
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

Ornella Lehnertová
psycholožka
Absolvovala studium 
psychologie. Pracuje 
v Institutu partnerských 
vztahů, specializuje se 
na rodinné vztahy,  
děti a mládež.  
www.ipav.cz/lehnertovao  

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

Poradna
www. 
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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

Mgr. Tereza Slunečková 
školní psycholožka
Pracuje v Sunny  
Canadian International 
School, úzce  
spolupracuje nejen  
se žáky a učiteli, ale je  
k dispozici i rodičům.  
www.sunnycanadian.cz 
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STříDaVÁ PéčE

BohUSlava J.: S partnerem jsem se 
rozešla, když byly synovi 3 měsíce. 
od té doby straší se střídavou péčí 
a já se jí velmi obávám. vím, že se 
o syna nedokáže postarat, máme 
rozdílné názory, výchovné metody, 
priority… Chápu, že rodiči jsme oba, 
nechci mu syna brát, ale bylo by pro 
mě ideální, kdyby si bral syna klasicky 
1x za 14 dní na víkend, po domluvě 
i v týdnu během dne. Jeho prosazová-
ní střídavé péče bych možná pocho-
pila, kdyby šlo o upřímný záměr, 
bývalému partnerovi jde však pouze 
o alimenty, které by tak nemusel 
platit… Mohu střídavé péči nějakým 
způsobem zabránit, když jsem zásad-
ně proti? 
Mgr. Hana Kuncová: Pokud nedojdete 
k dohodě o střídavé či výlučné péči, pak 
samozřejmě bude soud zjišťovat na zákla-
dě provedeného dokazování, zda pro dítě 
je střídavá péče vhodná. Soud a orgán 
péče o dítě v místě bydliště bude zjišťovat 
poměry v místě bydliště otce a matky, 
kdo se fakticky o nezletilého stará, jaké 
je pracovní vytížení rodičů, jak rodiče 
dokážou péči o nezletilého lépe zabez-
pečit, a to nejen po stránce morální, ale 
i po stránce emoční a vzdělávací, kde se 
dítě lépe cítí, ke kterému z rodičů více 
inklinuje... V podstatě soud zjišťuje, kde 
se nezletilý cítí více doma, kde a u koho 
chce být. Soud přihlíží i k názoru nezle-
tilého dítěte a podle poslední judikatury 
Ústavního soudu ČR přihlíží i k přání 
dítěte, které je ve věku devíti let. Orgán 
péče o dítě provede pohovor s nezletilým, 
není-li opravdu nízkého věku. Pokud 
přes dosavadní dokazování nebude 
soud mít jednoznačný pohled na péči 
o nezletilého, pak přistoupí ke jmenování 
soudního znalce z oboru dětské psy-
chologie a někdy i z dětské psychiatrie. 
V podstatě soud rozhodne podle závěru 
a doporučení soudního znalce. Bohužel, 
v dnešní době laická veřejnost nakládá 
s rozhodnutími Ústavního soudu ČR 
spíše účelově, kvůli výši výživného, než 
aby jejich prioritou bylo to, aby dítě bylo 
spokojené, nestresované a vědělo, kde 
je doma. Závěrem upozorňuji, že i když 
soud rozhodne o střídavé péči, rozhodne 

 
ŽÁrlIVOST  

lenKa o.: Partnerovi jsem jako dárek 
k vánocům nafotila lehce erotický 
kalendář. Myslela jsem, že mu to udělá 
radost, ale od té doby mám trochu 
peklo: začal žárlit, kontroluje, kde jsem 
a s kým. Jsme spolu tři roky a nikdy 
předtím se nic podobného nedělo. Co 
si o tom myslíte? nedala jsem mu žád-
ný důvod k tomu, aby si myslel, že jsem 
mu nevěrná nebo s někým koketuji. 
Ornella Lehnertová: Muži žárlí 
v té chvíli, kdy pociťují hrozbu ztráty 
partnerky a z obavy, že by mohli vycho-
vávat cizího potomka. Je však možné, že 
vašemu partnerovi může být nepříjemná 
samotná představa, že vás takto sexy viděl 
někdo další kromě něj, tedy fotograf. 
Zkuste mu proto popsat průběh foto-
grafování, aby pochopil, že ačkoli fotky 
mohou být svůdné, jejich pořizování 
neprobíhalo v nijak „erotické atmosféře“. 
Žárlivost je pro každý vztah destruktivní. 
Zkuste si s partnerem otevřeně promlu-
vit, jaké obavy způsobily změnu jeho cho-
vání a důvěry k vám. Dávejte mu najevo, 
že ho máte ráda a stojíte pouze o něj. 
Vždyť kalendář měl být důkazem vaší 
lásky k němu, a ne důvodem k rozepřím. 
Pokud i přesto bude váš vztah zatěžován 
přehnanou žárlivostí, můžete se ke mně 
bezplatně objednat na konzultaci.

i o výši výživného pro každého z rodičů. 
Posuzuje se majetek, příjmy a životní 
úroveň rodičů. Dítě má mít stejnou život-
ní úroveň jako rodič.

 
KDY uŽ KOjEní nESTačí  

renata W.: roční dítě mé kamarád-
ky je pouze na mateřském mléku, ne-
dostává žádné příkrmy. Má dostatek 
všech živin? Stačí to ke správnému 
psychomotorickému vývoji? Sice 
přibývá na váze, ale neroste… 
Hana Knížková, DiS.: Pro roční dítě 
je pouze kojení bohužel už nedostaču-
jící. Mateřské mléko již samo o sobě 
nedokáže dostatečně pokrýt potřeby 
rychle se vyvíjejícího a rostoucího 
dětského organismu. Může zde nastat 
riziko, že nedostatek některé ze složek 
stravy ohrozí zdravotní stav dítěte. 
Proto by měla maminka v kojení nadále 
pokračovat, ale začít postupně zavádět 
příkrmy. Rady a tipy, jak na to, se můžete 
dočíst na www.vyzivadeti.cz. Z mého 
pohledu by ale v tomto případě byla 
nyní nejvhodnější osobní konzultace 
s pediatrem, který má dítě v péči, pro 
posouzení váhových přírůstků a vývoje 
obecně. Následně by vám mohla pomoct 
konzultace s nutričním terapeutem, 
který by vám poradil, jak postupovat 
s rozšiřováním jídelníčku děťátka.   
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 Poradna

dospělí v práci s dětmi uchylujeme, ať 
už v přípravě do školy, nebo v čemkoli 
jiném, je, že to uděláme za něj. Děti pak 
ve škole nevědí, co v tašce mají, zapome-
nou například odevzdat úkol, nevyndají 
si z tašky věci na hodinu, pokud jim 
s tím nepomůže paní učitelka… Takové 
dítě ale není samostatné, právě naopak 
je znevýhodněné a bude v plnění svých 
povinností spíše selhávat. Děti ze školy 
chodí unavené a je přirozené, že se jim 
do školních povinností doma jen tak 
nechce. Umožněte proto dceři po přícho-
du domů odpočinek, ať si chvilku pohraje 
nebo cokoli jiného, co se povinností netý-
ká. Udělejte si z přípravy zvyk – tak, aby 
byla každý den stejná (například kontrola 
úkolů, opakování učiva, příprava tašky) – 
a ten pak opakujte ideálně ve stejnou 
denní dobu. Moc nad přípravou z hledis-
ka přemlouvání nebo motivování dcery 
nepřemýšlejte; prostě si řekněte, že se 
do toho pravidelně společně pustíte, pak 
může mít dcera opět čas na hru a ve ško-
le se jí bude více dařit. Vy se také se 
svými povinnostmi nějak vypořádáváte, 
takže pak dceři můžete ukázat na sobě, 

 
ÚnaVa a SPlín V ZImním ObDObí

roMana t.: nemám ráda zimu a nyní 
na mě padá smutek, únava a neustále 
špatná nálada. existuje na to nějaká 
přírodní pomoc?
MUDr. Ilona Ludvíková: Nejlepší je 
samozřejmě prevence, takže pravidel-
ná sportovní aktivita, při níž se sladí 
elektrická aktivita srdce a mozku, tedy 
aktivní (procházka, tanec, jóga…) nebo 
pasivní (meditace, masáže) relaxace. 
Potíže s neúměrnou únavou, nespavostí 
a depresivním laděním mají lidé s nepra-
videlným životním tempem, proto je tak 
důležité občas tělu i duši připomenout, 
že jsou jedním celkem. Při počátečních 
potížích s ranním nastartováním dopo-
ručuji lék RHUS TOXICODENDRON 
9 CH – 5 granulí při vstávání. Pomůže 
pohybově se nastartovat a zbaví vás 
ranního zmateného pobíhání. Pokud 
cítíte neúměrnou únavu, s bolestmi hlavy 
a svalů, pomůže homeopatický lék KALI-
UM PHOSPHORICUM 9 CH – 5 granulí 
třikrát denně nebo v době přetížení podle 
potřeby. Pokud se chystáte do postele 
nebo k relaxaci (sauna, masáž, meditace), 
připravte na toto uvolnění své tělo lékem 
NUX VOMICA 5 CH – 5 granulí těsně 
před danou situací. Prohloubíte efekt 
uvolnění. Jestliže vás trápí už nespavost, 
svalové křeče nebo bolesti zad, hlavy 
a jiné algické stavy, dopřejte svému tělu 
dostatek hořčíku. Jen zpozorněte při vý-
běru preparátu, vhodné jsou ty, které tělo 
snadno vstřebává, a jsou tak dostupné 
pro každou buňku. S výběrem vám pora-
dí zkušený lékárník.

 
nEPOřÁDEK V baTOhu  

Dana Z.: Dcera nastoupila v září 
do školy a nejsme vůbec schopní 
zvládnout nácvik ukládání učebnic 
a sešitů do batohu, přípravu věcí 
do školy. nechce se jí, neustále něco 
zapomíná.  Co s tím?
Mgr. Tereza Slunečková: Otázka, 
kterou by si rodič v podpoře dítěte měl 
vždy položit, zní: Pomáhám svému dítěti 
v tom, aby bylo samostatné a zvládlo 
v životě situace, aniž budu stát ved-
le něj? Bohužel nejjednodušší, a tedy 
i nejrychlejší způsob, ke kterému se my 

aStma
MUDr. helena ZeJDlová
DětSKá alergologiCKá  
aMBUlanCe, Zlín

Příčiny asthma bronchiale 
Vždy vícero různých faktorů, kdy 
alergie (například na pyl, roztoče, 
plísně a podobně), kouření 
a znečištěné prostředí mohou hrát 
hlavní úlohu.

Prvotními projevy astmatu 
jsou náhlá dušnost a kašel. Suchý, 
dráždivý kašel astmatika se často 
zhoršuje během noci. Dušnost 
poznáme podle ztíženého výdechu 
a námahy, kterou dá snaha se znova 
nadechnout. Výdech je provázen 
charakteristickými sípavými či pís-
kavými zvuky. První projevy astmatu 
často pozorujeme již v nejnižších 
věkových skupinách, v 80 % případů 
začíná astma do 5 let života. 

Léčba Cílem je normální plno-
hodnotný život pacienta, bez 
příznaků a bez omezení fyzické 
aktivity, udržení normální plicní 
funkce a současně žádné vedlejší 
účinky léčby. Toho dosáhneme 
komplexním přístupem k léčbě, 
prevencí, farmakologickou léčbou, 
dostatečnou léčbou akutních 
exacerbací, dlouhodobým sle-
dováním pacienta. V akutní fázi 
respiračního onemocnění úpravou 
základní léčby a výběrem vhodné-
ho expektorancia, které zabezpečí 
i rozšíření průdušek, průdušinek 
a úlevu od kašle. Přestože se tato 
skutečnost u nás nemocničním 
i praktickým pediatrům zdůrazňu-
je, diagnostika a léčba často stále 
neodpovídají moderním trendům. 
V ambulanci mám dobré zkuše-
nosti s využitím doplňkové léčby 
s přípravkem se suchým extraktem 
z břečťanových listů.

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail: 
maminka@mf.cz pod heslem Poradna.
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že i když se vám zrovna nechce vařit 
večeři, odměnou splněné povinnosti pro 
vás je, že se dobře najíte apod. Začněte 
s přípravou společně, ale vy jako rodič 
buďte spíše asistentem a pomocníkem, 
nedělejte přípravu za dceru. Vám dcera 
podle rozvrhu řekne, co má mít na další 
den, prolistujte sešity a písanky a tak dále, 
udělejte úkoly nebo si řekněte, kdy stačí 
jaký úkol udělat, nakonec příprava tašky 
na druhý den. Když je vše hotovo, po-
chvalte a oceňte dceru, jak přípravu sama 
zvládla, a druhý den vám může říct, jestli 
to pro ni ve škole bylo snadnější. Dcera 
se může zpočátku zdráhat, ale i přesto 
v klidném duchu pokračujte, postupně 
budete zjišťovat, že to jde snadněji. Při 
přípravě se můžete bavit o tom, co děláte 
(kam si dcera výkresy v tašce uloží, proč 
připravujete tašku podle rozvrhu atd.). 
Zdá se to být samozřejmé, ale to je spíše 
pro nás dospělé. A pak už jen chválit 
každý drobný pokrok dcery na cestě 
za samostatností!

bOj S nachlaZEním  
ZUZana S.: Dcera je často nemocná 
a já mám obavy, aby zase neproleže-
la celý zbytek zimy jako loni. Dá se 
nachlazení nějak předejít? Co byste 
nám poradila?
MUDr. Marta Šimůnková: Chřipce 
lze účinně předejít očkováním. Proti 
chorobám z nachlazení vakcína neexis-
tuje, mohou je vyvolat desítky typů virů. 

Většinou je jejich průběh lehký, i když 
znepříjemní život celé rodině. Základní 
prevencí je zdravý životní styl po celý 
rok včetně správného složení jídelníč-
ku, kdy děti musí přijmout dostatečnou 
energii v podobě kvalitních bílkovin, 
polysacharidů a tuků. Ovoce a zelenina 
jsou zdrojem vitaminů a vlákniny, která 
je nezbytná pro správné trávení, a navíc 
podporuje život probiotických bakterií, 
mikrobioty. Jde o miliony mikroorganis-
mů, které osidlují střeva a pomáhají posi-
lovat imunitní systém. Když se antibioti-
ky „vybijí“, pak může dojít i k poškození 
imunity (oslabení imunitního systému, 
vzniku alergií či autoimunity). Proto by 

se antibiotika neměla podávat „preven-
tivně“ a v nepodložených případech. 
Probiotika (v kapslích, kapkách, živých 
jogurtech) jsou naopak velice vítaná. 
Do preventivního režimu proti nachlaze-
ní patří otužování (vlažné nebo chladivé 
sprchy, saunování), správný denní režim 
s pravidelným pohybem na čerstvém 
vzduchu, dostatkem odpočinku a neru-
šeného spánku. Nekuřácké prostředí je 
podmínkou zdravého života celkově.

ZImní šKOlKY V PřírODě

aDÉla i.: Dcera (4 roky) by měla jet 
na školku v přírodě v termínu během 
měsíce února. Ještě nebyla a mám 
trochu obavy, aby první odloučení 
ve spojení s krátkými dny a zimním 
počasím nebylo nějak odstrašující. Co 
si myslíte o zimních termínech školek 
v přírodě? 
Mgr. Tereza Beníšková: Doporučila 
bych vám to neřešit. Zimní školka v pří-
rodě může být krásná. Když se povede 
počasí, děti si mohou užít sněhu a zimních 
radovánek, kdežto ve městě bývá obvyk-
le rozteklá špinavá břečka… Je důležité 
pořídit pořádné zimní oblečení, funkční 
prádlo, ale to víte. Spíš zvažte, jestli je 
vaše dcerka už celkově zralá na školku 
v přírodě, zkuste předtím nějaké přespání 
u babiček, tety, kamarádky apod. Ale roč-
ního období se nebojte. Čím větší budete 
mít strach, tím pravděpodobněji jej dcerka 
bude zrcadlit. 

Špičková 
nízkootáčková 
technologie 
oďšťavňovače 
s vysokou 
výtěžností šťávy 
zachovává 
vitaminy a další 
látky. Tichý, 
široký plnicí 
otvor. Kuvings 
B6000, 
11 490 Kč, 
www.datart.cz


