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Máte pocit, že jste

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

Máte obavu použít barvu na vlasy jako příliš radikální řešení svého vzhledu? 

Přejete si navrátit svým vlasům jejich přirozenou barvu postupně a nenápadně?

Chcete omezit množství šedivých vlasů tak, abyste vypadali přiměřeně svému věku?

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

 Aktivuje se okamžitě, jakmile se dostane 
do styku s kyslíkem v ovzduší

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.
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nemám ve třídě žádné přátele!
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... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsaH ...
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?? V jakém věku je vhodné začít 
s kloubní výživou?

 Helena v., praha

!! pokud s užíváním čekáte, až po-
prvé ucítíte, že vás někde bolí klou-
by, je právě za pět minut dvanáct. 
Mnohem vhodnější je prevence 
kloubních obtíží, při níž je vhodné 
doplňovat do kloubů bioaktivní vý-
živu na základě glukosaminu, resp. 
chondroitinsulfátu, a to ne podle 
věku, ale podle míry zatížení. ta 
bývá např. u mladých sportujících 
lidí velká, a proto by ani mladí ne-
měli na kloubní výživu zapomínat. 
bolestí kloubů v populaci varovně 
přibývá, což je u většiny lidí naopak 
způsobeno nedostatkem pohybu.

doc. Mudr. Jiří obenberger, Csc.

?? Co je na tom pravdy, že mi 
pomůže méně jíst, když budu pít 
více vody? 

věra b., Hořovice

!! Říká se, že „hlad je převlečená 
žízeň“. z toho by mohlo vyplývat, 
že ukojená žízeň tlumí pocity hla-
du. není tomu však tak docela. 
podobně jako u jiných živin tělo 
potřebuje k životu určité množství 
vody. příliš mnoho vody po jídle 
ředí trávicí šťávy, zhoršuje trávení, 
a naopak probouzí pocity hladu. 
nedostatek vody zase přispívá 
k zácpě, hromadění jedů, poško-
zení funkce ledvin, únavě a apatii, 
někdy i k nechutenství. také záleží 
na skladbě jídelníčku, který ovliv-
ňuje potřebu pít více vody, aniž 

by to jakkoliv souviselo s pocitem 
hladu. strava bohatá na maso zvy-
šuje pocit žízně, protože se v těle 
hromadí kyselina močová a další 
látky, které potřebují vodu k tomu, 
aby se zředily. Je pravidlem, že 
vegetariáni vypijí méně vody, 
protože ovoce a zelenina obsahují 
v průměru 90 % vody.
uvařené obiloviny a luštěniny ob-
sahují 80 % vody, polévky a čaje 
téměř 100 % vody. optimální 
spotřeba vody je u každého indi-
viduální. i když žízeň je obvykle 
signálem nedostatku vody ve tká-
ních, tento signál může při různých 
zdravotních poruchách selhávat, 
jako např. při cukrovce. Každý z nás 
by měl proto znát svoji individuál-
ní optimální potřebu vody. 
Hledejte jiné nástroje k omezení 
množství přijímané stravy než ná-
poje, například:

•	 jezte častěji (5 až 6krát denně), 
ale méně

•	 jezte více vlákniny, která v ža-
ludku bobtná, zapijeme-li ji 
vodou, a tím omezuje pocit 
hladu

•	 omezte slané a tučné a dejte 
přednost ovoci a zelenině. 

ing. ivan Mach, Csc.

dotazy & odpovědi ...
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letem světem 
i staletími
Již primitivní člověk si natíral kůži 
tukem, barevnými hlinkami a rost-
linnými šťávami. Chránil si tak tělo 
nejen proti různým vlivům prostře-
dí, ale kresby na kůži byly také zna-
kem příslušnosti k určitému kmeni, 
vyjadřovaly společenské postavení 
a podobně. Mnoho zpráv o kos-
metice máme z období od 5. do 3. 
století před naším letopočtem. 
starověké civilizace v číně, indii, 
židovské palestině, babylonu 
a Egyptě měly společné jedno: péči 
o čistotu těla i zubů a střídmost 
v jídle.
indové úzkostlivě dbali na čistotu 
těla i oděvu, jedli dvakrát denně 
a dodržovali sexuální hygienu. 
starý indický lékař mužům dopo-
ručil: „člověče, teplá lázeň, čerstvé 
mléko, mladé děvče a střídmě po-
žívaná tučná strava slouží tvému 
zdraví.“
Židovské ženy rozhodně neměly 
potíže s penězi na kosmetické pro-
středky. podle zákona totiž musel 
manžel manželce vyplácet každý 
měsíc určitou částku na kosmetiku.
v Egyptě byla péče o tělo na vyso-
ké úrovni. zuby si Egypťané čistili 
žvýkáním dřevěné hůlky a na od-
stranění zápachu z úst používali 
žvýkačky z myrhy. líčení a péče 
o tělo byly běžné u žen i mužů 
a největší pozornost se věnovala 
líčení očí. dolní víčka se malovala 
protáhlými linkami na zeleno, hor-
ní na černo. v pozdějších dobách 
se obě víčka líčila černou barvou. 
ve velké oblibě bylo také nošení 
paruk, pod kterými si Egypťanky 
vlasy vyholovaly. Holily si také 
chloupky na těle a už tehdy byla 
známá a hojně používaná i kosme-
tická masáž.

ve starověkém Řecku platila hlav-
ní kosmetická zásada: dokonalý 
soulad ducha a těla, protože jen 
to, co je zdravé, je i krásné. stejně 
jako v Egyptě, tak i v Řecku se kos-
metice věnovali i muži. Řekové se 
rádi koupali a natírali mastmi z loje, 
vosku a terpentýnu. 
nad důmyslností římských lázní 
žasneme dodnes. Kosmetika Říma-
nů byla zaměřena na zvýšení krásy 
a přitažlivosti žen. slavní římští 
básníci (ovidius, Martialis, Catullus 
a plinius) zanechali ve svých bás-
ních popis kosmetických prostřed-
ků a způsobů ošetření pleti. 
v číně byly v módě ženy tak štíhlé, 
že některé číňanky dodržovaly 
redukční dietu až po úplné vyhla-
dovění či smrt. čínské ženy také 
nosily tak dlouhé nehty, že vzneše-
né číňanky si k jejich ochraně na-
vlékaly ozdobná stříbrná pouzdra.

středověk přinesl 
rázný obrat
pod nadvládou nábožensko-po-
litických názorů, které hlásaly, že 
tělo je nádoba hříchu, upadal v Ev-
ropě nejen zájem o kosmetiku, ale 
současně s ním i všeobecná hygie-
na. ideálem v té době bylo vysoké 
hladké čelo, proto se vlasy zakrýva-
ly čepicí nebo síťkami a obočí a vla-
sy na spáncích se vyholovaly. 
až s rozkvětem měst se začaly ob-
jevovat městské lázně, které plnily 
i funkci společenskou: lidé se tu 
nejen koupali, ale také poslouchali 
hudebníky a přetřásali nejnovější 
klípky.
staří slované si barvili vlasy na žlu-
to a později používali i voňavky. 
líčidla se používala bílá a červená, 
a to hlavně k natírání tváří u dívek. 
první zpráva o líčení žen v čechách 

pochází ze 13. století. Mravokárci, 
například tomáš Štítný ze Štítného, 
mluvili o líčidlech velmi pohrdavě 
a nazývali je mazadly.
zatímco v Evropě nastává odklon 
od kosmetiky, arabové dál pěstují 
a milují koupele a voňavky. v té 
době se stali jejich proslulými vý-
robci a šiřiteli.
v baroku vítězí rozbujelé a rozevlá-
té tvary a hubenost je pokládána 
za znak ošklivosti. o hygienu se 
v té době téměř nedbalo, v domác-
nostech nebyly koupelny, ale jen 
malá umyvadla.
v rokoku měly dámy naopak vosí 
pas, nosily těžké a nádherné kri-
nolíny a vysoké paruky, které byly 
mnohdy vyšší než polovina těla 
ženy. nasazení takové ozdoby hla-
vy trvalo i několik hodin a kadeřník 
se svými pomocníky při tom musel 
stát na štaflích. paruky se proto ani 
nesundávaly a ženy v nich spaly. 
protože pod parukami neměly 
ostříhané vlasy, vši rozhodně ne-
byly žádnou vzácností. Hygiena se 
vůbec neuznávala a častá koupel 
byla dokonce pokládána za škodli-
vou. pach nemytého těla zakrývaly 
většinou nánosy pudrů, líčidel 
a těžké parfémy.
zlepšení přinesl teprve počátek 19. 
století, kdy se v bytech začaly bu-
dovat koupelny. Koncem 19. století 
nastal prudký a nebývalý rozvoj 
kosmetiky, která stavěla na nových 
vědeckých poznatcích. 

      z historie kosmetiky
Projdeme-li se staletími, 
zjistíme, že každá doba 
měla a má svůj názor na to, 
co je půvabné, každá měla 
svůj ideál krásy. Názor 
na ženskou krásu se často 
měnil (stačí třeba srovnat 
útlé středověké dámy 
s baculatými kráskami 
Rubensových obrazů) 
a stejně tak se měnila i péče 
o ni.

půvab ...
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Oči na nás mnohé 
prozradí – naši 
náladu, povahu, 
možná i věk, náš 
životní styl 
i celkovou kondici. 
Nechceme-li tedy, 
aby všechna naše 
tajemství byla hned 
prozrazena, věnujme 
nejen očím, ale 
i očnímu okolí 
zaslouženou 
pozornost.
pokožka kolem očí je jemnější než 
v jiných partiích obličeje, protože 
je až čtyřikrát tenčí. obsahuje málo 
potních a tukových žláz, na 1 cm2 
jich tu je pouhých 20, zatímco 
v ostatních partiích obličeje jich 

na stejné ploše napočítáme až 
800. není ani dostatečně chráně-
na před škodlivými vnějšími vlivy. 
Kromě toho jsou zde kolagenová 
a elastinová vlákna slabá, proto je 
v těchto místech pravděpodobnost 
vzniku vrásek vyšší. 
pod pokožkou je umístěn kulatý 
oční sval, jehož sebemenší staho-
vání ji napíná. uvážíme-li, že tento 
mimický sval je velmi aktivní (vy-
koná 10 až 20 tisíc pohybů za den), 
je nasnadě, odkud se vrásky kolem 
očí berou. Mhouříme oči, když 
je moc ostré světlo, když je šero, 
když kouříme a v mnoha dalších 
případech. K tomu připočtěme 
každodenní zatížení pokožky 
make-upem, napětí pro oči u těch, 
kdo nosí brýle a kontaktní čočky, 

a mnohem větší u těch, kteří je 
potřebují, ale nenosí.

s péčí začněte co 
nejdřív
s péčí o oční okolí by měla kaž-
dá dívka začít v momentě, kdy 
začne používat řasenku. (Což je 
dnes v mnoha případech běžné 
už ve škole.) dobrá péče pomůže 
zachovat mladé oči i do pozdního 
věku, ale je třeba používat vý-
hradně prostředky k tomu určené. 
protože jde o zvláštní oblast, vyža-
duje také zvlášť šetrné zacházení. 
složení speciálních prostředků 
bere v úvahu specifické vlastnosti 
pokožky kolem očí, a tak i seznam 

Nenechávejte 
oční OKOlí 
bez dohledu

půvab ...
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složek, které je povoleno v nich po-
užít, je velmi omezen. obsahují pH, 
který se rovná pH slz, aby se nepo-
dráždila velmi citlivá oční sliznice. 
prostředky pro oči jsou podrobeny 
náročným, nejen dermatologic-
kým, ale také oftalmologickým 
zkouškám, které musejí potvrdit, že 
nemohou vyvolat podráždění po-
kožky kolem očí ani očí samotných. 
pokud není doporučeno jinak, na-
nášejí se tyto kosmetické přípravky 
na spodní víčko od místa na pokra-
ji lícních kostí. postupujeme lehký-
mi poklepy od vnějšího koutku oka 
k vnitřnímu, pleť nevytahujeme.

prostředky k péči o oči
• Mezi nejdůležitější v každém 

věku patří prostředky na odstra-
nění maskary a make-upu kolem 
očí. používáte-li voděodolnou 
řasenku, použijte tomu odpoví-
dající prostředek na odstranění 
maskary. pro smytí make-upu 
z očí namočte vatový tampon 
a velmi opatrně očistěte jemnou 
pokožku víček. protože čištění 
je každodenní procedura, buďte 
opatrné a nepoužívejte zbytečně 
často voděodolnou řasenku, pro-
tože její odstranění vyžaduje více 
úsilí a trpělivosti.

• pro každodenní péči používejte 
krémy a gely na oční kontury. 
zde musíte volit podle svých po-
třeb. Jsou prostředky, které oční 
okolí hydratují (Advanced Night 
Repair Eye od Estée Lauder, Ti-
meWise® Oční krém proti stár-
nutí od Mary Kay®, další stimu-
lují regeneraci buněk a zpomalují 
tvorbu vrásek (Time Zone Eye 
od Estée Lauder, TimeWise® 
Zpevňující oční krém od Mary 
Kay®, jiné působí jako lifting 
a zmenšují váčky (Resilience Lift 
Eye od Estée Lauder, TimeWi-
se® Targeted-Action® Revitali-
zační oční sérum od Mary Kay®) 
a kruhy pod očima (novinka 
na oči od Estée Lauder Idealist 
Illuminator).

• pro intenzivní péči o pokožku 
kolem očí se používají koncen-

trované výrobky, balzámy. Mají 
vyšší obsah aktivních složek a lze 
je použít krátkodobě jako kúru. 
doporučuje se 1 až 2 měsíce, 
když je pokožka kolem očí sku-
tečně problematická.

rychlá pomoc
Když nemáte moc času a potře-
bujete okamžitě vypadat dobře, 
pomohou masky na oční okolí. 
Mohou být ve formě gelu nebo 
lehkého krému, například masky 
(Mary Kay® Uklidňující oční mas-
ka). v posledních letech se na trhu 
objevily zvláštní masky ve formě 
látky nasáklé speciálními účinnými 
výtažky (např. Absolue Premium 
βx Advanced Replenishing Mask 
od Lancôme). Jsou vlastně jakousi 
náplastí, i když toto přirovnání není 
úplně přesné, protože tyto masky 
se na pokožku nelepí, ale pouze 
přikládají. doba působení je 10–15 
minut, odstraňují známky únavy, 
vyhlazují a napínají pokožku. vlast-
ně jde o takový malý lifting.

Hlavní problémy 
očního okolí
• oteklá víčka. obvykle se objeví 

po ránu a viníkem je narušení 
cirkulace lymfy. přes den se zajiš-
ťuje trvalými stahy očního svalu 
a v noci se oběh lymfy zpomalu-

je. několik hodin po probuzení 
otoky zmizí. Jejich zmizení může-
te urychlit střídáním studených 
a horkých obkladů.

• váčky pod očima. na rozdíl 
od otoku jsou pod očima celý 
den a vznikají snížením pružnosti 
pokožky. v tomto případě musíte 
použít kosmetický prostředek, 
který vám pomůže se jich zbavit. 
v některých případech je nutná 
plastická operace.

• převislé horní víčko. vzniká také 
snížením pružnosti pokožky 
a pomoci může plastická opera-
ce.

• Kruhy pod očima. vznikají kvůli 
zpomalení krevního oběhu. od-
kysličená tmavá krev proudí po-
malu v rozšířených cévách, které 
lze vidět přes tenkou pokožku. 
výsledek – unavený vzhled 
s modrými kruhy pod očima. těm 
lze předcházet používáním roz-
jasňujících pleťových přípravků, 
které zároveň stimulují krevní 
oběh. Můžete také vyzkoušet 
přiložit na 10 minut studený ob-
klad z listů kaštanovníku, gingko 
biloby nebo arniky.

• vrásky. v oblasti vnějšího koutku 
oka se začnou každému dříve či 
později tvořit vějířkovité vrásky. 
zvláště brzy se objeví u těch, 
kteří často mhouří oči. vidíte-
-li špatně, noste brýle, jinak se 
s vráskami musíte smířit. 

ilustační foto: archiv redakce
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Estée Lauder 
Make-up pro úplné krytí 
double Wear Maximum Cover 
Makeup spF 15

oblíbený make-up od Estée 
lauder pro maximální krytí se 
opět vrací a přidává se k řadě 
make-upů double Wear. tento 
make-up s spF 15 poskytující 
úplné krytí vám dodává po-
cit jistoty, že nedokonalosti 
na pleti zůstanou zakryty a váš 
vzhled bude po celý den doko-
nalý. Jedná se o velmi kvalitní 
make-up s překvapivě lehkou 
texturou a přirozeným vzhle-
dem, který vydrží až 12 hodin. 
Je možné ho použít jako pod-
kladový make-up i jako korek-
tor, který maximálně kryje a je 
odolný. nezpůsobuje akné, byl 
oftalmologicky a dermatologic-
ky testován, je bez vůně a lze ho 
použít například i po prodělání 
operace.

Make-up pro úplné krytí Double 
Wear Maximum Cover Makeup SPF 15 je k do-
stání v prodejnách Estée lauder. 

Lancôme
l’absolu nu
svými poznatky a ta-
lentem v oblasti krásy 
přispívá značka lancôme 
se svými inovacemi řadu 
let ke zdokonalení péče 
o půvab každé ženy. nyní 
přišla s novou rtěnkou 
L’ABSOLU NU. tato rtěnka 
v sobě spojuje péči a uni-
kátní texturu pro nové, 
dokonale nahé nalíčení. 
díky jedinečným znalos-
tem rtů – o čemž svědčí 
5 patentů i průkopnický 
přístup k barvě a světlu 
– lancôme jako první vy-
tvořila rtěnku, jež zachytí 
a zvýrazní barvu, texturu 
a přirozený lesk dokona-
lých rtů. Jejich synonymy 
jsou elegance, tvořivost, 
smyslnost... 

Kérastase Paris
Chronologiste

současný trend v oblasti péče o vlasy je 
ideál dokonalosti a věčného mládí, jenž 

je propojen s luxusní péčí. Kérastase 
paris se proto rozhodla uvést přípravek, 

který v duchu tohoto trendu nabídne 
zákazníkovi něco nadstandardního. 

laboratoře recherche avancée 
l´oréal intenzivně hledaly dva roky 

ty nejlepší aktivní složky. vzorem 
se vědcům nakonec stal kaviár, a to 

díky jeho mimořádné struktuře a 
revitalizačním účinkům. Jedinečnost 

kaviáru spočívá v tom, že představuje 
skutečnou sílu života, neboť se v něm 

ukrývají životodárné složky. vědci proto 
převzali strukturu kaviáru a vytvořili 

perly na bázi mimetického kaviáru Per-
les Chronologiste. K dokonalému výsledku 
doplnili hedvábnou krémovou masku Créme Chronolo-

giste s vyživujícími složkami, která se v okamžiku aplikace 
smíchá spolu s mimetickými kaviárovými perlami ve 

speciální misce Chronologiste, aby tak byla zachována 
účinnost všech aktivních složek do posledního okamžiku. 

Chronologiste je přípravek pro všechny typy vlasů. pro 
každého, kdo chce svým vlasům dopřát skutečně to 

nejlepší. péče o vlasy Chronologiste je k dostání pouze 
v kadeřnických salonech u kadeřníků-poradců Kérastase. 

KosMEtiCKé tipy ...

Fit pro život č. 16
www.fitprozivot.czTrafika

8 + –

8 Obsah + –

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


HiPP
babysanft – kosmetika pro nejmenší 
Kosmetika HiPP Babysanft byla vyvinuta speciálně pro citlivou a jemnou dětskou pokožku. obsahuje 
pouze oleje na rostlinné bázi s vysoce kvalitním bio mandlovým olejem nebo bio mandlovým extraktem. 
výhodou rostlinných olejů je, že jsou do pokožky ihned absorbovány, čímž ji začnou ihned vyživovat 
a chránit. Mandlový olej je zvlášť vhodný pro citlivou a suchou pokožku. všechny produkty Hipp mají ta-
kové složení, aby nejen dobře pečovaly o dětskou kůži, ale i maximálním možným způsobem předcházely 

vzniku alergií. HiPP Babysanft 
neobsahuje aromatické látky, 
mýdla, esenciální oleje, barviva, 
pEG-emulgátory, konzervační 
látky a parabely. Řada dětské 
kosmetiky obsahuje sprchový gel 
pro tělo a vlasy HiPP Babysanft, 
ošetřující přípravek do koupele 
HiPP Babysanft, jemný šampon 
HiPP Babysanft, dětské 
pleťové mléko HiPP Babysanft, 
dětský jemný pleťový olej HiPP 
Babysanft, dětský krém na 
obličej a tělo HiPP Babysanft, 
intenzivní krém HiPP Babysanft, 
krém proti opruzeninám HiPP 
Babysanft, vlhčené ubrousky 
a masážní olej na strie.

Amway
oční stíny beautycycle ™
amway drží krok s nejnovějšími módními trendy, proto deko-
rativní kosmetika beautycycle ™ rozšiřuje svou svěží paletu 
snadno použitelných, dermatologicky testovaných a antia-
lergenních kompaktních odstínů, které dodají očím barevný 
nádech, podtrhnou líčení a rozzáří krásu… 
nové odstíny beautycycle ™ – Cinnamon, arctic Grey, iced 
Mocha, violette – poskytnou ještě více svobody při volbě lí-
čení. stejně jako ostatní odstíny, i sametové hebké minerální 
pigmenty beautycycle ™ lze snadno mísit, nedostávají se 
do vrásek, neblednou a nerozmazávají se.  

AVON
Christian lacroix nuit Edp

smyslná vůně pro vášnivou a nespoutanou ženu, která v sobě 
ukrývá kouzlo noci s orientální směsí opojných květin, jež 

probouzejí vášně a dráždí smysly. nejprve okouzlí čerstvými 
tóny bergamotu, neroli a zimolezu, pokračuje smyslnými 

květy jasmínu, tuberózy a narcisu, v jejím základu jsou pak 
záhadná ambra, kadidlo, mošus a dřevité tóny. 

KosMEtiCKé tipy ...
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antikoncepce může 
ohrozit zdraví
Hormonální antikoncepci pova-
žuje mnoho dívek za naprosto sa-
mozřejmou ochranu proti početí 

a jako přirozenou součást života. 
Málokterá si však uvědomuje 
rizika, která z užívání hormonální 
antikoncepce plynou, například 
kvůli trombofilii, která se u dívek 
do té doby zatím neprojevila.
trombofilie je stav zvýšené 

dispozice k tvorbě trombů, 
krevních sraženin, který před-
chází tromboembolické nemoci. 
Možnou cestou jak zabránit život 
ohrožujícím zdravotním přího-
dám (jako například infarktu či 
mozkové mrtvici) je nepodcenit 
prevenci.
v rámci prevence trombofilie 
a tromboembolických nemocí 
u mladých dívek a žen připravila 
Zdravotní pojišťovna METAL-
-ALIANCE ve spolupráci s klinikou 
GHC Genetics projekt určený pro 
dívky ve věku 12–20 let. Jedno-
duchým testem se zjistí genetické 
vlohy dívky k trobofilii a podle 
výsledku bude zvážena vhodnost 
užívání hormonální antikoncepce, 
případně bude dívkám navrhnuta 
jiná forma antikoncepce. 

Cukrovka u kojenců
Zavedení ovocných příkrmů 
může ohrozit zdraví kojen-
ců, pokud mají vrozenou 
cukrovou intoleranci, od-
borně zvanou hereditární 
fruktózová intolerance 
(HFI). 

Cukrová intolerance je onemocně-
ní, které se projevuje neschopností 
metabolizovat ovocný cukr obsa-
žený v ovoci, ovocných sirupech, 
kompotech, medu, ale i v některé 
zelenině. nemocní z řad dospělých 
se těmto potravinám instinktivně 
vyhýbají, takže většinou zůstávají 
nediagnostikování. pokud jejich 
děti mají HFi také, zavedení příkr-
mu je může vážně ohrozit. takové 
děti po přijetí potravy s fruktózou 
trpí silnými bolestmi břicha, zvra-
cením a hypoglykemií. v případě 
dlouhodobého příjmu jsou ohrože-
na játra i ledviny.
spolehlivé a šetrné vyšetření dětí 
ve věku do 6 měsíců věku, ještě 
před zavedením příkrmu, nabízí 
Zdravotní pojišťovna METAL-
-ALIANCE. včasnou diagnostikou 
se předejde nepříjemným trávicím 
obtížím a rozvoji vážných kompli-
kací.

Léčba 
pomocí Genetiky
Každý desátý člověk v České republice má genetický 
předpoklad pro vznik krevních sraženin. Hormonální 
antikoncepci užívají mnohé dívky s naprostou 
samozřejmostí. Kombinace vrozené genetické dispozice 
k tvorbě sraženin a užívání hormonální antikoncepce 
zvyšuje riziko vzniku trombózy až padesátkrát.
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Očkování proti chřipce 
v současné době je očkování proti 
chřipce hrazeno z prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění pou-
ze lidem starším 65 let. vzhledem 
k tomu, že si zdravotní pojišťovna 
MEtal-alianCE uvědomuje vý-
znam prevence, poskytuje příspě-
vek na očkování proti chřipce všem 
svým klientům (starším dvou let).
otázka očkování proti chřipce se 
otevírá vždy před nástupem pod-
zimních měsíců. očkovat se lze 
nechat od září do prosince, ale nej-
příhodnější doba je říjen a listopad. 

Očkování proti 
papilomavirům
s papilomaviry, které způsobují 
rakovinu děložního čípku, se v prů-
běhu svého života setká skoro 
každá žena. Jenže imunitní systém 
některých žen tyto viry prostě 
nezvládne. základem prevence 
rakoviny děložního čípku jsou 
pravidelné gynekologické pro-
hlídky, které však skoro polovina 
žen podceňuje. i proto zdravotní 
pojišťovny těm „nezodpovědným“ 
v dopisech vysvětlují jejich význam 
a zvou je na vyšetření. 
další možnosti ochrany před rako-
vinou by měly věnovat pozornost 
zejména matky dospívajících dí-
vek. rakovina děložního čípku je 
zatím jediné rakovinné onemocně-
ní, kterému lze předcházet očková-
ním. to se skládá ze tří dávek a stojí 
kolem 10 000 Kč. vysokou finanční 
náročnost mírní některé zdravot-
ní pojišťovny, které na očkování 
přispívají, například zdravotní po-
jišťovna MEtal-alianCE přispívá 
částkou až 4 000 Kč. Jen za prvních 
6 měsíců letošního roku možnosti 
očkování využilo přes 600 klientek 
zp M-a. očkování je u dívek nejú-
činnější před zahájením pohlavní-
ho života, ideální je věk 12–17 let.

Lékař a právník na telefonu
bezplatná telefonní linka zdravotní 
pojišťovny MEtal-alianCE nabízí 
svým klientům řadu praktických 

služeb. Jednou z těch nejzajíma-
vějších je možnost „objednávání 
k lékaři“ po telefonu. zp M-a je je-
dinou zdravotní pojišťovnou, která 
svým pojištěncům takovou službu 
nabízí. stačí si zapamatovat jedno 
telefonní číslo 844 125 124, aby se 
člověk objednal k praktikovi, zubaři 
či na specializované vyšetření. Call 
centrum totiž objednání k lékaři 
vyřídí za pacienta. 
další službou, již pojištěnci zp 
MEtal-alianCE ocení, je právník 
na telefonu. ten bezplatně po-
máhá v oblasti ochrany práv pa-
cienta, výkladu práv a povinností 
či v otázkách práva na informace 
ať už u pacienta, či jeho blízkých, 
příbuzných. právník v call centru 
zp MEtal-alianCE řeší rovněž 
pochybení a sankce při poskyto-
vání lékařské péče nebo pracovně 
právní vztahy v souvislosti s pra-
covními úrazy či nemocemi z po-
volání. právník také může pomoci 
se sepsáním žádostí, objednávek, 
uplatnění nároku, stížností a v řadě 
dalších procesů. 

Příspěvek na cvičení
zp MEtal-alianCE se snaží v rám-
ci prevence podpořit pohybové 
aktivity svých pojištěnců. Kromě 
příspěvků ve standardních balíč-
cích prevence nabízí v měsíci říjnu 
mimořádný příspěvek 300 Kč. běž-
te si zaplavat, zajděte do posilovny, 
zkuste nové cvičení, uděláte něco 
pro sebe a ještě za to získáte od-
měnu.

Příspěvek na bezlepkové 
potraviny pro celiaky
Život s celiakií není jednoduchý a je 
spojen s radikální změnou jídelníč-
ku. naštěstí ale existují potraviny, 
které celiakům pomáhají obvyklé 
menu zpestřit. zp MEtal-alianCE 

nabízí svým pojištěncům, celiakům, 
možnost využití příspěvku na ná-
kup bezlepkových potravin a bez-
lepkových surovin. nákup je možný 
v lékárně, prodejně zdravé výživy 
nebo ve speciálních odděleních 
bezlepkových potravin v hyper-
marketech a na specializovaných 
internetových stránkách. příspěvek 
ve výši 1 000 Kč lze získat do konce 
roku.

Prevence v kamionu
od jara projíždí českou republikou 
kamion s ordinacemi vybraných 
lékařů. na svých zastávkách po-
máhá lidem předcházet závažným 
onemocněním. 
Zdravotně preventivní centrum 
je speciálně upravený kamion, 
který v sobě ukrývá ordinace léka-
řů nabízejících dermatologickou 
a oftalmologickou prevenci a zubní 
ordinaci. oční lékař se zaměřuje 
na vyšetření šedého a zeleného 
zákalu, dermatolog vyšetřuje 
pigmentová znaménka, jejichž 
kontrolu je po letních měsících 
určitě dobré neopomenout. díky 
preventivním prohlídkám předešlo 
již mnoho pacientů nejhorší dia-
gnóze – melanomu. pro kuřáky ale 
i pro ostatní, kteří se vyskytují v za-
kouřeném prostředí, je připraveno 
měření Co v plicích. 
důležitou roli hraje také stomato-
logická ordinace. v dopoledních 
hodinách je kamion vyhrazen dě-
tem z mateřských školek. pomocí 
zábavně vzdělávacího programu se 
učí proč a jak si správně čistit zoub-
ky a jak předejít zubnímu kazu. 

ilustrační foto: archiv firmy

 

Z aktuálních novinek Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

zdraví ...

Fit pro život č. 16
www.fitprozivot.czTrafika

11 + –

11 Obsah + –

http://www.zpma.cz/pojistenec/pro-klienty-zp-m-a/preventivni-prispevkove-programy/ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku/
http://www.zpma.cz/pojistenec/pro-klienty-zp-m-a/preventivni-prispevkove-programy/ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku/
http://www.zpma.cz/pojistenec/pro-klienty-zp-m-a/kamion/
http://www.zpma.cz
mailto:info%40zpma.cz?subject=
http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


Kůže, největší orgán 
lidského těla, zajišťuje 
především ochranu 
organismu před vnějšími 
vlivy. o této funkci nikdo 
nepochybuje. Úloha kůže je  
však mnohem komplexnější 
a na její zdravé fungování 
má vliv celá řada faktorů. 
nepříjemným a mnohdy 
zdlouhavým kožním 
problémům je lépe 
předcházet než se jimi 
pak dlouhodobě trápit. 
proto je potřeba začít 
s adekvátní péčí o pokožku 
již od narození. dětská 
kůže je pětkrát tenčí 
než kůže dospělého 
člověka, a přitom je hned 
na počátku vystavena 
nadměrné zátěži, kdy 
se musí zadaptovat 
přechodem z matčina 
lůna do suchozemského 
prostředí. vyvarovat se 
všeho, co dětské pokožce 
škodí, je zásadním 
předpokladem zdravého 
vývoje. Kvalitní dětská 
kosmetika je zárukou, že se 
pokožce dostane toho, co 
potřebuje, a naopak bude 
uchráněna působení látek, 
které jsou určeny až pro 
kůži dospělého jedince.    

nejkritičtější novorozenecké 
období trvá přibližně první čty-
ři týdny, kdy pokožka prochází 
mnoha změnami. ze sterilního 

Dětská pokožka 

vyžaduje 
zvláštní 
pozornost a péči
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prostředí v děloze se dostává již 
při porodu do styku s bakteriemi. 
během týdne je pak její mikroflóra 
přibližně stejná jako u dospělého 
člověka. o kůži kojence hovoříme 
u dětí přibližně od jednoho měsíce 
do jednoho roku.  
oběma obdobím je společné, že 
kůže má sklon snáze propouštět 
mikroorganismy a některé látky 
aplikované lokálně na kůži. Je-li 
pokožka příliš suchá a dojde-li k je-
jímu mechanickému poškození, 
je tomuto riziku vystavena ještě 
mnohem více. prolomená kožní 
bariéra propouští i alergeny, a to 
může být spouštěcím momentem 
pozdějších problémů. používáním 
kvalitních přípravků dětské kos-
metiky můžeme předejít přílišné-
mu vysychání pokožky a zajistit, 
aby se dostala do styku jen s těmi 
látkami, které jí prospívají. záro-
veň tak snižujeme riziko alergií 
na minimum. pokožka se sklonem 
k nadměrnému vysychání nebo 
atopickému ekzému potřebuje 
mimořádnou pozornost a měla by 
probíhat ve spolupráci s lékařem. 
„zdravé dítě je přáním každého 
rodiče. pokud však dítě trpí one-
mocněním kůže, je nutné se ihned 
obrátit na pediatra či dermatologa 
a společnými silami o kůži dítěte 
pečovat. vhodná dětská kosmetika 
svým složením předchází pozděj-
šímu poškozením kůže a rozvoji 
možné alergie,“ říká dermatolog 
MUDr. Milan Junášek. K předním 
produktům pro péči o dětskou 
pokožku patří kosmetické výrobky 
HiPP řady Babysanft, která byla 
vyvinuta ve spolupráci s dermato-
logy a porodními asistentkami.
„rodiče by měli při péči o své 
miminko předcházet v maximál-
ní možné míře rizikům, kterým 
je citlivá dětská kůže vystavena. 
potřeby nebo problémy každého 
miminka však mohou být natolik 
specifické, že i při použití speci-
alizované kosmetiky je důležité 
sledovat reakci, která může být 
velmi individuální,“ říká ing. alena 
landová, marketingová ředitelka 
Hipp Czech s. r. o.

Specifika dětské 
pokožky, její 
ošetřování, možnosti 
vzniku alergií

po mnoha měsících života v plo-
dové vodě se po narození musí 
pokožka novorozence přizpůsobit 
působení vzduchu a vnějších vlivů 
a velmi rychle si zvyknout na nové 
prostředí. „Kůže novorozence 
prochází vývojem, který směřuje 
k adaptaci dítěte na mimoděložní 
život,“ říká Mudr. Milan Junášek. 
u donošeného dítěte bariérová 
(ochranná) funkce dozrává během 
2–3 týdnů po porodu. Kůže nedo-
nošených s velmi nízkou porodní 
váhou nabývá schopnosti plnit 
tuto funkci až po osmi týdnech. 

rizika novorozenecké 
kůže
novorozenecká kůže je o 40 až 
60 % tenčí než kůže dospělého. 

poměr kožní povrch / hmotnost je 
u dítěte 5x větší než u dospělého. 
Může dojít ke snadnějšímu proni-
kání mikroorganismů kůží, vstře-
bávání lokálně aplikovaných látek 
a k mechanickému poškození kůže. 

Kůže novorozence je nedokonale 
vyvinutá, její obranyschopnost je 
malá. pokožka je tenká, soudržnost 
buněk slabá, a proto má kůže sklon 
k tvorbě puchýřů. činnost potních 
žláz je snížena, činnost mazových 
žláz bývá po porodu zvýšena. pod-
koží obsahuje méně tuku a více 
vody, kůže je náchylnější k různým 
infekcím a je velmi citlivá na látky, 
se kterými přichází do kontaktu ze 
zevního prostředí (voda, kosmetic-
ké přípravky, oblečení).

Kojenecká kůže (do 1 roku) je již 
silnější (avšak stále tenčí než u do-
spělých). Chybí ochranný kožní film 
složený z mazu a odloučených po-
vrchních rohových buněk. přetrvá-
vá zvýšená propustnost pro zevně 
působící látky i slabší odolnost vůči 
bakteriálním infekcím. Kojenec se 
umí postupně vyrovnávat se změ-
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nami teploty a vlhkosti vzduchu.
pro kůži novorozence je charak-
teristická zvýšená absorpce, z níž 
plyne riziko toxického působení 
zevních léků a jiných chemických 
látek.

Časté kožní projevy 
u novorozenců

suchá pokožka
pokožka ztrácí hebkost a jemnost, 
stává se hrubší a na povrchu mo-
hou být viditelné šupinky. stav je 
provázen nepříjemnými pocity, 
pnutím a svěděním (zejména 
po koupání). vážnější forma se pro-
jevuje popraskáním pokožky.

příčiny
Může jí být dědičná dispozice. 
někdy je projevem kožního one-
mocnění (např. ekzému) nebo pří-
znakem provázejícím určité vnitřní 
onemocnění. nejčastěji je však jen 
přechodným stavem v důsledku 
působení nepříznivých vnějších 
vlivů (zejména přílišného tepla 
nebo chladna, větru, pobytu v pře-
topených či klimatizovaných pro-
storách, častého či dlouhého kou-
pání). dehydratace organismu jako 
důsledek nedostatečného pitného 
režimu či nadměrného pocení.

rizika
u suché pokožky dochází k naru-
šení celistvosti (např. v důsledku 
praskání, škrábání se, olupová-
ní). Kůže se tak stává náchylnější 
k různým podrážděním a kožním 
infekcím. 

léčba
u přechodně suché pokožky je 
podstatné pátrat po příčině, která 
pokožku vysušuje, a odstranit ji. 
o suchou pokožku je třeba pečo-
vat zvláčňujícími přípravky, které 
jsou součástí kvalitní kosmetické 
řady. pro koupání se doporučuje 

použít dětský hydratační mycí 
gel nebo přísady do koupele, kte-
ré díky obsahu olejnatých látek 
zabraňují ztrátě vody z pokožky. 
po koupeli je důležité promazat 
pokožku dětským hydratačním 
krémem nebo tělovým mlékem. 
pomůžeme tak obnovit ochrannou 
funkci kůže a chránit ji proti kož-
ním infekcím.

Kožní bariéra a její 
propustnost pro 
alergeny
prolomená kožní bariéra propou-
ští alergeny. stále panují zažité 
názory, např. že produkty bez kon-
zervantů jsou pro děti vhodnější. 
Konzervanty ovšem chrání výrobek 
před usazováním a množením bak-
terií a plísní, a zvyšují tak dlouho-
době jejich bezpečnost. přenášet 
na dětskou pokožku tyto nepřátele 
v podobě infikovaných mastí není 
žádoucí. prof. Cork vysvětluje: 
„Koncentrace konzervantů 
ve výrobcích s kontrolovaným 
složením pro děti jsou natolik 
nízké, že byste dítě museli umýt 
50milionkrát za den, aby to bylo 
nebezpečné.“

olupování kůže
Je to u novorozenců velmi častý 
jev. vzniká v prvních dnech života 
a samovolně přestává po několika 
týdnech. více se olupují hřbety ru-
kou, kotníky, nárty. u přenášených 
dětí je olupování výraznější.

Častá kožní 
onemocnění 
u novorozenců

Minipuberta
Je vyvolána mateřskými hormony 
způsobujícími zvětšení mazových 
žláz. K příznakům patří otok geni-
tálií, zduření prsních žláz, zvětšení 
mazových žláz na obličeji a novo-

rozenecká akné. projevuje se bělo-
žlutými mnohočetnými pupínky, 
které jsou 1–2 mm velké, hladké, 
bílé nebo žlutavými perličkami, 
na obličeji (na tvářích, nose, bradě, 
čele), občas i na trupu, končeti-
nách, penisu a sliznicích. Je přítom-
na téměř u poloviny novorozenců. 
objevuje se krátce po porodu, mizí 
samovolně během prvního měsíce, 
někdy trvá déle. 

novorozenecká akné
Může se objevit ve 2.–3. týdnu 
po porodu, podobá se akné dospě-
lých. projevuje se na tvářích živě 
červenými pupínky až neštovička-
mi v různém počtu, někdy zasahu-
jícími až do kštice. projevy ustupují 
během několika měsíců samovolně 
a nepředznamenávají vyšší riziko 
akné v pubertě. 

toxický erytém 
novorozenců
Jde o častý projev u zralých novo-
rozenců (u nedonošenců se ne-
vyskytuje). objevuje se od 2. dne 
do 2 týdnů po porodu. trvá několik 
dní, vzácně i týdnů, dochází k jeho 
ústupu a recidivám. K jeho pro-
jevům patří mnohočetné zarudlé 
pupínky a různorodé, nejčastěji 
bělavé puchýřky (obraz připomíná 
poštípání blechou). vykytuje se 
na obličeji, trupu, horních částech 
končetin i kdekoliv jinde (s výjim-
kou dlaní a plosek). Mizí i bez léčby 
samovolně. 

potničky
objevují se v novorozeneckém 
a kojeneckém věku, jsou znám-
kou přehřátí dítěte při horečkách. 
časté jsou v teplém a vlhkém 
prostředí. projevují se jako kapky 
vody na kůži nebo živě červené 
drobné pupínky. Mohou se vy-
skytovat na čele, tvářích, ve kštici, 
na krku a ve více potivých místech 
v kožních záhybech. doporučuje 
se preventivně vyvarovat novoro-
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zence pobytu v horkém a vlhkém 
prostředí. 

seborhoická 
dermatitida
vzniká od 1. měsíce života a reci-
divuje během 1. roku. vyskytuje 
se ve kštici v oblasti nad čelem 
a na temeni. někdy se objevuje 
i v obočí. těžší projevy seborhoic-
ké dermatitidy se mohou projevit 
zarudnutím v podpaží a v tříslech. 
K projevům patří bělavé, žlutohně-
dé, různě silné a většinou pevně 
ulpívající šupinky. Jako terapie 
postačí promazávání šupin olejíč-
kem, po umytí vyčesávání jemným 
kartáčkem. v těžších případech je 
nutno používat přípravky s ureou 
předepisované lékařem.

atopický ekzém
toto časté onemocnění postihuje 
až 20 % dětí. začíná obvykle kolem 
3. měsíce života. projevuje se šupi-
nami ve kštici, kojenci mívají i za-
rudlé splývající pupínky na tvářích, 

které často mokvají, na povrchu 
zasychají stroupky. K nejčastějším 
lokalitám výskytu patří krk, oblast 
výstřihu, ramena. Mnohdy se ale 
mohou objevovat po celém těle 
a výrazně svědí. doporučuje se ná-
vštěva lékaře. léčení je dlouhodo-
bé a vyžaduje značnou trpělivost.

plenková dermatitida
vzniká vlivem moči, stolice, ne-
prodyšných plen, kdy třením kůže 
s plenami často dochází k podráž-
dění kůže. projevuje se zarudnu-
tím, v těžších případech tvorbou 
puchýřků a mokváním. prevencí je 
častá výměna plen, důkladné očiš-
tění kůže od zbytků stolice a pravi-
delné používání ochranných kré-
mů (tvoří bariéru proti nepříznivé-
mu účinku moči a stolice na kůži). 
pokud nestačí běžné krémy určené 
pod pleny, je obvykle nutno vyhle-
dat lékaře. 

Ekzém kolem úst
v kojeneckému věku dochází 
ke zvýšenému slinění, například 

v důsledku strkání hraček do úst, 
zvyšuje se i při růstu zubů. okolí 
úst při něm bývá často zarudlé 
nebo suché, popraskané, olupující 
se. K terapii patří snaha udržovat 
pokožku suchou od slin, několikrát 
za den ji promazávat mastnými 
nebo ochrannými krémy. při dů-
sledném promazávání se tento 
přechodný jev podaří zvládnout. 
vzdorující ekzém může signalizo-
vat nástup atopického ekzému. 
v úporných případech se doporu-
čuje vyhledat lékaře.  

doporučení rodičům
• na kůži novorozenců dochází 

k řadě projevů souvisejících 
s adaptací, které jsou přechod-
né, samovolně vymizí a nejsou 
projevem kožního onemocnění 
(vyrážky apod.). děje se tak 
v důsledku adaptačních pocho-
dů. často však maminky vyděsí 
výraznost a rozsah vyrážky. po-
kud projevy nevymizí, je vhod-
né navštívit dermatologa.

• vhodnými kosmetickými pří-
pravky lze předcházet suchosti 
kůže, zklidnit počáteční projevy 
podráždění kůže (např. v plen-
kové oblasti nebo na obličeji). 
Kosmetický přípravek je vždy 
snášen individuálně. 

• Ekzém po použití kosmetiky 
v kojeneckém věku je spíše 
projevem nevhodně zvoleného 
nebo špatně aplikovaného pro-
středku než projevem alergie 
v pravém slova smyslu.

• nezanedbatelnou roli mohou 
hrát u kojenců klimatické vli-
vy: slunce, chlad, vítr. nejčastěji 
se jejich působení začíná pro-
jevovat kolem 1 roku života, 
kdy dítě na procházkách čas-
těji přichází do přímého styku 
s okolním prostředím. Může 
docházet např. k vysušení kůže 
a snížení její obranyschopnos-
ti. doporučuje se chránit děti 
používáním krémů v uv filtry 
a ochranných krémů do nepříz-
ně počasí. 

ilustrační foto: archiv Hipp Czech
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výživové nároky 
školáků 
potřeba energie je stanovena při-
bližně na 290 kJ na 1 kg hmotnosti 
dítěte a den. podíl jednotlivých 
základních živin – bílkovin, tuků 
a sacharidů – s ohledem na přívod 
energie by měl být u dětí škol-
ního věku přibližně následující: 
bílkovinami by mělo být hrazeno 
13,5 až 14,5 % celkového energe-
tického příjmu, tuky by mělo být 
hrazeno 27 až 29 % celkového ener-
getického příjmu a sacharidy 56 
až 59 % celkového energetického 
příjmu. 

potřeba bílkovin je relativně vyso-
ká. Musíme si uvědomit, že rostou-

Výživa 
dětí 
školního 
věku

Nikdo nepochybuje 
o tom, že vhodný 
způsob výživy 
v různých obdobích 
vývoje dítěte je důležitý 
nejen k tomu, aby 
se správně vyvinuly 
tělesné funkce, 
ale i jako podpora 
tělesného i psychického 
vývoje. Do období 
dítěte školního 
věku spadá věkové 
rozmezí 6–14 let a je 
charakterizováno 
pomalejším růstem. To 
ale neznamená, že by 
výživové nároky pro 
tuto věkovou kategorii 
byly nižší.

Mgr. diana 
Chrpová

Doporučené dávky potravin pro školní děti
zelenina   400 g denně 
ovoce   3 kusy denně 
škrobové polysacharidy   8 porcí denně (1 porce = plátek chleba, 
125 ml vařené rýže, brambor,luštěnin, knedlíků, těstovin) 
ořechy a semínka   1 lžíce denně 
maso, vejce   1 porce (50 g) denně 
ryby  1–2x týdně 
mléko a mléčné výrobky   3 porce denně
(1 porce = 250 ml mléka, 150 ml jogurtu, 50 g sýra) 
Nezapomeňme na přiměřené množství oleje či másla (asi 30 g)
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cí organismus právě bílkoviny po-
třebuje ve zvýšené míře pro růst, 
k výstavbě svalstva a dalších tkání. 
doporučené denní množství od-
povídá 1,2 g bílkovin na 1 kg hmot-
nosti dítěte. alespoň polovina této 
denní dávky by měla být hrazena 
bílkovinami živočišného původu 
(masem, mlékem a mléčnými 
výrobky, vejci), protože mají pro 
organismus lepší využitelnost než 
bílkoviny rostlinné. ty obsahují vět-
ší či menší množství vlákniny, čímž 
se využití pro organismus snižuje. 
vhodným zdrojem rostlinných bíl-
kovin pro školní děti jsou obiloviny 
a výrobky z nich, luštěniny včetně 
sóji, brambory, ořechy, semínka. 
bílkoviny živočišného původu, tzv. 
plnohodnotné, mají pro vyvíjející 
se organismus i příznivější složení 
než bílkoviny rostlinného původu. 
proto je třeba dbát při skladbě jí-
delníčku na to, abychom rostlinné 
bílkoviny kombinovali jak mezi 
sebou, tak i s bílkovinami živočiš-
nými. tím se pak jejich využitelnost 
značně zvyšuje. 
Ještě je třeba připomenout, že 
1g bílkovin poskytne organismu, 
tedy i dětskému, energii 17 kJ.

Tuky dodávají organismu přibližně 
dvakrát více energie než bílkoviny 
nebo sacharidy, 1 g tuku posky-
tuje organismu, a to i dětskému, 
energii 38 kJ. druhy tuků vybíráme 

kvůli jejich rozdílnému složení ve-
lice pečlivě, úplně nevylučujeme 
žádný tuk. poměr jednotlivých 
tuků by měl být následující: z výše 
zmíněných 29 % energetického 
příjmu hrazeného tuky by mělo být 
přibližně 10 % živočišných – tzv. 
nasycených tuků (pozor na skryté 
tuky v mase, masných výrobcích, 
mléčných výrobcích, ve žloutku), 
10 % hrazeno rybami, slunečnico-
vým olejem, ořechy, semínky – tzv. 
polynenasycenými tuky a 10 % oli-
vovým olejem, řepkovým olejem, 

některými ořechy – tzv. monone-
nasycenými tuky. 
z toho vyplývá, že dvě třetiny cel-
kového příjmu tuků mají být i u dětí 
školního věku hrazeny rostlinnými 
tuky. bohužel naši školáci nejenže 
nedodržují tato doporučení, ale 
překračují celkový doporučený 
energetický příjem hrazený tuky 
často až na 40 %. přitom většina 
civilizačních onemocnění se vyvíjí 
nepozorovaně již od dětství. byl 
prokázán úzký vztah mezi vysokou 
konzumací živočišných tuků, 
zvýšenou hladinou cholesterolu, 
infarktem myokardu, ischemickou 
chorobou srdeční, cévní mozkovou 
příhodou či některými zhoubnými 
nádory. 

Sacharidy jsou nejdůležitějším 
zdrojem rychle využitelné energie, 
1 g sacharidů poskytuje organismu 
energii 17 kJ. není ovšem sacharid 
jako sacharid. tím, z něhož organi-
smus umí získat energii, je glukóza 
(patří k nejjednodušším sachari-
dům – monosacharidům, společně 
např. s fruktózou). Je složkou jak 
složených sacharidů – polysacha-
ridů (škrobů – obilovin, luštěnin, 
brambor), tak i disacharidů (běžné-
ho cukru sacharózy, ale i mléčného 
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cukru – laktózy). až 50 % energe-
tického příjmu má být i u školních 
dětí hrazeno polysacharidy (tzn. 
obilovinami, bramborami, luštěni-
nami). dětský organismus je pak 
energeticky vyrovnanější. zbylých 
6 až 9 % energie dodávané sachari-
dy by pak měly dodat jednoduché 
cukry – monosacharidy a disa-
charidy (hroznový, ovocný, řepný 
cukr). běžný cukr není kromě rychle 
dosažitelné energie zdrojem ji-
ných biologicky hodnotných látek. 
bohužel ve stravě našich školáků 
převládá velké množství sladkostí 
a přeslazených limonád na úkor 
např. zeleniny. 

nezastupitelné místo ve výživě 
školáků má vláknina. Je tvořena 
neškrobovými polysacharidy, které 
organismus neumí využívat, a tedy 
nevyužívá, jako zdroj energie. Jde 
o pektiny, gely, celulózy, hemice-
lulózy atd. vláknina zvyšuje pocit 
sytosti, napomáhá pravidelnému 
vyprazdňování střev a upravuje 
konzistenci stolice. Jelikož vláknina 
na sebe váže vodu, je třeba dosta-
tečně pít. vláknina také omezuje 
styk sliznice s toxickými látkami 
a některé z nich na sebe váže. příz-
nivě působí na střevní mikroflóru. 
potraviny obsahující vlákninu jsou 
zároveň bohaté na vitaminy, mine-
rály a rostlinné bílkoviny. 

Hlavními zdroji vlákniny v potravě 
školních dětí by měly být celozrnné 
obiloviny, jako jsou rýže natural, 
pohanka, kroupy, jáhly, celozrnný 
chléb, pečivo, výrobky z tmavé 
mouky, obilné vločky a výrobky 
z nich, zelenina, ovoce, luštěniny, 
brambory. 

velký význam ve výživě školních 
dětí má i dostatečný příjem váp-
níku, veledůležitého prvku nejen 
pro mineralizaci kostí a zubů. podle 
posledních výzkumů se zvýšila 
jeho doporučená denní dávka pro 
školní děti na 1000 mg. Hlavními 
a nejlépe využitelnými zdroji váp-
níku jsou mléko a mléčné výrobky. 
neměli bychom ovšem zapomínat 
i na jiné jeho zdroje, jako jsou mák, 
ořechy, zelené druhy zeleniny 
– kapusta, růžičková kapusta, 
brokolice, květák, zelí, hlávkový, 
římský, ledový salát, čínské zelí, 

zelené natě, fazole, čočka, sója 
a některé druhy ovoce. Existuje 
řada faktorů, které ovlivňují využití 
vápníku organismem. v kladném 
směru je to dostatek vitaminu d, 
správný poměr příjmu vápníku 

k hořčíku a k fosforu, kyselejší 
prostředí v zažívacím traktu (např. 
pomeranč, zakysané mléčné 
výrobky), dostatek pohybu. vyu-
žitelnost vápníku naopak snižuje 
nadbytek bílkovin ve stravě, nad-
bytek sladkostí a fosfátů (colové 
limonády), kyselina fytová z vysoké 
konzumace celozrnných obilovin, 
kyselina šťavelová (rebarbora, 
špenát, reveň, vysoká konzuma-
ce brambor), nadbytek vlákniny, 
průjmy z různých důvodů. někteří 
jedinci mají ve stravě vápníku 
dostatek, ale využijí ho z výše po-

psaných důvodů poměrně málo. 
příjem vápníku jiných je nižší, ale 
díky jejich zdravému způsobu 
života je tento příjem dostačující. 
využívání dostatečného množství 
vápníku a jeho zásoby ve skeletu již 
od dětství jsou důležitým faktorem 
prevence osteoporózy v pozdějším 
věku, zvláště u žen.

dále je nutné se zmínit o dalších 
minerálních látkách důležitých 
pro vývoj školních dětí, jako jsou 
např. železo, sodík, draslík, síra, jód 
atd., vitaminy rozpustné v tucích 
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– a, E, d, K a vitaminy rozpustné 
ve vodě – vitaminy skupiny b, vita-
min C, kyselina listová atd.

pitný režim dětí 
školního věku 
Měl by být během celého dne 
vyvážený. Množství tekutin, kte-
ré školní dítě přijme, musí být 
v rovnováze s množstvím tekutin 
vyloučených (moč, pot, stolice, 
dýchání). doporučená dávka 
jsou 2 litry denně; při hře, sportu 

a v horkém prostředí však stoupá 
potřeba tekutin dítěte na více než 
dvojnásobek. 
Množství tekutin u dítěte ovlivňuje 
i skladba jeho jídelníčku. pokud 
jsou součástí stravy ve velké míře 
koncentrované (suché, přesolené, 
přeslazené) potraviny, pak je třeba 
množství tekutin ještě zvýšit. pozor 
na velký příjem cukru častým pitím 
přeslazených limonád! v 0,2 l takové-
to limonády může být obsaženo až 
5 kostek cukru. 
Co tedy školním dětem doporu-
čit? Ředěné přírodní ovocné šťávy 

a džusy, minerální vody (denně ne 
více než 0,2 litru a střídat jednotlivé 
druhy), kvalitní vodu bez bublinek, 
ovocné čaje – taktéž střídat, šípkový 
čaj, někdy slabý pravý čaj, některé 
neutrální bylinkové čaje, které 
nemají vysloveně léčivý účinek – 
např. jahodník, maliník, ostružiník. 
nápoje by neměly být přechlazené. 
ideální je teplota kolem 10 stupňů 
Celsia, možná i vyšší. Mléko není 
nápoj, ale potravina. 
pozor také u školních dětí na vyso-
kou spotřebu soli kuchyňské, zvláš-
tě při časté konzumací jídel v rych-
lých občerstveních – hamburgery, 
chipsy, přesolené dresinky atd. 

výživa je jedním z nejdůležitějších 
faktorů, které ovlivňují naše zdraví. 
o tom, jak se správně stravovat, 
aby výživa působila preventivně 
proti řadě civilizačních chorob, je 
třeba se učit odmalička. správné 
stravovací návyky se učíme od nej-
ranějšího dětství zpravidla od mat-
ky. v období školního věku dětí 
se k formování jejich stravovacích 
návyků přidává i stravování ve škol-
ní kuchyni. nemalý vliv na výživu 
školních dětí má nejen reklama, 
ale i stravovací zvyklosti spolužáků. 
působme tedy na děti tak, aby jedly 
zdravě a s chutí. 

ilustrační foto: zdeněk platl 
a archiv redakce
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Tekutiny představují 
nenahraditelnou 
součást našeho života. 
Dokladem toho je i fakt, 
že lidské tělo je ze 60 % 
tvořeno vodou. Bez vody 
bychom zkrátka nemohli 
existovat. Zatímco bez 
jídla je lidský organismus 
schopen přežít i několik 
týdnů, bez tekutin pouze 
velmi omezený počet dnů.

aby naše tělo správně fungovalo, 
je nezbytné zajistit mu pravidelnou 
dodávku tekutin. denní příjem 
tekutin by se měl pohybovat mezi 
2 až 3 litry tekutin. toto množství 
však není konstantní, nýbrž je 
ovlivněno mnoha faktory. Kromě 
teploty prostředí, naší tělesné kon-
dice a psychického stavu má pro 
potřebu tekutin zásadní význam 
fyzická aktivita. Je zřejmé, že člověk 
pracující v kanceláři má při stejné 
teplotě okolí v porovnání s těžce 
fyzicky pracujícím člověkem nižší 
potřebu tekutin. 

Hodně záleží na tom, 
co pijeme 
stejně jako množství tekutin, které 
přijímáme v průběhu celého dne, 
je nesmírně důležitý i jejich výběr. 
patříte-li tedy mezi příznivce popí-
jení velkého množství kávy nebo 
černého čaje a domníváte-li se, 
že tím svému tělu prospíváte, pak 
vězte, že nikoliv. i když vypijete více 

než 2 l černého čaje a kávy, rozhod-
ně to nemůžete započítat do cel-
kové spotřeby tekutin. ačkoli oba 
nápoje dokážou díky přítomnosti 
látek, jakými jsou kofein a thein, 
povzbuzovat naši mysl a aktivizo-
vat organismus, na druhou stranu 
zvyšují ztráty vody močí. snažte se 
tedy konzumaci kávy i černého čaje 
omezit a nahradit ho třeba čajem 
zeleným, bylinným nebo ovocným, 
jejichž nabídka je v obchodech 
dost široká a umožňuje výběr toho 
nejvhodnějšího druhu. například 
čaje SONENNTOR z kontrolova-
ného ekologického zemědělství 
z bylinek od českých sedláků jsou 
trefou do černého.

pitný režim a děti
v průběhu života si každý člověk 
vytváří rituály. některé mívají 
negativní dopad na organismus, 
ale pitný režim rozhodně patří 
k těm pozitivním. zvykneme-li si 
již od dětství přijímat dostatečné 
množství tekutin, nebude to pro 
nás v dospělosti nic nového. proto 
by rodiče neměli otázku pitného 
režimu podceňovat. nesoustředě-
nost dětí, stejně jako jejich únava, 
ospalost nebo časté bolesti hlavy, 
mohou mít svoji příčinu právě 
v nedostatečném příjmu tekutin 
během dne. proto nezapomínejme 
svým dětem přibalit každý den 
do školy vedle balíčku se svačinou 
alespoň 0,5l lahvičku s pitím, nej-
lépe 100% ovocné šťávy ředěné 
2:1 s minerální vodou. Ideální jsou 
například ovocné koncentráty 
od SONENNTORu, které neobsa-
hují cukr: Malina, černý bez, černý 
bez květ, brusinka, zázvor – citron. 
skvělou alternativou koncentrátů 
je dětská řada bylinných a ovoc-
ných Raráškových čajů také 
od SONENNTORu.

Co pít v průběhu dne
a jsme zpět u zmíněných rituálů. 
ne každý z nás ráno snídá. pro 
mnoho lidí je dokonce představa 
plného žaludku kolem sedmé 

hodiny ranní nepředstavitelná. 
patříte-li do této skupiny, měli bys-
te si zapamatovat, že bez snídaně 
můžete vyrazit do nového dne, ale 
bez ranního příjmu tekutiny nikoli. 
ranním rituálem pro každého z nás 
by mělo být vypití alespoň 2 dcl 
teplé tekutiny, nejlépe čaje (napří-
klad bylinkové dobré ráno, Dobrá 
nálada od SONENNTORu) nebo 
kávy s mlékem) a 1 dcl 100% džu-
su. teplý nápoj šetrně probudí náš 
žaludek a džus povzbudí činnost 
peristaltiky střev.
v průběhu dne bychom pak roz-
hodně měli vypít alespoň 2,5 litru 
tekutin. odborníci doporučují 
100% džusy ředěné vodou nebo 
minerální vody se sníženým obsa-
hem sodíku. 
při námaze a zvýšeném pocení jsou 
výborným nápojem kyslíkové mine-
rální vody. na českém trhu je nyní 
například k dostání minerální voda 
z bavorských alp obohacená o pří-
rodní kyslík. Je k dostání v pěti osvě-
žujících příchutích a v perfektním 
balení pro mobilní použití. aCtivE 
o2 je nápoj pro všechny aktivity – 
při procházkách nebo nakupování, 
při běhání nebo na józe. sportovci 
stejně jako ti, kdo preferují zdravý 
životní styl, vědí, že tělo potřebuje 
tu nejlepší vodu: aCtivE o2 s mine-
rální vodou adelholzener z bavor-
ských alp a 15násobným obsahem 
přírodního kyslíku ve srovnání s nor-
mální minerální vodou. 
Malá poznámka pro ty, kteří si 
hlídají váhu: nezapomeňte na to, 
že džusy jsou nejen dodavatelem 
vody, ale také zdrojem energie. 
díky množství cukrů v nich obsa-
žených se jejich energetická hod-
nota pohybuje od 80 do cca 250 
KJ/100 ml. vypití 1 litru džusu se 
tak blíží energetické hodnotě přija-
té v přiměřeném hlavním jídle. 
džusy obecně patří mezi velmi oblí-
bené nápoje. Jsou vyráběny lisová-
ním ovoce nebo z koncentrátů do-
plněných vodou. Jsou vynikajícím 
zdrojem vitaminů a minerálů, na-
příklad vitaminu C a beta-karotenu. 
oba patří mezi antioxidanty, tedy 
látky snižující riziko poškození bu-

Tekutiny 

pro náš 
organismus
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něk a s tím spojených onemocnění. 
vitamin C je velmi důležitý i pro 
správnou stavbu tkání, významně 
se podílí na metabolických pocho-
dech v organismu, při kterých vzni-
ká stavební součást tkání – a tou je 
kolagen. při nedostatku vitaminu 
C se špatně hojí rány, poškozuje se 
kloubní pohyblivost, objevují se 
kožní problémy nebo poruchy očí. 
obdobně i vitamin a sehrává v na-
šem organismu významné funkce. 
Jeho nedostatek se projevuje ze-
jména poruchami vidění. Kromě 
těchto neocenitelných vitaminů 
obsahují džusy důležitý minerál 
draslík – nepostradatelnou látku 
pro správnou nervovou a svalovou 
činnost. na rozdíl od sodíku, na-
cházejícího se ve vyšší koncentraci 
zejména v živočišných produktech, 
vede draslík ke snížení krevního 
tlaku, který je významným riziko-
vým faktorem ischemické choroby 
srdeční a tedy infarktů myokardu. 
další zcela zásadní předností 100% 
džusů třeba oproti nektarům je, 
že se do nich nepřidávají sladidla 
nebo – až na oxid siřičitý – konzer-
vační látky. 

připravíme-li si domácí 100% šťávu 
nikoli lisováním, ale rozmixováním 
čerstvého ovoce nebo zeleniny 
s přídavkem vody, získáme také 
vynikající zdroj vlákniny pro svoje 
tělo. 

denní složení tekutin 
by mělo být pestré 
vedle džusů a minerálních vod by 
na našem ,,pitném“ lístku nemě-
lo chybět mléko nebo zakysané 
mléčné nápoje. oba zmíněné 
produkty jsou pro lidský organis-
mus vynikajícím zdrojem vápníku. 
u zakysaných mléčných výrobků 
je nutné ocenit také jejich dobrou 
snášenlivost lidmi trpícími lak-
tózovou intolerancí. Kromě toho 
jsou velmi často obohacovány 
o tzv. probiotika. probiotiky jsou 
souhrnně označovány bakteriální 
kultury živých bakterií mléčného 
kvašení pozitivně působící na lid-
ské zdraví. v současné době je 
na našem trhu celá řada výrobků 
obsahujících probiotické kultu-
ry, například kefíry, podmáslí aj. 

příjem probiotických kultur vý-
znamně upravuje nepravidelnosti 
ve vyprazdňování charakterizova-
né zácpou nebo průjmy. výsledky 
mnoha vědeckých prací dokládají, 
že příjem probiotik je spojen se 
snížením rizika nádorového one-
mocnění střev. navíc bývají tyto 
nápoje velmi často obohaceny 
také prebiotiky, tedy sacharidy, 
které podporují růst střevních 
bakterií.
tekutiny jsou nesmírně důležité. 
Jejich příjem by měl být pravidel-
ný, a především dostatečný. pouze 
při dodržení těchto podmínek se 
budete cítit dobře a zdravě. 

Několik rad na závěr
• Začněte ráno sklenicí teplého 

nápoje a 1 dcl 100% džusu.
• Vypijte denně alespoň 2,5 litru 

tekutin.
• Dbejte na dostatečný příjem 

tekutin během celého dne.
• Zařaďte do svého pitného reži-

mu také zakysané mléčné ná-
poje, minerální vody a bylinné 
čaje. 
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Grilování představuje 
rychlý a jednoduchý 
způsob tepelné úpravy, 
který je vhodný pro většinu 
druhů mas, ryb, zeleniny, 
ale i ovoce. a přestože 
doba dovolených, kdy 
nás prosluněné zahrady 
a terasy přímo lákaly 
ke grilování venku, je už 
nenávratně pryč, grilované 
pokrmy zůstávají nedílnou 
součástí našeho jídelníčku. 

pan Martin čížek, šéfkuchař hotelu 
Holiday inn prague Congress Cen-
tre, je skutečným znalcem svého 
oboru, proto jsme jej požádali 
o několik rad pro správné grilování. 

způsoby grilování
základním bodem pro grilování je 
teplota. Maso se nejlépe připravuje 
na suchém teple dřevěného uhlí 
při teplotě 180 °C. rožnění při vyš-
ších teplotách 240–370 °C získalo 
na popularitě v dobách pasáků 
dobytka na americkém západě. 
z něho se přirozenou cestou vyvi-
nulo grilování, ale lidé přišli na to, 
že maso je chutnější, je-li připrave-
no při nižších teplotách, pomaleji 
a v průběhu pečení je potíráno nej-
různějšími omáčkami a marináda-
mi. takže čím nižší teplota, tím více 
se zachovává původní chuť surovin 
a šťáv. příprava pak trvá samozřej-

mě déle, proto čas strávený grilo-
váním poskytuje mnoho prostoru 
k povídání s rodinou i s přáteli.

Marinády
spolu s nízkou teplotou je marino-
vání tajemstvím úspěšné přípravy 
specialit. správná marináda ochu-
cuje a pomáhá propékání, udržuje 
vnějšek pečeně vlhký. Maso musí 
v marinádě nějakou dobu ležet. 
Kuřecí maso nasákne marinádou 
rychleji a snáze přijímá chutě, pro-
to se nesmí marinovat moc dlouho, 
ztratila by se jeho přirozená chuť. 
naproti tomu maso hovězí mari-
nujeme klidně až 24 hodin. vep-
řové maximálně 12 hodin, ale dvě 
hodiny taky postačí, stane-li se, že 
neplánujeme grilování dlouho do-
předu. ryby marinujeme také krat-
ší dobu, maximálně však 4 hodiny.
nikdy nenakládáme maso a ryby 
do kovové nádoby, jen nerez je 
výjimkou.

Marinády by měly být připravo-
vány se zřetelem, na jaké maso 
budou použity – prorostlé vepřové 
nepotřebuje dodávat olej zven-
čí, zatímco kuřecí po něm přímo 
zoufale volá. také koření má být 
přiměřené druhu masa, mladé sko-
pové budeme kořenit jemněji než 
maso dospělého býka.

Jak rozdělat oheň 
na grilu?
někomu se může zdát zbytečné 
popisování správného podpa-
lování, ale ne každý zná správný 
postup. takže – na vlastní topení 
se používají dva druhy paliva: dře-
věné uhlí a brikety z dřevěného 
uhlí. zapálit správný nekouřící – 
nesmrdutý oheň z briket vyžaduje 
trpělivost, ale oheň udržuje dlouho 
stejnou teplotu. dřevěné uhlí je 
krásné, snáze se zapaluje, krásně 
voní, ale žár, který vydává, se v prů-

Chuť ke grilování 
počasí neovlivní

ilustrační foto: zdeněk platl

JaK JíME ...

Fit pro život č. 16
www.fitprozivot.czTrafika

22 + –

22 Obsah + –

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


běhu grilování mění. na zapálení 
se dá použít leccos od speciálních 
podpalovacích tekutin, údajně bez 
aromatického ovlivnění, přes starý 
dobrý papír až po speciální elek-
trické a plynové podpalovače.
Hodinu před plánovaným grilo-
váním začneme s přípravou ohně. 
sundáme vrchní mřížku a na rošt 
narovnáme jednu vrstvu briket 
nebo dřevěného uhlí. dolní přívod 
vzduchu otevřeme, vydatně po-
kropíme brikety nebo dřevěné uhlí 
podpalovací tekutinou a přiložíme 
hořící sirku.
během deseti minut by se měl 
objevit bělošedý popelový povrch 
briket. ale to ještě není vše. dlou-
hými kleštěmi můžeme brikety 
otáčet, aby lépe chytly, eventuálně 
přestěhovat nehořící k hořícím, 
aby od nich chytly také. tato prv-
ní vrstva je základ ohně. Když je 
celá pokrytá šedobílým popílkem 
a začíná rudě žhnout, je čas z nich 
jemně oklepat kleštěmi popel 
a poskládat na ně další přiměřené 
množství briket. potom zavřeme 
dolní přívod vzduchu a jdeme dě-
lat něco jiného. další proces probí-
há sám.
Když jsou všechny brikety šedé 
a není vidět ani kousek původní 
černé, je vše připraveno ke gri-
lování. pokud se něčím zdržíme 
a nemůžeme obřad vaření začít 
ihned, stačí přidat trochu briket, 
aby se udržela správná výška v oh-
ništi.

Pár neobvyklých 
receptů ke grilování

Kompozice listových 
salátů s vepřovou 
panenkou v čerstvých 
bylinkách
propláchneme jednotlivé saláty 
(salát rosso, salát biondo, salát radi-
chio, salát frisse) vodou a necháme 

okapat. připravíme si vepřovou 
panenku (400 g), kterou jsme měli 
minimálně po dobu dvou hodin 
v dobrém slunečnicovém oleji 
s palmovým podílem a čerstvých 
bylinkách, nejlépe v tymiánu (je 
jemný a hodí se k vepřovému 
masu) – a začneme grilovat.
Grilujeme velice pomalu a při mír-
né teplotě. během grilování si při-
pravíme mělké velké talíře, na které 
různobarevně podle vlastní fanta-
zie rozložíme saláty a doplníme je 
rozpůlenými minirajčaty. Hotovou 
vepřovou panenku rozkrájíme 
na pravidelné plátky a libovolně 
seskládáme k hotovému salátu, 
přelijeme vhodným dresinkem 
a dochutíme hrubým pepřem 
a mořskou solí.

Grilovaná 
marinovaná zelenina
očištěnou a omytou zeleninu 
(1 lilek, 1 cuketa, 1 čekankový 
puk, 1 paprika červená, 1 paprika 
zelená, 1 paprika žlutá ) nakrájíme 
do potřebných tvarů, tzn. cuketu 
a lilek na plátky, papriky na kostič-
ky nebo trojúhelníčky a čekankové 
puky na čtvrtky. takto připravenou 
zeleninu proložíme na plátky na-
krájeným česnekem (2 stroužky), 
osolíme a dochutíme hrubým pe-
přem.
na středně rozpáleném grilu ope-
čeme všechnu zeleninu, kterou 
můžeme dochutit znovu solí, pep-
řem a čerstvým tymiánem.
podáváme jak v teplé, tak i ve stu-
dené úpravě. talíř můžeme ještě 
dozdobit snítkou čerstvého ty-
miánu nebo i malým listovým 
salátkem a zakápnout olivovým 
olejem.

Hodláte-li při grilování strávit del-
ší čas, jistě se hodí přidat na gril 
i nemasné suroviny. Kromě klasiky, 
jakou představují například grilo-
vané papriky či lilky, lze na grilu 
připravit také výborné brambory 
s tvarohem.

Brambory s tvarohem 
přímo z grilu
na tento pokrm si opět prolisujte 
česnek, smíchejte jej s trochou 
olivového oleje a několika lžičkami 
tvarohu. v této směsi obalte omyté 
a na kousky nakrájené a osolené 
brambory, zabalte do alobalu 
a vložte na gril. pro rychlejší pří-
pravu je možné brambory předem 
mírně předvařit. před dokončením 
grilování balíčky rozbalte, přidejte 
na každou porci ještě dvě lžíce tva-
rohu a na grilu ještě chvíli dopečte. 
tento pokrm vás nejen zasytí, ale 
příjemně polechtá i vaše chuťové 
pohárky a s masem si bude jistě 
výtečně rozumět. pro přípravu 
tohoto pokrmu se skvěle hodí 
Choceňský tvaroh jemný, který má 
ideální konzistenci a zároveň velmi 
zdravé složení.

Chléb – základní 
příloha ke grilovanému 
masu
základní přílohou ke grilovanému 
masu bývá bezesporu chléb. ov-
šem především děti jej nerady kon-
zumují suchý a přílohy jako hořčice 
či křen jsou pro ně příliš ostré. pro 
tuto příležitost lze skvěle využít 
další produkty Choceňské mlékár-
ny, kterými jsou jejich ochucená 
pomazánková másla. Můžete si 
vybrat například z příchutí česne-
kové, křenové či šunkové. zatímco 
šunkové pomazánkové máslo oce-
níte spíše jako přílohu ke grilované 
zelenině, k masu se naopak lépe 
hodí zbylé dvě varianty. Jedno-
značnou výhodu křenového poma-
zánkového másla ocení především 
děti, je totiž jemně pikantní, ovšem 
na rozdíl od křenu samotného zda-
leka ne tak pálivé.

A pokud všechny tyto pochoutky 
zapijete pivem, váš žaludek urči-
tě nebude protestovat. Dobrou 
chuť. 
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Martin Košťál,
prezident české asociace trenérů 
kulturistiky a fitness

Masáž zlepšuje kloubní činnost, 
protože zvyšuje pohyblivost klou-
bů, odstraňuje únavu a díky ní se 
rychleji vstřebávají odpadové látky, 
které způsobují bolesti.
pomalá mírná masáž působí uklid-
ňujícím účinkem, naopak masáž 
rychlá s nepravidelným tempem 
působí povzbudivě.
Masírovaná oblast se lépe prokrvu-
je, zlepšuje se látková výměna, vý-
živa kožních buněk a jejich činnost. 
pokožka, která je opečovávána 
masáží, se stává pružnější, pevnější 
a především se na ní tvoří méně 
vrásek. stává se odolnější vůči 
slunci, mrazu nebo dešti. Jistě vás 
zaujme, že pravidelnou intenzivní 
masáží můžeme mírně napomoci 
odstraňování tělesného tuku.
Masáž působí příznivě i na orgány 

Masáž – 
příjemná 
relaxace

uložené hlouběji v těle a je také 
osvědčeným pomocníkem v dolé-
čování poúrazových stavů.

Historie masáže
Již ve starém Egyptě, 5000 let př. 
n. l., používali lidé masáž k léčeb-
ným účelům. Masáž se prováděla 
i v dávných dobách v číně, indii, 
ale za zakladatele považujeme ba-
byloňany a asyřany, kteří používali 
masážní techniky při válečných 
taženích. 
z Egypta se dostala masáž do Řec-
ka. v Homérově eposu nalezneme 
písemnou zprávu o tom, jak krásná 
Kirké masírovala v lázních krále 
odyssea. známý řecký lékař Hi-
ppokrates rozpoznal blahodárné 
účinky masáže a zasloužil se o její 
rozšíření. ve všestranně vyspělém 
Řecku se jako v první zemi vůbec 
začala masáž používat ke sportov-
ním účelům.

ve starém Římě se považovala 
masáž za jeden ze základních zdra-
votních prostředků. známý lékař 
ve škole gladiátorů Galénos použí-
val masáž nejen k léčbě gladiátorů, 
ale zavedl ji jako nedílnou součást 
tréninkové přípravy. proto je prá-
vem považován za otce sportovní 
masáže. Římané také zavedli nový 
hmat – chvění. Gaius Julius Caesar 
navrhl u legií vzájemnou masáž vo-
jáků, neboť dlouhé pochody byly 
pro legie velmi namáhavé. zmínky 
o masáži nalezneme i u izraelitů 
a v samotné bibli. Máří Magdalena 
umyla Kristu nohy, vlastními vlasy 
je otřela a namazala vonnou mastí. 
staří peršané používali při masáži 
vonné masti smíchané s olejem 
a nilským bahnem. Masážní techni-

ky znali indiáni, domorodci z ticho-
mořských ostrovů i indonésané. 
ve středověku se masáží zabývali 
pouze arabové a využívali k masí-
rování zad vlastních chodidel.
v Evropě došlo k rozvoji masážních 
technik až v devatenáctém století. 
tělesně slabý a nemocný H. ling se 
na svých cestách seznámil s masá-
ží, při níž po zádech masírovaných 
šlapaly mladé dívky, a zjistil, že 
tato procedura má blahodárný 
vliv na zdraví. Masérskou techniku 
upravil tak, aby se dala provádět 
rukama, a po návratu do Švédska 
založil masérskou školu. Jeho žáci 
pak rozšířili masáž po celé Evropě. 
za otce novodobé masáže je však 
považován zabludowský, který 
přednášel na univerzitě v petrohra-
dě a berlíně.

Masážní prostředky
základním atributem masérů jsou 
masérské hmaty, které dělíme 
na úvodní tření, hnětení, roztírání, 
tepání a závěrečné chvění. na ko-
nec masáže se mohou zařadit i pa-

Již samotný Odysseus znal tento prastarý způsob relaxace, 
který je spojen s četnými léčebnými účinky a příjemným 
uvolněním. Masážní techniky jsou známé po tisíciletí 
a díky blahodárnému vlivu na tělo i duši je masáž stále 
oblíbenější a vyhledávanější. Zkušený masér dokáže 
vhodnými hmaty uvolnit napjaté svaly, povzbudit krevní 
oběh a urychlit odstranění bolesti.
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sivní pohyby v kloubech. Masérské 
hmaty se provádějí v tomto uvede-
ném pořadí.
některé masážní hmaty lze do-
konale provádět suchou rukou 
a na suchém těle. u řady dalších 
hmatů je ale pro masírovaného 
provádění hmatů nasucho ne-
příjemné až bolestivé. proto se 
na kůži nanášejí pomocné pro-
středky, které mají za úkol zajistit 
přiměřený skluz a současně dob-
rou přilnavost masírující ruky k ma-
sírované partii těla. správně zvole-
né pomocné prostředky tak nejen 
umožňují dokonalé provedení ně-
kterých hmatů, ale svým složením 
jejich účinek ještě zvyšují.

Masážními prostředky jsou 
zejména:
• Embrokace, což jsou všechna 

speciální masážní mazání (větši-
nou tekutá a co do složení často 
s významným podílem tuků). 
skluz a přilnavost embrokace 
podle uvedeného předpisu mo-
hou být kritériem dokonalosti 

pro všechny dosavadní i budou-
cí pomocné masážní prostřed-
ky.

• Emulze, což je soustava dvou 
složek (například vody a ole-
je), které se spolu samy o sobě 
nemísí, ale pomocí třetí složky 
(emulgátoru) vytvářejí stabilně 
rozptýlenou směs jedné složky 
ve druhé. nejde o pravý roztok, 
ale u typu tzv. hydrofilní emulze 
o rozptýlení drobnohledných 
kapének tuku v souvislé vodní 
složce.

Masáž by neměla být vytržena 
z celkového systému regenerace 
a rekondice, nebo jinak řečeno 
– péče o tělo. působí kladně jak 
na tělo, tak i na psychiku, takže 
po náročném pracovním dnu či 
po namáhavém sportovním výko-
nu se zcela jistě rychleji zotavíme, 
rozhodneme-li se pro služby profe-
sionálního maséra fyzioterapeuta, 
než když zvolíme pouhý pasivní 
odpočinek. proč tedy ještě dnes 
nevyzkoušet osvěžující masáž?

Účinnost masáže
podle výběru hmatů, jejich směru, 
rytmu a intenzity, popřípadě podle 
použitého masážního prostředku, 
můžeme dosáhnout odlišných cílů 
a až protichůdných účinků. 
Ve stručnosti to jsou:
1. Mechanický účinek spočívající 

v podpoře návratu žilní krve 
a mízy z periferie do oběho-
vého centra. proto se skoro 
všechny masérské hmaty pro-
vádějí směrem k srdci či hlavě.

2. biomechanický účinek předsta-
vuje kožní zčervenání v místě 
provádění masérských hmatů, 
což způsobuje rozšíření krev-
ních vlásečnic a drobných cév 
v kůži. důvodem je uvolňování 
různých látek přítomných v or-
ganismu, nejčastěji jde o hista-
min nebo acetylcholin.

3. reflexní účinek spočívá 
v ovlivňování míst vzdálených 
od místa provádění masérské-
ho hmatu (využívá se například 
v akupunktuře). 

1
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GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM 

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový) 

LADY GRECIAN 2000 

Sbohem
šedivé vlasy

Chcete mít vlasy i v pozdním
věku zdravé a stejné barvy 
jako v mládí?
Používejte Grecian, moderní
přípravek vlasové kosmetiky
pro navrácení původní 
přirozené barvy vlasů!

� Grecian je přirozený, levný, s trvalým, časově
neomezeným účinkem

� Působí pomalu, nenápadně a jistě
� Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
� Přípravky řady Grecian neobsahují olovo
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Martin Košťál,
prezident české asociace trenérů 
kulturistiky a fitness

Bylo by asi nemožné 
nalézt člověka, kterého 
nikdy netrápily bolesti 
spojené s pohybem krku 
a ramen. Nestabilní 
poloha hlavy i její vysoká 
hmotnost (průměrně 5 až 
7 kilogramů) nutí šíjové 
svalstvo k neustálému 
napětí a celý den 
zatěžuje krční páteř. 
Opatrné cvičení ramen 
a kontrolované pohyby 
hlavou významně pomáhají 
léčit tyto nepříjemné 
bolesti v oblasti krční 
páteře a pletenci ramenním 
a odstraňují i omezení 
rozsahu pohybu. 
Zkuste s námi pravidelně 
cvičit a možná si už 
brzy budete moci říci tu 
příjemnou větu z titulku.

nejprve několik cviků 
na krční páteř

1. sedneme si do tureckého 
sedu, záda držíme rovně, před-

loktí si volně položíme na kolena. 
ramena máme uvolněná a pomalu 
předkláníme hlavu, ukláníme ji 
nenásilně do stran a kontrolovaně 
otáčíme.
po tomto základním cvičení jako 
první připojíme i kroužení hlavy 
v předklonu a postupně přidáme 
celý kruh hlavou. Cvičíme po šesti 
opakováních a postupně přidává-
me další cvičební prvky.

2. Klekneme si na zem, opřeme 
se o ruce a svěsíme hlavu dolů. 

v této uvolněné pozici otáčíme 
hlavou do stran. tento příjemný 
cvik cvičíme střídavě na obě strany 
osmkrát.

3. sedneme si na stoličku, záda 
držíme rovně a hlavu máme 

vzpřímenou. ukloníme hlavu 
do strany a protahujeme horní část 

trapézové-
ho svalu. 
stále dbá-
me na to, 
aby se nám 
rameno 
na protaho-
vané straně 

nezvedalo. Mů-
žeme je i fixo-
vat tak, že obě 
ruce za zády 
ohneme v lokti 
a tlačíme rameno dolů. v protažení 
setrváme 15 vteřin. Cvičíme třikrát 
střídavě na obě strany.

Už zase mohu 
otáčet krkem 
a hýbat rameny
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Tónovací gel na vousy

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
 i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže

„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,


obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,


stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,


speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem
a aloe verou přispívá  k zafi xování barvy ve vlasové kůře

a chrání ji před vyblednutím,


po použití těchto přípravků získají vlasy i vousy nejen zcela 
přirozený odstín, ale navíc vypadají silnější a zdravější

Tónovací šampon na vlasy

Nový odstín

Informace a objednávky na:
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353. in
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4. lehneme si na zem, uchopí-
me rukama hlavu a pasivně 

ji předkloníme. nyní držme hlavu 
v této poloze, dívejme se na špičky 
u nohou a ruce položme volně po-
dél těla. vydržíme takto 10 vteřin 
a poté pomalu pokládáme hlavu 
na zem. bradu držíme při pokládá-
ní hlavy stále přitaženou ke krku. 
opakujeme třikrát.

5. lehneme si na zem, pokrčíme 
nohy v kolenou a zvedneme 

je tak, abychom měli mezi bříškem 
a kyčlemi úhel téměř 90°. nyní 
se chytneme dlaněmi za kolena, 
zvedneme hlavu a horní část zad 
odlepíme od podložky. ruce máme 
natažené a bradu přitisknutou 
na hrudník. posilujeme ohybače 
krku a částečně i břišní svaly. vydr-
žíme 15 vteřin a poté ještě dvakrát 
zopakujeme.
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uvolnění a protažení 
pletenců ramenních

1. sedneme si na paty, záda 
držíme rovně a hlavu předklo-

níme. nyní kružme rameny nahoru 
a vzad a zároveň pomalu zvedejme 
hlavu do vzpřímené polohy. ruce 
nám stále volně visí dolů. na závěr 
cviku stáhneme ramena dolů. 
tímto cvikem jsme uvolnili ple-
tence ramenní a částečně i hrudní 
páteř. zdatné sportovkyně mohou 
otáčet jedním ramenem dopředu 
a druhým naopak dozadu. Cvičíme 
osm opakování.

2. sedneme si do tureckého 
sedu, levou ruku položíme 

na pravé koleno. trup držíme stále 
vzpřímeně a vytáčíme jej včetně 
hlavy do strany. pravou ruku dr-
žíme asi 30 cm od těla a stále ji 
sledujeme. Cvičíme střídavě šest 
opakování na obě strany.

3. sedíme na patách, páteř je 
vzpřímená, ruce natáhneme 

před tělo a spojíme je. nyní začně-
me rukama kroužit ve vzduchu 
a kreslit co největší kruhy. očima 
stále sledujme ruce. nakreslíme 
alespoň osm kruhů.

4. ve stoji s napnutýma noha-
ma se předkloníme téměř 

do 90° tak, aby nám ruce visely 
volně dolů. v této poloze kroužíme 
pažemi různými směry. postupně 
se můžeme ještě více předklonit 
a stále příjemně komíháme rame-
ny. Cvičíme osm opakování.
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5. přední část deltového svalu se 
protahuje společně s prsními 

svaly. stoupneme si do širokých 
dveří, dlaněmi se chytneme za zá-
rubně ve výši boků a vykročíme 
postupně oběma nohama dopře-
du, dokud neucítíme protažení. 
záda držíme stále vzpřímená. 
tento cvik se také velmi dobře cvi-
čí u žebřin. v protažení setrváme 
patnáct vteřin a poté ještě dvakrát 
zopakujeme.

6. v malém stoji 
rozkročném 

uchopíme levou 
ruku za loket a ve-
deme ji před tělem 
šikmo k opačnému 
stehnu. Hlavu uklo-
níme na pravou 
stranu. protahu-
jeme střední část 
ramene. v pro-
tažení setrvejme 
15 vteřin. tento 
strečinkový cvik 
opakujeme třikrát 
na obě strany. 

7. stojíme rovně, levou ruku 
zvedneme na úroveň ramen 

a ohneme ji v lokti. dlaň směřuje 
k zemi, zápěstí položíme na opač-
né rameno. nyní na loket pravou 
rukou zatlačíme. protahujeme zad-
ní část deltového svalu. dbejme 
na to, abychom protahované ra-
meno stahovali dolů. v této poloze 
setrváme patnáct vteřin a ruce 
vystřídáme. Cvičíme třikrát na obě 
strany. 

Foto: Karel Housa
Cviky předvádí Karolína bulínová

Opatrné 
cvičení ramen 
a kontrolované 
pohyby hlavou 

významně 
pomáhají léčit
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první instinkt rodiče, který vidí slzy, 
strach nebo smutek na svém dítěti, 
je okamžitě dát věci do pořádku. 
ovšem problémy, které potkávají 
děti po návratu z prázdnin do ško-
ly, jsou běžným jevem a nemusejí 
být vždy na škodu. děti získávají 
sebedůvěru, když se učí překoná-
vat problémy, zjišťují, že se doká-
žou povznést nad špatné pocity, 
a uvědomí si, že tyto problémy 
jsou pouze dočasné. Je pro ně vel-
mi důležité si uvědomit, že doká-
žou zvládnout i samy vyřešit, když 
je potká něco nemilého.
Mnoho dětí však potřebuje rodi-
čovskou pomoc pro zvládnutí po-
čátečních problémů. zde jsou ná-
měty jak si poradit s nejběžnějšími 
stížnostmi svého dítěte po návratu 
z prázdnin do školy. 

„nemám ve třídě 
žádné přátele!“
zvykání si na novou třídu nebo 
školu je zvláště těžké, když dítě ko-
lem sebe nevidí ani jednu známou 
tvář. stýská se mu po starých přá-

telích, bojí se, že na něho zapome-
nou. trápí se otázkami typu: s kým 
si sednu u oběda? s kým si budu 
hrát o přestávce? bude se mnou 
chtít někdo kamarádit?
Je mnoho způsobů jak dosáhnout 
toho, aby vaše dítě neztratilo kon-
takt se starými přáteli, ale důležité 
je pomoci mu najít přátele nové. 
nová třída je svět vašeho dítěte 
pro celý školní rok. naučte je, že 
pokud chce mít přátele, musí se 
také přátelsky chovat. vypracujte 
společně seznam toho, jak se cho-
vají přátelští lidé: usmívají se, umí 
pochválit a popřát k úspěchu, za-
pojují se do hry a umějí prohrávat. 
zahrajte si se svým dítětem malou 
scénku, aby si takové chování lépe 
osvojilo.
dokonce i děti, které nejsou zvlášť 
stydlivé, mohou mít problémy najít 
kamarády ve třídě, kde se už všich-
ni navzájem dobře znají. naučte 
dítě, jak začít rozhovor, jak přá-
telsky reagovat, když se na něho 
někdo obrátí. přátelští lidé mají 
logicky více přátel.
pokud tato taktika nepřinese ký-
žené výsledky, trochu ji pozměňte. 

přátelství je často založené na spo-
lečných zájmech. soustřeďte se 
na věci, které vaše dítě baví, zajis-
těte, aby mělo rozumné množství 
mimoškolních aktivit, a tím i více 
možností najít si přátele mimo 
školní budovu. Možná bude ve ško-
le zase sedět samo u oběda, ale už 
to pro ně bude snesitelnější. 

„nemohu zvládnout 
všechny domácí 
úkoly!“

tady mohou být dva problémy: 
buď si vaše dítě špatně organizuje 
čas, nebo má skutečně hodně do-
mácích úkolů. pokud se vaše dítě 
nedokáže soustředit, vytvořte mu 
takové podmínky, aby se co nejmé-
ně rozptylovalo. pokud má tenden-
ci snít, když pracuje samo, posaďte 
ho ke kuchyňskému stolu. ať dělá 
úkoly, když vy připravujete večeři. 
pokud se naopak moc rozptyluje 
s ostatními členy rodiny, najděte 
pro něho tichý koutek, kde se může 
na své úkoly dobře soustředit.

Učitel mě 
nemá rád
Léto skončilo, konečně se můžete uvolnit a blahopřát si, 
že jste zdárně zvládli prázdniny a všechny aktivity svých 
ratolestí. Děti se opět vracejí do školních lavic, jenže s tím 
bohužel mohou nastat zase problémy. Například váš 
třeťák se rozbrečí hned, jak přijde ze školy domů. Nebo 
novopečená osmačka vůbec nereaguje na váš bezelstný 
dotaz: „Tak co, jaké to bylo?“ a jen se posmutněle podívá. 
Co s tím?
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ve vyšších třídách dostávají děti 
těžší úkoly a někdy na to nejsou 
připravené, neumí si práci rozdělit, 
zorganizovat čas a stanovit prio-
rity. ukažte mu, jak rozdělit práci 
na zvladatelné části, po každém 
splněném úkolu mu povolte malou 
přestávku, aby se mohlo protáh-
nout, vzít si banán apod. pokud 
začne od lehčích úkolů, pomůže 
mu to získat sebedůvěru k plnění 
i těch těžších úkolů.
pokud přes veškerá „opatření“ sedí 
vaše dítě u domácích úkolů celý 
večer a stále nestíhá, poraďte se 
s jeho učitelem a zkuste společně 
najít způsob jak problém vyřešit. 
například když mají děti za domácí 
úkol napsat věty z učebnice a dopl-
nit chybějící sloveso ve správném 
tvaru. učitel může povolit vaše-
mu dítěti napsat do sešitu pouze 
správná slovesa. touto strategií 
bude účelu dosaženo: dítě si pro-
cvičí časování sloves, ale nemusí 
nad úkolem strávit hodiny.

Šikanování
pokud jde o mírnější formy šikany 
– nadávky a urážky, je důležité, aby 
se vaše dítě nechovalo jako oběť.
pokud se začne rozčilovat nebo 
brečet v reakci na nadávky, nechtě-
ně přizná šikanujícímu vítězství. 
důležité je naopak, aby se šika-
nující nedočkal té reakce, kterou 
očekává, takže ho to přestane 
bavit. naučte dítě, aby v odpověď 
na urážky jen prohodilo: „no a?“ 
a jednoduše odešlo.
dnes je bohužel velmi časté mno-
hem nebezpečnější šikanování. 
v těchto případech rodiče musí 
ihned uvědomit pracovníky školy. 
zjistěte u dítěte všechny detaily 
a pak si promluvte s učitelem. buď-
te přesní. například: „Karel přichází 
ze školy s modřinami na rukou 
a říká, že ho Matěj o přestávce ští-
pe. všimli jste si toho?“ požádejte 
o pomoc. zkušený a zodpovědný 
učitel by měl umět zamezit tako-
vémuto šikanování a situaci si ohlí-
dat. pokud učitel nepomůže, nevá-
hejte a obraťte se na ředitele školy. 

buďte pevní ve svých požadavcích 
a trvejte na tom, že nedovolíte, aby 
se vaše dítě stalo „otloukánkem“. 
Ředitel musí situaci ihned řešit 
a dát najevo, že takovéto chování 
nebude tolerovat. Škola musí být 
bezpečným místem pro každého!

„tenhle rok mi to 
vůbec nejde!“
pokud vaše dítě má nějaké trvalé 
problémy s učením, je důležité si 
promluvit s učitelem. ten může 
navrhnout doučování, poradit, jak 
a co můžete dělat doma, vysvětlit, 
v čem problém spočívá. nebo vás 
uklidní a řekne, že je dítě napros-
to v pořádku. prospívá v jedněch 
předmětech a není tak dobré v ji-
ných. v první třídě může dítě, které 
se hodně učí, prospívat i v před-
mětech, ke kterým nemá velké 

nadání. ve vyšších ročnících, kde 
je učení mnohem složitější, začne 
většina děti zjišťovat, že některé 
úkoly zvládají hůře než ostatní. 
někdy je pro ně těžké toto poznání 
přijmout, zvláště když předtím pro-
spívaly na výbornou.
ukažte svému dítěti, že většina 
lidí je v některých věcech lepší 
a v jiných horší. naučte ho, že je 
důležitá důslednost a vytrvalost. 
Musí úkol zvládnout, i když to není 
jednoduché. povězte mu, že jste 
také zápasili ve škole s některými 
předměty, což vám ale nezabrá-
nilo jít později na vysokou nebo 
najít si zajímavou práci. Chvalte 
ho za úspěchy v oblastech, kde 
vyniká, a za úsilí tam, kde pro něho 
nejsou věci vůbec snadné. naučte 
své dítě, aby si při trápení s něja-
kým úkolem řeklo: „Je to těžké, ale 
mohu požádat o pomoc.“ nebo: 
„učitelé a rodiče po mně chtějí 
jen to, abych se snažil co nejlépe.“ 

nebo: „spousta chytrých dětí zá-
pasí s nějakými předměty ve ško-
le.“ Možná už nikdy nebude mít 
na vysvědčení samé jedničky, ale 
nemusí se cítit špatně, když se tam 
objeví nějaká dvojka nebo trojka.

„učitel mě nemá rád!“
tento závěr si dělají děti dost často, 
ale jen málokdy je pravdivý a může 
znamenat cokoli. Možná má dítě 
letos horší prospěch a domnívá se, 
že je to známka toho, že se učitel 
na něj zlobí. nebo je učitel prostě 
přísný. Mnohé děti si pletou poža-
davek na disciplínu s tím, že učitel 
je nemá rád. Jak reagovat? Jednou 
z možností je nedělat nic a jen si 
vyslechnout stížnosti dítěte. vypo-
vídá se a možná lépe pochopí, proč 
se učitel tak chová. většina děti se 
naučí rozeznávat rozdíly mezi po-
vahou učitele a skutečnou nepřízní 
nebo mezi rozzlobením a nepřívě-
tivostí učitele. pokud je problém 
v chování vašeho dítěte (ruší při 
vyučování apod.) nebo pokud se 
vám jeho známky zdají opravdu 
nízké, navštivte učitele. ne proto, 
abyste ho obvinili ze zaujatosti 
proti vašemu dítěti, ale proto, abys-
te zjistili, co si o celé situaci myslí. 
Možná vám poradí, jak můžete 
situaci zlepšit, čím můžete pomoct. 
Řekněte mu, že se dítě letos necítí 
ve škole dobře, zda má pro to ně-
jaké vysvětlení. učitel tráví s vaším 
dítětem velkou část dne, takže si 
možná toho problému také všiml. 
a pokud ne, vaše starost ho donutí 
věnovat mu více pozornosti. 
Může se stát, že při přechodu 
na novou školu se vaše dítě cítí 
jako outsider a snaží se špatným 
chováním během vyučování získat 
pozornost spolužáků. pak dostává 
hodně poznámek, má zhoršený 
prospěch a získá neoprávněný po-
cit, že ho učitel prostě nemá rád. 
buďte trpěliví, vyslechněte vždy 
pozorně své dítě, spolupracujte se 
školou a odměnou vám bude na-
jednou pronesená věta: „Mně se to 
ve škole letos moc líbí.“ 

Foto: zdeněk platl
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Křížovku z Fit pro život č. 16 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 20. 10. 2011 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček s produkty Rosen Pharma.
Tajenka křížovky z Fit pro život č. 15: zdravější než bonbón. balíček získávají: Milan Novák z Prahy, Hana Vejvo-
dová z Pelhřimova a Milan Herka z Hodonína. 

www.rosenpharma.cz
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