik lék .“          
Marta S., 60 let  

 
 
 

„V noci jsem d ív nemohl spát, po ád m  budila 
silná bolest v rameni. P vodn  jsem to lé il obst iky, 
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem. 
Doktor mi p edepsal proceduru s BioBeamem 940. 
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které 
mi p edepsal a musím íct, že se to opravdu 
zlepšilo.“ Karel V., 52 let  
 

 
 

„Lé ím se na coxarthrosis III. stupn  ky elního 
kloubu a coxarthrosis II. stupn  obou koleních 
kloub . Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní 
používám BioBeam 2x denn  po 20 minutách a 
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole                
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také p i 
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let 
 

Co doporu ují svým pacient m  
samotní léka i? 

 
 

Dotaz pacienta: 
„Trápí mne silné bolesti kloub  a bolest v zádech. 
Léka  mi íkal, že trpím artrózou, revmatismem a že 
ve vyšším v ku tímto onemocn ním trpí v tšina 
populace u nás. Mám se s tím smí it? To nechci!         
Po prášcích, které jsme dostala, mi bývá v tšinou 
nevolno a jsou v podstat  jen od bolesti. Po ránu se 
budím se ztuhlými klouby a nejh e mi je p i 
zm nách po así. Existuje u nás n jaká možnost - 
podložená léka skými studiemi -  jak se lé it doma, 
aniž bych musela brát zase jen další léky?“ 

Marie N., 59 let, Praha 

Odpovídá MUDr. Josef Pech: 
„Popisovanými zdravotními problémy, nejen       

u nás, skute n  trpí velké množství pacient . A to        
i v mnohem mladším v ku, než uvádíte. Je to dáno 
životním stylem, zát ží organismu atd. V souvislosti 
s uvád nými zdravotními problémy vám mohu 
doporu it p ístroj BioBeam 940, který je vyvinutý        
a ov ený specialisty v zahrani í a s jehož lé bou 
zaznamenáváme denn  výborné výsledky.  

P ístroj je ur en pro lé bu pohybového aparátu, 
artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloub  a sval , 
poúrazových stav  organismu, zán t  kloub , šlach, 
atd. Vyzna uje se výraznými analgetickými, 
protizán tlivými a biostimula ními ú inky. Použití 
p ístroje vám ú inn  sníží bolest a zlepší se vaše 
pohyblivost. Díky svým lé ebným ú ink m je              
u pacient  velmi oblíben. Mohou jej používat              
i kardiaci, lidé s cukrovkou, i pacienti s cizím 
p edm tem v t le (nap . s um lým kloubem, 
kardiostimulátorem apod.). Své uplatn ní nachází 
také u sportovc  a t žce pracujících, nebo  v p ípad  
zran ní i zdravotních  problém   podstatn  zkracuje 
návrat do b žného života. Lé ba p ístrojem              
je jednoduchá, bezbolestná, bez vedlejších ú ink               
a dokáže pomoci i v p ípadech, kdy nezabírá lé ba 
farmakologická. BioBeam je denn  používán na 
odborných léka ských pracovištích v nemocnicích, 
lázních, klinikách, rehabilita ních ústavech a je 
ur en také pro domácí lé bu.“ 
 
 
 

Jak  mohu  získat  tohoto 
pomocníka v boji s bolestí kloub , 
zad a sval ? 
 
 

BioBeam 940 si m žete prohlédnout, prov it              
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz, 
telefonicky na  tel: 220 99 88 77 nebo poštou na 
adrese výhradního dodavatele pro R (již od roku 
1999) Drixon group s.r.o., Rohá ova 188/37,           
PS  130 00, Praha 3. Cena p ístroje iní 5.990 K , 
m žete jej zakoupit také na splátky od 309 K  
m sí n , je chrán n t íletou záru ní lh tou              
s možností prodloužení na 6 let ( 1.790 K ). 
BioBeam 940 je schválen pro použití na odborných 
léka ských pracovištích a je ur en také pro domácí 
lé bu. P ístroj je napájen z elektrické sít , používán 
léka i po celém sv t  a tak jako pomáhá milion m 
pacient ,.m že nyní.pomoci.vám.  

 
 
 
 

 



sušené vlasy ošetří, stejně jako nástřiky, 

které je ochrání  před podzimním větrem.  

Některé prostředky se aplikují na celou 

plochu vlasů, jiné jen na konečky. Vždy 

však platí, že by nemělo jít o jednorázo-

vou akci, ale měli bychom o vlasy pečo-

vat pravidelně.  Ochranný vlasový olej je 

v tomto období naprostá kosmetická ne-

zbytnost, která vám 

pomůže chránit vlasy 

před poškozením vli-

vem UV záření a vol-

ných radikálů, a při-

tom obnovuje vlasy 

zevnitř, bez zatížení.

�� DEPILACE 
VERSUS EPILACE
K létu a péči o pleť 

ale patří ještě jeden 

druh péče. Že nevíte, 

o co se jedná? Dávno 

pryč je ta doba, kdy 

ženy chodily na kou-

paliště ve své „přiro-

zené kráse“ a umělé 

odstraňování drob-

ných chloupků se 

příliš neřešilo. Ženy 

v dřívějších desetile-

tích nemusely věno-

vat pozornost upra-

vování lýtek, stehen, 

podpaží, třísel, hor-

ního rtu a tak dále. 

Dnešní módní trendy 

po celém světě však 

diktují ženám hlad-

kou a hebkou kůži 

bez jediného chloup-

ku. Ale jak na to? 

V současnosti jsou 

dvěma nejrozšířeněj-

šími metodami od-

straňování ochlupení 

depilace a epilace. 

Jaké má každá meto-

da výhody a pro která 

místa je vhodná?

�� DEPILACE
Jednodušší a méně časové náročnou je 

metoda depilace neboli odstraňování 

jen té části chloupku, která je viditelná. 

K depilování je nejjednodušší použít žilet-

ku nebo depilační strojek. K zefektivnění 

depilace se běžně používají krémy, pěny, 

mléka či gely, které aplikujeme přímo na 

pokožku. Krémy zjemňují pokožku a za-

nechávají ji krásně voňavou a vláčnou. 

Zde si dávejte dobrý pozor na alergickou 

reakci, která se může zejména u jedin-

ců s citlivou pokožkou projevit. Krém je 

vhodné před samotnou depilací vyzkou-

šet na malé části těla a počkat několik 

hodin, zda se reakce dostaví.

Mínusem je, že chloupky poměrně rych-

le znovu dorostou, zpravidla po několika 

dnech až po týdnu. Na druhou stranu je 

vhodné depilaci používat pro odstraňová-

ní chloupků po celém těle. Celkově je de-

pilace rychlým a bezbolestným řešením, 

jehož nevýhoda ale je nutnost častého 

opakování. Výhodou je malá fi nanční ná-

ročnost, kterou depilace představuje.

Depilaci je možné provádět i prostřed-

nictvím krémů k tomu určených, kdy si 

ochlupenou část jednoduše namažete 

a poté chloupky bezbolestně stáhnete.

�� EPILACE
Důkladnější metodou, jak se zbavit ochlu-

pení, je epilace. Touto metodou odstra-

ňujeme celé chloupky 

i s kořínkem. Je tak 

zničeno jejich růstové 

centrum, což zaruču-

je dlouhodobější úči-

nek. Epilace je časo-

vě náročnější, dražší 

a především poměr-

ně bolestivá. Přesto 

se stává čím dál více 

populární, zejména 

u časově zaneprázd-

něných žen. Proč? 

Díky epilaci se totiž 

můžete těšit z krásně 

hladké pokožky bez 

chloupků po dobu až 

šesti týdnů. 

K epilaci se nejčastěji 

používá horký či stu-

dený vosk a je prová-

děna v kosmetických 

salonech. Vyzkoušet 

si ji můžete i sama 

doma, pokud pou-

žijete některý z řady 

epilačních přípravků 

dostupných na čes-

kém trhu. Díky bo-

lestivosti není ideální 

pro citlivá místa (na-

příklad třísla a pod-

paží), naopak při 

epilaci nohou nebo 

horního rtu vás bo-

lest skoro nezaskočí. 

Výhodou také je, že 

při pravidelné epila-

ci dorůstají chloupky 

pomaleji a dokonce 

jsou řidší a jemnější. 

Jedinou nevýhodou tak zůstává vyšší fi-

nanční suma, kterou v salonu za epilaci 

necháte. 

Zdroj: Marinka. cz

Foto: SAMphoto.cz
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To nejlepší z přírody

www.purityvision.cz /PurityVision

BIO Kokosový olej 
panenský

300 ml • 187 Kč

BIO Kokosový olej 
panenský

100 ml • 79 Kč

BioEpil – 
Depilační cukrová pasta

350 g • 275 Kč

Růžová voda
100 ml • 187 Kč

Deo krystal 24hodin
60 g • 97 Kč

Deo krystal 24hodin
120 g • 149 Kč

AKCE září 2012 

50% navíc ZDARMA

PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koupíte v prodejnách zdravé výživy, na internetu a v síti          drogerie.

Rodina a ja_210x148.indd   1 24.8.2012   9:31:08
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Také jste smutná z toho, že už je léto pomalu za námi a s ním i chvíle, kdy 

vás lehounce nadnášelo a kolébalo moře? Zkuste si vytvořit moře doma. 

Vašemu tělu to nesmírně prospěje - mořské řasy a sůl dokonale hydratují 

pokožku i vlasy a dodají jim důležité minerály.

Moře doma



www.rodinaaja.cz 65

Krása



Fenoménem mezi moři je Mrtvé moře. 

Jedná se v podstatě o bezodtoké sol-

né jezero s vysokou koncentrací solí (až 

40  %). Voda se z něj ve velkém množ-

ství uvolňuje formou páry. Koncentrace 

solí a minerálů se tím zvyšuje, a to má za 

následek tolik známé účinky soli z Mrtvé-

ho moře. Oblast Mrtvého moře je známá 

i malým množstvím srážek a vysokou slu-

neční aktivitou.

Kosmetické fi rmy stále více využívají při 

výrobě pěsticích produktů suroviny, kte-

ré pocházejí obvykle právě z Mrtvého 

moře. Není divu, protože přípravky z vý-

tažků mořských řas zpomalují stárnutí, 

hydratují do hloubky a jsou v dokonalém 

souladu s pokožkou. Řasy mají navíc sil-

né antioxidační účinky. Ale nemusí jít jen 

o kosmetiku, můžete si koupit i přírodní 

produkty jako mořskou sůl i řasy - jsou 

běžně v prodeji.

�� CO TAKHLE POŘÁDNÝ 
KOKTEJL?
Vyzkoušejte sama na sobě, jak pleťová 

či tělová maska s obsahem mořských 

řas dokáže pokožku vyhladit, zpevnit, 

vypnout a zvláčnit. Nebo můžete využít 

pravých sušených řas, namočit je a na-

nést na problémové partie, které pak 

obalíte alobalem nebo igelitovou fólií 

a necháte působit. Velmi vhodné zejmé-

na pro krk a dekolt! Mořské řasy působí 

proti volným radikálům a jsou přímo kok-

tejlem mládí.

�� SKVĚLÁ MOŘSKÁ SŮL
Dalším mořským produktem, který kou-

píte jako součást přípravku, ale i v jeho 

natur podobě, je mořská sůl. Smícha-

nou s trochou vody ji můžete použít 

jako peeling celého těla. Zbaví vás od-

umřelých šupinek pokožky, ale hlavně 

dokonale prokrví masírované místo. 

Poměrně levná varianta boje proti ce-

lulitidě!

Nebo si mořskou sůl jen tak přidejte do 

vaší obvyklé koupele a nezapomeňte 

přidat hrstičku řas, aby pocit byl doko-

nalý. Koupel nemá být příliš teplá, stačí 

35 stupňů Celsia, a vydržte 15 minut 

a opláchněte se studenou vodou. Úči-

nek regenerace znásobíte, když se poté 

uložíte k spánku. Mořská sůl regeneruje 

pokožku, ale i celý organismus, zlepšuje 

buněčnou výměnu, přísun kyslíku i prokr-

vování kůže. 

Řasy i mořskou sůl můžete, dokonce je to 

žádoucí, využívat i vnitřně. Naordinujte si 

místo odtučňovací diety dietu pro krásu 

a zdraví, a k tomu jsou mořské produkty 

ideální. Škoda každé koupele, kterou ne-

využijete pro zkrášlení nebo relaxaci.

�� A MÁME TU BAHNO…
Zapomenout nesmíme ani na bahno 

z Mrtvého moře. Bahno z Mrtvého moře 

je ojedinělé na celém světě, má řadu po-

užitelných aplikací. Dokáží rozjasnit tón 

pleti, odstranit odumřelé buňky, čistí pleť 

do hloubky. Přitom zásobuje pokožku 

stopovými prvky a minerály.

Dá se použít i jako zábal na vlasy, kdy 

přípravek z bahna vyživí vlasovou pokož-

ku. Bahno se používá i v případech léčení 

svědivosti pokožky hlavy a při nadměr-

ném vypadávání vlasů.

�� SOLNÉ JESKYNĚ = TAK TROCHU 
MRTVÉ MOŘE
Nemusíte jezdit až k moři - mikroklima 

oblasti Mrtvého moře si můžete dopřát 

i u nás - v tzv. solných jeskyních. Klima 

v solné jeskyni je nasyceno mikročástice-

mi suché soli a je mimořádně intenzivní.

Pobyt v solné jeskyni doporučují přední 

odborníci - kožní lékaři, alergologové, 

pediatři. Pobyt v solné jeskyni z mořské 

soli patří k léčebným prostředkům s mi-

nimálním rizikem pro organismus.

Zdroj:Prozeny.cz, magazin-zdravi.cz

Foto: SAMphoto.cz
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  Voda v Mrtvém moři obsahuje 
okolo 20 druhů minerálů, hlavně 
jód, hořčík, vápník, sodík a draslík, 
proto je ideální k léčbě všech kož-
ních problémů. Tyto minerály také 
můžete nakoupit v potravinových 
doplňcích. 

  Sůl z Mrtvého moře působí i re-
laxačním účinkem a příznivě půso-
bí při kloubních potížích a únavě 
svalů.



MRTVÉ MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

TRADICE – KVALITA – CENA

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

prodej soli, bahna a mýdel v lékárnách
nebo kompletní sortiment v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz

SLEVA 30 % na koupelovou sůl 25 kg
dotazy a objednávky tel. 776 153 113 nebo na adrese: mrtvemore@volny.cz

1-1_Mrtvé moře.indd   1 1.9.2012   19:20:33



SEPTONEX 
– nepostradatelný 
výrobek v lékárničce
Septonex zásyp - velmi oblíbený, vy-
zkoušený, tradiční výrobek na dezin-
fekci drobných poranění, odřenin nebo opruzenin. 
Má antimikrobiální účinek, uklidňuje podrážděnou 
kůži a chrání pokožku v prostředí se zvýšeným vý-
skytem bakterií a plísní.
Výrobek je ve formě jemného pudru, nepálí a neštípe. 
K dostání je ve dvou balení  s obsahem 5 g nebo 20 g. Vhledem 
ke své charakteristice, by neměl chybět v žádné lékárničce a to buď domácí 
nebo cestovní.   
Účinné antiseptické a dezinfekční látky:  Carbethopendecinii Bromidum, 
Chlorhexidine Dihydrochloride

Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, 
www: bio-medica.eu

Řádění v dešti
Na podzim se samozřejmě musí důkladně připravit 
i děti a právě pro ně navrhl Crocs pestrou škálu roz-
tomilých holínek ve veselých barvách. 
Rain Boot Kids je ideální holínka do deštivého po-
časí. Díky ouškům se snadno natahují 
a refl exní odrazky na patách holínek 
slouží jako skvělé bezpečnostní opat-
ření. K dostání jsou ve třech barvách 
a navíc i s potiskem oblíbeného 
Batmana!

Rain 

Boot Kids  

830 Kč

HappyFruit 
– 100% ovoce bez přidaného cukru

Jak sám název napovídá, HappyFruit je plný lahodného ovoce. Odrůdy 
ovoce, z nichž se HappyFruit vyrábí, jsou pečlivě vybírány s cílem, aby 
výživa byla příjemně slaďoučká a miminkům chutnala. Díky 100 % po-
dílu ovoce je tato výživa přirozeně bezlepková a zároveň do ní není 
přidáván žádný cukr. 
Hamánek HappyFruit ocení zejména maminky vyhledávající kvalitní 
kojeneckou stravu, která je navíc bez přídavku cukru. Pochutnají si 
na nich i děti předškolního nebo školního věku stejně jako dospělí. 
HappyFruit, to je zdravá a zároveň chutná svačinka.

www.hamanek.cz

HappyFruit HappyFruit 

Voda, 
kterou můžete pít „NONSTOP”
Voda znamená život a pro lidský organismus je 
naprosto nepostradatelná, měli bychom ji dopl-
ňovat neustále. Ideální volbou je neperlivá voda 
Lucka Nonstop, která se vyznačuje harmonickou 
chutí, jež se snoubí s příjemným osvěžením. Voda 
má nízký obsah minerálních látek, čímž velmi pro-
spívá našemu zdraví. Pramenitá voda Lucka vyvě-
rá z pramene, který je v srdci Povážského Inovce, 
voda Lucka je andělským pohlazením pro Vaše 
tělo. Vyzkoušejte ji! Tuto speciální verzi v 0,75 l 
PET balení se zvláštním sportovním uzávěrem na-
jdete ve všech prodejnách Albert.

www.lucka.sk/cs

Cena 13,20 Kč/ks

Řádění v dešti
Na podzim se samozřejmě musí důkladně připravit 
i děti a právě pro ně navrhl Crocs pestrou škálu roz-
tomilých holínek ve veselých barvách. 
Rain Boot Kids je ideální holínka do deštivého po-
časí. Díky ouškům se snadno natahují 
a refl exní odrazky na patách holínek 
slouží jako skvělé bezpečnostní opat-
ření. K dostání jsou ve třech barvách 
a navíc i s potiskem oblíbeného 
Batmana!

Bylinný sirup
BRONCHOFIT
Vyvážená bylinná směs 
15 bylin ve formě sirupu 
spojuje lahodnou chuť 
a sílu léčivých rostlin. 
Blahodárně působí na 
horní cesty dýchací při 
kašli, rýmě, nachlazení 
a dalších průduškových 
obtížích.

více na www.klasteroffi cina.cz

Bylinný sirup
BRONCHOFIT

fekci drobných poranění, odřenin nebo opruzenin. 

K dostání je ve dvou balení  s obsahem 5 g nebo 20 g. Vhledem 

NUK balíček
s motivy Lvího Krále
Dárková sada s obrázky oblíbeného Lvího krále je díky své 
neutrální barvě ideálním dárkem pro holčičky i chlapečky. 

www.nuk.com

 379 Kč

www.rodinaaja.cz68

Kaleidoskop



Přírodní mýdla, koupelová kosmetika či bio 
kosmetika – to všechno vám může pomoci obnovit rov-
nováhu a pocit spokojenosti.
•	 Přírodně ručně vyráběná kosmetika 
•	 Krásné svěží barvy a atraktivní design
•	 Výrobky obsahují čisté esenciální oleje a lisované pravé 

květiny či kousky ovoce
•	 Vše je navíc voňavé a obdarovaného potěší

Janimarex spol. s r.o. e-shop:  www.anabela.cz

NUK Happy Days

Oblíbený ortodontický dudlík Happy Days opět v novém 
kabátku. Přirozený tvar napodobuje matčinu bradavku 
a pomáhá správnému vývoji. 

www.nuk.com

V každé
skleničce
NĚCO 
NAVÍC

 BIO suroviny – HiPP BIO pečeť kvality garantuje nejvyšší 
kvalitu a překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty.

 Omega-3 – Produkty značky HiPP jsou obohaceny o BIO 
řepkový olej, který přirozeně obsahuje omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny důležité pro vývoj mozku a nervových buněk.

 Snížený obsah alergenních složek – Společnost HiPP 
vyvinula produkty skládající se jen z několika základních slo-
žek, které jen zřídka vyvolávají alergie. 

www.hipp.cz

Dětské boty značky PEDDY kladou 
důraz na kvalitu a moderní design. 

V podzimní kolekci najdete hned 
několik modelů opatřených 

suchým zipem pro 
snadnější obouvání 

a reflexními prvky pro 
větší bezpečí.

www.peddy-obuv.cz

Dětské boty značky PEDDY kladou 
důraz na kvalitu a

V podzimní kolekci najdete hned 
několik modelů opatřených 

www.www.www.www.www.ppeedddddd
Doporučená cena

699 Kč

TIP_Peddy obuv.indd   1 23.8.2012   10:39:43

Vytvořte si doma svou malou oázu.
Dopřejte si relaxaci 
plnou vůní a péče!

Designový chytrý pomocník
Tyčový mixér ETA Cabero překvapí svým jemným designem a ergonomic-
kým tvarem pro snadné uchopení. Cabero má tichý chod, který společně 
s pomalým rozběhem umocní zážitek z přípravy potravin. 
Cabero spolehlivě naseká a ušlehá. K tomu mu slouží sekací procesor 
s 3 struhadly a výběr z řady sekacích nástavců. Ovládání je 
velmi jednoduché a intuitivní. Údržba Cabera je velmi snad-
ná s možností mytí všech dílů v myčce. Nerezový tvar těla 
zajistí komfortní a dlouhodobé používání mixéru. Více na  
www.eta.cz.Potravina pro zvláštní výživu.

Chcete vyhrát
skvělý šampon?
U příležitosti Letních olympijských her Londýn 2012 
a partnerství společnosti Procter & Gamble, uvádí 
značka head & shoulders na trh novou limitovanou 
edici šamponu s názvem sports fresh. Šampony head 
& shoulders využívají zinkpyrithion (ZPT) a technologii 
Pro Clean. Příčiny vzniku lupů jsou díky tomu odstra-
ňovány efektivněji nejen na pokožce hlavy, ale také 
v místech postižených houbou Malassezia Globosa, 
která představuje jednu z hlavních příčin vzniku lupů 
a ztráty ranní svěžesti. Tato technologie je zdrojem 
pocitu dlouhotrvající čistoty a svěžesti. Jemné složení 
šamponu sports fresh je vhodné pro každodenní po-
užití. Ducha šamponu head & shoulders sports fresh 
nejlépe zosobňuje Michael Phelps, olympijský plavec, 
několikanásobný medailista a celosvětový ambasador 
této značky. 

U příležitosti Letních olympijských her Londýn 2012 
a partnerství společnosti Procter & Gamble, uvádí 
značka head & shoulders na trh novou limitovanou 
edici šamponu s názvem sports fresh. Šampony head 
& shoulders využívají zinkpyrithion (ZPT) a technologii 
Pro Clean. Příčiny vzniku lupů jsou díky tomu odstra-
ňovány efektivněji nejen na pokožce hlavy, ale také 
v místech postižených houbou Malassezia Globosa, 
která představuje jednu z hlavních příčin vzniku lupů 
a ztráty ranní svěžesti. Tato technologie je zdrojem 
pocitu dlouhotrvající čistoty a svěžesti. Jemné složení 
šamponu sports fresh je vhodné pro každodenní po-
užití. Ducha šamponu head & shoulders sports fresh 
nejlépe zosobňuje Michael Phelps, olympijský plavec, 
několikanásobný medailista a celosvětový ambasador několikanásobný medailista a celosvětový ambasador 

Chcete vyhrát tento šampon?
Stačí na adresu soutez@rodinaaja.cz poslat odpověď na 
otázku: Jakou máte zkušenost s tímto šamponem? 

Společnost ETA od jara nabízí zvýhodněnou 
prodlouženou záruku s názvem „Prodlužka 
záruky“. Na který produkt se vztahuje pro-
dloužená záruku na období 10 let?

1. Vysavač Canto

2. Kuchyňský robot Gratus

3. Víceúčelový vysavač Mariner

Své odpovědi zasílejte na: soutez@rodinaaja.cz s heslem ETA

chytrý pomocník
Tyčový mixér ETA Cabero překvapí svým jemným designem a ergonomic-
kým tvarem pro snadné uchopení. Cabero má tichý chod, který společně 
s pomalým rozběhem umocní zážitek z přípravy potravin. 
Cabero spolehlivě naseká a ušlehá. K tomu mu slouží sekací procesor 
s 3 struhadly a výběr z řady sekacích nástavců. Ovládání je 
velmi jednoduché a intuitivní. Údržba Cabera je velmi snad-
ná s možností mytí všech dílů v myčce. Nerezový tvar těla 
zajistí komfortní a dlouhodobé používání mixéru. Více na  

Společnost ETA od jara nabízí zvýhodněnou 
prodlouženou záruku s názvem „Prodlužka 
záruky“. Na který produkt se vztahuje pro-

soutez@rodinaaja.cz s heslem ETA

chytrý pomocník
Tyčový mixér ETA Cabero překvapí svým jemným designem a ergonomic-
kým tvarem pro snadné uchopení. Cabero má tichý chod, který společně 
s pomalým rozběhem umocní zážitek z přípravy potravin. 
Cabero spolehlivě naseká a ušlehá. K tomu mu slouží sekací procesor 
s 3 struhadly a výběr z řady sekacích nástavců. Ovládání je 
velmi jednoduché a intuitivní. Údržba Cabera je velmi snad-
ná s možností mytí všech dílů v myčce. Nerezový tvar těla 
zajistí komfortní a dlouhodobé používání mixéru. Více na  
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MARZI 1984 - 1987
Marzi vznikla z vyprávění o dětství tenkrát na Vý-

chodě. Marzena Sowa vysvětlovala svému příteli, 

kterého potkala v Bordeaux, jak se žilo u nich doma, 

když byla malá. Tím přítelem byl komiksový kres-

líř Sylvain Savoia (* 1969). Spolu začali vyprávěné 

skládat do obrázků a malých příběhů. Společně vytvořili malou Marzi, 

jedináčka ze sídliště za hutěmi v polském městě Stalowa Wola, a ne-

chali ji tam prožít druhou polovinu osmdesátých let.

KOLOSÁLNÍ NÁPAD
Hrdinka je stíhána sledem nepřetržitých kalamitních 

událostí. Ve snaze nevylámat si zuby na nejisté exis-

tenci v Nizozemí proniká do tajů kultury a mentality 

hrdých tulipánů i svérázného přítele a jeho rodiny, 

která je přirozeně tolerantní vůči lehkým drogám, ni-

koli už však vůči bezdětnosti nesezdaného páru. Snad právě v náhlém 

vlasteneckém pudu či pudu sebezáchovy si pořídí štěně českosloven-

ského vlčáka. Představa o nirváně však tím okamžikem rázem bere za 

své a prvotní nápad nabírá diametrálně odlišných rozměrů. Co nako-

nec přinese kolosální nápad?

FORREST GUMP
Život Forresta Gumpa byl ale neuvěřitelný. Dostal se 

na univerzitu, jako voják do Vietnamu, letěl s opicí 

do vesmíru, žil mezi kanibaly na Nové Guinei, kan-

didoval na senátora USA, stal se přeborníkem ve 

wrestlingu, úspěšným podnikatelem a milionářem. 

S neodolatelnou bezelstností popisuje svůj život i situace, z nichž 

vždy vyvázl šťastně. Pod povrchem naivního prosťáčka se skrývá mi-

mořádně citlivý člověk, který o svém osudu vypráví s neopakovatel-

ným nadhledem. 

MIMOZEMŠŤANÉ
V ČECHÁCH
Seznamte se s podivuhodnými příběhy, které se 

přihodily obyčejným lidem. Řada z nich je opravdu 

děsivá, jiné jsou spíše úsměvné. Všechny však roz-

hodně stojí za to, aby o nich člověk popřemýšlel. Co 

doopravdy zažili lidé, kteří se autorům svěřili? Autoři knihy, manželé 

Jitka a Ladislav Lenkovi, vybrali a sepsali historky o tom, jak se člověk 

setkal s podivnou mimozemskou bytostí nebo bytostmi, a tvrdí: „Do 

našeho důvěrně známého světa se promítla nějaká jiná realita. Určitě 

tady nejsme sami.“

SMRTÍCÍ VZPOMÍNKY
Eva Dallasová je výborná policistka, která se nelek-

ne ani nejhorších zločinců a nejnebezpečnějších si-

tuací a dokáže čelit všemu, před co ji nelehký život 

vyšetřovatelky vražd postaví. Jen jedna věc ji děsí: 

vzpomínky na příšerné dětství, jaké by žádné dítě 

nemělo zažít. Snaží se s nimi sice bojovat, ale když 

se na policejní stanici, kde pracuje, náhle objeví Trudy Lombardová, 

jedna z jejích bývalých pěstounek, zasáhnou ji přímo s drtivou silou…

ELSYINO TAJEMSTVÍ
Patrik vystřídá svou ženou Eriku na rodičovské dovo-

lené, aby mohla pracovat na své další knize. Záhy ale 

zjistí, jak je pro něj těžké nezapojovat se do vyšetřování. 

Zvlášť když se najde mrtvola učitele dějepisu na penzi, 

kterého Erika před časem navštívila.

ČEKÁNÍ NA KOCOURA
Alice složitě hledá cestu k dospívající dceři, Delfína už 

nechce být dál single, Théo těžce nese stěhování z ven-

kova do města, malý David se musí smířit s rozvodem 

rodičů... Jedno mají všichni hrdinové společné: lásku 

ke kočkám. Čtrnáct křehkých příběhů o vztazích lidí, kterým autorka 

přezdívá „kočkaři“, k jejich čtyřnohým přátelům vám vykouzlí úsměv 

na rtech a zároveň vás i dojme.

AGATHA RAISINOVÁ 
A OTRÁVENÝ KOLÁČ
Agatha, úspěšná londýnská podnikatelka, se rozhodne 

odstěhovat se do poklidné anglické vesničky. Život na 

vesnici je na ni ale až moc poklidný a nedaří se jí navá-

zat přátelské vztahy s místními. Rozhodne se proto zúčastnit tamější 

soutěže o nejlepší koláč. Aby měla šanci vyhrát, koupí koláč v jednom 

z nejlepších londýnských lahůdkářství a hodlá ho vydávat za svůj vý-

tvor. Jenže po ochutnání jejího koláče zemře arbiter…

POSLEDNÍ SLOVA
Superintendant Alan Markby a jeho přítelkyně Mere-

dith Mitchellová zoufale potřebují dovolenou – a ves-

nice Parsloe St. John jim připadá jako dokonalá volba. 

Jejich sousedka, novinářka na odpočinku Wynne Car-

terová nad sklenkou ostružinového vína si hýčká svou 

nejnovější posedlost. Je totiž přesvědčená, že život – i smrt – energické 

postarší dámy Olivie Smeatonové nebyly takové, jak se zdály…

SUŠI V DUŠI
Denisa měla ráda tanec, a tak když jí agentura nabíd-

la, aby jela tancovat do Japonska, přijala. Japonsko si 

záhy oblíbila, naučila se japonsky a nakonec se sezná-

mila s Japoncem, do kterého se zamilovala. A protože 

city byly vzájemné, po nějaké době se vzali. Denisa toužila stát se 

„opravdovou“ Japonkou a ve všem se přizpůsobit zemi, kde se roz-

hodla žít. Ukázalo se však, že to vůbec nebude jednoduché.

ŽIVOTE, DÍKY
ANEB KAŽDÝ MÁ SVÉHO ANDĚLA
Autorka úspěšných knížek Co věděly naše babičky a co 

jsme my zapomněli a dalších, která žije v jižních Če-

chách, se ohlíží a vytahuje šuplíčky vzpomínek. „Poo-

tevřela jsem tedy ony zavřené dveře a nakoukla aspoň trochu pod víko 

truhly. Psala jsem a přitom plakala. Psala jsem a hodně jsem se taky 

smála. A za to všechno, za slzy, smích, radost i bolest, za to ti, živote 

můj, díky,“ píše autorka..

PLUS

NAKLADATELSTVÍ XYZ

METAFORA

MOTTO

www.rodinaaja.cz70

N
O

V
É
 K

N
IH

Y



KOMIKS DOBA LEDOVÁ: 
LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 
Komiks je vydán u příležitosti dalšího fi lmo-

vého ledového dobrodružství.  

Komiks Doba ledové začal vycházet v Ameri-

ce v prosinci 2011 a stal se záhy velmi oblíbeným nejen u dětí, stejně 

jako fi lmová dobrodružství. Jeho úspěch je v tom, že přináší zcela jiné 

příběhy než fi lmy, přitom vzniká za pomoci lidí z týmu původních fi l-

mů. Na každém dílu se pracuje déle jak tři měsíce (české vydání obsa-

huje dva díly), vydavatelství Kaboom a animační studio Blue Sky velmi 

dbá na kvalitu jednotlivých pokračování, přesné zachování charakterů 

jednotlivých postav, jejich podoby a celkové provázání s ději fi lmů. 

ZPĚVNÍK 
– P. HAPKA A M. HORÁČEK
Zpěvník největších hitů Michala Horáčka a Petra  

Hapky, ve kterém najdete písničky Levandulová, Dí-

vám se dívám, V penziónu Svět, Štěstí je krásná věc, 

S cizí ženou v cizím pokoji aj., vychází z jejich dlouholeté spolupráce 

a je určen všem, kteří mají jejich písničky rádi.

ZPĚVNÍK – KAREL KRYL
Zpěvník Karla Kryla, hudebního skladatele a texta-

ře, kterému se někdy přezdívalo „básník s kytarou”. 

Přestože žil dvacet let v exilu, vždy se cítil Čechoslová-

kem a nikdy se nevzdal svého občanství. Ve zpěvníku 

najdete nezapomenutelné hity jako Bratříčku, zavírej 

vrátka; Anděl; Morituri te salutant; Král a klaun; Maškary, Veličenstvo 

kat a řadu dalších.

ZPĚVNÍK – JAN NEDVĚD
Zahrajte si největší hity Jana Nedvěda! Přinášíme 

nejen písničky, které se staly legendami táborových 

ohňů, ale také písně ze současného repertoáru Jana 

Nedvěda a jeho skupiny, se kterými sklízejí na svých 

vystoupeních neuvěřitelné úspěchy po celé České re-

publice a Slovensku. Zpěvník obsahuje hitovky jako Podvod, Stánky, 

Ptáčata, Růže z papíru, Kohout, Do kostela, Dopis do nebe, Banská 

Bystrica, Kamenný mlýn, Živá voda a další. Nepostradatelný zpěvník 

pro všechny milovníky folku a country!

RUMCAJS
Pohádkové příběhy o loupežníku Rumcajsovi - jedné 

z nejznámějších postav Václava Čtvrtka a ilustráto-

ra Radka Pilaře, kterou děti dobře znají i z televize. 

Rumcajs je prvním z dílů známé trilogie Rumcajs - 

Manka - Cipísek. V prvním díle se děti dozvědí, jak se stal Rumcajs 

loupežníkem, jak utopil draka, jak vysadil duhu na nebe a ještě mno-

ho krásných příběhů.

PŘÍHODY 
ČERNÉ ČARODĚJNICE
Černá čarodějnice je strašidelná nešika. Sotva se vy-

motá z jednoho dobrodružství, už na ni čeká další 

zmatek. Občas to nevypadá zrovna růžově, ale na-

štěstí má dobré kamarády, kteří jí ochotně přispěchají 

na pomoc. Se svojí botou Žralbětou a neposedným koštětem se rozletí 

dokonce až do Ameriky! Jak tohle asi dopadne?

S BLBOUNEM 
DO ŘÍŠE POHÁDEK
Vydejte se s Jeníčkem a Mařenkou do kouzelného 

lesa plného pohádek. Na cestě plné dobrodružství 

a neuvěřitelných setkání je doprovází pták Blboun 

nejapný. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, 

protože žije už jen v pohádkové říši. Jeníčka a Mařenku provede 

nejznámějšími příběhy a zažijí opravdu legrační příhody. Společně 

potkají Karkulku, Sněhurku, Budulínka, čerta, vodníka a mnoho dal-

ších bytostí.

VELKEJ FRAJER NATE JEDE (3)
Nata překvapivě baví chodit do skauta, ale jen do 
doby, než se objeví… Artur alias pan Dokonalý. Na-
jednou je Nate až na druhém místě a Artur se svého 
prvenství nevzdá bez boje. Podaří se Natovi vyhrát 
vysněnou cenu, nebo utře nos?

POSLOUCHEJ
Ještě vloni byla Annabel holka, co má úplně všech-
no – nebo aspoň tuhle roli hrála v televizní reklamě 
na Obchodní dům Kopf. Letos nemá nic. Nejlepší 
kamarádka Sophie ji opustila, rodinné štěstí ničí 
anorexie staršísestry a ve školní jídelně si není ke 
komu přisednout. Dokud nepotká Owena Arm-

stronga. Vysoký, výrazný a hudbou posedlý Owen je polepšený mi-
zera odhodlaný říkat lidem pravdu. Možná by Owen mohl Annabel 
pomoct vyrovnat se s tím, co se jí přihodilo tu noc, kdy se Sophií 
přestaly být kamarádky.

NETTERŮV ANATOMICKÝ 
ATLAS ČLOVĚKA
Nyní nové české vydání! Známý, ve světě nejžáda-
nější a léty prověřený ilustrovaný anatomický atlas, 
který je oblíben jak u studentů medicíny, tak u jejich 
vyučujících. 

ŠKOLA TUNINGU
STYLING & PERFORMANCE
Barevná příručka pro příznivce tuningu, kteří se 
chtějí dozvědět cenné informace a odlišit své vo-
zidlo od sériových automobilů. V knize naleznete 
rady ze všech oblastí tuningu automobilů, které 
vám pomohou při výběru vhodných metod, úprav 

a změn automobilu a ušetří vám tak peníze za drahé, nevýhodné 
nebo dokonce škodlivé přestavby vozidla. Naleznete zde také ukázky, 
jak tuning provádějí profesionálové.

KABOOM

CPRESS

FRAGMENTCOOBOO
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Přibrala jsem 
o dovolené …

CO S TÍM?
Opravdu jsem si myslela, jak jsem 

zdravě jedla. Samé ryby a zelenina, 

zákusek jen občas a vínko jsem si 

dopřávala maximálně večer. Tolik 

jsme toho nachodili a navíc jsem 

opravdu hodně plavala… Tak mi 

řekněte, jak jsem jenom mohla 

přibrat?

www.rodinaaja.cz72

Dietní klub

Taky se divíte, že jste o dovolené přibrali? Upřímně ře-

čeno, nejste v tom sami, hodně lidí je po příjezdu domů 

rozčarováno. Těch důvodů, proč vaše váha vypadá, že 

se zbláznila, je víc. Pohoda bez stresu, klid na jídlo, ve-

černí posezení při vínu s chipsy, ochutnávání cizokrajné 

kuchyně… Stejně jako procházky po promenádě s po-

řádnou porcí smetanové zmrzliny, nebo hodiny ležení 

na pláži. No, víc se ani rozepisovat nebudeme, však své 

drobné hříšky dobře znáte. Raději si povíme, jak se dát 

zase do normálu a nebo ještě lépe, nachystat se i na 

zimní, z pohledu udržení váhy náročnější, období.

Právě teď, když jste si odpočinuli a nabrali silu, vymanili 

se ze stereotypu všedního dne, možná budete mít dost 

pevné vůle začít trochu jinak. 



�� POTŘEBUJI SHODIT 5 KG!
Jak na to půjdete tentokrát? Možná 

máte svůj osvědčený způsob, který vám 

ještě funguje a jste jen zvědaví s čím při-

jdeme. Anebo jste na tom tak jako já. 

Jste zoufalí, protože už jste vyzkoušeli 

fakt všechno… 

�� KUDY CESTA NEVEDE! 
První, co většina lidí při nadváze zvolí, je, že 

začnou méně jíst. Patřičný efekt se ale ke 

jejich velkému rozčarování nedostaví. Vět-

šinou právě naopak. Omezení potravy vede 

k nedostatku živin a nadměrnému ukládá-

ní energetických rezerv ze stravy. Tělo se 

jednoduše začne bránit a má tendenci si 

dělat větší zásoby. 

Možná, většinou jste-li mladší ročník, se 

úbytek dostaví, ale za nějaký týden nebo 

měsíc začíná váha opět přibývat, a větši-

nou ještě rychleji. Navíc, aby tělo šetřilo 

energií, zpomalí metabolismus a vy po-

zorujete větší únavu, celková kondice se 

zhorší a mohu přijít i zdravotní potíže.

�� CO Z TOHO VYPLÝVÁ?  
Do hubnutí se nepouštějte sami po-

kud:

•	 už jste v minulosti hubli a váhu nabrali 

zpět 

•	 objevuje se u vás jo-jo efekt

•	 máte zdravotní problémy spojené s váhou

•	 si už nevíte rady

�� JAK SE VYDAT SPRÁVNÝM 
SMĚREM
Možná si teď říkáte, že kritizovat dovede 

každý a že by bylo záhodnou přijít konečně 

se slibovanou radou. Zřejmě se vám to zpo-

čátku nebude zdát nic moc, ale doporuču-

jeme vám nechat si odborně poradit. Ať už 

chcete začít cvičit nebo potřebujete sesta-

vit vhodný jídelníček, vyhledejte odbornou 

podporu a pomoc alespoň na začátek vaší 

cesty za optimální váhou a dobrou kondicí. 

Ptáte se proč? On totiž neexistuje univer-

zální návod, který bude fungovat, jak pro 

maminu na mateřské, tak na asistentku ge-

nerálního ředitele nebo zdatného důchod-

ce. Každý potřebuje program, který bude 

„ušitý“ na jeho životní styl a možnosti.

Například u lidí, kteří mají větší nadváhu, 

je nutné dobře rozplánovat pohybový re-

žim. Pokud se zřejmé, že se jedná o člově-

ka, který nemá čas si vařit speciální stra-

vu, nemá smysl mu sestavovat jídelníček 

plný nízkokalorických zeleninových jídel. 

K čemu je program, který dobře vypadá, 

ale je nereálný? Nestojíte přece o to, aby 

místo očekávaného výsledku přišlo jen 

zklamání, že jste to zase nezvládli.

Napadlo vás někdy, že své auto svěřujete 

naprosto samozřejmě do rukou odborní-

ků v servisu, vlasy si také sami nestříháte 

a jak zacházet s financemi si necháte po-

radit? Proč se tedy domníváte, že něco tak 

složitého jako je správný chod vašeho těla 

zvládnete sami bez pomoci?

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: zhubni10kg.cz
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Výživa

Pro 
našich 

dětí

O tom, že jídlo a pití jsou pro vývoj dětí 

důležité jistě není pochyb. Jak by ale měl 

vypadat ideální jídelníček?

zdraví 



Výživu kojenců lze rozdělit na tři období, 

která do sebe postupně přecházejí a každé 

z nich trvá přibližně 4 – 6 měsíců. První ob-

dobí je výhradně mléčné. Množství mléka 

pro zdravého kojence odpovídá 1/6 jeho 

hmotnosti, tj. 150 – 180 ml/kg/den, ma-

ximálně 1 litr mléka denně. Toto množství 

plně pokryje potřebu tekutin dítěte… 

Druhé období je přechodné období, bě-

hem něhož dítě dostává k mléku kašovité 

nemléčné příkrmy speciálně upravené pro 

tento věk. Ve třetím období je postupně 

zařazována do jídelníčku upravená strava 

dospělých vhodná pro dítě.

1. Přirozenou výživu
2. Umělou výživu

3. Příkrmy
4. Přídavky

Výživu kojenců lze 
rozdělit na:

�� 1. PŘIROZENÁ VÝŽIVA
Výživa mateřským mlékem je ideální způsob 

výživy pro zdravého novorozence a kojence 

v prvním půlroce života. Mateřské mléko 

se nejlépe tráví a vstřebává. Obsahuje řadu 

látek, která kojence chrání před infekčními 

onemocněními, může omezit rozvoj i jiných 

onemocnění, jako jsou např. různé formy 

alergie. Kojené dítě získává všechny ne-

zbytné živiny z mateřského mléka mnohem 

efektivněji než z umělé výživy. Kojení rovněž 

zabraňuje překrmování dítěte. Tělesný kon-

takt při kojení přináší matce i dítěti pocit 

bezpečí a posiluje vzájemný citový vztah. 

Úspěšné kojení s přiměřeným vyprazdňová-

ním prsu je prevencí jeho zánětu. Kojení je 

i nanejvýš praktické – mateřské mléko má 

vždy správnou teplotu, je připravené k pou-

žití v kteroukoli denní i noční dobu a je nej-

levnější. Zdravý kojenec může být výhradně 

kojen až do ukončeného šestého měsíce 

života, v dalším období je třeba přikrmovat.

�� 2. UMĚLÁ VÝŽIVA
V dnešní době není problém převést děti na 

umělou výživu, která je velmi kvalitní. Umě-

lé mléčné přípravky se vyrábějí většinou 

z kravského mléka a lze je rozdělit na počá-

teční a na pokračovací mléka. Další mléčné 

přípravky mají specifické použití.

•	 Počáteční mléka jsou určena novoro-

zencům a kojencům od 0 do 12 mě-

síců, kteří nemohou být kojeni. Obsa-

hují vitamíny a minerály, jejichž poměr 

a zastoupení kopíruje složení mateř-

ského mléka. Důležitý je obsah bílko-

vin, zvláště poměr bílkovin syrovátky 

a kaseinu (může se výrazně lišit u jed-

notlivých přípravků). Z cukrů se použí-

vá buď výhradně laktóza, nebo laktó-

za s přídavkem dalších cukrů. Pro děti, 

které nesnášejí laktózu, byly připrave-

ny léčebné dietní mléčné přípravky se 

sníženým nebo nulovým množstvím 

tohoto cukru. V posledních letech byla 

zavedena tzv. antirefluxová počáteční 

mléka zahuštěná rýžovým škrobem 

nebo vlákninou s cílem zabránit ublin-

kávání malých kojenců.

•	 Pokračovací mléka. Jsou určena pro 

děti od ukončeného 4. měsíce do 

36. měsíce života. Tato mléka nejsou 

vhodná, pokud má kojenec výlučně 
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mléčnou stravu. Podávat se mohou 

od okamžiku, kdy dítě dostává pří-

krm. Tato mléka mají snížený obsah 

bílkovin, které děti dostanou ve formě 

příkrmu. Pro starší kojence je naprosto 

nevhodné syrové kravské mléko, pře-

devším pro svá hygienická rizika a vy-

soké riziko alergií. Těmto dětem nelze 

doporučit ani mléka s prodlouženou 

trvanlivostí, kondenzovaná mléka 

a pasterizovaná mléka s redukovaným 

množstvím tuku. Důvodem je nevhod-

né složení – buď nadbytek některých 

složek (např. bílkovin) nebo jejich ne-

dostatek (např. vitamínů, jódu, železa, 

esenciálních mastných kyselin).

•	 Mléka pro nedonošené děti a děti 

s nízkou porodní hmotností. Děti s níz-

kou porodní hmotností potřebují více 

energie a bílkovin, proto se v mléku 

upravuje poměr bílkovin. Mléka jsou 

obohacována o speciální tuky, mastné 

kyseliny, vitamíny a některé minerály. 

Aplikace těchto přípravků musí být 

pod kontrolou lékaře.

•	 Sójové mléko je nejčastěji užíváno 

z důvodů alergie na bílkovinu kravské-

ho mléka, vegetariánském způsobu 

výživy a při nesnášenlivosti mléčného 

cukru – laktózy. Důležitým poznatkem 

je ta skutečnost, že při alergii na bílko-

vinu kravského mléka se u 30 – 50 % 

dětí vyvíjí též alergie na bílkovinu sóji.

•	 Přípravky se sníženou antigenicitou. 

Udává se, že u 1-3% kojenců vzniká 

alergie na bílkovinu kravského mléka. 

Je-li tato diagnóza stanovena, podá-

vají se kojenci tzv. hypoalergenní pří-

pravky. V těchto přípravcích je bílko-

vina štěpena na menší jednotky, které 

již nealergizují.

•	 Kozí mléko. Kozí mléko se pro své slo-

žení nehodí pro výživu kojenců a není 

vhodné ani u těch dětí, které nesnášejí 

na kravské mléko.

�� 3. PŘÍKRMY
Pokud dítě prospívá, má být živeno samot-

ným mlékem do 4. – 6. měsíce života. Pří-

krm je vhodné podávat nejdříve na konci 4. 

měsíce a nejpozději na konci 6. měsíce. Pří-

krm se podává zásadně lžičkou. Jako první 

příkrm se podává jednosložkové ovocné 

či zeleninové pyré, které se již nedoslazu-

je. Každý nový druh má být do jídelníčku 

zaváděn s odstupem 3-4 dnů ke snazšímu 

rozpoznání případné nesnášenlivosti. Dále 

se zařazují do stravy vícesložkové ovocné 

příkrmy a zeleninové či masozeleninové pří-

krmy. V průběhu dalšího, tj. pátého měsíce, 

je vhodné ovocné pyré smíchat s neslaze-

ným jogurtem (nesmí se použít tvaroh). 

Během 5.-6. měsíce je do stravy obvykle 

zařazován další příkrm ve formě bezlepko-

vé mléčné kaše. Každá porce příkrmu zcela 

nahradí jednu porci mléka.

�� 4. PŘÍDAVKY
•	 Vitamín D. Vitamín D je potřebný pro 

správný vývoj kosterního skeletu a v or-

ganizmu je tvořen působením sluneč-

ního záření. Toho je v naší zeměpisné 

poloze v zimních měsících nedostatek. 

Děti narozené na podzim tak mají do-

stávat přídavek vitamínu D asi 1,5 roku, 
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děti narozené na jaře asi 1 rok. Pozor však, všechny mléčné pří-

pravky umělé výživy obsahují v 1 litru připraveného mléka denní 

dávku vitamínu D. Pokud je zaručeno, že tuto dávku dostane dítě 

v mléce, tak není další přídavek vitamínu D vhodný.

•	 Fluorid. Fluorid se podává k účinné prevenci zubního kazu 

u dětí starších 6. měsíců. Je dokázáno, že preventivní po-

dávání fluoridu ve správných dávkách snižuje kazivost zubů 

až o 50 %.

�� VÝŽIVA BATOLETE
Zdravé děti v období roku a půl až šesti let by měly jíst 4 až 5 

x denně a hlavně v pravidelnou denní dobu. Pro vyvíjející se 

organismus je pravidelnost důležitější, než u dospělého člově-

ka. Podle zásad správné výživy by měla snídaně pokrýt 20% 

celodenní stravy, přesnídávka 5–10%, oběd 35 - 40%, svačina 

10% a večeře 20 - 30% celodenní stravy. Podobný režim platí 

i pro správně se stravujícího dospělého člověka. Ke snídani jsou 

vhodné zejména mléčné nápoje, chléb s tvarohovými, vaječnými 

a sýrovými pomazánkami. Na přesnídávku je vhodná zelenina 

a ovoce. Oběd by měl obsahovat především kvalitní živočišnou 

bílkovinu, tedy maso, ryby, vejce případně tvaroh. Co nejčastěji 

je vhodné jako přílohu zařazovat vařené brambory a rýži. Svači-

na může být sestavena z čaje, mléka s čajem nebo kakaa v kom-

binaci s pečivem, máslem případně doplněné džemem. Vhodné 

jsou sýry, jogurty a termizované tvarohové a smetanové krémy. 

K večeři jsou vhodné různé kaše a zeleninové nákypy. Omezu-

jeme příjem bílkovin na noc, neboť je žádoucí konzumovat jídla 

dobře a bezezbytku stravitelná. Jako zcela nevhodná jsou po-

važována jídla připravovaná z vajec a luštěnin, která vyžadují 

zvýšenou činnost celého trávicího ústrojí. 

Do jídelníčku dětí je žádoucí zařazovat co nejvíce zeleniny a ovo-

ce. Po některém druhu může dostat dítě kopřivku a zde je nutná 

konzultace s lékařem. V případě jahod nebo malin mnohdy stačí 

na několik dní tyto z jídelníčku zcela odstranit a znovu začít po 

malých dávkách s rozmačkanými v mléce. V každém případě 

platí zásada, že dítě nemá dostat nezvyklé jídlo naráz ve větším 

množství. Obzvláště v dnešní době se projevuje až příliš mnoho 

alergií na některé potraviny. Mléko, mléčné výrobky a žloutek 

jsou významnou a nenahraditelnou složkou potravy. Maso by 

mělo být libové a dobře tepelně ošetřené. Z vnitřností jsou nej-

lepší játra a krev, která je velice výživná. Je však poměrně těžko 

stravitelná a není vhodné ji podávat dětem mladším tří let. Ryby 

jsou vhodné i pro děti starší 1 roku, pouze však dušené. Jako 

příloha k jídlu jsou nejvhodnější brambory. 

 

�� PITNÝ REŽIM U KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ
Plně kojeným dětem postačí k uhašení žízně pouze mateřské mlé-

ko. Není tedy nutné podávat další tekutiny. Na začátku kojení mi-

minko pije tzv. přední mléko, které je řidší. To uhasí jeho žízeň. 

Teprve potom pije mléko zadní, které je kaloricky bohatší. Je-li však 

plně kojené dítě vystaveno extrémně vysokým teplotám a pláče, 

není důvod, proč mu nepodat malé množství kojenecké vody nebo 

dětského čaje.

V době, kdy začínáme u dětí s prvními příkrmy, je již nutné sledovat, 

kolik tekutin dítě denně vypije. Od 10. měsíci by dítě mělo vypít asi 

200 ml dalších tekutin denně navíc. 

Chráním Tě, 
jsem Tvůj vodní anděl

V těhotenství se každých 7 týdnů zcela vymění voda v Tvém 
těle, především z toho, co piješ. Ačkoli to nevidíš, již nyní 
děťátku dáváš základy pro zdravý život, pomáháš růst        
a správně se vyvíjet. Přináším Ti pramenitou vodu Lucka, 
ať má Tvé děťátko od první vteřiny to nejlepší.

Chráním Tě během těhotenství

V PRŮBĚHU
TEHOTĚNSTVÍ

Kvalitu Tvého mateřského mléka ovlivňuje to, co jíš a piješ. 
Až 87 % mateřského mléka tvoří voda, proto je její čistota         
a správné složení tak důležité. Přináším Ti pramenitou vodu 
Lucka, aby sis byla jistá, že Tvé tělo má to, co potřebuje pro 
tvorbu nejlepšího mateřského mléka.

Chráním Tě během kojení

V PRŮBĚHU
KOJENÍ

Když se děťátko narodí, jeho tělo obsahuje až 80 % vody. 
Roste Ti před očima a víš, že nyní je každá maličkost 
důležitá. V drobném tělíčku se buduje a staví. Proto Ti                
s láskou a rozumem přináším vodu s andělským složením 
minerálů a stopových prvků, pramenitou vodu Lucka. 

Chráním Tě během dětství

V PRŮBĚHU
DĚTSTVÍ
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�� ZÁKLADNÍ DRUHY TEKUTIN 
PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI

Voda:

•	 Kvalita balených vod je stanovena 

a označována podle vyhlášky, která 

upravuje požadavky na kvalitu a zdra-

votní nezávadnost balených vod. Stano-

vuje například rozdíl mezi vodou prame-

nitou, vodou kojeneckou a určuje, jaké 

hodnoty musí výrobce na obalu vod 

uvádět.

•	 Jakost vody je stanovena podle poža-

davků mikrobiologických, fyzikálních, 

chemických a mnoha dalších ukazatelů.

•	 Obal by měl obsahovat informace 

o případném zvýšeném obsahu někte-

rých prvků (chloridů, vápníku, hořčíku 

a sodíku), o nízkém obsahu minerál-

ních látek a o tom, zda-li je voda perli-

vá či neperlivá.

•	 Nejvhodnějším nápojem pro miminko 

je čistá voda, nejlépe kojenecká. To, že 

je voda vhodná pro kojence poznáme 

dle upozornění na obale – Vhodná pro 

přípravu kojenecké stravy a nápojů.

•	 Dětem od věku 12 měsíců můžeme 

podávat i vodu z kohoutku, kterou 

však raději vždy převaříme.

•	 Jestliže dítě nechce pít obyčejnou pit-

nou vodu, tak ho nenuťte. Z větší prav-

děpodobnosti nemá žízeň, neboť malé 

děti nejsou ještě v chutích tak vybíra-

vé, jako jsou dospělí jedinci.

Bylinné čaje:

•	 Dětem podáváme pouze speciálně ur-

čené čaje pro děti, které nepřislazujeme. 

Dětem sice sladké chutná a rychle by si 

mohly na sladkou chuť přivyknout.

•	 Dětské čaje můžeme koupit nejen 

v lékárnách, ale i v běžných obcho-

dech nebo si je můžete namíchat sami 

doma. Některé bylinky jsou pro děti 

nevhodné, mohou způsobovat aler-

gické reakce. Používejte proto vždy jen 

směsi určené pro daný věk dítěte.

•	 Nálev z bylinek nechte louhovat pouze 

dobu, kterou doporučuje výrobce na 

obalu.

Zeleninové a ovocné šťávy:

•	 Přírodní 100% zeleninové či ovocné 

šťávy podáváme pouze zředěné, a to 

minimálně v poměru 1:1.

•	 Pro výrobu domácích šťáv používáme 

pouze zdravé ovoce a zeleninu, bez 

známek hniloby a plísní.

Nasevyziva.cz, galenus.cz

Foto: SAMphoto.cz

• Kojeným dětem podáváme 
tekutiny lžičkou.

• Nekojeným dětem můžeme 
dát tekutiny i do lahvičky.

• Starším kojencům dáváme 
pít z hrnečku se speciálními 
uzávěry.

Způsob podávání 
nápojů:
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Již jedenáctým rokem 

jezdíme s dětmi ze 

středních Čech na 

letní dětský tábor. 

Ten letošní, pod 

názvem Kdo přežije, 

jsme se rozhodli 

uspořádat ve vesničce 

Železnice nedaleko 

Jičína. 

Kdo přežije…
Pojede s námi příště...

Jako obvykle nás téměř stovka vyrazila 

v polovině července směr Autocamp na Ka-

menci, který se měl stát na čtrnáct dní naší 

základnou. Na rozdíl od loňska, kdy byl pří-

jezd na základnu poněkud dramatický, pro-

tože nezpevněná cesta u řeky Sázavy mno-

ho možností nenabízela, letos to byl doslova 

komfort. Autobusy zajely až k táboru, takže 

kufříky, dosti často velikosti kufrů lodních, 

jsme nemuseli nosit přes kilometr jako vloni. 

Tím pádem jsme se i poměrně brzy ubytovali 

a táborová hra mohla začít.

Začala, jak jinak, rozřazováním do oddí-

lů. Letos ani to nevyvolalo velké emoce 

– buď jsme děti tentokrát rozdělili zcela 

dle jejich představ, nebo už rezignova-

ly a smířily se s tím, že některé dvojice 

prostě neprojdou… Ať tak či tak, zkušení 

pardi stejně vědí, že většina aktivit pro-

bíhá společně, takže o přítomnost svých 

kamarádů nepřijdou.
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�� ZIMA, ZIMA A ZASE 
ZIMA…
Jak zpočátku vše vypadalo idylicky, 

počasí jsme si zase tak úžasně ne-

vybrali. Když už jsme fasovali třetí 

várku dek, rezignovali jsme a malé 

děti přestěhovali na první týden 

do budovy, kde se dalo přece jen 

lépe ohřát. Přes den naštěstí slu-

níčko občas vylezlo, noci ale byly 

opravdu spíše podzimní, než letní. 

Kupodivu se nám však nachlazení 

a chřipkové epidemie vyhnuly, až 

na epidemii chřipky střevní, která 

sice měla lehký průběh, nicméně 

naši zdravotnici Adélku stála i po-

slední zbytek sil – není nic horší-

ho pro zdravotnici, než zvracející 

děti… Naštěstí další týden už byl 

slunečný, nemocných ubylo a spa-

cáky se lépe sušily…

Aby to ale nevypadalo, že nás po-

časí donutilo vzdát se nějakých ak-

tivit… Hned první týden jsme vyra-

zili na výlet do Jičína, kde k velké 

radosti těch malých zrovna probí-

hala pouť. Podařilo se nám prosadit 

smluvní ceny, takže je to úplně ne-

zruinovalo a mohli vyzkoušet sko-

ro vše. Společně jsme pak zašli do 

nedaleké Ševcovny. Očekávali jsme 

chaloupku loupežníka Rumcajse, 

kouzelné obrázky Václava Čtvrtka, 

zajímavý výklad… Skutečnost byla 

trochu jiná, takže jsme poměrně 

záhy malou chaloupku, kde neby-

lo téměř nic, opustili a usadili se na 

zahrádce, kde bylo plno zajímavých 

vynálezů a také parta bláznů z ko-

čovné divadelní společnosti. Slovo 

dalo slovo a nakonec jsme je pře-

svědčili, že druhý den dorazí k nám 

do tábora a za dobrý oběd nám 

předvedou něco ze svých doved-

ností. Trochu nás sice mrzelo, že je-

jich maringotku nepřitáhl koník, ale 

traktor, ale jinak jsme s nimi strávili 

příjemné dopoledne.
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�� KONEČNĚ LÉPE…
Přišel víkend a s ním naděje, že bude trochu lépe. Naštěstí nám 

počasí umožnilo pustit se do noční hry, kvůli které nám přijely 

posily, aby bylo možné ji dobře zabezpečit. Ta letošní hra spočí-

vala v tom, že dvojice dětí musela za pomoci baterky rozpoznat 

co nejvíce vedoucích v ohraničeném prostoru. Byl to boj, kdo 

z koho, někteří vedoucí nelenili a oblékli si i o dvě čísla větší 

(či menší) boty kolegy, aby rivaly zmátli. Ani to jim ale často 

nepomohlo… 

O informace si pište na e-mail 

novakova@rodinaaja.cz. 

Informace a fotografi e 

z předchozích turnusů na 

www.TaborBr.wz.cz 

Chcete jet 
příští rok s námi? 
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Hra sklidila velký úspěch, nikdo se tento-

krát nebál a malí se dožadovali dalšího dílu, 

některou další noc…

Namísto toho jsme jim ale nabídli množství 

dalších soutěží. Takže závodili, luštili, pátrali 

po pokladu, utkali se v turnaji v plážovém 

volejbale i fotbale, ve volných chvílích pak 

díky laskavosti několika fi rem korálkova-

li, vyráběli skleněné obrázky či nádherné 

papírové květiny. A vše samozřejmě spělo 

do fi nále, kterým byl jako každoročně krá-

mek, ve kterém si děti mohly nakupovat 

za táborové peníze. Svými krásnými výrob-

ky tentokrát přispěly fi rmy Zapf creation 

a Olymptoy a děti si odvážely domů pa-

nenky Baby born, batohy, hrníčky a talířky 

ze spidermanem apod. Něco navíc dodala 

i naše redakce, takže pro ty starší byly i stol-

ní hry, trička, knížky, nebo třeba hodinky. 

Děti samozřejmě nakoupily i domů ma-

minkám, tatínkům a sourozencům – nejví-

ce letos „frčely“ designové polštářky, obří 

teplé bačkory a u holčiček My little pony… 

Prostě za úspěch v celotáborové hře přišla 

zasloužená odměna… 

Na závěr samozřejmě patří poděkování ne-

jen fi rmám, které nám odměňování umož-

nily, ale i fi rmám, které nám pro děti poslaly 

spoustu dobrot. Byly to fi rmy: Gastrosys-

tém, která přispěla skvělým jablečným moš-

tem, Alimpex, díky které jsme si pochutná-

vali na skvělém sýru a chladili žízeň na pláži 

jejími džusy a Maspex, která nám poslala 

na výlety výborné Kubíky .

Iva Nováková
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Možná si právě teď 

nostalgicky prohlížíte 

album s fotkami z vaší 

letošní dovolené. 

Opravdu musíte zase 

čekat rok, než budete 

mít nějaké zážitky? 

Nebo by stálo za to 

vypravit se na nějaký 

prodloužený víkend 

a zajímavě zrelaxovat? 

Pokud jste jen dva, vyrazit někam na pár dní 

i týdnů není problém. Jakmile se ovšem rodin-

ka rozroste, už to není zdaleka tak jednodu-

ché. A najít něco, kde bude spokojená máma, 

táta, ale i děti různého věku a pohlaví, to je 

ještě větší problém. Od toho jsme tu ovšem 

my, abychom vám poradili. Něco pro mamin-

ku, něco pro tatínka a něco pro všechny.  

�� PRO MAMINKY S DĚTMI
Snažíte si každý týden vyšetřit jeden dva 

volné večery a jít si zacvičit? Pak vás musí 

zlákat představa víkendu, co víkendu, 

mnohde se začíná už v pátek odpoledne, 

který bude jen váš. A kromě cvičitelky vaše-

ho oblíbeného aerobiku se vám bude věno-

vat kosmetička, módní stylistka i odborník 

přes zdravou výživu. Jistě vám neunikne ani 

návštěva solária či sauny. 

Že vám v podobném výletu brání starost 

o děti? Ale kdepak, děti vezměte s sebou, 

zajímavý program, bude připravený i pro 

ně. V neděli večer se vrátíte domů odpoči-

nutá a skvěle naladěná a děti plná dojmů se 

setkání s novými kamarády  

Pokud vám víkend připadá příliš krátký 

(a to on také je), můžete se s podobným 

programem vypravit na týden k moři. Za-

tímco vy budete cvičit, o děti se postarají 

zkušené delegátky. Právě podzim je nej-

vhodnější, protože už nejsou taková ved-

ra a dobře se cvičí. 

�� PRO TATÍNKY 
(ZŘEJMĚ BEZ DĚTÍ)
Abychom nebyli v podezření, že na tatínky 

zapomínáme, máme tu jednu lahůdku na 

období, kdy vy se budete vyhřívat na teplém 

mořském písečku. Tatínkové až na výjimky 

na nějaké to cvičení, případně polehávání 

na pláži obvykle nejsou. Co takhle je poslat 

naopak do zimy? V mnoha rodinách se vel-

mi osvědčily rybářské výlety. Natrénovat vše 

můžete v klidném zákoutí jihočeských ryb-

níků a pak už se můžete vypravit do sever-

ských fjordů a okusit pravý mořský rybolov.

Po dovolené?
Podzimní výlety 
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�� PRO DĚTI
 (ZŘEJMĚ S MÁMOU A TÁTOU) 

A samozřejmě ještě pár horkých tipů pro 

celé rodiny

Poznáváme svět

Máte rádi LEGO? Pestrobarevné kostičky, 

ze kterých si můžete postavit na koberci 

v obývacím pokoji celý svět? Pak nemůžete 

odolat návštěvě Legolandu. Zábavní park, 

kde se nebudou nudit malí ani velcí je jen 

pár desítek kilometrů od českých hranic 

v Německu.

Když už jsme v tom cestování po Evropě, 

byli jste už v Disneylandu?  Stačí si zajet 

kousek od Paříže a splníte jeden dětský sen. 

Svým dětem a možná i sobě.

Pokud se vám nechce za hranice, můžete 

prožít den plný smíchu, zábavy i sportu tře-

ba v aquaparku. Kousek od hranic jich určitě 

pár objevíte, a pokud se vám nechce pracně 

pátrat, jistě najdete i cestovní kancelář, která 

vás doveze na místo a vše zprostředkuje. 

A co doma?

Samozřejmě nejen za hranicemi je něco pěk-

ného k vidění. I u nás přece máme krásně.

Chcete prožít něco netradičního? Tak co 

takhle víkend z koňského hřbetu? Jednak 

neexistuje lepší rehabilitace, jednak vám ten 

svět bude hned připadat o kousek hezčí.

Rádi byste poznali, jak to funguje na ven-

kově, jak se vyrobí a jak chutná pravé do-

mácí máslo, nebo chleba? Kdy jindy by stá-

lo za to navštívit nějakou ekofarmu.

Určitě vás i děti potěší i víkend na kole. To, 

co se za oknem automobilu jen mihne, ze 

sedla kola vypadá barevné, poutavé a zají-

mavé. Nevěříte? Vyzkoušejte. 

I výpravy za poznáním samozřejmě při-

nesou mnoho zajímavého. No, jen řek-

něte, máte pro strach uděláno? Opravdu 

se nebojíte ani trošku? Tak to se jistě 

rádi vypravíte po podzemí – čekají na vás 

temné katakomby, nekonečně hluboké 

hladomorny, strašidelné hrobky i plav-

ba podzemní řekou. Nebo vás naopak 

zajímá něco veselého a zábavného? Co 

byste pak řekli na muzea hraček, loutek, 

nebo třeba na to pražské plné voskových 

figurín?

Možností, jak prožít krásný podzim je ne-

přeberně. A je jen na vás, kterou si vybere-

te. Dříve než vyrazíte, pojďme se podívat na 

pár důležitých záležitostí…  

�� ČÍM VYRAZIT?
Jaký dopravní prostředek zvolit?

Auto

Pro krátkou až střední vzdálenost je auto 

nejvhodnější. Hlavní výhodou je, že prů-

běh cesty můžeme přizpůsobit potřebám 

drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k ve-

čeru, aby mohly v průběhu cesty spát. 

Na prvním místě je bezpečnost a zdárný pří-

jezd do cílového místa naší dovolené. Proto 

by měla být samozřejmostí dětská autose-

dačka. Vždy než vyrazíte na cestu, zkont-

rolujte, zda je dětská bezpečnostní sedačka 

správně nainstalována a zda pás správně za-

cvakl. Na druhou stranu dítě je zde dlouho 

připoutané a navíc v malém uzavřeném pro-

storu. Sedí-li jeden z rodičů vzadu s ratolestí 

je to ideální. Máme tak možnost často komu-

nikovat a zpříjemnit si cestu různými hrami. 

Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ostré před-

měty na zadní plato auta. Při prudkém za-

brzdění by předměty mohly spadnout na 

dítě a poranit jej. 

Vlak a autobus

Pokud není vlak přeplněný, snášejí ho 

děti většinou dobře. Vlak nabízí volnost 

Cestování

časopis pro rodinnou pohodu

ČERVEN 2008

25 rad,
jak se 
opalovat

Když nás 
trápí 
neplodnost

Chcete pracovat v našem týmu?
Mít možnost podílet se na tvorbě časopisu Moje rodina a já, Bydlení a magazínu ICE?
 Přejete si poznat zajímavé lidi?
  Vyhovuje vám práce s volnou pracovní dobou a s možností zajímavých výdělků?
   Potom právě vás rádi přivítáme v našem obchodním oddělení.

Požadavky:
–  SŠ/VŠ vzdělání, příjemné 

a reprezentativní vystupování
–  flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, 

všeobecný přehled, obchodní talent

Náplň práce:
–  prodej inzertní plochy obou 

vydávaných titulů, péče o stávající 
klientelu

–  vyhledávání nových obchodních 
možností

Nabízíme:
–  existující klientelu
–  zajímavou práci,  

prostor pro seberealizaci
–  pevnou paušální odměnu  

+ provize z realizovaných zakázek 
– dlouhodobou perspektivu
– možnost práce z domova

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte  
na e-mailové adrese inzerce@rodinaaja.cz  
případně na telefonním čísle 775 776 690

časopis pro rodinnou pohodu

Reakce vašeho miminka

Jak žijí… …týrané děti

Pomoc, nehubnu!

Aňa Geislerová 

Těhotenství je to, 
co mě baví nejméně…
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Co vám
doma nemůže chybět
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Když 
miminka pospíchají na svět

Dvojnásobnéštěstí
 
Je mi 40 a čekám dítě

Zdenka Žádníková Volencová
Můj muž je z nás dvou 
dokonalejší maminka

realizovaných zakázek 

Co vám

nemůže chybět
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25 rad,
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Když nás 

trápí 
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Vítej 

na světě!

Bára Basiková

Děti jsem si 
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První hodinavašeho miminka

25 způsobů,jak zformovat
postavu

Vybrat si ten správný 
parfém

Gábina PartyšováDo porodu doma bych nikdy nešla
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pohybu. Bezesporu vyjde tato cesta lev-

něji a vy se ještě navíc můžete naplno 

věnovat děcku. Nemilé jsou někdy hygi-

enické podmínky, tak nezapomeňte do 

batůžku přibalit čistící vlhčené ubrousky.

Dálkový autobus není příliš vhodný hlavně 

z důvodů malého počtu zastávek a také 

zde chybí možnost zajistit přiměřenou tep-

lotu a čerstvý vzduch.

Letadlo

Cestování letadlem je bezesporu vhod-

né hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důle-

žité je připravit děti na nepříjemný pocit 

během vzletu a přistání. Tento pocit je 

způsoben přetlakem ve středním uchu. 

Zmírnit tento projev můžete bonbó-

nem nebo žvýkačkou. Kojence je vhod-

né při vzletu a přistání vzbudit pokud 

spí a nakojit ho či mu dát napít z lahve. 

Suchý vzduch v letadle přispívá k dehydra-

taci, proto během celého letu poskytujte 

malému výletníkovi dostatek tekutin. 

�� KDYŽ NÁS TRÁPÍ CESTOVNÍ 
NEVOLNOST
K cestování bohužel patří i některé ne-

příjemné věci, jako je cestovní nevolnost. 

Cestovní nevolnost neboli kinetóza se vy-

značuje pocity na zvracení a většinou se 

projeví již během první jízdy. Nevolnost 

poznáme podle náhlého zblednutí, zrych-

lenému dýchání, točení hlavy, studeného 

potu, bolesti břicha a zvýšené tvorbě slin. 

U kojenců bývá patrný neklid a pláč. Pokud 

zachytíte tyto signály, je dobré ihned zasta-

vit, nadýchat se čerstvého vzduchu a projít 

se. Do té doby se alespoň snažte o ply-

nulou jízdu a držte vaše sluníčko za ruku.

Před delší cestou je již dobré vědět, jak dítě 

snáší cestování nejlépe. 

Nevolnost zhoršují zrakové vjemy, proto je 

lepší za jízdy nečíst a nekoukat z okna na 

ubíhající krajinu.

Jako první pomoc můžete použít navlhče-

ný ručník na osvěžení. Po ruce je dobré mít 

sáčky na zvracení.

Po konzultaci s lékařem je možné použít 

preventivní léky na cestovní nevolnost. Tab-

letky jsou k prodeji i bez lékařského předpi-

su. Je lepší mít jejich účinky na dítě již pře-

dem vyzkoušené, abychom věděli s jakým 

časovým předstihem je podat.

�� CO VZÍT URČITĚ SEBOU?
•	 Láhev s vodou nebo neslazeným čajem

•	 Svačina (nejlépe nakrájené ovoce nebo 

zelenina, sušenky bez čokolády)

•	 Pro malé děti dudlík, jednorázové 

plenky 

•	 Oblíbenou hračku

•	 Vlhčené ubrousky

•	 Suchý i mokrý ručník

•	 Náhradní oblečení

•	 Cestovní lékárnička

•	 Láhev s převařenou vodou, popřípa-

dě sterilizátor na lahve a ohřívač lahví

Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)

•	 Pití a jídlo na cestu

V průběhu celé cesty, ale i dovolené dů-

sledně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, 

že se vaše ratolest přihlásí o pití sama. Ob-

zvláště v letních měsících je potřeba pít čas-

těji a nejenom tehdy když máme žízeň. Ide-

ální je neslazený čaj nebo neperlivá voda.

Na cestu berte pouze trvanlivé potravi-

ny, protože v teple se většina jídla rych-

leji kazí. Do krabiček můžete nakrájet 

omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen 

takovou stravu, na kterou je dítě zvyklé, 

a která mu chutná. Pro doplnění energie 

mějte například sušenky bez čokolády.

K jídlu rovnou přibalte papírové a vlhčené 

ubrousky.

�� OBLEČENÍ NA CESTU
Ideální je pohodlné, volné a hlavně prodyš-

né oblečení z přírodního materiálu. Zvažte 

i výběr barev, nevhodné jsou pestrobarev-

né nebo černé svršky. Hodit se bude i ná-

hradní oblečení, alespoň tričko. Kvalitní 

boty nejlépe s plnou špičkou a lehká po-

krývka hlavy by měly být samozřejmostí.

Pojedete-li přes noc, mějte připravenou 

lehkou deku, polštářek a oblíbenou hračku.

�� CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
Obsah cestovní lékárničky je dán délkou, 

místem pobytu a zdravotním stavem 

účastníků.

•	 Pravidelně užívané léky

•	 Léky na snížení teploty

•	 Kapky proti kašli a rýmě

•	 Oční kapky (v případě podráždění vo-

dou nebo sluncem)

•	 Desinfekce na drobné odřeniny, ná-

plast, obinadla, gáza

•	 Léky pro případ průjmového onemocnění

•	 Repelent proti hmyzu

•	 Přípravky pro zklidnění kůže v případě 

poštípání hmyzem

•	 Léky proti alergii (v případě potřeby)

•	 Opalovací krémy s vysokým faktorem

Zdroj: cestujsdetmi.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Zábavně-naučný Park Miraku-

lum je svou podobou i náplní 

ušit na míru bezbřehé dětské 

fantazii i těm nejroztodivnějším 

dětským přáním. Herní atrakce 

pro děti všech věkových kate-

gorií, velkolepý a architekturou 

výjimečný hrad s podzemními 

chodbami, kontaktní zoo s mini 

oslíky, holandskými mini kozami a Quessanskými ovcemi, ven-

kovní kamenný amfi teátr, nafukovací trampolíny nebo lanové 

centrum zasazené do malebné přírodní scenérie jistě ocení nejen 

nejmenší návštěvníci, ale i dospělí.

„Možná to nejcennější na celém projektu je kreativní a stále 

překvapující prostor, kde mohou společně trávit čas celé rodiny. 

Myslím, že to je v dnešní uspěchané a často vystresované době 

největší hodnota. Značná část parku je určena maminkám i s těmi 

nejmenšími dětmi v kočárcích,“ říká Jiří Antoš, majitel fi rmy TR 

Antoš, která za realizací Mirakula stojí. „Nová země“ nabídne 

také obří houpačky, kolotoče nebo velké pískoviště a mnoho dal-

ších nápaditých a inovativních atrakcí.

Pro stavbu dětských atrakcí byla zvolena přírodní architektura 

s interaktivními prvky podněcujícími dětskou představivost. Mezi 

stavebním materiálem převládá akátové dřevo, které pro tento 

účel oplývá nejlepšími vlastnostmi. Vedle akátu jsou v areálu vyu-

žity i další přírodní materiály jako kameny či lana.

Jednotícím prvkem pro příjemný dojem je společný design občer-

stvovacích stánků, venkovního posezení, informačního systému, 

drobné architektury, laviček, sociál-

ních zařízení, osvětlení a podobně. 

Za výtvarnou podobou parku stojí 

úspěšná sochařka a výtvarnice Lucie 

Kozelská, která se pro své návrhy 

nechala inspirovat přírodou, klasic-

kými literárními díly nebo rukopisem 

architekta Gaudího.

Členitost areálu slibuje radost z ob-

jevování a poskytne jak otevřené plochy, tak malé prostory s růz-

nou náplní – od herních ploch, po relaxační zákoutí s místy pro 

piknikování pod nádhernými vzrostlými i nově vysazenými stromy, 

poskytujícími příjemný stín pro dny horka. Řada z nich přiláká 

k ochutnání svých plodů – například slivoně mirabelky (špend-

líky). Přirozeně nebudou chybět ani kiosky a restaurace s občer-

stvením s kvalitní vařenou stravou včetně posezení, ani dostatek 

stinných míst a hygienické zázemí.

Během první etapy vznikla pestrá škála atrakcí, jež jsou svými 

vlastnostmi a rozměry často speciálně přizpůsobeny menším 

a větším dětem. Příkladem jsou třeba nafukovací trampolíny, kte-

ré jsou zhotoveny ve dvou provedeních – rozměr 12 x 6 m bude 

určen pro malé děti a 25 x 13 m pak pro ty velké. Podobně je 

tomu i v případě dětského lanového centra. Na větší děti čekají 

prolézačky v síťových chodbách, kdežto pro malé je uzpůsoben 

tzv. laňáček, který dosahuje výšky jen do 40 cm nad zemí

V rámci druhé etapy se již nyní plánuje výstavba úžasného vod-

ního světa s kaskádami, fontánami a brouzdališti nebo rozsáhlé 

lesní naučné stezky.

Dva roky vznikal v Milovicích nad Labem unikátní 

projekt rodinného areálu, plného nápaditých atrakcí 

– Park Mirakulum. Během tohoto období, kdy bylo 

nejprve nutné sanovat a rekultivovat 7 hektarů 

zpustlého území, zde vyrostla „země“, která má 

ambici lákat návštěvníky z celé republiky. Ty první 

ofi ciálně přivítala o víkendu 1. a 2. září. 
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Jak se žije s dvojčaty

Jak 
to bylo
před 

porodem
Marie a Martin Varhulíkovi se spolu seznámili na vysoké 

škole, ale chodit spolu začali až rok a čtvrt po skončení 

školy.  Přibližně za dva roky spolu začali bydlet a pokoušet 

o potomka. Svatba proběhla  v polovině roku.  

A v té době začalo také velké čekání na miminko…

Jak se žije s dvojčaty

Marie a Martin Varhulíkovi se spolu seznámili na vysoké 

škole, ale chodit spolu začali až rok a čtvrt po skončení 

školy.  Přibližně za dva roky spolu začali bydlet a pokoušet 

o potomka. Svatba proběhla  v polovině roku.  

A v té době začalo také velké čekání na miminko…
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  1. ultrazvuk   2. ultrazvuk

Protože Marie už v roce 2009 přestala brát 

antikoncepci, o rok později začínají oba 

manželé řešit, proč se otěhotnění nedaří. 

„Po roce snažení už na mě začala padat 

skepse a tak jsem se domluvila na pláno-

vané prohlídce na gynekologii, že se začne 

řešit prozatimní neotěhotnění,“ vypráví 

Marie. Martin podstupuje spermiogram 

s dobrým výsledkem. „Byl jsem trošku 

skleslý, na jednu stranu jsem byl samozřej-

mě rád, že dopadl dobře, na druhou bych 

byl rád, kdyby byla chyba na mé straně 

a Maruška nemusela na vyšetření, které 

se neobešlo bez narkózy,“ vypráví Martin. 

Dokonce to chtěl ještě chvilku zkoušet a jít 

na další vyšetření za půl roku, ale Marie to 

už nechtěla odkládat. Následně podstupuje 

laparoskopii a hysteroskopii, které vylouči-

ly možnost otěhotnění přirozenou cestou, 

a proto jí lékaři doporučili IVF. „Strašně jsem 

se bála injekcí, které mi nakonec píchal 

Martin,“ vzpomíná.  „Věřila jsem ale, že vše 

dobře dopadne, i když už pro jistotu jsem 

v hlavičce střádala další plány, co když ne. 

Věděla jsem, že to nechci zkoušet do neko-

nečna, určila jsem si pro sebe mezníky, po 

kterých bychom žádali o adopci. Martin se 

zatím nechtěl o adopci bavit, že je to před-

časné, bylo, ale mě uklidňoval pocit, že je 

tu další možnost. V březnu 2011 jsme pro-

to absolvovali první sezení v ISCARE, prošli 

vyšetřeními a o měsíc později pojišťovna 

schválila injekce na stimulaci a o další měsíc 

později lékař dal pokyn k aplikaci injekcí.“

�� ZAČÁTEK CESTY
31. 5. Martin postoupil odběr spermií, Ma-

rie odběr vajíček pod narkózou – celkem 

4 ks, po domluvě s embryoložkou byla dvě 

vajíčka nechána na normální oplodnění, dvě 

s její pomocí – ISCI. „Druhého června jsme 

se dozvěděli, že se podařilo oplodnit 3 va-

jíčka, 2 s pomocí ISCI, 1 normálně,“ vyprá-

ví Marie. „Lékaři se rozhodli pro zavedení 

dvou embryí - jednoho z normálního oplod-

nění, jednoho z ISCI, poslední embryo bylo 

uschováno v Centru asistované reprodukce 

ve zmraženém stavu – co kdyby se to nepo-

dařilo… O čtrnáct dní později jsme to nevy-

drželi a udělali doma těhotenský test - byl 

pozitivní, což nám potvrdili i po návštěvě lé-

kaře. O tři týdny později bylo potvrzeno i na 

ultrazvuku v centru asistované reprodukce, 

že se udržela obě embrya a měří 1,15 cm. 

Potvrdilo se to, v co jsme doufali a tajně si 

přáli – čekáme dvojčátka. Pevně jsme věřili, 

že se oba bukou vyvíjet a někdy po novém 

roce se naše rodina rozšíří o dva členy, ter-

mín porodu byl určen na 28. 2. 2012.

Kontrola na gynekologii, dělí embrya na 

A a B. A má 3,1 cm, B má 2,6 cm, mamince 

byla vystavena těhotenská průkazka. Došlo 

k posunutí termínu porodu na 21. 2. 2012.
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Maminka podstoupila běžná vyšetření, 

všechna včetně triple testu a 1. těhotenského 

screeningu byla v pořádku a rodiče se v říjnu 

dozvěděli, že čekají páreček. Holčička (A) váží 

v té době 331 g, klučík (B) váží 395 g. Záro-

veň se lékaři domnívají, že nic nenasvědčuje 

tomu, že by termín porodu měl být dříve než 

ve 34. týdnu.

3. 11. při kontrole u Apolináře bylo vše 

v pořádku, jen u A (holčička) se jim zdálo, 

že trošku pomaleji roste, tak pro jistotu 

lékař volil kontrolu za 2 týdny. Holčička 

(A) váží 556g, klučík (B) 721g.

�� POROD
Přestože je teprve začátek listopadu a do 

termínu porodu tedy dle lékařů zbývají čtyři 

měsíce, příroda to vidí jinak. Lékaři ani ro-

diče netuší, že listopadová prohlídka byla 

poslední předporodní a že plánovaná kon-

trola za dva týdny už se bude odehrávat 

v nemocnici na poporodním oddělení…

„Den porodu byl zvláštní - ráno bylo úplně 

pohodové, na návštěvě byla celá rodina - 

budoucí babičky, dědové i strýček“, začíná 

vyprávět maminka. „Babičky myly okna, 

pánové vyrovnávali podlahu v budoucím 

dětském pokojíčku, no a já dělala oběd. 

Když tu najednou po obědě jsem začala kr-

vácet. Byla jsem z toho hodně špatná, chtě-

la jsem pro uklidnění do nemocnice, i když 

mě všichni ujišťovali, že to bude v pohodě.  

Zavolali jsme k Apolináři, domluvili se, že 

máme přijet a hlásit se na druhém porodním 

sále, že se na mě podívají. Tak jsme s budou-

cím taťkou uháněli k Apolináři s předpokla-

dem, že se na mě juknou a nějak to vyřeší.

U Apolináře nešlo zaparkovat, proto mě 

Martin vyložil a já šla na kontrolu na po-

rodní sál, jak bylo domluveno. Po přícho-

du bylo zjištěno, že krvácení se trochu 

rozjelo a dřív než stačila sestřička cokoliv 

zapsat a přivolat doktora na ultrazvuk, 

tak mi rupla plodová voda u holčičky. Pak 

už to šlo rychle, přiběhli doktoři, uděla-

li ultrazvuk, předpokládali, že by porod 

aspoň o pár dní oddálili, ale pak zjistili, 

že holčička je už v porodních cestách, 

takže akutní porod.  Mezitím přišel do 

čekárny taťka, který tam chvilku čekal, 

protože byl hlášen příjem na akutní po-

rod, po chvilce mu to nedalo a nakoukl 

do ordinace, aby zjistil, kde jsem a tak 

se dozvěděl, že ten akutní porod jsme 

my,“ vypráví Marie a Martin vzpomíná: 
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„Stepoval jsem na chodbě, i když jsem byl 

odhodlán se účastnit porodu. Nikdo se mě 

na nic neptal a upřímně byl jsem tak zele-

ný, že bych tam určitě omdlel. Na chodbě 

chodili cizí lidi na návštěvy, vozili si děťátka 

v nákupních vozících a já pořád čekal na 

zprávy. Napadaly mě samé chmurné věci 

a chvílemi se mi i cosi blýskalo u očí. Až 

pak, přibližně kolem čtvrté hodiny vyšel 

doktor a řekl, ať se jdu podívat na děťátka. 

V tu chvíli se mi ulevilo a slzy mi vytryskly 

naplno. Nejdřív mi ukázali holčičku – byla 

zavřená v inkubátorku se žirafkou, zabale-

ná v „igeliťáku“ a na hlavě měla nějakou 

trubičku na dýchání. Pak chlapečka, který 

už byl zabalen v ovčí dece a na hlavě měl 

slušivého kulíška a na první pohled byl vět-

ší, i když hadiček od něj šlo taky dost. Pak 

jsem šel navštívit Marušku na JIPku, kde mi 

řekli, že je v pořádku, ale že za ní můžu 

zajít až zítra, kolem třetí hodiny. Tak jsem se 

plný emocí sebral, zavolal babičkám, co se 

stalo a jel domů, kde mě už čekala rodina. 

Babičky, dědové a strýček se dozvěděli, že 

5. 11. 2011 ve 24 týdnu a 4 dnech 

mamčina těhotenství, se v 15:16 narodil 

chlapeček, vážil  770 g, měřil 33 centi-

metrů a dostal jméno MICHAL. Holčička se 

narodila přeci jen o pár sekund dřív, ale ve 

stejnou minutu v 15:16, vážila 515 g a mě-

řila 31 centimetrů a dali jí jméno KAMILA.   

�� VÝBĚR JMEN
U výběru jmen bychom se měli pozastavit. 

Martin vymyslel důmyslnou podmínku, že 

by oba sourozenci měli mít svátek ve stejný 

týden (kvůli oslavě a podobným dárkům). Po 

krátké výměně názorů se rodiče shodli na 

jménu pro holčičku - Kamilka. Klučičí jmé-

no ne a ne vymyslet. Mezi favority zůstávaly 

Jan, Filip (nejlépe splňoval kritérium stejné-

ho týdne jako Kamilka) a Michal. Zároveň 

rodiče nechtěli dát často dávaná jména, ale 

nakonec si řekli, že klučičí jméno vypilují poz-

ději - do února přeci času dost. Jaký pak byl 

pro taťuldu šok, když za ním v den porodu, 

kdy se dobrou půlhodinku třepal na chodbě 

u Apolináře, přišla porodní asistentka a že 

prý ho posílá maminka, aby vymyslel jméno 

pro kluka (na papírku už měla napsánu Ka-

milku). No tak taťulda zavzpomínal, jaké měli 

s mamkou favority a vybral jedno jméno, kte-

ré se líbilo mamce a tak se narodil Michal…

V den porodu se večer ještě maminku na-

vštívili doktoři, (každé dítě mělo jiného, 

protože byli každý v jiné místnosti, nebylo 

místo u sebe), řekli jí, že jsou děti maličké, 

že musí bojovat, věřit a že více ukážou až 

následující dny a týdny. Uklidňující bylo už 

jen to, že rodiče věděli, že děti jsou v nej-

lepších rukou a to jim dodávalo sílu. 

(pokračování příště…)

Z deníku rodičů, foto ar chiv rodiny

www.rodinaaja.cz 93

Rozhovor

  poslední ultrazvuk – holčička   poslední ultrazvuk – chlapeček



Jako malá holka vyrůstala na 

okraji Prahy uprostřed přírody a se 

spoustou zvířat. Každou volnou 

chvíli trávila u koní. Protože pochází 

z umělecké rodiny, převážilo 

nakonec herectví. Ale s přírodou 

je spjatá pořád. A na koních jezdí 

herečka Kateřina Brožová dál, v létě 

u nich trávila s desetiletou dcerou 

Kačkou každou volnou chvíli.

�� JAK JSTE – KROMĚ U KONÍ – STRÁVILA LÉTO?
V červenci jsem odpočívala a užívala si. Byly jsme s dcerou 

na Orlické přehradě a rybařily jsme. Vzaly jsme s sebou naše 

psy, takže bylo veselo. Pak jsme jely navštívit rodiče do lázní. 

A mezi tím jsme byly doma a jezdily skoro denně na koních 

tam, kde máme ustájeného našeho koníka Rosada, kterého 

jsme si pořídily před pár měsíci. Prázdniny nám tak utekly, ani 

nevíme jak. Kačka stejně jako kdysi já propadla lásce ke ko-

ním, jezdíme každou volnou chvilku. Vždycky se těším na léto 

a ráda jezdím po různých místech v republice, ale jsem spoko-

jená hlavně doma. Bydlíme za Prahou, máme dům uprostřed 

přírody a za humny les, kam chodíme na houby. Moře si ne-

cháváme spíš na zimní období. Letos ale byly prázdniny kratší, 

protože od srpna jsme pokračovali v natáčení seriálu Cesty 

domů, kde se objevuju jako nová postava. 

Člověk 
nemůže 
mít úplně 
VŠECHNO
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�� ZAČAL DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK, VAŠE DCERA 
KAČKA NASTOUPILA DO PÁTÉ TŘÍDY. JEŠTĚ POŘÁD 
SE DO ŠKOLY TĚŠÍ, NEBO UŽ NE?
Jak kdy. Těší se hlavně na své kamarády, už méně na ten nápor učiva. 

Obzvlášť po létě chvíli trvá, než si zase zvykne na pravidelnější režim. 

Ale musím říct, že školu zvládá velmi dobře. Na děti jsou v dnešní 

době kladeny velké nároky a většina z nich má i spoustu kroužků, 

které jim zabírají téměř veškerý volný čas. Skloubit to všechno je ná-

ročné i pro rodiče. 

�� JAK SE VÁM TO DAŘÍ SKLOUBIT?
Přiznám se, že to není jednoduché. Kromě školních povinností 

má Kačka mnoho zájmů - klavír, výtvarku, keramiku, aerobik. 

A k tomu nám přibyli koně, které ji těší nejvíc.  Protože bydlí-

me v malé obci, všude musíme dojíždět. To je pro mě vzhledem 

k mým pracovním povinnostech často velmi složité, a tak nám 

doma pomáhá naše paní Magda. V letošním roce bude Kačenka 

dělat zkoušky na gymnázium, a tak teď řešíme, co z kroužků 

budeme muset oželet. Koně to určitě nebudou! Zajímavé je, že 

já jsem na tom jako dítě byla velmi podobně. Včetně koní. Jen 

tehdy ještě nebyly počítače a celá ta přetechnizovaná doba, kte-

rá po nás dnes chce, abychom zvládali víc a víc a víc.  

�� JAKÉ JSTE MĚLA DĚTSTVÍ?
Měla jsem krásné dětství. Sice jako jedináček, ale mělo to jistě 

své výhody. Já jsem totiž vždycky toužila po sourozenci.  Rodiče 

mě vedli k lásce k přírodě i ke zvířatům, tatínek byl vášnivý rybář 

a zahradník. A já podobným způsobem vedu i Kačku. Je to úžas-

ný moment, když šestileté dítě vnímá, jak krásný je západ slunce, 

a upozorní vás na něj. Zachraňujeme spolu všechno živé, co nám 

přeběhne přes cestu, máme doma několik akvárií, morče, křečky, 

dva psy – jezevčíka Maxe a rhodéského ridgebacka Enjiho. Kdyby 

to šlo, máme doma celou zoologickou zahradu. Kačka na rozdíl 

ode mě nevyrůstá v úplné rodině, což si hodně vyčítám, jenže tak 

se prostě stalo. Ale snažím se jí to maximálně vynahradit a vést ji 

životem tak, jak doufám, že je správně. Chtěla jsem pro ni souro-

zence, ale to se mi nepodařilo. Bohužel nestačí jen chtít, některé 

věci neovlivníte.

�� MRZÍ VÁS TO HODNĚ?
Když jsem byla malá, rodiče jsem o sourozence prosila. Jen-

že oni o první dítě přišli.  Oba se naplno věnovali své profesi, 

maminka byla primabalerína baletu Národního divadla, tatínek 

houslový virtuoz, jezdili po světě. A pak jsem se narodila já. 

Já bych si druhé dítě moc přála, ale ať si cokoliv naplánujete 

sebelépe, nemusí to vyjít.  Člověk zkrátka nemůže mít úplně 

všechno.  

�� MÁTE POCIT, ŽE SE VÁM TOHO V ŽIVOTĚ VÍC 
PODAŘILO, NEBO ŽE VÍC VĚCÍ NEVYŠLO?
Těžko říct. Jsem k sobě velmi kritická v soukromí i v profesi. 

Když se ohlédnu zpět, spíš bych řekla, že jsem některé situace 

prostě musela zvládnout. Zažila jsem pár krušných let a nerada 

se k nim vracím. Má autonehoda a těžký úraz, nemoc maminky, 

tátova nemoc, rozvod, anonymy, výhrůžky, soudy, útoky bulvá-

ru. Jsem ráda, že jsem ty roky přežila a nevyčítám si, že jsem 

něco mohla udělat lépe.  Zpětně už to neovlivním. Asi to tak 

mělo být, abych se poučila. Důležité je, že to nedopadlo ještě 
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hůř, než mohlo. Jsem fatalistka a netajím se tím, takže ně-

které věci zkrátka přijímám. Ale samozřejmě že si říkám: Proč 

zrovna já si naběhnu do neskutečných situací, které by ani 

scénáristé nevymysleli. Když si je ale odžijete, ony vás posílí. 

Čas všechno spraví, nezapomenete, ale už se přestanete roz-

čilovat a už to tak nebolí. 

�� NEUMÍM SI VÁS PŘEDSTAVIT, JAK KŘIČÍTE. 
Nemyslete si, taky to umím. Někdo o mně jednou řekl, že 

umím být ostrá jako meč. Ale moc často se tak nechovám, 

nehádám se s lidmi na potkání. Mám ráda dobré vztahy 

a upřímnost, a to mezi lidmi hledám. Raději se stáhnu do 

sebe, než abych šla do konfl iktu. Ale když někdo ubližuje 

mně nebo mým nejbližším, dokážu pořádně vystrčit drápy. 

�� KDY SI NAOPAK ŘÍKÁTE: TEĎ JSEM NAPROSTO 
ŠŤASTNÁ?
Když jsme s Kačkou spolu. Vaříme, povídáme si, tančíme, zpí-

váme, staráme se o psy. Nebo večer, když jde Kačka spát, 

povídáme si v posteli o různých věcech, já jí při tom lochtám 

na zádech. Odmalička to miluje, má ráda doteky, stejně jako 

já. To jsou naše společné chvilky, taková spočinutí, kdy je nám 

oběma dobře. V tu chvíli si uvědomuju, že jsme skvělé par-

ťačky a kamarádky. Že máme stejný vztah, ja ko jsem měla 

a pořád mám s maminkou. 

�� TAKŽE JSTE NEBYLA SPÍŠ TATÍNKOVA 
HOLČIČKA?
Jak už jsem říkala, tatínek mě přivedl k přírodě, organizoval 

různé výlety, jezdili jsme na ryby, na houby. Maminka jezdila 

s námi, ale byla spíš pozorovatel. Ona mi ale víc fandila a pod-

porovala mě v umělecké cestě a vždycky mi držela palce. Táta 

byl ke mně přísnější. Tím, jak jezdil po světě a byl hodně vytí-

žený, pak přijel domů a měl pocit, že musí najednou všechno 

vyřešit, všechno stihnout. 

Byl workoholik a já to mám po něm. Maminka byla mírnější, 

ona u něj žehlila mé průšvihy, s ní jsem mohla probírat všech-

no. Oba své rodiče moc miluju a moc si jich vážím za to, co 

mi dali do života.  

�� CHYBĚLO VÁM V DĚTSTVÍ NĚCO, CO SE TEĎ 
KAČENCE SNAŽÍTE VYNAHRADIT?
Kačka žije jen se mnou a mě mrzí, že jsem jí nedokázala vy-

tvořit takovou rodinu, v jaké jsem vyrůstala já.  Jenže já jsem 

se po špatných zkušenostech, které mám, tak trochu uzavře-

la. Jen tak někoho si domů nepřivedu. Začala jsem se trochu 

bát navazovat nové vztahy a chráním si své soukromí. Proto 

se to Kačce snažím kompenzovat tak, že dělám trochu tátu-

mámu. Ale tím, že jsem díky svým zálibám napůl mužský, to 

není zas tak těžké. Nemám problém organizovat, zařizovat, 

starat se o dům. Jsem taky manuálně zručná, zvládnu klidně 

vymalovat, nasekat dříví, posekat zahradu. I když na to nevy-

padám, jsem poměrně akční. 

�� BAVÍ VÁS TO, NEBO JE PRO VÁS BÝT AKČNÍ 
NUTNOST?
Jsou věci, které mě baví, ale zase jiné, které musím zvládnout, 

protože nikdo jiný je zkrátka neudělá. Třeba odklidit sníh...
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�� TÍM MOŽNÁ LIDI TROCHU 
KLAMETE TĚLEM? 
To je pravda. Stává se mi to celý život. Lidi jsou 

překvapení, když se se mnou blíž poznají, že jsem 

úplně někdo jiný, než se dočtou v bulváru. A taky 

jsem si vypěstovala trochu mimikry. Neodkryju 

své já každému na počkání, lidi bývají zlí a mně 

se důvěřivost mnohokrát nevyplatila. 

�� JAKÁ JSTE BYLA NAPŘÍKLAD VE 
DVACETI?
Ve dvaceti jsem byla velký romantik plný ideálů 

a chuti do všeho, co mě čeká. V té době jsem 

studovala a těšila se, co mi přinese má budou-

cí profese. Já jsem hodně citově založený člo-

věk a ten rozum, ta pragmatičnost, se prodraly 

na povrch až v posledních letech, jinak by mě 

okolnosti převálcovaly. Pořád jsem hodně zrani-

telná, ale od té doby, co se mi narodila dcera 

a já musela vzdorovat určitým situacím, jsem se 

v lecčems změnila. Ve vnímání sebe i života. Je 

to forma ochrany, bráníte se určitým věcem, víc 

se stáhnete do sebe. 

�� OVLIVNILA VAŠE VNÍMÁNÍ ŽIVOTA 
I VAŠE AUTONEHODA?
Rozhodně. V té době jsem začala zjišťovat a vní-

mat věci, o kterých jsem neměla dřív ani tušení 

a které mi v následujících letech velmi pomáhaly. 

A velmi úzce souvisí s vírou. Své víře můžete říkat 

Univerzum, nebo energie, pro mě je to Bůh.  Vě-

řím a přitom jsem nikdy nechodila do kostela... 

Jsou věci kolem nás, o kterých se těžko mluví. 

�� KDYSI JSTE O SOBĚ ŘEKLA, ŽE 
JSTE PRACOVITÁ, DOBROSRDEČNÁ, 
PALIČATÁ A HRDÁ. POŘÁD TO PLATÍ?
Platí. Jsem velmi dobrosrdečný člověk, ale urči-

tou hrdost v sobě mám, takže neváhám ledacos 

odmítnout, i když je to někdy s velkým sebeza-

přením. A paličatá jsem taky – kolikrát jsem šla 

hlavou proti zdi, i když jsem věděla, že to bude 

těžké. Třeba v případě soudů.

�� POUČILA JSTE SE TŘEBA 
I V PŘÍPADĚ MUŽŮ? ŘÍKÁTE SI, ŽE UŽ 
NEBUDETE OPAKOVAT STEJNÉ CHYBY? 
Obávám se, že jsem se poučila až tak, že mi to 

skoro brání navázat vztah. Jsem velmi opatrná 

a hodně se řídím rozumem, abych se ubránila 

situacím, které by mě mohly bolet. Ale až se 

bláznivě zamiluju, jsem přesvědčená, že budu 

zase dělat stejné chyby... Na prvním místě je ale 

pro mě moje dcera. Jí všechno podřizuju.  

Monika  Seidlová

Foto Tomáš Pánek a archív FTV Prima

Líčila a česala Hana Jurová

Jsou to takové střípky. Vybavuju si příbuzné a jak 

se s nimi vítám, výpravy do přírody s dědečkem, 

zážitky se zvířaty, školku.  

Nejstarší vzpomínka z dětství
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