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Nošení dětí v šátcích – pouze móda či správná věc?
Otázka nošení dětí v šátcích je jedna z
nejkladenějších otázek budoucích či již
starajících se maminek. Jaký šátek vybrat, z
jakého materiálu, jak dlouhý a jak ho vůbec
nosit? O to se zajímá každý rodič, který se
rozhodne své děťátko nosit na čerstvý vzduch
alternativním způsobem. Je tedy nošení dětí v
šátcích správnou věcí či může dokonce dětem
uškodit? Přečtěte si dále, jaký jsme si na
alternativní způsob přenášení pro děti udělali
názor při shánění informací a ptaní se několika
maminek.

Proč bych tedy měla miminko nosit v
šátku?
Dostupnost kamkoliv – pro maminky, které
chodí nejraději na procházky samy či si jen
čistě potřebují ve všední den něco zařídit je
šátek skvělým řešením. Dostanou se kamkoliv
a nejsou odkázány na pomoc druhých.
Nemusejí se tahat s kočárky, ani kličkovat mezi
přecpanou ulicí.
Volné pole působnosti – každé děťátko
někdy pláče. My musíme ale fungovat stále a
proto se nám vždy hodí mít volné ruce a jen se
jemně pohupovat a děťátko při zvuku
maminčina srdce, které ho uklidňuje, se
rychleji utiší.
Děťátko se cítí v bezpečí – tato věta není jen
výplodem lidské fantazie. Děťátko je při svém
embryonálním vývoje pouze s maminkou,
takže prostředí v matčině náručí je mu
nejbližší. Cítí její tep, teplo a lépe se vyrovnává
s vnějšími podněty jako je hluk nebo světlo.
Přirozená poloha – děťátko v maminčině
děloze je schoulené do klubíčka, takže na
rozdíl od ležení na zádíčkách v kočárku, mu je
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tato poloha mnohem pohodlnější.
Tatínek – nošení v šátku, stejně jako jízda v
kočárku, není samozřejmě jen pro maminky.,
protože jak nejlépe navázat vztah se svým
malinkým uzlíčkem, než ho nosit na hrudi a
cítit jeho teplo?
Problém skoro všech maminek – spoustu
maminek si hlavně v dnešní době stěžuje na
nespavost svého miminka. Je dokázáno, že v
šátcích miminka snáze usínají.

Šátek, vak či klokanka?
Když už jsme se tedy rozhodli, že místo kočárku zvolíme alternativní metodu, co bychom
si měli zvolit. V dnešní době je velice těžké se
rozhodnout, protože nám dnešní trh nabízí
leckterá řešení. My jsme sestavily článek o tom,
jaké varianty můžete zvolit a jaké řešení je nejvhodnější zrovna pro vaše miminko. Pokud se
vám jeden z našich variant zalíbí, můžete se o
něm podrobněji dočíst na internetu či v knihách.
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Šátek – nejuniverzálnější pomůckou na nošení
dětí je pevný šátek, kde můžeme nosit jak
miminka, tak starší děti. Existují různé druhy
uvazování šátků, které jsou pohodlné jak pro
vás, ale samozřejmě i pro miminko. Zde jsou
dva druhy vázání.
Ergonomická nosítka – jsou dobrou volbou
pro nošení starších dětí. Můžete v nich nosit
děti jak na zádech, tak na boku a je s nimi lehčí
manipulace než s šátkem. Jsou vhodné jak na
dlouhé výlety, tak na nošení doma. Srovnání
nosítek naleznete na adrese nosenideti.cz.

Klokanky – jsou stejně finančně náročné jako
šátky, ale nožíčky miminka z něj visí dolů a tím
je zbytečně zatížena stydká kost. Proto nošení
dětí v klokankách NEDOPORUČEJEME.

Naše rady jsou ověřeny z velice kvalitních
stránek a recenzí, ale musíte brát v úvahu, že
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každá maminka má jiný názor a každé
mamince či tatínkovi vyhovuje něco jiného.
Proto berte náš článek pouze jako doporučení
a jako téma k zamyšlení. Přece každý rodič
chce pro své děti to nejlepší.
Denisa Suchanová – redaktorka

Tíha dnešní doby
Mluvím o takzvaném nedostatku času, který je
pro mnoho lidí specifickým doplňkem
každého dne. Velké množství lidí se nedokáže
nad něčím pozastavit, říkají, jak je život krátký.
Život je tak dlouhý, jak si ho uděláme, ať tomu
věříte nebo ne. Záleží na tom, čemu věříte. Tito
lidé jsou však jen jednoduše vytíženi a
nezvládají, co by podle nich samotných měli.
Zkrátka je to takový úprk životem, kdy se snaží
udělat, co nejvíc věcí, ale u žádné nejdou do
dané hloubky a nepozastaví se, aby ji
prozkoumali.
Víte, jak se říká: Čas jsou peníze? Žije se pořád
stejně rychle jako dřív, ale záleží, čemu svůj čas
věnujete. Většina lidí svým časem tolik plýtvá,
až je ho k dispozici málo. Každý si s danou
uspěchaností dokáže poradit, kdyby chtěl. Ale
někteří se změn, buďto bojí, nebo toho nejsou
psychicky schopni – to díky tomu, že si to tak
nastavili a řekli sobě samým. Někdo je ovšem
pln strachu a bezradný, neví, jestli se chce
pozastavit, protože má strach, že by ho něco
minulo a on se tím připravil o něco, co by se už
nemuselo nikdy vrátit. Bojí se o něco, co ještě
nemá, a tak toho chce rychle dosáhnout.
Jak může poté být takový člověk klidný? Pořád
netrpělivě nahlíží do svých elektronických
přístrojů, aby zkontroloval, jaké novinky se
udály a on se jich takto „vědomě účastnil“.
Chce být v obraze a takto „zažít“ dané věci. Ale
nic z toho si neužije. Člověk, který je tak klidný

3

Druhá cesta

Květen 2014

až se nervozitou celý třese.

možnostem a změní se Váš život…

K popsání situace se mi podařilo na webu
lidovky.cz najít tento hezký úryvek:

Petr Mutinský – šéfredaktor

„Z toho nadužívaného snažení s někým se
spojit, proboha, aspoň elektronicky na chvilku,
spatřit obdivovanou tvář na barevném
čtverečku displeje, přečíst si nejnovější fór
nebo jednořádková cizí moudra, dozvědět se
to, o čem se všude už ví – z toho se strhuje
lavina.“

Největší český festival konopí Cannafest opět v
Praze

Jak jsem již popsal, tito lidé chtějí toho tolik, že
nestíhají vůbec nic, tím dochází k přetížení,
panice, chaosu a jak nic nezvládají – protože se
na nic nezaměří, mají ten pocit, že nic
nestihnou, život je krátký a čas ubíhá čím dál
rychleji. Proč, když jsme byli dětmi, pro nás čas
neměl skoro žádnou váhu? Byl to jen časový
údaj – jednotka, která nás nezajímala. Dospělí
tak nestíhají z důvodu přetížení a upřímně,
povězte mi, kdo by chtěl vést tento
mírumilovný stresu-plný život. Když jste pod
tlakem časové doby, nic nestíháte, nikam
nechodíte včas, jakmile se někam dostavíte, už
musíte zase jinam, poté všude pospícháte, na
další věci odpovídáte si: to neřeš nebo že
nezvládáte. Vše zapomínáte nebo říkáte, jak
jste zaneprázdnění. Máte pravdu, ale tu situaci
můžete změnit.
A tak tu mám další úryvek z již zmíněného
webu:
„V poslední době lidé nepovažují za nutné si
něco pamatovat, protože jsou přesvědčeni, že
všechno najdou na internetu. Nehodlají
dodržovat předpisy, společenské zvyklosti ani
dohodnutá pravidla – a to proto, že o těch
předpisech, zvyklostech a pravidlech vůbec
neslyšeli nebo na ně taky zapomněli.“
Je to vše jen o psychickém stavu vaší mysli.
Změňte vaše myšlení, otevřete se novým
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Na holešovickém výstavišti se uskutečnil čtvrtý
ročník největšího českého veletrhu o konopí
Cannafest. Kromě tisíců příznivců konopí
zamířili do Prahy i přední světoví odborníci na
konopí. Během tří dnů jste měli příležitost
zjistit o této bylině více. Přichystány byly nejen
teoretické
informace
na
odborných
konferencích, ale také ochutnávky konopných
pochoutek.
Na téměř dvacet tisíc návštěvníků přišlo od
pátku do neděle do holešovického výstaviště,
kde měli možnost dozvědět se něco o konopí
a také získat nějaké konopné výrobky.
Organizátoři letos vsadili oproti minulým
ročníkům více na osvětu a odbornost. Hlavní
myšlenkou letošního ročníku bylo zbavit laiky
předsudků a představit léčivé účinky konopí a
další všemožné jiné využití.
Veletrhu
se
zúčastnilo,
kromě
150
vystavovatelů z 20 zemí, také téměř 30
světových odborníků, kteří hovořili první den o
průmyslovém využití konopí i o využití v
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oblasti medicíny. Druhý den se týkal výzkumu
a aplikace konopí. Celý poslední den byl
vyhrazen
přednáškám,
týkajících
se
legislativních záležitostí.

Protože festival každoročně přiláká i mladé lidi,
byla část programu zaměřena i na prevenci
zneužívání konopí jako omamné látky.
Přednášející hovořili i o negativních účincích a
také vystoupili někteří pacienti, kteří
popisovali jejich zkušenosti přímo z praxe.
Kromě již zmíněného si návštěvníci mohli užít
například cukrovinky z konopných semínek,
oblečení nebo poznat technické konopí jako
stavební materiál.
Kristýna Bouší – redaktorka

Recenze – Thajský box
Máte rádi pot, dřinu a únavu? Nebo vám stačí
před tréninkem se s každým pozdravit a po
tréninku čtyři minuty pozorovat v zrcadle, jak
krásně se ty svaly napumpovaly, a jak úžasně
budete jednoho dne vypadat. Možná, že vám
jde jen o sebeobranu, nabrat svalovou hmotu
a shodit tučné břemeno. Důvodů proč jít na
Muay Thai může být mnoho, jako důvodů proč
nejít. Tak či tak, něco vám to dá. Já sám si zde
„emocionálně vyprazdňuji“, což se dá vysvětlit
také jako odbourávání negativních pocitů,
agresivity a všech těch šílených věcí, jež
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zaměstnávají mozek dennodenně a snaží se
tělu přinést stres. Avšak nejde jen o tohle, jde o
překonání sama sebe, své vůle, kam až jste
schopni zajít. Nemůžete? Trenér přes celou
tělocvičnu „zašeptá“ slibná slůvka, která Vás
namotivují nebo naopak rovnou odrovnají.
Záleží, jaké jste povahy.
Kolik lidí v téhle době pro sebe něco dělá?
Většinou jsou zde typy, co buď jen psychicky a
pak u těch fyzicky zdatnějších jsou považováni
za slabší, anebo jen fyzicky, kteří jsou u
psychicky
zdatnějších
a
vyvinutějších
označováni za primitivnější. Ať je to tak, či tak,
člověk by pro sebe měl v téhle době dělat více
věcí. Všeho moc škodí, ale více toho než ono
také není správně. Dále je rozdíl, zdali své
aktivity děláte pro sebe či někoho jiného. Jde
Vám o fyzicko-psychický vývoj nebo jen o to se
předvést a chvástat, co všechno „děláte“?
Také je rozdíl mezi bojovým uměním a bojem
samotným. Bojové umění je totiž boj, který je
rozvětvený – tedy je více stupňů kudy se skrz
bojové umění budete časem ubírat. Například
zápasy, techniky… Dle mého bojové sporty se
uměním či bojem takto nazývají, aby nabraly
na dojmu, že nejsou tak bezostyšně tvrdé a
mají hlubší smysl. To je možné, ovšem jen
pokud se zaobíráme více věcmi, než jen bojem
samotným. A dále záleží na vašich cílech,
motivaci a přesvědčení.
Dle všeho tento boj je vlastně jen pouhý
fyzický styl vyjádření umění. Ne, popravdě je
to drsný sport, ale záleží na úhlu pohledu k
věci. Vidíme neustálé posilování, velké
spalování tuků, neustávající tempo, které je
bolestivé a pak nakonec všeho přijde toto
bezduché mlácení druhých a sebe sama. K
bolesti přijde ještě větší bolest a vše, co po
tréninku máte, jsou modřiny a neschopnost
chodit či se nějak extrémně pohybovat. Jste
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rádi, že jste přežili.
Vlastně když jsme u toho úhlu pohledu, jde o
tento narcisticky povýšený vhled absolutní
moci a vítězství. Při tréninku toho časem
zvládáte více, jste pyšní na rány, které snesete,
na námahu, jež jste ochotni podstoupit a
předehnat ve všem ostatní. Vypadám, že jsem
unavený? Ne, já jen přemýšlel, jestli nemám
zvolnit tempo, abych nebyl moc napřed. Ha,
každopádně zde je ten pravý smysl, jde o pocit
sebe-kontroly a vyprázdnění mysli. Pocit
ovládnutí své mysli i těla a v tom tkví pravá
moc člověka, ne ovládat ostatní, ale ovládnout
sebe sama. Důvod, proč je Muay Thai pro svou
tvrdost tak jedinečným bojovým uměním.
Petr Mutinský – šéfredaktor

Crack, freeware a placený
software aneb alternativy
v oblasti IT
V tomto článku se zaměříme na několik
různých typů softwaru (programů), jejich
výhody a nevýhody a prozkoumáme spolu
některé alternativy k nejčastěji používaným
programům.
Nejprve se podívejme na crack. Češi a jejich
Uložto jsou jím obzvláště proslulí. Cože to
vlastně je? Někteří to pořádně ani nevědí,
hlavně, že nemusí nic platit a nikdo jim na to
nepřijde. Crack je většinou plná verze
programu, ovšem upravená tak, aby
nekontrovala platnost licence. To z něj dělá
placený program dostupný úplně zadarmo.
Kdo by to nechtěl, že? Tuto (asi jedinou) velkou
výhodu bohužel narušuje hned několik
nevýhod. Není snad třeba říkat, že cracklé
kopie programů jsou nelegální a můžete za
jejich používání a distribuci být trestně stíháni.
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Podle mě toto však není tím nejhorším na
takovýchto
programech.
Je
dost
pravděpodobné, že na to stejně nikdo
nepřijde. Mnohem větším problémem se mi
zdá bezpečnost dat samotného uživatele.
Jelikož cracklé programy jsou upravené, je
dost možné, že obsahují virus, či něco
podobného. Říkáte si: Od čeho je antivirus?
Pokud máte cracklý i ten, tak vás moc
neochrání. I když tomu tak není, stejně
antivirus nedokáže odhalit vše a je
pravděpodobné, že si do počítače postupem
času stejně něco nataháte. Nejlepším
antivirem je stejně uživatel. Pokud je opatrný a
neinstaluje podezřelé programy, je to
mnohem lepší ochrana, než jakýkoli antivir. Já
sám nepoužívám cracky a oproti některým
jiným lidem se mi v počítači objevuje mnohem
méně virů (přesněji žádné). Další bezpečnostní
riziko vzniká faktem, že cracklé programy
většinou nejdou (nebo by se neměly)
aktualizovat. Výrobce by totiž mohl poznat, že
vlastníte nelegální kopii. Tak program
nedostává různé bezpečnostní a další
aktualizace a může tak snížit bezpečnost,
rychlost a stabilitu vašeho operačního
systému. Vůbec obecně crack, jelikož je
upravený nemusí fungovat na 100% a může
obsahovat chyby.
Když tedy nechci používat cracklé programy,
jaké jsou možnosti? Musím za každý program
platit? Mám pro vás dobrou zprávu: nemusíte.
Tímto se totiž dostáváme k další kategorii –
freewaru. Jak už název napovídá, jedná se o
software, jehož licenci obdržíte úplně
zadarmo. Většinou jsou to plně funkční
alternativní řešení pro ty, kteří si nechtějí
kupovat placené aplikace. Jejich vývojáři je
buď vyvíjejí zadarmo, ve volném čase, jsou
sponzorováni nějakou firmou, nebo dostávají
„dary“ od samotných uživatelů. Některé
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aplikace, takzvané opensource, neboli s
otevřeným zdrojovým kódem můžou být
vyvíjeny a vylepšovány lidmi po celém světě,
toto navíc napomáhá rychlejšímu odhalení
chyb. Opensource programy také většinou
mívají dobrou komunitu, která vám v případě
potíží ochotně poradí.
Poslední kategorií, která nám ještě zbývá je, jak
již asi tušíte, placený software. Je vyvíjen a
prodáván většinou jedinou organizací, ve které
pracují programátoři jako zaměstnanci. To
může, ale nemusí vést k vyšší kvalitě
programu.
Kancelářský balíček
Mezi jedny ze základních programů patří
kancelářský balíček. Vetšinou obsahuje textový
editor, tabulkový kalkulátor, program na
tvorbu prezentací a další. Zde mezi placenými
jednoznačně dominuje Microsoft Office.
Pokud si z nějakého důvodu nechcete tento
balíček kupovat, můžete si zadarmo stáhnout
například LibreOffice. Svými možnostmi se
vyrovná svému placenému bratrovi, jen si
budete muset chvíli zvykat na odlišné
rozhraní.
Grafický editor
Dále tu máme hojně využívaný bitmapový
grafický editor Adobe Photoshop. Opět i zde
máte několik dalších možností, mezi známé
patří program GIMP. Možná sice neobsahuje
úplně všechny vychytávky Photoshopu, avšak
díky tomu je zase mnohem přehlednější,
snadnější na používání a rychlejší. Když už
jsme u grafiky, uveďme si ještě, jak se obejít
bez placeného vektorového grafického
editoru, Adobe Illustratoru. Zde jednoznačně
vede Inkscape, i když Illustratoru se úplně
nevyrovná.
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Antivirus
Dále samozřejmě, co by to bylo za počítač bez
antiviru? Zde placených i neplacených existuje
velká škála a záleží, co komu lépe sedne. Já
osobně jsem si oblíbil Microsoft Security
Essentials, je jednoduchý, zbytečně nevyrušuje
a hlavně nezpomaluje počítač.
Práce s archivy
Pro ty, kteří potřebují pracovat s komprimovanými archivy doporučím místo WinRaru,
který neustále upozorňuje na to, že si máte
koupit plnou verzi program 7zip.
Operační systém
Jako poslední nám zbývá ještě samotný
operační systém. Naprostá většina lidí používá
Windows, popřípadě Mac, pouze několik lidí
ale používá operační systém založený na
Linuxu. Existuje jich totiž nepřeberné množství
a stojí za to si je alespoň vyzkoušet. Mezi
nejpoužívanější distribuce Linuxu patří Ubun-tu a Fedora, jež již dávno nejsou pouze
příkazovou
řádkou,
ale
nabízejí
plnohodnotnou alternativu ke stávajícímu
operačnímu systému.
Tak, a jsme u konce. Tento článek vám doufám
dostatečně objasnil pojmy crack, freeware a
placený software, a představil vám některé
alternativy placených programů. Určitě to ale
není tak, že není dobré kupovat placené
aplikace, případně poslat příspěvek na
některou, která je dostupná zadarmo. Naopak,
přispěním nebo koupí podpoříte a motivujete
jeho vývojáře, aby mohli vydávat nové verze
programu a nadále ho vylepšovat.
David Dostal – redaktor, grafik
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