
Mgr. Tereza Beníšková
dětská psycholožka
Vedoucí pedagogicko-
-psychologické poradny 
v Kadani, zaměřuje 
se na diagnostiku dětí 
a dospělých. Autorka 
publikace Když dítě lže,
www.pppuk.cz

MUDr. Robert Frei 
ortoped
Věnuje se diagnostice 
a terapii akutních i chro-
nických obtíží pohybové-
ho aparátu, artroskopické 
chirurgii v Centru pohybo-
vé medicíny v Praze,  
www.cpmchodov.cz

Bc. Petr Gola
finanční expert
Dlouhodobě se věnuje 
publikační činnosti se 
zaměřením na daně, 
zdravotní, sociální 
a důchodové pojištění 
v Česku i zemích EU,
www.finexpert.cz

MUDr. Michaela  
Seydlová, Ph.D.
stomatoložka
Odborná asistentka 
na Stomatologické klini-
ce 2. LF UK a FN Motol, 
specializace na parodon-
tologii a implantologii 
dětí, www.fnmotol.cz

Hana Knížková, DiS. 
nutriční terapeutka
Členka týmu Poraden-
ského centra Výživa 
dětí, vystudovala  
vyšší odbornou školu 
zdravotnickou,  
obor diplomovaný 
nutriční terapeut,  
www.vyzivadeti.cz
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Ornella Lehnertová
psycholožka
Absolvovala studium 
psychologie. Pracuje 
v Institutu partnerských 
vztahů, specializuje se 
na rodinné vztahy,  
děti a mládež,  
www.ipav.cz/lehnertovao  

Mgr. Hana Kuncová
advokátka
Majitelka advokátní kan-
celáře, která poskytuje 
komplexní právní služby 
podle českého práva 
a také právní služby 
v zahraničí, 
www.hk-advokat.cz

Prof. MUDr. Pavel 
Calda, CSc. 
porodník a genetik
Vedoucí Centra fetální 
medicíny a ultrazvukové 
diagnostiky, Gynekolo-
gicko-porodnická klinika 
VFN a 1. LF, www.calda.
gynekologporodnik.cz

MUDr. Marta 
Šimůnková  
dětská lékařka
Zkušená pediatrička 
a praktická lékařka 
s mnoha lety publikační 
činnosti v řadě odbor-
ných i laických médií, 
www.hledamzdravi.cz

MUDr. Ilona Ludvíková  
homeopatka 
Devatenáct let prak-
tikující zubní lékařka 
a patnáct let homeopat-
ka. Publikuje, věnuje se 
budoucím maminkám, 
ale třeba i sportovcům,
www.svethomeopatie.cz

MUDr. Martin Molitor,
plastický chirurg 
Uznávaný plastický  
chirurg s bohatou 
praxí, věnuje se také 
vědecké a pedagogic-
ké činnosti. Klinika  
YES VISAGE,  
www.yesvisage.cz

Mgr. Lucie Marková, DiS.
laktační poradkyně
Soukromá porodní 
asistentka a jednatelka 
nestátního zdravotnic-
kého zařízení Maternity 
care, které pečuje nejen 
o miminka, ale i maminky, 
www.maternity-care.cz
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JíDElníčEK PůlrOčníhO mImInKa

JitKa v.: Jak by měl vypadat jídelní-
ček půlročního miminka? Může se ten 
jídelníček opakovat každý den dokola? 
Hana Knížková, DiS.: Výživa kojenců 
se od výživy starších dětí podstatně liší. 
Základ jejich jídelníčku tvoří mateřské 
mléko nebo náhradní mléčná výživa. Od 
ukončeného 6. měsíce bychom měli začít 
postupně zařazovat nemléčné příkrmy, 
které přidáváme nejlépe v tomto pořadí: ze-
leninový příkrm, masozeleninový nebo 
zeleninový příkrm s vaječným žloutkem, 
ovocný příkrm, cereální příkrm, ovoc-
nomléčný příkrm. Prvním příkrmem bývá 
jednodruhové zeleninové pyré. Doporu-
čuje se začít sladší zeleninou, mrkví nebo 
bramborou uvařenou doměkka v neosolené 
vodě, prolisovanou nebo rozmačkanou 
vidličkou. Je možné také využít kupované 
příkrmy „první lžička“ ve skleničkách. 
Další druh zeleniny přidáváme po 2–4 
dnech, abychom mohli vysledovat případné 
nežádoucí reakce. K vyzkoušené zelenině 
následně přidáváme doměkka uvařené, 
jemně pokrájené nebo pomleté libové maso 
(např. kvalitní drůbeží z českých chovů). 
Vhodné jsou i kupované masozeleninové 
příkrmy s nízkým obsahem soli. Postupně 
zvyšujeme podíl příkrmu a snižujeme 
podíl mléka, až příkrmem nahradíme celou 
polední dávku. Podíl masa je ze začátku asi 
20 g (1 polévková lžíce), od 7. měsíce asi 
35 g. Do příkrmu můžeme přidat i malé 
množství kvalitního rostlinného oleje (např. 
řepkového). Po 2 týdnech zařazujeme do 
jídelníčku ovoce a cereálie, nejčastěji ve 
formě obilné kaše. Mléčná složka by měla 
zůstat podstatnou součástí každodenní 
stravy, i po zavedení příkrmů. Jídlo při-
pravované dětem do 1 roku by nemělo být 
solené, doslazované a kořeněné. Je možné 
dosladit kaši pro dítě vyzrálými druhy 
ovoce, pokrmy dochutit zelenými natěmi 
a bylinkami. Využívejte pestré nabídky 
zeleniny a ovoce, obohacujte chutě. Více 
informací na www.vyzivadeti.cz 

alKOhOl a baTOlE

anna K.: Mám rok a půl starého 
vnoučka a zeť mu dává denně ochut-
nat pivo. Sice jen minimálně, ale stejně 
mám strach, zda se nemůže u dítěte 

se v budoucnosti může ukázat sklon i k ne-
alkoholovým závislostem, tedy na látkách, 
které označujeme jako drogy. Ostatně 
alkohol sám je poměrně tvrdou drogou, 
i když je legální. Máte pravdu, většina kapek 
na kašel, které jsou určeny i malým dětem, 
obsahuje etanol, což je normální alkohol. 
Když se používají krátkodobě a v doporu-
čených dávkách, je nebezpečí minimální. 
Při dlouhodobé léčbě je vhodnější volit 
bezalkoholové sirupy. 

růZný sExuÁlní aPETIT

agáta D.: Mám velmi náruživého 
partnera, jsme spolu druhým rokem 
a stále vyžaduje sex několikrát denně. 
Už jsem z toho unavená. Co s tím? 
Ornella Lehnertová: Na začátku vztahu 
je běžné, že frekvence milování je vyšší 
a může k němu docházet i několikrát den-
ně. Pokud však má váš partner stále stejný 
apetit i po dvou letech, nejspíš nepůjde 
o nic přechodného. V partnerském vztahu 
by vždy mělo platit pravidlo, že četnost 
pohlavních styků se řídí podle partnera 
s menší sexuální potřebou. Pokud se do 
sexuálních aktivit budete nutit, mohla byste 
si do budoucna k milování vytvořit odpor. 
Proto je důležité si s partnerem promluvit, 
sdělit mu své pocity a pokusit se domluvit 
na jiných nekoitálních praktikách, aby byly 
uspokojeny potřeby vás obou. Pokud by 
problémy trvaly, vyhledejte pomoc u psy-
chologa zaměřeného na sexuální chování.

vyvinout závislost na alkoholu. navíc 
mu to nemusí dělat dobře na žaludek, 
ne? totéž si myslím o kapičkách na 
kašel. také v nich je zlomek alkoholu. 
MUDr. Marta Šimůnková: Je zjištěno 
a prokázáno, že čím dříve se dítě s alkoho-
lem seznámí, tím větší je pravděpodobnost 
pozdější závislosti. V osmnácti měsících 
je mozek ve vývoji a veškeré škodliviny na 
něj působí mnohem silněji než u dospělé-
ho. Než přišlo do módy nepravdivé rčení, 
že sklenka alkoholu zdraví prospívá, učili 
jsme se, že alkohol je nervový jed, který 
ničí nervové buňky o to rychleji, čím jsou 
mladší. Nejvíce škody alkohol napáchá 
v období, když se buduje nervová tkáň. 
U batolete je škodlivý jediný hlt. Fyzicky 
závislým (s abstinenčními příznaky) se 
nestane dítě (pravděpodobně) za rok, ale 
chuť alkoholu si mozek bude pamatovat 
a k závislosti později může vést kratší cesta. 
K psychické závislosti však může dojít 
i u dítěte v poměrně krátké době. Alko-
hol neničí jen mozek (skutečně existuje 
alkoholová encefalopatie) a nervovou tkáň, 
ale také játra, srdečně-cévní systém… Jeho 
pravidelná konzumace je spojena s více než 
60 chorobami, a to včetně onkologických 
onemocnění. V důsledku pravidelné kon-
zumace alkoholu v takto útlém věku může 
dojít k funkčním mozkovým poruchám 
(na základě skutečných morfologických 
změn) a chlapec může mít v budoucnosti 
potíže ve smyslu ADHD, poruch učení, 
dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Navíc 
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 Poradna

své funkce nezávislý a je na něm, zda bude 
rozhodovat podle doporučení MS ČR, nebo 
podle svého vlastního uvážení. Každopádně 
ve věci péče o nezletilé je žádoucí komuni-
kace i s OSPOD v místě bydliště nezletilých. 
Po rozvodu můžete požádat o výživné na 
rozvedenou manželku, po rozvodu nemáte 
stejnou životní úroveň jako bývalý manžel. 

JaK mluVIT O smrTI

renata r.: Před měsícem nám 
zemřel dědeček a vnoučata to hodně 
sebralo (10, 12 let). Dceři se zdá 
o pohřbu a o dědovi, má strach z vá-
noc, kdy u nás bude babička. Jak to 
zvládnout, aby nebylo příliš smutné 
atmosféry přespříliš?
Mgr. Tereza Beníšková: Mluvte s dětmi 
o tom, že smutek po smrti někoho blízkého 
je přirozený, je třeba jej prožít. To, že se 
jim po dědečkovi stýská, znamená, že jej 
měly rády, sny o dědečkovi jsou v pořádku. 
Nebraňte se rozhovorům o dědečkovi, 
smrti a dalších věcech s umíráním spoje-
ných. Zároveň děti ujistěte, že dědeček by 

VýžIVné PO rOZVODu

Jana Z.: rozvádíme se, manžel si na-
šel novou partnerku. Já jsem byla de-
set let doma s dětmi, zajišťovala jsem 
servis, manžel má firmu. Dětem je 6, 4 
a rok. na jaké výživné mám nárok, aby 
na nás nechtěl ušetřit? 
Mgr. Hana Kuncová: Váš dotaz je trochu 
komplexnější, nicméně si dovoluji ve struč-
nosti odpovědět. Do doby rozvodu máte 
nárok na výživné na manželku, životní 
úroveň manželů musí být stejná. Můžete 
požádat i o příspěvek na domácnost, pokud 
manžel nepřispívá. Zároveň, pokud se chce-
te rozvést, je nutné upravit poměry k nezle-
tilým, tedy podat návrh na úpravu poměrů 
k nezletilým: péče o nezletilé a výživa na 
nezletilé. Soudu je ve všech případech nut-
né doložit životní úroveň, příjmy a majetek 
manžela. Pokud neznáte příjmy, soud vyzve 
manžela, aby je doložil, nebo si soud sám 
vyžádá u příslušného finančního úřadu. 
Ve věci výživy na nezletilé jsou pouze 
doporučující tabulky MS ČR pro stanovení 
výživného, nicméně každý soudce je ze 

Zápal plic  
(pneumonie)
rnDr. lUCia Kotlárová  
viroložKa, Sav, BratiSlava

Je akutní zánětlivé onemocnění 
postihující plíce. V převažující míře 
je způsobeno viry a bakteriemi. 
Virové pneumonie se nejčastěji 
objevují u kojenců a jejich původci 
jsou například respirační syncy-
tiální virus, virus chřipky nebo 
adenoviry. Výskyt bakteriálních 
zápalů plic je obvyklý u starších 
dětí, způsobují je mykoplazmy, 
chlamydie, pneumokoky. Výskyt 
onemocnění narůstá v podzimním 
až jarním období, infekce se šíří 
vzduchem, tedy kapénkově.

příznaky: Závisí na původci infek-
ce, většinou lze pozorovat zimnici, 
horečku, kašel, změny v rytmu 
dýchání, bolest na hrudi nebo 
vykašlávání hlenu. Následkem 
infekčního zápalu plic nemusí být 
jen postižení plic, ale může dojít 
i k zánětu mozkových blan, zánět-
livým změnám na srdci, kloubech 
či kostech.

Diagnostika: Stanovení kli-
nických příznaků, rtg hrudníku, 
případně vyšetření krve.

léčba: Při virovém zápalu plic 
se léčba řídí příznaky (snižování 
teploty, rozpouštění hlenu medi-
kamenty nebo zvýšeným příjmem 
tekutin), při bakteriální infekci se 
podávají antibiotika (typ závisí 
na druhu bakterie), ale doplňují 
se i symptomatickou léčbou jako 
u virové infekce. 

prevence: U některých původců 
zápalů plic existuje očkování 
(například na pneumokoky či viry 
chřipky). Informace u praktika.

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail 
maminka@mf.cz pod heslem poradna.
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byl určitě rád, kdyby žily dál spokojeně, 
zažívaly i radost, nebyly jen smutné. A že 
je v pořádku, když budou mít dobrou 
náladu i když budou plakat, vše je v tomto 
období obvyklé. Snažte se, aby život dětí 
byl co nejvíc podobný životu, jaký žily před 
úmrtím dědečka, tj. aby navštěvovaly ob-
vyklé kroužky, stýkaly se s kamarády apod. 
Mluvte o tom, že Vánoce budou nejspíš 
trochu smutnější, ale zároveň že uděláte 
všechno pro to, aby byly i hezké a veselé. Že 
nebudou muset utěšovat babičku, pokud by 
náhodou plakala, že to zařídí rodiče. Zkuste 
na Vánoce naplánovat nějakou činnost, 
kterou jste již dávno chtěli dělat, ale nikdy 
na ni nedošlo, abyste se všichni měli na co 
těšit. Uvidíte, že když se smutku nebudete 
bát, ale vezmete jej jako něco přirozeného, 
co k umírání patří, tak náročnou situaci 
všichni spolu zvládnete.

VPÁčEné braDaVKY

JUlie K.: Mám vpáčené bradavky, 
jsem v 8. měsíci těhotenství. Bojím se, 
že mi nepůjde kojení.  

Mgr. Lucie Marková, DiS.: Vpáče-
né bradavky je vždy výhodné řešit již 
v době těhotenství. V lékárně lze zakoupit 
tzv. formovače bradavek, které pravidel-
ným nošením pomůžou tento stav výrazně 
zlepšit. Formovače bradavek působí tak, 
že membrána formovače vytváří trvalý 
tlak na svaly dvorce prsu, které svým 
stahem způsobují erekci bradavky. Měkký 
materiál se přizpůsobuje tvaru prsů, 
díky tomu zajišťuje diskrétní i pohodlné 
nošení. V případě, že problém vpáčených 
bradavek řešíme až po porodu, lze je 
také použít. Je vhodné formovače nosit 

vždy půl hodiny před každým kojením, 
teprve po připravení miminka na kojení 
formovače odstraňujeme. Bradavky jsou 
více vztyčené a dítě se může správně 
přiložit. Dalším pomocníkem je Niplette, 
který jemným přisátím vtáhne bradavku 
do malého plastového kloboučku, jenž se 
podobá náprstku. Lze jej použít jak v době 
těhotenství, tak i bezprostředně po porodu.

DruhÁ PEněžITÁ POmOc V maTEřsTVí

MarKÉta h.: Mám doma dcerku, 
které je 27 měsíců. Byla jsem s ní na 
rodičovské dovolené do jejích dvou let. 
od 1. 7. 2015 jsem se vrátila do práce, 
kde jsem od roku 2006, smlouvu mám 
na dobu neurčitou. Kdybych v blízké 
době otěhotněla, měla bych nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství? a mohla 
bych si znovu vybrat výši rodičovského 
příspěvku na 2, 3, 4 roky?
Bc. Petr Gola: Podle zaslaných informací 
budete mít opět nárok na peněžitý příspěvek 
v mateřství (mateřskou), finančně si nemůže-
te pohoršit. Dle § 19 zákona o nemocenském 

Prsní kloboučky 
usnadní kojení,  

MaM, 189 Kč/2 ks, 
www.markdistri.cz
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meningokoková 
meningitida
MUDr. ilona KoChová
očKovaCí CentrUM avenier

Meningokokové infekce jsou závažná 
bakteriální onemocnění způsobující 
zánět mozkových blan nebo celkové 
horečnaté onemocnění (sepse, šok). 
10–15 % nemocných umírá.  
průběh: Velmi často rychlý drama-
tický, během pouhých několika hodin 
dojde z plného zdraví k život ohrožují-
címu selhání organismu. Až 10 % lidí 
v populaci jsou nosiči meningokoka 
(jsou zcela bez potíží) a jsou zdrojem 
infekce pro další osoby. Nejvíce 
onemocnění je u kojenců do 1 roku, 
u dětí ve věku 1–4 roky a u adoles-
centů mezi 15–19 lety.
přenos: Meningokok se šíří mezi 
lidmi vzdušnou cestou, kašlem, 
kýcháním, líbáním. Inkubační doba 
je 1–6 dnů. Onemocnění většinou 
předchází zvýšená tělesná námaha, 
pobyt v zakouřených místnostech. 
příznaky: Zpočátku připomíná 
chřipku (bolesti hlavy, vysoká 
horečka, zvracení, světloplachost, 
tuhnutí šíje, bolest kloubů, ospalost 
až poruchy vědomí). Selhávají 
důležité životní funkce, objevují se 
červenofialové skvrny na kůži. Pokud 
nemocný přežije, často má trvalé 
následky: postižení mozku, ztráty 
části nebo celých končetin, hluchota, 
slepota, postižení srdce, epilepsie, 
obrna obličejových svalů nebo jiných 
částí těla.
léčba: Je nutná rychlá hospitalizace 
a včasné podání antibiotik.
prevence: Nejlepší je očkování, od 
2 měsíců věku proti meningokoku 
typu B, od 1 roku je možné dooč-
kovat vakcínou proti čtyřem typům 
meningokoků A, C, W, Y. Očkování 
není hrazeno státem, ale přispívají 
zdravotní pojišťovny (například VZP). 

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail: 
maminka@mf.cz pod heslem poradna.

probiotika, aby kvalitní střevní mikroflóra 
byla dostatečnou bariérou při přetížení 
trávicího traktu. Co se týče přejídání (tedy 
tzv. alimentárních excesů), je potřeba rozlišit 
dvě základní situace: dítě je velký jedlík, je 
schopno sníst velké množství rozličných 
potravin i vařených jídel. Následuje nauzea, 
případně zvracení a průjem. Dítě je mrzuté 
a vznětlivé, má silně povleklý jazyk. Většinou 
pak následují i kožní potíže: zhorší se mu 
ekzém a zahlenění v dýchacích cestách. Po-
dávejte tedy lék ANTIMONIUM CRUDUM 
9 CH 5 granulí třikrát denně, v případě 
průjmu po každé stolici 5 granulí, situace se 
tak rychleji uklidní. Po odeznění potíží lze 
homeopatický lék vysadit. Pokud dítko zkon-
zumuje neobvyklé potraviny, kombinuje jídla, 
a to i v minimálním množství, mohou nastat 
trávicí obtíže velice rychle. Nauzea, ale pokud 
se dítě vyzvrací, výrazně se mu uleví. Někdy 
následuje zácpa a ospalost, jindy bolesti 
bříška s průjmem, nespavost po přetížení 
spoustou zážitků. Podávejte homeopatický 
lék NUX VOMICA 5 CH 5 granulí každou 
půlhodinu do odeznění potíží. Lék rychle 
uleví a pak je dobré zastavit i jeho další 
podávání. Tento lék je vynikající jako první 
pomoc při bolestech hlavy, zimomřivosti a je 
výborným prostředkem na restart „po flámu“, 
takže se jistě stane úspěšnou stálicí v každé 
domácí lékárničce. Je to doslova průvodce 
pro člověka se špatným životním stylem.

  
císař u sTarší rODIčKY

raDKa S.: Je mi 41 let a čekám první 
dítě. těhotenství probíhá zatím vcelku 
dobře, jsem ve 24.tt. Můžu rodit spon-
tánně, nebo je lepší císařský řez?
Prof. Pavel Calda, CSc.: Věk není sám 
o sobě důvodem k císařskému řezu, ale 

pojištění platí, že když za trvání téhož za-
městnání vznikne nárok na další mateřskou 
z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku 
předchozího dítěte, pak se za denní vyměřo-
vací základ považuje základ zjištěný pro vý-
počet předchozí peněžité pomoci v mateřství, 
pokud je vyšší než denní vyměřovací základ 
zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci 
v mateřství. Zjednodušeně řečeno měsíční 
mateřská na druhé dítě nemůže být nižší 
než na první dítě, jestliže nárok na druhou 
mateřskou vznikne do 4 let věku předchozí-
ho dítěte. Rovněž budete mít nárok na volbu 
rodičovského příspěvku a tím i jeho měsíční 
výši v souladu se zákonem. 

 
PřEJíDÁní O sVÁTcích

ivana Z.: Už se bojím vánoc, můj sy-
nek je jako bezedný a dokáže sníst vše, 
na co přijde, bez ohledu na kombinace. 
o svátcích to platí dvojnásob. Co s tím? 
MUDr. Ilona Ludvíková: Jednoznačně 
nejlepší radou na vánoční období je dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu a dostatečný 
pitný režim (neslazená neperlivá voda a čaje). 
Dobré je také nasadit dětem na celý prosinec 
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namístě je velká opatrnost, protože se asi ne-
předpokládá, že by se vám snadno podařilo 
otěhotnět ještě několikrát. Asi bych uvážil 
podle vaší historie nemocí (anamnézy) a ak-
tuálního stavu a včas se rozhodl pro způsob 
vedení porodu. Faktorů, které je potřeba vzít 
v úvahu, je dlouhá řada a těžko se dají takto 
vypočítat. Také záleží na vás, jak se k porodu 
stavíte. Určitě proberte s porodníkem, mys-
lím, že stačí po 34. týdnu, a uvažte všechny 
faktory. Pokud se nenajde nic jiného než 
věk, je spontánní porod možný. 
 

ODsTÁTé ušI

Dana J.: Dcera má odstáté uši, jaké 
jsou možnosti úprav a v jakém věku?
MUDr. Martin Molitor: Otoplastika je 
poměrně častým výkonem ke korekci bolt-
ců u dětí. Do 10 let věku dítěte hradí výkon 
zdravotní pojišťovna, později pacient. Ope-
race spočívá v modelaci a fixaci chrupavky 
do nového tvaru a v tomto tvaru chrupav-
ka musí srůst. Proto je důležitý pooperační 
režim, měsíc až dva chránit boltce a nosit 
čelenku nebo bandáž. Operace se u větších 

dětí dá provést v místním umrtvení ambu-
lantně, u dětí menších je výkon v celkové 
anestezii, narkóze s hospitalizací. 

OsTEOarTróZa

helena W.: Pravidelně cvičím, nadvá-
hu nemám, přesto mám osteoartrózu. 
MUDr. Robert Frei: Toto degenerativní 
kloubní onemocnění není v současné době 
léčitelné. Lze zpomalit jeho rozvoj a zlepšit 
funkčnost postižených kloubů. Je nutné 
omezit mechanické přetěžování kloubů 
nevhodnými pohyby (chůze s oporou, vy-
užívání bandáží a ortéz, přiměřené cvičení, 
rehabilitace), farmakologicky snižovat 
bolesti a chronický zánět kloubů, další 
možností je viskosuplementace (lokální 
aplikace kyseliny hyaluronové). Ta mimo 
jiné zlepšuje pružnost a sílu chrupavky. 

lahVIčKa u POsTElE

Jolana D.: Syn (1,5 roku) vyžaduje 
neustále lahvičku s kaší (čajem) do 
postele. Zkazí se mu zoubky? 

MUDr. Michaela Seydlová: Žádné 
jídlo ani pití, kromě čisté vody, do postýlky 
nepatří! Již půlroční zdravé dítě nepotře-
buje v noci žádný přísun živin. V noci je 
snížený tok sliny, a dojde-li ještě k přísunu 
sladkého, bakterie způsobující zubní kaz za-
čnou zkvašovat přítomné cukry za vzniku 
zubního kazu, který u dočasných zoubků 
postupuje neskutečně rychle. 

Plastová láhev 
s motivem 
květů a lístků 
se líbí malým 
i starším 
dětem, Cath 
KiDSton, 
459 Kč, www.
zoot.cz
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