
Co vás přivedlo ke studiu ve-
terinární medicíny?

Mám přísnou maminku, která mi
stále říkala, že jestli se nebudu
učit, tak půjdu kydat hnůj. Když
mě pak chtěla přihlásit na 
gymnázium, naštvala jsem se 
a přihlásila jsem se na střední
veterinární školu. Tam mě chytil
zájem o zvířata, bavilo mě chodit
na praxi k veterinářům a užívala
jsem si, že mohu nahlédnout 
do tohoto oboru. Po letech studia
jsem si však musela přiznat, 
že mám větší ambice a že pro mě
střední vzdělání nebude dostaču-
jící. V tu dobu jsem začala chodit
na praxi k jednomu veterináři 
a moc se mi ta práce líbila. 
Začala jsem přemýšlet o tom, 
že bych zůstala pracovat jako
zdravotní sestra. Nakonec jsem si
řekla, že to na veterinární fakultu
zkusím. Dostala jsem se na ni na
první pokus a přes různé
peripetie se mi studium podařilo
dokončit.

Splnilo studium vaše očeká-
vání?

První dva roky mi nejvíce vadilo,
že jsme si nemohli sáhnout 
na zvíře. Byla jsem již ze střední
školy zvyklá se zvířaty pracovat, 
osahat si je, ale na vysoké škole
jsme se první dva roky učili pouze
teorii. Velmi mi chyběla praxe. 
To se naštěstí časem zlomilo.

Jaká byla vaše cesta k homeo-
patii?

Ve 4. ročníku jsme měli předná-
šku MVDr. Marečkové o homeo-

patii, která mě naprosto dostala.
Díky ní jsem se rozhodla, 
že rozšířím své vzdělání i o homeo-
patii, a hned jsem se (nejen já)
přihlásila na studium meziná-
rodní školy klinické homeopatie
CEDH. Ve finále jsem zkoušky 
z dvouletého studia CEDH dělala
ještě před ukončením studia 
na vysoké škole.

Splnilo studium homeopatie na
škole CEDH vaše očekávání?

Nadšení z lektorů této školy bylo
úžasné. Díky studiu CEDH jsem
se setkala s opravdu skvělými
lidmi. Časem jsem začala navště-
vovat i specializační veterinární
semináře, kde jsempotkala vete-
rinární lékařku MVDr. Švaříčkovou.
Spolupráce s ní mě přesvědčila, 
že homeopatie má ve veterinární
medicíně své místo. Byla jsem tak
nadšená, že jsem homeopatii
nabízela všem!

Jak se vám podařilo zakompo-
novat homeopatii do veteri-
nární praxe?

Po škole jsem nastupovala na 
zaučení k vesnickému lékaři, 
který má standardní veterinární
ordinaci a k tomu ošetřuje velká
zvířata. První půl rok byl velmi
náročný. Navíc můj lékař odjel
14 dní po mém nástupu na 
dovolenou. Vzhledem k tomu, 
že je „starý“ praktik, razí heslo:
„Co si vyzkoušíš, to máš!“ 
a nechal mě v tom vykoupat. 
V té době jsem používala zejména
klasickou medicínu a formou 
doplňkové medicíny jsem mícha-
la homeopatické směsi.

Přijali majitelé vašich pacientů
homeopatii ve veterinární 
ordinaci?

Bylo to dost náročné. Spousta 
majitelů zvířat není lékaři
schopna poskytnout tak podrobné
informace o průběhu zdravotního
stavu jejich „mazlíčka“, jako
jsme toho schopni u lidí. Přesto
jsem postupně homeopatii do své
praxe čím dál víc přidávala.
Přišlo mi například divné, dávat
fenám na falešné laktace hor-
mony. Volila jsem raději homeo-
patickou cestu. Navíc klienti 
byli u této diagnózy ochotni
naslouchat. U ostatních diagnóz
to bylo složitější. Homeopatii
jsem volila jen jako podporu 
klasické terapie.

Co na to říkal váš lékař-zaměst-
navatel?

Řekl mi, že je to můj boj. Že mi
homeopatika platit nebude.
Nicméně časem jsme si udělali 
v ordinaci slušnou zásobu 
zejména vícesložkových homeo-
patik, které je schopen dát 
pacientovi i on. Po pěti letech
spolupráce zde navíc vnímám
velký posun. Můj lékař (zaměst-
navatel) léčil psa, který měl pro-
blémy v oblasti pánve. Klasicky

ho vyšetřil, poslal ho na další 
diagnostiku, kde nic nenašli, a řekl,
že on s ním již nic nezmůže. Paní
s pejskem nabídl, že je objedná 
ke mně na homeopatii. Problém
jsme vyřešili kombinací homeo-
patie a chiropraxe a dnes ten pes
chodí sám a nemá žádný problém.

Mezitím jste ale otěhotněla...

Ano a přestala jsem pracovat 
v terénu. Po mateřské jsem se
však k homeopatii vrátila 
a začala jsem ji dělat více. Mezi
mými pacienty se navíc objevily
maminky s dětmi z mateřského
centra. Pak jsem se zviditelnila
přes Svět homeopatie. Díky 
poradně a článkům si mě našla
již spousta lidí, kteří chtějí homeo-
paticky léčit svá zvířata.

Jak dnes zvládáte veterinární
homeopatickou praxi v kombi-
naci s péčí o děti a domácnost?

Je to velmi náročné. Homeopatii
dělám v rámci klasické praxe.
Nemám ale bohužel dostatek
času na dlouhá homeopatická
sezení. Přesto pracuji s homeo-
patií v ordinaci stále více. Je o ni
stále větší zájem.

Lucie Nestrašilová

„Co si vyzkoušíš, to máš!”
Tato slova slyšela absolventka veterinární
fakulty MVDr. Mirka Menclová při nástupu
do praxe. Dnes ví, že je to pravda.
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Rádi bychom vás seznámili s výsledky průzkumu, 
při kterém byly reprezentativnímu vzorku obyvatelstva 
v Německu předloženy otázky týkající se homeopatic-
kých léků – jak jsou jim známy, zda je používají a co si 
o nich myslí?

Průzkumu se zúčastnilo 1503 osob starších 16 let.

V souhrnném pohledu jsou homeopatické léky pojmem pro 94 %
dotazovaných bez rozdílu věku a pohlaví.

60 % účastníků průzkumu se již homeopatickými léky léčilo. 
To je o 7 % více než v roce 2009. Mezi těmi, kteří se léčí homeo-
patickými léky, výrazně převažují ženy a lidé s vyšším dosaženým
vzděláním.

Dvě pětiny respondentů homeopatické léky nepoužilo, nebo o tom
neví. Pouze 12 % z celkového počtu respondentů odmítá možnost
léčby homeopatiky, 6 % není rozhodnuto, pro 8 % by tato léčba
přicházela v úvahu a 14 % by se rozhodovalo podle situace.

Zajímavé jsou údaje za západní část Německa, kdy známost
homeopatických léků vzrostla ze 76 % dotazovaných v roce 
1975 na 95 % v roce 2014. Mezi roky 1970 a 2009 se četnost
využívání homeopatických léků více než zdvojnásobila 
(24 % dotazovaných v roce 1970 ve srovnání s 64 % v roce 2014).

Jak lidé popisují homeopatické léky?
Podle účastníků průzkumu homeopatické léky:

● téměř nemají vedlejší účinky (65 %),
● jsou zvlášť dobře snášeny (51 %),
● se velmi dobře hodí pro děti (45 %),
● se snadno používají (43 %) a
● měly by se používat jen po předepsání lékařem nebo 

kvalifikovaným léčitelem (23 %).

Následující přehled ukazuje potíže, při kterých přinesly
homeopatické léky pacientům úlevu:

Homeopatické léky v číslech

Nachlazení, chřipkový infekt 56 % 
Posílení imunitního systému, prevence nemocí 30 %
Píchnutí hmyzem, sluneční úpal 24 %
Bolesti hlavy 22 %
Problémy s trávením 21 %
Nespavost 19 % 
Žaludeční obtíže, žaludeční vředy 19 %
Nervozita 18 %
Kožní problémy a nemoci 16 % 
Bronchitida 16 %
Vyčerpání a únava 15 % 
Alergie, např. senná rýma 14 %
Lehké spáleniny, malé rány 14 % 
Zranění při sportu 13 % 
Posílení po nemocích 13 % 
Ženské problémy 13 % 

Součástí výzkumu byla i otázka, jakou cestou se respondenti
dostali k homeopatické léčbě. V 67 % případů jim ji poradila 
rodina, přátelé a známí. Na dalších místech pacientům doporučil
homeopatický lék jejich lékař (53 %) nebo lékárník (37 %). 
Téměř třetina dotazovaných čerpala informace z novin, televize
a z internetu. Čtvrtina dotazovaných o homeopatikách slyšela
nebo četla již tolik dobrého, že si je nechala předepsat. 
16 % respondentů raději volí homeopatika, protože má strach 
z vedlejších účinků chemických léků. Desetina účastníků
průzkumu nesnášela jiné léky, nebo jim tyto léky nepomohly,
proto vyzkoušeli homeopatické léky.

Další dotaz mířil na uživatele homeopatik. Ti v 48 % případů
uvádějí, že jim v léčbě pomohla. U 39 % nepomohla vždy. 
V 9 % nepomohly homeopatické léky vůbec, 4 % dotazovaných
uživatelů homeopatik se k této otázce nevyjádřila.

Závěrem se autoři průzkumu ptali na budoucnost homeopatik.
Více než třetina dotazovaných očekává, že význam homeopatic-
kých léků v budoucnosti poroste. U přesvědčených uživatelů
homeopatik je toto číslo ještě vyšší (45 %).

Průzkum, s jehož výsledky jste se právě seznámili, provedl 
Dr. Steffen de Sombre a jeho tým z Institutu pro výzkum 
veřejného mínění Allensbach v květnu a červnu roku 2014. 
Institut pro výzkum veřejného mínění Allensbach (Institut 
für Demoskopie Allensbach), založený v roce 1947, patří 
k renomovaným institucím s širokým polem působnosti 
od průzkumu trhu, přes analýzu médií, sociální výzkum a výzkum
veřejného mínění k aktuálním politickým otázkám až po odborné
posudky pro právní praxi.

Mgr. Helena Procházková
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Homeopatická poradna

Napsali jste nám

Ze světa sociálních sítí

Jak na zánět spojivek?
Prázdniny jsou tu a ačkoli se zánět spojivek nejčastěji přenáší v kolektivu
dětí, může nás či naše děti potkat i při prázdninových dobrodružstvích. 
Jak se s ním můžeme homeopaticky vypořádat? Ptáte se v naší homeo-
patické poradně...

Prosím Vás o pomoc při léčbě zánětu spojivek. Můj syn často trpí na akutní
zánět spojivek, na jaře nebo na podzim je spouštěčem větrné počasí, během
léta stačí koupání v bazénu a večer má začervenalé podrážděné oči, které 
si stále tře. Ráno má pak pravidelně slepené oči žlutým výtokem, který ulpívá
ve větším množství v koutku oka. Během dne ale už oči nehnisají. Může mu
pomoci homeopatie?

Názor a doporučení MUDr. Věry Budkové, lékařky-odbornice v homeopatii:

"Svým pacientům doporučuji na zánět spojivek nejčastěji užívání těchto homeo-
patických léků:

Nux vomica 15 CH – 5 granulí 3x týdně - pondělí, středa, pátek. Tento lék může
preventivně působit i u alergických potíží - "přecitlivělé oko", při stavu, kdy

dochází ke zhoršení větrným počasím, případně při reakci očí na chlorovanou
vodu v bazénu aj.;

Calcarea carbonica 9 CH - 3x denně 5 granulí – v případě slepených víček 
zejména po ránu;

Pulsatilla 15 CH - 5 granulí 1x denně - při silném výtoku jemného žlutého 
či bílého hnisu.

Všechny výše uvedené léky můžete podávat po dobu 6 týdnů, uvidíte, kam se
stav syna posune. V případě "klidného oka" můžete tyto léky vysadit."

MUDr. Věra Budková

MÁM VELKOU RADOST, 

ŽE SE HOMEOPATIE 

V ČR ROZMÁHÁ!

Vážená redakce, objevila jsem
 vás na Světovém týdnu respektu 

k porodu a mám velkou radost, že se homeopatie v ČR

rozmáhá. Čím dál více lidí dává přednost 
chytré léčbě a to

mě těší. Máte prosím představu, kolik lidí v ČR se přibližně

léčí homeopaticky? Velmi by mě to zajímalo. Možná nás 

jednou bude tolik, že homeopatie už nebude na okraji... 

Přeji vám mnoho příznivců, čtenářů, podporovatelů! 

S pozdravem Karina Uherková

NA VAŠI PORADNU 
JE SPOLEHNUTÍ...
Velice děkuji za rychlou odpověď paní dr. Budkové, tentokrát mi hodné záleželo na promptní reakci. Na vaši poradnu je spolehnutí, doporučení mají efekt. Úplně zázračně mi pomohla paní dr. Formánková s neuropatií, často listuji v její publikací Poznáváme homeopatii. Děkuji vám všem, kteříse podílíte na této altruistické činnosti. 

DÍKY! 
Jana Seidlová

KORIANDR (Dhania) - z pohledu ajurvédy je koriandr považován 
za ochlazující koření, proto je vhodný zejména v letním období.
Čerstvá nať koriandru je bohatá na železo a obsahuje vitamíny A, C 
a vitamíny skupiny B. Koriandr snižuje vnitřní horkost, pomáhá při léčbě
kožních vyrážek. Působí proti zánětům močového ústrojí, pomáhá při
nadýmání, stimuluje činnost žaludku a zvyšuje sílu "trávícího ohně". 
Je vhodný i při nadměrné žízni. Užívání koriandru se doporučuje 
při rekonvalescenci a pocitech slabosti. Pasta z koriandru účinkuje proti
svědění.
V kuchyni se koriandr uplatní hlavně v letních měsících - podle ajurvédy je
vhodný pro všechny konstituce. Používá se do směsí koření na chléb.
Nadměrné použití koriandru snižuje u mužů zájem o sex a u žen zastavuje
menstruaci. Opatrní by měli být i astmatici.

Znáte to - dítě trápí rýma už několik dní a najednou si začne stěžovat 
i na bolest ucha. Zkusili jste už někdy zábal z HOŘČICE? Rozmixujte
hořčičná semínka nahladko, zalijte teplou vodou, smíchejte do kašovité
konzistence a zabalte směs do bavlněné látky. Přiložte na bolavé ouško 
a nechte působit cca 10 minut.
Hořčičný zábal připravený z jednoho dílu mletého hořčičného semínka, 
dvou dílů mouky a vody pomáhá na bolavé klouby, studené nohy 
a přiložený na hrudník se v léčitelství používá k léčbě kašle... 
(Nezapomeňte, že směs musí být zabalená v látce, jinak by mohla podráždit
pokožku!)

Pravidelné rubriky
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Letošní jarní seminář pořádaný 
Homeopatickou lékařskou asociací byl
zaměřen na témata z oblasti gyne-
kologie a psychosomatiky. Účastníci 
se tak mohli dozvědět, jak může 
homeopatie zlepšit možnosti života bez
uroinfektů, co lze udělat pro matku 
a dítě během gravidity nebo jak do 
života navrátit imunitu, ženskost 
a ztracený řád.

Vítaným zpestřením byla účast 
francouzské lékařky, gynekoložky, 
Dr. Christelle Besnard-Charvetové, autorky
knihy Homeopatie a perimenopauza,
kterou vydalo v roce 2014 naklada-
telství Grada. Jejím zkušenostem byl
věnován celý sobotní den. Přednášky 
s názvem “Homeopatická podpora 
u onkologických pacientek” a "Neplod-
nost – možnosti a limity homeopatie"
paní doktorky Besnard-Charvetové
byly určeny i širší odborné veřejnosti,
tedy i těm odborníkům, kteří nemají
přímou zkušenost s homeopatií, přesto
se však chtějí o možnostech této šetrné
léčebné metody dozvědět více.

Neděle pak patřila výhradně psycho-
somatice. Zkušené psycholožky 
Mgr. Margareta Šlemínová a Mgr. Eva
Pávková přítomným sdělily, jak je to 
s harmonií mužského a ženského 
principu z pohledu psychosomatiky.
Zařazení psychologie bylo pro účast-
níky velmi inspirující a podle reflexe
ze strany účastníků nemálo obohatí 
jejich odbornou praxi. 

Podle ohlasů přítomných setkání
předčilo očekávání účastníků:

"Velmi často jezdím na různé kongresy
ve svém oboru a mám srovnání, co se
organizačních věcí týče. Musím Vám
střihnout poklonu, nemáte konkurenci
široko daleko. Od začátku až dokonce
naprosto profesionálně organizovaná
akce. Byl vidět obrovský kus práce,
který je za tím vším. Celý víkend byl
harmonický, mohli jsme si všichni 
dovolit ten luxus vypnout hlavu 
a věnovat se jen homeopatii, protože 
o nás bylo dokonale postaráno. Jsem
pyšná, že jsem členkou HLA."

"Jsme rádi, že jsme byli na jarním 
semináři, byli jsme nadšeni atmo-
sférou, která je absolutně nepřítomná
na klasických konferencích. Jednota
účastníků byla úžasná. Ještě dlouho
budeme z jarního setkání čerpat."

Lucie Nestrašilová

Jarní homeopatické setkání splnilo očekávání
Minulý květnový víkend patřil již tradičně jarnímu setkání homeopatů – lékařů, psychologů, lékárníků, porodních
asistentek a dalších odborníků, kteří užívají ve své praxi homeopatii. Více než 150 účastníků se sjelo na tři dny 
do Prahy, aby načerpali nové informace od praxe zkušených odborníků a vzájemně si předali zkušenosti ze své 
každodenní praxe.

SOUTĚŽ PRO VÁS:SOUTĚŽ PRO VÁS:
Chcete vyhrát knihu Dr. Christelle Besnard-Charvetové "Homeopatie a perimenopauza" 

s vlastnoručním podpisem autorky?

Napište nám na e-mail redakce: info@svethomeopatie.cz své zkušenosti s léčbou homeopatickými léky. 
Z došlých příspěvků vylosujeme 3 výherce uvedené knihy. Uzávěrka soutěže je 31. 8. 2015.

noviny C10 (kor)_Sestava 1  07.08.15  14:42  Stránka 4



Bolí vás kostrč?
Bolesti kostrče jsou dnes poměrně častým problémem, který přivádí pacienty
do rehabilitační ordinace. Proč má kostrč v pohybovém systému tak nezastu-
pitelné místo?

Kostrč je takzvanou „křižovatkou funkčních poruch pohybového systému“.
Zjednodušeně to znamená, že přes toto místo se mohou potíže šířit např. 
z dolní části těla do horní části těla, a to přes zvýšené napětí svalů nebo
omezenou posunlivostí svalových povázek.

Bolí-li kostrč, nemusí to tedy nutně znamenat, že je problém v oblasti
kostrče, ale může to "pouze" znamenat, že se problém přes tuto oblast šíří.
Proto by mělo být vyšetření zatlačením na kostrč součástí každého 
vstupního rehabilitačního vyšetření.

Existují ale i situace, kdy problém pramení ze samotné zablokované
kostrče. Častou příčinou tohoto stavu bývá pád na zadek na zem nebo na
schodech, a to i po letech. Kostrč se pak zablokuje směrem dovnitř.
Zablokovaná kostrč může být také důsledkem letitého sedavého zaměst-
nání. V takovém případě je někdy nezbytné provést mobilizaci kostrče
přes konečník. Tuto techniku může provést rehabilitační lékař nebo k tomu
vyškolený fyzioterapeut. Pro některé to může znít strašlivě, leč úleva,
kterou tento zákrok přinese je nenahraditelná. Všichni pacienti nakonec
stejně usoudí, že nejhorší byla vstupní psychická zábrana a samotný zákrok
byl zcela jistě zvládnutelný.

Pokud řešíte bolesti v oblasti kostrče, mohou vám pomoci také homeopa-
tické léky:
Bellis perenis v nízkém ředění (9) - 5 granulí 2x denně vybrat jednu tubičku,
Arnica montana ve vysokém ředění (30) – 5 granulí 3x týdně po dobu tří
týdnů.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Zdroj: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Odvykání kouření
pomocí homeopatie
Rozhodli jste se, že přestanete kouřit? Zkusili jste již mnoho způsobů, 
ale cigareta vás nakonec přemohla? Vyzkoušejte homeopatii!

Metoda odvykání kouření pomocí homeopatie má tři pilíře:

● zmírnění touhy a chuti na cigaretu,
● ovlivnění abstinenčních příznaků a
● specifická detoxikace organismu pomocí homeopatických léků.

Přípravu na proces odvykání je vhodné zahájit lékem NUX VOMICA 15 CH – a to
2x denně 5 granulí. Využívejte celou tubu – zde je ještě možné kouření, ale udělejte
vše pro to, abyste snížili počet vykouřených cigaret o polovinu.

Další kroky budou již bez cigarety v ruce!!!

1. Zmírnění touhy po cigaretě – TABACUM 30 CH – 2x denně 5 granulí – první 
dávka bude co nejdříve po probuzení – vyberte dvě balení. Pokud je chuť na 
cigaretu menší, ale začal „kuřácký“ kašel, závratě nebo nevolnost, dejte 
přednost léku LOBELIA 9 CH 2x denně 5 granulí (efektem je podobný 
léku Tabacum).

2. Abstinenční příznaky pomáhají řešit tyto léky: STAPHYSAGRIA 15 CH – pocit
ztráty, přecitlivělost. Dále IGNATIA AMARA 15 CH – stesk, lítost, proměnlivá
nálada. 

3. Zácpu a neklid řeší NUX VOMICA 15 CH. 
4. „Neklidné ruce“ pomáhá ovlivňovat KALIUM BROMATUM 30 CH.

Všechny tyto léky užívejte 2–3x denně 5 granulí.

● Specifická detoxikace organismu po kuřáckém období. NATRUM 
SULFURICUM 15 CH – 1x denně 5 granulí.

Pozn: Nejste-li schopni přestat kouřit, je možné použít metodu postupného
snižování počtu cigaret za pomoci léku PLANTAGO MAJOR 5 CH (vyvolání odporu
k cigaretě): 5 granulí léku nechte rozpustit ve 2 dcl převařené vody – po dobu 
1 minuty si tímto roztokem vyplachujte ústa – to budete dělat před vykouřením
každé cigarety.

MUDr. Eliška Bartlová

Příběh o moluskách...
Čas od času dostaneme od našich čtenářů nebo
pacientů lékařů, s nimiž spolupracujeme, dopis
s jejich homeopatickou zkušeností. Zpětná
vazba je pro nás velmi důležitá, dává nám chuť
do dalších kroků a projektů, které pro vás
neustále chystáme i realizujeme. O jeden 
z příběhů posledních dnů, který si vyžádal 
trpělivost maminky malé pacientky, se s vámi
dnes podělíme. 

Dobrý den, dovolte mi, abych se s Vámi podělila 
o svou zkušenost s homeopatickou léčbou molusek
u naší 3,5 leté dcerky. S molusky jsme se trápili
skoro rok. Nejprve jsme navštívili kožní ordinaci,
kde jsme postupně zkoušeli různé mastičky, 
olejíčky a léky, bohužel bezvýsledně.

Malá měla moluska na obou vnitřních stranách 
stehen, koncentrovaná do dvou "oválů" o průměru 

cca 10 cm. Nakonec byla moluska odstraněna 
mechanicky, "seškrabáním". Zážitek to byl velmi
nepříjemný jak pro moji dcerku, tak pro mě, 
přihlížející, takže jsem se rozhodla, že toto 
už opakovat nebudeme.

Po "seškrabání" se objevila další moluska, 
tentokráte méně koncentrovaně, ale ve stejném

množství. Sestřička u našeho dětského lékaře 
mi poradila, abych zkusila homeopatika, a dala mi
kontakt na lékařku-homeopatku z našeho blízkého
okolí. Ta mi velmi ochotně po dobu asi 3 měsíců
určovala homeopatika a jejich dávkování. Moluska
po nasazení homeopatické léčby nejprve zčervenala
a na vrcholcích se udělaly žlutavé "vřídky". Ty však
uschly a odpadly a dcera se během 3 měsíců zbavila
všech molusek. Zatímco po homeopatické léčbě
nezůstaly žádné "stopy", po "seškrábaných" mo-
luskách zůstala dceři na pokožce památka v podobě
tmavších skvrnek.

Doporučuji maminkám, které trápí podobný 
problém u jejich dětí, aby nejprve vyzkoušely
homeopatickou léčbu, než se rozběhnou pro pomoc
do kožní ordinace.

Ještě jednou mockrát děkuji.

Sekaninová
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Jak vybrat správné boty do školy?
Blíží se nástup do školy a maminky, stejně jako já, budou muset vybavit své ratolesti mimo jiné i novou obuví. Já osobně
mám pocit, že noha mé dcery vyrostla vyloženě přes prázdniny. Jste na tom podobně?

Papuče - přezůvky 

Co je potřeba zohlednit při výběru papučí? Především stav pohybového systému a věk dítěte. Na prvním stupni se nám ještě obvykle podaří přesvědčit dítě
pro nošení klasické uzavřené papuče. Vzhledem k tomu, že děti o přestávce v tomto věku ještě poměrně dost běhají po třídě a po chodbě, je to rozhodně
bezpečnější než obuv nazouvací. Pokud je to možné, klidně své dítě nabádejte k tomu, aby si papuče v hodině odložilo. Noha potřebuje volnost, potřebuje mít
schopnost snímat terén, přijímat informace, jako čidlo. A v neposlední řadě potřebuje větrat.

Zhruba na druhém stupni základní školy se již dostáváme při výběru do svárů. Klasické papuče nepřipadají v úvahu, jsou totiž „trapné“, zatímco crocsy jsou
„in“. Vzhledem k tomu, že v tomto věku plní papuče opravdu spíše ochranu nohy před ušpiněním či poraněním při nášlapu na ostrý předmět, je možné tuto
obuv zvolit. I při výběru obuvi typu crocsy je potřeba dbát na to, aby bota dobře „seděla“. Často se stává, že má dítě tento typ obuvi o číslo větší, protože „tady
to tak nevadí“, což není zcela pravdou. I obuv typu crocsy vyrábí více výrobců a každá z těchto bot má trochu jiný tvar a šířku. Pokud volíte botu nazouvací,
měla by mít shora minimálně dva nejlépe nastavitelné pásky a alespoň mírně tvarovanou stélku.

Obuv na tělocvik

Kdo by neznal cvičky. Cvičky jsou vhodné pro ty děti, které nemají problém 
s pohybovým systémem. Chrání nohu před poraněním. Mají zcela rovnou stélku,
což na tak krátkou dobu pro pohybovou aktivitu nevadí. Dítě trénuje aktivitu
svalů nožní klenby, na dvě třičtvrtěhodiny týdně tato obuv může být. Pokud ale
o svém dítěti víte, že má plochonoží s nestabilitou kotníků, je vhodné i na tak
krátkou dobu klenbu podepřít. Nestabilita se projevuje např. častým zakopáváním,
opakovaným „zvrtnutím“ kotníku, apod. Věřím, že v dnešní době se již dá 
s vyučujícím dohodnout a tuto výjimku pro své dítě vyjednat.

Bosky

I ta nejlepší obuv nemůže nahradit chůzi na boso. Proto pokud vaše dítě přijde
občas ze školy se špinavými ponožkami, nehubujte mu. V duchu ho pochvalte,
udělalo pro sebe větší službu než může udělat ta nejdražší bota.

Pevné nervy při výběru obuvi do školy.
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. Zdroj: Lucie Nestrašilová

Plánujete dovolenou se psem?
Poradíme vám, jak na to!
Před námi je léto a s ním sezóna dovolených. V poslední době
stále přibývá rodin, které s sebou berou i svého čtyřnohého 
mazlíčka. V dnešní době to již není žádný problém. Po splnění
povinných očkování, označení mikročipem a vybavení petpasu
může váš pejsek cestovat takřka po celé Evropě. Detailní 
podmínky pro vstup do jednotlivých zemí vám rád sdělí váš 
veterinář.

Na co svého psa připravit, co si vzít sebou a jaká nebezpečí na něj mohou 
v teplých krajích číhat, to už je věc druhá a každý majitel by si měl předem vše
důkladně zvážit a promyslet.

Samotné cestování autem není pro většinu psů žádný problém. Najdou se však 
i tací, kteří trpí nevolností. Musíte počítat i s tím, že mnohahodinová cesta může
dělat problémy i psovi, který je jinak v autě v pohodě. V takovém případě nám
mohou výrazně pomoci homeopatika a Bachovy esence. Již den před jízdou 
podejte psovi 4x denně 4 kapky Rescue esence a v den jízdy pokud možno
pokračujte a kombinujte s přípravkem Cocculine – první tabletku podejte psovi
cca hodinu před výjezdem. Při potížích klidně opakujte každou hodinu i během
jízdy až do vymizení nevolnosti. Toto homeopatikum je dobré vyzkoušet na nějaké
delší trase ještě před dovolenou. Ne na každého psa totiž učinkuje, některým psům
s výjimečně citlivým žaludkem pomáhá například Ipeca v ředění 9 CH.

Co jí pes na cestách?
Na dovolenou pejskovi vezměte jídlo, kterým ho krmíte doma. Určitě se vyhněte
kulinářským hodům, které máte v plánu absolvovat vy. Psovi byste jen rozhodili
zažívání a připravili si nemilé překvapení v podobě například průjmu. Je dobré
dopředu počítat i s variantou, že vám pes zbaští něco sám. Proto doporučuji posílit
střevní mikroflóru ještě před odjezdem, například probiotiky, které můžete vzít
pro jistotu i s sebou. Z homeopatik pomůže v případě ,,dietetické chyby“ např. 
Arsenicum album v ředění 15 CH.

Co se týká vody, používejte určitě vždy i pro psa vodu balenou!!! Pro případ, 
že byste k ní náhodou neměli přístup, můžete použít koloidní stříbro 5 ppm,
přidáním 1 ml do 1 l vody – uděláte tak dezinfekci i v případě pochybného zdroje.
Koloidní stříbro bude navíc velkým pomocníkem pro celou rodinu, na dovolené

ho můžete využít přímo multifunkčně. Je to přírodní dezinfekce na všechna 
povrchová poranění, odřeniny, štípance, popáleniny i od slunce. U nás doma se
používá snad na vše.

Dbejte na to, aby pes nelítal celý den na slunci, neb i on může být přehřátý a hrozí
u něj úpal! V případě, že by se tomu tak stalo, můžete použít Belladonu v ředění
9 nebo 15 CH.

Pes v moři?
Hodně lidí se mě ptá, jak je to s koupáním psa v moři a slané vodě a zda ho poté
ještě překoupávat v šamponu. Doporučuji, abyste psa každý den vždy po koupání
v moři opláchli čistou vodou. Určitě bych to neřešila denním šamponováním. 
To bych nechala až po dovolené, kdy doporučuji ošetřit kůži, která byla extrémně
vystavena soli, vykoupáním v aromaterapeutickém čili beztenzidovém mycím
oleji. Navrátí kůži ztracenou přirozenou bariéru a zhydratuje ji.

Pozor na klimatizaci!
Další varování mám v případě klimatizace. Ta je dnes samozřejmostí jak v autech,
tak na pokojích v penzionech či hotelích. Můžete z ní snadno onemocnět jak 
vy, tak i pes. Buďte tedy opatrní. Na rýmu či kýchání u psů velmi ráda používám
aromaterapeutický nosní olej určený pro děti – je velmi jemný na nosní sliznici 
a psi ho velmi dobře snáší.

Na závěr se ještě zmíním o parazitech, kteří v jižních zemích představují ještě
větší nebezpečí nežli u nás. Před odjezdem se poraďte se svým veterinářem 
o přípravcích, které psa preventivně ochrání i například před srdečními červy,
kteří jsou v posledních letech velice rozšíření.

Petra Sumeráková
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Levandulové léto
Levandulí nám zavoní červen, počátek léta, kdy rozkvétají její modrofialové drobné
květy a lákají včely a čmeláky. Vůně si podvědomě spojujeme se vzpomínkami, pro mě
je levandulová vůně spojena s úlevou a vydechnutím koncem školního roku, kdy už se
blíží prázdniny. Levandulovou lékárničku v lahvičce vozím s sebou celé léto jako první
pomoc, její vůně prostě k létu patří.

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ je přírodní sedativum, působí
především jako účinný uklidňující prostředek. Uvolňuje
křeče při trávení, působí antibioticky a povzbuzuje slinivku,
stimuluje menstruaci i porod. Tlumí bolesti hlavy psychic-
kého původu a zklidňuje nervy. Levandulové koupele rukou
a nohou pomáhají při revmatických bolestech, na unavené
nohy a na léčení kožních ekzémů. Koupele celkově 
uklidňují, léčí kožní potíže a při oplachování vlasů účinkují
i proti lupům. Studené obklady pomáhají na vyvrknutý 
kotník a doléčení zlomenin. Levandule má ochlazující
účinek a snižuje tlak.

Éterický olej lze krátkodobě používat neředěný přímo na
pokožku, v aromaterapii se využívá při stresu, neurózách,
poruchách spánku, depresích, chřipce a virózách, na čištění
a hojení ran a ekzémů a kožních potížích, lupénce, a na
spáleniny i od slunce, pohmožděniny, omrzliny a jizvy,
svědění a poštípání hmyzem, při potížích s nehty a vlasy
(lupy a vši), při bolestech hlavy pomáhá 1 kapka silice
rozetřená na kůži na spánku (nepoužívat při nízkém tlaku).
Levandule pomáhá také při rýmě, kašli a nevolnosti a zvracení,
při porodu, při vysokém krevním tlaku, proti nadýmání a v boji
s domácím hmyzem. Látkové sáčky se sušenou levandulí
používáme k provonění prádla a odhánění molů z šatníku.

Děti levandulová vůně uklidňuje a napomáhá dobrému
spánku. Několik kapek levandulového éterického oleje 
do odpařovací misky do ložnice či dětského pokoje navodí
uklidňující atmosféru před spaním. Vonná léčivka levandule
zvaná lidově vandelička je pro mne spolu s meduňkou 
a fenyklem jednou z nejužitečnějších maminkovských 
bylinek. Těhotné od pátého měsíce a kojící maminky
mohou používat masážní olej s levandulí na masáž 
rostoucího bříška a prsů a proti strijím. Lahvičky s olejem
z levandule a z tea tree vozím stále s sebou ve své cestovní
lékárničce jako univerzální léky téměř na všechny dětské
potíže. Levandulová koupel uklidní děti i maminčiny nervy,

olejíček vyčistí a zahojí rány i zchladí pokožku spálenou
sluncem i štípance od mravenců, pomáhá při léčbě bolavého
ucha, poradí si i s nevítanou vší dětskou ve vlasech. Květy
levandule obsahují vonnou silici, která se účinkuje nejlépe
formou éterického oleje. K léčení se používá kromě oleje
jako čaj, lihová tinktura či homeopatikum.

Recepty pro zdraví i do kuchyně

Levandulový domácí hojivý olej k masážím a mazání
bolavých zad, vysušených rukou, k hojení drobných 
poranění, popálení od kopřivy a poštípaní hmyzem 
a na jizvy a těhotenské strie: 50 g levandulových květů
naložíme do ½ l kvalitního olivového či mandlového oleje.
Necháme 14 dní stát, pak scedíme a uchováváme 
ve skleněné či plastové lahvičce. Domácí levandulový 
olej výborně regeneruje pokožku namáhaných rukou 
a rychle se vstřebává, což ocení všechny ženy, nejen 
zahradnice.

Vonná koupel s levandulovým éterickým olejem pro 
uklidnění: Rozmícháme 5 kapek éterického oleje do mléka,
medu či smetany a pak vlijeme do horké vody ve vaně.
(Malým dětem přidáme do koupele jen 1–3 kapky oleje).
Připravíme si tak uklidňující koupel a provoníme celou
koupelnu. Pozor na množství, s olejem to nepřehánějme 
a voda koupele by neměla přesáhnout 38 ºC a délka koupání
20 minut. Do koupele lze přidat i odvar z byliny či bylinky
v látkovém sáčku, které se v horké vodě vylouhují, koupel
podporuje také léčení kožních problémů.

Levandulový cukr: Na způsob vanilkového cukru s pravou
vanilkou si snadno připravíme levandulový přidáním
rozemletých kvítků levandule (aby se uvolnilo aroma) 
do moučkového cukru a používáme pro přípravu moučníků.
Vylouhováním kvítků v medu se dá připravit levandulový
med nebo jimi ovoníme vinný či jablečný ocet do salátů.

Levandulový
„nanukový”

zákusek
Po přečtení článku od Magdaleny Dobromily
Staňkové mé obvyklé levandulové nadšení opět
trochu povyrostlo. A jako kuchařka-pekařka,
která většinou improvizuje, jsem zkusila
připravit levandulovou odpolední mňamku
vhodnou pro teplé letní dny. Podle doporučení
ve zmíněném textu jsem si sušenou levanduli
rozmixovala na prášek a dala jsem se do práce.

Na těsto potřebujeme:
1 hrníček (cca 2,5 dl) špaldové mouky jemně mleté
1 hrníček polohrubé mouky
1/2–3/4 hrníčku třtinového cukru
mletou levanduli 
(sypala jsem ji od oka – asi 1,5 čajové lžičky)
kypřící prášek bez fosfátů
1 dl oleje
asi 1,5 hrníčku rostlinného mléka anebo vody
(podle bobtnavosti mouky)

Postup:
Smícháme suché složky, přidáme olej a mléko.
Pečeme ve vyhřáté troubě na plechu vymazaném
olejem a vysypaném kokosem.

Na „nanukový” krém potřebujeme:
1/2 pytlíku kvalitního vanilkového pudingu
1,5–2 dcl rostlinného mléka (nebo kravského)
třtinový cukr podle chuti
1 ČL levandulového prášku
kousek másla 
2 PL kvalitního bílého jogurtu
hořká čokoláda

Postup:
Z mléka, pudingového prášku, levandule a cukru
uvaříme puding, necháme vychladnout. Poté
přimícháme změklé máslo a jogurt. Směsí
natřeme upečené a vychladlé těsto. Na vrch
nasypeme nasekanou hořkou čokoládu. 

Zákusek dáme do ledničky alespoň na jednu 
hodinu a můžeme servírovat. Nakrájený na 
trojúhelníčky a ozdobený čerstvými jahodami 
vypadá jako dort a chutná výborně. 

TIP:
Zákusek je vhodný při alergii na vaječný bílek.
Pokud nepoužijeme kravské mléko i při intole-
ranci laktózy.

Mgr. Andrea Dovalová

Zdroj: Magdalena Dobromila Staňková

Kdy sklízet květy levandule?

Levandulí se pěstuje mnoho různých variant kvetoucích
modře, fialově, růžově i bíle. Vyžadují slunnou a vzdušnou
polohu a dobře propustnou půdu, rostou dobře i v květi-
náčích. Na jaře a po odkvětu rostliny vždy ostříháme
odstraníme uschlé větvičky. Květy se sklízí za slunného
dne těsně před rozvitím v té době obsahují nejvíce vonné
silice. Sušíme je v košíčku nebo ve svazcích, sušené nám
vydrží celý rok a neztrácejí vůni. Levandule prý svou vůní
odpuzuje mšice a proto ji pěstujeme spolu s růžemi, hodí
se dobře jako obruba růžových záhonů.

Více bylinkových receptů pro léčení i vaření najdete 
v knize M.D.S. „Bylinky pro děti a maminky“ vydavatel-
ství Grada. Termíny bylinkových přednášek, seminářů 
a exkurzí do zahrádky najdete webu: www.studioosm.cz,
www.bylinkypromaminky.blogspot.com

Magdaléna Dobromila Staňková
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Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu 
najdete na webovém portálu Homeopatické lékařské asociace, o.s. www.svethomeopatie.cz. 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka, MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant
Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací
charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.
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