
ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

MUDr. Tomáš Karhan

Podobné se léčí podobným
MUDr. Tomáš Karhan je známým lékařem, autorem knihy  
„Homeopatie a děti“ i řady dalších odborných či široké veřej- 
nosti určených textů publikovaných v odborných i lifestylových  
časopisech. Dlouhá léta působil jako pediatr a nyní se věnuje 
klasické homeopatii ve své homeopatické klinice. Měli jsme 
možnost se MUDr. Karhana zeptat, co si o homeopatii myslí.

Pane doktore, již delší dobu zjišťuji, že mnoho lidí neví, co je 
to homeopatie a jak vlastně funguje?

Odpověď je velmi obtížná, i když nyní nastává doba, kdy by mělo být 
možné způsob fungování homeopatie měřit. Přispívají k tomu zejména  
práce profesora Montaignera, který byl „koupen“ čínskou vládou. Byl 
mu poskytnut vědecký ústav v Šanghaji, získal veškeré podmínky 
pro svoji práci. Profesor Luc Montaigner je nositelem Nobelovy ceny 
za objev viru HIV jako původce nemoci AIDS, což je i ukázka  
obrovské intuitivní inteligence, geniality. Ani tento jeho objev neprošel  
jednoduše. Velice dlouho musel obhajovat a prokazovat, že tento virus  
zjištěný v sedmdesátých letech 20. století je skutečně původcem  
onemocnění AIDS. Při své práci profesor Montaigner mimo jiné  
zjistil, že hodně ředěné a dynamizované roztoky vykazují určité fyzi-
kální vlastnosti, dokonce vydávají kvanta záření. To může potvrzovat 
opravdové fungování nízkých ředění, tedy i homeopatických léků. 
Rovněž sestrojil přístroj, kterým vyzařování měří. Tento přístroj má 
nyní, asi po pětiletém úsilí, patentován.

OKÉNKO
 DO SVĚTA
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ÚVODNÍK

Září! Konečně je tady! Divíte se, proč jásám? Proč 
se těším na to, jak budu opět dělat „mama taxi“, 
připravovat svačinky, řešit domácí úkoly a spou- 
stu povinností, které souvisejí s příchodem nového  
školního roku? Pokud máte hlídací babičky, pak 
mě musíte považovat za blázna, je-li však pro vás  
hlídací babička nedostatkové „zboží“, pak mě jistě 
chápete. Ano, nástup dětí do školy znamená pro 
rodiče spoustu starostí navíc, ale „legálně“ získáme 
zpět čas, který můžeme bez výčitek svědomí věnovat  
své práci nebo koníčkům. Každý den má najednou 
svůj řád. A ačkoli se můj život vždy odvíjel spíše 
v duchu – hlavně žádná pravidla – s přibývajícím  
věkem a odrostlejšími dětmi si čím dál více cením  
každého dne, kdy vím, co přijde, kdo – kdy – kde bude,  
co mě – nás čeká a můžu si svůj čas bez stresu  
a efektivně plánovat. Na plné obrátky se tak s prvním  
zářijovým dnem rozjel můj Google kalendář, Todoist 
a přibyla k nim aplikace Bakaláři, která online nahra-
dila žákovskou knížku. S těmito vymoženostmi se 
do mého podzimního života vrátila i chuť vymýšlet 
nové projekty, realizovat ty připravené, chystat akce  
na příští rok. A moc si to všechno od 4.9. užívám.

A právě proto držíte v ruce Okénko ve zcela nových 
barvách. Dozvíte se v něm, že je čas začít myslet na 
posílení imunity. Přinášíme vám tipy, jak zvládnout 
nový školní rok tak, aby vaše děti vydržely ve škole 
v dobrém i zlém. Nechybí ani rozhovor s osobností, 
tentokrát se známým pediatrem MUDr. Tomášem 
Karhanem a spousta dalších zajímavých tipů a rad 
od nás i našich odborníků.

Pohodové čtení i pohodový podzim vám přeje 

Lucie Nestrašilová
šéfredaktorka 
Svět homeopatie.cz



Ukazuje se, že i hodně ředěné roztoky, v nichž již není přítomna molekula působící látky (a to vadí vědcům  
se zavedenými chemickými postuláty z 18. a 19. století), by mohly stimulovat v živém organismu tvorbu chybějících 
látek. V těle je například nějaký enzymatický blok a takto ředěné a dynamizované látky dávají tělu správný,  
náhradní impuls. Když bych to měl vysvětlit laicky, máme příklad. Lidé se někdy poveselí, vypijí více vína a ráno mají  
kocovinu způsobenou látkami, které vznikají při odbourávání vína. Dobře vědí, že když si ráno při kocovině dají  
malou šťopičku vína, tedy jen malé množství látky, „dloubnou“ v těle do tvorby enzymů. Detoxikační enzymy se  
předtím prakticky vyčerpaly při zpracovávání cizorodého alkoholu a jeho degradačních produktů. Tímto malým impulsem  
dojde k obnovení jejich působení a dokončení detoxikace. I zde platí, že čím jsme se nakazili, tím se napravíme.  
Jak se v homeopatii říká: „Podobné se léčí podobným.“ Tělo potřebuje informaci, impuls a pak již funguje samo.
 
Léčil jste homeopatií někdy i výjimečné, méně obvyklé případy?

Ke mně jako homeopatovi přicházejí i pacienti, kterým normální léčba nedokázala standardním způsobem pomoci.  
Nebo ti, kteří mají ekologický náhled nejen na stravování, zachování přírody, ale i na léčení sebe a své rodiny.  
K vědecké, školní medicíně mám samozřejmě respekt, vždyť i já sám jsem lékař s klasickým vzděláním. V praxi jsem 
poznal, že v mnoha případech může být účinnou a jemnou léčebnou volbou právě homeopatie. Povzbuzením jsou mi 
léčebné výsledky třeba u těžkých dětských ekzémů stejně jako náprava imunity „věčně nemocných“ dětí. Někdy zas 
může být velice účinný souběh podávání klasického a homeopatického léku. Dá se to spojit, každý z nich běží po jiné 
energetické hladině. Tento synergický efekt může být pro pacienta velmi prospěšný.

Proto je asi důležité, aby homeopatii ordinoval lékař…

Je to výhodné a správné. Jedná-li se o věci, které mohou vykázat medicínská rizika, tak je může spolehlivě posoudit  
pouze lékař. Na druhé straně existuje řada lehkých stavů a běžných nemocí, kdy lze doporučit i domácí léčení,  
tzv. samoléčbu. Je mnoho lidí, kteří se o homeopatii zajímají více a samoléčbu zvládnou. Je důležité, aby byl jasně  
definován rámec, ve kterém se mohou bez pomoci lékaře pohybovat.
 
Jaká ředění homeopatických léků doporučujete v rámci samoléčby?

Shodou okolností ve své knize, kterou vydala Grada („Homeopatie a děti“, pozn. redaktora), používám 
jednotný systém ředění, a to ten nejnižší, 5 C, který je při podání 5 granulí 2x denně (u malých dětí  
rozpuštěním ve vodě) dostatečně efektivní. Když se člověk s homeopatií pozná více, může používat 
i vyšší ředění. V knize pak na řadě míst upozorňuji na případy, kdy doporučuji podávat ředění léku 9 C 
nebo 15 C. Vyšší ředění pak přenecháváme do rukou lékařů-homeopatů.

Při své práci se potýkám s velkým problémem, kterým je nedostatek lékařů-homeopatů v Praze. Každý den 
mi volají lidé, kteří mají zájem o kontakt na lékaře-homeopata, a je těžké všem takovým dotazům vyhovět. 
Čím to je?

Je to trochu nečekané, že? Jeví se, jako by na Moravě bylo aktivních homeopatů zřetelně více. Možná je to proto, že homeopatie   
není jen léčebná disciplína, ale i svého druhu umění. A možná jsou třeba moravští Češi – lékaři – empatičtější než čeští Češi.  
Život v Praze je obecně hektičtější, takže pro běžné lékaře je to fungování bez homeopatie trochu černobíle jednodušší.

Ošetřuji pacienty každého věku, nejvíce děti. Mému nejstaršímu pacientovi je 99 let, nejmladší jsou novorozenci. Při této práci  
ke mně přicházejí, a ne vzácně, silné lidské příběhy. Některé z nich se objeví v druhé knížce o homeopatii, kterou nyní připravuji. 
 
Děkuji vám za rozhovor a přeji vám mnoho inspirativních dnů při psaní nové knihy. 

Lucie Nestrašilová 

Problémy dětí po nástupu do školky nebo do školy
Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že nástup dítěte do kolektivního zařízení, tj. školky nebo školy,  
je vždy velká životní změna. Dítě se musí adaptovat v kolektivu vrstevníků, musí si tam najít své místo  
a zároveň se musí naučit respektovat autoritu učitele.

Je to doba, která vyžaduje, aby se dítě svým způsobem osamostatnilo, což pro určité typy dětí představuje poměrně 
velkou emoční zátěž. Z mého pohledu je velkou chybou, když nastupuje dítě do mateřské školy v době, kdy se v rodině  
narodí sourozenec. Dítě si pak často připadá nepotřebné, odložené a vyměněné za „to něco“ malého a uplakaného,  
co si rodiče přivezli z porodnice. Reakce na pocit odmítnutí může být velmi bouřlivá a různorodá. Projevit se může nejen 
pláčem a nechutí chodit do školky, ale také častými recidivujícími infekcemi dýchacích cest (při každém stresu dochází 
k výraznému poklesu hladiny protilátek, řádově 18x), nočním pomočováním nebo záchvaty agresivity. V horším případě 
začne dítě chřadnout, špatně jí a přestane komunikovat. Uvedené poruchy chování nemusí mít samozřejmě na svědomí  
jen narození sourozence. Takto může dítě reagovat i na jiné změny v rodině, např. na rozvod rodičů, úmrtí nebo stěhování. 

Jedná-li se o případ, kdy potíže vznikly po narození sourozence a nástupu do mateřské školy, je vhodné kromě homeo-
patické léčby nechat dítě nějakou dobu doma a zaměstnat ho péčí o sourozence do té doby, než se pozice v rodině ustálí 
a dítě pochopí, že nebylo nikým nahrazeno. Někdy je nutné navštívit s dítětem i psychologa.
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Z homeopatických léků máme poměrně širokou škálu možností při léčbě určitých typů dětí. 

● Nejčastěji mívají adaptační problémy ve školce i ve škole děti typu Lycopodium. Jedná se o dítě, které má velký  
 problém s jakoukoliv změnou. Bojí se nových lidí, věcí a situací; má rádo sladké, může mít sklon k zácpě. Je to dítě,  
 které má tzv. „odjakživa“ problémy s jídlem – špatně jí, nedojídá nebo vůbec o jídlo nemá zájem, takže je to téměř  
 vždy dítě hubené. Dítě Lycopodium nepřijímá rozkazy, vše potřebuje srozumitelně vysvětlit a teprve pak je ochotno  
 spolupracovat. Je velice žárlivé, a to nejen na sourozence, ale i na úspěchy druhých. Potřebuje být v čele, chce být  
 první, všechno vyhrát a za každou cenu být nejlepší. Když se mu to nedaří, může upadnout opravdu do těžké  
 deprese, která často vyžaduje i medikamentózní léčbu. Dítě Lycopodium začne mít také problémy, pokud si nerozumí  
 s učitelem, pokud je někdo ve třídě lepší, když zklame samo sebe, nebo když se mu narodí sourozenec, o kterého  
 rodiče pečují více (z pohledu dítěte). Pak začne tvrdošíjně odmítat pobyt v kolektivním zařízení (školka i škola).  
 Pokud nejsou jeho potřeby vyslyšeny, uchyluje se do nemoci. Často to bývají záněty horních cest dýchacích, průdušek,  
 ale také záněty močových cest a ledvin.

● Jiné dítě, které může mít problém s nástupem do kolektivu, je dítě typu Pulsatilla, které je výrazně fixované  
 na rodiče a zvláště na matku. Nechce se od matky odtrhnout, pláče, při odchodu matky se jí drží za ruku, nebo jí  
 visí na noze a srdceryvně pláče. Poté, co matka odejde, pokračuje v pláči tak dlouho, dokud se matka nevrátí. Pokud  
 se tento stav opakuje, začne dítě Pulsatilla chřadnout. Mívá téměř chronickou rýmu, opakované záněty středního  
 ucha, záněty spojivek, záněty nosohltanu nebo zánět průdušek. Pokud dítě něco chce, vymáhá to slzami. Celkově  
 je to dítě citlivé, stydlivé, touží být milováno a často vyžaduje ujištění o tom, že ho mají rodiče opravdu rádi.

● Dítě typu Argentum nitricum miluje sladkosti a je velmi netrpělivé. Trpí neustálým strachem, že nic nestihne,  
 že nezvládne to, co ho čeká. Má strach z blízké budoucnosti, z cestování. Trpí trémou, při které může mít průjem,  
 třes, je neklidné a potřebuje se pohybovat. Často mívá trávicí obtíže po sladkostech a nechce nikde veřejně  
 vystoupit.

● Úplně odlišným typem dítěte je Calcarea carbonica. Je to dítě usměvavé, klidné, pomalé a nekonfliktní. Vše si dělá  
 podle sebe a svým tempem. Pokud rychlost jeho práce není pro pedagoga problémem, nebude mít dítě žádné potíže.  
 Ve chvíli, kdy ho kdokoliv začne nutit, aby zrychlilo, a bude nad ním stát, začnou problémy. Dítě bude odmítat účast  
 na veškerém dění, bude stresované, nervózní a nakonec i nemocné. Nejčastěji trpí na opakované katary horních cest  
 dýchacích, záněty průdušek a ekzémy. Dítě Calcarea carbonica velmi rádo a dobře jí, nikdy není hubené. Velmi  
 špatně snáší náhlou neavizovanou změnu – např. přeřazení do jiné třídy.

● Podobným typem dítěte je typ Baryta carbonica. Je to človíček, který je zpomalený ve vývoji. Pozdě začíná chodit,  
 později mluví, je zapomětlivý, špatně se soustředí, má nedostatek sebedůvěry, nevěří si a bojí se neznámého  
 prostředí i cizích lidí. To může být příčina, proč dítě nechce do kolektivu. Pokud není v pohodě, trpí často na záněty  
 nosohltanu a angíny, zvětšené nosní i krční mandle a zduřelé uzliny. Baryta carbonica je vynikající lék i pro děti  
 s mentálním postižením, s Downovým syndromem, pro děti s poruchou řeči nebo dětskou mozkovou  
 obrnou. Lék pomůže zharmonizovat a zrychlit jejich vývoj.

● Dítě typu Silicea je drobné, bázlivé a nejisté. Je velmi šikovné a chytré, ale nevěří si a tak potřebuje ujišťování  
 okolí o své šikovnosti. Hodně se potí, zvláště na šlapkách, hodně pije a bývá často nemocné (záněty průdušek,  
 záněty středního ucha, zápaly plic, lomivé a štěpivé nehty, nekvalitní zuby). Má velice zpomalené regenerační  
 procesy, proto po nemoci potřebuje mnohem delší rekonvalescenci než ostatní děti. Pokud jde znovu do kolektivu  
 ne zcela doléčené, je okamžitě znovu nemocné. Potřebuje mít i dostatek času k odpočinku mezi jednotlivými  
 činnostmi – když se vyčerpá, což není těžké, velmi snadno onemocní.

● Phosphorus je typ dítěte, které je velmi senzitivní, má bujnou fantazii. Snadno se pro něco nadchne, ale také se  
 rychle unaví a vyčerpá. Toto dítě je velmi oblíbené v kolektivu, je příjemné, milé, často má umělecké sklony a skvělý  
 vztah ke zvířatům. Trpí různými druhy strachů – například z bouřky, ze tmy, z hluku, ze samoty a bojí se také o ostatní.  
 Mívá ale velké problémy s koncentrací – neustále bloumá v myšlenkách ve svém světě. Velmi snadno se rozptýlí,  
 a i když ho nějaká činnost baví, poměrně rychle se unaví. Pokud mu někdo dostatečně nehlídá kvalitní odpočinek,  
 snadno onemocní. Nemoc může být způsobená i dlouhodobějším trápením nebo strachem z nemoci. Bojí se  
 agresivních kamarádů.

Všechny uvedené léky používáme v ředění  
15 C, každý den ráno a večer 5 granulí.  
Po zlepšení stavu nejprve ubereme ve- 
černí dávku a pak postupně ubíráme dny  
v týdnu do úplného zlepšení. Dále podáváme  
lék ještě 1 měsíc 1x týdně a během dvou 
měsíců lék vysadíme.

Samozřejmě existuje celá řada dalších homeo- 
patických léků pro jiné typy dětí a jejich potíže.  
Pokud jste ve výčtu léků své dítě nenalezli,  
doporučuji navštívit lékaře-homeopata, který  
lék vybere cíleně, po komplexním vyšetření.

MUDr. Kateřina Formánková
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 HOMEOPATICKÁ PORADNA

Kousání nehtů
Děti jsou velmi citlivé bytosti. Reagují i na situace, změny  
a dění, kterých si dospělí ani nevšimnou. Za kousáním  
nehtů se obvykle skrývá úzkost, strach, napětí, pocity  
méněcennosti, či vysoké nároky ze strany rodičů (i pedagogů).  
Jindy to mohou být nenaplněné touhy a tréma. Vhodně  
vybraný homeopatický lék pomůže eliminovat psychické  
pozadí kousání nehtů a tím odstranit příčinu.    

Dle názoru MUDr. Budkové není volba homeopatického léku vzhledem  
ke složité etiologii a souvislostem (důvodům, proč se to děje) jedno- 
duchá. „Je důležité zkusit najít důvod, pro který dítě získává  
úzkost ke kousání. Nejvhodnější je zvolit konstituční lék, který by  
pomohl ztišit zranitelnost dítěte. K tomuto je potřebné vyšetření  
dítěte lékařem-homeopatem.“

Uvádíme několik vhodných léků:

● KALIUM BROMATUM 15 C – v případě neustálého napětí. Pomáhá i v případě „neklidu“ rukou, bubnování prsty  
 i motání vlasů…

● GELSEMIUM 15 C – když se dítě bojí nějaké stávající události, už večer poplakává, když si vzpomene na stresující  
 událost.

● ACIDUM PHOSPHORICUM 15 C – dítě unavené zejména odpoledne a večer až do té míry, že mu nezbývá sil ani  
 k radosti, ani ke smutku.

● SÉDATIF PC – podává se při stavech úzkosti, přecitlivělosti, podrážděnosti a poruchách spánku. Je vhodný pro  
 přetížené, hádavé dítě, které má problém se spaním, má plnou hlavu myšlenek, budí se i v noci.

O vhodném léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem. 
Mgr. Andrea Dovalová

Zvětšené uzliny
Lymfatické uzliny jsou u zdravého člověka nehmatné, maximálně mohou mít půl centimetru šířky a jsou 
měkké konzistence. Příčinou zvětšení uzlin bývá většinou infekce, která probíhá v organismu.     

„Dobrý den, mohla byste mi prosím poradit doplňkovou homeopatickou léčbu na vyléčení zvětšené uzliny? Syn  
užívá antibiotika, a to bez zjištění, zda jde o virovou, nebo bakteriální infekci. Před nálezem zvětšené uzliny měl  
týden aftu, která se mu včera zase objevila. Můžete mi ještě doporučit nějaké vhodné přípravky, které sníží  
negativní vliv antibiotik? Děkuji moc.“

Na tento čtenářský dotaz odpověděla MUDr. Věra  
Budková, dětská lékařka, odbornice v homeopatii:

„Dobrý den, k detoxikaci užitých antibiotik 
doporučuji homeopatický lék:

● NUX VOMICA 9 C
 2x denně 5 granulí po dobu nejméně dvou týdnů.

Pro zlepšení problematiky uzlin doporučuji:

● BARYTA CARBONICA 9 C
 3x denně 5 granulí léku po dobu dvou týdnů, 
 nebo do zlepšení.

● PHYTOLACCA 9 C
 2x denně 5 granulí léku po dobu dvou týdnů.

Jednou týdně po dobu měsíce užijte jednu tubu léku 
Oscillococcinum.“
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Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

     Obavy z nachlazení 

Ochladilo se a možná máme obavy z možného nachlazení, chřipky, angíny…

Jak tomu předejít? Lékaři-homeopati doporučují užívat Oscillococcinum – 1 dávku týdně. 
Z bylinek pomůže echinacea, rakytník, lapacho, ženšen, šišák bajkalský a mnoho dalších.
Obranyschopnost můžeme podpořit i stravou. Vhodné jsou potraviny, které zahřívají. 

Mléko a mléčné výrobky mají na organismus ochlazující účinek, proto se jim v chladných 
měsících vyhněme. Místo jogurtů zařaďme do jídelníčku raději kvašenou zeleninu. 

I když jsme možná zvyklí jíst během nadcházejícího podzimu a později v zimě citrusy,  
bude lepší se jim vyhýbat. Mají totiž ochlazující účinek. I zeleninu jezme tepelně  
upravenou, v kombinaci s vhodným kořením: kari, pepř, zázvor, skořice… 

 Pocity strachu u dětí 
Školní rok začal a u některých dětí se mohou objevit pocity strachu – ze selhání,  
ze zodpovědnosti, z hodnocní. Pomohou homeopatické léky ustrašenému  
dítěti? Poradíme vám několik vhodných léků na konkrétní projevy strachu  
u školních dětí.

LYCOPODIUM 15 (30 C) – za strachem dítěte se ukrývají pocity méněcen-
nosti. Dítě má strach z nových věcí, z nových lidí, z nového prostředí. Často  
má problém ochutnat nové jídlo nebo si obléct nové oblečení. Svou nejistotu  
skrývá za upovídanost, dokonce autoritativně. Tyto děti se mohou jevit jako  
nevychované, povýšenecké, pyšné. Proto mají často potíže s kamarády i učiteli. 

Přitom jsou to většinou chytré děti, které si ve škole vedou dobře a patří mezi  
nejlepší žáky. Charakteristické jsou pro ně trávicí potíže – nadýmání, průjmy.  
Nemají rády uzavřené, nevětrané prostory, které jim způsobují bolesti hlavy. 

CAUSTICUM – toto dítě nesnáší nespravedlnost! Je známé svým soucitem. Pokud je jeho hodnocení (nebo i jeho  
kamarádů) nespravedlivé, určitě se ozve. Tyto situace mu dokáží natolik ublížit, že se dostaví stavy úzkosti – projeví  
se dokonce i na fyzické úrovni. Časté jsou například: bolesti v krku, pokašlávání, chrapot, koktání, třes rukou…  
Nespravedlnost ho i mentálně „ochromí“, což se odrazí i na jeho školních výsledcích.

SILICEA – za ustrašeností tohoto dítěte stojí nedostatek sebevědomí. Chtělo by splnit svou představu, jaké by mělo  
být. Je pro něj nesmírně důležité, co si myslí druzí. Má pocit, že si ho budou vážit, jen když bude dokonalé. Proto má  
strach ze zodpovědnosti. Bojí se vystupování – pokud to nedopadne, jak si přeje, ztratí svůj „image“. Tyto strachy jsou  
důvodem, proč se může jevit jako „ztuhlé“ a nespontánní. Navenek vypadá jako poslušné, lehce ovladatelné dítě,  
ale uvnitř je to jinak – má svůj názor, který za nic nemění. Pro svou tvrdohlavost a nespontánnost si těžko hledá  
kamarády – samo není iniciativní a často musí přijít na pomoc dospělý, nebo už známý kamarád, aby se zařadilo  
do skupinky.

V učení je zodpovědné – připravuje se podrobně a systematicky. Dosahuje dobrých výsledků, i tak se bojí zkoušení  
a prověrek. Většinou jsou to hubené, zimomřivé děti, které trápí trávicí potíže a zácpy. Objevují se u nich vleklá  
onemocnění dýchacích cest a hnisající rány.

CALCIUM CARBONICUM – je dalším vhodným lékem pro řešení úzkostí, které se u dětí objeví při nástupu do školy. 
Dítě, které potřebuje tento lék, se velmi rychle rozptýlí. Bývá spíš baculaté, při nejmenší námaze se zpotí  
a má obavy, že ho okolí sleduje a všimne si jeho rozpaků a nedostatků, i toho, že je nemotorné. Obavy tohoto dítěte 
nejsou nepodložené: často se stává, že je cílem posmívání – zejména v hodinách tělocviku.

Je to inteligentní dítě, i když trochu pomalé. Pracuje svým tempem a špatnou známku dostává obvykle proto,  
že nestíhá (například v písemné práci). I při ústním zkoušení se může stát, že dlouho přemýšlí, než odpoví. Když ho  
k odpovědi pobízí (aby odpovědělo rychle), zpanikaří a nevzpomene si ani na to, co se dobře naučilo.
Ve stresu se potí, motá se mu hlava, je mu na zvracení, nohy a ruce má studené.

O vhodném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem.



 Jak se vyrovnat se změnou denního rytmu? 

Přizpůsobily se vaše děti novému dennímu rytmu? U někoho se mohou objevit problémy se soustředěním. 
Pokud vidíte, že má váš student, či školák potíže s koncentrací ve škole, vyzkoušejte homeopatický lék AVENA SATIVA 9 C. 
CALCAREA CARBONICA 15 C bude vhodná pro pomalé, rozvážné dítě, které se špatně přizpůsobuje rychlému tempu.
BARYTA CARBONICA 15 C je lék působící pomalu a hluboko, podává se delší dobu. Je vhodný pro handicapované děti.
RHUS TOXICODENDRON 15 C zvolte pro neklidné dítě, které nevydrží sedět na místě, hopsá, stále se pohybuje.
ZINCUM METALLICUM 15 C pomůže dítěti, které je neklidné, rychle se rozptýlí a proto nezvládá tempo ve vyučování.
O vhodném léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem. 

 INSTAGRAM  #svethomeopatiecz 
Víte, že nás nově najdete i na INSTAGRAMU? Zažili jste něco, co souvisí s homeopatií nebo zdravým životním stylem?  
Přidejte ke svému postu #svethomeopatiecz a vyhrajte s námi! Co? Dozvíte se na našem instagramovém profilu  
“svethomeopatiecz”!

ZDRAVí V KUCHyNI:

Levandulové osvěžení nejen pro maminky
Vůně levandule spolehlivě vyvolá vzpomínky na léto, které si bez ní snad ani nejde představit. Stejně  
ani život ve vztazích bez symboliky levandulové barvy. Je to barva soucitu, laskavosti, nesobecké lásky,  
kreativity, fantazie, dokonce i tajemství. Možná tyto pozitivní projevy můžeme podpořit i tajemným,  
kreativním kouzlením v kuchyni. Připravme si lahodný, osvěžující nápoj, kterým budeme hostit celou rodinu… 

Jak na to: 
Připravíme půl litru levandulového čaje – 1 polévkovou lžíci sušené levandule přelijeme asi půl litrem vařící vody  
a necháme louhovat 10 minut. Poté scedíme a osladíme medem podle chuti. Nalijeme do skleněného džbánku, přidáme  
půl litru studené vody a citronovou šťávu ze 4 citronů. Necháme vychladit, můžeme přidat i kostičky ledu. Aby byl efekt 
terapie barvou a aromatem silnější, ozdobíme džbánek kroužkem citronu a přivážeme na něj kytičku levandule.

Tip 1: 
Pokud předpokládáte, že nebudete mít pokaždé čas na přípravu levandu- 
lového nápoje, udělejte si zásoby – zamrazte si oslazený levandulový  
čaj do tvořítek na led. A pak v případě akutní nouze stačí do džbán-
ku s vodou vsypat několik levandulových ledů a vymačkat citronovou  
šťávu. A je hotovo!

Tip 2: 
Tento osvěžující nápoj má uklidňující účinky, proto na něj nezapomínejte  
zejména v těch nejhektičtějších dnech po návratu dětí do školek aškol… 

Levandule má pozitivní účinky i na trávení, proto nápoj pomůže  
po přejedení, když některé z dětí trápí mírná plynatost, či nevolnost...

Mgr. Andrea Dovalová

RyCHLÉ RADy:

Vezměte na pomoc aromaterapii
Prvňáčci mají za sebou první „opravdový“ školní měsíc. Někdo si školu užívá, jiný má ze školy strach. Ani maminky  
na tom možná nejsou lépe. 
Vezměte na pomoc aromaterapii. Nakapejte do aromalampy (hned ráno u snídaně) několik kapek pomerančové silice, 
která nejen ničí bakterie a dezinfikuje vzduch v místnosti, ale zároveň uvolní napětí a zlepšuje náladu.
Pokud jde vaše dítě do školy s malou dušičkou, kápněte mu kapku „pomeranče“ na tričko nebo na šátek. U menších 
dětí může být vhodné i kápnutí olejíčku na vatu, kterou schováme do plastového „vajíčka“. V případě strachu, stresu  
a napětí si váš žáček může „čichnout“.
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Večeře kontra oběd
Většina našich školáků stravujících se ve škole dostává denně k obědu maso, často i uzeniny.
  
Když si přečtu jídelníček školní jídelny a výjimečně mne potěší zeleninový oběd, podrobím své syny výslechu: „Jak 
vlastně ta brokolicová polévka vypadala? A to zeleninové rizoto? Jaká v něm byla zelenina?“ Kluci mi řeknou pravdu. 
Brokolice na talíři téměř nebyla, rizoto bylo jen o rýži jemně ozdobené kukuřicí a kouskem mrkve. Na řadu přijdou 
opatření, kterými chci svým dětem zajistit skutečný přísun potřebných živin. Kvalitní oběd o víkendu nestačí. Proto se 
snažím podávat své rodině i teplé večeře. 

Naše děti, asi jako všechny, milují těstoviny. Pokud nezůstaneme u česko-slovenské klasiky (kečup a sýr), můžeme 
připravit kvalitní a chutné jídlo nejen pro školáky.

Ingredience:
uvařené těstoviny (z tvrdé pšenice, celozrnné nebo bezlepkové), sezamový olej, cibule nakrájená na kolečka, 2 stroužky 
česneku, kousek celeru, uvařená cizrna, kus dýně – může být Hokkaido, sůl, bazalka, mletá pískavice (řecké seno).

Postup:
Cibuli osolíme a osmahneme na rozpáleném oleji, přidáme prolisovaný česnek a na kostky nakrájenou dýni. Pokud  
je potřeba, podlijeme trochou vody. Směs okořeníme, a když je dýně měkká, přidáme i cizrnu. Ohřejeme a můžeme 
podávat. Příprava netrvá dlouho, jídlo je ideální, i když máte zrovna hektické dny.

Tip: 
Pokud jsou děti už starší a zvládnou i ostřejší chutě, nebo vaříme-li spíše pro tatínky, hned na začátku vaření hodíme 
na olej chilli papričku.

Mgr. Andrea Dovalová
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NAPSALI JSTE NÁM

Jaké máte zkušenosti s arnikou?

„Arnika funguje skvěle - teď naposledy 
třeba na synův úraz ze školky. Modřina 
i otok zmizely a bolest polevila.” 

Lenka Kejlová 

Nedám dopustiť na Dapis gél. Používame ho celé leto na komarie štípance. Po jeho aplikácii, zmiznú a prestanú svrbiet. 

Mirka Jaboreková



Máte doma prvňáčka? Pak možná také máte  
z této krásné životní události smíšené pocity. 
Zkusme se podívat na tuto změnu očima pohy-
bového systému dítěte.

Přechod ze školky do školy znamená pro dítě  
(i rodiče) velkou změnu, a to jak v oblasti psychické, 
tak v oblasti fyzické.

Je známo, že přechod do školy vede u spousty  
dětí k obezitě. Není divu. Z hrátek na zahradě  
se najednou stanou hodiny prosezené v lavici.  
Na tělesnou výchovu nelze spoléhat. Jednak  
je v mnohých školách omezena na minimum  
a jednak jsou pryč ty časy, kdy se děti v tělo-
cviku potily. Proto je dobré myslet na zajištění  
dostatečné pohybové aktivity dítěte. Pokud je to 
pro vás možné, řekněte si, že budete s dítětem  
realizovat kadý den nějakou pohybovou aktivitu.  
Není nutné jezdit každý den na stadión, může  
to být třeba jen procházka, na které proberete,  
co je nového. Pro doplnění můžete zvolit také pohybový kroužek či lehký sportovní trénink. Stejně jako strava  
i pohybová aktivita by měla být rozmanitá. I řízek by se vám po týdnu „zajedl“. Proto není příliš vhodné začít v první třídě 
plný trénink nové sportovní aktivity, který dítěti zabere každé odpoledne.

Dalším tématem na celé hodiny je aktovka. Nejdřív jakou vybrat a hned potom, jak přesvědčit malého školáčka, aby 
chtěl právě tuhle. Není příliš vhodné vybírat aktovku pro prvňáčka s tím, aby vydržela například až do třetí třídy, tedy 
větší a pevnější, protože taková aktovka je obvykle i těžší a nepohodlnější. Na předních místech úhlů pohledu vašeho 
výběru by měla stát hmotnost aktovky. Pokud se vašemu dítěti nějaká aktovka zalíbí, můžete si o ní dnes na inter-
netu přečíst podrobné informace. Dobrou volbou jsou širší popruhy, které se nebudou zařezávat do ramínek. Aktovka  
by z bočního pohledu neměla dítěti padat až na zadek, ale držet na zádech. Zkuste si dítě s naloženou aktovkou  
prohlédnout, zda má možnost stát rovně, nebo se musí neustále předklánět, či je stále v záklonu.  

A že už máte aktovku koupenou? Nevadí. I tady se dá leccos zachránit. Tak například naučte dítě ukládat si věci do 
aktovky tak, aby těžší věci byly co nejblíže zádům a lehčí dál. Pokud má aktovka boční kapsy, využijte je. Rozložení 
zátěže do stran je příznivější než vrstvit věci za sebe – čím delší bude aktovka v bočním pohledu, tím větší pákou bude 
dítě tahat k zemi. Pokud vám to finanční prostředky dovolí, kupte dítěti dvoje fixy, pastelky, pravítka, apod. Tyto věci 
si může nechávat ve škole a doma mít druhé. Je až s podivem, kolik tyto drobné potřeby váží. Do pouzdra se obvykle 
celý výběr nevejde, takže vše má svůj obal a ten také něco váží, navíc vše zabere cenné místo v aktovce. Dnes již lze 
zakoupit plochou tašku na zip přímo na zavěšení k lavici, kde jsou tyto věci stále po ruce.

Dovolím si ještě krátkou poznámku. V jedné z hodin psychologie jsme já a mí spolužáci prošli psychologickým  
testem – hrou, mimo jiné zde padla i zajímavá otázka: „Co jste slyšeli jako první větu po příchodu domů ze školy?“  
Dvě třetiny z nás otráveně a jednohlasně zopakovali větu: „Co bylo ve škole?“ Dodnes na tu větu myslím, když se dcera 
vrací ze školy. Ne vždy to zvládnu, ale snažím se komunikovat jinak. Škola je důležitá, ale neměla by zakrýt individualitu 
vašeho dítěte. Proto až přijde ze školy, zvažte, jak se zeptáte…

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Prvňáčci

REHABILITAČNí OKÉNKO:

Jak vybrat správné boty do školy?
S nástupem dětí do školy souvisí i výběr vhodné obuvi. Přezůvek, sálovek, bot na hřiště,... Často je obuv 
potřeba vyměnit i během školního roku. Jak vybrat ty správné?     

Papuče – přezůvky  
Co je potřeba zohlednit při výběru přezůvek? Především stav pohybového systému a věk dítěte. Na prvním stupni  
se nám ještě obvykle podaří přesvědčit dítě pro nošení klasických uzavřených bačkorek. Vzhledem k tomu, že děti o pře-
stávce 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.
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Má váš pes problémy s kůží?
Mnoho majitelů psů řeší kožní problémy svých miláčků. Doslova  
katastrofa je pak to, když tímto problémem trpí jedinci dlouhosrs-
tých plemen, kteří jezdí pravidelně na výstavy. Většina veterinárních  
lékařů poradí „vyholit a léčit”. Ovšem to je pro výstavní jedince, 
resp. jejich majitele, kteří se roky lopotí a pěstují srst svých miláčků,  
naprosto nemyslitelné. Proto, pokud to jen trochu jde, chce majitel  
srst zachovat a postižená místa léčit lokálně, koupat ve speciálních 
přípravcích a doufat ve zlepšení.     

Osobně jsem měla nepříjemnou nehodu u jedné z mých fen, která měla kůži po každém vykoupání a následném 
vyfénování zarudlou a stále ji to nutilo k drbání. Vyzkoušela jsem kde co, ale vždy se to po nějaké době používání  
kosmetiky vrátilo. Sáhla jsem tedy po šamponu Lactaderm a občas ho prostřídala se šamponem Malaseb a v kombinaci 
s roztokem Prurivet léčila postižená místa. A že jich bylo. Týden před výstavou jsem náhodně zjistila, že se mé feně 
úplně obsypal celý hrudník a hlava krvavými boláky a dokonce měla i puchýřky na očních víčkách. Co teď? 

Určitě pokračovat v potírání roztokem a v koupelích, ale přidala jsem taktéž Calcareu sulfuricu v potenci 15 C,  
kterou jsem ze začátku podávala častěji, 3x až 4x denně, jak přímo do tlamky, tak jsem rozpustila kuličky ve stříkačce 
a střídavě podávala. 

Protože se boláky dost rozlézaly, zřejmě díky drbání, a infikovaná místa se poměrně rychle množila, přidala jsem ještě 
pomocný lék Mercurius solubilis v potenci 30 C na tzv. horká místa, abych podpořila vysychání postižených míst.
Postižená místa zhruba druhý den už nebyla tak zarudlá a nenutila tolik k drbání. Nebyla tzv. aktivní. Na podporu růstu  
srsti, která samozřejmě na postižených místech vypadala, jsem podávala Phosphoricum acidum. Nejprve 9 C,  
posléze jsem přešla na vyšší ředění 15 C a přibližně po 4 dnech jsem zvolila potenci 30 C. Za 5 dní se místa 
zcela zahojila a stroupky se samy slouply.

Při alergiích, ať už kožních, či potravních, se mi osvědčilo podávání Silicey a na podporu imunity podávám nepravidelně, 
například 2x týdně, Oscillo.

Malý dodatek. Calcarea sulfurica se mi osvědčila u štěňat, která mívají vnitřek boltce zarudlý a poměrně 
často se drbou, až u toho kvikají.

Ing. Jana Dytrychová

VETERINÁRNí OKÉNKO:
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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 funkci ochrany 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 pravda. 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 nesta-
bilitou 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 přijde-li vaše dítě 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 přeje vaše Radana.
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. 



NUTRIČNí PORADNA

Snídaně a svačinky pro školáky
Každé ráno začíná stejně. Co mám dát svým školákům k snídani a jakou udělat nejvhodnější svačinku, aby 
ve škole v klidu vydrželi? Stejný problém řeší všechny maminky okolo mě, a tak jsem požádala naší nutriční 
terapeutku Lidušku o zdravé tipy pro školáky.     

Mám tři děti. A všechny školou povinné. Proto si troufám tvrdit, že mám jistou praxi v chystání snídaní i svačin a, ačkoliv 
je dceři už téměř dvacet let, nemůžu říct, že bych se v kuchyni nudila (i když 14 prázdninových dní bez vaření – to byly 
teprve opravdové prázdniny!). Musím přiznat, že chystání snídaní a svačin je pro mě únavné. To však v žádném případě 
není omluva za svačiny z automatů nebo svačiny koupené dítětem cestou do školy, případně to, že dítě nesnídá nebo 
nesvačí vůbec a jeho prvním jídlem je oběd ve školní jídelně.

Argumenty „on to stejně nesní“ nebo „ona chce jen Nutellu“ jsou pro mne nepřijatelné. Nutella rovná se palmový tuk, 
absolutně nevhodný a nezdravý, stejně jako tavené nebo plísňové sýry či různé „fajnovky“ jako Mňam a křup, přesla-
zené netučné light jogurty, kupované sušenky, tatranky nebo banánky v čokoládě. A mnohé nejspíš nepotěším ani tím, 
že absolutně neschvaluji pekařské hity typu croissant, plundra, kobliha nebo linecké kolečko. Ale když ono jim to moc 
chutná, že? A navíc je to rychlé, bez práce, stojí to sice pár korun, ale kdo by to těm našim miláčkům odepřel?

Jako učíme děti zásadám slušného chování, musíme je učit i zásadám zdravého jídelníčku. Bude se jim to hodit stejně 
jako slušné chování. Musíme také vědět, že děti, jako všechna mláďata, opakují to, co vidí u nás, rodičů. Poučovat dítě 
o tom, že se má pít čistá voda, a mít při tom v ruce kolu je nesmysl a jen to zpochybňuje naši rodičovskou roli.

Základem toho, aby dítě svačinu snědlo, není kupodivu to, aby nesnídalo a bylo pěkně vyhladovělé. Snídaně je základem 
jídelníčku celého dne. Proto, mám-li psát o svačinách, musím zákonitě začít snídaní. Pokud bude snídaně hodnotná – tím  
nemyslím kalorická – nastaví se metabolismus správně na celý den. Jakmile ranní hladovění, nebo naopak přeslazená  
snídaně rozkolísají hladinu cukru v krvi, bude tato hladina kolísat i během dne a dítě pak bude nesoustředěné, bude  
mít špatnou náladu a po škole doma „vyluxuje“ lednici. Snídaně je základ, stejně jako pitný režim. Pokud dáte dítěti  
do školy sladkou limonádu, dostane mnohdy i dvojnásobně vyšší porci kalorií, než potřebuje. Vodu nic nenahradí  
a platí to pro dospělé i pro děti. Jsou děti (i dospělí), kteří čistou vodu nechtějí. V tom případě do vody kápněte čerstvou  
šťávu z ovoce, občas můžete přidat i domácí šťávu, ale ty jsou většinou příliš sladké a děti si na sladkou chuť velmi 
rychle zvyknou.

Snad nejčastější snídaní jsou v našich končinách zdravé cereálie s mlékem. Podívali jste se někdy na jejich složení?  
Nebo podléháte prosbám našich miláčků pečlivě masírovaných do detailů promyšlenou a cílenou reklamou? A nakonec 
proč ne, že? Vždy jsou to vlastně cereálie, a to je přece zdravé slovo… Cereální ale znamená obilninový a to, bohužel,  
neznamená vždy zdravý. Pod pojmem cereální se totiž schová i bílá, vymílaná mouka ochuzená o 99 % nutričně velmi  
cenných látek. Proto se snažte hledat (a hledat budete muset) cereálie celozrnné. Určitě narazíte i na „cereálie  
s vlákninou“. Proč ale kupovat něco, co je do výrobku přidané poté, co z něj bylo odstraněno? Mnohé „křupínky“ jsou také 
často nesmyslně slané a pak zase přislazené. Snažte se vyhnout všem ochuceným výrobkům – s čokoládou, sušenými  
jahodami (?) nebo karamelem. Bohužel 
jsem už viděla i lupínky slazené asparta-
mem. I když někteří dietologové jásají, já 
jsem zásadně proti. Správnou volbou  
budou celozrnné lupínky ovesné,  
pšeničné nebo vícezrnné. Je třeba  
si uvědomit, že množství, které výrobci  
obvykle uvádějí jako porci – 30 g – zasytí  
snad jen prvňáčka (jsou to 4 vrchovaté  
polévkové lžíce). Obvykle dítěti dáme 
porci daleko větší, čímž se dostáváme 
(samozřejmě počítáme i mléko nebo 
jogurt) na celkem vysoký energetický 
příjem, za nímž stojí zejména vysoký  
příjem sacharidů a v případě např.  
čokoládových lupínků i vysoký příjem  
nežádoucích jednoduchých cukrů a tuků. 

Pokud tedy budete vybírat lupínky 
s nízkým obsahem jednoduchých cukrů 
(ve složení je vždy uvedeno množství 
sacharidů a pod tím ještě obsah cukrů 
– to jsou ony jednoduché), soli (sodíku)  
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a bez různých příchutí (mnohdy chemicky ošetřené ovoce), není se čeho  
bát a dítě si takovou snídani může udělat i samo. Nikdy by ale nemělo 
lupínky jíst samotné, vždy by tam mělo být mléko nebo jogurt. Bílko-
vina v nich obsažená totiž snižuje celkovou glykemickou výslednici.

Já osobně mám ke snídani nejraději obilninové kaše – jáhlovou, 
ovesnou, pohankovou, rýžovou. Vím, že ráno rovná se shon a stres, 
ale tyhle kaše se vaří samy. Zrno spaříte horkou vodou, propláchnete 
studenou a dáte pomalu vařit. A než se „zkulturníte“, je kaše hotová.  
Pak už stačí jen přidat ovoce nebo například oříšky. Kaši můžete  
vařit v mléce (při alergii na mléko i v rýžovém nebo ovesném), nebo 
jen ve vodě. Pohanková kaše je výborná i na slano, s orestovanou 
zeleninou. Časově velmi nenáročná a nutričně jednoznačně 
nejlepší je kaše ovesná – a navíc se nemusí ani vařit. Večer se 
propláchnuté vločky namočí do studené vody a nechají stát do rána. 
Pak se přidají 2−3 lžíce kvalitního tučného jogurtu, ovoce, trocha 
oříšků. Výborná je i instantní šestizrnná kaše z firmy Country life.

A co chléb? Na ten se tak trochu zapomíná. Ono se ale není čemu  
divit. Na nákup dobrého chleba by si měl člověk pořídit buzolu  
a mapu. Ale kdo chce, ten najde. Nejlepší je kváskový. Je chuťově 
výborný a dlouho vydrží čerstvý (na rozdíl od těch ze supermarketů). 
Bílé rohlíky jsou zcela zbytečnou, prázdnou potravinou. Pokud chcete 
rohlík koupit, pak kupte sójový, grahamový nebo vícezrnný.

I když se to možná mnohým školákům nebude líbit (znám to z domova),  
„chléb s něčím“ opravdu není špatná svačina. Je třeba se ale zamyslet  
nad „něčím“. Asi už tušíte, že šunka a sýr to nebudou. Jednou za týden,  
budiž (lépe jen 1x za 14 dní). Kvalitní, vysokoprocentní, bez gluta- 
mátů. Pokud dáte šunku, nedávejte už sýr – samozřejmě mám na mysli  
tvrdý sýr. Obsahuje zbytečně moc tuků a soli. Sýr si nechte na další den,  
nastrouhejte ho a smíchejte s máslem – a budete mít obdobu taveného  
sýra. Vždy ale přidejte zeleninu – kousek papriky, okurky, salátu. Děti  
milují bagety a obložené chleby. Stojí to jen o několik minut navíc.

Velmi vhodné jsou různé pomazánky (nemám na mysli sardinky  
z konzervy). Nejlepší a vždy po ruce jsou z tvarohu, zjemněné  
jogurtem, lučinou, ricottou (výborný syrovátkový sýr, ideální při  
redukčních dietách – pokud byste ale byli ve střední Itálii, tak tam  
je ricotta smetanová, výtečná, ale rozhodně ne dietní). Můžete přidat 
ředkvičky, pórek, pažitku, kapii, kedluben, na oleji osmaženou strou-
hanou cuketu (tu je třeba předem nechat okapat), avokádo (výborná 
náhražka másla s vysokým obsahem kvalitních olejů), tuňáka, vejce 
natvrdo, droždí…

Výborné a nutričně velmi kvalitní jsou pomazánky luštěninové (uvařené luštěniny – ideální je červená čočka, 
ale i fazole, cizrna apod. – se smíchají s olivovým olejem, stroužkem česneku, solí a oblíbeným kořením a umixují  
dohladka). Pomazánky jsou chutné a velmi zdravé. Je ale třeba luštěniny vařit správným způsobem – namočit  
a nevařit ve vodě, ve které se namáčely. Nechat zavařit a vodu znovu slít, nalít novou vodu a vařit do měkka s kořením  
(majoránka, saturejka), solit až nakonec. Opravdu velmi dobrá je pasta z cizrny, určitě ji znáte pod názvem hummus 
(vařenou, nebo i konzervovanou cizrnu rozmixujte s olejem, přidejte koření – česnek, dušenou mrkev, papriku nebo 
bylinky; můžete ho servírovat teplý i studený – v lednici vydrží i několik dní, ale je třeba ho zakápnout olejem, aby pasta 
nevysychala). Mám klienty, kteří si dělají i domácí paštiky. 

Vzhledem k tomu, že mé děti milují sladké, peču často a ráda. V podstatě peču úplně normální buchty, hrnkové, rychlé, 
s ovocem i jen tak obyčejnou piškotovou roládu k nedělnímu obědu. Oblíbené jsou u nás také muffiny a perník. Vždy 
ale nahrazuji bílou pšeničnou mouku celozrnnou a vždy také ubírám množství cukru, popř. ho nahrazuji 
medem. Místo ztužených tuků používám olej nebo máslo. 

Samotná příprava svačin a snídaní není časově náročná, jen je třeba (ale to platí u přípravy jídla obecně, zejména pokud 
chce člověk snížit váhu nebo jíst jednoduše zdravě) si předem promyslet, co budu chystat. Možná vám to bude připadat 
zvláštní, ale není vůbec špatné si jídelníček napsat. V obchodě pak nemusíte nic vymýšlet a ve finále i ušetříte, protože 
nekupujete nic jen tak „na něco“.

Přeji vám i vašim dětem krásný podzim, hodné paní učitelky a pány učitele a radost ze života i ze zdravého jídla.

Ing. Ludmila Pszczolková

2 jogurtové kelímky mouky (já dávám  
špaldovou) smíchejte s polovinou prášku 
do pečiva (v DM drogerii nebo ve zdravé 
výživě si kupte kypřící prášek bez fosfátů), 
vanilkovým cukrem (vanilkový není totéž  
co vanilínový!) a s půl kelímku cukru  
(výborný je třtinový). V druhé misce  
smíchejte 1 kelímek mléka (kefíru, acido- 
filního mléka, ovocné šťávy) s 1 vejcem  
a 3 lžícemi oleje. Přidejte 1 kelímek 
nakrájeného ovoce (jablko, banán, hruška, 
meruňka, broskev, datle, fíky, sušené  
brusinky, kousek hořké čokolády, oříšky…) 
a špetku soli. Rychle promíchejte a plňte 
do muffinových formiček. 

Pečou se 20 minut.

Pro inspiraci
RECEPT NA MUFFINy:



Zdravé a chutné Andreiny pomazánky!
S nástupem školy jsme začali opět dětem připravo-
vat svačiny do školy. Určitě proto oceníte tip na dvě  
skvělé pomazánky – testované i na dětech. Minulý  
týden jsem je totiž připravila na narozeninovou oslavu 
a dětem moc chutnaly.     

Červená pomazánka:
1 menší červená řepa, 1 menší cibule, 2 stroužky česneku,  
kousek cukety (nebo jiné dýně), olivový olej, sůl, hrst  
červené čočky, koření nebo bylinky.
Na oleji osmažíme cibuli se solí, přidáme prolisovaný česnek. 
Když začne česnek vonět, podlijeme trochou vařící vody. 
Přisypeme oloupanou a nakrájenou červenou řepu, nakrá-
jenou cuketu a opranou čočku. Dusíme doměkka, přidáme 
koření nebo bylinky – fantazii se meze nekladou! My máme 
tuto pomazánku rádi s bazalkou nebo oreganem. Když  
je směs hotová, rozmixujeme dohladka a můžeme mazat  
na celozrnné pečivo.

Drožďová pomazánka:
kousek pórku, 1 balení uzeného tofu – přibližně 200 g, 2 polévkové lžíce lahůdkového droždí, 3 polévkové lžíce sójové 
smetany (nebo obilného mléka, či obyčejné zakysané smetany).
Pórek nakrájíme nadrobno, tofu najemno nastrouháme, přidáme droždí a smetanu. Vše smícháme.

Dětem jsem k pomazánce nabídla kukuřičné tortilla chipsy, kterými si pomazánku nabíraly a chipsy ukusovaly. Moc jim 
chutnalo!

Mgr. Andrea Dovalová 

Odvaha a síla v bordó hábitu
Myslím, že generace „Husákových dětí“ a snad i několik dalších má minimálně jednu společnou vzpomínku  
na školku: miska červené řepy jako příloha k obědu. Pro někoho to byla možná pomsta tet kuchařek  
a pro ty, kteří dojídali misky červené řepy po kamarádech, zase odměna. Pak následovalo chlubení se:  
„Dívej, jak mám červenou pusu, já jsem jedl krev!“ – nebo méně morbidní, po namočení prstu do mističky: 
„Au, já jsem se řízla!“     

Jak to vlastně s tou řepou je?
Jejím předkem je planá řepa pocházející z východního Středomoří, Přední a Střední Asie. V těchto oblastech je asi 
nejvíc oblíbená i nejčastěji konzumována. Co je velmi důležité pro začínající zahrádkáře – je nenáročná na půdu, vodu 
i péči. Stačí do země nasypat semínka – v dostatečné vzdálenosti – a pak jen čekat, až půjdeme s dědečkem, babičkou,  
pejskem a kočičkou tahat řepu.

Červená řepa obsahuje jod, zinek, měď a vitamín E. Také křemík, který dodá cévám pružnost, hořčík a draslík, které 
zabraňují překyselení a snižují hladinu kyseliny močové v krvi. Vitamín C podpoří imunitu. Významný je i obsah vitamínu 
B a kyseliny listové. Množství vlákniny, obsažené v řepě, usnadňuje vyprazdňování, proto se její pravidelná konzumace 
doporučuje při potížích s hemoroidy. A nejenom to, právě vláknina a zároveň nízký podíl tuků a kalorií je pomocníkem  
i pro zachování štíhlé linie. Pokud červenou řepu budeme servírovat často, můžeme předejít i tvorbě křečových  
žil a bolestem z nich pramenících. Známé je i doporučení konzumovat červenou řepu při anémii. Zkuste si v případě 
onemocnění dýchacích cest častěji připravit červenou řepu – mělo by se vám ulevit dřív.

Jaké další nemoci pomáhá léčit? 
● Lidoví léčitelé ji doporučují při poruchách krevního tlaku.
● Zmírňuje projevy revmatických onemocnění i aterosklerózy.
● Povzbuzuje činnost žaludku, střev, jater a žlučníku.
● Posiluje imunitu.
● Podle některých zdrojů je i výborným prostředkem při léčbě rakoviny – obsahuje totiž antioxidant betanin.
● Babičky a dědečkové pozor! Červená řepa pomáhá léčit stařeckou demenci i předcházet Alzheimerově chorobě.
● Zpevní vazivo, pokožku, cévy i kosti.
● Detoxikuje střeva, odstraňuje toxiny i z mozku.
● Regeneruje buněčná jádra a podporuje růst buněk (obsahuje „zázračnou“ kombinaci křemíku a kyseliny listové).
● Odvodňuje a odkyseluje.
● Dodá vlasům lesk a nehtům pevnost (díky obsahu jodu, zinku a mědi).
● Důležité pro dámy: Omlazuje celý organismus! (účinek vitamínu E)
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PODPORUJE OPTIMISMUS A DOBROU NÁLADU – to je pro zdraví velká devíza.

Všeho s mírou

Pokud si plánujete nasadit „červenou dietu“ s vyšší konzumací červené řepy, volte raději zlatou střední cestu. Mohlo 
by se vám stát, že si připravíte dny s trávicími potížemi, křečemi v žaludku, nevolností a závratěmi! Doporučuje se pít 
maximálně 100 ml šťávy (případně doplnit jablečnou, nebo mrkvovou šťávou).
Konzumaci červené řepy, hlavně v její syrové podobě, by měli omezit lidé trpící diabetem a ledvinovými kameny.

Jak červenou řepu používat?

Obecně se doporučuje konzumace syrové červené řepy – pro zachování všech důležitých látek v ní obsažených.

● Salát: 1 větší červená řepa, miska kysaného zelí, pórek a vařená nebo naklíčená čočka. Červenou řepu oloupeme,  
 nahrubo nastrouháme, přidáme na kroužky nakrájený pórek, zelí a čočku. Podáváme jako přílohu například k peče- 
 ným bramborám.

● Salát: 2 mladé listy červené řepy přidejte k ledovému salátu, smíchejte s nastrouhanou červenou řepou, zalijte  
 umeoctem a vodou.

● Červené rizoto: 1 červená cibule, několik stroužků česneku, 1 větší červená řepa, 1 petržel, hrst kukuřice, kousek  
 červené papriky, vařená rýže (jasmínová nebo natural), olej, sůl, fenykl a jiné oblíbené koření. Na oleji osmažíme  
 cibuli, přidáme nahrubo nastrouhanou (anebo na tenké plátky nakrájenou) červenou řepu, petržel, kukuřici, na malé  
 kostky nakrájenou papriku a česnek nakrájený na plátky. Osolíme, okořeníme a mícháme, až je zelenina „křupavá“.  
 Přidáme rýži, zamícháme a podáváme.

● Červený „špenát“: Špenát je u nás hodně oblíbené jídlo, zkusili jsme jeho řepovou verzi:1 větší červená řepa,  
 pórek, 1 mrkev, kukuřičná mouka, ovesná smetana (nebo smetana na vaření), česnek, sůl, pepř, olej, sójová omáčka  
 Shoyu, umeocet. Na oleji osmažíme pórek, prolisovaný česnek, přidáme řepu a mrkev, osolíme, okořeníme a trochu  
 podlijeme vodou. Když zelenina změkne, přidáme kukuřičnou mouku smíchanou se smetanou, zamícháme, povaří- 
 me, dochutíme sójovou omáčkou Shoyu a umeoctem a odstavíme. Podáváme s rýží basmati a vařeným vajíčkem.

● Pečená červená řepa: Umytou neoloupanou červenou řepu zabalíme do alobalu a pečeme do té doby, dokud  
 nezměkne (někdy to trvá i hodinu a půl). Poté řepu oloupeme, zakápneme olivovým olejem, posypeme solí a kořením  
 a podáváme jako přílohu k hlavnímu jídlu.

● Holčičí pomazánka i pro kluky: Tato pomazánka je díky barvě červené řepy v závěru růžová, ale skvěle si na ní  
 pochutnali i naši chlapi! 1 menší upečená červená řepa, 4 stroužky pečeného česneku, kyselá okurka nebo nakrá- 
 jené kysané zelí, 100 g čočkové majonézy (k dostání ve zdravých výživách), 1 čajová lžička hořčice, mletý pepř  
 a sůl. Červenou řepu oloupeme, najemno nastrouháme, okurku nastrouháme nahrubo, pečený česnek oloupeme  
 a vidličkou roztlačíme, přidáme ostatní ingredience. Smícháme a můžeme mazat na křupavé tousty. Našim dětem  
 chutnala pomazánka na čerstvém kváskovém chlebu, ozdobeném mrkví, okurkou a plátkem rajčátka.

● Červené pickles: Pokud doma připravujte kvašenou zeleninu, k zelí a cibuli přidejte i trochu nastrouhané červené  
 řepy. Pickles bude chutnat jinak. Nedávejte jí ale moc, protože pak pickles trochu „slizovatí“ a chutnají poněkud  
 „divoce“.

TIP: Pokud chcete oživit dezert připravovaný stále stejným postupem – například hrníčkovou buchtu, muffiny nebo 
bábovku – přidejte do těsta trochu najemno nastrouhané červené řepy. 

Mgr. Andrea Dovalová
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Ucpané slzní kanálky 
Velmi nás těší, že čas od času dostaneme zpětnou vazbu od našich čtenářů, kteří využívají naši interne- 
tovou homeopatickou poradnu nebo jsou pacienty našich spolupracujících lékařů a podělí se s námi o své 
zkušenosti s homeopatickou léčbou. Moc bychom jim touto cestou chtěli poděkovat. Zpětná vazba je pro 
naši práci velmi důležitá, dává nám chuť do dalších kroků a projektů a pomáhá šířit osvětu a inspirovat 
ostatní k využívání této šetrné a netoxické léčebné metody.

O jeden z příběhů, kdy nám maminka Tereza popsala své zkušenosti s homeopatií u ucpaných slzných kanálků,  
se s vámi nyní podělíme.

„Dcerka na výtok z očí trpěla snad už od narození. Jakmile se jí spustila rýma, tak jí začalo téct i z očí. Po zkušenosti 
se starším synem, který měl podobné problémy jako miminko, jsem se rozhodla přeskočit fázi antibiotických mastiček 
a čištění kanálků. Nakonec mu totiž pomohla až homeopatika. To jsem ale za tu dobu zapomněla a měla jsem pocit,  
že mu to „přestalo samo“.

K akci mě donutila až akutní situace, kdy se dcera  
vzbudila se slepenýma očima. Dle rychlé rady  
MUDr. Evy Kettmannové jsme nasadili: SILICEA 9 C  
a PULSATILLA 9 C a lokálně potírali koloidním  
stříbrem. Už druhý den bylo patrné zlepšení a po týdnu  
problémy zmizely úplně.

Nyní je to již více než měsíc, a ač už jsme prodělali další rýmu,  
objevil se výtok jen minimálně (v tomto případě mi 
byla doporučena SILICEA 30 C jednorázově).

Ing. Tereza Kutínová,  programátorka

ZKUšENOSTI NAšICH ČTENÁřů 

Podpořte dětem imunitu!
S opětovným nástupem do kolektivu a nadcházejícími podzimními plískanicemi je po- 
třeba pamatovat i na prevenci infekčních nemocí, které mohou velmi znepříjemnit život  
dětem, ale i rodičům. Zde napomůže jednak vhodně přizpůsobená skladba stravy  
s omezením jednoduchých cukrů, tuků a s dostatkem vitamínů a stopových prvků, ale 
pomocnou ruku mohou opět podat i homeopatika. Zde jsou mé osvědčené tipy.     

Homeopatie pro podporu imunity

● Oscillococcinum – podporuje především protivirovou imunitu. V rámci prevence infekčních onemocnění  
 doporučují lékaři ve svých ordinacích užívat jednu tubu tohoto léku týdně po celé zimní období. Krom toho  
 jej lze použít i v časných stadiích nemocí, jako jsou chřipka, rýma, nachlazení nebo například opar. V těchto  
 případech podáváme 1 tubu v intervalu 6–8 hodin po dobu 2–3 dní.

● Echinacea angustifolia – ve fytoterapeutických dávkách vysušuje hlen na sliznicích dýchacích cest a stimuluje  
 především protibakteriální imunitu. Podáme v ředění 9 C 1x denně 5 granulí.

● Ferrum phosphoricum – kromě účinku obecně protizánětlivého má i výrazný imunostimulační efekt a také  
 eliminuje volné radikály, tedy toxické molekuly poškozující tkáně. Podává se v ředění 5 C 3x denně 5 granulí.

Vitamíny a doplňky stravy pro podporu imunity

● Tinktura z černého bezu – látky v ní obsažené brání replikaci chřipkového viru a tím celkově podporují protivirovou  
 imunitu.

● Vitamín C – slouží jako „zametač“ volných radikálů, má antioxidační působení, zlepšuje činnost imunitního systému,  
 ale kromě výše uvedených pozitiv také podporuje činnost nadledvinek. To platí zejména pro situace, kdy nadledviny  
 jsou výrazněji zatíženy, například při stresu z nového prostředí. Doporučuje se podávat 100−200 mg denně.

● Vitamíny skupiny B – jsou důležité zejména pro správné fungování nervové soustavy. Magnesium je důležité pro  
 správnou funkci mnoha tělesných systémů a ve stresu jeho potřeba výrazně stoupá. Jeho nejvýraznějším účinkem  
 je především celkové zklidnění a dobrý spánek.

MUDr. Jaroslav Čupera
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Crab Apple – Plané jablko aneb „čistící síla“ květových esencí
Tato esence, kterou mezi Bachovými květy naleznete pod číslem 10, má natolik široký záběr použití, že si 
zaslouží, abychom ji v tomto článku probrali trochu detailněji. Její působení a očistné účinky jsou tak silné, 
že ji velmi často doporučuji jako doplňující léčbu jak k homeopatickým lékům, tak i k těm klasickým.     

S trochou nadsázky mohu říci, že když už si ani lékaři nevědí rady, co použít a jak pomoci, je na místě vyzkoušet Plané jablko. 

Plané jablko se popisuje tak, že léčí nečistotu, nákazu a otravu, a tím pádem je spektrum účinků vhodné pro všechny 
tyto a podobné případy:

● Pro zvířata, která jsou choulostivá, přecitlivělá a chytí se jich každá infekce či viróza.
● Při častých průjmech, ledvinových onemocněních.
● V případech inkontinence, při zácpě.
● Při všech typech kožních obtíží – ať už akutních, či chronických abscesů, akné, ekzémů, dermatitid, lupů, svrabu,  
 ale i u zubního kamene.
● Pro zvířata, která se až chorobně a obsedantně čistí – oblizují, vykusují si srst. V případě napadení parazity – např.  
 blechami, při začervení.
● Pro zvířata pojídající trus ostatních zvířat.
● Při dietních změnách.
● Při otravách – jako doplňující očistná léčba po pozření jakékoli  
 jedovaté látky.
● Při alergiích, při vyndávání cizích těles – např. třísek, kamínků,  
 prachu z očí atd.
● Jako očistná kúra po dlouhodobém podávání antibiotik či kortikoidů  
 a dalších silných léků.

Jak vidíte, tato Bachova esence je opravdu „multifunkční“, a tak by 
rozhodně neměla chybět ve vaší domácí lékárničce.

Petra Sumeráková
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Jak vyzrát na vši u dětí přírodními prostředky
Maminky dětí školkového a školního věku se často zhrozí, když najdou ve vlasech neustále drbajícího  
se dítěte nevítané hmyzí návštěvníky – vši dětské. Někdy to může postihnout celou rodinu (když se na vši 
přijde až po delší době), nebo nás vešky překvapí při pobytu na chalupě mimo civilizaci a lékárnu.     

Proto doporučuji pro první pomoc do cestovní lékárničky vždy přibalit malou lahvičku éterického oleje z čajovníku Tea Tree  
neboli TTO a lahvičku s levandulovým olejem. Dobrým pomocníkem je také obyčejný ocet, který najdete v každé domácnosti.

Pomocník z Austrálie – čajovníkový olej TTO
Jako první pomoc postačí 5–20 kapek TTO přímo do dávky dětského šamponu podle věku dítěte (olejový zábal lze použít 
pro děti asi od 3 let, olej se jim nesmí dostat do očí, pro menší děti stačí šampon s 3−5 kapek TTO). Dětem na vícedenní 
pobyty přidávám do šamponu s sebou také TTO jako prevenci.

V lékárnách nabízejí na vši různé drahé a nefunkční prostředky, které jsme postupně vyzkoušeli. Jediný, který „zabral“, 
byl olejový na bázi aromaterapie, ale při častějším používání a delších vlasech u dívek se dost prodraží. Později jsem  
se jím tedy inspirovala a z éterických olejů jsem si připravila vlastní AROMATERAPEUTICKOU SMĚS NA VšI.

Do rozprašovače do 60 ml základu z hydrofilního neutrálního oleje jsem přimíchala tyto éterické oleje, vybrat lze ze 3 variant: 
1. směs – 30 kapek Tea Tree + 10 kapek levandule + 5 kapek eukalyptu + 5 kapek citronely
2. směs – 30 kapek TTO + 10 kapek levandule + 10 kapek citronely 
3. směs – 30 kapek TTO + 20 kapek levandule

V aromaterapii je potřeba individuální přístup. Každému voní a zároveň ho léčí něco jiného. Dětem proto dáváme  
možnost výběru, která vůně jim voní, abychom jim naopak zbytečně nezpůsobovali nepříjemná traumata.

Pokud nemáme všechny uvedené oleje, postačí samotný čajovníkový olej TTO ve větším množství asi 50 kapek do roz-
prašovače 60 ml hydrofilního oleje. Někdo také úspěšné používá obyčejnou Francovku v poměru 1 : 2 (méně Francovky 
více oleje) přimíchanou do jedlého oleje (nesmí přijít do očí). Olej určený do kuchyně se těžko z vlasů vymývá, proto 
používám méně mastný hydrofilní olej neutrální určený ke sprchování a koupelím, který je upraven tak, aby se dal smí-
chat s vodou. Objednat ho lze stejně jako éterické oleje přes lékárny či internet.

Doma si můžeme vyrobit vlastní hydrofilní olej pomocí přírodního emulgátoru ze sójového lecitinu. Jako základ 
směsi vezmeme čistý slunečnicový či méně mastný mandlový olej z lékárny (50 ml). Jako emulgátor rozmícháme zvlášť 
v 10 ml horké vody 1 lžičku granulovaného lecitinu, který se prodává v obchodech se zdravou výživou jako potravinový 
doplněk. Potom přecedíme lecitinový roztok přes hustý čajový cedníček do oleje a důkladně promícháme. Pak přidáme 
TTO či další éterické oleje podle výše uvedených návodů. Před použitím je nutné směs vždy protřepat.

Postup: S olejovou směsí dětem důkladně nastříkáme suché vlasy, které pak neprodyšně zakryjeme igelitovým sáčkem 
nejméně na ½ hodiny. Potom vlasy důkladně vyčesáváme hustým kovovým hřebínkem. Nakonec umyjeme 2x šam-
pónem a opláchneme vodou v umyvadle se 2−3 lžícemi octa. Oplachování octovou vodou je důležité. Ocet rozpouští 
lepidlo, kterým drží hnidy na vlasech, a ty se pak lépe vyčesávají. Vyčesávat je třeba denně po celý týden, oleje zahubí 
jen lezoucí vši, ale z jejich vajíček – hnid – se líhnou další vši. Lepší je vešky včas vyčesat, než se rozmnoží. Po týdnu 
je třeba zábal zopakovat.

Pro rodiče školáků
Výskyt vší ve vlasech dětí je v poslední době velmi rozšířený problém ve školách, školkách a letních táborech. Dávno 
už neplatí, že by zavšivení postihovalo jenom děti z nižších sociálních vrstev, a už vůbec nesouvisí s úrovní hygieny.  
Je potřeba o tomto problému mluvit otevřeně a místo utajování se ho snažit smysluplně řešit.

Prevence: Požádejte organizátory táborů a škol v přírodě, aby důsledně od rodičů požadovali podepsané potvrzení 
o kontrole výskytu vší spolu s bezinfekčností před každým odjezdem na tábor či výpravu. Praktikovalo se to stejně  
ve FZŠ Brdičkova, když jely naše děti na hory, a je to jediná cesta, jak přenášení vší zamezit předem. Kontrolujte dítě 
po každém táboře.

Jak poznat vši?
Jestli má vaše dítě vši, poznáte nejen podle toho, že se drbe a svědí ho hlava a krk (to může zjistit až po několika týd-
nech od získání první vešky a může jich mít zatím plnou hlavu), ale nejlépe kontrolou vyčesáním vlasů hustým kovovým 
hřebínkem (všiváčkem) nad bílým umyvadlem nebo papírem. Všechno vyčesané, co se hýbe a leze, jsou vešky, pokud 
to skáče, jsou to blechy. K vyhubení pomohou oleje, ale opakované kontrolování a vyčesávání je nezbytné. Povlečení 
i oblečení a čepice je třeba vyprat, nebo alespoň vysát vysavačem. Veš sama zahyne po 24 hodinách bez hostitele, 
takže po 2 dnech už nehrozí nebezpečí přenosu vší z oblečení či povlečení. Slušností je po nálezů vší u vlastního dítěte 
informovat rodiče jeho kamarádů, se kterými bylo v poslední době v osobním kontaktu, aby jejich rodiče zjistili výskyt 
vší včas, a ne až po delší době, kdy se hmyz rozmnoží. Jednu nalezenou vešku stačí vyčesat a pravidelně kontrolovat 
vlasy, když jich je více, je potřeba použít oleje.

Magdaléna Dobromila Staňková
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ŠANCE PRO VÁS

Dostalo se vám do rukou naše  
tištěné OKÉNKO a chcete, aby bylo  
vaším pravidelným společníkem? 

Zaregistrujte se k jeho odběru na našem  
webu www.svethomeopatie.cz 

v rubrice Homeopatie/Okénko  
do Světa homeopatie.  
A každé 2 měsíce bude  

nové Okénko u vás.  
To vše ZDARMA!

OKÉNKO
DO DOMU!

Básnička
ŽÍŽALA

Naše paní žížala
včera v noci kašlala.

Jak si matně vzpomíná,
třásla se i zemina.

Droseru jí nasypem,
bude klidná celá zem.

Básnička

… kapky nebo pastilky Rescue remedy můžete využít v celé řadě každodenních situací,  
ve kterých byste vaší ratolesti rádi pomohli, ale nevíte jak? Jsou vhodné, když dítě prožívá 

jakoukoliv velkou změnu – nástup do školky, do školy, pokud je ustrašené, zakřiknuté,  
má strach. Několik pastilek v malé plastové krabičce může mít dítě v aktovce a do kabelky 

si je může přidat i maminka, která má o svého novopečeného školáka obavy.
Víte, že

Lékárna – Mgr. Jana Bártová, s.r.o. v Jílovém u Prahy 
přijme kolegyni/kolegu na pozici vedoucí lékárník a lékárník asistent.  
Plat vedoucího lékárníka 45 000 Kč (hrubá mzda). Plat lékárníka asistenta 35 000 Kč (hrubá mzda).  

K dispozici máme také služební auto a služební byt. Své zaměstnance rádi podporujeme  
ve vzdělávání a dalším rozvoji. Jsme soukromá rodinná lékárna založená roku 1994. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: 723 086 982 
nebo na e-mailové adrese: janina.bartova@gmail.com

... pokud potřebujeme  
doopravdy zahřát  

a máme chuť na čaj, je  
nejlepší pít místo zeleného 
čaje černý, nebo ovocný 
a přidat i lžičku skořice? 

Skvělou volbou bude také 
zázvorový čaj. Výborným 

„zahřívačem“ je čaj  
z hřebíčku, nastrouhaného 

jablíčka, goji, skořice  
a zázvoru. Je vhodný  
k celodennímu pití.

Víte, že
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HOMEOPATÉ BEZ HRANIC: 
20 let „Pomoci k svépomoci“
V roce 1997 rozběhlo německé sdružení Homeopaté bez hranic (Homöopathen ohne Grenzen) celosvětový 
projekt „Pomoc k svépomoci“, jehož cílem je vzdělat ekonomicky znevýhodněné obyvatele rozvojových  
států (ať už se jedná o vyškolené zdravotníky, tradiční léčitele či laiky) v homeopatii a představit jim  
účinnou a relativně levnou léčbu.

Homeopatii vyučují lékaři se zkouškou z homeopatie a 5letou praxí v homeopatii. Spolek byl založen s 30 dobrovolníky 
a za dobu své existence se rozrostl na téměř 400 členů – a jejich počet stále roste. HBH se jako nezávislá organizace 
kromě zaškolování v homeopatii aktivně angažuje i v humanitární pomoci.

Vybrané projekty HBH:

● Bolívie – La Paz: Tříletá mise v hlavním městě Bolívie. Zájemci o kurz byli převážně z původního obyvatelstva  
 Bolívie, mezi nimi i tradiční léčitelé. Školení bylo zakončeno zkouškou z homeopatie. Členové mise si vedle školení  
 dali za cíl postavit funkční zdravotní středisko, ve kterém by se vedle homeopatie aplikovaly i tradiční léčebné  
 metody. Bolivijští učitelé zaškolení HBH zde rovněž budou dlouhodobě poskytovat nezávislé vzdělání v klasické  
 homeopatii.

„Tak jsem se v roce 2007 dostala do jedné bolivijské rodiny, abych mohla realizovat svůj nápad: léčila jsem homeo- 
paticky ve dvou městských čtvrtích a v celém dětském oddělení ve věznici. Lékařské ošetření totiž v tamější nemocnici 
stojí jednu rodinu roční výdělek. Z toho samozřejmě plyne značné zadlužení.“ Anja Krausová, vedoucí projektu

● Keňa – Lamu: Malými krůčky k velké vizi. Projekt trvá od roku 2004 dodnes. Prvotním záměrem mise do malého  
 keňského města Lamu bylo vzdělávání tradičních porodních bab v homeopatii a snaha o dosažení samostatnosti  
 při výběru vhodného homeopatického léku pro rodičku na komplikace kolem porodu, což by mělo vést ke snížení  
 úmrtnosti matek a také novorozenců při porodu. Tyto porodní báby nemají klasické školní vzdělání, většina z nich  
 neumí číst ani psát, takže program musel být šitý na míru. Dalším krokem bylo vyškolení léčitelů a zdravotníků,  
 kteří umí číst. Ve spolupráci s již vyškolenými keňskými homeopaty vydali brožurku o homeopatické první pomoci  
 ve svahilštině – národním jazyku Keňanů, v angličtině, a dokonce jednu verzi za použití piktogramů – pro analfabety  
 praktikující homeopatii. Jejich žáci a jedna porodní bába se poprvé za Keňu zúčastnili Celoafrického homeopatického  
 kongresu.

● Další projekty probíhaly (nebo ještě probíhají) také v Ekvádoru, Sierra Leone, Hondurasu nebo na Srí Lance.

Pokud byste se rádi osobně zapojili do některého z projektů nebo je finančně podpořili, můžete si přečíst víc zde:  
www.homoeopathenohnegrenzen.de

MUDr. Eva Kettmannová
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Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 30. 9. 2017

Za posledních 60 minut: 551

Za posledních 24 hodin: 8 096

Za poslední týden: 45 335

Za poslední měsíc: 196 528

Celkem návštěv: 4 825 596

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.

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, z.s. www.svethomeopatie.cz. 
Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; MUDr. Eva Kettmannová, 

odborný garant; Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí 
Editorka: Mgr. Helena Procházková; 

Foto: Lucie Nestrašilová, archiv redakce; 
Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

Homeopatie pro školáky a studenty
Začátek školního roku je vždy spojen s větší  
zátěží nejen studentů, ale i rodičů – zvláště  
rodičů dětí, které jdou do první třídy, nebo  
přecházejí na vyšší stupeň školy.     

Při trémě a netrpělivosti před začátkem školy  
podáváme lék Argentum nitricum 15 C, 1−2x  
denně 5 granulí. Nejčastější otázkou takového  
dítěte je: „Kdy už to bude?“ Dítě je celkově neklidné,  
může se mu třást ruka nebo může chodit často  
na záchod.

Pokud se dítěti do školy nechce, má strach,  
trému, obavy a je zaražené, podáváme lék  
Gelsemium sempervirens 15 C. Lék podáváme  
už několik dnů před zahájením školy a pak denně,  
každé ráno 5 granulí, až do doby adaptace.

Jestliže se dítě na školu extrémně těší (samou 
radostí nemůže spát), potřebuje lék Coffea tosta  
15 C (lék jen na lékařský předpis), 5 granulí každé 
ráno před odchodem do školy.

Případ z praxe

Léčila jsem 6letou holčičku, která po nástupu do školy pravidelně ráno opakovaně zvracela. Začala zvracet  
už po probuzení, pak po vyčištění zubů, po snídani a ještě 2x cestou do školy. Nebyla moc dobrý jedlík, a tak  
zpočátku školního roku i zhubla. Všechna vyšetření provedená u lékaře byla negativní, a protože maminka nechtě-
la nasadit psychiatrické léky, rozhodli se rodiče vyzkoušet i homeopatii. Při prvním vyšetření dostala dívenka lék  
Argentum nitricum, protože jsem byla přesvědčena, že se jedná o typickou trému před školou. Lék výrazně  
zmírnil zvracení, při jeho podávání zvracela už jen cestou do školy. To už maminka považovala za velký úspěch,  
ale já jsem spokojená nebyla. Další lék, který jsem nasadila, byla Ipeca 9 C, jež je jedním z léků podávaných při  
zvracení. Při podávání tohoto léku se situace v podstatě nezměnila, stále zvracela při cestě do školy.

Při další kontrole jsme znovu s maminkou probraly celou ranní proceduru před odchodem do školy a teprve tehdy jsem 
pochopila, že dítě se do školy opravdu moc těší. Začaly jsme podávat lék Coffea tosta 15 C ráno po probuzení a ještě  
znovu při cestě do školy. Během 3 dnů zvracení zcela ustalo. Lék brala ještě asi 1 měsíc každé ráno, pak 1x týdně  
a nakonec jen v případě, že se zase na něco velmi těšila, např. školní výlet apod.

Podobný stav se ještě 1x zopakoval, když asi ve 12 letech jela s rodiči na hory, kam se moc těšila. Rodiče už nebyli  
„zvyklí“ dávat Coffeu, proto na ni zapomněli. Při výstupu v Tatrách začala dívka zvracet a opakovaně zvracela tak 
dlouho, než dorazili zpět k autu, kde lék nechali. Po jeho podání se zvracení zastavilo a do hodiny dívka vypadala zcela 
zdravě. Rodiče se na ni tehdy velmi zlobili, protože ji museli z hor snášet na zádech a celou cestu zvažovali, že zavolají 
horskou službu. Od té doby už nikdy nezapomněli lék přibalit při každém cestování. Nyní studuje vysokou školu a lék 
Coffea tosta už nepotřebuje.

Možností využití homeopatie pro školáky a studenty je celá řada. Více informací najdete v článcích rubriky webu Svět 
homeopatie „Maminky a děti/školáci“.

MUDr. Kateřina Formánková




