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(Andrej Nestrašil, Carolina Hurricanes a Vašík Nestrašil, Slavia Praha)
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ÚVOD
Začalo to myšlenkou, která se rozvinula v konkrétní představu. Od té uplynul skoro rok.
Až přišel jeden z mnoha nočních přímých přenosů ze zápasů NHL vysílaných on-line.
Hrátky s pukem, náraz na mantinel, Andy ležící na ledě. Hra pokračuje dál, Andy se
však nezvedá. Následuje převoz do nemocnice, spousta vyšetření, stanovení diagnózy,
upoutání na lůžko. Volám SOS, kontaktuji své spolupracovníky, odborníky v homeopatii.
Dva zlomené bederní obratle, výhled nejasný. Klasická medicína dále nic nenabízí,
prosím tedy své kolegy o tipy a rady, jak proces hojení a léčby podpořit. Od druhého dne
nasazuji na dálku homeopatika a po dvou měsících má léčba velmi pozitivní vývoj.
Andy začíná rehabilitovat, což považujeme za velké vítězství. Už se o tom nebojím psát,
věřím, že to dobře dopadne. K vydání této brožurky už zbývala asi „jen“ tato poslední
(doufám, že na dlouhou dobu) pozitivní zkušenost s homeopatií.
A tak je tady.
Život mě zavedl na sportoviště, zimní stadiony... Už mnoho let mě trápí, jak se děti
v těchto zařízeních stravují, jak si rodiče neví rady, co je pro vývoj jejich potomků
při velké fyzické zátěži podstatné. I já s tím občas bojuji, a tak jsem poprosila své
kolegyně o sepsání rad a tipů, aby bylo již méně váhajících rodičů, kteří nevědí, za jaký
konec sportování svých dětí uchopit. Vše, co se nyní dozvíte, vychází z osobních
zkušeností MUDr. Evy Kettmannové a nutriční poradkyně Ing. Ludmily Pszczolkové.
Věřím, že nejen pro mě, ale i pro vás budou jejich rady velkou inspirací a že – až to
bude vaše dítě potřebovat – budete mít vždy po ruce homeopatické „Áčko“ a sport
bude pro vaše děti či dospívající hlavně „zdravou“ radostí.
Lucie Nestrašilová
šéfredaktorka Svět homeopatie.cz
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HOMEOPATIE PRO SPORTOVCE
CO jE TO HOMEOPATIE?
Homeopatie je 200 let stará, účinná a šetrná léčebná metoda. je zvlášť vhodná
pro sportující děti díky tomu, že homeopatické léky jsou:
➤ zcela netoxické,
➤ bez vedlejších účinků,
➤ nealergizují,
➤ nezpůsobují závislost,
➤ nesnižují pozornost,
➤ nepatří mezi dopingové látky a
➤ lze je rozpustit ve vodě a podávat i během tréninku.
„Největší přínos homeopatik ve sportu je v RYCHLOSTI jejich účinku,“ říká jean-Marcel
Ferret, známý francouzský sportovní lékař (v letech 1993−2004 byl lékařem francouzského národního fotbalového týmu, včetně toho, který vyhrál Mistrovství světa
ve fotbale 1998).*
Pro sportovce v pubertě je homeopatie šetrnou náhradou nápojů a výživových doplňků
na zvýšení fyzické výkonnosti, které mají často pochybné složení a působí velice
negativně na vyvíjející se imunitní a hormonální systém dítěte.
* jean-Marcel Ferret své zkušenosti s homeopatiky u vrcholových sportovců sděluje ve své odborné knížce
„Médecine du Sport, prévention, traitements, homéopathie et nutrition“ (Sportovní medicína, prevence
léčba, homeopatie a výživa).
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PRAVIDLA UŽíVÁNí
Dávkování:
1 dávka = 5 granulí
U čerstvého úrazu podávejte homeopatické léky často – každých 15 minut cca 6x po sobě,
se zlepšením stavu intervaly prodlužujte.

➤
➤

homeopatické léky užívejte mezi jídly, s čistými ústy
homeopatika rozpusťte v ústech nebo nasypejte do vody a popíjejte podle potřeby

Homeopatika lze kombinovat i s klasickými léky, zde platí odstup 15 minut od podání
homeopatika.
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HOMEOPATIE A SPORT
V této brožurce najdete homeopatickou léčbu vybraných potíží malých i dospívajících
sportovců. Možnosti homeopatie u dětí jsou však mnohem širší. Lze ji velice účinně
aplikovat na běžná akutní onemocnění, ale i na chronické potíže jako například
zvětšené nosní mandle, alergickou rýmu, astma, sklon k častému nachlazení, dále
na psychické potíže (tréma, potíže s usínáním, noční můry), poruchy učení a další.
jedinečnost této léčebné metody je v individuálním přístupu k pacientovi. Více informací
k jednotlivým diagnózám včetně internetové poradny dětského lékaře-homeopata
najdete na webovém portálu www.svethomeopatie.cz

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě publikované v této brožurce mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují chirurgické ošetření nebo osobní konzultaci v ordinaci lékaře.
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Arnica montana

ARNICA MONTANA = HOMEOPATICKé „ÁčKO“ PRO SPORTOVCE
Můžete ji využít u těchto potíží:

Nadměrná fyzická námaha (zátěžový trénink), svalová horečka
Před tréninkem 1 dávka Arniky 9 C, na trénink nachystat roztok 5 granulí Arniky 9 C
do 2 dcl vody (rozpustit v PET lahvi) a popíjet během tréninku i po něm podle potřeby.
Do roztoku lze přidat 5 granulí Natrum phosphoricum 5 C na prevenci laktátové
acidózy.
Krvácení z nosu
5 granulí Arniky 15 C (u dětí se sklonem k většímu krvácení je vhodné přidat Phosphorus
30 C).
Svalové křeče
Arnica 9 C 2x denně, u křečí lýtka nebo plosky nohou přidat Cuprum metallicum 9 C
3x denně. Pokud křeč uvolňuje aplikace tepla, bude vhodnější Magnesia phosphorica
9 C 3x denně. Opět lze přidat do výše uvedeného roztoku na trénink.
Úrazy
Arnica 15 C 1 dávka každých 15 minut, 6x po sobě, poté 2x denně až do zhojení.
Natažení šlachy
Arnica 15 C 2x denně + Ruta 9 C 4x denně.
Doporučujeme postižené místo natírat 2x denně Arnigelem.
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Zlomeniny
Homeopatika urychlují tvorbu svalku, mineralizaci kosti a snižují riziko zánětu.
Bezprostředně po úrazu je opět nejdůležitějším lékem Arnica 15 C, viz výše, jakmile
seženete v lékárně další homeopatické léky, přidejte je:
Arnica 15 C + Symphytum 5 C + Calcarea phosphorica 5 C
Všechny uvedené homeopatické léky užívejte 3x denně 2 týdny, pak stačí 1x denně.
Užívejte do úplného zhojení. U zlomených žeber přidejte lék Bryonia 9 C, výrazně
sníží bolestivost.

U závažnějších poranění, která vyžadují operační zákrok, můžeme Arniku také
využít – podávat před operací a po ní, zejména během hojení ran na snížení krevních
ztrát, urychlení hojení a snížení bolestivosti (nahradí zcela nebo aspoň částečně léky
proti bolesti; díky tomu organismus dítěte nebude zatěžován nežádoucími účinky
těchto chemických léků).
Dávkování: Před operací Arnica 15 C 1 dávka a následně 2x denně až do zhojení.
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HOMEOPATICKÁ PODPůRNÁ LéčBA ÚRAZů PODLE LOKALIZACE
jak již bylo uvedeno, nejdůležitější homeopatický lék na jakýkoliv úraz je Arnica 15 C
a podle lokalizace a mechanismu úrazu můžete přidat další z níže uvedených léků
v dávkování 2x denně:

Podle lokalizace:
Úraz hlavy: Natrum sulfuricum 30 C + Hypericum 15 C
Poranění oka: Ledum 9 C + Symphytum 5 C
Poranění víček, rtů, nosu, uší, prstů, kostrče: Hypericum 15 C
Poranění zubů: Aconitum 30 C – stačí 2 dávky, Hypericum 15 C
Poranění žeber: Bryonia 9 C
Vymknutý kotník: Ruta 9 C, Ledum 9 C

Podle mechanismu úrazu:
Tržná rána + všechny rány, kde hrozí hnisání: Calendula 5 C
Bodná rána: Ledum 9 C
Řezná rána: Staphysagria 9 C
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po dávce Arniky

Arnica podle zkušeností lékařů staví krvácení, tlumí bolest a urychluje hojení.
její účinek je velice rychlý, jak potvrzují vrcholoví sportovci.
Všichni se shodnou na tom, že se vyplatí mít ji stále po ruce!
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PODPORA IMUNITY
Oscillococcinum je homeopatický lék na podporu protivirové imunity.
Preventivní dávkování je 1 dóza týdně. Prevenci doporučujeme zahájit v říjnu.
U akutního nachlazení při prvních příznacích co nejdříve užít 1 dózu a následně užívat
1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.
V případě zvýšené nemocnosti dítěte i přes uvedenou prevenci doporučujeme
konzultovat lékaře-homeopata osobně. Kontakty najdete na našem webovém portálu
www.svethomeopatie.cz.
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ZáSADy VÝŽIVy MLADÝCH SPORTOVCů
PITNý REŽIM
Dávejte dětem VODU. Nedoporučuji žádné šťávy ani jinak slazené či ochucené nápoje.
Pokud dětem čistá voda nechutná, můžete ji ochutit čerstvě vymačkanou šťávou
z citrónu, pomeranče, grepu, případně přidejte domácí šťávu. Iontové nápoje nejsou
pro malé sportovce vhodné, protože by jejich zátěž neměla být tak velká, aby ztráceli
příliš mnoho minerálů. Dávejte pozor na kupované „sportovní nápoje” – bývají
ochucené fruktózou, která je pro děti (i dospělé) nevhodná.
Před zátěží:
Děti by se měly naučit pít před zátěží (cca 2 hodiny), minimálně 7 ml na 1 kg hmotnosti.
Po zátěži:
Voda pomáhá vyplavovat metabolity vznikající při zátěži. Tělo vstřebá jen tolik tekutin,
kolik potřebuje, zbytek vyloučí. je lépe pít více než méně.
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BíLKOVINY
Ideální strava dětského sportovce se nijak výrazně neliší od racionální stravy, pokud se
nejedná o silové sporty. Zajistěte, aby mělo dítě vyvážený příjem bílkovin, cukrů a tuků.
Děti nepotřebují stravu bohatší na bílkoviny, ale potřebují bílkoviny kvalitní. je-li
bílkovin více, tělo je musí náročným způsobem odbourávat, což organismus zatěžuje
a překyseluje. Vhodnými zdroji bílkovin jsou maso, luštěniny, celozrnné obiloviny, mléko
(pozor u alergií na bílkovinu kravského mléka nebo laktózu), vejce, ořechy. Proteinové
sportovní nápoje nejsou pro děti jednoznačně vhodné. Nejedná-li se o vrcholového
sportovce, pak nejsou potřeba žádné bílkoviny navíc.
Maso dětem dávejte maximálně 2−3x týdně, z toho 1x týdně rybu. jednoznačně
nedoporučuji kuřecí maso, pokud není z ekologického chovu (pro obsah ATB a látek
podobných růstovým hormonům), vhodné je maso krůtí, hovězí, vepřové (libové).
Pokud dítě nejí ryby, nenuťte ho.
Luštěniny jsou bohatým zdrojem kvalitních bílkovin. Luštěniny připravujte s kořením,
aby nezpůsobovaly nadýmání a kombinujte je s dušenou zeleninou.
U obilovin je volba jednoduchá – ovesné vločky, pšenice, jáhly, kroupy, pohanka.
Velmi vhodné jsou doma připravené obilninové kaše (mohou být připraveny s mlékem,
ale i bez mléka). Kombinovat je můžete s ovocem, zeleninou, medem či oříšky.
Z mléčných výrobků jsou vhodné zakysané neochucené mléčné výrobky (kyška, Mikyška,
kefír, kefírové mléko, čistý jogurt). Přílišná konzumace mléčných výrobků a mléka není,
ani v případě sportovců, nijak opodstatněná. Nemá-li dítě s těmito potravinami
problém, zcela mu postačí denně 1/4-1/2 l mléka (podle věku a růstové akcelerace)
nebo malý či větší jogurt.
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TUKY
Dávejte přednost rostlinným tukům, ale na chléb mažte máslo (naštěstí se máslo vrací
na náš stůl a obavy z jeho škodlivosti už také vzaly za své).
Do salátů přidávejte olivový olej. Pro vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných
kyselin je velmi prospěšný např. konopný, bodlákový, dýňový či lněný olej (zlepšují
metabolismus tuků, působí protizánětlivě, podporují činnost mozku, cévního systému,
zlepšují stav kůže).
Vysoký obsah kvalitních tuků a bílkovin mají také ořechy, které jsou výbornou volbou
na malou svačinu nebo řešením pocitu „mám na něco chuť”. Samozřejmě volíme
ořechy neochucené a nesolené a v množství, které se dítěti vejde do dlaně.
Vhodným zdrojem kvalitních tuků (a také bílkovin) jsou i oblíbená chia semínka nebo
quinoa.
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CUKRY
Aktivní děti by měly mít dostatečný, ale vyvážený příjem cukrů. Mezi cukry patří med,
hroznový, bílý řepný i hnědý třtinový cukr a také cukry z ovoce, zeleniny, luštěnin,
obilovin a mléka.
Každý cukr je v těle rozložen na jednoduchý cukr glukózu, která je nezbytná pro
správnou funkci mozku, ledvin, červených krvinek i svalů. U nás nejvíce používaný bílý
řepný cukr obsahuje zejména glukózou, a dále fruktózu. Vysoké procento zastoupené
glukózy dělá z řepného cukru tzv. rychlý cukr (potravina s vysokým glykemickým
indexem). To znamená, že se glukóza z tohoto cukru uvolní do krve velmi rychle,
hladina glukózy v krvi rychle stoupne, pak ale dochází k rychlému poklesu, často na nižší
úroveň, než tomu bylo před jídlem. Hladina glukózy začíná kolísat, což zatěžuje slinivku
břišní a výhledově může vést k jejímu onemocnění (cukrovkou), způsobuje ale také
další chuť na sladké a tím buduje u dětí nejen závislost na sladkostech, ale i sklon
k nadváze. Kolísání hladiny krevního cukru se může projevovat podrážděním, únavou,
neklidem nebo nespavostí. Existují studie, které poukazují na souvislost mezi zvýšeným
příjmem sladkostí a hyperaktivitou dětí.
je také velmi důležité si uvědomit, že ani fruktóza (resp. fruktózový sirup) nepatří
do zdravého jídelníčku malých sportovců. jedná se sice o cukr, který nestimuluje
produkci inzulínu (protože se metabolizuje jinak než glukóza), ale vede k poruchám
metabolismu tuků – poslední studie dávají do souvislosti konzumaci fruktózy a problémy
s vysokou hladinou cholesterolu. Nebezpečí je v tom, že fruktóza je velmi oblíbeným
sladidlem (vzhledem k tomu, že se jedná o odpad při zpracování kukuřice), je velmi
levná a má větší sladivost než bílý cukr, tudíž jí je třeba méně – najdeme ji v nápojích,
sušenkách, čokoládách, sladkém pečivu a celé řadě dalších potravin.
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SLOŽENé CUKRY
Složené cukry, zejména škroby, mají naopak glykemický index nízký, tzn., že při jejich
příjmu nedochází k prudkému zvýšení krevního cukru a k následnému propadu – glukóza
se z nich uvolňuje postupně a tělo ji postupně zpracovává.
Z hlediska zdraví je nejprospěšnější udržovat co nejstálejší hladinu krevního cukru,
což umožňují složené cukry obsažené v zelenině, ovoci, luštěninách a celozrnných
obilovinách. jejich denní příjem by měl dosáhnout až 80 % celkového denního příjmu
cukrů.
Omezíme-li příjem sladkostí, bílé mouky a slazených nápojů, nebude dítě přijímat
„prázdné kalorie”, ale přijme daleko více prospěšných látek a bude tak zdravější.
Složené cukry ve formě škrobů obsažené v potravinách rostlinného původu obsahují
navíc i prospěšné minerály, vitaminy a vlákninu, která čistí střevní stěnu a rovněž
zpomaluje vstřebávání některých nežádoucích látek z potravy, např. cholesterolu.
Svačinky nabízené dětem v bistrech a rychlých občerstveních obsahují z velké části
bílou mouku, řepný cukr a trestuhodný obsah konzervantů, barviv a ochucovadel. Tato
kombinace je zcela nevhodná a ve zdravém jídelníčku nemá místo. Nesrovnatelně
prospěšnější je podávat dětem například ovesné placičky, domácí perník částečně
z celozrnné mouky, celozrnný rohlík, ořechy s rozumnou porcí sušeného ovoce nebo
semínek či ovoce s čistým zakysaným mléčným výrobkem.
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Existují různé soli hořčíku…

^

Proc zvolit Magnesium 300+?
^^

HORCÍK

Glycerofosfát hořečnatý
a uhličitan hořečnatý
ve složení přípravku
zajišťují přísun
Magnesium 300
300 mg hořčíku denně.

M INE R ÁLY

Selen přispívá k normální funkci
imunitního systému
a k ochraně buněk
před oxidativním stresem.

VITAMÍNY
Vitamíny B6 a B12 přispívají
k normální činnosti nervové soustavy.
Vitamíny B2, B3, B5 a B6 přispívají
k normálnímu energetickému metabolismu.

^

Víc než jen magnézium!
DOPLNĚK STRAVY

Bolesti?
Poranění?
Operace?
než
ginální, více
Obsahuje ori
aci
nou kombin
50 let ověře
ožek.
přírodních sl

Aby bolest nebolela!
Traumeel� S se tradičně užívá ke zmírnění bolesti při
lehkých a středně těžkých poraněních pohybového
aparátu.

Traumeel® S
mast

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.
Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

www.traumeel.cz

Homeopatie a sport
Praktické informace o využití
homeopatie ve sportovní medicíně!
jedinečná kniha svého druhu
v české republice!
Zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo na www.grada.cz
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