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Editorial
prázdniny jsou za námi, doufám, že jste si je 

jaksepatří užili. že jste konečně našli čas na ty, 

které máte rádi a na to, co máte rádi. že neslou-

žily jen k tomu, abyste vyprali, vyžehlili, naklidili 

či zavařili a večer nad seriálem přemýšleli nad 

tím, jak by bylo romantické procházet se letním 

večerem po hebkém písku pláže…

letní dny už jsou sice skoro pryč, ale nezoufejte. 

i podzim má své kouzlo a můžete stihnout mno-

hé z toho, na co vám v létě nezbyl čas. každý 

den se přece najde něco, z čeho by se dalo ra-

dovat. a pokud vás nic nenapadá, tak co třeba, 

fakt, že držíte v ruce další číslo našeho časopisu, 

ve kterém si můžete přečíst mnohé zajímavosti. 

například rozhovor s Jitkou Ježkovou, příběh 

o mladém muži, který již dvakrát vyhrál boj s ra-

kovinou, rady, jak vyhrát nad nachlazením, či 

jak si zařídit moře doma. poradíme vám i, jak 

pečovat o oči i jak vybrat kolo pro podzimní vý-

let s dětmi.

tak krásné počtení a za měsíc zase na shledanou 
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�� víteJte MeZi těhotnýMi.
sotva jste si zvykla na svůj nový stav a váš doktor 

chce do těhotenské průkazky údaje o stavu vaše-

ho chrupu? Říkáte si, zase další zbytečná návštěva 

doktora? nemyslím…

Již v dávné minulosti se vědělo o vlivu těhotenství 

na zvýšenou kazivost zubů. vyvíjející se plod totiž 

potřebuje pro stavbu kostí fosfor a vápník. vezme 

si je, ber kde ber, pokud je nedostane v potravě, 

odčerpá si je ze zásob matky. Zvýšená spotřeba 

a snížený příjem uvedených minerálů a některých 

dalších vitaminů postupně vedou ke zhoršení kva-

lity a odolnosti chrupu. k čemuž samozřejmě ne-

musí dojít. stačí zajistit dostatečný přísun vápníku 

a fosforu v přirozené stravě a ve vitaminových 

tabletách.

tím by ovšem péče o zuby v těhotenství neměla 

končit. 

• nedílnou součástí péče o zdravý chrup je 

pravidelné a technicky správné čištění zubů. 

• pozor byste si měla dát i na přílišnou kon-

zumaci sladkostí a různých bonbonů, raději 

žvýkejte žvýkačky bez cukru, které mají příz-

nivý vliv na ochranu zubů. 

• při jakékoliv bolesti zubů navštivte svého lé-

kaře.

�� péče o pleť 
vlivem hormonů je možné, že dojde k dočas-

nému zhoršení pokožky. pokožka je sušší a mo-

hou se objevit i nepěkné pupínky, kvůli kterým 

jste se trápila naposledy v pubertě. těhotenství 

vám zkrátka namíchalo koktejl hormonů ovliv-

ňující nejen vaši psychiku, ale i vzhled. není to 

příjemné, naštěstí však pomíjivé. Je tedy nutná 

zvýšená péče. na druhou stranu, nejlepší mož-

ností je svěřit svou pleť do rukou profesionálů. 

návštěva kosmetického salonu nezlepší totiž 

pouze vaši pleť, ale je i příjemnou relaxací.

velkým problémem jsou v těhotenství strie. strie 

neboli pajivézky vznikají rychlým nárůstem hmot-

Péče o zuby, 
pleť a vlasy
také se vám začíná rýsovat bříško a vše je 

náhle jinak? Zuby se vám drolí, pleť mastí 

a vlasy jsou stále zplihlé?
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nosti. prasklinky na kůži se tak většinou 

objeví na místech, která se v těhotenství 

výrazně zvětšují, tedy především břicho, 

prsa a boky. abyste se těmto neestetickým 

prasklinkám vyhnula, hlídejte si v těhoten-

ství váhu. nedržte žádné diety. k udržení 

optimálního váhového přírůstku stačí dodr-

žovat zásady zdravé výživy. Dodejte své po-

kožce vláčnost. promazávejte namáhanou 

pokožku speciálními krémy nebo oleji urče-

nými těhotným ženám. Je však možné, že 

i přes veškerou snahu vaše kůže popraská, 

neboť hodně záleží i na genetické dispozici. 

nezoufejte, nevzhledné červené čárky ča-

sem vyblednou a již nebudou tak nápadné, 

i když už vám jako památka na toto krásné 

období zůstanou.

�� péče o prsa v těhotenství 
prsa se již během těhotenství zvětšují vlivem 

zvětšujících se mléčných žláz, které se při-

pravují na kojení. Zvětšující se prsa těžknou 

a mění svůj vzhled. pro udržení hezkého 

poprsí jim musíte věnovat dostatek péče. 

volba vhodné podprsenky je důležitou sou-

částí této péče. Máte-li větší prsa, noste pod-

prsenku i v noci. to platí i v době kojení, kdy 

se vám prsa ještě více nalijí. výběrem vhodné 

podprsenky zajistíte pro svá prsa podporu. 

kojící podprsenky vybírejte až v posledních 

týdnech těhotenství, kdy již bude obvod 

hrudníku i prsou přibližně odpovídat i po-

porodnímu stavu. při brzkém nákupu by se 

mohlo stát, že by vás podprsenka tlačila.

Mažte – Denně promazávejte prsa 
pěstícími krémy, zajistíte pružnost 
pokožky a předejdete tvorbě strií.

Posilujte – posilováním prsních 
svalů předejdete jejich ochabnutí 
a v době kojení podpoříte i tvorbu 
mléka.

Otužujte je – sprchováním střídavě 
teplou a studenou vodou prokrvíte 
tkáně a získáte pružnější pokožku.

�� péče o vlasy
také vlasová pokožka vylučuje zvýšené 

množství mazu, vlasy se stávají lesklejšími 

a mastnějšími. to vyhovuje pouze ženám, 

které mají suché vlasy, pro ostatní je to ne-

příjemná zkušenost a nezbývá nic jiného 

než častější frekvence mytí vlasů, obvykle 

každé dva až tři dny. v těhotenství se někdy 

stává, že vám začnou nadměrně vypadávat 

vlasy. Běžně vypadne okolo sta vlasů den-

ně. pokud ztratíte více vlasů, než je uvede-

ný denní standard, nemusíte se ale ničeho 

obávat. nejde o trvalý stav, vlasy vám jis-

tě dorostou, i když si na to budete muset 

počkat někdy i několik měsíců po porodu. 

přechodně můžete problém vyřešit třeba 

nějakým šikovným střihem. pokud máte 

dlouhé vlasy a již nějakou dobu uvažujete 

o tom, že se necháte ostříhat, je k tomu 

tedy právě teď vhodná doba. navštivte 

svou kadeřnici, odborně vám poradí a na-

vrhne vhodnou úpravu vlasů v těhotenství. 

uděláte si tím další malou radost. a člověk 

by si měl v životě dělat nějaké to potěšení.

pokud už jsme u úpravy vlasů, možná máte 

chuť změnit vzhled pomocí trvalé ondula-

ce nebo barvení vlasů. Maminky se často 

ptají, zda je to v těhotenství vůbec možné. 

Z pohledu bezpečnosti opravdu nemusíte 

mít strach. počítejte ovšem s tím, že bar-

va může mít během těhotenství jiný účinek 

než obvykle, a proto ji vždy nejprve otestuj-

te na malém praménku vlasů. 

-if-

Foto: saMphoto.cz

Zdroj: zdravcentra.cz, fi t-porod.cz 
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na prvním místě by měly být samozřejmě: 

čerstvá zelenina a ovoce, mléčné výrobky 

a libové maso. aby byly zachovány výživové 

hodnoty, měly by být potraviny tepelně upra-

vovány dle moderních metod správné výživy. 

v průběhu těhotenství se budou měnit ná-

roky na jídlo a pocit hladu a nasycenosti. 

Je to dané především zvětšováním bříška 

a tlakem dělohy na žaludek a játra. 

�� oBilniny, těstoviny, pečivo 
a rýže
Z těchto potravin byste v těhotenství měla 

čerpat nejvíce  energie. Z obilnin se v naší 

zemi nejčastěji konzumují pšenice, oves, 

kukuřice, rýže, případně také pohanka. pro 

lidské tělo jsou tyto potraviny dobrým zdro-

jem škrobu (tedy sacharidů) a samozřejmě 

nestravitelné vlákniny (celulózy). významný 

je také obsah vitamínů skupiny B, zvl. B1, 

B2 a niacinu (vitamín pp). v této skupině 

potravin se nacházejí také minerály, jako 

vápník a železo, ale ve srovnání s ostatními 

potravinami, třeba mlékem a masem, jsou 

tato množství mnohem nižší. obilniny jsou 

také zdrojem bílkovin, které však velmi čas-

to neobsahují všechny tzv. esenciální neboli 

nezbytné aminokyseliny, a proto by se měly 

kombinovat s kvalitnějšími zdroji, např. tva-

rohem, sýry, drůbeží, rybami, masem nebo 

vaječným bílkem. 

Doporučované potraviny jsou: pečivo 

z celozrnné nebo tmavé mouky (graham, 

Životospráva 
v těhotenství

čekáte miminko? asi pro vás nebude žádnou 

novinkou, že byste měla jíst zdravě. Jenomže, 

co to vlastně znamená? laicky řečeno, těhulka 

by měla jíst pravidelně, alespoň 5x denně a její 

strava by měla být co nejpestřejší.

nejezte večer hutná a těžká jídla. Množství stravy by se během těhotenství 
nemělo zvětšit víc jak o 200 kilokalorií za den (830 kJ), strava se musí hlav-
ně zkvalitnit a zpestřit. pro zdárný vývoj dítěte nemusíte sladká jídla, ani 
velké množství příloh z mouky. 

nepodléhejte tolik svým chutím: Celkový přírůstek na váze by na konci tě-
hotenství neměl přesáhnout více než 12 kg. tento přírůstek má být rovno-
měrně rozložen na celé období těhotenství. nadměrné přibývání na váze 
může mít vedle nesprávné výživy i jiné důvody, a proto je zapotřebí se při 
rychlejším zvyšování hmotnosti poradit s odborníky. pokud zjistíte, že váš 
příjem potravy je nadměrný, měla byste omezit především tuky a sacharidy. Tip

y:
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Již vyšlo:

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!

216 × 276 m
m

, 48 str., váz., 199 Kč

Vzhůru do Oslova, 
ráje na zemi, 

kde není 
škola!
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dalamánek, žitný chléb, moskevský chléb, 

knäckebrot), ovesná kaše, celozrnné po-

choutky s rozinkami, konzumní chléb, rýže, 

müsli. 

Méně vhodné potraviny jsou: sladké 

bílé pečivo, tukové pečivo, sladké knedlíky, 

buchty, koláče. 

�� Bílkoviny – proteiny
Jsou základními živinami pro plod a matku. 

Jejich spotřeba by měla vzrůst o 30%. Bíl-

koviny by měly být alespoň ve 3 denních 

jídlech. 

vydatným zdrojem jsou ryby, maso, vejce 

a mléčné výrobky. 

Dalším vhodným zdrojem jsou luštěniny 

a oříšky, obiloviny, rýže, těstoviny. 

�� Cukry – saChariDy
Jsou zdrojem energie. 

Zdravé je jíst cukr obsažený v ovoci, medu, 

a tzv. pomalý cukr – škrob v obilovinách, 

rýži, vločkách. Dobrá je také melasa a hně-

dý cukr, mléko, luštěniny. 

Méně vhodné jsou potraviny s obsahem 

tzv. „prázdných” cukrů: čokoláda, sušenky, 

žvýkačky, sladké limonády, zmrzliny, bon-

bóny a sladký alkohol. 

�� tuky – lipiDy
Jsou to zásobní látky, které dodávají energii 

a jsou nezbytné pro vstřebávání vitaminů 

a, e, D, a k. 

nejkvalitnější jsou za studena lisované rost-

linné oleje! při trávení vznikají mastné ky-

seliny, které procházejí placentární bariérou 

a tak se dostávají k plodu. podíl tuků v po-

travě by neměl překročit 30 %. pokud žena 

použije ve stravě a k vaření tuky, pak jsou 

nejvhodnější: ze 2/3 za studena lisované 

rostlinné oleje (zdroj vitaminu e a omega 

mastných kyselin) – např. olej olivový, z 1/3 

živočišné tuky – máslo, kvalitní vyškvařené 

sádlo. 

Méně vhodný je margarín a ztužené tuky. 

nevhodný je tuk přepálený! 

�� vitaMiny
Jsou nenahraditelnou složkou potravy, pro-

tože se v těle nevytváří. největším zdrojem 

vitaminů je zelenina a ovoce. 

Z nich nejdůležitější jsou vitamin C, beta 

karoten, vitaminy řady B a kyselina listová. 

Již 2 měsíce před plánovaným početím 

je vhodné zvýšit přísun kyseliny listové, 

která je pro zdravý vývoj plodu nezbyt-

ná, po porodu je naopak nezbytná pro 

kojící maminku. v těhotenství v prvním 

trimestru ji těhotné pravděpodobně pře-

depíše gynekolog. nedostatek kyseliny 

listové může způsobit mnoho vrozených 

vývojových vad, zejména defekty neurální 

trubice a rozštěpy rtu. pravidelný přísun 

kyseliny listové v tabletách může snížit vý-

skyt těchto vad až o 75%. najdete ji také 

v syrové listové zelenině, špenátu, droždí, 

játrech, černém chlebu. 

Zdrojem vitamínu a, e, B6 a zároveň mi-

nerálů (stopových prvků), zinku a hořčíku, 

draslíku, fosforu, železa je listová a kořeno-

vá zelenina, brokolice, zelí, špenát, rajčata. 

využitelnost vápníku ze zeleniny je poměr-

ně nízká. většina druhů ovoce je velmi dob-

rým zdrojem vitamínu C, žluté a oranžové 

plody také zdrojem beta-karotenu, dále 

draslíku a pektinu. 

největším zdrojem vitaminů řady B jsou: 

droždí, ryby, vločky, ořechy, mléčné výrob-

ky. ryby jsou též vynikajícím zdrojem vita-

minu a, D. Za studena lisované rostlinné 

oleje zase vynikajícím zdrojem vitaminu e. 

vhodná je především zelenina (ovoce) syro-

vá, příp. sušená, mražená. 

Za nevhodnou zeleninu se považují např. 

chipsy. 

Těhotenství
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Starosti o Vaše děti 
přenechte nám, 
dopřejte si 

Time Out!

Na měsíc září jsme pro vás 
připravili spoustu dárků, 
soutěží a doprovodných akcí!

Navštivte jeden z 28 dětských koutků 
TIME OUT, kde každý má svou jedinečnou 
atmosféru a záleží jen na Vaší momentální 
náladě, kterému koutku dáte přednost. 

Můžete zkusit například staré „Aztécké  
město” v OC Arkády Pankrác nebo třeba  
divoké  “Africké safari” ve Fashion Arena 
Outletu.

Nejnovější přírůstek do řetězce 
dětských koutků TIME OUT 
najdete  v OC Centrum Černý Most. 
Celý koutek se rozprostírá na doposud největší ploše 
přes 730m2. 

Každý den zde na malé návštěvníky čeká pestrý 
program. O zábavu se postarají oblíbené skluzavky, 
tobogány a autíčka na šlapací pohon. Nechybí ani 
minikino, interaktivní zóna se Sony Playstation 3 a stále 
populárnějším Nintendem Wii a Xbox Kinectem. 

Na vše dohlíží zkušení kvalifikovaní zaměstnanci 
s odborným nebo zdravotnickým vzděláním 
a s mnohaletou praxí práce s dětmi. 

Pro děti do 3 let je na hraní 
zajištěn speciální prostor. 

Sledujte nás na našich stránkách 
www.timeoutplus.cz 
a na facebooku 
www.facebook.com/detsky.koutek 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
každý den od 9 do 21 hodin 
v 1. patře OC CČM 
(vstup mezi prodejnami Lindex a Primossa)

Přijďte si k nám pohrát !

Poukaz na kávu 
nebo Milk shake 
v hodnotě 39 Kč 

v dětském koutku 
OC CČM 

ZDARMA

Součástí dětského koutku je i příjemná kavárna 
s bohatou nabídku nápojů včetně sladkého 
i slaného občerstvení. 
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čerstvé potraviny mají přednost 

Duste a pečte 

lepší je jogurt než majonéza 

polévka je grund 

pořiďte si odšťavovač 

omezte uzeniny Tip
y:

Rizika spojená s obezitou či 
vysokými váhovými přírůstky 
v těhotenství:
• zvýšení krevního tlaku, 

preeklampsie 
• těhotenská cukrovka 
• častější výskyt zánětů žil 
• vysoká porodní hmotnost 

plodu (nad 4,5 kg) – je spojena 
s větším rizikem při vybavování 
plodu (perinatální úmrtnost), 
větším výskytem obezity 
a diabetu u takových dětí 

• obtížná kontrola hmotnosti 
po porodu

Rizika spojená s nízkou 
těhotenskou hmotností 
a nedostatečnými váhovými 
přírůstky v těhotenství:
• předčasný porod, nízká 

porodní hmotnost 
• zpomalený růst a vývoj plodu 

v děloze 
• potrat 

Zá
vě

re
m

:

�� Minerály a stopové prvky
Jsou nezbytné pro výstavbu těla plodu. 

podílejí se na látkovém metabolismu v těle 

matky i plodu. nejvýznamnější jsou vápník 

(Ca), hořčík (Mg), jód (J) a železo (Fe). 

Ca – vápník: důležitý pro udržení pevnosti 

kostí a zubů a dobrou funkci svalů a ner-

vů. plod odebírá svou potřebu z mateřské 

krve. největší zdroje Ca: odtučněné mléko 

v prášku, sýry, mléko, další mléčné výrobky, 

olejovky (sardinky, více šproty), petržel, so-

jové produkty, mák, zelenina. přisvojitelnost 

vápníku je ovšem vázána na přítomnost vi-

taminu D – např. ze slunečního záření. 

Fe – železo: nutné pro tvorbu červeného 

krevního barviva (hemoglobinu) společně 

s vitaminem C – aktivuje Fe v těle, B12 

a kyselinou listovou. železo je nutné při-

jímat potravou: maso, černý chléb, vejce 

a k tomu hodně zeleniny. ocet v salátu však 

veškeré železo zeleniny ničí. Bohatým zdro-

jem železa jsou dále kvasnice, játra, žlout-

ky, vločky, ryby, červená řepa, mandle, fíky, 

rozinky a sušené švestky. 

pokud přirozený příjem železa v potravě 

těhotné nestačí, je nutné rozšířit zdroje 

o lékovou formu. léky dodávající železo 

do organismu se však často hůře vstřebáva-

jí a brzdí resorbci (vstřebávání) zinku do or-

ganismu. tyto léky též přispívají k tvorbě 

zácpy. proto je lepší dodávat železo do těla 

hlavně přirozenou cestou v potravinách. 

Mg – hořčík, pomáhá k výstavbě kostí, 

zubů a nehtů. nedostatek se projeví sva-

lovou křečí, hubnutím, únavou, porucha-

mi spánku, u těhotných hrozí předčasný 

porod. potraviny obsahující vysoké dávky 

hořčíku: kakao, sója, fazole, mák, oříšky 

lískové, kešu, mořské plody, vločky. 

P – fosfor: je vázán na vápník. potraviny 

bohaté na fosfor: drůbež, mořské ryby, oře-

chy, plnotučné mléko, a podmáslí. 

J – jód: je významnou složkou napomáhají-

cí vývoji plodu, zvlášť pak jeho mozku. Štít-

ná žláza potřebuje jód pro tvorbu hormo-

nů, které ovládají životně důležité funkce 

těla. nejvíce jódu lze získat v těchto potra-

vinách: jodizovaná sůl, mořské ryby a moř-

ské plody, brokolice, pórek, višně, špenát, 

kvalitní voda. 

�� tekutiny
v dnešní době často zapomínáme na do-

statečný přísun tekutin. v běžném stavu by 

měla žena vypít 2 až 3l tekutin denně. když 

je těhotná, spotřeba se zvyšuje. 

vhodné jsou minerální vody, je nutné je 

střídat, aby se měnily koncentrace minerá-

lů, které dodáváte tělu. pijte také kvalitní 

stolní vody. Denně vypijte asi ½ l mléka 

nebo kefíru. 

výjimečná konzumace malého množství al-

koholu (vinný střik) vám ani dítěti neublíží. 

také menší množství piva nikterak neškodí. 

rozhodně byste ale měla vynechat „tvrdý” 

alkohol. příliš vhodný není ani silný černý čaj 

a káva, když už je budete pít, tak s mlékem. 

především v i. trimestru není vhodné pití 

toniku a coca-coly, kdy specifi cké složky 

těchto produktů neprospívají k zdárnému 

vývoji vašeho děťátka. 

vhodné jsou čerstvě vymačkané ovoc-

né a zeleninové šťávy, zeleninové džusy 

a 100% ovocné džusy bez přídavku cukru. 

obecně platí, že tekutiny, které vypijete, 

nemají být sladké. tím výrazně snížíte pří-

sun cukru do těla a omezíte tím vaše sta-

rosti s rychlím přibýváním na váze během 

těhotenství. 

Zdroje: Magdalena Mikulandová: 

těhotenství a porod - průvodce české ženy od početí do šestinedělí, 

doplnění: Who, Zuzana Brázdová: výživa těhotných a kojících žen

Foto: saMphoto.cz
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Starosti o Vaše děti 
přenechte nám, 
dopřejte si 

Time Out!

Na měsíc září jsme pro vás 
připravili spoustu dárků, 
soutěží a doprovodných akcí!

Navštivte jeden z 28 dětských koutků 
TIME OUT, kde každý má svou jedinečnou 
atmosféru a záleží jen na Vaší momentální 
náladě, kterému koutku dáte přednost. 

Můžete zkusit například staré „Aztécké  
město” v OC Arkády Pankrác nebo třeba  
divoké  “Africké safari” ve Fashion Arena 
Outletu.

Nejnovější přírůstek do řetězce 
dětských koutků TIME OUT 
najdete  v OC Centrum Černý Most. 
Celý koutek se rozprostírá na doposud největší ploše 
přes 730m2. 

Každý den zde na malé návštěvníky čeká pestrý 
program. O zábavu se postarají oblíbené skluzavky, 
tobogány a autíčka na šlapací pohon. Nechybí ani 
minikino, interaktivní zóna se Sony Playstation 3 a stále 
populárnějším Nintendem Wii a Xbox Kinectem. 

Na vše dohlíží zkušení kvalifikovaní zaměstnanci 
s odborným nebo zdravotnickým vzděláním 
a s mnohaletou praxí práce s dětmi. 

Pro děti do 3 let je na hraní 
zajištěn speciální prostor. 

Sledujte nás na našich stránkách 
www.timeoutplus.cz 
a na facebooku 
www.facebook.com/detsky.koutek 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
každý den od 9 do 21 hodin 
v 1. patře OC CČM 
(vstup mezi prodejnami Lindex a Primossa)

Přijďte si k nám pohrát !

Poukaz na kávu 
nebo Milk shake 
v hodnotě 39 Kč 

v dětském koutku 
OC CČM 

ZDARMA

Součástí dětského koutku je i příjemná kavárna 
s bohatou nabídku nápojů včetně sladkého 
i slaného občerstvení. 

1-1_TimeOut.indd   1 28.8.2013   17:06:56
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Praktický tahák 
(ne)jen pro nastávající maminky

vaše těhotenské bříško roste každým dnem 

a vás přepadá panika, jestli jste před narozením 

miminka zařídila vše potřebné. Co všechno 

miminku nakoupit a na co nezapomenout, 

abyste prožili své první společné dny v klidu 

a spokojenosti, vám poradí náš 

praktický tahák. 

Přebalujeme a krmíme…
• přebalovací podložka nebo pult
• 3 balení jednorázových plen  

(pro hmotnost 3–6 kg) a podložek
• 2 balení vlhčených ubrousků
• krém proti opruzení
• kojící polštář
• Minimálně 2 lahvičky na mléko

Oblečení
• 2x dupačky 
• 4x body s dlouhým rukávem
• 2x body s krátkým rukávem
• 2x slabé bavlněné kabátky
• 2x bavlněná čepička, v zimě svetřík nebo teplá mikina 

(2x), teplá kombinéza
• 1x pár rukaviček
• 3x bavlněné ponožky 
• 2x overal na spaní 

Upřednostníte-li látkové plínky v bio kvalitě, zajistíte tak 
svému miminku nejen pohodlí, ale také zdravý způsob 
přebalování. Moderní látkové plínky již nemusíte žehlit 
ani vyvářet. Pro jejich hygienickou čistotu je stačí prát 
na 60 °C.

TIP pro život bez chemie:
„Látkové plínky perte s pomocí ekologických pracích prostředků. Můžete 
vyzkoušet například mýdlové ořechy nebo některé z výrobků řady Ulrich.“

plinky.cz
e-shopy bez chemie pro Váš zdravý život: plinky.cz | ekozena.cz | ekoprani.cz | krajeni.cz 

Sledujte naše pravidelné soutěže na
http://www.facebook.com/plinky.cz

Vašemu děťátku 
jen to nejlepší!

Mgr. Andrea Lippová
Garantka projektu Život bez chemie



Těhotenství

Pro klidný a spokojený spánek...
• Dřevěná postýlka s kvalitní matrací 
• Mantinel do postýlky
• 2x povlečení a vespod  

pogumované prostěradlo
• peřinka či spací vak
• hrací kolotoč
• Monitor dechu
• elektronická chůva

Koupání a hygiena
• vanička nebo lehátko na koupání 

do vany
• Bavlněné osušky, žínky
• vatové tampóny
• Dětské mýdlo, olejíček a krém proti 

opruzeninám
• teploměr do vody
• nůžky na nehty s kulatou špičkou
• Jemný kartáček nebo hřebínek na vlasy

Pečujeme o zdraví miminka
• 60% líh na ošetření pupíku 
• Digitální teploměr 
• ochrana proti rotavirovým infekcím – první dávka 

vakcíny rotarixtM se aplikuje od 6 týdnů věku miminka 
ústy a zabrání průjmům a zvracení, které právě rotaviry 
způsobují a mohou vést k dehydrataci dítěte

• nosní odsávačka (hadičková nebo připojitelná na vysavač)
• Dětský čípkový paralen
• prostředek proti bolestem bříška

Jdeme na procházku, 
jedeme na výlet...
• kočárek
• rukávník, síťka proti hmyzu,  

pláštěnka na kočárek
• taška na rukojeť
• Fusak, teplá a lehčí deka
• autosedačka
• opalovací krém s ochranným  

faktorem (v zimě krém  
chránící pokožku dítěte  
před mrazem)

CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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přebalování. Moderní látkové plínky již nemusíte žehlit 
ani vyvářet. Pro jejich hygienickou čistotu je stačí prát 
na 60 °C.

TIP pro život bez chemie:
„Látkové plínky perte s pomocí ekologických pracích prostředků. Můžete 
vyzkoušet například mýdlové ořechy nebo některé z výrobků řady Ulrich.“
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Vašemu děťátku 
jen to nejlepší!

Mgr. Andrea Lippová
Garantka projektu Život bez chemie



Pro miminka
Jistě pro vás není žádnou novinkou, že dětská pokožka je mnohem citlivější, 

než pokožka dospělého. Je podstatně méně odolná vůči vlivům zevního 

prostředí a pro její ošetřování platí jistá specifi ka.

Pro miminka
jen to nejlepší

www.rodinaaja.cz12
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hlavní zásadou je používání kosmetických přípravků speciálně 
určených pro dětský věk. 

Dále je vhodné minimalizovat kontakt dráždivých látek s kůží 
dítěte. to se týká jednak různých saponátů, laků, barev, 
chemických látek… 

nesmíme ale zapomínat také na zbytky pracích prášků 
v oblečení. k praní dětského prádla by měly být používány 
speciální prací prášky pro citlivou pokožku a prádlo by mělo 
být důkladně mácháno. 

neméně důležité je vhodné oblékání dětí do volných 
vzdušných oděvů z přírodních materiálů. 

Zvláštní péči vyžaduje plenková oblast, kterou je potřeba 
udržovat suchou a čistou. 

Důležitou prevencí veškerých kožních problémů je správná hygie-

na. My se dnes budeme věnovat dvěma základním oblastem - péči 

o pokožku zadečku a genitálu a koupání a následnému správnému 

ošetření pokožky. 

�� aCh ty plenky…
v posledních několika letech se mnohé výrazně změnilo. látkové 

pleny nahradily plenky papírové, které přece jen lépe udrží dět-

ský zadeček v suchu. navzdory tomu ale stejně může někdy dojít 

k opruzeninám nebo, což je mnohem horší k plenkové dermatitidě. 

�� Jaký Je MeZi niMi roZDíl? 
pokud hovoříme o opruzeninách, jedná se o zarudnutí a zvýše-

nou vlhkost kůže v místech zvýšeného mechanického tření – tedy 

v kožních záhybech, v tříslech, pod zadečkem.  

plenková dermatitida je zánětlivé onemocnění kůže. v místech po-

stižení je kůže lesklá, zarudlá až připomínající popáleninu. přítomny 

mohou být také červené pupínky, otok a šupinky. průběh infekce 

je často kolísavý, s periodami zlepšování a zhoršování. Maximum 

příznaků bývá v místech největšího kontaktu pokožky s plenou – 

na zadečku, na vnitřních plochách stehen, na stydké kosti, u chla-

pečků na šourku, u děvčátek na zevním genitálu. Méně častou 

variantou této vyrážky je zarudnutí při okrajích plen. Zde se kromě 

vlhka uplatňuje mechanické dráždění plastikového okraje pleny. 

hlavními patogenetickými faktory, které se uplatňují při vzniku 

plenkové dermatitidy jsou vlhko, zvýšené tření kůže oproti ple-

nám a špatné dýchání kůže pod plenkami. k dalším nepříznivě 

působícím faktorům patří přesušení kůže při používání detergent-

ních mýdel, dráždivý vliv amoniaku z moče, působení enzymů 

ze stolice a další. to vše narušuje celistvost a tím i bariérovou 

funkci kůže. odtud je již krůček ke vzniku bakteriálního zánětu.

Jiným druhem plenkové dermatitidy je kvasinková infekce. Dis-

ponující faktory vzniku jsou shodné jako u prosté plenkové der-

Pár dobrých rad...



matitidy. významně se uplatňuje zejména 

vliv tepla, tření a vlhka. ohroženy jsou 

děti léčené širokospektrými antibioti-

ky. obraz kvasinkové dermatitidy se liší 

od obrazu prosté plenkové dermatitidy. 

Celé plochy kůže jsou zarudlé s pupín-

ky a puchýřky, které se snadno strháva-

jí. plocha postižení může být rozsáhlá.  

pokud již dojde k rozvoji některého z výše 

uvedených zánětů je nutné vyhledat od-

bornou pomoc u ošetřujícího pediatra. 

�� Co ale Dělat, aBy JeJiCh 
výskyt Byl MiniMální? 
především je nutné miminko často přeba-

lovat. nemělo by to ale znamenat pou-

hé vyměnění plenky. po jejím sejmutí by 

vždy mělo následovat pečlivé očištění 

genitálu. poté je vhodné ponechat dítě 

krátce rozbalené, aby kůže mohla větrat.  

před zabalením bychom měli ošetřit kůži 

preventivně vhodnou mastí proti opru-

zeninám, která vytváří ochrannou vrstvu 

a zabraňuje působení dráždivých látek 

na pokožku. teprve potom bychom měli 

miminko zabalit do čisté pleny.

�� aBy Bylo voňavé
velkou péči musíme věnovat i ošetření 

miminka po koupeli. při této příležitos-

ti určitě není od věci zmínit, že doba, 

kdy se doporučovalo miminko mýt až 

dvakrát denně je nenávratně pryč. ob-

zvláště kojenci by se měli koupat maxi-

málně každý druhý den, protože každo-

denní koupání je pro ně nepřiměřenou 

zátěží.  po koupeli je každopádně nut-

né kůži děťátka ošetřit dětským olejíč-

kem nebo dětským pleťovým mlékem.  

Dětské oleje nanášíme v malém množ-

ství na pokožku celého těla. na kůži 

se tak vytváří ochranná vrstva, která 

brání nadměrnému vysušování. někte-

ré oleje obsahují navíc výtažky z bylin. 

existují také olejové gely obdobného 

účinku. Z celé řady výrobků na trhu je 

třeba vybrat pro každého individuálně 

vhodný preparát. Zejména novorozenci 

mají sklon k alergickým reakcím na růz-

ná aditiva v těchto preparátech. pro 

nejmenší děti je tedy nejvhodnější čis-

tý neparfémovaný olej, například čistý 

slunečnicový olej připravený v lékárně. 

Místo olejíčku po koupeli lze použít dět-

ská pleťová mléka a krémy. také ony po-

kožku hydratují a chrání před vysušením. 

aplikují se v tenké vrstvě na celé tělíčko.  

Do snadno se zapařujících míst (pod kr-

kem, v podpaží, v tříslech) je možné ap-

likovat malé množství dětského pudru. 

Dětský pudr má vysoké absorpční schop-

nosti a chrání tak pokožku v oblastech 

zapářky před opruzením. při aplikaci nej-

prve nasypeme pudr na svou ruku a poté 

teprve naneseme do kožních záhybů 

děťátka. vždy je nutné se vyvarovat ma-

nipulace s pudrem v bezprostřední blíz-

kosti dítěte pro riziko vdechnutí partikulí 

pudru. pudr nesmí být aplikován na kůži 

ošetřenou dětským olejem a na mokva-

vou kůži.

Zdroj: pharma news 

Foto: saMphoto.cz      
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Prirozene jemna pece

novinka
na trhu

Ke koupi v síti:

Žabka Bupi se profesionálně věnuje 
péči o jemnou a citlivou pokožku dětí  
a jejich maminek. 

Nová dětská kosmetika Bupi BABY je  
vyrobena především z přírodních látek, 
neobsahuje parafíny (ropné složky), 
umělá barviva a jiné škodlivé látky.  

Všechny výrobky příjemně voní díky 
parfému bez alergenů.  

Každodenní používání kosmetiky Bupi 
BABY citlivou dětskou pokožku nedráždí, 
uklidňuje a regeneruje ji a je nejlepší vol-
bou pro Vaše dítě. 

Máme nadání pro zdravé koupání

1-2 s_BabyCalm.indd   1 8.4.2013   11:37:44
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�� koJené Děti
s prvními příkrmy se u kojených dětí začíná 

obvykle po ukončeném 6. měsíci života. 

podstatné je, že:

• Dítě saje častěji než 8–12x za 24 hodin.

• udrží hlavičku ve vzpřímené poloze, 

aby se dalo krmit lžičkou.

• sedí s vaší pomocí.

• projevuje zájem o jídlo, kterým se krmí 

ostatní členové rodiny.

• váží více než 6 000 g (zdvojnásobí svo-

ji porodní váhu).

Základem je zachování kojení tak, aby dítě 

vypilo nejméně 500 ml mléka. Mateřské 

mléko je totiž bezesporu to nejlepší, co lze 

malým kojencům dát. Díky obsahu imu-

nitních a hormonálních složek je mateřské 

mléko jedinečné a nenahraditelné, neboť 

jeho složení přesně odpovídá potřebám 

děťátka.

�� nekoJené Děti
u nekojených dětí se příkrmy začínají za-

vádět, když je dítě hladové i po vypití 900–

1 000 ml umělé mléčné formule. nejčastě-

ji se po ukončeném 5. měsíci věku začne 

podávat jednosložkový zeleninový příkrm 

(stejně jako u dětí kojených). v průběhu 

dalšího měsíce je vhodné přejít na zele-

nino-masové pyré, tj. zeleninu s uvaře-

ným netučným masem. všechny ostatní 

příkrmy se zavádějí ve stejném věku jako 

u kojených dětí. při rozšiřování jídelníčku 

nekojeného miminka lze postupně přejít 

z počátečních mlék na pokračující formu-

le. Jsou určeny pro děti od ukončeného 6. 

měsíce věku do 1 roku, mají sníženou bíl-

kovinovou složku a jsou obohaceny o že-

lezo, jód a zinek.

�� poZor, ZačínáMe…
nejvhodnější pro první přikrmování jsou 

jednosložková zeleninová pyré. Zelenina 

má oproti ovoci neutrální chuť – sladká 

chuť ovoce je považována za návykověj-

ší (mohlo by dojít k odmítání nesladkých 

potravin), proto jsou ovocné příkrmy dopo-

ručovány až po zeleninových. v našich pod-

mínkách navíc dostanete koupit více druhů 

zeleniny než ovoce.

vyberte si, čím začnete. My zde jako pří-

klad volíme mrkev. očištěnou a oloupanou 

(lépe nenakrájenou, protože tak si uchová 

více živin i sladší chuť) ji podusíme v men-

ším množství kojenecké vody do měkka. až 

bude připravená, tak ji společně s vodou, 

v níž se mrkev vařila, dobře rozmixujeme 

na hladké, polotekuté pyré a na závěr za-

kápneme rostlinným olejem (např. olivo-

vým). nesolíme, nekořeníme.

kvůli možným alergickým reakcím se dopo-

ručuje dávat dítěti vždy jen jeden druh zele-

niny po dobu 3–4 dnů, pak např. můžete při-

dat k mrkvi brambor. takto pokračujete dále, 

přičemž se příkrm postupně bude skládat 

z více druhů zeleniny. po zhruba dvou týd-

nech bezproblémového přijímání zeleniny lze 

začít podávat zelenino-masový příkrm (maso 

zpočátku nahrazujeme jen kuřecím vývarem).

pro další nemléčný pokrm, který začneme 

zavádět stejným způsobem jako první ze-

leninový, je vhodné ovoce. většinou se jím 

nahrazuje dopolední nebo odpolední mléč-

ná svačinka.

16
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Za vámi je období, kdy děťátku stačilo ke spokojenosti mlíčko. rozhlíží se 

po světě a dalo by si něco dobrého… období přechodu z výhradně mléčné 

strany k prvním příkrmům představuje v životě miminka důležitý krok. 

nejprve si musíme říct, kdy tento okamžik vlastně nastane. u každého 

dítěte je to totiž jindy.

Začínáme 
s příkrmy
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postupně také zavádíme večerní krme-

ní kaší – pro začátek je nejvhodnější kaše 

rýžová, která neobsahuje lepek a je lehce 

stravitelná. kdy začít kojenému dítěti ka-

šičky připravovat, to záleží na individuální 

potřebě dítěte, proto se o tom poraďte se 

svým praktickým dětským lékařem.

pro první přikrmování se obvykle volí doba 

oběda. příkrmy podáváme měkkou plasto-

vou lžičkou s neostrými okraji. lžičku vložte 

dítěti do úst na jazyk a lehce zatlačte, což ho 

přiměje k posunu sousta horním rtem ze lžič-

ky. než se dítě naučí potravu takto posouvat, 

bude to ovšem vyžadovat cvik. vaše trpělivost 

je tedy na místě. někdy první pokusy vypa-

dají tak, že se sousto vrátí ven z pusinky – to 

ovšem vůbec nemusí znamenat, že malému 

strávníkovi nechutná. počáteční přikrmování 

samozřejmě zakončete kojením.

Důležité je začínat s krmením v klidu, ne 

na poslední chvíli, kdy už se dítě hodnou 

chvíli jídla domáhá urputným křikem. Je 

tedy dobré si rozvrhnout, kolik času bude-

te na přípravu pokrmu potřebovat (pokud 

připravíte větší množství, můžete dát zby-

lou zeleninu zamrazit). někdy je dítě lepší 

nejprve nakojit, a když je syté, nabídnout 

mu na ochutnání první lžičku. nicméně: po-

stup – nejdřív příkrm a pak kojení – je po-

važován za vhodnější, protože výsledkem 

přikrmování má být odbourání jedné dávky 

mléka. každé dítě je ovšem jiné a brzy vám 

samo „řekne“, co mu nejvíce vyhovuje.

pokud napoprvé sní prcek i jen jednu lžičku 

příkrmu, považujte to za velký úspěch. přes tři 

první lžičky mrkve půjde málokterý začínající 

strávník. postupně se bude množství sněde-

ného jídla zvyšovat, ale každé dítko má své 

tempo. proto nikdy prcka do jídla nenuťte.

Zelenina vhodná pro první příkrmy: obvykle 

se začíná mrkví, postupně zkoušejte bram-

bor, cuketu, brokolici, květák (v 7. –8. mě-

síci věku dítěte) 

ovoce vhodné pro první příkrmy: banán (je 

vhodný i proto, že se jako jediný nemusí 

převařovat), dále jablko, meruňka (v 6.–7. 

měsíci), vyzkoušet lze i hrušky či broskve. 

ovoce používejte vždy čerstvé a připravujte 

je šetrně, aby se uchovali vitamíny v něm 

obsažené.

Možná byste rádi dopřáli miminku i nějaký 

kousek masa. Začíná se bílým masem – ku-

řecím, krůtím, králičím. postupně můžete 

zařadit také libové hovězí maso. Doporu-

čuje se jednou týdně maso nahradit dobře 

uvařeným vaječným žloutkem.

pokud vyrazíte s dítětem na výlet, nebo ne-

budete stíhat, nebuďte z toho nervózní, že 

nestihnete připravit čerstvou přesnídávku. 

na trhu je velké množství kvalitních příkr-

mů, které můžete děťátku bez obav nabíd-

nout. 

Zdroj: Zuzana Ježková, 

odborná spolupráce: 

MuDr. renáta růžková, 

varime-detem.cz, kojeneckavyziva.cz 

Foto: saMphoto.cz

naše tipy:
pokud dítě příkrm odmítá, zkuste do hoto-
vého jídla přidat malé množství mateřské-
ho mléka. třeba mu tak zachutná.

Jestliže dítko zpočátku pokrm nechce, ne-
nuťte ho. Můžete zkusit jiný druh zeleniny 
(ovoce) nebo ještě pár dnů s prvním přikr-
mováním vyčkejte.

podávejte dětem raději menší množství po-
krmu a častěji.

nikdy nenuťte dítěti ani o lžičku víc, než 
kolik s chutí sní.

18
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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?





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 při-

rozeně přivykne držení rovnováhy. skvěle 

fungují 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. někte-

ří rodiče, i když pak dítě přesedne na jízdní 

kolo, nejprve odmontují pedály a dítě ho po-

užívá jako odrážedlo. teprve když si ho nále-

žitě osahá, učí se šlapat.  někteří upozorňují 

na úskalí odrážedel, že děti přivyklé na odrá-

žení mají někdy potíže s učením šlapání. Jiní 

si to pochvalují a naopak nemají příliš dob-

rou zkušenost s postranními kolečky. Je tedy 

jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat. 

rozhodně byste však neměli zapomenout 

na správnou výbavu malého cyklisty. Začně-

te u vhodného oblečení, které by nemělo 

být příliš volné, aby se nezapletlo do řetězu 

nebo kol. refl exní prvky musí zajistit dobrou 

viditelnost dítěte. samozřejmostí je helma, 

která dobře sedí (dejte pozor také na její 

pečlivé nasazení). Dále by neměly chybět 

chrániče na kolena a cyklistické rukavice. 

i přes veškerou péči se při učení nevyhnete 

malým karambolům a strach z odřených ko-

len učení rozhodně nepomůže. proto nikdy 

nezapomínejte na správnou bezpečnostní 

výbavu.

�� Jak velké kolo?
na řadu nyní konečně přichází výběr dětského 

kola. ačkoliv se na první pohled dětská kola 

příliš neliší, i malý nedostatek může ohrozit 

bezpečnost vašeho dítěte. Základem je splně-

ní předepsaných norem, které jsou na dětská 

kola kladeny. Dle serveru dobrodruh.cz vodít-

kem pro vás může být dobré jméno osvěd-

čených značek kol, doporučení odborníků 

ve specializovaných cykloobchodech, nebo 

spotřebitelské testy. při výběru konkrétního 

modelu si pohlídejte správnou velikost. příliš 

velký rám koupený s vidinou „dorostení“ dí-

těte znesnadní učení a zvýší riziko úrazu. Dítě 

musí vždy dosáhnout nohama na zem.

Z technického hlediska je velkou výhodou 

lehký hliníkový rám, nutností pak vybavení 

komponenty přizpůsobenými dětské anato-

mii, dvěma nezávislými brzdami a neklouza-

vými ručkami řidítek. nezapomeňte pravidel-

ně 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 

poškození způsobená pády a nešetrným za-

cházením. Dobrý stav kola dětem přináší více 

radosti z jízdy a zvyšuje jejich bezpečnost. 

pokud se na kontrolu necítíte, kolo nechte 

alespoň jednou za rok (před sezónou) zkont-

rolovat v odborném cykloservisu.

teď znáte všechny důležité tipy pro první dět-

ské šlápnutí do pedálů. nejlepším receptem 

je váš čas a zájem věnovaný dětem. o zby-

tek se již postará jejich šikovnost a učenli-

vost. nezapomeňte na správné vybavení, 

zkontrolujte kolo a pusťte se do toho!

Zdroj: Dobrodruh.cz

Foto: saMphoto.cz

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 
věnuje 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?

Pár základních rad 
pro malé cyklisty a jejich rodiče:
• 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 prohléd-

nout naše kolo
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Význam snídaně u dětí 

Snídaně byla už za dob našich babiček považována za základ celodenní 
stravy. I když se výživové zvyklosti a doporučení v průběhu let neustále 
měnily, snídaně je i  dnes odborníky považována za  nejdůležitější jídlo 
dne, které nepřekoná ani vydatný oběd nebo vyvážená večeře. Měla by 
tvořit 20 až 25 % denního přísunu energie.

a její zdravá alternativa v podání
nového Mysli pro děti od Emco

MUDr. Lenka Kejvalová 

(1969)

je dětská lékařka, 

absolventka 2. lékařské fakulty UK, 

autorka dvoudílné knížky 

Výživa dětí od A do Z.

V dnešní době provozuje 

privátní pediatrickou praxi.

Stravovací návyky jsou v  každé rodině jiné. Pokud i  my dospělí snídáme 
za  běhu černou kávu, nemůžeme od  svých ratolestí čekat, že usednou k  bo-
haté cereální snídani. „Jednou jsem od  své kolegyně dětské psycholožky sly-
šela názor, že děti jsou „naše zrcadélka“ a v  tomto kontextu to platí určitě na 
100 %. Spousta lidí snídani odbývá nezdravými pokrmy nebo ji zcela vypustí. Ten-
to nevhodný návyk je pak bohužel přenášen i na děti, které samy nemají na první 
jídlo dne chuť ani čas,“ říká MUDr. Lenka Kejvalová, dětská lékařka. 

Děti, zejména ty školní, potřebují ráno doplnit energii z plnohodnotné snída-
ně, aby se mohly při vyučování dobře soustředit. Její součástí by měly být hlav-
ně sacharidy, bílkoviny a  tuky, které udrží stabilně vyšší hladinu krevního cukru 
a po nočním půstu dostatečně zásobí tělo stavebními látkami. 

Obecná doporučení pro snídani dětí
lze shrnout do následujících bodů:
•	 jídlo	by	mělo	obsahovat	vyvážený	přísun	tuků,	sacharidů	a bílkovin
•	 nežádoucí	jsou	tzv.	rychlé	cukry	(sušenky,	sladkosti	apod.)
•	 	důležitý	je	pitný	režim	(minimálně	2,5	dcl)	–	nejlépe	neslazený	čaj,	ovocná	

šťáva. Limonády a sycené nápoje jsou naprosto nevhodné
•	 	k  „hlavnímu	chodu“	 je	důležité	 vždy	připojit	 kus	ovoce	či	 zeleniny	 jako	

zdroj vlákniny

Zdravou alternativou snídaně speciálně pro školáky je nové mysli od společnosti Emco. Mysli pro prin-
cezny a Mysli pro piráty pomůže rodičům naučit děti zdravě snídat. Obsahuje směs křupavého základu, 
doplněnou ovesnými vločkami, ovocem, lupínky v čokoládě a barevnými arizony. Varianty se liší nepatrně 
svým složením. Princezny se mohou těšit na jahody a růžové arizony a piráti najdou ve svém Mysli brusinky 
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Význam snídaně u dětí 
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(1969)
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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.

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 potřebuje, 

a to pod jednou střechou. od batohů, pená-

lů, sešitů, psacích potřeb, boxů na svačiny až 

po praktické doplňky na kroužky či „první“ 

telefony pro školáky. výjimkou nejsou 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. Školní výbavu 

obsahující vše potřebné pro prvňáčky lze 

přitom pořídit v průměru již od 1500 kč. 

pokud však chtějí rodiče svým ratolestem 

opravdu dopřát, mohou samozřejmě poří-

dit i nákladnější značkové výrobky. 

�� ZáklaDeM Je DoBré pero
Základem výbavy prvňáčka je samozřejmě 

pero pro první nesmělá písmenka. na dob-

rém peru se nevyplatí šetřit. Špatné drže-

ní pera totiž vede ke spoustě negativních 

důsledků, jak vysvětluje paedDr. yveta 

heyrovská: „vadný úchop může zapříčinit 

značnou bolestivost ruky, její rychlou únavu 

s následnou chybovostí psaní, pocení, stres 

a tím i velmi nepříjemné pocity dětí u psaní 

a kreslení. u některých dětí je vadný úchop 

důsledkem odchylek ve vývoji jemné moto-

riky. v případě neporušeného vývoje jemné 

motoriky může být vadný úchop zapříčiněn 

imitací nevhodného vzoru držení psacího 

náčiní, tj. vzoru rodičů, sourozence či pe-

dagogů”. 

učitelé i rodiče by měli dbát na to, aby sto-

pa pera po papíře lehce klouzala. příliš úzký 

hrot, který při psaní „škrábe“, nutí dítě 

na pero přitlačit, ruka se dostává do kře-

če 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 heyrovská k tomu 

dodává: „pero v první třídě může při ne-

respektování individualizace vývoje grafo-

motorických 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.

�� správně vyBrat Školní 
taŠku a hurá Do Školy
každý začátek školního roku má své filmo-

vé hity. při nákupu by se však rodiče neměli 

rozhodovat pouze podle barevných moti-

vů, 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 preferovat spíše užší a vyšší pro-

vedení, vzhledem k lepšímu rozložení váhy. 

výhodou je taktéž měkké polstrování v ob-

lasti zad. Zároveň by ale měla být zadní část 

batohu vyztužená, aby dobře držela tvar,“ 
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říká Mgr. Jana tůmová, fyzioterapeutka 

se specializací na děti. popruhy by podle 

jejího doporučení měly být široké, měkké 

a nastavitelné, což je základní předpoklad 

ke zdravému zatížení páteře u školních 

dětí. nezbytné je pak nošení školní tašky 

na obou ramenech. „ve školní tašce by 

měly děti mít jen to nezbytné, tzn. balit 

učebnice na každý den, nenosit hračky, po-

kud hodně pijí, dávat jen láhev a ve škole si 

ji napustit pitnou vodou. snížením zátěže 

a správným výběrem školní tašky pak lze 

předejít přetížení páteře a případně i boles-

tem 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 prvňáček 

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 pouzdro) 

a vejde se mu do něj vše, co bude potře-

bovat. a máte-li vybráno, pak můžete pře-

jít k nákupu dalších psacích potřeb kromě 

pera, o kterém jsme si v úvodu již povídali.

Co tedy do penálu? určitě pastelky – roz-

hodně vybírejte nelámavé (jsou sice dražší, 

ale zase něco vydrží a nakonec se to i ce-

nově vyplatí) a nejlépe 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 fi xy, ale po-

zor, 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 kufříku, který sa-

mozřejmě 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 vyzkoušet, že se vám 

do ní/něj vejde tato velikost 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, protože 

se zřejmě objeví atypická velikost učebni-

ce, na kterou budete muset dokoupit obal 

zvlášť (fajn jsou ty šířkově nastavitelné).

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, popřípa-

dě láhev na pití, která neteče (na to zejmé-

na pozor, jinak budete neustále řešit mok-

rou 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 ne-

odmyslitelně 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 zve-

dají 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. vhod-

nou alternativou jsou i jogurty 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. jablko či papriku,“ říká ma-

nažerka kvality 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.
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Co má umět prvňáček před nástupem do školy? 
už jen pár dnů a mnoha předškolákům se změní 

svět. ne každý se však do první třídy těší a zdaleka 

ne všechny děti jsou na nové nároky a povinnos-

ti zralé. Co by měl umět prvňáček před nástupem 

do školy, aby nebyl pozadu a výuka ho bavila? 

„prvňáček by měl při nástupu do školy 

mít odpovídající slovní zásobu, rozumět 

opačným výrazům jako méně-více, nízký-

-vysoký, široký-úzký. Měl by být schopen 

určit pravou a levou stranu, orientovat se, 

co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Měl by 

rozeznávat základní barvy a geometrické 

tvary, umět napsat své jméno, napočítat 

do deseti a vyjmenovat dny v týdnu, měsí-

ce a roční období. Měl by být schopen na-

kreslit postavu včetně všech prstů na kon-

četinách a jiných detailů,“ popsala simona 

vacková, ředitelka Montessori školky, za-

ložené na rozvoji individuality, v Centru 

volného času praha.

kromě zmíněných učebních návyků by 

měl prvňáček zvládat také základy sluš-

ného chování, primární sportovní akti-

vitu a musí být schopen soběstačnosti. 

„při nástupu do školy se musí dítě umět 

představit, říct svou adresu a jména obou 

rodičů. Mělo by umět pozdravit, poděko-

vat a požádat, samo si zapnout knofl íky 

nebo zavázat tkaničky. prvňáček už by měl 

mít rozvinutou jak hrubou motoriku těla, 

dobře běhat, skákat panáka nebo přes 

švihadlo, tak jemnou motoriku těla, která 

obnáší například správné a uvolněné drže-

ní pera,“ vysvětlila simona vacková.

Je zřejmé, že sociální začlenění mezi vrs-

tevníky a komunikace s učiteli bývají snad-

nější u dětí, které prošly mateřskou školou. 

pokud však bude dítě dobře připraveno 

po stránce duševní a bude mít zkušenosti 

s příklady a úkoly například z odborných 

publikací, které mnohá vydavatelství vydá-

vají, nic ze školních nároků jej nepřekvapí 

a novému prostředí o to rychleji přivykne. 

Zdroj: jarodic.cz

Foto: saMphoto.cz 
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znáš 
tornado?

TO SI PIŠ,
chci být 
cool!

   školní roller v atraktivním designu
   měkké gumové ERGO držení 

     s masážními body 
   pro praváky, leváky i dysgrafiky
   náhrada plnicích per
   modrý zmizíkovatelný inkoust
   šířka stopy 0,3 mm

ART. 4775

www.centropen.cz kvalita, která inspiruje

Nyní soutěž o ceny

 v hodnotě 

75 000 Kč!
více na 

www.centropen.cz

4775_inzerce 210_148.indd   1 6.8.2013   7:17:28

Víte, co vaše dítě potřebuje umět a znát? 
Pomozte mu s přípravou!

Zábavné úkoly jsou sestaveny 
na základě aktuálních požadavků u zápisu 

a v prvním ročníku základní školy. 
Usnadněte vašemu dítěti vstup do první třídy 

a ukažte mu, že se rozhodně není čeho bát 
a učení je zábava.

Vychází 17. 9. 2013

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

Máte doma budoucího 
prvňáčka?

210 × 290 m
m

, váz., 256 str., 249 Kč

Inzerat do Moje rodina a ja 09-2013 na Priprava na zapis do skoly.indd   1 23.8.2013   11:44:05
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Dinopark je unikátní zábavní park 
se vzdělávacími prvky. na cestě 
do druhohor potkáte desítky sta-
tických i pohyblivých ozvučených 
modelů prehistorických zvířat v ži-
votních velikostech. Zvířata jsou 
zasazena do prostředí, ve kte-
rém obývala naši planetu před 
více než 65 mil. let. navštivte 
Dinopark ostrava a projeďte se 
Dinoexpresem, který vás zave-
ze do míst, kam byste se pěšky 
báli. v Dinoparku liberec zažijte 
opravdovou druhohorní bouři 
včetně skutečného deště, nebo 

se vydejte do Dinoparku praha umístěného na střeše ná-
kupní galerie harfa, kde můžete druhohorní velikány po-
zorovat spolu s úchvatným výhledem na prahu. a to není 
vše, v těchto i dalších Dinoparcích v plzni, vyškově, Bratislavě 
a košicích na váš čeká 3D kino s novým fi lmem triceratops, 
Dětské paleontologické hřiště s ukrytou kostrou pravěkého 
tvora, Dinogril s občerstvením, nebo také obchod se suve-
nýry Dinoshop. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Živoucí druhohorní fosílie, borovice Wollemia Nobilis, 
která je i v DinoParku, rostla na Zemi již před: 

1) 85 mil. let 2) 136 mil. let 3) 175 mil. let

DinoPark 
je prostě skvělý tip 

na výlet pro celou rodinu. 

odpověď najdete na 

www.dinopark.cz

Odpovědi posílejte na: soutez@rodinaaja.cz, heslo: DINOPARK

Oáza klidu a pohody
nedaleko Prahy.

Lázně Mšené, a. s.
Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007, 009
e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Termín pobytu: 25.10. – 28.10.2013
Délka pobytu: 4 dny – 3 noci 
 Zahájení pobytu v pátek večeří
 Ukončení pobytu v pondělí  
 snídaní
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové 
 pokoje s TV
Stravování: polopenze
Procedury pro ženu:    
• havajská masáž lávovými kameny záda
• Kadeřnictví – střih a styling        
• Růžový zábal dolních končetin
• Brusinková koupel
• Volné plavání v bazénu (30 minut) 
Procedury pro muže:    
• aroma masáž zad
• Vulkanpack (záda)
• Kadeřnictví – střih a styling včetně
   masáže hlavy        
• Koupel s rašelinovým extraktem
• Chmelový zábal dolních končetin
• Vstup do malé posilovny

Cena pobytu již od 3.730,- Kč/osoba

Říjnová romance 

Nechte se
hýčkat

Nechte se
hýčkat

Odpočiňte si v příjemném prostředí 
malebných Lázní Mšené a zapomeňte 
na stres a uspěchanost všedních dní.

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Další informace
o lázních na

www.msene.cz

Zelenina 
na talíři
Zelenina na talíři běžného konzumenta nechybí, 

více než polovina čechů ji konzumuje denně. nej-

častěji si ji dopřávají syrovou nebo jako přílohu 

k hlavním jídlům. vyplývá to z on-line průzkumu, 

který si nechala společnost tesco zpracovat vý-

zkumnou agenturou perfect Crowd. Mezi nejob-

líbenější zeleninu patří především okurky, papriky 

a rajčata. nezastupitelné místo na talířích mají 

i hlávkové, trhané a listové saláty. Jejich spotřeba 

stoupá především v letních měsících. 

kaleidoskop

Živoucí druhohorní fosílie, borovice Wollemia Nobilis, 
která je i v DinoParku, rostla na Zemi již před:odpověď najdete na odpověď najdete na 

A o jaké ceny 

budete soutěžit?  
Je to:

5x rodinná vstupenka

3x plyšový dinosaurus

10x dětská vstupenka

10x dárková taška z DinoParku

hledáte užitečného domácího pomocníka, 
který ušetří váš čas i peníze? představujeme 
vám multifunkčního kuchyňského robota 
thermomix. tento přístroj, „narozený“ v ně-
mecku, nezabere místo větší než papír a4, 
a přesto jej můžete použít na cokoli – od pří-
pravy pomazánek, přes dušení zeleniny, vaře-
ní masa, omáček, hnětení těsta, až po zmrz-
linu nebo ovocné nápoje. pokud si potrpíte 
na zdravý životní styl nebo máte malé děti, 
určitě uvítáte funkci „vaření v páře“, kterou 
thermomix též disponuje. přístroj navíc šetří 
energii i čas strávený vařením, protože mno-
ho činností vykonává za vás – stačí pouze na-
stavit rychlost, čas a teplotu.

univerzální kuchyňský pomocník therMoMiX 
zastane funkci 12 přístrojů



Jak vyzrát

tak tady zase máme sychravé září a kolem sebe spoustu 

prskajících a kašlajících lidí. nachlazení je opravdu 

nepříjemnou záležitostí, která nám dokáže otrávit pár dní. 

víte, jak se na příchod studených dní připravit a nerozšířit 

armádu těch, kteří nemoci podlehnou?

n� na��l�����
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Možná vás na úvod potěší pár rad.

1. v době chřipkových a rýmových epide-

mií se snažte v první řadě neprochlad-

nout. když už se vám to podaří, pro-

hřejte tělo asi půl hodiny v horké lázni, 

do které přidáte dvě hrsti koupelové 

soli (která ještě uvolňuje svaly a klou-

by) nebo obyčejnou kuchyňskou.

2. oblékejte se tak, abyste organismus 

ani nepřehřívali ani nepodchlazovali. 

v zimě je velmi důležitý materiál, který 

máme na sobě. 

3. věnujte pozornost i obutí. Módní ko-

začky se „šlupičkami“ místo podrážek 

prochladnutí rozhodně nezabrání.

4. nestyďte se nasadit si čepici. Já vím, že 

vám poničí pracně vytvořený účes, ale 

horečka, rýma nebo kašel vaší kráse 

ublíží mnohem víc.

5. nebojte se začít s otužováním. Začněte 

příjemně teplou vodou, kterou se bu-

dete sprchovat ráno ne déle než jednu 

minutu. nejdříve od palce levé nohy 

postupujte nahoru, přes břicho dojděte 

k pravé noze a sestupte až k palci. pak 

přidejte levou ruku, celou levou paži 

a přes hrudník přejděte k pravé paži 

a dále k pravé ruce. poté osprchujte 

krk a obličej a znovu přes krk přejdě-

te na ramena a záda. Celou sprchu 

zakončete důkladnou masáží celého 

těla nejlépe froté ručníkem. postupem 

doby snižujte teplotu vody tak, aby byla 

ještě příjemná. Za nějakou dobu (podle 

vlastní přizpůsobivosti organismu) se 

dopracujete k vodě studené, která vel-

mi prokrvuje povrch těla. někomu to 

bude trvat měsíc, někomu rok. Záleží 

na tom, jak kdo je schopen se přizpů-

sobit. v žádném případě to nelámejte 

přes koleno. sprchování by mělo být 

příjemným začátkem dne.

6. po vysprchování a masáži tělo natřete 

buď tělovým mlékem, nebo vhodným 

krémem, obzvláště teď v zimě 

tělo hodně trpí.

7. večer se sprchujte mírně 

vlažnou vodou, abyste 

neměli problémy s usí-

náním. není třeba po-

užívat mýdlo nebo jiné 

saponáty, pokud nejste 

skutečně špinaví. Zbyteč-

ně vysušují kůži a zbavují ji 

jejího ochranného kyselého fi l-

tru, který zachytává infekce.

8. v době rozšířených infekcí se snažte co 

nejméně podávat ruce. Bylo totiž doká-

záno pokusem, že v prostředí, kde bylo 

stejné množství virů rýmy, měla pokusná 

skupina studentů, kteří si podávali ruce, 

o 30% větší nemocnost, než mladí lidé, 

kteří si ruce nepodávali. pokud už ne-

můžete podávání ruky zabránit, myjte si 

častěji ruce a mažte si je krémem, který 

je mírně kyselý (stačí do indulony vytlačit 

šťávu z půlky citronu nebo malou lžič-

ku vinného, případně obyčejného octa 

a důkladně promíchat.

příjemným začátkem dne.

po vysprchování a masáži tělo natřete 

buď tělovým mlékem, nebo vhodným 

krémem, obzvláště teď v zimě 

ně vysušují kůži a zbavují ji 

jejího ochranného kyselého fi l-

tru, který zachytává infekce.

Zdraví

Doplňky stravy.

www.apotheke.cz

Suroviny pro dětské čaje pocházející z ekologicky 
kontrolovaného zemědělství a celý proces výroby podléhá 
přísné kontrole tak, aby byla zajištěna BIO kvalita surovin 
i samotných výrobků.

Bylinné sirupy jsou tradičním prostředkem vyhledávaným 
nejen při nachlazení či kašli. Lze je rovněž použít i v kombi-
naci s bylinnými či ovocnými čaji, které sirup doplní v jejich 
účinku a navíc také příjemně osladí. Využijte účinků bylin 
v koncentrované podobě a vyzkoušejte je v praktické 
a pohodlné formě sirupu s příjemnou chutí.

Bylinné směsi byly sestaveny dle specifi ckých potřeb dětí 
a schváleny Českou pediatrickou společností

od 9. měsíce.
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9. Dopřejte si dostatek vitamínů. Je vše-

obecně známo, že vitamín C posiluje 

imunitní systém a působí preventivně 

proti infekci. určitě na něj právě v této 

době nezapomínejte.  v této souvis-

losti se hodně hovoří o tom, je-li lepší 

vitamin C přírodní, nebo syntetický. 

v účinku není podstatný rozdíl. po-

kud se rozhodnete pro vitamin z čer-

stvého ovoce nebo zeleniny (šípek, 

citrusové plody, kiwi, červené papriky, 

černý rybíz) získáte ještě další zdraví 

prospěšné látky. na druhou stranu, 

čerstvého ovoce či zeleniny byste mu-

seli sníst opravdu hodně, abyste se 

dostali na doporučenou preventivní 

denní dávku. ta by se měla pohybo-

vat od 500mg do 1000mg, jestliže to 

s prevencí myslíte vážně. abyste přijali 

takové množství v ovoci, museli byste 

sníst například okolo 30 citrónů den-

ně. Zůstaňte tedy raději u vitamíno-

vých preparátů. ty můžete zakoupit 

jako multivitamínové (obsahují celou 

denní dávku vitaminů, minerálů a sto-

pových prvků), nebo samotný vitamín 

C. Dejte v tomto případě přednost vi-

tamínům z lékárny, které mají přesně 

defi nované množství v každé tabletě. 

10. volte raději lehká, dobře stravitelná 

jídla. těžká jídla jenom zbytečně zatíží 

organismus, který už má i tak dost sta-

rostí sám se sebou.

11. nezapomínejme na pitný režim. 

i v zimě je potřeba pít, i když se tělo 

někdy tváří, že nepotřebuje tolik teku-

tin jako v létě, opak je pravdou.

12. Zbytečně tělo nezatěžujte léky. an-

tibiotika na běžné nachlazení neza-

berou, ani průběh nemoci neurychlí. 

obvykle stačí běžné léky na vypocení.

13. nehrajte si na hrdiny. tím, že budete 

s kašlem, rýmou a horečkou běhat ven-

ku jednak zbytečně zatížíte srdce a další 

důležité orgány, jednak sobecky dopo-

můžete k onemocnění mnohým okolo.

14. Zbytečně necestujte. pokud se nut-

ně nemusíte pohybovat v dopravních 

prostředcích, zkuste se jim vyhnout. 

velká koncentrace lidí na malém pro-

storu je dokonalým rájem bacilů.

15. Dopřejte si procházku. třeba právě ces-

tou do práce namísto jízdy tramvají. 

nic nedejte na to, že počasí není až tak 

úplně příznivé. není nic horšího, než se 

schovávat doma a čekat na jaro.

16. vyzkoušejte homeopati. nabízí mno-

ho prostředků jak pro prevenci, tak 

i pro období, kdy propukne choroba.

17. na škodu není ani očkování proti 

chřipce. samozřejmě, že nezabrání 

nachlazení jako takovému. Jenomže 

imunitní systém zatížený neustálými 

chřipkami už obvykle nemá moc sil 

k boji s bacily. 

18. nezapomínejte na dostatek odpočin-

ku. oslabený organismus snáze pod-

lehne jakékoliv chorobě.

19. protože tělo začíná trápit sluneční 

defi cit, dopřejte si alespoň pořádné 

osvětlení. pokud vás dostane deprese, 

bude se vám s každou nemocí bojovat 

mnohem hůř.

20. neztrácejte dobrou náladu. ta je totiž 

úplně nejdůležitější!

�� kDyž už DoŠlo 
k neJhorŠíMu
Možná si říkáte, že naše moudré dvacatero je 

fajn, jenomže pro vás přišlo poněkud pozdě. 

kašel, rýma a teplota už jsou vašimi společní-

ky nějaký ten den a vy byste spíše uvítali radu, 

jak být zase co nejdřív fi t. nejprve si zkusme 

defi novat, co to takové nachlazení je. 

www.rodinaaja.cz34
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nachlazení je lidový název pro infekci 

způsobenou nejčastěji viry, které kolem 

nás krouží v ovzduší. Je to široký pojem, 

který zahrnuje onemocnění horních i dol-

ních dýchacích cest včetně teploty. veš-

keré nepříjemné pocity způsobuje zánět 

sliznic. vzhledem k tomu, že jednotlivé 

oblasti spolu sousedí, dostaví se dříve 

nebo později bolest v krku, rýma a kašel. 

někdo začne kašlem a skončí s rýmou, 

u jiného nešťastníka bude mít nemoc 

opačný průběh. Může se přidat teplota, 

jiná infekce – velmi často přejde nachla-

zení do chřipky, nebo se objeví nepříjem-

né opary.

�� Jak na naChlaZení vyZrát? 
to je poměrně těžká otázka. virové infekce 

léčíme obtížně, smiřme se s tím, že několik 

dnů nám nebude dobře. naštěstí všechny 

projevy tohoto nepříjemného stavu může-

me zmírnit.

Rada první – Jak na horečku? k léčbě 

zvýšené teploty se používají přípravky 

ze skupiny analgetik, antipyretik. Jsou 

to léky, které jednak snižují zvýšenou 

teplotu, jednak ovlivňují bolest, která 

často nachlazení provází (bolesti hlavy, 

zad a kloubů). Můžeme si vybrat mezi 

přípravky s kyselinou acetylosalicylovou, 

s paracetamolem nebo ibuprofenem. 

všechny tři skupiny léků jsou srovnatel-

né, co se týče účinků – snižují zvýšenou 

teplotu a tlumí bolesti mírné až střední 

intenzity. u skupiny léků s kyselinou ace-

tylosalicylovou jsou nejčastější nežádoucí 

účinky. rozhodně by se jim měli vyhnout 

lidé, kteří trpí vředovou chorobou a zvý-

šenou krvácivostí. acylpyrin není lék 

vhodný pro děti. těm je nejčastěji do-

poručován paracetamol. výrobci uvádějí 

na trh přípravky určené přímo dětem, ať 

již jsou to sirupy, nebo čípky pro různé vě-

kové skupiny dětí. v každém případě by 

rodiče měli dodržovat předepsané dávko-

vání, protože při předávkování můžeme 

poškodit zdraví dítěte. opatrnější by měli 

být i dospělí s nemocnými játry a ledvi-

nami. pro děti od jednoho roku je dopo-

ručován i Brufen sirup. Jeho výhodou je, 

že je bezpečnější, k jeho předávkování 

prakticky nemůže dojít. příjemné je i jeho 

působení na bolest. 

Rada druhá – Jak na rýmu. pokud náš 

nos zachvátí rýma, počítejte s nejméně tý-

denním vyřazením ze společnosti. léčením 

rýmu příliš ovlivnit nemůžeme. Díky zánětu 

nosní sliznice dojde k jejímu překrvení a ná-

slednému vylučování vodného sekretu, kte-

rý postupně houstne a ucpaný nos ztěžuje 

dýchání. ulevit si můžeme dvojím způso-

bem. polykáním tablet s pseudoefedrinem 

a používáním nosních kapek.

často se lidé ptají, které kapky jsou 

nejlepší. odpověď je těžká. Jsou to ty, 

které nejlépe „sednou” vašemu nosu, 

proto je dobré si je vyzkoušet, protože 

každému může pomáhat něco jiného. 

nezapomeňte však na to, že sebepří-

jemnější nosní kapky by se neměly uží-

vat dlouhodobě. Mohou poškodit nosní 

sliznici. pokud vaše potíže přetrvávají, 

nezkoušejte jiné kapky, navštivte od-

www.rodinaaja.cz36

Zdraví

Pomocí homeopatie se dají léčit mnohá složitá onemocnění jako astma, ekzém 
i epilepsie. To je však věcí odborníků. V případech jednodušších si však může 
vystačit i dobře obeznámený laik, který může homeopatii používat pro sebe 
a své blízké stejně, jako používá jiné léčebné metody a volně prodejné léky. 
U homeopatie si také můžeme být jisti, že nemá žádné vedlejší a nežádoucí 
účinky a můžeme ji kombinovat s jinými druhy léčby. Homeopatie je například 
u dětí jemnou a šetrnou alternativou při snižování horečky, při bolestech 
bříška, rýmě, bolestech zoubků, pomůže pro rychlejší hojení rozbitého kolene 
i odřeného lokte.  

Na přání mnohých pacientů i jejich lékařů nabízí Akademie klasické homeopatie 
od září roku 2013 kurz pro veřejnost s názvem:  
Základy praktické homeopatie pro každý den
Srdečně zveme každého, kdo chce homeopatii používat pro svou rodinu, 
přátele a také pro sebe. 
Kurz proběhne v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Opava, Zlíně a Plzni. Dále 
také plánujeme kurz v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. 
Přednášky proběhnou od 9:00 do 12:00 hodin.
Přednášet budou: 
MUDr. Alexander Fesik, MUDr. Jana Hlavsová, MUDr. Jaroslava Andresová
Cena jedné přednášky: 200 Kč včetně konzultace s lékařem.
Více informací o termínech naleznete na webových stránkách: 
www.budtezdravi.cz  nebo na informační telefonní lince 596 113 330, 
776 879 799.
Kapacita posluchačů je omezená a je potřeba se předem nahlásit. 

HOMEOPATIE PRO ZVÝŠENÍ IMUNITY
A HOMEOPATICKÁ POMOC VE VAŠÍ RODINĚ

ČESKÁ HOMEOPATIE
 zdraví pro celou rodinu

        Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte:596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

„Vážený pane doktore,

moje dcera posledních pět let často chybí ve škole, je totiž
stále nemocná. Na podzim začne pokašlávat a neustále jí
skáče teplota. Jednou má teplotu 37, pak 36,6. Je unavená,
bledá, má zvětšené uzliny a ucpaný nos. Vyzkoušely
jsme všechny možné léky na chřipku i antibiotika, ale nic
nezabírá. Dcera je zimomřivá a špatně roste. Její učitelka
říká, že je velmi chytrá. Co můžeme dělat?“

(paní Burešová z Uherského Hradiště)

Vážená paní,

podle vámi uvedených symptomů
bych vaší dceři doporučil lék Silicea AKH,
2 tablety 3krát denně.

(MUDr. Alexander Fesik, lékař-homeopat)
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borníka. pro děti jsou určeny kapky stej-

ných značek, jako mají dospělí, rozdíl je 

v jejich koncentraci, která je o polovinu 

nižší. u hodně malých dětí je důležité 

se dítěti více věnovat. častěji ho chovat 

ve svislé poloze a má-li ještě dobrou ná-

ladu, co nejvíce si s ním hrát a žertovat. 

při jakýchkoliv radostnějších emočních 

projevech totiž dochází ke spontánní-

mu odkašlání a vyfrknutí rýmy. pokud 

dítě leží v postýlce, je dobré mu zvýšit 

polohu hlavy.

Rada třetí – Jak na kašel? k léčbě kaš-

le používáme léky ze dvou skupin, opět 

s velkým výběrem přípravků. k potlačení 

kašle slouží antitusika. většina z nich tlu-

mí kašlací reflex v centru pro kašel. pou-

žití antitusik je na místě tam, kde kašel 

nemocného obtěžuje a vyčerpává. např. 

v noci, když mu nedovolí spát. používají 

se většinou přípravky s obsahem kodeinu 

a jemu podobné látky, které se vyrábějí 

synteticky. odkašlávání usnadňují ex-

pektorancia. napadené buňky sliznic dý-

chacích cest produkují hustý hlen, který 

může ulpívat na stěnách dýchacích cest. 

nemocný špatně odkašlává a dýchací 

cesty, zaplněné hlenem, jsou špatně prů-

chodné. pokud se produkce hlenu ne-

zvyšuje, bývá kašel suchý neproduktivní 

a dráždivý. pro chřipku a ostatní akutní 

respirační onemocnění virového původu 

je typické, že v prvních dnech je kašel 

dráždivý, později se stává produktivním 

se zvýšenou tvorbou hlenu. expektoran-

cia hlen ztekucují, podporují jeho tvor-

bu a aktivují ty mechanismy v dýchacích 

cestách, které mají na starosti jeho posun 

směrem k hltanu. při onemocnění dýcha-

cích cest, které téměř vždy provází nemo-

ci z nachlazení, se velmi často používají 

léčivé rostliny. Jsou vhodným doplňkem 

léčby. Řadu případů nachlazení můžeme 

zvládnou pouze pomocí čajových směsí. 

pokud se objeví bakteriální infekce je vět-

šinou nutné užívat antibiotika. i tehdy se 

bylinný čaj uplatní, neboť pomáhá mír-

nit obtíže s nemocí spojené – především 

kašel. k přípravě čajů lze použít mateří-

doušku úzkolistou a tymián obecný (dez-

infikují dýchací cesty), divizna velkokvětá, 

lékořice a prvosenka jarní ztekucují hlen, 

jitrocel kopinatý, proskurník lékařský (ibi-

šek), sléz přehlížený a podběl lékařský 

vážou vodu a vzniklým slizem zmírňují 

mechanické i chemické dráždění sliznice, 

černý bez a lípa působí protizánětlivě. 

v lékárně můžeme koupit květ lípy, Jitr-

ocelový čaj i slézový květ. k dispozici je 

i několik čajů, kde jsou jednotlivé léčivé 

rostliny namíchány tak, aby se vzájemně 

doplňovaly. 

Rada čtvrtá – Jak na bolest v krku. těž-

ko říci, co je nepříjemnější, zda ucpaný 

nos, nebo pálení a bolest v krku, které 

nás neustále nutí polykat. Můžeme po-

užít lokální antiseptika nebo léky s anti-

bakteriálním účinkem. antiseptika jsou 

bonbónky s příchutí, které se cucají, nebo 

roztoky ke kloktání, případně i spreje, ur-

čené k aplikaci do krku.

iva nováková 

Zdroj: ordinace.cz, renata lopourová

Foto: saMphoto.cz                  
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CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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Pomocí homeopatie se dají léčit mnohá složitá onemocnění jako astma, ekzém 
i epilepsie. To je však věcí odborníků. V případech jednodušších si však může 
vystačit i dobře obeznámený laik, který může homeopatii používat pro sebe 
a své blízké stejně, jako používá jiné léčebné metody a volně prodejné léky. 
U homeopatie si také můžeme být jisti, že nemá žádné vedlejší a nežádoucí 
účinky a můžeme ji kombinovat s jinými druhy léčby. Homeopatie je například 
u dětí jemnou a šetrnou alternativou při snižování horečky, při bolestech 
bříška, rýmě, bolestech zoubků, pomůže pro rychlejší hojení rozbitého kolene 
i odřeného lokte.  

Na přání mnohých pacientů i jejich lékařů nabízí Akademie klasické homeopatie 
od září roku 2013 kurz pro veřejnost s názvem:  
Základy praktické homeopatie pro každý den
Srdečně zveme každého, kdo chce homeopatii používat pro svou rodinu, 
přátele a také pro sebe. 
Kurz proběhne v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Opava, Zlíně a Plzni. Dále 
také plánujeme kurz v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. 
Přednášky proběhnou od 9:00 do 12:00 hodin.
Přednášet budou: 
MUDr. Alexander Fesik, MUDr. Jana Hlavsová, MUDr. Jaroslava Andresová
Cena jedné přednášky: 200 Kč včetně konzultace s lékařem.
Více informací o termínech naleznete na webových stránkách: 
www.budtezdravi.cz  nebo na informační telefonní lince 596 113 330, 
776 879 799.
Kapacita posluchačů je omezená a je potřeba se předem nahlásit. 
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moje dcera posledních pět let často chybí ve škole, je totiž
stále nemocná. Na podzim začne pokašlávat a neustále jí
skáče teplota. Jednou má teplotu 37, pak 36,6. Je unavená,
bledá, má zvětšené uzliny a ucpaný nos. Vyzkoušely
jsme všechny možné léky na chřipku i antibiotika, ale nic
nezabírá. Dcera je zimomřivá a špatně roste. Její učitelka
říká, že je velmi chytrá. Co můžeme dělat?“

(paní Burešová z Uherského Hradiště)

Vážená paní,
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bych vaší dceři doporučil lék Silicea AKH,
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Když
nás
tělo
trápí

není mezi námi asi mnoho lidí, které by čas od času nepotrápily bolesti 

kloubů, nebo zad. problematika kloubních onemocnění totiž nabývá 

v posledních desetiletích charakteru epidemie, a to především ve vyspělých 

evropských zemích. podle sdělení evropské společnosti pro studium bolesti 

trpí kloubními obtížemi, bolestí hlavy a zad každý pátý evropan. 
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ekonomiky jednotlivých zemí na léčbu 

těchto pacientů každoročně vynakládají 

34 miliard eur. evropané z důvodů chro-

nické bolesti za rok zmeškají půl miliar-

dy pracovních dní, každý pátý považuje 

svoje obtíže za natolik nesnesitelné, že 

by kvůli nim raději nežil. každý pátý 

také trpí bolestmi déle než dvacet let 

a třetina postižených kvůli nim alespoň 

jednou přišla o místo. lékaři odhadují, 

že kloubními obtížemi trpí okolo 39 mi-

lionů evropanů, přičemž do roku 2020 

očekávají, že se tento počet zdvojnáso-

bí. neméně alarmující je ovšem i situace 

v české republice. podle údajů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky čr, 

byly v roce 1997 nemoci pohybového 

aparátu na druhém místě příčin pracov-

ní neschopnosti, od roku 1970 se u nás 

zvýšil počet těchto případů o polovinu 

a průměrná doba pracovní neschopnosti 

se prodloužila o 74%.

�� BoJ Může Začít kDykoliv
pokud se blíže podíváme na bolesti klou-

bů, možná vás zaskočí, že zhruba jen 

jedno procento pacientů trápí skutečně 

závažné revmatické onemocnění. velké 

množství nemocných nemůže žít kvalitní 

život díky nezánětlivému degenerativní-

mu onemocnění, které se jmenuje os-

teoartróza. není to rozhodně nijak nová 

choroba. nové na jejím výskytu je to, že 

zatímco dříve byla výlučně problémem 

vyššího věku, kde ji lékaři považovali 

za běžnou součást lidského života, neboť 

se jednalo o degenerativní změny pro-

vázející přirozené stárnutí kloubů, 

dnes se s těmito obtížemi setkáváme již 

u 20–30ti letých,.

podstatou vzniku nemoci jsou bioche-

mické a morfologické změny kloubní 

chrupavky, které postupem času vedou 

ke snížení její kvality a zhoršení funkce. 

Zdravá chrupavka má charakter houbo-

vité tkáně s vysokým obsahem tekutin. ta 

je při zatížení kloubu vytlačována, přičemž 

chrupavka snižuje svoji výšku, po odleh-

čení se tekutina do chrupavky vrací a její 

původní výška se obnovuje. pokud je chru-

pavka postižená, dochází ke zpomalení 

činnosti buněk chrupavčité tkáně (chon-

drocytů), její samoreparační schopnost se 

zhoršuje, snižuje se i množství obsažené 

tekutiny, chrupavka se ztenčuje a dochází 

i k rozvláknění jejího hladkého povrchu. 

k tomu ale samozřejmě nemusí dojít.

vzhledem k tomu, že příčiny onemoc-

nění spočívají u drtivé většiny pacientů 

v poruše životního stylu, je nutné zaměřit 

pozornost především tímto směrem. 

1. spouštěčem onemocnění 
může být stres. proto je 
zapotřebí se stresových 
situací, co nejvíce 
vyvarovat

2. velkým rizikem pro klouby 
je i nadváha, která je velmi 
zatěžuje.

3. Důležitá je zdravá výživa.

4. neměli bychom zapomínat 
na vhodnou pohybovou 
aktivitu. pro lidi ohrožené 
touto chorobou se 
doporučuje jízda na kole 
či rotopedu, plavání 
a cvičení v bazénu, 
vycházky do okolí.

CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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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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�� kDyž ZáDa stávkuJí
Bolesti lokalizované do oblasti páteře 

jsou jednou z nejčastějších obtíží přivá-

dějících nemocného k lékaři. téměř 80 % 

všech dospělých se totiž během svého 

života s tímto problémem setká a bolesti 

zad tak představují jednu z mála život-

ních jistot. tyto obtíže jsou podle statis-

tik sice nejčastější ve věku 45–59 let, 

v různé intenzitě však postihují všechny 

věkové skupiny. výjimkou pochopitel-

ně nejsou ani děti, přičemž právě u nich 

výskyt bolestí hlavy a zad v posledních 

letech rychle narůstá. 

Bolesti zad a řada dalších onemocně-

ní pohybového aparátu jsou v naprosté 

většině důsledkem poruchy životního 

stylu. na jejich vzniku se podílí celá řada 

faktorů, přičemž na prvním místě je nut-

né jmenovat chronické přetěžování 

a stres. problémy v rodině, zaměstnání, 

sexu, konflikty v manželství či neschop-

nost vyrovnat se s přirozeným procesem 

stárnutí totiž bývají tradičně provázeny 

emočním napětím a s ním spojeným zvý-

šeným napětím svalů, které se záhy pro-

jevuje klinickými příznaky na pohybovém 

aparátu, především na svalovém korzetu 

trupu. souvislost mezi negativními emocemi a bo-

lestí zad je zcela nesporná a potvrzuje ji celá řada 

vědeckých studií. Typickým příznakem je pocit 

bolestivého a silně zneklidňujícího napětí v ob-

lasti šíjových svalů a beder. k životu ve stresu 

neodmyslitelně patří i nedostatek vhodné pohybo-

vé aktivity, případně nadváha. sedavé zaměstnání, 

či dokonce „sedavý životní styl” pak jen dokreslují 

typický obraz pacienta trpícího tímto typem obtíží. 

častou příčinou je však i případ opačný, tedy chro-

nické jednostranné přetěžování pohybového apará-

tu namáhavou prací či sportem.

Zdroj: MeDiMport spol. s r.o.

Foto: saMphoto.cz      

každý problém 
má řešení
1. Bolest zad nemusí být vaším trvalým 

nepříjemným společníkem. stačí pro 
to něco udělat.

2. Zklidněte svůj život, snažte se 
předcházet stresu.

3. vypusťte z jídelníčku tučná a sladká 
jídla a přidejte zeleninu.

4. Začněte se hýbat. pokud vás trápí 
bolesti zad, můžeme doporučit 
kalanetiku, jogová cvičení, plavání 
a rekreační běh na lyžích.

5. některé sportovní aktivity naopak 
provozujte v menší míře. patří sem 
tenis, squash, aerobic a běh.

6. Chce to jen málo. Začít žít zdravě.

www.rodinaaja.cz40
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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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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.cz42
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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 tře-

ba mít aspoň základní znalosti uspořádání 

a funkčnosti cévního systému. Zásobení 

krví dolních končetin je zajišťováno hlubo-

kým a povrchovým systémem žil. hlubo-

ké žíly jsou uloženy mezi svaly, povrchové 

jsou uloženy pod kůží. křečové žíly jsou 

onemocněním povrchového žilního systé-

mu. Mají modrofialovou barvu,v některých 

místech sytější, jsou rozšířené a uzlovitého 

tvaru. v pokročilejším stádiu vystupují nad 

povrch těla, jsou tedy zřetelně hmatné.

�� vZnik kŘečovýCh žil
vznik křečových žil je připisován nedosta-

tečnosti žilních chlopní a nepevnosti žilních 

stěn. tyto funkční vady však nevznikají 

samy o sobě, jsou dány mnoha příčinami 

a s postupem času mají tendenci se zhoršo-

vat. obecně tedy platí, že pokud se žilní ch-

lopně dobře nedomykají a stěny cév nejsou 

dostatečně pevné, za účasti jiných faktorů 

(přetěžování, zvýšená okolní teplota, silný 

tlak apod.) dochází k žilní nedostatečnosti, 

rozšiřování cév a městnání krve. nejdříve se 

to jeví jako únava nohou, ale ve své podsta-

tě 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 stá-

dium, kdy se nemusí viditelně křečové žíly 

projevovat, je typické zvýšenou únavou no-

hou. Zvláště při námaze a dlouhém stání 

má dotyčný pocit těžkých nohou, cítí v nich 

značnou únavu a potřebu si sednout. na-

opak při dlouhém sezení jsou nohy jakoby 

otlačené a je třeba je rozhýbat. v noci se 

mohou objevovat taktéž bolesti nohou, 

křeče, záškuby, brnění a pocit pálení.

Zdraví

CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pu-
pečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňů-
ru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi, 
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální 
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z  pu-
pečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializo-
vané buňky nebo na různé tkáně v  lidském organismu, 
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy, 
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně 
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují 
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater, 
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního 
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými one-
mocněními. 

Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál 
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medi-
cínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací) 
poškozených orgánů.

Většina klinických aplikací je v současné době experi-
mentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly, 
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupeč-
níku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

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

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

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

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

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

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

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmeno-
vých buněk i tkáň pupečníku.

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku
„naděje zdravé 
                    budoucnosti“

Pupečníková krev 
dosud pomohla více 

než 25 000 pacientů na 
světě překonat jejich závažná 

onemocnění. Odborníci z  oblasti 
lékařského výzkumu se shodují, že je 

cenným zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk pro léčbu hematologických, onkologických 

a  autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by 
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pa-
cientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným 
krev od sourozence anebo neznámého dárce.

Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci 
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé 
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá 
až v průběhu onemocnění. 

Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí 
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikova-
né případy standardní léčby u hematologických a onkolo-
gických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby 
v regenerativní medicíně.

Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední 
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal 
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupeční-
kové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný 
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve, 
která představuje slibnou alternativu v  léčbě různých 
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však 
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk 
z  pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý 
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníko-
vé krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinný-
mi) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně 

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

na bezplatné informační lince 800 900 138 
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

rodinná banka
pupečníkové krve

léčBa
léčba křečových žil je dvojí, buď konzervativní 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-

tickou léčbu, kde se doporučují speciální 

úlevové cviky, které současně napomáha-

jí i lepšímu zpětnému toku krve v žilách 

dolních končetin. při práci i při denních 

činnostech se doporučuje nošení speciál-

ních kompresivních punčoch.

kompresivní léčba za po moci punčoch je

součástí komplexní léčby žilního one-

mocnění. principem je aplikace vzestup-

ného gradientu tlaku od kotníku směrem 

vzhůru. některé punčochy jsou vybaveny 

i antiplísňovou a antibakteriální úpravou 

MiCro  proteCtlon.tato aplikace za-

braňuje predevším růstu plísní, bakterií 

a dalších nežádoucích mikroorganizmů, 

snižuje riziko vzniku nepříjemných pa-

chů, pomáhá udržovat přirozené prostře-

dí na pokožce a zajištuje dlouhotrvající 

biostatický efekt.

�� 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 nemož-

ná, pokud jsou dány genetické dispozice 

nebo nastanou prudké hormonální změ-

ny v organismu je těžké křečovým žilám 

předcházet. Je však možné mírnit jejich 

příznaky, poněkud zamezit únavě 

nohou, chránit nohy určitými 

opatřeními. Jestliže se však kře-

čové žíly i přes všechny snahy 

objeví a zhoršují, je nutné při-

stoupit k jejich léčbě, ať už 

konzervativním způsobem 

nebo radikálně. Mezi pří-

rodní léčbu můžeme počí-

tat doplňky stravy, které 

mohou ovlivnit cirkulaci 

krve, zpevnění žilních 

stěn, vitamíny a mine-

rály. 

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. 

Jana abelson tržilová

Foto: samphoto.cz
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Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pu-
pečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňů-
ru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi, 
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální 
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z  pu-
pečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializo-
vané buňky nebo na různé tkáně v  lidském organismu, 
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy, 
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně 
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují 
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater, 
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního 
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými one-
mocněními. 

Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál 
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medi-
cínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací) 
poškozených orgánů.

Většina klinických aplikací je v současné době experi-
mentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly, 
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupeč-
níku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

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

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

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

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

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

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

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmeno-
vých buněk i tkáň pupečníku.

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku
„naděje zdravé 
                    budoucnosti“

Pupečníková krev 
dosud pomohla více 

než 25 000 pacientů na 
světě překonat jejich závažná 

onemocnění. Odborníci z  oblasti 
lékařského výzkumu se shodují, že je 

cenným zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk pro léčbu hematologických, onkologických 

a  autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by 
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pa-
cientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným 
krev od sourozence anebo neznámého dárce.

Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci 
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé 
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá 
až v průběhu onemocnění. 

Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí 
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikova-
né případy standardní léčby u hematologických a onkolo-
gických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby 
v regenerativní medicíně.

Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední 
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal 
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupeční-
kové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný 
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve, 
která představuje slibnou alternativu v  léčbě různých 
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však 
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk 
z  pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý 
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníko-
vé krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinný-
mi) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně 

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

na bezplatné informační lince 800 900 138 
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

rodinná banka
pupečníkové krve



Malá, velká, povadlá nebo bujná? Prostě vaše.

PRSA
příroda to rozdělila spravedlivě. Zatímco muži obvykle 

vzdychají nad velikostí svého příliš malého, případně příliš 

velkého penisu, ženy stejnou pozornost věnují svým ňadrům. 

a protože zatímco velikost pánské ozdoby zná obvykle 

opravdu pouze okruh nejintimnějších přátel, ženy svá ňadra 

vystavují na odiv celému světu, je potřeba něco o nich vědět. 
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�� kDy náM vlastně rostou?
příliš velká, příliš malá, povadlá a trčící, 

lámeme si hlavu pořád dokola. počátek 

je v dětství. Mnohé dívky trápí fakt, že ač 

třináctileté, prsa ještě nezačala rašit. Jiné, 

devítileté, maskují své přednosti volnými 

triky. Málokdo ovšem ví, že ženská ňadra 

se vlastně mění po celý život.

Jejich vývoj začíná někdy už v osmi, běžně-

ji potom v jedenácti letech. proces startuje 

zvětšování prsních dvorců, pigmentova-

ných oblastí kolem bradavek a je dopro-

vázen ukládáním tukové tkáně na prsou. 

Během dalších dvou a půl let se prsa for-

mují a vyvíjejí v dokonalý symbol ženství. 

Mimochodem, jsou tvořena kůží, mléčnou 

žlázou, tukovým vazem a vazivovými pru-

hy jako párovým orgánem, jehož hlavní 

a nejcitlivější součástí je mléčná žláza. ta je 

kryta nestejnoměrnou vrstvou tuku a vy-

úsťuje patnácti až pětadvaceti mléčnými 

vývody v různě velkých drsných otvorech 

na bradavce.

Mléčná žláza se úplně dovyvine až po od-

kojení dítěte. v dospívání se prsy – někdy 

nestejnoměrně  – zvětšují. v dospělosti 

pak ňadra prochází každý měsíc změnami 

v souvislosti s menstruačním cyklem, aby 

se následně definitivně zmenšila v období 

přechodu.

�� proč náM rostou?
Má existence ňader vůbec jiný důvod než 

nám komplikovat život? ale jistě!

hlavní a nejdůležitější příčinou, proč ňa-

dra rozhodně ano, není kupodivu krása 

našeho ženství, ale povinnosti souvisejí-

cí s mateřstvím. neboli kojení. Bohužel 

v tomto případě to matka příroda zas 

až tak dokonale nedomyslela, protože 

ačkoliv kojíme jen několikrát za život 

(a někdo třeba vůbec), prsa se připra-

vují na kojení každý měsíc. s tím souvisí 

nepříjemný pocit v prsou asi týden před 

menstruací, který je způsoben zadržová-

ním tekutiny ve tkáni prsu a následným 

vzestupem jeho napětí. kolem čtyři-

cítky se tento jev může výrazně zhoršit 

a ve vážných případech dovede nesnesi-

telná bolest ženy až k lékaři. ale to už je 

spíše extrémní případ.

pro mnohé příjemnějším důvodem, proč 

nás příroda ňadry obdařila je, že jsou jedním 

z důležitých orgánů vzrušivosti. Úžasnou 

erotogenní zónou. první známkou jejich po-

dráždění je vztyčení bradavek a jejich zduření. 

Bradavky se mohou prodloužit o centimetr 

i více a jejich tloušťka zvětšit až o půl centi-

metru. Druhou známkou podráždění prsů je 

rozšíření žilní kresby, zasahující až do pigmen-

tovaných dvorců, které ztmavnou. Citlivost se 

výrazně zvyšuje v těhotenství a naopak se 

může snížit po plastice prsou.

�� Jaká náM rostou
tak jako se povídá o nadměrně vyvinutých 

pohlavních orgánech u příslušníků tmavé 

rasy, říká se něco o povadlých prsech jejich 

slabších polovin. Faktem je, že tvary prsů 

různých etnických skupin mají své specifické 

rysy a to nejen co do vzhledu, ale i co do sa-

motných vlastností prsů. v bílém etniku jsou 

podle odborníků tvary prsů velmi namícha-

né a jsou zde zastoupeny téměř všechny 

možnosti. 

tvar prsů je každé ženě dán a nelze jej ra-

dikálně změnit ani plastickou operací. a to 
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jsme na tom jako bělošky ještě poměrně 

dobře! narodí-li se žena jako černoška 

a tvar prsů se jí nelíbí, má prostě smůlu. 

plastické operace se u těchto žen téměř 

neprovádějí, a to proto, že se jejich prsa 

špatně hojí. ani jako číňanka, byste se asi 

neodhodlala nechat si prsy zvětšit. v tomto 

případě by byl asi důvod trochu jiný. Z ná-

boženských důvodů je pro tuto skupinu ja-

kákoliv jizva na těle nepřijatelná!

naopak, toužíte – li skutečně po plastice 

prsu, nezbývá než vám přát, abyste byla 

australskou domorodou ženou – ty se totiž 

hojí téměř kuriózně.

�� proč MužůM nerostou
někdy máme tendenci všechno zlehčovat 

a říkat si, jestli nám ty problémy za to stojí 

a jestli na tom ti muži nejsou líp, když se 

nemusí svými prsy zabývat. Chyba lávky. 

i muže mohou ňadra potrápit. třeba tím, 

že rostou víc, než je třeba. Zdálo se vám 

někdy, že jste potkala muže, který měl větší 

ňadra než vy? ne, neklamal vás zrak. Může 

se to stát zmnožením žlázové a tukové tká-

ně a jde o tak zvanou gynekomastii, která 

se poměrně často objevuje u mladíků. ov-

šem výskyt této vady je možný i v pokro-

čilejším věku. Zdravotní potíže jsou podle 

lékařů prakticky nulové, ale estetické hle-

disko... Dovedete si, milé dámy, představit, 

být mužem s problémy s ňadry? Zaplať 

pánbů za naše jedničky, dvojky, trojky (dle 

úvahy doplň) a za to, že jsme ženy!   

�� uMět nosit své vnaDy
určitě také máte spoustu známých, které 

velmi negativně hodnotí zbytečná kila, 

která musí nosit díky svým ňadrům veli-

kosti číslo devět. potom také jistě znáte 

milovnice pushupek, které svůj hrudník 

po tatínkovi maskují tím, že si krajkovou 

dvojku vycpou molitanem. která skupina 

v soutěži krásy zvítězila? nejspíše ty pří-

slušnice obou táborů, které umí udělat 

z velikosti svého poprsí přednost, ať už je 

jakékoliv. které je dovedou s patřičnou hr-

dostí nosit. ovšem, k tomu, aby se žena 

dívala na svá ňadra s láskou, musí je mít 

ráda. a aby je měla ráda, musí pro ně něco 

udělat. takže do toho!

výzkumy dokazují, že tak jako se 50% 

mužů líbí prsa velká, dalším 50% vyhovují 

pro změnu prsa malá. ale znáte ženu, která 

by si libovala: “to je úžasné, že ho má můj 

Fandík dlouhý jenom tři centimetry?“

Pravidlo první
Cvičit, Cvičit, Cvičit

ať už velká nebo malá, především by měla být pevná. Což znamená pravidelně posilovat 
prsní, zádové a mezilopatkové svalstvo.

Pravidlo druhé
roZhoDně Masírovat a MaZat

především kůže v okolí bradavek bývá jemná a potřebuje náležitou péči. vhodných kré-
mů je v lékárně dostatek a určitě najdete pár minut, abyste po koupeli, lehce krouživými 
pohyby vmasírovali krém od okrajů směrem k bradavce.

Pravidlo třetí 
DoBŘe Je oBléknout

lví podíl na tom, jak bude vaše ňadra okolí vnímat samozřejmě má i podprsenka, kterou 
zvolíte. nabídka je jistě široká, zásady výběru jednoduché:

• pokud podprsenka vyjíždí a sedí příliš vysoko na zádech – je velká
• nepodaří-li se vám vsunout pod pruhy ani jeden prst – je malá
• dělají-li se v mezeře mezi prsy boule – jsou příliš malé košíčky

nutno dodat, že tato pravidla platí i v případě úžasné krásné krajkové podprsenky, kte-
rou mají pouze v jedné velikosti!

Pravidlo čtvrté 
nepŘikláDeJte velikosti svýCh ňaDer takový výZnaM 

určitě by vás urazilo, kdyby někdo předpokládal, že si vybíráte muže podle velikosti 
vybouleniny jeho kalhot. proč si tedy myslíte, že by mělo mužům záležet hlavně a pouze 
na tom, jaké si kupujete číslo podprsenky?

Pravidlo páté, poslední a nejdůležitější
uvěDoMte si, že Jako žena na toM vžDyCky BuDete DoBŘe. 

5 pravidel 
pro krásná ňadra

iva nováková

Foto: saMphoto.cz
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1. Jana Vencová, 250 01 Brandýs n. l.
2. Josef Víšek, 289 01 Dymokury 
3. Darina Šťastníková, 158 00 praha
4. Monika Halíčková, 696 72 lipov
5. Eva Boudová, 250 01 Brandýs n. l
6. Dagmar Svatková, 398 11 protivín
7. Barbora Čabradová, 418 01 Bílina
8. Alena Majerová, 330 11 příšov
9. Jana Rosenbergová, 509 01 nová paka
10. Martina Antošová, 330 23 nýřany
11. Lenka Toušová, 289 21 kostomlaty n. l
12. Jana Jurošková, 595 01 velká Bíteš
13. Pavel Kotrla, 783 86 Dlouhá loučka
14. Radka Zetková, 537 03 Chrudim
15. Milan Šanda, 500 06 hradec králové
16. Martin Zigmund, 796 01 prostějov

Inzerát 1/4 strany A4 na výšku 105  x 148 cm
Každá èást (DiaChrom a Kerbet) je zgrupovaná zvláš� a pak jsou oba zgrupované znovu.

OBJEV 
v oBlasti 
praCíCh 

prostŘeDků 
gelové kapsle řeší více než 900 možných výzev v ob-
lasti praní a kombinují to nejlepší z malých a účinných 
technologií pro jednoduše čistoskvoucí prádlo.
Skutečný průlom v oblasti praní oznámi-
la značka Ariel. Představila gelové kapsle 
Ariel Power 3x KONCENTROVANÝ ÚČINEK*, 
které přinášejí nejkoncentrovanější prací sílu v historii 
značky ariel. Díky patentovanému tříkomorovému 
designu a jedinečnému složení, které v jedné kaps-
li spojuje sílu a účinnost, přináší ariel nový, úžasný 
a jednoduchý přístup k praní oblečení. trojí účinek 
gelových kapslí spočívá v hloubkovém čištění, odstra-
ňování skvrn a rozjasňování oblečení.   

NEJLEPŠÍ SLOŽENÍ 

od Jaru
s Jarem Platinum, doposud nejúčinnějším teku-
tým prostředkem na mytí nádobí od značky Jar, mů-
žete dát sbohem celonočnímu namáčení a dopřát si 
super rychlé umývání.  nový Jar platinum na ruční 
mytí nádobí přináší odmašťovací účinek celonočního 
namáčení už za 10 minut. Jeho nové složení proni-
ká tuhým mastným povlakem a rychle ho rozpouští 
na malé kousky, takže už po 10 minutách namáčení 
se nádobí snáze umývá.

Značka Jar představuje kapsle Jar Plati-
num které jsou tak účinné, že umyjí nejen 
nádobí, ale i myčku. odstraňují z fi ltru veš-
kerou nečistotu a usazeniny a přesahují tak 
účinky běžných kapslí do myčky. Jejich nově 
vyvážené složení nejenže odstraňuje i ty nej-
odolnější nečistoty a mastnotu z nádobí, ale 
čistí i vaši myčku.

kaleidoskop

Výherci 
Velké letní soutěže

Výherci 
Velké letní soutěže

Výherci 
Velké letní soutěže



      

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 říkají, že to snad ani není 

možné, vždyť jejich potomek byl nemocný 

před týdnem či měsícem, prostě nedávno. 

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? 

�� Co Je iMunita
Dříve než si řekneme pár rad, měli by-

chom si vysvětlit, co je to imunita. Jedná 

se o schopnost organizmu bránit se všemu 

škodlivému, vnějšímu i vnitřnímu.

Dělí se na vrozenou a získanou. ta první 

je dána geneticky a v případě potřeby se 

spouští ihned. Jedná se o první obranu. Zís-

kaná imunita je zaměřena proti určité ne-

moci. člověk jí získává během života, a to 

například očkováním či proděláním nějaké-

ho onemocnění.
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Jak zvýšit imunitu?
1. Kojení

už mnohokrát bylo dokázáno, že kojení pomáhá dítěti vybudovat si ochranu před různými 
mikroorganismy. Chrání dítě před alergiemi, trávicími obtížemi, záněty středního ucha či 
močového měchýře a snadněji překonávají lehčí prochladnutí nebo chřipky. nejdůležitější 
je tzv. kolostrum – tedy první mléko matky, které vzniká krátce po porodu. to je bohaté 
na složky, které zvyšují imunitu. kojením dopřejete svému dítěti ten nejlepší start do života.

2. Pohyb

Fyzická aktivita má na organismus dítě-
te velmi pozitivní vliv. Již od útlého věku 
je dobré, pokud v dítěti budujete lásku 
k pohybu. předejdete pak problémům 
nejen s imunitou, ale také třeba s nadvá-
hou. Dopřejte jim tedy hodně procházek, 
jezděte s nimi na kole, na kolečkových 
bruslích, běžkách nebo lyžích. nechte 
ho, ať se s ostatními dětmi honí kolem 
baráku, protože jakýkoli pohyb je pro 
dětskou imunitu vhodný. nebudete pak 
muset řešit, jak ho dostanete od počíta-
če… pohyb mu bude chybět a po venku 
bude lítat samo od sebe.

3. Otužování

Je chladno a co napadne maminku malé-
ho prcka jako první? teple ho obléknout! 
pozor 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 člověk. rozhodně dítěti nezaka-
zujte pohyb venku, když třeba prší nebo 
mrzne. Chladný vzduch prý působí přízni-
vě na organismus a tím i na imunitu. Dít-
ko také otužujte při samotném koupání, 
párkrát za týden ho osprchujte ve vlažné 
vodě a na spaní mu v zimě nepřetápějte 
místnost, klidně postačí 18 stupňů.
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      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. pravidelná 
a vyvážená strav bohatá např. na vlákni-
nu či kysané mléčné výrobky dělá pro-
biotickým bakteriím moc dobře. Jestliže 
je z nějakého důvodu nemůže dítě kon-
zumovat v dostatečném množství, není 
od věci si pořídit doplňky stravy, které 
probiotika obsahují. pro podporu imu-
nity je pak jistě vhodné tělu nabídnout 
i další prospěšné látky v kombinaci s pro-
biotiky, – ideálně koenzym Q10, vitami-
ny 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, ja-
hodách nebo třeba v paprice. strava 
bohatá na vitaminy chrání před chronic-
kými nemocemi a pomáhá předcházet 
civilizačním onemocněním, jako jsou 
nemoci kardiovaskulárního oběhu a cév 
v dospělosti. čím dříve začnete dětem 
dávat potřebné dávky ovoce a zeleniny, 
tím dříve si na ně navyknou a nebudou 
je pak v „jalovém“ věku odmítat slovy: 
„fuj, zase jablko“.

7. Bylinkové čaje pro děti:

v bylinkách je síla, to věděly už naše ba-
bičky. takové čaje posilují dětskou imu-
nitu 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 kupujte jen v lékárně a jejich užívá-
ní konzultujte s dětským lékařem.

8. Hygienické návyky:

už od malička učte děti správným hygi-
enickým návykům. naučte je pravidelně 
si umývat ruce po použití záchodu, před 
jídlem, po hraní si venku. takové návy-
ky jsou pak základem právě ve školkách 
a školách, kde pravděpodobnost přeno-
su nemoci je vysoká. Zase to ale s hygi-
enou nepřehánějte. uděláte-li z dítěte 
vydezinfi kovanou skleníkovou panenku 
žijící ve sterilním prostředí, při první pří-
ležitosti ochoří. vždy platí všeho s mírou 
a trocha špíny neuškodí.

9. Očkování:

to patří mezi silné budovatele dětské 
imunity a v některých případech je již 
naprosto nezbytné. Díky němu se děti 
zbaví nepříjemných a někdy až zákeř-
ných onemocnění, která by je mohla 
potkat. o možnostech očkování se po-
raďte 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, mů-
žete vyzkoušet některé rostlinky. a kte-
ré vybrat? například česnek, červenou 
řepu a další. 

6. Spánek:

Dostatečný spánek podporuje imunitu 
a posiluje organismus jako takový. Je 
potřebný pro regeneraci těla a i malé 
odpočinutí během dne dokáže tělo 
zrevitalizovat a nastartovat. předškoláci 
a školáci potřebují zhruba 8–10 hodin 
spánku denně. vyzkoušejte a uvidíte, jak 
bude vaše dítě nabité energií.

Zdroj: jarodic.cz, 

ordinace.cz, krab.cz

Foto: saMphoto.cz
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Mlékárna Valašské Meziříčí rozšiřuje 
sortiment svých výrobků a přichází na trh 
s novinkou v podobě chutného a kvalitního 
jogurtu s cereáliemi. Výrobky se řadí 
k ovocným jogurtům s tučností 2,5%. ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý jjjj gggg ,,,

Příchutě: 
- jablko a hruška
- granátové jablko a sušené meruňky
- jahoda

cereálie

www.gynpharma.cz
NUKLEOTIDY FORTE 50 mg

NUKLEOTIDY
Nejvyšší množství  50 mg nukleotidů v 1 tobolce!

Doplněk stravy obsahující směs přírodních nukleotidů a vitamin C podporující přirozenou obranyschopnost.
Vitamin C dále přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti.

Použité nukleotidy jsou rostlinného původu a totožné s těmi, které se přidávají do dětské pokračovací výživy.

1 tobolka obsahuje:
• 50 mg kvasničných nukleotidů (A, C, G, U)
• 140 mg 70% kvasničného betaglukanu
 (tj. 100 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu) 
• 100 mg vitaminu C, který podporuje 
 přirozenou obranyschopnost
• 100 mg inulinu

Doporučené dávkování 1 tobolka denně.
Po konzultaci s odborníkem lze dávkování zvýšit.

V balení 30 tobolek v ceně cca 210,-Kč.

Žádejte ve vaší lékárně. Bohatým zdrojem informací o nukleotidech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com atd.) napíšete nukleotidy. 

doplněk stravy

GYNPHARMA s. r. o., Brno
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Vitamin C dále přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti.

Použité nukleotidy jsou rostlinného původu a totožné s těmi, které se přidávají do dětské pokračovací výživy.

1 tobolka obsahuje:
• 50 mg kvasničných nukleotidů (A, C, G, U)
• 140 mg 70% kvasničného betaglukanu
 (tj. 100 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu) 
• 100 mg vitaminu C, který podporuje 
 přirozenou obranyschopnost
• 100 mg inulinu

Doporučené dávkování 1 tobolka denně.
Po konzultaci s odborníkem lze dávkování zvýšit.

V balení 30 tobolek v ceně cca 210,-Kč.

Žádejte ve vaší lékárně. Bohatým zdrojem informací o nukleotidech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com atd.) napíšete nukleotidy. 

doplněk stravy

GYNPHARMA s. r. o., Brno



Aby 
nás oči 
nebolely…
přestože už je 

největší léto za námi, 

sluníčko stále svítí 

a po letošním 

tropickém létě oči 

dostaly dost zabrat. 

Co říkáte věnovat jim 

zase trochu péče?

www.rodinaaja.cz54

Zdraví



obzvláště, pokud se teď v září chystá-

te na dovolenou, nesmíte zapomínat 

na opatrnost. většina z nás už totiž ne-

vyjede na slunce bez krému na opalování 

s bezpečným faktorem, na co však čas-

to zapomínáme, to jsou naše oči. proto 

bychom měli přibalit na dovolenou i pár 

pomocníků, kteří nám pomohou ochrá-

nit zrak. 

�� v první ŘaDě Brýle… 
po celý rok vystavujeme oči všem mož-

ným škodlivým vlivům. v létě se do této 

početné skupiny škůdců přidá ještě ostré 

slunce. příliš silné sluneční světlo může 

zvyšovat riziko vzniku závažných očních 

onemocnění jako např. šedého zákalu. 

pokud totiž ležíme delší dobu na písečné 

pláži na silném přímém slunci, může do-

jít u nechráněných očí k zánětu rohovky 

(fotokeratitidu). toto onemocnění v ně-

kterých případech končí i přechodnou 

ztrátou zraku. nejsilněji působí sluneč-

ní paprsky mezi desátou hodinou ranní 

a čtvrtou odpolední. tehdy bez brýlí ani 

nevycházejte! 

správné sluneční brýle musí pohlcovat 

viditelné světlo a zabraňovat vstupu uv 

(uva i uvB) záření do oka. právě uv pa-

-prsky poškozují oko podstatně více než 

obyčejné viditelné světlo. na první po-

hled ovšem laik velmi těžko pozná, zda 

tohle brýle dovedou. Dražší brýle mohou 

sice být účinnější, ale stoprocentní pod-

mínkou to není. stejně tak se nemůžete 

spolehnout ani na míru zabarvení skel. 

uv filtr je součástí materiálu čočky, při-

čemž zabarvení skel zadržuje pouze vidi-

telné světlo. 

Zdraví

Hyal-Drop®

multi
kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml

H

Dokonalost v každé kapce
H
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kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml
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kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml

www.hyal.cz

použití až 12 týdnů po otevření

pohodlná manipulace a přesné
dávkování každé jednotlivé kapky

vhodné pro citlivé oči
a nositele kontaktních čoček

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Váš šestý smysl

PROJDĚTE HLAVOLAMY ZDARMA!
•  Expozice IQ parku Liberec
•  Expozice Her a Hlavolamů a stavebnice Merkur
•  Víkendové workshopy 

Přírodovědecké fakulty UK a dalších
•  Herní koutek s herními konzolemi a Legem
•  Pokusy pro děti s programem Věda nás baví
•  3D tiskárna

Více na www.ocsestka.cz.

TAJEMNÝ 
SVĚT VĚDY

3.–30. 9.
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�� oChrana ZevnitŘ 
Zapomínat bychom neměli ani na další-

ho pomocníka. Další možnou ochranou 

je totiž prevence a dostatek vitaminů. 

aby vám zrak sloužil spolehlivě a přestál 

nejen letní sluneční záření, zaslouží si 

dostatečné množství vitaminu a, beta-

karotenu, luteinu a zeaxantinu. Je pro-

kázáno, že lutein a zeaxantin pomáhají 

chránit sítnici před oxidačním poškoze-

ním. luteinu navíc zpomaluje bujení bu-

něk (rakovinotvorných) a celkově zvyšuje 

imunitu. na oči jsou také skvělé borůvky 

nebo černý bez či černý rybíz. stejně jako 

vitaminy mají svůj podíl na dobrém zra-

ku antioxidanty. ve stravě by vám proto 

neměla chybět brokolice, fazole, žlutý 

hrách, kapusta, zelí nebo mrkev. náhrad-

ní variantou mohou být i umělé prepa-

ráty. Doporučují se spíše starším lidem, 

kteří potřebují vyšší dávku antioxidantů.

�� neZapoMeňte na oční 
kapky
nikdy bychom neměli z domova vyjet bez 

očních kapek. oční kapky mají chránit 

zrak, ulevit vám a zpříjemnit život. první, 

kdo by po nich měl sáhnout, jsou uživate-

lé kontaktních čoček a lidé s problémem 

syndromu suchého oka. „Jde o poruchu 

omývání očního povrchu, která je vyvolá-

na buď změnami, nebo snížením tvorby 

slzní tekutiny,“ říká pro server prozeny.cz 

MuDr. Jana Dupalová oční specialistka. 

„slzný film je složen ze tří vrstev - hleno-

vé, vodné a olejové. pro správnou funkci 

je nutná přítomnost všech tří vrstev slz-

ného filmu.“

syndrom suchého oka, se projevuje pále-

ním oka, pocitem cizího tělesa v oku i po-

citem špatného vidění. tímto syndromem 

trpí více než 10 % populace a je nutné 

ho řešit očními kapkami „problémy s kle-

sající produkcí slzní tekutiny mohou mít 

i lidé s postupujícím věkem nebo ti, kteří 

užívají některé léky jako například anti-

koncepční pilulky nebo prášky na spaní,“ 

upřesňuje MuDr. Jana Dupalová. Druhou 

významnou skupinou, používající zvlhču-

jící oční kapky, jsou uživatelé kontaktních 

čoček, kterým tyto kapky výrazně zvyšují 

komfort nošení.

Úlevu mohou přinést také oční spreje. 

Jednotlivé značky se od sebe liší způso-

bem účinku. některé doplní do slzné-

ho filmu tukovou, jiné vodnou složku, 

v dalších je obsažen vitamín a, pantenol, 

ve vodě rozpustné polymery nebo žha-

vá novinka kyselina hyaluronová, která 

je tělu i speciálně oku vlastní a dokáže 

dokonale vázat vlhkost. 

sodná sůl kyseliny hyaluronové je přiro-

zenou součástí lidského těla včetně oka 

a slz. pro její unikátní fyzikální a chemic-

ké vlastnosti je tato látka předurčena 

k použití jako zvlhčující oční kapky při 

léčbě syndromu suchého oka.

oční kapky patří do skupiny zdravotních 

potřeb, které by vám neměly chybět ani 

při cestě na dovolenou. právě zde se na-

bízí použít praktické jednorázové balení. 

nikdy totiž nevíte, kdy vás rozbolí oči 

a přitom řešení je tak jednoduché. pou-

žití nemusí být pravidelné a přesto může 

být účinné. oční kapky jsou dnes běžně 

dostupné bez lékařského předpisu v lé-

kárnách, optikách a u očních lékařů.

Zdroj: prozeny.cz

Foto: saMphoto.cz
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Možná vás to překvapí, ale celulitida po-

stihuje už dívky kolem čtrnáctého roku. 

s nadváhou sice souvisí, je to jeden z důvo-

dů jejího vzniku, rozhodně to ale nezname-

ná, že pokud jsme štíhlé, trápit nás nemů-

že. problém totiž závisí i na mnoha jiných 

faktorech.   

�� Co Je CelulitiDa?
Celulitida je jedním z chytrých ochran-

ných mechanismů organismu. někte-

ré toxiny mohou být rozpuštěny pouze 

v tucích, nikoliv ve vodě. proto, pokud 

není organismus schopen je vyloučit 

prostřednictvím ledvin, jsou bezpečně 

přeměněny na tuk. tím se tělo brání 

tomu, aby toxiny kolovaly v těle a po-

škozovali organismus.

podkožní tukové buňky, mají tendenci 

zbytňovat a spojovat se do větších hru-

dek. ty tlačí proti pokožce, čímž stlaču-

jí vlásečnice, a zhoršují tak zásobování 
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trápí mě celulitida, stěžujeme si obvykle, jakmile se na sebe detailně po-

díváme do zrcadla. Máme přitom zafixované, že pokud tímto problémem 

opravdu trpíme, znamená to, že máme určitě notnou nadváhu, navíc pat-

říme do kategorie žen středního věku. obojí nemusí být pravda.

CeluliTida 

je CiviliZační nemoC



www.rodinaaja.cz 59

krása



kůže krví. Díky špatnému prokrvení a ne-

dostatečnému odvodu odpadních látek 

se poškozuje vazivo. Buňky sílí a tuhnou 

a vzniká „pomerančová kůže”. často 

se ve zvýšené míře objevuje po porodu. 

postihuje jen určitá místa těla (stehna, 

zadeček, břicho). pokud se projeví celu-

litida u mužů, je to na břiše a na krku. 

lehká celulitida je viditelná pouze teh-

dy, když stisknete kůži mezi prsty. při 

2. stupni už vidíte pomerančovou kůži, 

když stojíte, ovšem jakmile si lehnete, 

zmizí. Znamená to, že u lehké celulitidy 

ještě nevznikl zánět. třetí stupeň, což je 

střední celulitida, je pomerančová kůže 

viditelná, i když ležíte. v ohnisku celuliti-

dy se nahromadilo velké množství teku-

tiny, někdy jsou i oslabené krevní vláseč-

nice a kůže je chladnější.

�� Co CelulitiDu poDporuJe:
1. Špatné stravovací návyky (cukr, 

dorty, čokolády, uzeniny, chipsy, in-

stantní a konzervované potraviny, 

bílé pečivo, majonézy, tučná masa 

a omáčky, přílišné solení), nedosta-

tečný příjem vhodných tekutin.

2. kouření

3. pití kávy a alkoholu

4. nedostatek pohybu.

5. stres

6. nadváha

7. těsné oblečení

�� Jak BoJovat s CelulitiDou
v tomto celoživotním boji nelze spoléhat 

na zázrak, naopak je třeba využít všechny 

zbraně, které se nabízejí. Jsou to:

1. Zdravý stravovací režim s preferová-

ním zeleniny, ovoce, celozrnných obi-

lovin a pečiva, luštěnin a nízkotučných 

mas a mléčných výrobků.

2. Dodržování optimálního pitného re-

žimu, což  představuje vypít 2–3 litry 

čisté vody bez bublinek a bylinných 

neslazených čajů a navíc něco ovoc-

ných a zeleninových šťáv.

3. pohyb v jakékoli formě. lymfa musí 

v těle proudit a odvádět z těla toxiny. 

nemá však svou vlastní pumpu jako 

krevní oběh (srdce), proto musíme 

lymfu v těle rozproudit. 

4. lymfu rozproudíme také masážemi – 

nejlépe masírovat celé tělo kartáčem 

na šaty nebo speciální sisalovou ruka-

vicí ráno a večer.

5. střídavé sprchování teplou a studenou 

vodou (60–80 sekund se sprchujte tep-

lou vodou a 20 sekund studenou vodou).

6. odborně prováděná lymfodrenáž a pro-

ticelulární masáž, případně další proce-

dury jako teplé zábaly.

7. užívání přípravků, které zlepší vnitřní vý-

živu tkání a chrání před jejími změnami 

8. provádění detoxikace – např. 3 denní 

hladovkou, zařazením ovocného dne 

1x týdně

�� Co takhle protiCelulitiDo-
vá Masáž?
proticelulitidová masáž je jednou z nejúčin-

nějších metod v boji s celulitidou. Je pro-

váděna nejčastěji na hýždích a stehnech 

a účelem je vypuzení lymfatické tekutiny 

z fi brotického (zvláknělého) podkoží.

Základem ošetření celulitidy bývá lymfatic-

ká drenáž nohou. nejprve je třeba refl ex-

ně na chodidle ošetřit ledviny a lymfatické 

uzliny dolních končetin. poté následuje 

vyprázdnění tříselných uzlin krouživými po-

hyby. pak přijdou na řadu anticelulitidové 

hmaty, poté důkladná lymfodrenáž aroma-

tickým masážním krémem, který pomůže 

vyplavit nadbytečnou lymfu z tukových tká-

ní. na závěr je potřeba opět refl exně ošetřit 

tříselné uzliny.

Délka proticelulitidové masáže je 45 minut, 

je velmi příjemná a lze ji jen doporučit.

Boj s celulitidou je tak trochu běh na dlou-

hou trať. určitě ale stojí za to. nejen, že se 

zbavíte pomerančové kůže, ale  ozdravíte 

celý svůj organismus. 

Zdroj: ing. ilona rozhoňová

Foto: saMphoto.cz
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Za to, jakým způsobem prožije zvíře svůj život, je zodpovědný především jeho majitel, protože to je právě on, kdo plní psovi misku. Pro majitele 
je výhodnější spolehnout se na průmyslově vyráběné krmivo kvalitních značek, které se opírají o ověřené vědecké poznatky výzkumných veteri-
nárních center, než na doma vařené jídlo, u něhož nedokáže nikdo určit, co přesně obsahuje. 

Správná výživa by měla zdravotní stav zvířete podporovat, to znamená nejen zacho-
vávat, ale i zlepšovat. Za posledních 20 let, kdy mají psi možnost přijímat kvalitní 
receptury od renomovaných výrobců, se délka jejich života prodloužila o více než 20 % 
a téměř u nich vymizela závažná růstová onemocnění vyvolaná špatným složením 
receptur, známá jako rachitida. To jsou jen dva příklady z mnoha, které ukazují, že 
kvalitní průmyslově připravovaná strava je pro psy zdravější, prospívá jim a umožňuje 
prožít kvalitnější a delší život. 

V každé fázi života psa má jeho organizmus jiné požadavky na příjem jednotli-
vých živin a množství energie. Studie výzkumného veterinárního centra Waltham 
ukázaly, že rostoucí organizmus potřebuje v potravě např. vápník a fosfor v po-
měru 1,2-1,6 : 1, zatímco dospělý organizmus už jen 0,8-1,1 : 1. Porušení tohoto 
poměru by znamenalo závažné zdravotní problémy počínaje křivicí a konče uklá-
dáním vápníku v některých orgánech. Renomovaní výrobci proto rozdělují krmivo 
podle životních fází a také tělesné hmotnosti psa v dospělosti. Krmivo pro psy se 
dělí na receptury určené pro rostoucí organizmus, označované jako Junior, a pro 
dospělý organizmus, označované jako Adult. Dále se dělí na receptury pro malá 
plemena a receptury pro velká plemena. Receptury Junior by se měly používat až 
do fyzické dospělosti psa, což je období, kdy se uzavírají růstové plo-
ténky – u malých plemen v období od 12 do 18 měsíců, u velkých 
plemen v období od 18 do 22 měsíců. Po uzavření plotének je mož-
né přejít na krmiva Adult. Stárnoucí psi mívají problémy s trávením 
nebo se získáváním energie, pro ně jsou vhodná krmiva s označením 
Senior. Za seniora se přitom považuje pes, který je v poslední třeti-
ně průměrného života dané velikosti psa, např. doga je senior již od  
8 let, ale kokršpaněl až po 12. roce života.

Stejně jako u jednotlivých fází života psů dle věku by měla být zohledňo-
vána i jejich aktivita. Odlišné množství energie potřebuje pes, který tráví 
většinu času doma jako domácí mazlíček, a pes, který běhá agility. 

Potřeba energie je jiná také u březích a kojí-
cích fen nebo u plemen s dlouhou srstí, v zimě 
a v parném létě. V konkrétních případech je 
nejlepší poradit se o výběru správné receptury 
s ošetřujícím veterinárním lékařem.  

Zajímavou možností je inovovaná receptura 
granulí Pedigree s formulí Vital Protection, kte-
rá obsahuje ve správných poměrech všechny 
živiny podporující zdraví psů, přináší pokrok 
ve čtyřech hlavních oblastech psího zdraví 
(zuby a dutina ústní, zažívání, kůže a srst, 
imunita) a plně zohledňuje nároky psů v zá-
vislosti na životní fázi a velikosti plemene. 

MVDr. Zbyněk Lonský
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a téměř u nich vymizela závažná růstová onemocnění vyvolaná špatným složením 
receptur, známá jako rachitida. To jsou jen dva příklady z mnoha, které ukazují, že 
kvalitní průmyslově připravovaná strava je pro psy zdravější, prospívá jim a umožňuje 
prožít kvalitnější a delší život. 

V každé fázi života psa má jeho organizmus jiné požadavky na příjem jednotli-
vých živin a množství energie. Studie výzkumného veterinárního centra Waltham 
ukázaly, že rostoucí organizmus potřebuje v potravě např. vápník a fosfor v po-
měru 1,2-1,6 : 1, zatímco dospělý organizmus už jen 0,8-1,1 : 1. Porušení tohoto 
poměru by znamenalo závažné zdravotní problémy počínaje křivicí a konče uklá-
dáním vápníku v některých orgánech. Renomovaní výrobci proto rozdělují krmivo 
podle životních fází a také tělesné hmotnosti psa v dospělosti. Krmivo pro psy se 
dělí na receptury určené pro rostoucí organizmus, označované jako Junior, a pro 
dospělý organizmus, označované jako Adult. Dále se dělí na receptury pro malá 
plemena a receptury pro velká plemena. Receptury Junior by se měly používat až 
do fyzické dospělosti psa, což je období, kdy se uzavírají růstové plo-
ténky – u malých plemen v období od 12 do 18 měsíců, u velkých 
plemen v období od 18 do 22 měsíců. Po uzavření plotének je mož-
né přejít na krmiva Adult. Stárnoucí psi mívají problémy s trávením 
nebo se získáváním energie, pro ně jsou vhodná krmiva s označením 
Senior. Za seniora se přitom považuje pes, který je v poslední třeti-
ně průměrného života dané velikosti psa, např. doga je senior již od  
8 let, ale kokršpaněl až po 12. roce života.

Stejně jako u jednotlivých fází života psů dle věku by měla být zohledňo-
vána i jejich aktivita. Odlišné množství energie potřebuje pes, který tráví 
většinu času doma jako domácí mazlíček, a pes, který běhá agility. 

Potřeba energie je jiná také u březích a kojí-
cích fen nebo u plemen s dlouhou srstí, v zimě 
a v parném létě. V konkrétních případech je 
nejlepší poradit se o výběru správné receptury 
s ošetřujícím veterinárním lékařem.  

Zajímavou možností je inovovaná receptura 
granulí Pedigree s formulí Vital Protection, kte-
rá obsahuje ve správných poměrech všechny 
živiny podporující zdraví psů, přináší pokrok 
ve čtyřech hlavních oblastech psího zdraví 
(zuby a dutina ústní, zažívání, kůže a srst, 
imunita) a plně zohledňuje nároky psů v zá-
vislosti na životní fázi a velikosti plemene. 

MVDr. Zbyněk Lonský

, jakým způsobem prožije zvíře svůj život, je zodpovědný především jeho majitel, protože to je právě on, kdo plní psovi misku. Pro majitele 
ověřené vědecké poznatky výzkumných veteri-
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správných poměrech všechny 
živiny podporující zdraví psů, přináší pokrok 
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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
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Fenoménem mezi moři je Mrtvé moře. Jed-

ná se v podstatě o bezodtoké solné jezero 

s vysokou koncentrací solí (až 40%). voda 

se z něj ve velkém množství uvolňuje for-

mou páry. koncentrace solí a minerálů se 

tím zvyšuje, a to má za následek tolik zná-

mé účinky soli z Mrtvého moře. oblast Mrt-

vého moře je známá i malým množstvím 

srážek a vysokou sluneční aktivitou.

• voda v Mrtvém moři obsahuje okolo 

20 druhů minerálů, hlavně jód, hořčík, 

vápník, sodík a draslík, proto je ideální 

k léčbě všech kožních problémů. tyto 

minerály také můžete nakoupit v po-

travinových doplňcích. 

• sůl z Mrtvého moře působí i relaxač-

ním účinkem a příznivě působí při 

kloubních potížích a únavě svalů. 

kosmetické fi rmy stále více využívají při vý-

robě pěsticích produktů suroviny, které po-

cházejí obvykle právě z Mrtvého moře. není 

divu, protože přípravky z výtažků mořských 

řas zpomalují stárnutí, hydratují do hloub-

ky a jsou v dokonalém souladu s pokožkou. 

Řasy mají navíc silné 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 do-

káže pokožku vyhladit, zpevnit, vypnout 

a zvláčnit. nebo můžete využít pravých 

sušených řas, namočit je a nanést na pro-

blémové partie, které pak obalíte alobalem 

nebo igelitovou fólií a necháte působit. 

velmi vhodné zejména pro krk a dekolt! 

Mořské řasy působí proti volným radikálům 

a jsou přímo koktejlem mládí.

�� skvělá MoŘská sůl
Dalším mořským produktem, který koupíte 

jako součást přípravku, ale i v jeho natur 

podobě, je mořská sůl. smíchanou s tro-

chou vody ji můžete použít jako peeling 

celého těla. Zbaví vás odumřelých šupinek 

pokožky, ale hlavně dokonale prokrví masí-

rované místo. poměrně levná varianta boje 

proti celulitidě!

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 nevy-

užijete pro zkrášlení nebo relaxaci.

�� a MáMe tu Bahno…
Zapomenout nesmíme ani na bahno z Mrt-

vého moře. Bahno z Mrtvého moře je ojedi-

nělé na celém světě, má řadu použitelných 

aplikací. Dokáží rozjasnit tón pleti, odstra-

nit odumřelé buňky, čistí pleť do hloubky. 

přitom zásobuje pokožku stopovými prvky 

a minerály.

Dá se použít i jako zábal na vlasy, kdy pří-

pravek z bahna vyživí vlasovou pokožku. 

Bahno se používá i v případech léčení svě-

divosti pokožky hlavy a při nadměrném vy-

padávání vlasů.

�� solné Jeskyně = tak troChu 
Mrtvé MoŘe
nemusíte jezdit až k moři - mikroklima ob-

lasti Mrtvého moře si můžete dopřát i u nás 

- v tzv. solných jeskyních. klima v solné jes-

kyni je nasyceno mikročásticemi suché soli 

a je mimořádně intenzivní.

pobyt v solné jeskyni doporučují přední od-

borníci - kožní lékaři, alergologové, pediat-

ři. pobyt v solné jeskyni z mořské soli patří 

k léčebným prostředkům s minimálním rizi-

kem pro organismus.

Zdroj:prozeny.cz, magazin-zdravi.cz

Foto: saMphoto.cz

káže pokožku vyhladit, zpevnit, vypnout 

a zvláčnit. nebo můžete využít pravých 

ideální. Škoda každé koupele, kterou nevy-

užijete pro zkrášlení nebo relaxaci.

Zdroj:prozeny.cz, magazin-zdravi.cz

Foto: saMphoto.cz
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Užijte si Mrtvé moře u Vás doma...

   www.nevo-spa.com

Tělový peeling se solí z Mrtvého moře a přírodními oleji si zamilujete, 
protože jej můžete používat ve sprše a Vaše pokožka je okamžitě 

hladká, pružná a díky minerálům i dokonale vyživená. 
Pokud si dáte raději uvolňující lázeň, přisypte do vody 

koupelovou sůl a užijte si fantastický odpočinek.

- 20%
Sleva platí na všechny výrobky

NevO Dead Sea SPA v OD Kotva, 
Palladium a Metropole Zličín.

Platnost kupónu 
do 31. 10. 2013 

pro čtenářky
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MRTVÉ MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

MÝDLA – SŮL – BAHNO

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz
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to, že držíme světový primát v rakovině tlustého střeva, je všeobecně známé. 

Jednou z příčin je i skutečnost, že průměrný čech sní denně jen 11–15 g 

vlákniny, což je necelá polovina doporučené denní dávky. opravdu je vláknina 

pro lidský organismus natolik důležitá?

Zdravá 
vláknina
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předností vlákniny je celá řada. v zažívacím 

traktu působí trochu jako kartáč a zrychluje 

pohyb střev. Zlepšuje prostředí pro udržení 

správné hladiny bakterií, které jsou prospěš-

né pro práci tlustého střeva, snižuje riziko 

zácpy, nádorových onemocnění střev, rizika 

civilizačních chorob, vstřebávání cholestero-

lu a sacharidů, reguluje hladinu inzulinu, de-

toxikuje organismus. rozpustná zpomaluje 

vstřebávání cukru do krve, udržuje normální 

hladinu cholesterolu, detoxikuje trávicí trakt, 

podporuje činnost střev a vstřebávání váp-

níku (prevence osteoporózy). Je-li ve stravě 

málo vlákniny , nebo dokonce žádná, zbytek 

tráveniny v tlustém střevě jím prochází po-

malu a vázne (vznik zácpy). 

�� huBneMe s vlákninou
vláknina patří mezi polysacharidy, doká-

že vázat vodu (1 g vlákniny až 0,4 g vody) 

a zvětšovat svůj objem. potraviny s vyšším 

podílem vlákniny obsahují při větším obje-

mu méně energie. nerozpustná vláknina 

(zejména v zelenině, otrubách a celozrn-

ném pečivu) jde až do tlustého střeva ne-

rozštěpená, zvyšuje objem stolice, podpo-

ruje střevní peristaltiku (která je u lidí se 

sedavým zaměstnáním oslabená), a tak 

i pravidelné vyprazdňování. rozpustná 

vláknina po smíchání s tekutinou výrazně 

nabobtná a změní se v gelovitou hmotu, 

čímž dojde ke zpomalování vyprazdňová-

ní žaludku a vstřebávání cukrů ze střeva 

do krve. vláknina stimuluje v ústní dutině 

vylučování slin, prodlužuje žvýkání a urych-

luje vznik pocitu nasycení. kombinací 

procesů v tlustém střevě zabraňuje vzni-

ku rakoviny tlustého střeva, léčivě působí 

i na zácpu a její komplikaci, divertikulózu 

tlustého střeva. 

�� vlákninou ke ŠtíhleJŠí 
postavě
Dostatečný přísun vlákniny může pomoci 

při hubnutí i zachování ideální hmotnosti. 

kombinaci pomalejšího žvýkání a trávení 

a snižování glykemického indexu potravin 

pomáhá při hubnutí. urychlením pohybu 

tráveniny ve střevech se zamezí zvýšenému 

vstřebávání tuků a cukrů, díky sytící schop-

nosti snižuje chuť k jídlu. rozpustná vlákni-

na nabývá na objemu – nabobtná a působí 

pak pocit sytosti. Musí se však dostatečně 

zapíjet. 

�� kDe vlákninu naJít? 
vlákninu najdeme v celozrnných obilovi-

nách a pečivu, luštěninách, zelenině a ovo-

ci, semínkách a bramborách. pro dostateč-

ný přísun vlákniny ve stravě zařazujte tyto 

potraviny do jídelníčku pravidelně. kromě 

vlákniny tak přijmete i další látky, které 

na organismus působí blahodárně – je to 

lepší a levnější zdroj než tablety. Jezte pra-

videlně a často, ideálně dva kusy ovoce a tři 

kusy zeleniny denně, alespoň dvakrát týdně 

luštěniny a těstoviny, cereálie a pečivo po-

kud možno celozrnné. Dejte si celozrnné 

cereálie a rýži natural, ovoce (např. 100 g 

jablek obsahuje 13 g vlákniny), zeleninu 

(např. brokolice), luštěniny, ořechy a olejni-

ny (např. lněné semínko), obiloviny (např. 

špalda), pšeničné otruby a sójové maso 

(9,6 g na 100 g). stejný účinek má i vláknina 

v prášku, ale ze zeleniny a ovoce dostanete 

vitaminy, minerální látky, rostlinná barviva 

a další zdraví prospěšné látky. ovšem i zde 

platí všeho s mírou. pokud vláknina tvoří 

příliš velký podíl ze stravy s nízkou energe-

tickou hodnotou (např. u diet či dětí), může 

nám uškodit. vyšší denní příjem než 35 g 

může způsobit plynatost, nadýmání, křeče 

a průjem, nebo nadbytečné vyplavení vita-

minů a minerálních látek z těla. ve výjimeč-

ných případech se při nadměrné konzu-

maci může snížit účinnost některých léků. 

Jezte proto vyváženě a pestře, vybírejte si 

potraviny s přirozeným obsahem vlákniny. 

Její množství tedy navyšujte postupně, ať 

nemáte bolesti bolesti břicha a problémy 

s trávením. 

text: Jana abelson tržilová

Foto: saMphoto.cz 

Doporučené 
denní množství vlákniny
pro dospělého 25–35 g, pro děti od 2 let se 
počítá věk dítěte +5 g. poměr rozpustné a ne-
rozpustné by měl být 1:3. lidem se sklonem 
k zácpě prospěje vyšší příjem, zejména for-
mou celozrnných obilovin. Dlouhodobě jezte 
větší množství ovoce, zeleniny a celozrnných 
výrobků.
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V chytré domácí pekárně SANA si můžete snadno a rychle 
připravit celozrnný kváskový chléb i kvalitní domácí kvásek 
pomocí vícefázového kynutí. Přírodní kvásek svou kvalitou 
několikanásobně převyšuje nejen běžně dostupné kvasnice, 
ale i kvásky připravované během jednoduchého kynutí.

NNavíc plně nastavitelné programy umožňují připravovat i další 
pokrmy. Například klasické i probiotické jogurty, kefíry nebo 
acidofilní mléka, desítky sýrů TEMPEH, NATTO či AMASAKÉ.

Celozrnná mouka je považována za nejkvalitnější co do 
chuti, struktury i výživových vlastností. 
NNový obilný mlýnek Sana, vyrobený podle tradiční 
německé technologie, umožňuje mletí všech druhů 
obilovin včetně kukuřice. Kamenný mlýnek je vybaven 
silným 360W motorem, který bez problémů umele 
100g jemné mouky za minutu. Násypka zvládne obsáh-
nout 850g zrnek, což je dostatečné množství k přípravě 
více jak kilového celozrnného chleba.

������ �� ����� �������� ����� 
          � ������ ������ ������� SANA

����� ������� ��������� �����
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Celozrnná mouka je považována za nejkvalitnější co do 
chuti, struktury i výživových vlastností. 
NNový obilný mlýnek Sana, vyrobený podle tradiční 
německé technologie, umožňuje mletí všech druhů 
obilovin včetně kukuřice. Kamenný mlýnek je vybaven 
silným 360W motorem, který bez problémů umele 
100g jemné mouky za minutu. Násypka zvládne obsáh-
nout 850g zrnek, což je dostatečné množství k přípravě 
více jak kilového celozrnného chleba.

������ �� ����� �������� ����� 
          � ������ ������ ������� SANA

����� ������� ��������� �����
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sirupy 
Milujete chuť čerstvého ovoce? Co si ji tak 
zkusit dopřát v podobě nových sirupů hamé 
sweet? Jsou vyrobeny pouze z jednoho dru-
hu ovoce, s vysokým podílem ovocné šťávy, 
bez umělých sladidel a konzervačních látek. 
v nabídce je pomeranč, malina, bezový květ 
a cola v balení 0,7 l za 59,90 kč.

sirupy
Milujete chuť čerstvého ovoce? Co si ji tak 

sirupyplné chuti

Multifunkční pekárna sana 
je první domácí pekárnou, ve které si vedle čerstvého 
pečiva můžete připravit i vařené těsto, jogurty, sýry, 
acidofi lní mléka, marmelády, sádlo, maso nebo ryby.

více informací naleznete na webových stránkách 
www.mlynky.cz nebo se dozvíte na telefonním čísle 
+420 386 351 961

Normální je nekýchat!!!
Zkuste to jinak… Joalis.

www.joalis.cz

vydejte se na cestu do školy či 
školky s jogurty Maya a Dino.
Mlékárna valašské Meziříčí se společnosti Dai-
ry4Fun připravila pro malé mlsouny novou edi-
ci jogurtů s překvapením. 

ochutnejte zdravou a chutnou svačinku.

více na www.mlekarna-valmez.cz

CO SNÍDAJÍ PRINCEZNY 
NA PIRÁTSKÉM OSTROVĚ? 
Mysli pro princezny a Mysli pro piráty je novinka, která pomů-
že rodičům naučit děti zdravě snídat. obsahuje směs křupavé-
ho základu, doplněnou ovesnými vločkami, ovocem, lupínky 
v čokoládě a barevnými arizony. varianty se liší nepatrně svým 
složením. princezny se mohou těšit na jahody a růžové arizony 
a piráti najdou ve svém Mysli brusinky a modré arizony. použitá 
jsou pouze přírodní barviva. oproti jiným druhům müsli obsahu-
je emco Mysli pro děti o 30% méně cukru. křupavý základ je 
navíc ochucen ovocnou složkou, díky které má specifi ckou chuť. 
Mysli je také obohaceno 7 vitamíny, převážně skupiny B a mi-
nerály – vápníkem a železem. Děti tak s touto snídaní přijímají 
část doporučené denní dávky tolik důležitých složek potravy. 
navíc uvnitř každého výrobku najdou děti dárek. 

www.emco.cz

Chcete 
vařit zdravě?
společnost tefal® nabízí spotřebitelům důmyslné výrobky, které zabezpečují zdra-
vé, vyvážené vaření a zaručené kuchařské výsledky. k obohacení stávající nabíd-
ky nádobí s nepřilnavým povrchem uvádí společnost tefal® novou řadu Ceramic 
Control – prvního nádobí s keramickým povrchem a funkcí thermospot™ – ex-
kluzivním indikátorem správné teploty vaření. tato nová řada se svým jedinečným 
a mimořádně odolným keramickým povrchem umožní mít přípravu jídel stále pod 
kontrolou a zajistí dokonalý gurmánský zážitek!

Více na www.tefal.cz

více na www.mlekarna-valmez.cz

zdravě?

Silikonový NUK 
dudlík Disney – 
Mickey Mouse
oblíbený ortodontický, silikonový dudlík 
Mickey potěšil novou barvou. novinkou 
na trhu je dudlík v neutrální bílé barvě, 
která je ideální pro chlapečky i holčičky.

79 kč  www.nuk.com

 • KVALITNÍ KOŽENÝ SVRŠEK
 • TVAROVANÁ PRODYŠNÁ STÉLKA
 • ODOLNÁ KORKOVÁ PODRÁŽKA
 • ŠIROKÝ VÝBĚR MODELŮ

KOMPLETNÍ KOLEKCE A SEZNAM PRODEJEN NA
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lék panthenol spray s dexpanthenolem je 
ideálním přípravkem do domácí lékárničky. 
pomáhá léčit stejně dobře spáleniny od slu-
níčka jako odřená dětská kolena nebo lokty.

přináší jedinečnou výhodu snadné bezkon-
taktní aplikace. usnadňuje hojení ran a zmír-
ňuje pocity bolesti s tím spojené.

před použitím léku si pozorně přečtěte příba-
lovou informaci.

www.panthenolspray.cz 



nová kolekce
z pletené bavlny 
pro hřejivý podzim!
svetříky, kalhotky a krásné deky z pletené bavlny 
se vám představí v podzimní kolekci na www.
plinky.cz. Jsou barevně sladěné, prodyšné 
a velmi kvalitně opracované. www.plinky.
cz vám rovněž nabízí kompletní výbavičku 
z přírodních materiálů a plenkové vybavení pro 
vaše miminko.

svetříky, kalhotky a krásné deky z pletené bavlny 

www.plinky.

z přírodních materiálů a plenkové vybavení pro 

S Hami příkrmy 
si Váš drobeček zamiluje 
i květák!
Chystáte se s vašim děťátkem na za-
vádění příkrmů? spolehněte se 
na novinku od hami – příkrmy první 
lžička s příchutí květáku, oblíbené 
brokolice či mrkve! hami první lžičky 
nyní díky vylepšené receptuře obsahují 100% zeleniny 
a zároveň jsou zcela bez přidané soli. všechny hami prv-
ní lžičky jsou vyrobeny z prvotřídních, přísně kontrolova-
ných surovin, bez použití jakýkoliv konzervačních látek 
a umělých barviv (podle zákona.) Dejte svému miminku 
vše, co potřebuje!

Doporučená maloobchodní cena: 19,90 kč

více informací hledejte na www.klub-maminek.cz
S Hami prospívám, 
proto se usmívám!

Opravdu zdravá lahev
pokud hledáte na trhu opravdu zdravou lahev, kterou 
byste bez obav mohli nabídnout svým dětem, tak se 
na našem trhu objevila celonerezová lahev purakiki.

lze zakoupit s antikoliko-
vými savičkami pro děti 
od 0 měsíců až po savičky 
pro batolata. Chcete si být 
100% jisti, že se do mlé-
ka nebo pití nedostane nic 
škodlivého?

nechcete čekat až bude za-
kázáná další látka v plasto-
vých lahvičkách? 

pak je pro vás purakiki lah-
vička správnou volbou. 

www.purakiki.cz

Soutěžte s námi 
o 3 volné vstupy 
do nově otevřeného dětského koutku TIME OUT 
v OC ČERNÝ Most.
sotěžní otázka zní: 

Který dětský koutek TIME OUT byl 
realizován jako první?

nápovědu hledejte na www.timeoutplus.cz 
a odpovedi zasilejte na soutez@rodinaaja.cz, 
heslo: tiMe out

Bupi BaBy Šampón
na tělo a vlásky
Jemný příjemně parfemovaný přípravek bez aler-
genů mile překvapí nejednu maminku. Šampón 
je namíchán s neobyčejnou pečlivostí a s ohledem 
na náročné potřeby malých dětí. přípravek obsahuje celou řadu pří-
rodních složek, které jsou šetrné i k té nejjemnější pleti a díky vy-
váženému obsahu lanolínu a panthenolu pokaždé zajišťují optimální 
hydrataci a vláčnost pokožky. příjemná vůně šampónu navíc udělá 
z každého dalšího koupání dokonalý rituál, který děťátko pokaždé 
spolehlivě ukolébá k spánku. 

www.bupibaby.eu.

je namíchán s neobyčejnou pečlivostí a s ohledem 

 • KVALITNÍ KOŽENÝ SVRŠEK
 • TVAROVANÁ PRODYŠNÁ STÉLKA
 • ODOLNÁ KORKOVÁ PODRÁŽKA
 • ŠIROKÝ VÝBĚR MODELŮŠIROKÝ VÝBĚR MODELŮ

KOMPLETNÍ KOLEKCE A SEZNAM PRODEJEN NA

www.bigfish-obuv.cz

PRO ZDRAVÉ NOHY
VAŠICH DĚTÍ

KOMPLETNÍ KOLEKCE A SEZNAM PRODEJEN NA

www.bigfish-obuv.cz

kaleidoskop



1. Dietní chyba: Je potřeba hodně 

cvičit, jenom tak mohu zhubnout

pohyb je samozřejmě základem hubnutí, 

ale ne každý druh je vhodný pro snižování 

hmotnosti. pokud chcete opravdu zhubnout 

(a nikoli zvýšit fyzičku, nebo svalovou hmo-

tu), měla byste si vybírat sport, při kterém 

se spalují tuky a nikoli cukry. Cukry se ze 

svalů spalují v případě intenzivního výdeje 

energie, při kterém tělo sahá po jejím nej-

rychlejším zdroji. proto, aby se vám spalo-

valy tuky, je nutné udržovat delší dobu nižší 

pohybovou frekvenci. obvykle se uvádí, že 

sportovní tempo, při kterém se spalují tuky, 

je takové, při kterém byste byla schopná ješ-

tě mluvit. a doba, po kterou byste se měla 

sportu věnovat? obvykle platí, že tuky se 

začínají spalovat po dvaceti minutách cviče-

ní. takže začněte na půlhodince a pokud se 

dostanete na 45 minut, bude to optimální.

2. Dietní chyba: Musím snížit příjem 

jídla

nic proti menším porcím, ale základem 

úspěšného hubnutí rozhodně není elimi-

nování jídla. pokud chcete dosáhnout níz-

ké váhy, která vám vydrží déle než týden 

po skončení diety, měla byste se spíše za-

měřit na udržování konstantní hladiny cukru 

v krvi. vaše matka se svou dopolední a od-

polední svačinou velmi dobře věděla, co 

dělá. pokud hladina cukru v naší krvi klesne, 

pociťujeme to jako hlad. Jestliže budete jíst 

malé porce vícekrát denně, jste na dobré 

cestě. nicméně to je jen polovina úspěchu.

Důležitým faktorem je totiž glykemický in-

dex potravin. Zatímco určitá jídla vás zasytí 

nadlouho a udrží tedy hladinu vašeho krev-

ního cukru vysoko, je spousta těch, kterými 

se jen „zaplácnete” a je úplně jedno, že je 

budete jíst v hodinových intervalech. pokud 

opravdu stojíte o dlouhodobou změnu, 

měla byste se zajímat o to, jak funguje vaše 

tělo a jak reaguje na jídlo. existuje spous-

ta odborných programů, které vás naučí 

správně jíst a upozorní vás na chyby, které 

děláte ve stravování právě vy.

3. Dietní chyba: Jen hladovkou od-

bourám ty největší špeky.

ano, pokud se vám opravdu podaří hla-

dovku držet pár dnů, kila určitě půjdou 

dolů. Jestliže ale dolů šly, nahoru potom 

poletí. náš organismus je velmi učenlivý 

systém a dokáže se poučit z omylů. tak-

že když mu seberete zdroj energie, sáhne 

sice do svých vlastních rezerv, ale jakmile 

mu přísun energie opět obnovíte, očeká-

vejte bleskurychlou reakci. okamžitě si za-

čne zakládat nové rezervy a co nejrychleji, 

aby měl kam sáhnout v případě, že by se 

vaše hladovka opakovala. Je to normální 

pud sebezáchovy, který se vám rozhodně 

silou vůle nepodaří zlomit. rychlý váhový 

úbytek je vám proto absolutně k ničemu, 

protože si tak zakládáte pouze na prosla-

vený jojo efekt.

4. Dietní chyba: Po páté hodině se nejí.

Máte pravdu. po páté hodině večerní se nejí 

v případě, že chodíte spát v sedm. Dieto-

logové před tímto rozšířeným omylem dů-

razně varují. pokud chodíte každý den spát 

o půlnoci, není nejmenší důvod, proč byste 

měla být sedm hodin o hladu. takové cho-

vání je jen obdobou výše popsané hladovky 

a zakládáte si jen na další váhové problémy. 

odborníci doporučují jíst poslední jídlo při-

bližně dvě hodiny před tím, než jdete spát. 

o tom, že má jít o jídlo lehké a snadno stra-

vitelné zřejmě nemá cenu se zmiňovat.

www.rodinaaja.cz72
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Být štíhlý znamená být úspěšný. alespoň se tak všichni kolem nás tváří. 

Štíhlá blondýnka slaví jistě větší úspěch, než baculatá brunetka. Můžeme si 

stokrát říkat, že nezáleží na tom, jak vypadáme zvenku, ale jací jsme uvnitř, 

přesto na tom tak trochu záleží…  pojďme se tedy podívat, jaké děláme 

největší chyby ve své snaze stát se krásnými a štíhlými…

největší dietní 
Chyby
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5. Dietní chyba: Ať žije ovoce a ze-

lenina!

ano, ať žijí! nicméně, jestliže toužíte po vá-

hovém úbytku, zcela určitě ho nedosáhne-

te pouhou konzumací ovoce a zeleniny. 

velmi rozšířeným omylem je nahrazování 

sladkostí ovocem. Je samozřejmě lepší, 

když místo po čokoládě sáhnete po baná-

nu, ale ovoce má velký obsah cukrů. stejná 

situace je i u ovocných džusů a šťáv. 100% 

ovocná šťáva je jistě zdravá, rozhodně ov-

šem není dietní. Místo množství jakéhokoli 

ovoce byste si měla vybírat druhy bohaté 

na vlákninu s velkým obsahem vody.

Zelenina je na tom z pohledu snižování 

váhy o něco lépe. nicméně i tady byste 

měla být trochu opatrná. nemá cenu na-

hrazovat ostatní složky jídelníčku zeleni-

nou a snažit se stravovat se pouze zeleni-

nou. například papriky jsou považovány 

za elixír zdraví a mládí, jenže jejich přílišná 

konzumace snižuje srážlivost krve, dráždí 

žaludeční sliznici a zpomaluje hojení ran. 

snažte se o pestrost a barevnost jídelníč-

ku. Jedno z dietologických pravidel říká, že 

na talíři by mělo být zastoupeno nejméně 

pět barev.

6. Dietní chyba: Jím výrobky light a dia 

některé light výrobky jsou dobré, ale samy 

o sobě nás nespasí. u light mozzarelly sice 

ušetříme 300 kJ, ale když sníte o jeden kus 

pečiva víc, bude to spíš horší než lepší. li-

ght jogurt může mít stejně nebo více kilo-

joulů než polotučný jogurt, když obsahuje 

hodně sacharidů. Možná vás také napadlo 

místo sladkostí nakupovat různé diavýrobky. 

Jenomže diavýrobky jsou stejně energetic-

ké jako normální cukr, jen jsou vhodné pro 

diabetiky. Jsou slazené sorbitem, a ten má 

stejnou kalorickou hodnotu jako cukr. Dia je 

pro diabetiky, a ne do diety. 

7. Dietní chyba: Při hubnutí nesmím 

pít kávu 

tento názor nemá žádné opodstatnění. 

káva má při hubnutí pozitivní účinek. Jed-

nak pomáhá kompenzovat nízký krevní 

tlak. kromě toho obsahuje mnoho antioxi-

dantů, které pomáhají při likvidaci volných 

radikálů v organismu. kofein stimuluje – 

sice málo, ale přece – výdej energie formou 

tepla, mírně tedy zvýší energetický obrat.

8. Dietní chyba: Čokoláda, která ob-

sahuje sklenici mléka, je zdravá 

kvalita čokolády se posuzuje podle podílu 

kakaa. aby mohla být označena jako čoko-

láda, musí jeho podíl činit nejméně 25 %. 

čokoláda, která údajně obsahuje skleni-

ci mléka, má jen patnáct procent kakaa, 

takže to je pouze pochutina s kakaem. 

vápník do ní dodáván uměle, a obsahuje 

velké množství tuku. v takovém případě se 

vápník do těla vstřebává jen zčásti. a proto 

při chuti na čokoládu volíme z těch, které 

obsahují 70 a více procent kakaa. pokud 

nám hořká čokoláda nechutná, můžeme 

vyzkoušet různé příchutě, například s má-

tou nebo chilli papričkami.

�� ZáklaDní ZásaDy 
správného  huBnutí
• snížení energetického příjmu (ne však 

více než na 5000 kJ) a zároveň je nut-

né zvýšit energetický výdej 

• pravidelně sportujte 

• Jezte pravidelně v malých dávkách 

(nejlépe je rozdělit si jídlo na pět porcí) 

• Dodržujte pravidelný pitný režim (nej-

lépe 2,5 litru tekutin) 

• konzumujte raději potraviny s nižším 

obsahem tuku 

• nesnažte se upřednostňovat jedny po-

traviny na úkor druhých 

• Jezte pomalu a jídlo pečlivě rozžvýkejte

-if-

Foto: saMphoto.cz

Zdroj: Zena.cz, doktoronline,

 Mgr. iva Belasová - merrylinka.cz
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Boj s rakovinou 

už jednou vyhrál. 

Dokáže to 
i podruhé?

v pouhých devětadvaceti letech má optimistický 

tomáš za sebou tolik, co si jen málokdo z nás 

dovede představit. Boj s rakovinou vyhrál teprve 

nedávno. Chvilku poté, co se jeho život vrátil 

do starých kolejí, ho ale nemoc zastihla znovu. Jaké 

je, čelit tomu podruhé?

www.rodinaaja.cz75
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po telefonické domluvě se s tomášem, 

kvůli jeho špatné imunitě, scházíme v jeho 

bytě v panelákovém domě v centru prahy. 

tom je jako obvykle optimisticky naladěn, 

je z něho cítit pozitivní energie a rozhodně 

mu nechybí smysl pro humor. vtipy, které 

jsou někdy i z ostřejšího soudku, ho neo-

pouští ani při našem příjemném, avšak mís-

ty mrazivém rozhovoru.

�� toMe, Jak se CítíŠ?
na tuhle otázku se těžko odpovídá, proto-

že mám tendenci ti říct, že se mám dobře, 

zatímco v podstatě se zase až tak dobře ne-

mám. to znamená, že mne nic nebolí ale, 

samozřejmě vzhledem k situaci se úplně 

dobře nemám. 

�� seZnáMíŠ nás teDy s tíM, Co 
pŘesně ti Je?
Jo. (smích) to, co mi je se jmenuje akutní 

myeloblastická leukémie, která je v mém 

případě způsobená předchozí léčbou ra-

koviny lymfatických uzlin, tzv. hodgkino-

va lymfomu. v podstatě ta nemoc spočí-

vá v tom, že moje krvetvorba je narušená, 

mé bílé, červené a vlastně všechny ostatní 

krvinky se nevyvíjejí tak, jak by se vyvíjet 

měly. vyvíjí se do podoby rakovinových 

buněk, kterým se říká blasty, které jed-

nak přežívají hrozně dlouho, to znamená, 

že je mé tělo neumí nějakým přirozeným 

způsobem zabít, jednak neumějí plnit 

svojí funkci, kterou by plnit měly a také 

utlačují zdravou krvetvorbu. to znamená, 

že kdyby se ta nemoc nechala rozvinout 

bez jakékoli léčby, tak by mi nakonec se-

lhala imunita, a pak by mne zabilo prak-

ticky cokoliv.

�� ZMiňuJeŠ pŘeDChoZí léčBu 
rakoviny lyMFatiCkýCh uZlin. 
kDy k toMu DoŠlo a Jaký Byl 
průBěh?
 postupně mi ji objevovali už od roku 

2009, ale nemohli pořád přijít na to, co 

mi je, takže jsem se začal léčit až v květnu 

2010. léčba probíhala formou chemotera-

pií, podstoupil jsem osm třítýdenních cyk-

lů chemoterapie, nespočet transfúzí krve 

a rok jsem byl mimo schopnost pracovat. 

Měl jsem neschopenku, poté nakonec in-

validní důchod… a léčba probíhala prostě 

tak, jak probíhá léčba rakoviny. kvůli che-

moterapii má člověk oslabenou imunitu, 

přijde o vlasy, o chuť a nakonec jsem na pár 

měsíců přišel i o cit v prstech. to bylo doce-

la dobrý (smích).

ČEKÁNÍ NA TRANSPLANTACI

�� Co tě teDy MoMentálně 
čeká? Co JeŠtě MusíŠ 
poDstoupit pro to, aBy ses 
uZDravil?
tak to nejdůležitější co mě čeká je transplan-

tace kostní dřeně od cizího dárce, což je 

poměrně složitá procedura, která začíná 

vysokou dávkou chemoterapie, pokračuje 

celotělovým ozařováním, a poté několik 

týdnů čekání na to, jestli se ta transplan-

tace alespoň nějakým způsobem podařila. 

no poté následuje mnohaměsíční, spíše 

i několikaletá rekonvalescence. 

�� Jak Jsi ZMínil, DárCeM 
kostní DŘeně BuDe někDo CiZí. 
proč a Jak se k toMu takový 
CiZí člověk Dostane?
Je to proto, že moje krvetvorné buňky už 

jsou prostě zničené všemi těmi chemotera-

piemi, a i když se podaří tu nemoc dostat 

pod kontrolu, tak ona se stejně dřív nebo 

později objeví znovu. a právě proto potře-

buji nahradit svojí vlastní krvetvorbu krve-

tvorbou zdravého člověka. problém spočí-

vá v tom, že aby se tohle dalo udělat, tak 

člověk, který mi daruje svojí kostní dřeň, se 

mnou musí být nějakým způsobem kom-

patibilní. to znamená, že se musí shodovat 

v určitých znacích a samozřejmě je velký 

problém takového člověka najít. a proto 

existují registry dárců kostní dřeně, kde se 

může zaregistrovat prakticky každý zdravý 

člověk a tím zvýší pravděpodobnost toho, 

že každý nemocný najde svého dárce, který 

pro něj bude vhodný. 

�� Jaké Byly tvé poCity, kDyž ti 
lékaŘi sDělili tvou DiagnÓZu? 
Bylo to steJné Jako pŘeD tŘeMi 
lety? 
ne, určitě to nebylo stejné jako před třemi 

lety. vlastně už když se paní doktorka po-

prvé podívala na ta kontrolní vyšetření a já 

jsem na ní viděl, že něco není v pořádku, 

tak v tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. 

protože, člověk si to sice nepřipouští, ale ta-

kovej ten strach z toho, že se něco stane, 

se objeví strašně rychle a je strašně moc in-

tenzivní. a to bylo doopravdy ještě předtím, 

než mi něco diagnostikovali. stačilo, že se 

doktorka na ty testy jen podívala tím svým 

zkoumavým pohledem, který jsem samo-

zřejmě dobře znal. takže následovala rychlá 

procedura odběru kostní dřeně a dva dny 

potom, mi už řekli tuhle diagnózu. a ten 

pocit je v podstatě strašně těžko popsatel-

nej, protože ... představ si to, jako když lezeš 

po útesu, strašně dlouho, vylezeš až úplně 

nahoru, vyškrábeš se tam téměř z posled-

ních sil, rozhlédneš se okolo, jak je tam krás-

ně a najednou se ti to pod nohama utrhne 

a ty zase padáš dolů a nemůžeš s tím dě-

lat vůbec nic. potom tedy zase nastalo pár 

špatných dní, kdy se to člověk snaží nějakým 

způsobem přebrat a jsou tam vlastně takové 

dva zásadní body. Jednak to musíš říct těm 

lidem okolo sebe, což není vždycky úplně 

jednoduché a musíš počítat s tím, že se ty 

lidi začnou hroutit. nevíš, jak se budou cho-

vat a jak na to budou reagovat. a zároveň 

se s tím nějakým způsobem snažíš vyrovnat 

v sobě a přebrat si, co to vlastně všechno 

znamená. pak projdeš různýma fázema. 

nejdřív si vůbec nechceš připustit že se něco 

takového stalo, poté máš chuť skočit z okna 

protože nevíš co máš dělat (smích), pak je-

nom sedíš a čumíš do zdi… a takhle to jde 

v podstatě do té doby, než se s tím nějakým 

způsobem vyrovnáváš. 

�� takže po Druhé to pro teBe 
Bylo těžŠí než poprvé?
Jo, to rozhodně bylo. poprvé to bylo tako-

vé, že jsem si říkal, no je ti špatně, jsi ne-

mocnej, tak se budeš nějak léčit a vyléčíš 

se. to bylo v podstatě celé. takže můj pří-

stup poprvé byl takový, že jsem si nechtěl 

připustit to, jak moc je to vážný. už i hlavně 

proto že hodgkinův lymfom je jeden z nej-

lépe léčitelných lymfomů.

NEMOCNICE 
JE PĚTIHVĚZDIČKOVÝ 
HOTEL…

�� pŘeD pár Dny Jsi opustil 
neMoCniCi a nyní proBíhá tvá 
rekonvalesCenCe v DoMáCíM 
prostŘeDí. Jsi ráD, že Jsi DoMa?
Jo, jsem rád, že jsem doma. (smích) ale 

zároveň to, že jsem doma, s sebou nese 

spoustu starostí. nemocnice byl pro mne 

ve své podstatě pětihvězdičkový hotel, uvaří, 

uklidí, povléknou, postarají se o všechno... 

nemusíš tam nic dělat. tady si musím vařit, 

uklízet, prát, občas jít něco nakoupit a tak 

různě. na druhou stranu budit se v nemoc-

nici každé ráno v půl šesté, aby mi odebrali 

krev, změřil tlak a takové ty věci... to je pro 

člověka, který je zvyklý chodit pozdě spát 

a pozdě vstávat, opravdu peklo. i přesto že 

jsem v nemocnici byl hodně dlouho, na to-

hle jsem si opravdu nezvyknul.
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�� BuDeŠ se teDy 
Do neMoCniCe JeŠtě vraCet? 
neBo Jak proBíhaJí kontroly?
vracet se tam ještě určitě budu, protože 

mě čeká ta transplantace kostní dřeně. 

a to bude znamenat, že budu v nemoc-

nici další minimálně měsíc a půl. a jinak 

tedy samozřejmě jezdím na kontroly 

poměrně intenzivně, což znamená tedy 

skoro obden. 

�� Jak Dlouhou DoBu Jsi 
strávil v neMoCniCi oD určení 
DiagnÓZy?
Dohromady, až do teď to bylo asi šest 

týdnů, plus jeden týden jsem mohl strávit 

doma. 

�� takže v neMoCniCi už Jsi 
ZnáMý. Jaký Je taM personál 
a Co něJaké pěkné sestŘičky?
sám za sebe musím říct, že jsem možná 

měl kliku, ale na personál si rozhodně 

nemůžu stěžovat. všichni jsou milí, pro-

fesionální a vážně nemám nikomu prak-

ticky co vytknout. a sestřičky? všechny, 

se kterými jsem se setkal, byly sympatické 

a milé. a musím se přiznat, že s někte-

rými z nich jsem trochu fl irtoval (smích), 

protože mě to bavilo a protože se mi fakt 

líbily.

�� MoMentálně Jsi teDa 
DoMa a vZhleDeM k toMu 
že JseM taDy s teBou, viDíM, 
že návŠtěvy MůžeŠ Mít. Bylo 
toMu tak i v neMoCniCi?
Bylo. nicméně já jsem ten první mě-

síc v nemocnici byl ve speciálním po-

koji, který je určen pro pacienty před 

a po transplantaci kostní dřeně a kde 

tedy byl poměrně přísný režim. s tím že 

ke mně nikdy nemohlo víc lidí než jeden, 

museli být vždycky zdraví a museli mít 

vydezinfikované ruce, gumové rukavi-

ce, takovou igelitovou zástěru, návleky 

a roušku. na začátku, vždycky když tam 

někdo přišel tak jsem si ty lidi fotil, pro-

tože všichni vypadali jako řezníci, kteří 

jdou k nějaké krávě na porážku (smích).

�� viDíM teDy, že návŠtěv si 
Měl spoustu i v neMoCniCi 
a MáŠ i teď DoMa. ChoDila 
Z teBou Jen roDina neBo 
i pŘátelé?
Bylo to docela zajímavé, protože kromě pár 

přátel, které kolem sebe mám už strašně 

dlouho, se u mě objevilo i pár lidí, které jsem 

neviděl celá léta, prakticky se ozvali z niče-

ho nic, což pro mě bylo hrozně příjemné 

a zajímavé rozptýlení z toho nemocničního 

života. ale zase bych neřekl, že těch lidí bylo 

vyloženě hodně. člověk je po chemoterapii 

hodně unavený, takže když mi třeba v jeden 

den přišli na návštěvu tři lidé, už jsem toho 

měl plné zuby. nakonec jsem se snažil si ty 

návštěvy nějakým způsobem řídit tak, aby 

jich nebylo moc, ale aby ten, kdo za mnou 

přijít chtěl, aby přijít mohl. 

�� kDo tě teDy neJvíCe 
poDpoŘil?
na to se opravdu hodně těžko odpovídá, 

ale ono je to spíš tak, že každý z těch lidí, 

kteří se se mnou o té nemoci bavili, nebo 

kdo zareagoval na to, že jsem začal psát 

blog, každý z těchto lidí v tom hrál něja-

kou roli. nedá se říct, že mě v tomhle ně-

jak podpořil nejvíce jeden jediný člověk, 

ale zájem těch všech lidí o mě, to bylo 

to, co mě dodnes podporuje nejvíc. Jinak 

samozřejmě člověk cítí největší podporu 

u rodičů a u těch nejbližších přátel. ale 

vypíchnout z toho jednoho jediného člo-

věka opravdu není možné.

�� MáŠ něJakou speCiální 
Dietu neBo MůžeŠ Jíst vŠeChno 
Co hrDlo ráčí?
Mám speciální dietu, je to dieta nízkobak-

teriální. vlastně jde o to, že tím jak mám 

sníženou imunitu prakticky na nulu, tak se 

musím vyhýbat jakýmkoli potravinám, kte-

ré by, i třeba potenciálně, mohly být kon-

taminované jakýmikoli bakteriemi, plís-

němi a podobně. to znamená, že můžu 

jíst prakticky cokoli, co je sterilizované, 

pasterované, pořádně tepelně upravené, 

balené. a na druhou stranu se musím vy-

hýbat třeba čerstvé zelenině, plísňovým sý-

rům nebo jogurtům s živou kulturou. Dále 

také některým druhům ovoce, které se 

nedají loupat. ale za sebe musím říct, že 

mě to moc neomezuje, není to zaměřené 

na nějakou určitou potravinu, kterou bych 

vyloženě nesměl jíst, jde jen o to, aby se 

do mě nedostaly nějaké bakterie, které by 

si pak naopak smlsly na mě (smích).

když to opravdu hodně zjednodu-
ším, tak celá chemoterapie tedy 
vlastně spočívá v tom, že se člově-
ku podávají jedy, které ho postupně 
zabíjejí a spoléhá se na to, že toho 
lidský organismus vydrží o dost víc 
než rakovina.

léčba pak probíhá v cyklech (různě 
dlouhých, různě intenzivních apod.), 
kdy se podají cytostatika, která po-
měrně rychle splní svoji funkci a pak 
se člověk „udržuje naživu” do doby, 
kdy je schopen nastoupit na další 
cyklus... a takto několikrát dokola.
no, a abych to na závěr trochu od-
lehčil, přečtěte si humornou říkanku 
z prostředí hematologie:

Mraveneček v lese kácel,
seknul se a vykrvácel,
marně stínal pěstičky,

neměl krevní destičky!“

Úryvky 
z blogu

„ve stavu, v jakém jsem teď já, má každý projev nemoci 

navíc rozměr psychický. nejspíš je úplně jedno, v jakém jste 

zrovna rozpoložení (a já si o sobě myslím, že jsem stále 

hodně v pohodě), každý náznak jakékoliv komplikace vy-

volá strach. strach z toho, co se bude dít dál, jak vážná 

komplikace to může být, strach z toho, že bude člověka 

něco bolet, strach…tentokrát to je jenom trochu slabost 

a únava, ale co to bude příště?“
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ŽIVOT 
JE OPRAVDU KRÁTKEJ…

�� pokuD člověka postihne 
neMoC Jako Je tato, určitě 
to člověku ZMění pohleD 
na svět.  Jak se ZMěnil tvůJ 
žeBŘíček hoDnot?
Já jsem v tomhle byl strašně ovlivněný tím, 

že tu první nemoc jsem si vážně moc nepři-

pouštěl, takže jsem třeba i já osobně čekal, 

že poprvé mě ta rakovina změní daleko 

víc. a ona nakonec asi změnila, ale asi ne 

tak, jak by lidé čekali. nicméně je pravda, 

že jsem si začal spoustu věcí daleko víc uží-

vat. ale třeba strašně dlouho mi trvalo, než 

jsem si uvědomil, že ten život je opravdu 

krátkej, že bych nikdy neměl stát někde 

na místě ale, že bych pořád měl jít někam 

dál, dopředu. to jsem si vlastně uvědomil 

poměrně nedávno a samozřejmě že moje 

současná diagnóza to hodně umocnila.

�� toMáŠi, srŠí Z teBe 
neskutečná energie. Jaký 
MáŠ náZor na to, Jak 
velkou roli hraJe pŘi těChto 
oneMoCněníCh psyChika?
Já si troufám říct, že ta psychika tam hraje 

tu roli naprosto rozhodující. Já jsem tře-

ba zažil před třemi lety kamarádku, která 

z chemoterapie zvracela ještě předtím, než 

jí vůbec dostala, protože prostě měla strach 

z toho, že jí bude špatně a bylo na ní straš-

ně vidět, že je z toho všeho ve stresu. když 

se člověk naladí na to, že mu bude špat-

ně, tak mu prostě nakonec bude špatně. 

samozřejmě to nefunguje úplně stopro-

centně, ale já si troufám říct, že tu první 

nemoc jsem překonal zejména tím, že jsem 

si z toho nic nedělal a snažil jsem se být 

v pohodě.  teď je to trochu těžší. poslední 

týden, co jsem byl v nemocnici, jsem měl 

strach, že mi bude špatně a vážně mi moc 

dobře nebylo. opravdu je to tentokrát těž-

ší, být naladěn správně.

�� Jaké Jsou Finanční náklaDy 
na léčBu? hraDíŠ si Je sáM 
neBo to JDe na poJiŠťovnu?
Moje fi nanční náklady na léčbu jsou prak-

ticky minimální. když pominu ušlý zisk, tak 

většinu nákladů na léčbu hradí pojišťovna. 

�� a Co tvé ZaMěstnání? 
Má tvůJ ZaMěstnavatel 
poChopení neBo si Musel 
skončit?
Já jsem už asi rok osvč, to znamená, že 

pracuji na živnostenský list a měl jsem ně-

jaký kontrakt i v době, kdy jsem teď byl 

v nemocnici, a ten se mi po domluvě s tou 

fi rmou podařilo dodržet, ale momentálně 

jsem bez práce. 

�� aByChoM stále 
neroZeBírali tvou neMoC, 
proZraDíŠ náM něJaké 
vyhlíDky Do BuDouCna? 
něJaké Cíle, kterýCh By Jsi 
Chtěl Dosáhnout?
(smích) víš, není to tak že bych do bu-

doucna neměl žádné plány, to ne. Já jsem 

chtěl odjet třeba pracovat  na nějaký čas 

do ameriky… na druhou stranu, teď ale 

nejsem v takové životní situaci, abych si 

mohl dovolit nějak moc do budoucna plá-

novat, protože nevím, co bude zítra, ne-

vím, co bude za měsíc. samozřejmě nějaké 

nápady co bych chtěl v budoucnu dělat 

a čeho dosáhnout mám, ale nejsou na po-

řadí dne. teď momentálně se soustředím 

hlavně na to, abych byl v klidu, abych se dal 

dohromady, a pak se prostě uvidí, co dál. 
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�� víM, že se svou neMoCí 
netaJíŠ a inForMaCe 
o průBěhu uveŘeJňuJeŠ 
na tvůJ Blog. Jak tě to 
napaDlo?
Řekněme, že to je můj způsob toho, jak se 

s tou nemocí vyrovnat. Já jsem před těmi 

třemi lety o nemoci nemluvil. vlastně, kdo 

se nezeptal, tak o mne nic nevěděl. nešířil 

jsem to nějakým aktivním způsobem dál, 

než bylo nezbytně nutné. ale teď jsem pro-

stě měl chuť to vykřičet do světa, a když to 

trošku nadnesu, tak to břemeno rozptýlit 

trošku mezi lidi, abych ho nemusel nést 

sám. Což na jednu stranu bude asi znít 

trošku sobecky, ale mne to nějakým způ-

sobem hrozně pomůže, protože vím, že mě 

ty lidi budou podporovat a já tu jejich pod-

poru cítím, a to je to co mě drží nad vodou. 

a zároveň se ty lidi budou moc dozvědět 

něco o tom, jak vlastně tyhle nemoci pro-

bíhají. no, a třeba z toho jednou nakonec 

vznikne nějaká kniha. (smích) Co já vím. Já 

bych těm lidem strašně rád přiblížil, jak to 

všechno probíhá, protože ne moc lidí s ra-

kovinou přišlo osobně do styku a ti lidé si 

to vůbec neumí představit a většina z nich 

neví, jak se to léčí. a ten blog by měla být 

jedna z cest, jak se k těm zážitkům dostat 

opravdu z první ruky. Já jsem třeba zjistil, že 

spoustu lidí ani neví, co to je chemoterapie. 

�� Jak často na Blog píŠeŠ 
a kDe na něJ oDkaZuJeŠ?
snažím se psát jednou až dvakrát do týdne, 

ale hodně záleží na tom, jestli se děje něco 

zajímavého nebo jestli já začnu přemýšlet 

nad něčím zajímavým, co s tou nemocí sou-

visí a jestli se mi zrovna chce. (smích) Jinak 

odkazy dávám na svůj facebookový  profi l. 

ale samozřejmě ten blog má nějakou adre-

su, na kterou se každý může podívat. 

�� MáŠ straCh?
Jo, mám. 

pokud vás zajímá, jak průběh tomášovi 

nemoci pokračuje, sledujte nové příspěvky 

na jeho blogu na adrese:

www.bojsleukemii.blogspot.cz

text: Denisa Dvořáková, 

foto autorka a archiv rodiny

 autorka je studentkou univerzity Jana 

amose komenského v praze
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TO JE HOUPÁNÍ, ŠPLHÁNÍ A ZÁBAVA CELÝ DEN A ZA KAŽDÉHO POČASÍ!TO JE HOUPÁNÍ, ŠPLHÁNÍ A ZÁBAVA CELÝ DEN A ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

snadná montáž bez vrtání
vysoká nosnost - 100 kg
potřebná plocha od 0,6m2

certifi kace s nejvyšší kvalitoucertifi kace s nejvyšší kvalitou

www.suprafort.cz dětské sportovní a zábavní sestavy

- SPOUSTA LEGRACE NA MALÉM PROSTORU      
  U VÁS DOMA

- SESTAVY JSOU VHODNÉ TAKÉ PRO ŠKOLY,   
  ŠKOLKY, MATEŘSKÁ CENTRA, HRACÍ 
  KOUTKY APOD.

- PŘIROZENÝ TRÉNINK OBRATNOSTI 
  A SÍLY VAŠICH DĚTÍ JIŽ OD 3 LET !

- LEPŠÍ ZDRAVÍ A FYZICKÁ ZDATNOST 
  PRO CELOU RODINU

SOUTĚŽ
Odpovězte na otázku:
Jaké ocenění získal SUPRAFORT v tomto roce?
 a vyhrajte 1. cenu - přenosný dětský bazének s míčky v hodnotě 4900 Kč
nebo 2. a 3. cenu - slevu 25% na kteroukoliv sestavu SUPRAFORT.
Přihlaste se do 31.10.2013 na www.suprafort.cz a odpověď napište do poznámky.

suprafort _ 210x148mm _ 5mm spad.indd   1 30.8.13   9:27
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SEMINÁŘ PIERRA FRANCKHA:
NAJDI ZNOVU SEBE SAMA! JAK DOSÁHNOUT 
SVÝCH CÍLŮ A NAPLŇOVAT SVÉ VIZE!

Pierre Franckh – autor knih: Jak si správně přát, Přejte si jednoduše, ale úspěšně!, 
Pravidla pro šťastnou lásku, Zákon rezonance, Přejte si být štíhlí, Příběhy o přáních...

Kdy: Sobota 19. 10. 2013, 10.00 – 17.00 hodin

Kde:   Radiopalác, Vinohradská 1789/40, Praha-Vinohrady 
(pod Vinohradským pavilonem)
GPS: N 50°4.63085‘, E 14°26.39523‘

Dopravní spojení:  Tramvaj č. 11, zastávka – Vinohradská tržnice

Cena: 1 200 Kč

Vstupenky od 1. 5. 2013 v síti TICKETPRO a v předprodeji v pobočce ANAG, spol. s r.o, 
Mozarteum, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, tel.: 222 519 092, nebo 
Gabriela Frantíková, tel.: 585 757 425, e-mail: frantikova@anag.cz

Na místě bude možné zakoupit všechny knihy P. Franckha, které dosud vydalo 
nakladatelství ANAG, se slevou 30%.
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Vstupenky od 1. 5. 2013 v síti TICKETPRO a v předprodeji v pobočce ANAG, spol. s r.o, 
Mozarteum, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, tel.: 222 519 092, nebo
Gabriela Frantíková, tel.: 585 757 425, e-mail: frantikova@anag.cz

Na místě bude možné zakoupit všechny knihy P. Franckha, které dosud vydalo
nakladatelství ANAG, se slevou 30%.

Další úspěšný seminář 
s Pierrem Franckhem vám 
pomůže odpovědět na otázky:

Jste šťastní?

Sníte o tom, 
že budete žít svůj vlastní život?

Jste otevření novým 
poznatkům a změnám?

Dokážete využít 
svůj vnitřní potenciál?

Umíte „přepsat“ 
své staré návyky a zvyklosti?

Dokážete zastavit svého 
„vnitřního kritika“?

Pomocí praktických cvičení 
a díky vlastním zkušenostem 
vám Pierre ukáže, že změnit svůj 
život můžete vždycky. A také vám 
prozradí, jak na to…

S sebou psací potřeby a blok.
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V srdci kovboje…V s jejej …
Klusot koní, písek, kolty proklatě nízko 

a cinkání ostruh při chůzi, to vše je nepostradatelné 
v každém westernovém fi lmu. K tomu pár panáků whisky, krásná žena, 

vpád sousedního klanu indiánů a celovečerní přestřelka je na světě. 
Avšak, zapátrejme v našich dětských hrách, a přiznejme si, 

že nejeden z nás snil o tom, být kovbojem. Zachraňovat město 
od zločinců, být nejrychlejší pistolník široko daleko 

nebo jezdit se svou bandou po prériích divokého západu. 
Proto, pojďme si splnit naše sny…

hned na začátku se však musím přiznat. Já 

snila o zámku se zahradou, o nadýchaných  

šatech s vlečkou, o zlatavé korunce a stře-

víčkách. o krásném princi na koni, který se 

nehoní za žádnou bandou lupičů ani není 

cítit po střelném prachu. ale jak každý víme, 

realita je jiná. proto mě právě jeden takový 

kovboj zavedl do tajuplných míst westerno-

vého světa. Zavedl mě do Westernového 

městečka v Boskovicích.

než jsem zavítala do onoho westernového 

městečka, znala jsem pouze  jméno Jessiho 

Jamese jako nejhoršího lupiče všech dob, pí-

seň od Waldemara Matušky - všichni jsou už 

v Mexiku a měla jsem velmi špatné představy 

o divokém západu z limonádového Joe. ale 

jen co vkročíte do areálu městečka, dýchne 

na vás kouzlo dobrodružství, volnost kovbojů 

a vůně koňských kopyt. učarují  vám staroby-

lé budovy, dámy v korzetech a příjemné tóny 

banja které se linou po celém areálu. 

Jako dnes si vzpomínám na první návště-

vu před necelými čtyřmi roky. Bylo krátce 

po zimě a městečko se pomalu probouzelo 

ze sněhového nánosu. Z teepee vycházel 

kouř, po hlavní ulici běhaly husy a kdosi 

opravoval doškovanou střechu na místní 

bance. už tehdy jsem se zamilovala. Došla 

jsem až do saloonu a zde mi došla slova. 

tady už to cítí a vidí každý. načervenalá bar-

va stěn, starší pán hrající na piáno, bizoní 

hlava nad hlavními dveřmi a tanečnice stojící 

u baru. Jen co si dosednete, tak víte, že to 

bude běh na dlouho trať. a opravdu tomu 

tak bylo. protože pro další tři léta to byly mé 

letní prázdniny…
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�� kuDy kaM?
pokud hledáte nápad na celodenní výlet, je 

to pro vás místo jako stvořené. a myslím si, 

že by se vyplatilo zůstat v tomto nádherném 

kraji klidně i celý týden. Jak již bylo řečeno, 

westernový areál se nachází v Boskovicích. 

ty leží ve střední Moravě asi 40 km sever-

ně od Brna na hranici mezi Boskovickou 

brázdou a Drahanskou vrchovinou v nad-

mořské výšce asi 380 metrů. Jsou obklopeny 

pěknými lesy Drahanské vrchoviny. v okolí 

města je řada značených turistických tras, 

které směřují do klidových zón kunštátska 

s pískovcovou jeskyní v rudce. Boskovice se 

nacházejí v severní části Moravského krasu 

se sloupsko - Šošůvskými jeskyněmi a další-

mi lokalitami krasového území. 

Moravský kras je druhá nejstarší Chráněná 

krajinná oblast v české republice. na celém 

území Moravského krasu je známo více než 

1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných ve-

řejnosti. a to punkevní jeskyně s možností 

plavby na podzemní říčce punkvě spojené 

s prohlídkou dna propasti Macocha, kate-

řinská jeskyně, která je známá unikátními 

hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bo-

hatou a barevnou krápníkovou výzdobou 

a sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mo-

hutnými chodbami a podzemními propast-

mi. Je dobré v letních měsících, kdy nával 

turistů roste si raději místo na prohlídku 

zarezervovat. určitě nebudete litovat, krása 

matky přírody je nekonečná. Je tedy jasné, 

že originalitě westernového areálu nahrává 

také dobré rozpoložení.

ale Boskovice mají také mnoho historických 

a kulturních památek. například na roz-

hraní Malé hané a Drahanské vrchoviny 

se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná 

romantická zřícenina goticko-renesančního 

boskovického hradu. i když se z původně 

mohutné stavby dochovalo pouze jen torzo 

hradního paláce, nabízí nám impozantní vý-

hled do zdejší malebné krajiny. technickou 

zajímavost představuje 26 metrů hluboká 

studna poháněná dřevěným šlapacím ko-

lem, jediným funkčním v republice. Dále pak 

boskovický zámek, kde na jeho místě dříve 

stával dominikánský klášter, který po svém 

zrušení sloužil krátce jako manufaktura 

na výrobu barviv. v roce 1819 za Františ-

ka Xavera Ditrichsteina započala přestavba 

kláštera na honosné zámecké sídlo. v roce 

1826 byla stavba v areálu volného anglické-

ho parku dokončena. vznikl tak jeden z nej-

půvabnějších empírových zámků na Mora-

vě, který si svou slohovou čistotu udržel až 

do současnosti.

ale co opravdu nesmíme zapomenout zmí-

nit je, že Boskovice patří mezi nejvýznam-

nější střediska židovského osídlení na Mora-

vě. první židé se zde usídlili poměrně záhy 

po založení městečka; podstatnou okolností 

se stala poloha Boskovic jako stanice při 

dálkových obchodních cestách. nejstarší 

písemná zpráva o židech v Boskovicích se 

vztahuje již k desetiletí kolem roku 1343. 

židovská obec se za příznivých okolností 

zdárně rozvíjela, nejpravděpodobnější da-

tum jejího vzniku je však až v první polovině 

16. století. Boskovičtí židé se živili zejména 

obchodem, ale v 19. století se stali zaklada-

teli moderní průmyslové výroby. tedy díky 

existenci židovského ghéta, můžeme v Bo-

skovicích nalézt židovskou čtvrť, synagogu 

a židovský hřbitov. většina židů v Boskovi-

cích se před válkou hlásila k německé ná-

rodnosti, mluvila německy, česky uměli jen 

někteří. Řada z nich pociťovala velké obavy 

o další osud svůj i svých rodin, zejména když 

byli svědkem dramatických událostí vzniku 

státu. Během několika let však židé ztratili 

obavy z nových poměrů a většina se přihlá-

sila k nové židovské národnosti nebo přímo 

k národnosti československé. válečné útra-

py přežilo 14 osob. Do dnešních dnů žijí již 

jen čtyři svědkové nacistických hrůz.

Celkový počet židovských obětí holokaustu 

na Boskovicku činí 473 osob.

Boskovice jsou známé nejen svou historií, 

ale také řadou kulturních akcí, které se zde 

pořádají. například festival pro již zmiňo-

vanou židovskou čtvrť. není to festival jen 

s židovskou tématikou. najdete tu kvalitní 

„nekomerční“ nabídku hudby, výstavy, diva-

delní představení, fi lmy či autorské čtení, ale 

především poklidnou atmosférou a dobré 

zázemím, které si užívají i rodiny s malými 

dětmi. Boskovický festival, na rozdíl od ji-

ných, probíhá v celém městě a v tom spočívá 

jeho výjimečnost. tedy v jedné části města 

můžete zaskočit na místní činoherní divadlo, 

na druhé straně si můžete projít ulice plné 

stánků s delikatesami na přikousnutí, stánky 

s oblečením z přírodní bavlny či ručně dě-

lané šperky. a nakonec je v místním letním 

kině nepřeberné množství zajímavých kapel. 

každý rok je tento festival součástí mých 

letních radovánek a všem bych doporučila 

jej navštívit. především koncerty pod širým 

nebem v letním kině umí nabít energii. Díky 

dlouholeté tradici a vysoké návštěvnosti fes-

tival přesáhl rámec města a stal se nedílnou 

součástí kulturního dění regionu celorepub-

likového významu a dostává se mu uznání 

od občanů i představitelů města a dalších 

institucí. o jeho významu svědčí, že nad 

ním v roce 2000 převzal záštitu prezident 

republiky václav havel a že byl ve stejném 

roce zařazen do katalogu Dnů evropského 

dědictví v rámci kampaně rady evropy, evro-

pa - společné dědictví.  

�� k to vŠeChno Začalo
Western park Boskovice patří k nejnavště-

vovanějším turistickým místům jižní Moravy. 

vznikl v roce 1993 ve starém pískovcovém 

lomu a od roku 2009 nabízí návštěvníkům 

celoroční provoz. v areálu parku naleznete 

spoustu zákoutí, ve kterých se skrývají atrak-

ce pro děti i dospělé. od svého založení však 

proběhlo mnoho změn a rozšíření. ani sám 

majitel a zakladatel luboš Jerry procházka 

neměl nejmenší tušení, že jeho klukovský 

sen se rozroste do takové velikosti. 

na začátku zde stálo pár dřevěných obydlí, 

saloon a hlavně zde dominovaly velké pas-

tviny a koně, kteří sem dorazili až z daleké 

ameriky. pro westernovou jízdu jsou typičtí  

mustangové, což je volně žijící druh koně 

v severní americe. Mustangové nejsou pří-

rodní druh, nýbrž potomci zdivočelých koní 

španělských kolonistů. Je to poměrně malé, 

houževnaté plemeno s výškou v kohoutku 

140-160 cm. američtí indiáni je zpočátku 

pokládali za posvátná zvířata. avšak ko-

lem roku 1900 se jejich počet odhadoval 

na 2 miliony kusů a protože překáželi far-

mářům, začali se hromadně lovit na maso. 

Jejich počet rychle klesal, až roku 1959 byl  

lov na státních pozemcích zakázán. Dnes 

ochránci přírody chtějí, aby se počty ve vol-

né přírodě zvyšovaly, čemuž se brání farmáři. 

asi polovina mustangů žije ve státě nevada, 

významné populace jsou i ve státech Mon-

tana, Wyoming a oregon. Dá se také říct, 

že vedle orla bělohlavého je mustang dru-

hý zvířecí symbol ameriky. avšak vychovat 

takového mustanga pro westernovou show 

není nic jednoduchého. Chce to velkou tr-

pělivost, píli a čas. kůň vám především musí 

věřit a také vy musíte věřit jemu. Záleží to 

na celkové komunikaci mezi jezdcem a ko-

něm. určitě jste všichni za svůj život byly 

v cirkuse a viděli jste nějakou show na ko-

ních. avšak nepřipadala vám někdy ta zvířa-

ta v cirkuse nešťastná či dokonce nemocná? 

nevím, zda je to pravda či ne, já z cirkusů 

nikdy neměla pěkný pocit a klaunův obličej 

se objevuje spíše v mých nočních můrách 

než na obrázcích. ale v Boskovicích je tomu 

jinak, jen co zajdete dozadu za celé městeč-
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ko, otevře se vám nádherná krajina se zele-

nými pastvinami a prohánějícími se koňmi. 

není nic krásnějšího než si za slunného rána 

přivstat, vběhnout mezi ně a vyrazit na ran-

ní projížďku. Říká se, že kůň je nejšťastnější, 

když po něm člověk nic nechce, ale s tím ne-

mohu souhlasit. tak jako já už ráno nemoh-

la dospat, tak i bílá klisnička čekala na zvuk 

otevírajících se vrat a nasazování sedla. 

Již na začátku bylo městečko rozděleno 

na horní a dolní část. v dolní části,  kterou 

tvoří vytěžené pískovcové údolí, se začaly 

vytvářet kulisy a tribuny pro hru indiánských 

a westernových divadel. prostředí tomu jen 

nahrávalo. Celé údolí je obrostlé lesy a keři. 

uprostřed celého dějství byl vybudovaná 

vodopád, který později ukončoval veškeré 

divadelní představení. na pravé straně byla 

postavena velká brána, odkud se mohli při-

hnat kovbojové a názorně ukázat jak se chy-

tá kráva či býk za jízdy do lasa. 

v mých vzpomínkách utkvělo jedno z nej-

známějších dobrodružných románů němec-

kého spisovatele karla Maye ,,poklad na stří-

brném jezeře“. Známá zápletka, kdy hlavní 

dějovou osu románu tvoří snaha padoucha 

Cornela Brinkleyho a jeho trampské bandy 

získat zlatý poklad uložený v podzemí umě-

lého ostrůvku uprostřed stříbrného jezera 

kdesi v utahu. v tom se mu snaží zabránit 

old shatterhand se svým pokrevním bratrem 

vinnetouem a s dalšími přáteli, mezi nimiž je 

old Firehand, hobble Frank a jeho bratranec 

Droll a zálesáci Dlouhý Davy a tlustý Jemmy.  

na konci románu jsou všichni zločinci po zá-

sluze potrestáni, poklad je ale ztracen, když 

je podzemí jezera zatopeno. old Firehand 

však ví, že u jezera se skrývá zlatá a stříbrná 

žíla. po dvou měsících začíná těžba a z vý-

dělku si hobble Frank v německu na labi 

nechá postavit vilu Medvědí sádlo.

při tomto představení všem tuhla krev v ži-

lách, tedy o napínavost i při tak známém 

románu nebyla nouze. přestřelky a boje byly 

díky slepým nábojům tak reálné, že někteří 

rodičové museli  odcházet s dětmi pryč. tato 

skutečnost často znepříjemňovala celý děj, 

jelikož skoro při každém výstřelu se muse-

la zvednout půlka obecenstva. proto hned 

na začátku herci vždy zdůrazňovali, že vše 

je jen fi ktivní a oni se skoro vždycky z těch 

dřevěných rakví zvednou. ale nejen napětí 

bylo to, co dělalo hru nezapomenutelnou. 

především to byly síly okamžiků. okamžiků 

kdy přátelství old shatterhanda a vinetou je 

silnější než lest, kdy si oba pomáhají při nej-

těžších chvílích a kdy již zmiňovaný vodopád 

a bílé holubice vyletí při koncové scéně stej-

ně rychle jako slzy dojetí všech přítomných.

s nárůstem návštěvníků jde ruku v ruce 

i rozšíření celého areálu. Dolní divadelní 

scéna začínala praskat ve švech, stejně jako 

starý saloon, ve kterém se posadilo jen pár 

návštěvníků. Což přes den nebyl takový pro-

blém, ale při večerních country bálech ano, 

jelikož skoro každý den se zde hrálo a tanči-

lo pod širým nebem. a tak přicházely myš-

lenky na rozšíření. Místo malého saloonu se 

postavil nový, velký, který pojme až stovky 

návštěvníků. k dolní divadelní scéně se při-
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dala jezdecká aréna, pro koňské a bičové 

show. a kolem hlavní ulice se začaly stavět 

nové domy a menší saloony, které slouží 

k občerstvování návštěvníků.  

avšak nejen divadla baví návštěvníky měs-

tečka. po celý den zde běhají rudé tváře 

s oštěpy a tomahavky. kovbojové jezdí 

na koních a procvičují si správné smyčky 

lasem na chytání dobytka. na programu je 

také pár krátkých scének přímo na hlavní 

ulici, která je nazývána main street. Šlo pře-

devším o přepadení banky, pěvecké vystou-

pení arizonské pěnice tornádo lou s jejími 

tanečnicemi či souboj indiánských náčelníků 

o post náčelníka kmene. nesmíme zapome-

nout na koltové vystoupení nejrychlejšího 

pistolníka a laso show. Celý program dopro-

vází možnost rýžování zlata či jízda na koni.  

Dnes můžeme říci, že koňská show v hor-

ní jezdecké aréně patří k vrcholul celoden-

ního programu. příběh začíná v době indi-

ánů a divokých koní, které nebylo možné 

zkrotit, jak si dávní indiáni myslely. ale vše 

bylo jinak, člověk přišel na to, jak se přiblí-

žit tomuto vznešenému zvířeti a právě toto 

krásné sblížení člověka a koně vám show 

představí. nebude chybět ani ukázka špa-

nělské školy či až kaskadérské kousky při 

skoku přes překážky. Celé je to provázené 

nádhernou hudbou a o stylových kostýmech 

ani nemluvně. na závěr si uvědomíte, jak by 

bylo krásné být nevázaný a volný jako divoký 

kůň. nikdy jsem nevěřila, jak dokáže vztah 

člověka a zvířete takto chytnout za srdce. 

ale po tomto vystoupení by si  i ten největší 

odpůrce zvířat koupil domu celé stádo! 

�� návŠtěvníkův Den 
Jak si ale vlastně představit takový den 

ve westernovém městečku.  není to jako 

před lety na divokém západě, to si ne-

myslete. Brzkého rána, ještě než přivítají 

první návštěvníci, je naplánováno krme-

ní koní a krátká projížďka. kolem desá-

té hodiny však musí být celé městečko 

na nohou a v kostýmech. každý kovboj, 

tanečnice, pan lékárník či bankéř, ale 

také obyčejní obyvatelé města. a vše 

může začít. při vstupu do městečka si 

musíte změnit českou měnu za boskovic-

ké dolary, se kterými se pak platí v celém 

městečku. vstup do areálu je volný, ale 

zda si půjdete zaházet s tomahavkem, vy-

střelit z luku či rýžovat zlato, to už záleží 

na vás. to vše máte možnost vyzkoušet 

až do prvního dopoledního programu, 

což většinou bývá krátká scénka z wes-

ternového prostředí. 

Je zde samozřejmě místo na oběd či jiné 

malé občerstvení a hned poté hlasité bub-

nování zve  návštěvníky do indiánského 

městečka na pohádku o skunkovi, dětech 

a lidožroutech, která má vždy u mladších 

návštěvníků velkou oblibu. nejedná se 

o známý scénář ostatních dětských pohá-

dek, ale spíše o jednoduchou hlavní linii 

s častými komentáři, které pobaví i dospělí. 

po pohádce většina návštěvníků obdivovala 

krásu rozlehlých pastvin a koní, či si moh-

la nechat ,,vytetovat“ indiánské tetování. 

Celé dopoledne se také provozovala jízda 

na koni. nemusíte se bát, nebyla to zběsilá 

jízda bez pomoci, ale zajetý okruh, který 

kůň zná, takže se neplašil a je zde vždy od-

porná pomoc. Mohly tedy tuto jízdu absol-

vovat i odvážné děti. při odpoledním sluníč-

ku následovala již zmiňovaná koňská show 

a poté vystoupení nejrychlejšího pistolníka 

v celém širokém okolí. v některý den k nám 

zavítala také návštěva dalekého východu 

se svou fakírskou show a tancem s hady 

či překrásná děvčata z tingltanglu arizon-

ské pěnice tornádo lou. při zapadajícím 

slunci již přišel čas na posezení u sklenky 

či dobrého jídla. takto nějak mohl vypadat 

návštěvníkův i kovbojův den v minulých le-

tech. i v těchto dnech se v našem městeč-

ku pilně pracuje na novém programu, ale 

o tom ani muk, přijeďte se raději podívat 

na vlastní oči. 

�� klapka, kaMera a JeDeM
ale pokud jsem vás stále ještě nenalákala 

a nepřesvědčila o navštívení těchto krásných 

končin. Mám pro vás další nabídku. v roce 

2010 se zde natáčela letní komedie Wes-

ternstory. 

to, že půjde především o zábavu, na-

značuje i jedna z hlavních postav filmu 

v podání petra vondráčka. Jeho švihácký 

kovboj a hlavní frajer Westernstory má 

téměř celý film obě ruce v gypsu. Což 

se mu přihodí při zkoušení nového před-

stavení na nadcházející sezónu. Zaskočit 

musí tedy populární herec z prahy. ten 

velmi rychle zjistí, že házet tomahavk 

v plné jízdě není taková legrace jako 

v televizi a že celý soubor a obyvatelé 

města western nehrají, ale že ho žijí. 

a také, že z úsměvu místní krásky se 

může zamotat hlava. 

v nezvykle kovbojské podobě a ve wes-

ternovém stylu se ve Westernstory před-

staví Mário kubec, veronika kubařová, 

jejíž úsměv zamotá hlavnímu hrdino-

vi hlavu, pavel Zedníček v roli hroba-

ře a hlavního zlosyna, Bob klepl coby 

stylový barman a zároveň pyrotechnik, 

„dvojice z Comebacku“ kristýna leichto-

vá a Matouš ruml a také svérázný pavel 

landovský, který všechny přítomné učí 

pít pravou medovou whisky. komediální 

western, navazující na tradici legendární-

ho limonádového Joea, režíroval vlasti-

mil peška, zkušený divadelní tvůrce a dr-

žitel thálií, pro něhož je to fi lmový debut. 

pan peška spolupracoval s westernovým 

městečkem už v předchozích letech, bylo 

tedy pro něho natáčení takovou příjem-

nou vzpomínkou na staré časy. 

text a foto: 

eva procházková

autorka je studentkou 

univerzity Jana amose 

komenského v praze
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liDské tělo 
objevte, jak funguje lidské tělo!
Fakta: Jak dýchají plíce? proč se potí kůže?Jak pracuje srdce?
Zajímavosti: Je větší mozek spojený s vyšší inteligencí? Mají 
silní lidé více svalů v těle? Mohou lidé cítit více než 10 000 
vůní a pachů?

ZvráCené MyŠlenky  
agentka FBi sloane Burbanková je mimo aktivní službu. 
když se ale dozví o zmizení své kamarádky z dětství, chce 
se okamžitě zapojit do pátrání. vedením případu je pověřen 
Derek parker – bývalý přítel sloane, se kterým se nerozešli 
v dobrém.  Dochází k dalším únosům, některé ženy jsou 
následně brutálně zavražděny. sloane a Dereka nakonec 
zavedou všechny stopy k jedinému deviantnímu pachateli.

MráZ
atraktivní a ctižádostivá právnička se chce stát partnerkou 
v prestižní advokátní fi rmě v nové anglii.  Jedné mrazivé 
noci je však její mrtvé tělo nalezeno v kufru auta nahé 
a na kost zmrzlé. případ přebírá detektiv z oddělení vražd 
Michael McCabe a hned  začíná s vyšetřováním. kdo by 
mohl chtít ublížit krásné a inteligentní ženě? 

kriMi thriller – někDo se Dívá 
některé dveře je lepší nechat zavřené. stisknutí kliky vás 
může stát život... nina si pronajme pokoj ve staré vile, kde 
společně bydlí několik studentů. to, co zpočátku vypadá 
jako lákavé dobrodružství, se brzy mění v noční můru. Z je-
jího pokoje mizí věci a nina má pocit, že ji neustále někdo 
sleduje. po velkém večírku najde na chodbě mrtvou přítel-
kyni spolubydlícího. Mohl se někdo cizí dostat do domu? 
nebo se smrtelné nebezpečí ukrývá uvnitř? 

B
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R

T

BatMan: teMný rytíŘ 1: teMné Děsy
Do žil chovanců arkhamovy léčebny se dostalo cosi nebla-
hého. to cosi je obdařilo silou natolik démonickou, že se jim 
podařilo dostat z přísně střeženého oddělení léčebny a vy-
razit do gothamských ulic. temný rytíř musí udělat vše, co 
je v jeho silách, aby ve městě opět nastolil pořádek a odhalil 
pachatele, který je za vzniklou spoušť zodpovědný.

BatMan & roBin 1: 
BatMan ZnovuZroZený 
„BatMan a roBin nemohou umřít!“ 
temný rytíř padl, když se obětoval, aby tak porazil nejvyšší 
zlo. tim Drake odložil kostým robina a vydal se do světa 
pátrat po tom, jak by svého učitele vrátil do světa živých. 

sto JMen
sto jmen, sto lidí, sto osudů…
novinářka kitty loganová se ujímá tajuplného dědictví – je-
diného listu papíru se seznamem stovky lidí, který je klíčem 
k nevšednímu příběhu.

noční loveC
v los angeles řádí sériový vrah. na ženách, které mu pad-
nou za oběť, nejsou navenek patrné žádné známky násilí 
– jen zašité rány, v nichž se však nacházejí předměty tak 
hrůzné, že svědčí o mimořádně zvráceném pachateli.
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čtyŘi Děti a skŘítek 
Mohou se i tvá nejbláznivější přání opravdu splnit? 
rosalinD je nejstarší sestra (i když si někdy přeje, aby to 
tak nebylo). roBBie je její mladší bráška. sMash je jejich 
nevlastní sestra, z čehož není moc nadšená. MauDie je nej-
mladší člen rodiny – a miláček všech. tak teď už se znáte se 
všemi čtyřmi dětmi, ale kdo je tohle? 
 

koneC hry (vanishing point)
Je to nejhorší noční můra každého rodiče… 
stephanii harkerovou cestou na idylickou dovolenou při 
rutinní kontrole na letišti zadrží bezpečnostní rám. pětiletý 
Jimmy prošel detektorem kovu před ní. stephanie v pani-
ce sleduje, jak uniformovaný zaměstnanec letiště odvádí 
chlapce pryč – a ona uvízla na opačné straně brány, hys-
terická strachy. 
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Já Fakt neJseM trapneJ 
– Barry trappney
Znáte to, když se vzbudíte a jste fakt naštvaní na kamaráda, 
že se k vám hnusně zachoval?
tak to se stalo Barrymu s jeho nejlepším kamarádem Bum-
bou. a tak má Barry (nebo smolíček, jak mu říká maminka) 
starosti nejen s Darenem Darenofskim, jenž ho nespustí
ani na chvilku z dohledu, ale také s Bumbou, který se proti 
němu spolčuje s jeho úhlavním nepřítelem. 

čaroDěJka a čaroDěJ 3 – oheň
hrůzný režim, jnež nastolil Jediný, který soudí, a Jediný, 
který je jediný, zakazuje nejen kouzla, ale i hudbu, knihy 
a umění. Whisty a Whit shromáždí děti, jimž se podařilo 
uprchnout před novým řádem, a stanou se vůdci hnutí 
odporu. v líčení absolutní kontroly nad lidmi připomíná 
kniha orwellův román 1984. v hierarchii mocných je nej-
vyšší „the one Who is the one“, Jediný, který je jediný. 
Jediný chce odpor zdolat a získat „Whistyin dar“, a mít tak 
neomezenou moc. „Dívka s darem“ – tak o Whisty mluví 
ti, kteří ji chtějí zničit, i děti, jež doufají, že změní hrůzný 
režim...

C
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nespoutaná
Clara se musela vyrovnat se znepokojujícími vizemi, se ztrá-
tou člověka, kterého nesmírně milovala, i s bolestivým roz-
chodem se svou první láskou. nepřeje si nic jiného než žít 
normální život, vystudovat a ujasnit si, který ze dvou úžas-
ných kluků v jejím okolí je ten pravý.avšak další vize, a s ní 
spojené poslání, na sebe nenechá dlouho čekat. a je ještě 
děsivější a nebezpečnější než všechny předchozí. 

tygrova plavBa
po přímém střetu s lokešem, dávným nepřítelem bílého 
i černého tygra, zažívá kelsey další šok. Její milovaný ren 
se sice vrátil ze zajetí, ale vůbec se na ni nepamatuje. navíc 
mu její blízkost přináší fyzickou bolest – každý dotek je pro 
něj hotové utrpení. přesto kelsey s oběma 
bratry pokračuje v boji za prolomení kletby...

aMy a roger – na Cestě
amy se na léto dvakrát netěší. Její máma se rozhodla pře-
stěhovat se na druhý konec země a amy má teď za úkol 
dovézt její auto z kalifornie do Connecticutu. problém je, 
že od té doby, co její otec zemřel při autonehodě, se amy 
není schopná posadit za volant. Děsí ji to. a v tu chvíli při-
chází na scénu roger, prý starý přítel rodiny (jak tvrdí amyi-
na matka), který má také v plánu road trip přes půlku států. 
nejkratší možná trasa je naplánovaná, tak stačí vyrazit… 
proč to ale nevzít zábavnější cestou?
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ZaChraň Mě
většina obyvatel texaského lovettu má na sadie jasný názor: 
je poněkud bláznivá. uznejte sami – nikdy nevyhrála jedinou 
soutěž krásy, v osmnácti bez ohlédnutí opustila texas, rodný 
ranč i starého otce, nosí nemožně rovné vlasy, a hlavně, je 
jí třiatřicet a ještě není vdaná! když sadie po letech přijede 
do lovettu na svatbu sestřenice, nevylepší si pověst ani tím, 
že si na oslavu pozve úplně cizího muže, bývalého námořní-
ka vince havena. sadie má v plánu svatbu přetrpět a ihned 
z texasu zase zmizet. osud jí však udělá čáru přes rozpočet 
a ona musí v lovettuneplánovaně zůstat. 

ZepteJ se MáMy aneB
100 reCeptů, Jak se Dožít 100 let
Mé mámě je devadesát tři, táta umřel v devadesáti. Z šest-
nácti mých strýců a tet z tohoto světa nejdřív odešla teta 
Marika. Bylo jí teprve osmdesát osm, rekordmanem je strýc 
Bohdan, nedávno oslavil sto dva let. a tak jsem se mámy 
zeptala: „Mami, co mám dělat, abych žila tak dlouho jako 
vy?“ a máma mi řekla: „Jez to, co jedla tvá rodina! a pak 
nejen, že tu budeš do sta, ale budeš mít i menší zadek!“ 
a proto jsem sebrala sto receptů svých příbuzných a nabí-
zím nám všem chutný elixír na dlouhý život.

DiagnÓZa F50
upřímná zpověď ženy, která se vyhladověla téměř k smrti. 
Diagnóza F50 souhrnně označuje poruchy příjmu potravy, 
kterými dnes trpí mnoho žen, a dokonce i děti. noviná-
řka gabina Weissová je jednou z nich: bez obalu vypráví 
o své anorektické a bulimické minulosti, o tom, jak do toho 
spadla, jak hladověla, jak do sebe cpala cokoliv – od strou-
hanky až po syrové špagety, aby ze sebe vzápětí všechno 
zase dostala ven. otevřeně píše o pobytu na psychiatrickém 
oddělení, o lásce, pro kterou se vzchopila, a o dětech, jež jí 
nakonec zachránily život.

rÓZiny DCery
Mezi matkou rózou a jejími třemi dcerami vznikají konfl ik-
ty, které trvají celé roky. Matka od nich vyžaduje příliš, nikdy 
je nepochválí, zatahuje je do rozličných intrik. v pozadí vše-
ho je navíc staré rodinné tajemství, které rodinu tíží a vy-
plouvá na povrch až po mnoha letech. o ostatní se postará 
socialismus. rodina se rozpadá. iris emigruje do ameriky, 
Jasmína do rakouska, nejmladší kamila zůstane v Bratisla-
vě. nejmladší ze sester později tragicky zahynula. Co se 
vlastně stalo?

luXus
Charlotte pracovala v reklamní společnosti, ale když přišla 
o práci a nemohla najít nové místo ve svém oboru, byla nu-
cena vzít zaměstnání, které se nabízelo – stala se prodavač-
kou v luxusním pařížském butiku. Jejími zákaznicemi byly 
arabské princezny, ruské multimilionářky, fi lmové hvězdy, 
politické osobnosti i dědičky fi nančních impérií. ve své kni-
ze líčí svět luxusu a poodhaluje zákulisí módního byznysu, 
kde je možné úplně všechno.

na kopCi
v roce 2000 se ve výtoni, zapadlé vesnici v podhůří Šuma-
vy, zjevil malé Marii anděl. o dvanáct let později se Milan, 
student vysoké školy s výhledem na novinářskou kariéru, 
vydává na poutní místo, aby sebral všechny dostupné ma-
teriály a vyslechl svědky. o proslulé události chce napsat 
diplomovou práci. Během svého výzkumu naráží na indicie, 
které naznačují, že slavné výtoňské zjevení možná nepro-
běhlo tak, jak se traduje. viděla devítiletá Marie opravdu 
anděla, nebo byl její zážitek mnohem pozemštější?

letní snění
Co když vám někdo vnukne myšlenku, že můžete dokázat 
víc než jen do konce života pracovat v rychlém občerstvení? 
vzdala byste se pohodlného života pro splnění svého snu 
– stát se světoznámou módní návrhářkou kabelek? Cesta 
za úspěchem je trnitá, ale nakonec se zdá, že nell dosáhne 
vysněného cíle. 
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MůJ život, MoJe roDina 
a Meryl streepová
tři ženy, které si nikdy nebyly moc blízké – dvě sestry a je-
jich sestřenice, s níž vyrůstaly poté, co jim do života zasáhla 
tragédie –,nacházejí nečekané štěstí tím nejnečekanějším 
způsobem: společným sledováním fi lmů s Meryl streepovou. 
když matka a teta v jedné osobě svolá všechny tři do svého 
penzionu na pobřeží Maine, aby jim něco důležitého ozná-
mila, ani jedna z nich netuší, že setkání po letech nakonec 
přinese spoustu překvapivých a upřímných rozhovorů. 

ZapoMenuté Šaty
annina babička elsa, uznávaná vědkyně v oboru dětské 
psychologie, onemocní rakovinou. pro celou rodinu je to 
velká rána, ale elsa se rozhodne naplno si užít každou chvíli, 
která jí ještě zbývá. anna objeví u babičky ve skříni staré 
šaty. když se v nich babičce ukáže, nevědomky poodkryje
dávné tajemství.

vražDa s vůní ManDlí
Martin Molin, kolega patrika hedströma z Fjällbacky, samo-
statně vyšetřuje svou první vraždu. vražda s vůní mandlí 
připomíná svou atmosférou detektivky agathy Christie.  
policista Martin Molin se nechá přesvědčit, aby přijel 
za svou přítelkyní lisette na rodinné setkání na ostrově 
valö. vzápětí po jeho příjezdu se rozpoutá sněhová bouře, 
která přeruší spojení s pevninou. když je během večeře za-
vražděn patriarcha rodu, bohatý dědeček ruben, změní se 
zdánlivá rodinná idyla v noční můru. 
 

P
LU

S

Cukrová sMrt
v cukrárně si obézní kari helena Bielerová najednou vzpo-
mene, co se vlastně stalo, když před šestnácti lety ještě jako 
mimino zemřel její malý bratříček. to postaví proti sobě její 
rodiče a vyprovokuje to spirálu krutých činů. Cukrová smrt 
je komplexní a inteligentně „sestříhaná“ kriminálka, kde 
jedna velká věc vyvolá spoustu malých událostí. vedle ob-
rovského napětí nabízí tento příběh pohled do životů zrani-
telných lidí a také děsivý a překvapující konec.

na voDě
spisovatel sebastian Faulks jednou prohlásil, že „číst román 
od penelope Fitzgeraldové je jako vyjet si na výlet v osobi-
tém autě. všechno ve voze je špičkové kvality – motor, karo-
série i interiér vás naplňují důvěrou. pak zhruba po jednom 
kilometru někdo vyhodí z okna volant“. román „na vodě“ 
líčí život hausbótové kolonie na temži, propletené osudy 
lidiček, kteří tak úplně nepatří ani na souš, ani na moře – 
upjatého richarda, nenny a jejích dvou dětí i Willise,který 
se v pětašedesáti letech snaží prodat svou bárku dřív, než 
se potopí.
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aBy váM Znovu Chutnalo
praktické rady pro dobré trávení, tipy pro děti i dospělé sta-
nislava Jarolímková trápí vás dlouhodobě trávicí potíže, ale 
lékaři nevědí, co s vámi? Možná máte pouze funkční po-
ruchu trávení, která se dá jednoduše vyléčit úpravou stra-
vovacího režimu a životního stylu. v této knize naleznete 
řešení pro své problémy: tipy na změny ve vašem denním 
režimu, snadno proveditelné úlevné cviky pro zlepšení trá-
vení, vhodné potravinové doplňky, recepty na léčivé čaje 
a odvary, ale také zajímavé informace, jak právě vám mo-
hou škodit obvykle doporučované zdravé potraviny.

X
.Y

.Z
.

sanitka 1
legendární seriál poprvé v literární podobě! připomeňte 
si osudy doktora vojtěcha Jandery, jenž po konfl iktu v ne-
mocnici odchází pracovat k rychlé záchranné službě a zjiš-
ťuje, že je ve své nové pozici možná ještě prospěšnější než 
dříve, doktora Mádra, skalky a dalších, kteří každodenně 
zachraňují lidské životy. rodinné peripetie, milostné rošády, 
problémy s kolegy i svět, v němž život závisí na několika 
vteřinách…

tři ženy, které si nikdy nebyly moc blízké – dvě sestry a je-
jich sestřenice, s níž vyrůstaly poté, co jim do života zasáhla 
tragédie –,nacházejí nečekané štěstí tím nejnečekanějším 
způsobem: společným sledováním fi lmů s Meryl streepovou. 
když matka a teta v jedné osobě svolá všechny tři do svého 
penzionu na pobřeží Maine, aby jim něco důležitého ozná-
mila, ani jedna z nich netuší, že setkání po letech nakonec 

annina babička elsa, uznávaná vědkyně v oboru dětské 
psychologie, onemocní rakovinou. pro celou rodinu je to 
velká rána, ale elsa se rozhodne naplno si užít každou chvíli, 
která jí ještě zbývá. anna objeví u babičky ve skříni staré n
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táBoR KoNČÍ, 
svĚt se loUČÍ, 

Známý hit zní díky moderním technologiím z počítačů a notebooků 

mnoha z takřka osmdesáti dětí. Další ročník tábora je za námi, přátelství byla 

navázána, či obnovena a nikomu se nechce loučit, byť s příslibem, za rok znovu…
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za to to stálo, 
život jde dál…



letos jsme si to totiž parádně užili. vyra-

zili jsme do autocampu pohoda u nuzic, 

kde jsme strávili úžasných čtrnáct dní. a co 

všechno jsme prožili?

�� pevnost BoyarD
Celotáborová hra byla letos ve znamení 

pevnosti Boyard. Znamenalo to, že oddíly 

budou luštit indicie, získávat sedm klíčů, 

kterými na závěr odemknou pokladnici. 

nechybělo ani závěrečné hádání indicií, 

které otvíraly cestu k chrličům zlata – 

v tomto případě k táborové měně, za kte-

rou si všichni účastníci nakoupili na závěr 

tábora dárky. soutěžilo celkem šest druž-

stev v úkolech, které vyžadovaly obrat-

nost, důvtip i fyzickou zdatnost. ti nejlepší 

museli znát morseovku, stejně jako uzly či 

turistické značky, aby došly ke správnému 

cíly. na závěr každého dne měli všichni 

možnost přilepšit svému pytlíku se zlatem 

pátrání pro drahých kamenech v Zahradě 

ticha. a pokud se někomu nevedlo? pak 

tu byla ještě zcela samostatná hra paklíčův 

poklad, cílem které bylo nasbírat co nejví-

ce barevných mincí.  

�� sportovní turnaJe a Jiné 
lakoMinky
vzhledem k vybavenosti tábořiště si na své 

přišli i sportovci. po celou dobu tábora 

probíhaly turnaje ve fotbale, přehazované, 

stolním tenise a minigolfu. ti, kteří zrovna 

nehráli, se mohli roztrénovat na trampo-

líně, skvělém dárku od Marrimexu, nebo 

se pohoupat na několika houpačkách. pro 

parné dny byl připraven i souboj potápěčů 

a vzhledem k tomu, že jsme tábořili na bře-

hu řeky lužnice, samozřejmě jsme se proje-

li i na loďkách. pro některé byla vrcholem 
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přivítáme �

i děti s bezlepkovou dietou, 

máme několikaletou 

zkušenost s dietním 

jídelníčkem a výborné 

kuchařky.



prvního týdne projížďka na koni či oslíkovi, 

kteří se za námi přijeli na tábor podívat.

prostě zábavy bylo vcelku dost, přesto 

mnozí netrpělivě očekávali první víkend, 

na který, jak se rozneslo, měla připadnout 

„noční bojovka“.

�� noční hra
ta nakonec naprosto nenadále přišla ve chví-

li, kdy ji nikdo nečekal – na závěr diskotéky. 

Děti se vydaly do ohraničeného prostoru 

do lesa, kde měly za úkol najít některé ve-

doucí a praktikanty, poznat je (ne vždy to 

bylo jednoduché, mnozí se 

maskovali tak dokonale, že 

nebyli líní si nést do lesa tři 

převleky) a pojmenovat jmé-

nem. tato hra – kdo z koho 

– trvala dvacet minut, poté 

následovala cesta po svíč-

kách, kterou děti absolvova-

ly po dvojicích. 

naštěstí se nikdo neztratil 

ani nikdo příliš nebál a plni 

zážitků všichni po půlnoci 

uléhali do chatek.

�� výlety
samozřejmě jsme netrávili 

čas jen v prostoru tábora, 

ale vyrazili jsme i na výlety. 

první týden nás autobus za-

vezl do týna nad vltavou, 

kde k naprostému nadšení 

dětí bylo hned několik cuk-

ráren a pizzerií. Druhý výlet 

byl do malého zámečku nedaleko temelí-

na, kde jsme se podívali na 3D film a navští-

vili expozici zaměřenou na výrobu elektřiny, 

vzhledem k tomu,že vše bylo interaktivní, 

tudíž se to točilo, či to svítilo, nešlo o žádné 

nudné muzeum..

protože první dva výlety jsme absolvovali 

objednaným autobusem, chtělo to ma-

lou změnu. napotřetí jsme se vypravili 

do vesničky koloděje. Cesta tam byla akč-

ní – oddíl byl nejprve převozníky převezen 

na druhý břeh, poté po fáborkách běžel 

a hledal úkoly. Cíl byl ve vesnici u mostu, 

kde se mohly děti vykou-

pat a koupit si v místním 

krámku zmrzku.    

�� DoBroty
Jako tradičně nám vařily 

naše skvělé paní kuchařky 

radka a renča, ke kterým 

se letos přidala i nina. 

Jídla byla skvělá, dočkaly 

jsme se tradičního kuřete 

na paprice, řízku i bramborových knedlíků 

s uzeným masem.  svačiny byly letos díky 

sponzorům bohaté – skvělými jogurty a sýry 

nás zásobil alimpex, dorazily olmíci z olmy, 

přesnídávky od hamé, ramu nám poslala 

společnost unilever a namazat jsme si ji mohli 

na výborné chlebíky od penamu, popíjet jsme 

k snídani mohli granko od nestle, které nám 

mimochodem poslalo i cereálie prostě bylo 

nám fajn. obzvláště když nás orion ještě zá-

sobil skvělými tyčinkami Margot, kaštany či 

kofila. sponzorům moc děkujeme, bez nich 

bychom to těžko zvládali…

Letní tábor
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�� a JDeMe Do Finále…
Závěrem hry bylo samozřejmě hledání 

pokladu. letos se nám poněkud zkom-

plikovalo – zakopané kbelíky hned první 

den našli dřevorubci. naštěstí se nám 

podařilo je briskně přemístit na jiné mís-

to – obzvláště velkou radost z toho měl 

ondra, který už při prvním zakopávání 

zlomil rýč. i napodruhé je ovšem scho-

val dokonale. některé oddíly je hledaly 

i tři hodiny a to i přesto,že někteří čle-

nové oddílu po nich několikrát přešli… 

nakonec byl naštěstí i poslední poklad 

nalezen a bylo zřejmé, že následovat už 

bude úplné finále – krámek.

www.rodinaaja.cz
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�� kráMek
vyvrcholením celého tábora byl tradiční krá-

mek. Díky sponzorům si v něm děti mohly 

nakoupit krásné panenky Zapf Creation, 

knížky, stavebnice Mindok, nebo třeba če-

pice, trička, či krásné fi lmy na DvD. vybrat 

dárky pro sebe, rodiče a sourozence si mohl 

každý a snad všichni odcházeli spokojení, 

aby se vrhli do fi nále tábora – na diskotéku. 

ta poslední už byla plná slziček z loučení, 

podbarvená táborovým hitem o tom, že už 

to opravdu končí a sliby že příští rok se se-

jdeme určitě znovu… 

iva nováková

Foto: autorka a všichni, kdo popadli foťák

letní tábor
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Chcete prožít 

i vy podobné dobrodružství?

příští rok se rádi setkáme na táboře i s vámi. 

o informace si můžete napsat na 

e-mail Novakova@inpg.cz heslo: Tábor



herečka Jitka Ježková, 

která je díky svému pří-

jemnému hlasu často vy-

hledávanou dabérkou, se 

pomalu převtělila do rolí 

maminek. před rokem si 

jednu zahrála ve fi lmu 

tady hlídám já, momen-

tálně ji můžeme vidět jako 

ivu Mackovou v seriálu 

Doktoři z počátků. 

Porozumět, 
nesoudit, 
tolerovat

�� Jak Jste kroMě natáčení 
trávila letoŠní léto?  
léto jsem měla hodně pracovní. Mám roz-

točeno několik seriálů v dabingu a jsem 

hlasem dvou televizních stanic. a taky 

jsme malovali. odjeli jsme s manželem jen 

na pár dní do kodaně. volné dny jsme trá-

vili s eliškou zatím v čechách na chalupě 

mých a manželových rodičů a v plzni, kde 

máme všichni tři kamarády. v září bychom 

rádi vyrazili někam k moři. 
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�� v seriálu DoktoŘi 
Z počátků hraJete MaMinku, 
která se hoDně ZaJíMá 
o Biopotraviny. i vy se snažíte 
stravovat Co neJvíC ZDravě. 
Co DalŠího vás s ní spoJuJe? 
ano, to je pravda, snažím se stravovat 

zdravě a tomu přizpůsobuju i nákup po-

travin. ale nejsem žádná fanatička. Mys-

lím, že s ivou Mackovou máme podobný 

názor na lidi. také k nikomu nepřistupu-

ji s předsudky. Je to milá, možná trochu 

praštěná maminka, typ, který už jsem hrá-

la. Baví mě a rozumím jí, jsem zvědavá, jak 

její osud budou scénáristi vést dál. přála 

bych si, aby jí napsali nějaké extrémní 

nebo vyhraněné situace, které mě strašně 

baví hrát. (směje se Jitka)

�� MaMinku Jste hrála 
i ve FilMu taDy hlíDáM Já.
tam jsem hrála trochu vystresovanou 

vědkyni Julii kozákovou, která si neví 

rady se svou hyperaktivní dcerkou. aby 

toho nebylo málo, dědeček holčičce po-

řídí psa. tady jsem zažila dost extrém-

ních situací před kamerou. natáčení se 

zvířaty je vždycky trochu náročnější, hráli 

tu dva jezevčíci, kteří se střídali v jedné 

psí roli. Julie mě bavila, na natáčení ráda 

vzpomínám, navíc má dcera eliška sice 

není hyperaktivní, ale je podobně živá 

jako filmová kačenka, takže jsem moc 

dobře věděla, co hraju. taky jsem se 

tu opět potkala s lukášem vaculíkem, 

s nímž jsem hrála v seriálu proč bychom 

se netopili. Já tam měla roli sestřenice 

terezy kostkové. postava se jmenovala 

taky Jitka a její charakteristika zněla: 

kráva. i na tenhle seriál ráda vzpomí-

nám. Já sice netočila záběry na vodě, 

ale kolegové, kteří ano, strávili na lodích 

dvoje prázdniny a hodně se sblížili. 

�� po koM Má eliŠka tolik 
energie?
asi po mém muži, ten má taky spoustu 

energie, já jsem založením spíš lenoch. 

i když jako dítě jsem prý také zrovna nese-

děla v koutě. něco takového u eli tedy ne-

hrozí a já jsem vlastně ráda. Je upovídaná, 

nemá problém komunikovat. (Což Eliška 

celou dobu při focení předváděla – pozn.

red.) v září půjde druhým rokem do školky 

a už teď se jí stýská po jednom chlapečkovi. 

Jestli jemu taky, to netuším, ona je eliška 

občas trošku uzurpátorka. po mně je své-

hlavá a paličatá, což někdy ráda předvádí. 

eliška je ale zároveň holčička se vším všu-

dy a velká parádnice. klidně se bude válet 

v blátě, ale musí k tomu mít sukýnku, která 

se pokud možno ještě točí. (směje se Jitka) 

�� na eliŠku Jste si poMěrně 
Dlouho počkala. proč?
první záchvat mateřství jsem měla ve dvaa-

dvaceti, krátce po tom, co jsme se s mužem 

seznámili. protože on je starší a moudřejší, 

rozumně argumentoval, že by bylo lepší 

počkat, až dokončím školu. když to říkal, 

netušil, že budu studovat tak dlouho. před 

jedním svým kamarádem jsem vtipkovala, 

že až dodělám poslední ročník, začnu pra-

covat na miminku. když mě pak po státni-

cích viděl se zakulacujícím se bříškem, smál 

se a ptal se, kdy plánujeme dovolenou v Ju-

goslávii. oba s mužem jsme se pak shod-

li, že je na dítě ten pravý čas. nelituju, že 

jsme si počkali. Za těch pár let jsme něco 

vybudovali, máme za sebou kus práce, já 

jsem nazkoušela několik pěkných předsta-

vení, v něž jsem ani nedoufala. Myslím, že 

všechno je tak, jak má být. 

�� Jak MoC a v čeM neJvíC 
váM naroZení DCery ZMěnilo 
život? 
už se v ničem nerozhoduji jen sama 

za sebe, to je to nejpodstatnější. život mi 

dcera změnila zásadně, jen bych tu mu-

sela opakovat věty, které jste určitě sly-

šela od stovek maminek přede mnou. Zní 

jako fráze. ale my matky víme, že jsou 

pravdivé.

�� Je něCo, BeZ čeho Jste 
se DŘív neoBeŠla, neBo 
Co Jste DŘív považovala 
Za ZásaDní, a teď po toM ani 
nevZDeChnete, neBo se naD 
tíM Jen pousMěJete, protože se 
váM život ZMěnil? 
Zase bych mluvila o dceři. ale musím při-

znat, že trochu marnivosti mi přeci jen zů-

stalo. o pěkných botách dokážu nějakou 

dobu přemýšlet. (smích)

�� kDo Je na DCerku pŘísněJŠí – 
vy neBo Manžel? 
samozřejmě vám odpovím, že já. a kdybys-

te se zeptala manžela, odpoví vám, že sa-

mozřejmě on. oba se snažíme být důslední 

a oba to úspěšně porušujeme. na mě byli 

rodiče přísnější, my jsme mnohem benevo-

lentnější. Jsou ale věci, na kterých trváme. 

Zároveň ale vidím i mnoho podobného. ob-

čas se i slyším, jak říkám věty svých rodičů. 

a dokonce i takové, které jsem jako dítě tak 

strašně nesnášela. Zajímavé ale je, že mí ro-

diče jsou k elišce ještě shovívavější než my 

dva. asi je to dobou a tím, že rodiče byli 

mladí. ale opravdu jsem se na tom shodla 

s mnoha vrstevnicemi, že dnes dětem víc 

dovolíme a neděláme z některých drobností 

vědu. člověk je víc pohodlný. když jsem byla 

malá já, máma se mnou zůstala doma rok 

a to už byl docela luxus, pak jsem nastou-

pila do jeslí. Musela mě tam dát, měla prá-

ci na osm hodin. Já mám práci nárazovou, 

a když bylo potřeba a já měla třeba dabing, 

elišku pohlídala moje máma nebo chůva. 
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�� takže Do práCe Jste se 
vrátila poMěrně ryChle?
Docela ano. neuspokojovalo by mě být 

třeba tři roky doma a starat se jen o dcer-

ku a o domácnost. nemám na to povahu, 

práce by mi hodně chyběla. ale protože 

pracuju třeba jen dvě hodiny denně a ne 

každý den, všechno se dá krásně sklou-

bit. Chtěla jsem, aby eliška byla mezi dět-

mi, proto jsem ji jednou týdně vodila už 

od dvou a půl let na dopoledne do jedné 

školičky. už když tam byla poprvé, vůbec 

se jí nechtělo domů. Do školky taky cho-

dí moc ráda, je tam spokojená a mnohem 

hodnější než doma. 

�� kDe vás teď MůžeMe viDět 
v DivaDle? 
hostuju v činoherním klubu v představení 

Dámský krejčí a Maska a tvář. nic dalšího 

jsem zatím nenazkoušela. hostování v či-

noheráku beru jako velký bonus. tím, že 

jsem šla hned po konzervatoři studovat, 

jsem zatím moc příležitostí v divadle nemě-

la. o to víc si vážím těch, které mám. 

�� stuDovala Jste teorii 
kultury. Jak vás napaDl právě 
tento oBor?
teorie kultury podle mého názoru spojuje 

všechno, co mě v humanitních oborech za-

jímá. Základ všeho je v kulturní antropolo-

gii. proto si myslím, že kulturologie je mno-

hem vhodnější věda na zkoumání současné 

společnosti než třeba sociologie přesto, že 

bývá občas zatracovaná. kulturologie je 

interdisciplinární. spojuje v sobě filosofii, 

antropologii, psychologii, sociologii, eko-

lologii. nestudovala jsem proto, abych se 

víc rozvinula jako herečka, ale studium mě 

posunulo dál jako člověka. v lecčems mi 

pomohlo porozumět, nesoudit, tolerovat. 

Myslím, že základy tohoto předmětu by se 

měly vyučovat na školách místo občanské 

nauky.

�� Mluvila Jste o toM, že Máte 
hoDně ráDa pražskou čtvrť 
vinohraDy. proč právě tu? 
teď bydlíme na praze 1, ale na vinohradech 

jsem strávila dětství a mám na ně hezké 

vzpomínky. žijí tam rodiče, babička, dům 

je hned u riegrových sadů. ráda se tam 

vracím, protože na vinohradech je všech-

no, včetně dobrých restaurací a je to blízko 

do centra. Jsem vyloženě městský člověk.

�� po Baráčku Za prahou 
netoužíte?
nikdy jsem po něm netoužila a naštěstí ani 

můj muž ne. ne že by se mi nelíbilo mít dům, 

ale chtěla bych ho mít ve městě. a tak bo-

hatá já nikdy nebudu, takže si rádi vyjedeme 

k jedněm nebo druhým rodičům na chalu-

pu. ven z prahy jezdíváme často, takže elišce 

čerstvý vzduch rozhodně nechybí.

�� ve vŠeCh roZhovoreCh 
Jste Říkala, že Jste Dost 
líná a Cvičení nesnáŠíte, 
ale v JeDnoM Zase naopak 
tvrDíte, že praviDelně Cvičíte. 
Jak to teDy Je? 
Jak už jsem říkala, založením jsem spíš le-

noch. ač mě cvičení opravdu velmi nebaví, 

tělo už ho potřebuje. takže se ten odpor 

u cvičení nebo posilování prostě snažím 

překonávat. ale občas zajdu na tenis a už 

dlouho hraju golf, ke kterému mě přivedl 

můj manžel, takže jsou i sporty, které mě 

baví. 

�� Jak Jste se s ManželeM 
poZnali?
seznámila nás má sestřenice se svým příte-

lem, protože si mysleli, že bychom si mohli 

rozumět. 

�� váŠ Muž není Z hereCké 
proFese. vyhovuJe váM to?
ano, ale stejně by mi možná vyhovovalo, 

kdyby byl, to se dá těžko posoudit. podstat-

né je, jestli si rozumíte a tolerujete jeden 

druhého. Což my naštěstí ano. ale můj 

muž dřív pracoval v rádiu a věnoval se re-

klamě, což není zas tak daleko od herectví, 

takže problémům spojeným s mou profesí 

docela rozumí.
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�� pŘesto – Máte MeZi seBou 
něJaký tenký leD, na který 
není raDno se pouŠtět?
Můj muž je věřící, zatímco já jsem agnos-

tik. když zavedu řeč na toto téma, jsou 

momenty, kdy se ani shodnout nemůže-

me. ale tolerujeme názor jeden druhého 

a já už do jeho víry nešťourám. vlastně 

mu závidím, že má v mnohém takové jas-

no. Já jsem v rámci svého oboru studovala 

i religionistiku, gró mého oboru je evoluce. 

Dřív jsme občas vedli fi lozofi cké debaty, ale 

teď s eliškou už na ně nemáme moc času.

(směje se Jitka). Jsem typ ženy, která ráda 

řeší různé věci, někdy i problémy jiných lidí, 

jimiž bych se ani zabývat nemusela. Můj 

muž se řídí tím, že věci, které nelze vyřešit, 

řešit nebude. na rozdíl ode mě hned od za-

čátku odhadne, že to, do čeho se já ze své 

dobré vůle občas zamíchám, se nakonec 

obrátí proti mně. ne že by se schválně ne-

chtěl některými věcmi zabývat, ale protože 

v práci musí řešit každou chvíli něco, když 

nemusí, tuto svou schopnost vypne. 

�� s naDsáZkou Říkáte, že Jste 
kavárenský povaleč. v Jaké 
DoBě Byste si ráDa v něJaké 
kavárně poseDěla? 
Zkusila bych každou od počátku existence 

kaváren. Jsem si jistá, že v každé době bych 

tam potkala někoho zajímavého. napadá 

mě Francie v době encyklopedistů a ani ta-

ková první republika by nebyla marná.

�� Říká se o vás, že Jste 
herečka s neJvíC seXy hlaseM. 
Doneslo se to k váM?
ano, už jsem to několikrát slyšela a vždyc-

ky mám potřebu to nějak vysvětlit nebo 

vyvracet. Můj hlas je něco, o co jsem se 

vůbec nezasloužila. Jsem ráda, že ho mám, 

živím se jím, ale jestli je sexy, to nedokážu 

posoudit. pro mě je sexy hlas víc nakřáplý, 

třeba takový, kterým mluví Martina Menší-

ková nebo katka lojdová. to, že mám sexy 

hlas prý kdysi řekl Boris rössner. Zpětně mu 

za to děkuju. 

�� Řekl váM to někDy Manžel?
a víte, že si nevzpomínám? takže zřejmě ne.

Monika seidlová

Foto tomáš pánek a archív nova

líčila a česala linda Chudomelová

nejstarší vzpomínka na dětství
stojím na stole a táta mě obléká, aby mě odvedl do jeslí nebo 

do školky. Je ještě tma, máma už je v práci, jsme v přízemním 

bytě na vinohradech. Úplně si pamatuji, jak se mi chtělo ještě 

spát. už tehdy jsem byla spíš sova než ranní ptáče.

Jitka Ježková se narodila 7. června 1978 v praze. vystudovala he-
reckou konzervatoř a teorii kultury na FF uk. hostuje v činoher-
ním klubu v představeních Dámský krejčí a Maska a tvář. hodně 
se věnuje dabingu, za který získala v roce 2004 Cenu Františka 
Filipovského. Jejím hlasem mluví například kate Winslet. prosla-
vil ji fi lm Báječná léta pod psa a seriál nováci. hrála také v seriá-
lech proč bychom se netopili, nemocnice na kraji města – nové 
osudy, obchoďák, ve fi lmech početí mého mladšího bratra nebo 
tady hlídám já, momentálně hraje v seriálu Doktoři z počátků. Je 
vdaná, má čtyřapůlletou dceru elišku.
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Made in Germany

První volba maminek ve více než 100 zemích světa

Hygiena šetrná k dětem 
s NUK Mycím prostředkem

První dětská strava se skládá výhradně z mléka, 
které se však rychle usazuje v záhybech prsní 
odsávačky, saviček a láhví.
NUK Mycí prostředek šetrně odstraňuje nejen 
zbytky mléka, ale také kaše a šťávy. Účinně tím 
zabraňuje vzniku bakterií a zápachu.
Více na www.nuk.com

NUK. Rozumí životu.

Staňte se 
fanouškem
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