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A vaše děti také vedete k soti-
daritě?
Thea zatím učím půjčovat hračkg a děLit

se o sušenkg. l kdgž teď si [epi[ v naší
nové hře pro nejmenší a odmítaL mi půjčit
ucho princezng. Hru ,,Pohádkoví Lepíci"
mimochodem můžete dostat ve své Lé-

kárně. Pomocí samolepek si děti sestavují
pohádkové bgtosti. Kdgž nrá pak princez-
na rohg čerta, dětj se smějí jako b|ázni.
A Justýnka, které je sedm [et, jíž samo-
zíejmé chápe, o čem je pomoc druhým.
A snaží se, i kdgž to někdg přechází v boj
o každého pejska na ulici.

Chce si vzit cizi pejskg?
Ano. Tvrdí, že kdgž jsou přivázaní a čekají,

tak jsou určitě nešťastní a mg si je musí-
me vzít domů. Takže pozor na nás.

Jak pečujete o zdravi své a své
rodinU?
Základem je strava. To je naše pohonná
sí|a a zdroj energie. A není to o tom, že
musíme mít něco drahého, nebo Bio. Dů-
Ležité je držet se přirozenosti a jíst jed-
noduché, čerstvé a zdravé potraving. Děti
si bohužel často raději dají bonbon než
jablko, stejně jako dospělí. ]á mám na-
příkLad sLabost pro hamburgerg. Fakt si
užívám tu kgseLou okurčjčku uprostřed
houskg. )e přirozené občas hřešit. ALe je

důtežité mít v sobě základ a vědět už

o dětství, co je zdravé jídlo a co jen prů-

mgslová hmota. A od toho tadg jsou ma-
minkg, které převážně vaři, )á třeba děti
naučila jíst Pick|es! Já ho mituji a Justýn-
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ka, která chodí do 2. třidv, ho ze začátku
moc nemusela, ale vgmgslela jsem fintu,
že se dá přisl,adit. A dnes ho má ráda jako
napříktad kgseLé okurkg. Přitom je to vi-
tamínová bomba, na zimu ideá|ní.
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Co je to pickles?
Stará dobrá kvašená zelenina. ZeLi, mrkev,

cibuLe a sů[. Každý si ji kl,idně může v9ro-
bjt sám, nebo koupit ve zdravé výživě. )á
mám štěstí, protože saLátg pickLes s Fon-
dem Sidus sami vgrábíme a dodáváme do
škol"ních jídelen. Je to můj oblíbený pro-
jeki, kterg jsme spustiLi |oni. Mám velkou
radost za každou školu, která dětem na-
bídne něco tak zdravého k obědu,

A Vaše pláng na podzim?
Pouštět s dětmi drakg a os|avit s manže-
Lem jeho narozening v Mariánských Láz-

ních. Žijeme v centru Prahg, takže každg
únjk do přírodg a na čerstvý vzduch mne

naplňuje radostí. Pocházím z Krnova, kde
jsou překrásné l"esg. Tg mi tadg chgbí, ale
zase na druhou stranu mám možnost pra-

covat podle svých představ.

Fond Sidus funguje od roku 2OO6
a věnuje se pomoci hlavně Pediatric-
ké ktinice UK 2. LF Fakultni nemocni-
ce v Motole, Dětské klinice Fakultni
nemocnice olomouc a pediatrickému
oddětení Nemocnice na Bulovce, stej-
ně jako i konkrétnim dětskgm paci-
entům, kterým pomáhá zejména s fi-
nančni podporou těžko zaiistitetnýGh
potřeb. Redakce
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