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Editorial
Konec roku má vždy takovou zvláštní tajemnou 

atmosféru.  Večerní tma je prozářená světýlky  

stromečků, které ač mnohde září už od října, ko-

nečně nacházejí své pravé místo.  Hluk a chaos 

jakoby se ztišily a pokud se podaří i přesvědčit 

toho nahoře, že by to chtělo trošku sněhu, ne-

pořádek je uklizen pod bílou pokrývku. Všichni 

jsou plni napětí a očekávání a i ti, kteří nevěří na 

Ježíška, mají chvilku pocit, že tam nahoře přece 

jen někdo či něco musí být. Lidé k sobě občas  

a chvíli bývají i hodnější. Prostě Vánoce jsou zase 

tady a s nimi naše poslední letošní číslo.

Přečteme si v něm spoustu témat čistě vánoč-

ních. O tom, jak připravit vánoční cukroví i vá-

noční tabuli, jak vybrat ty správné dárky  i jak 

prožít tu správnou vánoční atmosféru. Nebude 

chybět ani pokračování našeho seriálu o dvojčát-

cích , také o tom, jak strávila své první Vánoce.

Za celou redakci vám proto přeji hodně pohody, 

štěstí, zdraví a lásky.

Příští rok zase na shledanou
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To, že je strava 

v těhotenství důležitá, 

asi není žádnou 

novinkou. Maminka 

zajišťuje stravu nejen 

pro své dítě, ale i pro 

své miminko a je nutné, 

aby tato strava byla 

kvalitní.

Je dobré si hned na začátku uvědomit, že 

období těhotenství není vhodnou dobou 

k razantním změnám stravovacích návyků. 

MUDr. Josef Jonáš, praktikující řízenou 

a kontrolovanou detoxikaci, uvádí: 

„Určitě není správný všeobecně rozšířený 

názor, že má žena v těhotenství jíst podle 

chuti a nemá se ohlížet doleva ani doprava. 

Už nadměrné kilogramy, které v těhoten-

ství přibere, ukazují, že její strava nebyla 

správná. Za přiměřený se pokládá váhový 

přírůstek do patnácti kilogramů. V průbě-

hu těhotenství by tedy neměl být zvyšo-

ván kalorický příjem, maximálně se může 

v poslední části těhotenství lehce zvýšit 

množství potravy, ale skutečně jen lehce, 

a ne příliš významně. Tuk, který v takovém 

případě u těhotných vzniká, se pak těžko 

shazuje a obezita, jež po těhotenství zůstá-

vá, bývá pro ženu riziková.“ 

Co si dáme 
dobrého?
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�� JAKÉ PRVKY BY V JÍDELNÍČKU 
TĚHOTNÉ ŽENY NEMĚLY CHYBĚT? 
Velmi důležitým vitaminem je kyselina listo-

vá jako prevence vývojových vad, především 

rozštěpů páteře. Je nezbytná pro tvorbu 

DNA, má vliv také na krvetvorbu a na 

prevenci některých nervových onemocnění. 

Lze ji doplňovat celozrnnými obilninami, 

brokolicí, špenátem, ořechy a některými 

luštěninami. Protože vařením se ničí, je 

potřeba ji konzumovat ve formě čerstvé, 

nevařené zeleniny, jako je třeba polníček, 

brokolice atd. 

Kyselina listová je obsažena také v játrech 

(která někteří odborníci v těhotenství 

nedoporučují), stejně jako železo, které 

nalezneme i v másle, kuřecím mase a ry-

bách (např. pstruh), v menším množství ve 

špenátu, čočce, olivovém oleji, ořechách či 

bramborech. Nemáte-li jistotu, že přijímáte 

kyseliny listové dost, jistě stojí za to doplnit 

ji těhotenskými vitamíny.  

Dalším prvkem, který je namístě v těho-

tenství hlídat, je zinek. Ten je důležitý pro 

kvalitní fungování imunity. Jako všech-

ny látky tohoto typu se i zinek nachází 

ve velkém množství v játrech, dále také 

v celozrnných obilninách, tvrdých sýrech 

či kuřatech. Větší množství zinku obsa-

hují dýňová semínka. Sója, ve které zinek 

také najdeme, zároveň obsahuje (stej-

ně jako mák i jiná semínka) látku, která 

omezuje jeho vstřebávání. Proto je třeba 

by tyto doplňkové zdroje užívat s největší 

opatrností.

Velmi příznivě působí na vývoj mozku ome-

ga-3 mastné kyseliny, a to jak ve smyslu 

duševní, tak i ve smyslu pohybové kvality. 

„Velmi dobrým zdrojem jodu, zinku a ome-

ga kyselin jsou sardinky, a tak bych se určitě 

nebránil tomu, dát si v těhotenství jednou 

či spíše dvakrát týdně krabičku sardinek, 

ať už v oleji nebo v jiném médiu,“ dopl-

ňuje MUDr. Jonáš. Na trhu je rovněž vel-

ké množství přípravků, které tuto kyselinu 

obsahují.

Všeobecně je doporučováno konzumo-

vat v těhotenství nejméně půl litru mlé-

ka denně. Lepším zdrojem vápníku však 

bývají kysané mléčné výrobky, případně 

sardinky, olivový olej či celozrnné 

obiloviny (pozor ale na pšenici, protože 

bílkovina obsažená v pšenici – gliadin – 

může mít velmi negativní vliv na lidský 

organismus). 

Těhotenství

Unilakt, to je takový kartáč na střeva, zároveň v žaludku zvětšuje svůj objem a tím napomáhá pocitu nasycení. Vyprazdňování 
je méně obtížné a dá se zamezit mnoha problémům.

Chceme-li přispět k normální hladině cholesterolu v krvi a dosáhnout příznivého účinku je nutný příjem 6 g pektinu denně.

Max denní dávka Unilaktu je 30 tablet, což je cca 10 g pektinu. Nikdy ale nezapomínejte na dostatečné množství tekutin po 
požití tablet.

Skořice, která je velmi oblíbená po celém světě, není jen výborným a chutným ko-
řením, ale i přírodním lékem na mnohé neduhy. Dodává Unilaktu příjemnou chuť 
a aroma, podporuje trávení a zabraňuje nadýmání, které bývá pro některé z nás 
velmi nepříjemné.

Unilakt, díky skořici má vlastnosti, které sni-
žují hladinu cukru v krvi a má potenciál ke 

snížení glykémie po jídle.

Česká řasa Chlorella, která je unikátem mezi 
ostatními řasami, doplňuje komplexnost Unilaktu.

Tři druhy Unilaktujsou  k dostání v lékárnách a na www.hmh.cz 
v balení: 150 g (225 tablet), 300 g (450 tablet) nebo výhodných  600 g (900 tablet) 

Doplněk stravy

Potřebujete zhubnout nebo upravit cholesterol či cukr v krvi?

Vyzkoušejte Unilakt se skořicí.
Jablečná vláknina, probiotika, řasa Chlorella, skořice, vitamín C, inulin – to vše obsahuje Unilakt.

Unilakt je  
v lékárnách již  
17 let a má své 
pevné místo na 

českém trhu  
s potravinovými 

doplňky.

1-2 s_HM Harmonie_Unilakt.indd   1 20.11.2012   12:21:21



POZOR! 
na předávkování 

vitaminem skupiny A
Určitě není nutné obávat se užívání multivitaminových doplňků stravy pro 
těhotné ženy. Nikdy nebyl objektivně prokázán jejich vliv na větší porodní 
hmotnost plodu, jak se obecně traduje.
Jelikož se v těhotenství často objeví zácpa, je jako její prevence doporučováno 
jíst dostatek syrové zeleniny, ovoce, celozrnné pečivo a dodržovat pitný režim. 

(denní doporučená dávka je 750 µg)

�� DOPORUČENÍ, JAK SE 
STRAVOVAT V TĚHOTENSTVÍ: 
1. Je lepší jíst po menších porcích něko-

likrát denně. Kromě alergizujících a ji-

nak poškozujících potravin je vhodné 

vyhýbat se také těm, které nadýmají 

a mohou způsobovat střevní dysbiózu 

i nepříjemné pocity vzhledem ke zmen-

šujícímu se prostoru v dutině břišní. 

2. Vyhýbejte se smaženým či grilovaným 

pokrmům, protože obsahují karcino-

genní látky a zatěžují organismus. Po-

zor je třeba si dát také na potraviny, 

které způsobují pálení žáhy.

www.rodinaaja.cz6

Těhotenství



3. Hlídat si dostatečný příjem neslaze-

ných tekutin by v těhotenství mělo být 

samozřejmé. Větší množství kávy nebo 

čaje se v období gravidity nedoporu-

čuje. Není vhodné pít vodu z kohout-

ku, protože ta může obsahovat hor-

mony a jiné chemické látky používané 

lidmi. Vhodný je i zelený čaj, čaj roibos 

nebo džusy, nejlépe z „necitrusové-

ho“ ovoce. S bylinnými čaji je třeba 

nakládat v těhotenství velmi opatrně.

4. Naprosto nevhodné jsou maso-

vé konzervy, sterilovaná zelenina 

a uzeniny. Naopak je velmi vhodné 

soustředit se na biopotraviny, pro-

tože konzervanty, barviva, stabili-

zátory atd. jsou pro těhotnou ženu 

několikanásobně nebezpečnější než 

pro ostatní lidi. 

5. Nutné je vyhýbat se syrovým rybám 

a syrovému masu vůbec, a to včetně 

např. kyselých ryb, které také nejsou 

upravovány tepelně. 

6. Rizikové je i pití nepasterizovaného 

mléka od krav, které neznáme, nebo 

nepasterizovaného kozího mléka. 

Takové mléko může obsahovat růz-

né původce infekcí, např. borelie. 

�� PROČ SE NEPŘEJÍDAT?
•	 Strava těhotné je velmi důležitá, pro-

tože ovlivňuje správný růst plodu. Ba-

zální metabolizmus se v těhotenství 

zvyšuje o 25 % a je tedy nutné přívod 

potravy rovněž zvýšit, a to o cca 200 

kalorií denně. Není na místě přejídání, 

ke kterému těhotnou někdy přemlou-

vá její okolí („jez, jíš za dva”).

•	 Při pravidelných kontrolách v těhoten-

ské poradně se sleduje rovnoměrný 

hmotnostní přírůstek, optimální je cca 

10-12 kg za celé těhotenství, i když 

i toto je velmi individuální. Není výjim-

kou přírůstek menší, kterým se těhotná 

v případě rovnoměrného vývoje plodu 

nemusí znepokojovat (posoudí ošet-

řující lékař). Naopak problémem bývá 

nadměrný hmotnostní přírůstek, číta-

jící někdy i více než 20 kg. Ten může 

zkomplikovat jak těhotenství, tak i po-

rod. Nemluvě o náročném „shazování 

kil” po porodu. Proto je doporučována 

racionální strava, nejen co do pestrosti, 

ale i množství potravy. Ve druhé polo-

vině těhotenství bývá trávení zhoršeno 

i zvětšením dělohy. Je proto vhodné jíst 

častěji v průběhu dne, ale menší 

porce. 

�� CO BY VE STRAVĚ NEMĚLO 
CHYBĚT?
Ve stravě by v odpovídajícím poměru měly 

být zastoupeny všechny složky potravy (bíl-

koviny – 80–100 g denně, cukry i tuky – 

60–80 g denně). Je vhodné zvýšit přívod 

bílkovin, rostlinných i živočišných. Živočišné 

bílkoviny obsahují vzácné aminokyseliny, 

které si lidský organizmus není schopen 

sám vytvořit. Do stravy zařazujeme mléko, 

sýry, z masa upřednostňujeme ryby a drů-

bež, zatímco uzeniny bychom z jídelního 

lístku měly úplně vypustit. Doporučená 

denní dávka masa je 180-250 g.

Vhodné jsou i vitaminové doplňky stravy - 

zejména vápník, hořčík, železo, jód, zinek, 

vitaminy skupiny B.

Vápník, obsažený převážně v mléčných vý-

robcích, je nezbytný pro kostní metaboli-

zmus matky i plodu, pro krevní srážlivost 

a dobrou funkci nervově-svalového systému.

Těhotenství klade zvýšený nárok na příjem 

železa, který obvyklá strava nemůže splnit. 

Je proto vhodné, aby těhotná žena od 4. 

měsíce těhotenství užívala železo v tableto-

vé formě. U chudokrevných se požadovaná 

denní dávka ještě zvyšuje.

Pro krvetvorbu a normální vývin plodu je 

důležitá i kyselina listová, obsažená ve 

všech těhotenských multivitaminových pří-

pravcích.

�� PITNÝ REŽIM
Pitný režim znamená rovnoměrný denní pří-

jem 2 - 3 l tekutin. V případě zvýšeného vý-

deje tekutin, např. v horku pocením, je třeba 

zvýšenému výdeji přizpůsobit i jeho příjem. 

POZOR! Stejně škodlivým je opak: Nadměrný 

příjem tekutin zatěžuje ledviny těhotné ženy.

K pití je nejvhodnější pramenitá voda, nej-

lépe bez sycení CO
2
, který způsobuje na-

dýmání. Slazené a ochucované vody nejsou 

vhodné, stejně jako nápoje s chininem. 

Bylinkové čaje konzumujte po předchozí 

poradě s porodníkem, některé byliny ne-

jsou v těhotenství vhodné (nejsou vhodné 

byliny, které mohou zvýšit napětí děložního 

svalu, vyvolat děložní stahy, stejně tak by-

liny, které mohou působit silně tlumivě na 

nervový systém).

Zdroj: MUDr. Josef Jonáš, článek Strava  

a těhotenství, Joalis info – Bulletin 

informační a celostní medicíny,  

babyonine.cz

Foto: SAMphoto.cz

Moje rodina 70 x 297

Doplnìk stravy. Žádejte v lékárnách.
www.capimin.cz

DiaChrom se sukralózou
je sladidlo nové generace,
které je mimoøádnì vhodné 
na peèení a vaøení. 
Je 3 x sladší než cukr, ale 
má o 70 % ménì kalorií. 
Jeho pøíjemnou sladkou 
chu� ocení nejen diabetici, 
ale všichni, kdo omezují 
pøíjem bílého cukru a chtìjí 
sladit zdravì.

Další recepty a informace najdete 
na stránkách www.diachrom.cz



Co si zabalit 
do porodnice? 
Také čekáte miminko a přemýšlíte, 

co jste zapomněla zabalit do tašky, 

kterou si berete s sebou?

Tašku je dobré mít nachystanou pěkně po 

ruce již několik dní před očekávaným ter-

mínem porodu. 

Nikdy totiž nevíte, jaké nepředvídané udá-

losti nastanou, může vám prasknout voda 

nebo se vyskytnout jiné nečekané kom-

plikace… Pokud pojedete do porodnice 

narychlo, není většinou čas, nálada ani 

myšlenky na nějaké to baleníčko, takže na-

chystanou tašku jistě oceníte. 

Porodnice sice uvádějí, co vše vám poskyt-

nou zdarma během vašeho pobytu jak pro 

děťátko, tak pro vás, rodičku, ale vždy je 

lépe přibalit raději nějakou tu věc navíc, než 

abyste pak musely honit novopečeného ta-

tínka. Ten by totiž v návalu radosti z přícho-

du vašeho potomka na svět nemusel doma 

vůbec nic najít, raději tedy na něho moc 

nespoléhejte! 

www.rodinaaja.cz8
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•	 jednorázové pleny (asi 30 kusů)
•	 látkové pleny (asi 3 kusy)
•	 dětské hygienické vlhčené ubrousky
•	 mycí přípravek, krém na prevenci opruzenin bez obsahu 

zinku, olejíček vše určené výrobcem na ošetření dětské jem-
né pokožky

•	 vatové tyčinky do oušek a nosánku
•	 kartáček na vlásky
•	 rychlozavinovačku, dečku
•	 oblečení na cestu domů

Potřeby do porodnice 
pro miminko

Potřeby 
do porodnice 
pro maminku

•	 ručníky
•	 boty na přezutí + teplé 

ponožky
•	 hygienické potřeby – kartáček na zuby, pastu, hřeben, šampón, 

mýdlo, krém, jelení lůj
•	 manikúru
•	 jemný toaletní papír, papírové kapesníky, vlhčené hygienické 

ubrousky
•	 porodnické vložky
•	 spodní kalhotky
•	 prsní vložky
•	 kojící podprsenky 
•	 noční košili + župan
•	 mobilní telefon + nabíječku
•	 něco na čtení
•	 fotoaparát
•	 pití, musli tyčinky nebo něco lehkého k jídlu
•	 všechny potřebné doklady pro lékaře i matriku (těhotenskou 

průkazku, průkazku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, 
rodné listy obou rodičů nebo oddací list, či ověřené svolení 
partnera, jehož příjmení váš potomek ponese, připravená 
jména dětí pro obě pohlaví

Nakonec nezapomeňte mít stále na telefonu osobu, která s vámi ten 

váš „velký den” včetně porodu bude absolvovat a držet vás pevně za 

ruku, když vám nebude zrovna do zpěvu!

Zdroj: Naseporodnice.cz

Foto: SAMphoto.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Mast je lék  
k vnějšímu použití. Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum. 

K dostání v lékárně. 

Pokožka novorozence je velmi tenká a tak náchylná 
k poškození. Bepanthen® Mast je ideální prostředek 
pro každodenní prevenci a léčbu opruzenin 
dětského zadečku. Chrání před vznikem opruzenin 
a také léčí již vzniklé opruzeniny. Používejte ji při každém 
přebalení – pouze na čistou a suchou pokožku.

Bepanthen® Mast:
 neobsahuje zinek, který vysušuje pokožku
 neobsahuje parfemaci ani konzervační látky
 udržuje pokožku v optimální hladině vlhkosti
 má klinicky prověřený účinek

www.bepanthen.cz
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�� 0.– 4. TÝDEN
Deset dní po oplození se shluk buněk začne 

přeměňovat v embryo, zárodek se zužuje 

do špičky a připomíná slzu. Před menstru-

ací se u vás mohou objevit těhotenské ob-

tíže podobné premenstruačním, samotné 

těhotenství ale nemusíte v prvních týdnech 

vůbec postřehnout. Gynekolog může gravi-

ditu potvrdit krevními testy podle množství 

těhotenského hormonu v krvi. Na konci 

menstruačního cyklu si udělejte těhotenský 

test (spolehlivost je téměř 100 % ). Omezte 

příjem alkoholu, nekuřte, neužívejte dro-

gy. Buďte v relativním klidu, první týdny 

jsou pro dobrý vývoj vašeho děťátka důle-

žité.  Užívejte vitmíny s kyselinou listovou, 

které zabrání vzniku vývojových vad.

�� 4.– 8. TÝDEN
Zárodek má tvar písmene C. Ve 4. týdnu 

měří cca 0,1 cm, v 8. týdnu cca 2,5–4cm. 

Vyvíjí se mozek, jsou patrné končetiny i ob-

ličej, v srdci začíná kolovat krev. Můžete 

trpět nevolností, bolestmi prsou, změnami 

nálad, uvnitř vašeho těla začíná docházet 

k nejrůznějším změnám. Nevolnosti mů-

žete zmírnit bylinkovými čaji, pokud máte 

silný pocit na zvracení, posaďte se na židli 

a předkloňte hlavu na několik vteřin mezi 

nohy. Gynekologa vyhledejte až po vyne-

chání menses – první těhotenská prohlídka 

vás čeká většinou mezi 5.–10. týdnem. 

�� 8.– 12. TÝDEN
Vašemu děťátku se vyvíjí mozek a centrální 

nervová soustava. V 8. týdnu měří 2,5–4 

cm a váží 3–5 g, ve 12. týdnu měří 7–9 cm 

a váží 13–15 g. 12. týdnem končí embryo-

nální vývoj a začínáme hovořit o plodu. V té 

době máte plnější, ale také citlivější prsy, 

pociťujete zvýšenou únavu a máte větší po-

třebu spánku. Objevuje se take poševní vý-

tok a vaše chutě se mění stejně rychle jako 

vaše nálada. Zvyšte příjem tekutin a vyva-

rujte se užívání léků. Nebojte se fyzické ak-

tivity, váš plod je chráněn děložní stěnou, 

plodovými obaly a plodovou vodou, v pří-

padě rizikového těhotenství to samozřejmě 

neplatí. V této době také absolvujete vstup-

ní těhotenské vyšetření a screeningové ult-

razvukové vyšetření (měření délky, hlavičky, 

délky nosní kosti a měření tloušťky záhlaví, 

zároveň první vyloučení vývojových vad). 

Pokračujte v konzumaci těhotenských vita-

min, můžete přidat i krém proti striím jako 

prevenci vzniku pajizévek.

�� 12.– 16. TÝDEN
Vaše děťátko ve 12. týdnu měří 7–9 cm, 

v 16. týdnu 10–16 cm. Uzrávají mu žlázy 

s vnitřní sekrecí, jsou rozlišeny pohlavní žlá-

zy, plod má vyvinutou tvář. Tělíčko začínají 

pokrývat jemné chloupky (tzv. lanugo) pla-

centa přejímá funkci výživy plodu. Zvětšuje 

se vám děloha, která začíná přesahovat do 

břicha, čímž tlačí na pánevní a břišní orgá-

ny. Stabilizují se hormonální hladiny v krvi 

a organismus se těhotenství plně přizpůso-

buje. Vytrácejí se nevolnosti, zmenšuje se 

pocit úzkosti. 14. týdnem pak začíná druhý 

trimestr. Váš krevní oběh i fyzickou kondici 

povzbudí cvičení, při kterém se soustřeď-

te na správné držení těla. V 16. týdnu vás 

čeká další kontrola, během které se provádí 

další screening, při kterém vám bude ode-
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Jste těhotná a zvědavá, co všechno se odehrává ve vašem těle 

a to nejen s vámi, ale i s vaším miminkem?  

Těhotenství 
měsíc po měsíci
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braná krev, absolvujete běžnou poradnu 

(měření tlaku, hmotnosti, pohmatové vy-

šetření) a provedeno ultrazvukové měření 

(délka plodu, hlavičky, bříška a nožiček).  

�� 16.– 20. TÝDEN
V 16. týdnu vaše dítě měří 16 cm a váží 

200 g, ve 20. týdnu měří 25 cm a váží 

280 g. Díky vývoji mimických svalů mhouří 

oči, mračí se, otevírá pusu nebo se usmí-

vá a v kostech je už tolik vápníku, že jsou 

viditelné rentgenem. Kolem 18. týdne ucí-

títe první pohyby, plod již slyší vaše srdeční 

ozvy. V děloze je přibližně 200 ml plodové 

vody a na vašich typických partiích (na bříš-

ku, bocích, hýždích) se začíná ukládat tuk. 

Díky vyšší srdeční frekvenci dochází ke zvý-

šenému prokrvení (můžete krvácet z nosu) 

a citlivosti prsů. Miminko vás vnímá – mluv-

te na něj, pouštějte mu hudbu, hlaďte si 

bříško. Mžete vyzkoušet i některý z prena-

tálních výukových program. Koncem 16. 

týdne pominulo hlavní nebezpečí potratu 

a o jiném stavu byste měla informovat 

svého zaměstnavatele. Při kancelářských 

profesích dodržujte pravidelné přestávky 

a seďte s nohama nahoře. Často svačte, 

zmírníte tím nevolnost a dodáte energii 

(vhodné jsou sušenky, ovoce a ořechy, ale 

ne arašídy). Ve 20. týdnu  kromě běžných 

vyšetření se provádí další UZ screening, 

podrobné vyšetření určí polohu plodu, veli-

kost jednotlivých částí těla, uložení placen-

ty, množství plodové vody, vyšetření vyloučí 

srdeční vady plodu.

�� 20.– 24. TÝDEN
Ve 20. týdnu vaše dítě měří 25 cm a váží 280 

g, ve 24, týdnu měří  30 cm a váží 500 g. Ze-

siluje mu kůže, na hlavičce jsou patrné vlás-

ky a na prstech nehtíky. Zažívací ústrojí je vy-

vinuté natolik, že dítě polyká malé množství 

plodové vody a vylučuje ji ve formě moči. 

Vaše gravidita je již patrná na první pohled, 

děloha utlačuje okolní orgány, což vyvolává 

časté močení, může způsobit zažívací potíže 

a zácpu. Prsy produkují mlezivo a na bříšku 

se začínají objevovat pajizévky (strie), které 

po porodu částěčně zmizí. Nejezte tučná 

a kořeněná jídla, která způsobují pálení 

žáhy.  Noste obuv s nízkou podrážkou, ma-

sírujte bradavky olejíčkem, do jídelníčku za-

komponujte dostatek zeleniny a celozrnné-

ho pečiva, předejdete tak zácpě. Pokračujte 

v konzumaci vitaminů a nezapomínejte pro-

mazávat bříško. Dodržujte pitný režim (min. 

2 litry tekutin denně). V této době vás čeká 

další návštěva poradny (vyšetření děložního 

čípku, měření výška děložního fundu, zjiště-

ní stavu dělohy, zhodnocení celkového stavu 

se zaměřením na dolní končetiny (mohou se 

začít vyskytovat otoky), měření srdečních 

ozvů plodu – jejich frekvence se pohybuje 

mezi 120–160 údery)

�� 24.– 28. TÝDEN
Ve 24. týdnu vaše dítě měří 30 cm a váží 

500 g, ve 28. Týdnu měří 35 cm a váží 110 

g.  Děťátko zatíná pěsti, hýbe rychle ru-

kama a nohama a ve 26. týdnu má plně 

vyvinuté modré oči, které často otevírá. 

Ve 27. týdnu má při předčasném porodu 

85% šanci na přežití. Vaše děloha dosahu-

je vysoko nad rovinu pupku. Pohyby plodu 

způsobují bolesti žeber, zmírníte je ležením 

na boku a začněte si pořizovat základní vý-

bavu. Dbejte na dostatečný přísun vápníku 

a železa a také dalších vitaminů (vyvážené 

množství naleznete v těhotenských vitami-

nech), důležitá je vyvážená a energeticky 

bohatá strava. Kromě běžné poradny ve 

24. a 28. týdnu můžete ve 26. týdnu pod-

stoupit zátěžový test na záchyt těhotenské 

cukrovky, vyšetření děložního čípku, pohy-

bů plodu, srdeční frekvence nebo zvukové 

detekce ozev a biometrie (plod by měl vážit 

ve 24. týdnu 500 g).  
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�� 28.– 32. TÝDEN 
Ve 28. týdnu vaše dítě měří 35 cm a váží 

1100 g, ve 32. týdnu měří 40–42 cm a váží 

1800–2000 g. Děťátko se obaluje tukem, 

má již plně vyvinut mozek. Nepanikařte, 

pokud není k pánevnímu dnu otočené hla-

vičkou, nic to neznamená, zbývá dost času, 

aby se do porodu otočilo správně. Vy jste 

stále pomalejší a nemotornější. Mohou vás 

trápit bolesti zad, otoky nohou a prstů na 

rukou. Pomocí speciálních cviků se začnětě 

připravovat na porod. Nezatěžujte se příliš 

psychicky, naučte se každý den relaxovat 

a cvičit dýchání. Trénujte podřepy (rozšiřují 

pánev a roztahují hráz) a nevystavujte se ri-

ziku předčasného porodu. Plod je ještě ne-

zralý a v porodnici by o něj muselo být po-

staráno dlouhé týdny. Běžná poradna vás 

čeká pravidelně po 14 dnech. Ve 28. týdnu 

se zjišťuje hladina železa v krvi, mezi 30.–

32. týdnem se provádí již třetí UZ screenin-

gové vyšetření (je možné zachytit genetické 

dispozice plodu a také růstovou retardaci).

�� 32.– 36. TÝDEN
Ve 32. týdnu vaše dítě měří 42 cm a váží 

2000 g, ve 36. týdnu měří 45 cm a váží 

2500–2700 g. V tomto období z vás doslo-

va vysává vápník (dodávejte v tabletkách, 

nebo v mléčných výrobcích!), je téměř při-

praven na plnohodnotný život a poslouchá 

okolní zvuky. Občas vás vyleká kopnutím, 

ale většinu času stejně prospí.  A brzy za-

čne sestupovat níže v děloze. Její objem 

se zvětšil až 500x, cítíte se plná a těžká.  

Zmenšete porce jídla, často odpočívejte, 

zhluboka dýchejte, zpomalte tempo a udr-

žujte si dobrou náladu.  Mezi 32.–34. týd-

nem vás čeká nástup na mateřskou dovo-

lenou. Kupte si několik dobře padnoucích 

podprsenek, při jízdě autem dělejte často 

přestávky a pokud možno sama vůz neřiď-

te. Dobrým pomocníkem je speciální pás 

pro těhotné. Pravidelně se procházejte na 

čerstvém vzduchu, naplánujte koupi kočár-

ku a zabalte si tašku do porodnice. Čeká 

vás další poradna, při které se zjišťuje po-

hybová aktivita a srdeční ozvy plodu, vnitř-

ní gynekologické vyšetření posoudí stav 

děložního hrdla a tím i riziko předčasného 

porodu. Nezapomeňte nahlásit eventuální 

setkání s infekčními chorobami.

�� 36.– 40. TÝDEN
V 36. týdnu vaše dítě měří 45 cm a váží 

2500–2700 g, v 38.–40. týdnu měří 50 cm 

a váží 3500 g.  Má charakteristické rysy –  

tento měsíc proběhne veškeré zakulacení 

(za toto období přibere celý kilogram v po-

době podkožního tuku), jeho kůže je růžo-

vá a napjatá. Obtížně se vám dýchá, ale již 

brzy začne plod sestupovat do porodních 

cest a tím se vám uleví od tlaku na žebra 

a vnitřní orgány. Každým dnem vás mohou 

překvapit porodní stahy, odtok plodové 

vody a hlenové zátky, což ohlašuje začá-

tek první doby porodní a čas na přesun do 

porodnice! Harmonie a pohody dosáhnete 

cvičením jógy, relaxováním při hudbě nebo 

aromaterapií (pozor na výběr esence). Vy-

varujte se dlouhého ležení na zádech, moh-

lo by dojít k pocitu na omdlení a nebojte 

se porodu, v porodnici o vás bude dobře 

postaráno! Kontroly v této době probíhají 

častěji, a to jednou za týden ve 36. týdnu 

podstoupíte mikrobiologické vyšetření po-

ševního prostředí a měla byste začít na-

vštěvovat poradnu v porodnici, kde jste se 

rozhodla přivést potomka na svět.

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: Těhotenství týden po týdnu, mamin-

kam.cz

www.rodinaaja.cz14

Těhotenství



Ptám se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. 
Jako bych našel pecku a dělal kolem ní ťrešeň. Nebo švestku. 

Podle toho, co seberu. Jádro každého p̌ríběhu jsem našel na cestě. 
Byl to ťreba zážitek, s nímž se mi někdo svě̌ril, nebo jen věta 

zaslechnutá od vedlejšího stolu v restauraci. Moje práce spočívá v tom, 
že si p̌redstavuju, co bylo p̌redtím a co potom, a hledám v matěrštině 
slova, která dovedou vrátit dávno snědenému ovoci dužinu a šťávu. 

Kéž by vám to chutnalo.

POVÍDKY a NOVÉ POVÍDKY 
Zdeňka Svěráka 
v exkluzivním dárkovém balení.

Inzerát do Moje rodina a já 12-2012 - Zdeněk Svěrák.indd   1 23.11.2012   12:49:03
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Svět nejmenších

Nastává období dětských kašlů a vy jste po návštěvě lékárny rozpačitá. 

Trápí dítě suchý, či vlhký kašel? Má vykašlávat, nebo je zapotřebí kašel 

tišit? A jde jen o kašel, nebo je předzvěstí něčeho vážnějšího?

Rozeznáte dětský 

KAŠEL?
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„Kašel je častým a důležitým příznakem 

onemocnění dýchacího ústrojí,“ říká MUDr. 

Jana Rydlová, primářka dětské léčebny. 

„Nejčastěji je vyvolán změnami v nosohlta-

nu, hrtanu a průduškách.“ 

�� ROZLIŠUJEME TYTO DRUHY 
KAŠLE
•	 suchý, dráždivý, který dítě vyčerpává, 

namáhá jeho hrudník a břišní svalstvo.  

•	 vlhký s tvorbou hlenovitého až hni-

savého sekretu (tzv. sputa). Malé děti 

neumějí vykašlávat a tak hleny poly-

kají. 

•	 hrubý, štěkavý až chraptivý kašel je ty-

pický pro zánět hrtanu 

•	 zajíkavý, připomínající zakokrhání ko-

houta se vyskytuje výjimečně i dnes, 

jde o černý (dávivý) kašel 

Příčinou akutního kašle je většinou akutní 

zánět horních nebo dolních cest dýchacích, 

trvá-li kašel déle než 3 týdny, mluvíme o kaš-

li protrahovaném. Kýchání, rýma současně 

s kašlem svědčí často pro banální infekci 

horních dýchacích cest. Pro záněty průdušek 

a plic je typický na začátku onemocnění su-

chý, dráždivý kašel, který se během nemoci 

mění na vlhký. Často mívají děti horečku, 

někdy i dušnost. Objeví-li se kašel náhle 

v souvislosti s jídlem, je podezření u dítěte 

na vdechnutí (aspiraci) potravy. 

Dráždivý, suchý kašel, který vzniká v zá-

chvatech více v noci nebo po námaze se vy-

skytuje u průduškového astmatu. Pro toto 

onemocnění jsou typické stavy ztíženého 

dýchání také spíše v noci a po námaze. 

Pro lékaře je velmi důležité, když maminka 

kašel důkladně popíše a neopomene zdů-

raznit případně další příznaky onemocnění 

jako je horečka, bolesti v krku, zvracení 

apod. 

�� KDY JE TŘEBA ZAJÍT K LÉKAŘI? 
Obecně platí, že čím menší dítě, tím je 

třeba být ostražitější. I u tzv. obyčejného 

„nachlazení“ se může stav zkomplikovat 

například zánětem středního ucha nebo 

zánětem průdušek. U větších dětí zvládnou 

často maminky kašel při zánětu horních 

cest dýchacích (rýma, suchý kašel, škrábání 

v krku) vyléčit samy. 

Léčba jednotlivých druhů kašle se řídí samo-

zřejmě základním onemocněním. Je třeba 

zdůraznit, že kašel u dítěte nelze podceňo-

vat, zvláště trvá-li již několik dnů nebo je do-

provázen dalšími příznaky jako je horečka, 

zvracení, ztížené dýchání atd. a ihned ne-

chat dítě vyšetřit dětským lékařem! Samot-

né vyšetření není nijak bolestivé. Je nutné 

s lékařem spolupracovat a informovat ho, 

jak dlouho trápí dítě kašel, jestli je provázen 

teplotami, rýmou, bolestmi v krku, hlavy. 

�� MŮŽEME KAŠLI PŘEDEJÍT? 
V rámci prevence onemocnění dýchacích 

cest, která jsou příčinou různých druhů kašle, 

je kladen důraz na pravidelnou tělesnou ak-

tivitu, cvičení, které zvyšují tělesnou zdatnost 

a výkonnost dětí. Důležitá je rovněž správ-

ná výživa a pobyt dětí v lázních, kde je vel-

mi příznivé klima právě pro děti s častými 

onemocněními dýchacích cest. 

�� MŮŽEME NA VLHKÝ KAŠEL 
ZAKOUPIT V LÉKÁRNĚ NĚJAKÝ 
PŘÍPRAVEK SAMI BEZ RECEPTU? 
Existuje samozřejmě široká škála příprav-

ků vhodných na kašel. Výhodou je tekutá 

forma, tedy komfort pro pacienta s obtí-

žemi při polykání.  

�� JAK SI MÁME PORADIT SE 
SUCHÝM KAŠLEM? 
Suchý kašel je třeba zklidňovat tlumícími 

léky. Na vlhký druh kašle se používají léky 

rozpouštějící hleny, které se pak snadno vy-

kašlávají a uvolňují se tak průdušky. Dnes 

se dává v léčbě nekomplikovaných případů 

kašle přednost nekodeinovým lékům, které 

nevedou k útlumu dechového centra. 

Zdroj: MUDr. Jana Rydlová, primářka 

dětské léčebny Lázně Luhačovice a.s, 

Doktorka.cz

Foto: SAMphoto.cz
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GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní čínská medicína

Golden produkty žádejte
ve Vaší lékárně

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest v krku

Průdušky

www.zlatepastilky.cz

Někdy je mé zpívání pěkně náročné,  
často i dva koncerty denne. Když mám 
pocit, že to mé hlasivky neutáhnou, 
vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich 
účinek je skoro okamžitý. Jsem  
narozena ve znamení Berana a jako 
taková, co si sama nevyzkouším, tomu  
nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DO-
PORUČUJI, vyzkoušejte Zlaté pastilky  
na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

ŽENŠEN + GINKO BILOBA 

Působí proti stresu, 
při rekonvalescenci
Snižuje únavu 
Zpomaluje proces stárnutí
Zvyšuje koncentraci
a prokrvení končetin
Snižuje hladinu cholesterolu
Zlepšuje paměť 

Účinky:

Čisté
přírodní

produkty

Jedinečná kombinace

Na jednej strane som rád, že veľa koncertujeme, ale zároveň 
s tým prichádza veľká záťaž na organizmus a pochopiteľne u 
mňa najmä na hlasivky. 
Našťastie som už dávnejšie, vďaka mojej profesorke spevu, 
objavil pre mňa zázračné GOLDEN – ZLATÉ PASTILKY... Tieto 
pastilky každý deň zachraňujú môj svet, ktorý mám tak rád a 
to je svet spevu  

A toto vôbec neberte ako reklamu, ale ako fakt a preto  
pastilky ODPORÚČAM všetkým, ktorí chcú mať svoj hlas  
a hrdlo v úplnom poriadku.

Váš Kuly (DESMOD)

Bolest v krku
Kašel
Ucpaný nos
Chrapot

Svěží dech
Průdušky
Hlasivky
Imunita

VÝROBKY Z NEJKVALITNĚJŠÍCH SUROVIN, KTERÉ PROCHÁZEJÍ PEČLIVOU KONTROLOU V LABORATOŘI

KVKVK AVAV LITNNĚJŠÍCH SUROROR , OC

VÝVÝV ROROR BKYKYK Z NEJKVKVK AVAV LITN

VELKÁ ČAJOVÁ KOLEKCE
Pro ty, kdo mají rádi změny a chtějí poznat 
něco nového, jsme připravili kolekci čajů. 
Rozmanitost chutí zaručuje tu správnou volbu 
ve správný čas. Kolekce obsahuje 9 druhů 
čajů: Sedmikvítek, Zázvor & Citrón & Med, 
Rakytníkový, Aronie & Šípek & Černý rybíz, 
Indiánské léto, Rooibos Malina, Yerba Maté, 
Memory of Tea a Gunpowder

MEMORY OF TEA 
PRAVÝ ČERNÝ ČAJ
Memory of Tea - vzpomínka na čaj. Na silný, 
lahodný a voňavý. Vůně čajových plantáží 
se přenese až do vašeho domova.

PAI MU TAN 
BÍLÝ ČAJ
Bílý, velmi jemný čínský čaj s lehce oříškovou chutí. 
Pai Mu Tan znamená v překladu „Bílá pivoňka“. 
Pro výrobu se sbírají bílé ochmýřené tlusté listy. 
Čaj se suší venku na vzduchu.

Výrobky můžete také zakoupit ve všech dobrých bylinářstvích a lékárnách. Vyzkoušejte i další z více než 300 druhů výrobků firmy Valdemar Grešík - 
Natura: bylinné, ovocné, černé a zelené čaje, kávu, koření, bylinné kapky a sirupy, bylinné bonbóny, masti, rostlinné silice, potravinové doplňky a jiné.

VÁNOČNÍ 
OVOCNÝ ČAJ

Stačí první pohled 
a přivonění a vánoční 

atmosféra je tu! 
Neopakovatelné aroma 

skořice a hřebíčku spolu 
s plnou pomerančovou 
chutí. Čaj chutná teplý 

i studený.

KVETOUCÍ ČAJ ČERVÁNKY
Co je to kvetoucí čaj? Je to většinou kulička či váleček 
vyrobený z ručně svazovaných lístků bílého čaje, ve kterém 
jsou skryty různé květy - např. jasmínu, lilie apod. Po vložení 
do vody se lístky rozvinou a kombinace čajových listů a květů 
poskytne chuťový i zrakový zážitek.

Valdemar Grešík - Natura s.r.o., Saská 134/60, Děčín X, tel.: 412 528 020, e-mail: eshop@gresik.cz
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�� PŘIPRAVILI JSME MALÝ 
NÁVOD...
Pro pohybový vývoj dětí do 3. měsíců je 

nejdůležitější správná poloha na zádech. 

Páteř nesmí být zatěžována v nesprávných 

směrech, snadno by se deformovala. Polo-

hy v klubíčku a hnizdečku, jsou polohy re-

laxační, ale to neznamená, že můžete takto 

dítě chovat neustále. Pomůcky na nošení 

dětí – šátky, baby vak, lehátka a autose-

dačky je třeba používat s rozvahou a nikoliv 

na celý den. Po návratu domů by se mělo 

dítě uložit na rovnou podložku, do kočár-

ku nebo do polohy na tygříka, kterou také 

lehce zvládnete.

�� NOŠENÍ
Pro věk 0 – 3. měsíce je doporučeno: 

Nošení v klubíčku a nošení mazlivé – v hníz-

dečku – ruce a nohy jsou volně pohyblivé 

a dítě si s nimi může hrát.

Pro věk 0 – 7. měsíců je doporučeno: 

Nošení na břiše/poloha tygříka – učí snad-

něji zvedat hlavičku, posiluje zádové svaly 

a trénuje předpažování rukou.

Nošení na boku v náručí – v klubíčku – vy-

hovuje potřebě schoulení v bezpečí, pod-

poruje pohyblivost kyčlí, hlavy a rukou.

Od 6. měsíce je doporučeno: Nošení 

před tělem – procvičuje držení nohou a po-

hyblivost kyčlí.

Od 7. měsíce je doporučeno: Nošení 

před břichem – napomáhá aktivovat pohyb 

z místa.

Od 10. měsíce je doporučeno: Nošení 

na kyčli – cvičení pro záda – nezapomeňte 

nosit dítě střídavě vpravo a vlevo, abyste se 

vyhnuli jednostrannému zatížení.

�� KRMENÍ Z LÁHVE
Děti, které jsou krmeny z láhve, držíme ob-

vykle stejně jako při kojení opřené o naši 

paži. Podle toho, jestli jsme praváci nebo 

leváci, podáváme mu láhev pravou nebo 

levou rukou. Střídavé přikládání jako při 

kojení, tedy odpadává. Jestliže krmíte dítě 
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Máte doma miminko a přemýšlíte, jak s ním nejlépe pracovat, 

aby se dobře rozvíjelo? Co je a co pro něj není dobré?

Pomůcky, 
které se hodí





z láhve stále na stejné straně, existuje ne-

bezpečí, že se jeho pohyby budou soustře-

dit více na jednu stranu. Krmení na klíně 

může předcházet chybnému držení těla, 

pokud přidržíte u lahve i chodidla, provádí-

te současně i cvičení nohou.

�� PŘEBALOVÁNÍ
Onemocnění kyčlí u dětí může být v kojenec-

kém věku zmírněno širokým balením, kdy 

mají děti nohy široce roznožené od sebe. Tak 

se může lépe vytvářet kloubní jamka.

�� POLOHY TĚLA
Poloha na zádech je nejjistější poloha při 

spánku.

Je-li dítě vzhůru, měli byste je častěji po-

kládat i na bříško. Děti, které hodně leží na 

bříšku, se dříve vzpírají na rukou, mají silnější 

zádové svalstvo a dříve se plazí a chodí.

Polohy na zádech a na břiše představují nej-

lepší předpoklady pro tělesný vývoj, proto 

byste měli dítě střídavě pokládat na bříško 

a na záda.

Polohu na boku byste měli aplikovat opatr-

ně. Pasivní poloha na boku může mít ne-

příznivé účinky na vývoj kyčlí, neboť vlivem 

této polohy se obě nohy nacházejí vedle 

sebe a nikoli v rozložení nutném pro zdár-

ný vývoj kyčlí.

Aktivně se dítě překulí na bok přibližně ve 

4.–5. měsíci a ze zad na bříško v 6.–7. mě-

síci, stabilně leží na boku až v 8. měsíci, kdy 

tuto polohu samo aktivně objeví.

�� SEZENÍ
Neposazujte vašeho kojence. Vyčkejte, až 

dospěje k sedu sám od sebe.

Mnohé děti jsou posazovány už v době, 

kdy ještě neumějí samy sedět, protože 

k tomu ještě není vyvinuto jejich břišní 

a zádové svalstvo. Následkem toho se 

děti při sezení překulí na bok. Mnozí ro-

diče je proto podepírají polštáři, aby se-

dět vydržely. Předčasné sezení je nebez-

pečné, může způsobit poruchy páteře, 

protože páteř bez odpovídajícího svalstva 

nedokáže dítě udržet v sedu. V 5. – 6. 

měsíci si děti ještě samy nesedají. V polo-

ze na zádech a na břiše posilují ty svalo-

vé partie, které jim sezení teprve budou 

umožňovat. Břišní a zádové svaly, nejsou 

v tomto věku ještě natolik vyvinuté, aby si 

dítě dokázalo udržet rovná záda. Některé 

děti si na základě příliš časného posazo-

vání vyvinou druh pohybu, který je ozna-

čován jako posunování po zadečku. Tyto 

děti se posunují v sedě na zadečku nebo 

na ohnuté noze pod ním vsedě směrem 

dopředu.

�� MEZNÍKY NORMÁLNÍHO PO-
HYBOVÉHO VÝVOJE V KOSTCE – 
ZÁKONITÝ POHYBOVÝ VÝVOJ
Poloha na břiše:

•	 3. – 4. měsíc: kojenec by měl být scho-

pen vzporu na loktech a pánvi

•	 6.–7. měsíc: kojenec by měl být scho-

pen vzporu na kloubech zápěstí a pán-

vi, osvojí si opěrnou funkci rukou, 

lékař ji ověřuje pomocí tzv. střemhla-

vého refl exu

•	 9.–10. měsíc: kojenec by měl být scho-

pen vzporu na rukou a kolenou, který 

je předpokladem pro lezení a sezení, 

začne si sedat na levou nebo pravou 

polovinu zadečku a objeví šikmý sed

•	 12.–16. měsíc: kojenec by měl být scho-

pen vzporu na rukou a nohou, tímto 

způsobem objeví dřep a volný stoj

Poloha na zádech:

•	 3.–4. měsíc: dítě leží rovně na zádech, 

ruce se nad tělem spojují, dítě si s nimi 

hraje před obličejem, pozoruje je 

a dává si je do úst, procvičuje si úchop 

a koordinaci očí – rukou – úst

•	 6.–7. měsíc: dítě sahá po svých nožič-

kách, procvičuje koordinaci očí – ru-

kou – nohou – úst, někdy zvedá hlavu 

z podložky, aby lépe dosáhlo na nohy 

– hovoří se o rychlém střídání napětí 

a uvolnění těla, tím se dítě učí obracet 

ze zad na bříško (obvykle v 6. měsíci 

nejprve jen přes jednu stranu a asi o 4 

týdny později v 7. měsíci i na druhou 

stranu), jde o počátek pohybu z místa

POMŮCKY PRO DĚTI

�� ZÁVĚSNÁ LEHÁTKA 
A HOUPACÍ SÍTĚ PRO KOJENCE.
Závěsná lehátka a houpací sítě vývoji dítěte 

v prvním roce života neprospívají. Dítě potře-

buje rovnou, pevnou podložku, jakákoli ne-

stabilní podložka je pro dítě nevhodná. V prv-

ních 3 měsících se vaše dítě zabývá především 

spánkem a jídlem. Vykazuje v pohybovém vý-

voji ještě tzv. refl exní chování a nejdůležitější 

je dbát na správnou péči a vhodnou polohu 

v postýlce. Od 4. měsíce má váš kojenec delší 

fáze bdění, ve kterých si procvičuje rovné le-

žení na břiše a na zádech.

�� ŠÁTEK NA NOŠENÍ
Šátky na nošení dětí jsou i u nás doporu-

čovány jako ideální transportní prostředek 

pro kojence v raném věku. Přitom je zdů-

razňován jako důležitý argument, že díky 

šátku na nošení vzniká na delší dobu úzký 

Svět nejmenších
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Kvalitní teplý

s možností prodloužení
spodním nánožníkem

fusaky
v cene 1 090 Kč

Fusak do kočárku – soutěžní otázka:

Z  jakého materiálu 
je podšívka ve fusaku?

A) 100% polyester
B)  80% bavlna 20% polyester

C)  Beránek ze 100% biobavlny

Kapsa na zadní straně fixuje

fusak proti posunutí 
v kočárku při poloze vsedě.

Rozměry cca 90 x 50 cm 

bez nánožníku, 115 x 50 cm

s nánožníkem.

Fusak je vyroben v ČR.

Správnou odpověď najdete na zde také zveřejníme seznam výherců.

Správnou odpověď 
spolu s adresou 
pro zaslání případné 
výhry prosím zasílejte 
na rodice@detskedeky.cz
Nejpozději do 15.1.2013.

Využití do všech typů
kočárků (klasické, sporťáky,

golfky).

Fusak má uprostřed zip 

a lze ho celý rozevřít.

Šňůrové stahování 
kolem hlavičky.

Otvory na protažení 
tří i pětibodových
bezpečnostních popruhů

zajišťují bezpečné použití

i sedícímu miminku.

FUSAK 210x148_Sestava 1  11/19/12  6:35 AM  Stránka 1

NOŠENÍ DĚTÍ
Naše šátky a nosítka poskytují dětem pocit bezpečí  v uklidňující blízkosti 
maminky. Maminka či tatínek mají při nošení dítěte volné ruce pro jakoukoli 
činnost  v bytě nebo venku. Šátky a nosítka nikde netlačí a při  správném vázání  
přispějí  ke zdravému vývoji dítěte   
a uleví zádům nosiče.

HOUPÁNÍ 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kolébky usnadní nejmenším dětem usínání  
– ať už podle vlastních potřeb vyberete 
provedení cestovní, závěsné nebo s pevným 
stojanem. Je prokázáno, že jemné houpání 
uklidňuje a vede k rychlejšímu usínání.
Pro větší děti a dospělé jsou úžasným místem 
pro lenošení sítě různých velikostí s nosnostmi 
až 200 kg.  Nemáte doma dost  místa pro síť? 
Nechejte se překvapit pohodlím závěsných  křesel, 
která nejsou tolik náročná na prostor. 

JANA POSPÍŠILOVÁ – maloobchod a velkoobchod 
Pekařská 870, 686 04 Kunovice
Tel./fax: 572547073, mobil: 776626550, 774626550
info@houpacisite.cz

www.houpacisite.cz
Zadejte při objednávce do poznámky heslo „MOJE RODINA A JÁ“ 
získáte 10% slevu na celý  nákup! Zboží zasíláme na dobírku do 48 hodin.
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Kvalitní teplý

s možností prodloužení
spodním nánožníkem

fusaky
v cene 1 090 Kč

Fusak do kočárku – soutěžní otázka:

Z  jakého materiálu 
je podšívka ve fusaku?

A) 100% polyester
B)  80% bavlna 20% polyester

C)  Beránek ze 100% biobavlny

Kapsa na zadní straně fixuje

fusak proti posunutí 
v kočárku při poloze vsedě.

Rozměry cca 90 x 50 cm 

bez nánožníku, 115 x 50 cm

s nánožníkem.

Fusak je vyroben v ČR.

Správnou odpověď najdete na zde také zveřejníme seznam výherců.

Správnou odpověď 
spolu s adresou 
pro zaslání případné 
výhry prosím zasílejte 
na rodice@detskedeky.cz
Nejpozději do 15.1.2013.

Využití do všech typů
kočárků (klasické, sporťáky,

golfky).

Fusak má uprostřed zip 

a lze ho celý rozevřít.

Šňůrové stahování 
kolem hlavičky.

Otvory na protažení 
tří i pětibodových
bezpečnostních popruhů

zajišťují bezpečné použití

i sedícímu miminku.
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tělesný kontakt mezi dítětem a rodičem. 

Důležité je ovšem zvolit správný moment, 

kdy dítě nosit. Jak můžete posoudit, od ja-

kého okamžiku a zda vůbec máte dítě nosit 

například v šátku?

1. břišní svaly jsou pro sezení v šátku 

zralé teprve tehdy, když vaše dítě 

dosáhne plného ohnutí těla – zvedá 

v poloze na zádech obě nohy nahoru, 

směřuje je k ústům a při tom trochu 

zvedá hlavičku z podložky

2. svaly zad jsou pro sezení v šátku zralé 

teprve tehdy, pokud dítě zvládne plné 

natažení páteře, to znamená, že se 

v poloze na bříšku opírá o dlaně, lokty 

jsou prohnuty a pánev zůstává ležet 

na podložce

3. natahovače páteře jsou plně vyvinuty te-

prve tehdy, když se vaše dítě dokáže ob-

rátit po obou stranách ze zad na bříško.

Tohoto vývojového stádia dosáhne vět-

šina dětí v 7 měsících. Abyste předešli 

možné jednostrannosti, měli byste uva-

zovat šátek střídavě před pravou a le-

vou kyčlí.

Houpací lehátko 

nebo dětská autosedačka

Houpací lehátko je sice pro dítě praktic-

ké a pohodlné, avšak dlouhodobé pou-

žití je nevhodné pro jeho tělesný vývoj 

– brání mu v procvičování důležitých sva-

lových skupin. Pokud se nechcete těchto 

pomůcek vzdát, měli byste dbát na to, 

abyste je používali jen na kratší dobu.

Dětské autosedačky je nutno používat 

při jízdě autem. Představují záležitost 

bezpečnosti vašeho dítěte při cestování. 

Jakmile jízda skončí, vaše dítě by nemělo 

ležet v sedačce.

�� HOPSADLO
Ve věku od 7. do 8. měsíce přejímají nohy 

stále více váhu vlastního těla. Dítě přitom 

stojí zpočátku pouze na špičkách. Pouze 

dlouhodobým zatížením vahou vlastního 

těla ztrácí tento stoj na prstech a nau-

čí se stát na celém chodidle. Pokud dítěti 

odejmete prostřednictvím hopsadla váhu 

vlastního těla, pouze obtížně přechází ze 

stoje na prstech. Chybí mu k tomu potřeb-

né zatížení, aby se naučilo stát na celém 

chodidle. V krajním případě může dokon-

ce dojít k takzvanému postavení nohou na 

špičkách. V 10. měsíci se dítě učí volně stát 

a procvičuje udržení rovnováhy těla. Aby si 

mohlo osvojit rovnováhu, potřebuje zase 

váhu těla k zatížení celých chodidel.

�� CHODÍTKO
Je známo, že osmiměsíční dítě už umí na-

tahovat nohy, ale krátkodobě ještě převlá-

dá stoj na špičkách prstů. Normálně tento 

stoj na špičkách stále více ustupuje, jestliže 

dítě zatěžuje chodidla celou svou vahou. 

Chodítka tedy brání normálnímu stoji na 

chodidlech a dále způsobují, že stoj na prs-

tech přetrvává déle, než je obvyklé. Porto 

jej pediatři doporučují používat až pro děti, 

které již začínají samy běhat a chodítko je 

tedy prvek bezpečnostní.

�� KROSNA NA DÍTĚ
Krosna na dítě je praktický dopravní pro-

středek. Bez obav ji však lze použít teprve 

tehdy, když se dítě začne samo posazovat 

a delší dobu si hraje v sedě, protože krosna 

na dítě je vlastně sedátko. Krosnu na dítě je 

lze bezpečně doporučit v 10 měsících.

�� OHRÁDKY
Ohrádky jsou z bezpečnostního pohledu 

důležité. Musí být ale dostatečně stabilní 

a dno může tvořit i samotná podlaha. Jak-

mile se dítě naučí plazit, ohrádka jeho vol-

nost pohybu silně omezuje. Chodit se lépe 

naučí u nábytku a pevných předmětů.

�� KOČÁREK
I dnes je stále nepostradatelný, třebaže 

u přírodních národů jsou miliony dětí no-

šeny v náručí, na klíně, na zádech nebo na 

kyčli. Určitě to ale neznamená, že byste se 

měli obejít bez kočárku. Při jeho výběru 

buďte opatrní, zvolte ten, který vám bude 

nejlépe vyhovovat.

Zdroj: pediatrie – mignon.cz

Foto: SAMphoto.cz, archiv Evy Jochcové

Svět nejmenších
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Pupalkový olej lisovaný za studena, působí blahodárně na celý organizmus a je svým vysokým obsahem biologicky 

aktivních látek pro lidské zdraví velkým přínosem. Obsahuje důležitou a zdraví prospěšnou kyselinu gama-linolenovou 

(GLA), kterou si naše tělo neumí vytvořit a proto je důležité ji přijímat formou např. doplňků stravy. 

Studie ukázaly že GLA pomáhá při vytváření prostaglandinů. Má protizánětlivé účinky, což je při obvyklé převaze 
omega-6 kyselin ve stravě velmi žádoucí. Má vliv na kvalitu vlasů a nehtů. Uvádí se také pozitivní vliv na pokožku, 
menstruační obtíže a udržení funkčnosti a zdraví kloubů, zrychlenou regenerací organismu, jenž má vliv na svalový růst. 
Nelze opomenout ani pozitivní účinky na kardiovaskulární systém a regulaci hladiny cholesterolu. Obvykle je doporu-
čováno přijímat dávku okolo 0,5 g na den.

Pupalkový olej užívaný vnitřně má mnoho kladných účinků na zdraví a je 
důležitým doplňkem pro ženy v klimakteriu. Může se používat při bolestivé 
menstruaci spojené s napětím v prsou a bolestí podbřišku nebo hlavy. Díky 
GLA, olej z pupalky může úspěšně zpomalovat procesy stárnutí a posilovat 

odolnost organismu.

250 ml  pupalkový oleje, (což odpovídá cca 500 tobolkám) 

v nejlepší kvalitě s vysokým obsahem biologicky aktivních 

látek je možné si objednat v lékárně nebo na 

www.hmh.cz

Zdraví na lžičce

Doplněk stravy

Olej je vhodné užívat dlouhodobě
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WWW.VESELEOBLECKY.CZ 
  velký výběr TUTU pettiskirt sukýnek 
  velikosti od miminek po dospělé 
  originální dětské oblečení 
  skvělé ceny 

E-shop 
Vzorková prodejna:  

V Roháči 1204, Jesenice u Prahy 
Po – Pá  9:00 – 14:00 (Jinak po tel. dohodě.) 

 
Zde  je možný osobní odběr věciček  

objednaných přes náš e-shop.  
Můžete si zde prohlédnout i zakoupit veškeré 

nabízené zboží. 
   Kontakt:  info@veseleoblecky.cz, 606 369 819, 728 385 470 
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�� MALÍ KOUMÁCI
Během předškolního období je dítě ba-

datelem, jenž objevuje svět, potom vě-

dátorem, který experimentuje. Zároveň 

se u něj vyvíjí schopnost přemýšlet o vě-

cech, se kterými se seznamovalo, které 

nalézalo, poznávalo. Předškolák si rád 

něco představuje, sní, tvoří a samozřejmě 

si rád hraje. V tomto období se také zvět-

šuje manuální zručnost. Vhodné hračky-

-zatloukačky, mozaiky, navlékání korálků, 

šňůrek, jednoduché dřevěné skládačky, 

domina. Děti si rozvíjejí jemnou motori-

ku, učí se trpělivosti, vyrovnávají se s prv-

ními nezdary, neúspěchy. 

�� HRY NA DOSPĚLÁKY
Děti rády dělají to, co dospělí, vzájemnou 

komunikací je můžete vtáhnout do toho, co 

děláte, čemu se věnujete. Pokud dítě vyrůstá 

na venkově, má blízko k chovu zvířat, bude 

vděčné za malou farmu. Pokud jste si vy 

v jeho věku hráli s vláčky, nemusíte je dítěti 

nutit, protože vyrůstá v prostředí, kde vlaky 

buď nejezdí, nebo se jen vozí v autě. K ná-

draží a vlakům zatím nemá vztah. Naopak se 

často „motá“ mamince v kuchyni či opravu-

je s tatínkem v garáži či dílně. Vhodné hrač-

ky: kuchyňky s nádobíčkem, kufřík s nářa-

dím. Má-li doma dítě mladšího sourozence, 

bude chtít panenku či medvídka krmit, pře-

balovat, vozit. Malé repliky a napodobeniny 

jídelních setů, oblečků či miniaturních židli-

ček nabízí každé dobré hračkářství. 

Starší předškolní dítě se pokouší každou 

činnost, které si všimlo u dospělých, věrně 

napodobovat, vžívá se do dospělého. Uži-

tečnější než převleky jsou pro něj rekvizity. 

Výpravčí musí mít červenou čepici a plá-

cačku, prodavačka pokladnu, lékař své ná-

stroje. Buďte vnímaví, pokud jezdí dítě rádo 

vlakem, kupte soupravu průvodčího, pokud 

s vámi rádo nakupuje, kupte pokladnu, ko-

šík, miniaturní zboží, peníze. Nenuťte však 

dítěti svoje představy. Není zrovna správné 

kupovat dítěti malého lékaře, když dítě má 

www.rodinaaja.cz26

Svět nejmenších

Dopisy Ježíškovi jsou poslány a čekají na vyřízení.  Tak copak si naše děti 

letos asi budou přát? Co by jim asi tak mohlo udělat radost?

HRAČKY  
pod stromeček
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trauma z doktorů, nebude si ani chtít hrát 

na doktory. Vy jste v jeho věku měli mik-

roskop a bádali? Nekupujte mu jej, pokud 

o něj samo neprojeví zájem. Možná později. 

�� TVOŘÍM A SKLÁDÁM
Pokud dítě rádo tvoří vlastníma rukama, stří-

há, lepí, kreslí, pořiďte mu kreslířskou sadu 

nebo stojan s tabulí či rolí papíru. Barvy, nůž-

ky, lepidlo má z všedního života vyzkoušené, 

ale takové skládání a zažehlování korálků, 

či modelování ze samotvrdnoucí hmoty je 

možná skutečně svátečnější dárek.

Stavění a skládání přizpůsobte také zájmu 

dítěte. Jsou různé typy stavebnic, skládaček 

a montovacích hraček a různých kostek. 

Skvělé jsou obrázkové kostky, puzzle. Jen 

dítě nezatěžujte složitějšími hrami, než kte-

ré zvládne přiměřeně věku a svým schop-

nostem. Začněte malým počtem kostek, 

malým počtem dílků. 

�� JÁ JSEM MUZIKANT
Pokud se vaše dítě zajímá o hudbu stejně 

jako o barvy nebo kotrmelce, mohlo by se 

brzy začít učit hrát třeba na klavír. Xylofon 

kupujte raději v obchodě s hudebninami 

než v hračkářství. 

Hračky zásadně kupujte v obchodech, ne 

na tržnicích. Vyhněte se laciným hračkám, 

které se brzy polámou, vyhněte se kýčům, 

které dítě brzy omrzí a kdy v pokojíčku 

pak budou zabírat místo, neřku-li lidově 

řečeno zavazet. 

�� HRAČKY ROZVÍJEJÍ SMYSLY
Edukativní hry, kdy se děti učí hrou, jsou 

velmi potřebné pro rozvoj myšlení. Dnes 

najdete na pultech hračkářství či v sezna-

mu internetových obchodů spoustu karet-

ních her od klasického Černého Petra až po 

Kvarteto. Najdete i spoustu deskových her, 

které rozvíjejí myšlení a logiku.

Skutečnost, že děti jsou buď chlapci, nebo 

děvčata, by je neměla připravovat o příle-

žitost prozkoumávat všechny stránky lid-

ského světa. Snažte se nerozlišovat mezi 

hračkami pro chlapce a dívky, ale nabízejte 

jim na hraní cokoliv a ve hře uplatněte ja-

kékoliv nápady, o nichž si budete myslet, že 

v nich vaše dítě v daném okamžiku najde 

zálibu. Projeví-li holčička zájem o sanitku, 

klidně ji kupte. Upřednostní chlapeček pa-

nenku před hasičským autem? Udělejte mu 

radost a nějakou menší mu nadělte. 

Školní děti, které jsou již zručnější, ocení 

náročnější hry a hračky. Stolní hry by pod 

stromečkem neměly chybět. Pro starší děti 

a větší počet hráčů jsou třeba strategické 

či zábavné hry náročnější na peněženku, 

ale rozhodně stojí za koupi. Stejně tak pu-

zzle třeba o tisíci dílcích může pak zdobit 

stěny staršího dítěte, pokud mu Ježíšek 

nadělí i speciální lepidlo. Máte-li dostatek 

prostoru v obytných místnostech, těm ná-

ročnějším adolescentům uděláte radost 

elektronickými šipkami, fotbálkem, basket-

balovým košem. Je-li dítě sportovně nada-

né, zaraduje se z míče, hokejky, rakety. 

Důležitá je vaše vnímavost, vaše společné 

komunikativní soužití, které vás či Ježíška 

jistě nasměruje správným směrem, do 

správného obchodu, ke správnému regálu. 

Vy nejlépe víte, co vaše děti potěší, k čemu 

inklinují, co je baví. A pokud se dětem vě-

nujete, jistě v přáních najdete výchovný vý-

sledek, motivaci k přání splnitelnému. 

Snažte se, aby skladba nadělených dárků 

nebyla jednotvárná. Doporučuji, aby třeba 

jedna hračka byla malá, statická, pro potě-

šení, druhá rozkládací pro rozvoj motoriky 

a třetí třeba hudební pro rozvoj sluchu. Při 

výběru a nákupu přeji hodně trpělivosti.

Svět nejmenších

Také jste si hráli 
se stavebnicí Seva?

Bezpečná, česká, 
lety prověřená stavebnice

To pravé pod 
vánoční stromeček

Již 30 let
na trhu

K dostání 
u všech dobrých 
prodejců hraček

a na stránkách výrobce
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Nový vánoční hit!

Hračku můžete zakoupit na: 

www.snowbear.cz

Addict-A-Ball je zcela návyková 3D hra, 
pomáhající rozvíjet prostorovou orientaci 
a představivost. Principem hry je provést 
ocelovou kuličku 3D labirintem uvnitř 
koule. 

Celá cesta je očíslována 138 průchozími 
body, které vám budou pomůckou 
v případě, že byste v tomto bludišti 
zabloudili. 

Zábava s Addict-A-Ballem vám vydrží na 
dlouhé a dlouhé hodiny. Po zvládnutí 
celého labyrintu budete mistři soustředění 

a trpělivosti. 

Další informace na 

www.addictaball.cz
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�� UMÍTE VYBRAT SPRÁVNOU 
HRAČKU?
Tím se dostáváme k tomu, jak takovou 

správnou hračku vybrat.

Při výběru hraček bychom měli mít na pa-

měti jednak věk dítěte, pro které jsou urče-

né, jednak bezpečnost a také schopnosti, 

které by měly rozvíjet.

Na obalu hračky by mělo být výrobcem uve-

deno, pro jakou věkovou kategorii je hračka 

určena. Levné hračky nebývají kvalitní a mo-

hou být z nezdravých materiálů. Některé 

drahé hračky jsou tak dokonalé a mají tolik 

funkcí, že dítě a většinou i rodiče zprvu ohro-

mí, ale díky své úplnosti nepřipouští zapojení 

fantazie a dítě přestanou záhy zajímat. 

Při výběru hraček pro nejmenší děti, je 

velmi důležité, zda se dají snadno prát, 

omýt nebo čistit. Přitom není třeba čistit 

hračky dezinfekčními roztoky, stačí běžné 

omytí vodou. Všechny hračky a jejich části 

musejí být tak velké, aby je dítě nemohlo 

spolknout. Kromě toho nesmějí mít žádné 

ostré hrany a musejí být nerozbitné, jinak 

hrozí, že se dítě poraní. Měly by být po-

kud možno vyrobeny z přírodních materi-

álů, například ze dřeva nebo látek, jejichž 

povrch je zdravotně nezávadný (netoxické 

barvy apod.). Kvalita a bezpečnost hraček 

by měly být důkladně testovány. Doporu-

čuje se kupovat kvalitní hračky od renomo-

vaných výrobců. Lákavá cena a hezký obal 

však udělají při rozhodování v obchodě své. 

Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by trh hra-

ček u nás zaplaven levnými a nekvalitními 

výrobky. Čas od času se z médií dozvíme, 

že materiál některé z takových hraček je 

zdravotně závadný.

Na špatnou pověst hraček především z asij-

ských dílen a továren ostatně už dlouhodo-

bě upozorňují mnohé kontrolní úřady snad 

ve všech vyspělých zemích. Výrobci shánějí 

levnou pracovní sílu, sortiment šidí. Navíc 

třeba v Číně platí mírnější předpisy. Problém 

je také v tom, že ne všechny látky v hrač-

kách jsou specifi kovány. Například ftaláty se 

v nich zkoumají od počátku roku 2007. Sou-

částí každé hračky musí být návod v češtině 

a značka shody CE: výrobce nebo dovozce 

tím dává najevo, že byl produkt testován a je 

v souladu s bezpečnostními standardy.

�� ROZVOJ OSOBNOSTI
Dítěti je třeba poskytnout škálu hraček za-

měřených na všechny složky jeho osobnosti 

a na rozvoj všech jeho dovedností. Proto by 

mělo mít dítě k dispozici hračky rozvíjející:

•	 Zrak (zářivé barvy hraček upoutají po-

zornost)

•	 Sluch (zvukové hrající předměty)

•	 Haptiku (předměty různých povrchů, 

tvrdosti, váhy, velikosti)

•	 Představivost

•	 Motoriku (chrastící, otáčecí, vsunovací 

předměty)

•	 Myšlení a řeč (hračka vybízí ke komu-

nikaci, rozvíjí fantazii a myšlení)

•	 Sociální vztahy a povahové rysy (hrač-

ka motivuje dítě ke spolupráci, pod-

poruje soustředění dítěte  a stanovuje 

určitý řád a pravidla)

Děti nejvíce ocení, když jim věnujeme svůj 

čas. I ta sebedokonalejší hračka nenahradí 

radost ze společného stavění hradu. Čím je 

dítě starší, tím složitější hračky mu lze koupit. 

Taková hračka ale nemusí vždy splnit očeká-

vání a dítě může brzy omrzet, zvlášť pokud 

nerozvíjí jeho fantazii.

Dítě by mělo mít hračky uklizené na nějakém 

pro něj známém místě. Vy mu vždy nabídně-

te jen několik předmětů a když je omrzí, vy-

měňte je za jiné. Není žádoucí, aby dítě mělo 

všechny hračky před sebou na hromadě. Není 

totiž schopné si z nich vybrat, je pak předráž-

děné a nenaučí se soustředit na jedinou čin-

nost. Kromě toho se hračky zbytečně rychle 

okoukají a začnou být pro dítě nezajímavé.

Zdroj: Moje-rodina.cz, doktoronline.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Uvádí se, že jen několik určitých typů je spo-

jeno se vznikem pneumokokových infekcí.

Pneumokok je běžně přítomen v nosohltanu 

u nejméně 10 % zdravých dospělých a prav-

děpodobně až u 60 % malých dětí. Bakterie 

se přenáší kapénkovou infekcí, například 

kašlem nebo kýcháním. Inkubační doba 

(tedy doba mezi nákazou a vznikem prvních 

příznaků) se odhaduje na 1 až 3 dny. Zdro-

jem infekce je buď nemocný člověk s pneu-

mokokovou infekcí, nebo bacilonosič. 

Onemocnění, které pneumokok vyvolává, 

je pak většinou následkem porušení obra-

nyschopnosti organismu. Příkladem může 

být oslabení při virovém infektu, který po-

škozuje výstelku sliznic (epitel) a umožňuje 

pneumokokům invazi do tkání. 

Jakmile se dostane pneumokok do tkání 

dýchacích cest a dále do plicních sklípků, 

nemá už daleko k proniknutí do krevní-

ho oběhu. Přítomnost bakterií v krvi je 

při pneumokokovém onemocnění takřka 

pravidlem a krev pak může tyto bakterie 

zanést na mozkové pleny, srdeční chlop-

ně nebo do kloubů. 

Pneumokok se z nosohltanu může dostá-

vat také do vedlejších dutin nosních nebo 

do středního ucha a způsobovat zde hni-

savé záněty. Ze středního ucha se pneu-

mokok může dostat na kost lebeční nebo 

na mozkové pleny. 

www.rodinaaja.cz32

Zdraví

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, 

která má na svém povrchu pouzdro složené z cukrů – polysacharidů. 

Podle variant polysacharidového obalu lze dnes najít více než 

90 podtypů bakterie, které se označují různými čísly a písmeny. 

Co možná ještě nevíte 
o pneumokokovi…



Závažné, tedy invazivní infekce způso-

bují typy nižších čísel (v České republice 

hlavně typy číslo 3, 6, 14, 19, 23), kdežto 

typy vyšších čísel jsou často kolonizátory 

nosohltanu. 

Při průniku pneumokoků do krevního obě-

hu dochází k celkovým nákazám, které jsou 

velmi závažnými a život ohrožujícími stavy. 

Navíc mohou zanechávat celoživotní ná-

sledky, přičemž zpravidla mohou onemoc-

nět naprosto zdravé děti.

�� PÁR OTÁZEK, KTERÉ SE  
MOŽNÁ BOJÍTE POLOŽIT…

Která onemocnění mohou pneumoko-

ky způsobovat? 

Pneumokoky mohou kromě zápalu plic 

(pneumonie) a zánětu středního ucha 

(otitis media) vyvolat také bakteriální zá-

nět mozkových blan (meningitis) a otravu 

krve (sepsi). Zvláště nebezpečný je při-

tom zánět mozkových blan a souběžně 

probíhající otrava krve či těžký zápal plic 

v kombinaci s infekcí krve. Děti mohou 

v důsledku takové závažné pneumoko-

kové infekce i zemřít nebo mít doživotní 

následky jako epileptické záchvaty, hlu-

chotu nebo opožděný psychický vývoj. 

Proč jsou invazivními pneumokoko-

vými onemocněními ohroženy zvláště 

malé děti? 

Imunitní systém kojenců a malých dětí je 

do jisté míry deficitní a na určité podněty 

reaguje jinak než organismus dospělého 

člověka. Pneumokoky jsou bakterie, které 

jsou obaleny polysacharidovým pouzd-

rem. Děti do 5 let věku mají jen omezenou 

možnost tvořit proti tomuto typu bakteri-

álního pouzdra protilátky (obranné látky). 

To je příčinou velmi časté nákazy zmíněný-

mi bakteriemi u uvedené věkové skupiny 

a také významného výskytu onemocnění 

v prvních 5 letech života. 

Nemohou být tato onemocnění léčena 

jednoduše pomocí antibiotik? 

Pneumokokové infekce je sice možné lé-

čit pomocí antibiotik, ale u těžkých infekcí 

bývá léčba zahájena příliš pozdě. Příčinou 

je i narůstající necitlivost (rezistence) pneu-

mokoků vůči běžným antibiotikům. Kmenů 

pneumokoků rezistentních na antibiotika 

na celém světě přibývá. Důvodem je celo-

světově rozšířené podávání antibiotik, které 

vede k tomu, že se tato léčiva stávají neú-

činná. Je výhodné chránit dítě očkováním, 

protože pokud neonemocní, nebude po-

třebovat ani antibiotika. 

V čem spočívá princip očkovacích látek 

proti pneumokokům pro děti? 

Očkovací látky jsou připraveny z obalů bak-

térie S.pneumoniae - tedy z polysacharido-

vých částic. Pokud se tyto částice (antigeny) 

navážou na pomocný nosič, umí je imunit-

ní systém malého dítěte rozpoznat, a po 

podání takové očkovací látky začne tvořit 

protilátky. 

Kdy je vhodné nechat se očkovat? 

U dětí obecně platí, že by se měly nechat 

naočkovat v kojeneckém věku.

U pneumokoků je doporučováno začít oč-

kovat ve věku 2 měsíců, souběžně s hexa-

vakcínou nebo v intervalu 14 dnů. 

Zdroj: prevenar.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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Jak bleskově uvolnit zatuhlou šíji
Praktický návod, jak bez zvýšené námahy, v domácím prostředí a bez větších nákladů odstranit problémy se zatuhlými svaly

Postup, který vám nyní představíme v tomto článku, není přitom nijak náročný. Můžete jej 
zrealizovat zcela zdarma (nebo s přijatelnými náklady), účinnost je prověřená a můžete jej využít 
téměř okamžitě.

Představujeme vám pomůcku, kterou může používat každý a která vás překvapí 
svou jednoduchostí a účinkem již po prvních minutách použití. Bylinný termofor- 
tak se pomůcka jmenuje, používá již více než 7000 spokojených zákazníků. Pravidel-
ně je objednávána do Holandska, na Slovensko, do Švýcarska a dalších zemí. Ohlas 
je skvělý. Klienti si jej velmi pochvalují. 

Jak se bylinný termofor používá?
Bylinný termofor vložte  do  mikrovlnné trouby. Výkon nastavte na 500 W a po dobu 2–3 minut 
nahřívejte. Nyní je připraven k použití. Za několik minut pocítíte první účinky.

•	 Trápí-li	vás	bolest	krční	páteře, přiložte polštářek nejlépe přes ručník od levého ramene 
k pravému, tak aby dolní okraj překrýval vystouplý obratel, který vyčnívá na zadní straně šíje. 

•	 Při	bolesti	zad	v	oblasti	mezi	lopatkami, přiložte polštářek podélně od kosti křížové k šíji. 

•	 U	bolesti	bederní	páteře přikládejte do této části.

Po přiložení cítíte příjemné teplo, které postupně zvyšuje svoji teplotu. Polštářek nyní in-
tenzivně hřeje, čímž dochází k postupnému snižování napětí svalů. Stávají se poddajnější 
a pružnější.  Do vzduchu se uvolňuje vůně, která osvěžuje a navozuje příjemný pocit. Polš-
tářek nechte působit po dobu 10–20 minut. Nyní jsou vaše svaly výrazně uvolněnější, bolest 
ustupuje a příjemný pocit zůstává.

Proč je Bylinný termofor tak účinný?
Zásadní předností je univerzální použití na různé části těla. Nejčastěji na krční, bederní 
a hrudní páteř, ramena, kolena a pod. Velikost 18 x 70 cm je důkladně promyšlena a propočí-
tána tak, aby vždy dostatečně vyhovovala. Hmotnost necelý jeden kilogram zajišťuje  stabilitu 
např. při sezení. Příjemný materiál na omak a skvělá vůně působí báječně i na další smysly. 
Rychlé zahřátí a dlouhé předávání tepla charakterizuje přesně tento výrobek.

Garance 

Bylinný termofor dnes zakoupíte za výhodnou cenu. Získáte tak pomůcku pro kaž-
dodenní použití. Termofor vydrží více jak 720 cyklů zahřátí což je v přepočtu méně 
než 0,50 haléřů na jednu aplikaci. Vybírat můžete z těchto vůní: citrus, máta, levan-
dule, zelený čaj, litsea cubeba, citronová tráva.

Cena od 310 Kč

Objednávejte na www.termofor.eu, nebo telefonicky na 777 693 094
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•	 U	bolesti	bederní	páteře přikládejte do této části.

Po přiložení cítíte příjemné teplo, které postupně zvyšuje svoji teplotu. Polštářek nyní in-
tenzivně hřeje, čímž dochází k postupnému snižování napětí svalů. Stávají se poddajnější 
a pružnější.  Do vzduchu se uvolňuje vůně, která osvěžuje a navozuje příjemný pocit. Polš-
tářek nechte působit po dobu 10–20 minut. Nyní jsou vaše svaly výrazně uvolněnější, bolest 
ustupuje a příjemný pocit zůstává.

Proč je Bylinný termofor tak účinný?
Zásadní předností je univerzální použití na různé části těla. Nejčastěji na krční, bederní 
a hrudní páteř, ramena, kolena a pod. Velikost 18 x 70 cm je důkladně promyšlena a propočí-
tána tak, aby vždy dostatečně vyhovovala. Hmotnost necelý jeden kilogram zajišťuje  stabilitu 
např. při sezení. Příjemný materiál na omak a skvělá vůně působí báječně i na další smysly. 
Rychlé zahřátí a dlouhé předávání tepla charakterizuje přesně tento výrobek.

Garance 

Bylinný termofor dnes zakoupíte za výhodnou cenu. Získáte tak pomůcku pro kaž-
dodenní použití. Termofor vydrží více jak 720 cyklů zahřátí což je v přepočtu méně 
než 0,50 haléřů na jednu aplikaci. Vybírat můžete z těchto vůní: citrus, máta, levan-
dule, zelený čaj, litsea cubeba, citronová tráva.

Cena od 310 Kč

Objednávejte na www.termofor.eu, nebo telefonicky na 777 693 094

1-2 s_Velba.indd   1 28.11.2012   23:26:01



Ach, ty nemoci

Rýma
Všichni víme, že rýma je 

nepříjemné onemocnění. 

Nic vás nebaví, bolí vás hlava, 

cítíte se zle. A pokud nemáte 

možnost klidového režimu, 

je to ještě horší. 

Rýma nebo-li rinitida je pro většinu z nás ba-

nální záležitostí. S povzdechem se vybavíme 

zásobami kapesníků, vezmeme si nějaký ten 

paralen a hurá do práce či do školy. Přechá-

zet rýmu a nachlazení se však nevyplácí, mo-

hou nastat komplikace a mnohem závažnější 

choroby. Nejlépe je rýmě předcházet volbou 

přiměřeného a suchého oblečení, předchá-

zet velkým výkyvům teplot, vyhýbat se infek-

cím a hlavně posilovat imunitní systém.

�� CO TO RÝMA JE?
Rýma je zánět nosu, případně hltanu či 

vedlejších nosních dutin a je označována 

jako nemoc z nachlazení. Není to ale vždy 

pravda. Forem rýmy může být víc a její  

původci jsou většinou viry, bakterie nebo 

plísně. Obecně formy rýmy dělíme na 

akutní, chronickou, chronickou hypertro-

fi ckou a alergickou. Akutní rýmou může 

člověk onemocnět buď přenosem, nejčas-

těji vzduchem kapénkovou infekcí, nebo 

podchlazením. Pokud není akutní rýma 

dostatečně léčena, může přejít v chro-

nickou rýmu. Znamená to, že se rýma 

velmi často vrací. Původci jsou stejní, jen 

oslabený imunitní systém se s jejich ata-

kem nedokáže vyrovnat. Rýma, která trvá 

prakticky bez přestání, je rýma chronická 

hypertrofi cká a alergickou rýmou nazývá-

me tu, kterou vyvolává nějaký allergen 
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�� AKUTNÍ RÝMA
Akutní rýma je nejčastěji způsobená viry, 

bakteriemi, plísněmi. Je to infekční one-

mocnění, je vysoce přenosné (kapénko-

vou infekcí), a to při běžném smrkání, 

kýchání, kašli i obyčejným mluvením. 

Infekce se šíří vzduchem a samozřejmě 

i kontaktem (líbáním, použitím infi kova-

ných předmětů). Akutní rýma bývá často 

nazývána nemocí z nachlazení. Je pravda, 

že pokud pacient pobýval v chladném, 

větrném a vlhkém prostředí, mohl se jeho 

organismus podchladit a dát tak mož-

nost vzniku nemoci. Nejvíc náchylné na 

podchlazení jsou nohy (chodidla), a proto 

je nutné je mít v suchu a teple. Promo-

čená obuv není pro člověka to nejlepší. 

Akutní rýma trvá přibližně týden, nástup 

nemoci je rychlý, před propuknutím rýmy 

a ostatních příznaků se zpravidla objeví 

pocity chladu, zimnice (třesavka). Kromě 

zvýšené sekrece nosní sliznice (vodnatá 

rýma), toto onemocnění provází kýchá-

ní, kašlání, škrábání v krku, bolesti hlavy, 

únava a zvýšená teplota. Léčba by měla 

probíhat klidem na lůžku, v teple, zvýše-

ným příjmem tekutin (teplý čaj), případ-

nou aplikací nosních kapek. Při kašli se 

mohou užívat kapky či sirup proti kašli, 

při teplotách nad 38°C přípravky na sní-

žení teploty. Z doplňků stravy se doporu-

čuje užívání vitamínu C, zinku, popřípadě 

preparátů, které posilují imunitní systém, 

nebozmenšují příznaky nemoci. Z bylin-

ných čajů šípkový, lipový nebo ze speci-

álních směsí na nachlazení. Dlouhodobě 

je dobré popíjení šťávy z Aloe Vera, která 

působí mimo jiné protizánětlivě. Rýma by 

se neměla přecházet, protože se může 

zkomplikovat vážnějším onemocněním, 

např. zánětem průdušek, ucpáním vedlej-

ších nosních dutin nebo přejít v chronic-

kou formu.

�� CHRONICKÁ RÝMA
Jedná se o onemocnění, při němž často 

zduří sliznice nosu (může to být i něko-

likrát denně či ve spánku), nos se ucpe 

a brání nemocnému v kvalitním dýchání. 

Provází ji spíš hustší nosní sekrece. Jinou 

formou chronické rýmy (nachlazení) je 

časté opakování tohoto onemocnění. 

Základ má pravděpodobně v oslabeném 

imunitním systému. Jedinec tak reaguje na 

sebemenší podnět nachlazením a rýmou. 

Může jít o obyčejné střepání zimou nebo 

o náhodné setkání s infekcí. Průběh i pro-

jevy jsou podobné jako u akutní rýmy, jen 

mnohem častější, třeba i víckrát do měsí-

ce. Organismus je tak neustále oslabován 

a může snáz dojít k vážnějším nemocem. 

Léčba může probíhat symptomaticky, tedy 

působit na projevy nemoci, stejně jako 

u akutních forem rýmy, ale z dlouhodobé-

ho hlediska je zapotřebí posilovat imunitu. 

Léčbu může navrhnout imunolog nebo je 

možné užívat vitamíny, doplňky stravy, pří-

rodní preparáty, šťávy či extrakty z rostlin. 

Dokud se organismus neposílí, je dobré 

věnovat zvýšenou péči oblékání, vyhý-

bat se prostředí, kde se může kumulovat 

a přenášet infekce (hromadná doprava, 

čekárny lékařů apod.) Není to však jed-

noduché. K posílení organismu je vhodné 

i otužování, přiměřený pohyb, hlavně na 

čerstvém vzduchu, plavání a zvýšený pří-

sun ovoce a zeleniny. Chronickou rýmu 

může způsobovat i vadné anatomické 

uspořádání nosu nebo při zvětšené noso-

hltanové mandli. Lékař v takových přípa-

dech doporučí chirurgický zákrok.

Seriál

www.klasterofficina.cz
Více informací na:

Z širokého sortimentu vybíráme 

zajímavých tipů:

Bylinné sirupy z Klášterní officiny 
nakoupíte v lékárnách a ve zdravých výživách po celé ČR.

Aronie
při problémech 
se štítnou žlázou

Bronchofyt
na podporu 
vykašlávání

Echinacea 
na podporu 
imunity

Goji 
tajemství 
dlouhověkosti

Meduňka
při 
nespavosti

Rakytník
na podporu 
imunity

Yzop
při 
bronchitidách 
a astmatu

Zázvor
při 
nevolnostech 
a kinetozach
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�� CHRONICKÁ HYPERTROFICKÁ 
RÝMA 
Při této formě rýmy je sliznice nosu neustá-

le zvětšená, zduřelá. Nemocnému se obtíž-

ně dýchá (musí prakticky dýchat jen ústy), 

je omezen čich i chuť, často trpí záněty 

průdušek či astmatem. Ze společenského 

hlediska je poněkud diskvalifi kován, pro-

tože má neustále otevřená ústa, huhňá, je 

mu špatně rozumět, může mít i tzv. „tupý 

výraz“ v obličeji. Hypertrofi cká rýma je ob-

vykle léčena nosními kapkami, spreji a kor-

tikoidy, což z dlouhodobého hlediska není 

zrovna příznivé. Lepším řešením je laserová 

mukotomie. Je to zákrok, ve kterém je lase-

rem odstraněna část nosní sliznice a nosní 

průduchy jsou uvolněny. Operace se prová-

dí v lokální anestezii, někdy je možné pocí-

tit pár desítek vteřin nepříjemné pálení. Dá 

se to však vydržet a výsledek stojí za to. Při 

operaci se odstraňuje jen povrchová slizni-

ce, obličej není nijak zjizven ani pokřiven. 

Pár dní po zákroku, než se podrážděná sliz-

nice zacelí, mohou trvat obtíže s dýcháním. 

Poté je dotyčný většinou zcela zdráv.

�� ALERGICKÁ RÝMA
Jak už bylo uvedeno alergická rýma je re-

akce organismu na nějaký alergen. Mezi 

hlavní alergeny patří pyly, roztoči, spory, 

plísně a chlupy, sliny a kůže domácích zví-

řat. Alergická rýma je většinou vodnatá, 

někdy však ucpává nosní průduchy. V první 

řadě je nutné zjistit druh alergenu, který 

vyvolává rýmu. Určuje to odborný lékař 

(alergolog) speciálními testy. Léčba pro-

bíhá na třech úrovních. Úlevová zklidňuje 

akutní projevy alergické rýmy, popřípadě 

snižuje hladinu hystaminu v krvi. Protizá-

nětlivá léčba je dlouhodobá a zabraňuje 

opakovaným zánětům nosní sliznice. Čas-

to používaná je léčba vakcínami, které se 

aplikují injekční formou či kapkami. Tato 

léčba je také dlouhodobá, opakovaně a ve 

zvýšených dávkách se postiženému dodává 

určité množství daného alergenu. Jde o vy-

pěstování tolerance organismu na alergen. 

U alergické formy rýmy je možné a účinné 

užívání potravinových doplňků a přírod-

ních preparátů, které tlumí projevy aler-

gie, některé působí i preventivně. Je však 

zapotřebí opatrnosti, nejlépe je poradit se 

s lékařem.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Obzvláště u malých dětí se u rýmy ne-
obejdeme bez odsávaček. Na trhu je 
několik typů, od jednoduchých me-
chanických až po odsávačky, které 
využívají podtlaku vysavače. Je jen na 
vás, kterou si vyberete.

Nosní 
odsávačky
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Jak vybrat dobrý bylinný sirup?
Odvěký nástroj k posílení zdraví v moderním provedení. 

Od pradávných dob lidstvo používalo zejména k léčení různé lektvary, tinktury, odva-

ry a jiné magické nápoje, k jejichž přípravě se používaly rozmanité rostlinné, živočišné 

i minerální ingredience, které byly často získávány z krkolomných míst a za zvláštních 

okolností. Jistě je znám i příklad z filmových podob z doby Rudolfa II. kde šlo např. 

o květ mandragory sklizený o půlnoci za úplňku na šibeničním vrchu. Přípravky tak 

získávaly, kromě účinných látek i velký duchovní a homeopatický léčivý potenciál. 

I v dnešní době lze k posílení zdraví úspěšně 

používat přípravky mající své kořeny v oněch 

dávných dobách v podobě bylinných sirupů. 

Jejich používaní však není zdaleka tak frek-

ventované jako užívání různých pilulek, které 

dnešní medicína nabízí v podstatě na cokoli.

Kouzlo bylinných sirupů spočívá v samotné 

podstatě tekuté hmoty, která obsahuje vy-

separované účinné látky z bylin, které orga-

nismus díky tekutému složení velmi dobře 

vstřebává. Snadné užívání jistě ocení hlavně 

malé děti, často to může být i chuťově pří-

jemné. Na našem trhu se vyskytuje velký re-

pertoár různých sirupů často s velmi nízkou 

kvalitou. Bohužel moderní doba ve které je 

spotřebitel vychováván hypermarketovou 

reklamou k tomu že peníze jsou při výběru 

čehokoli kritériem všeho vede na straně vý-

robců často k produkování levných jednou 

bylinkou např. jitrocelem ovoňaných cukro-

vých vod, které jsou zcela neúčinné. Občas 

lze zahlédnout i výrobky zcela amatérského 

provedení zabalené do sklenic z čirého skla 

– zde dochází k rychlé degradaci rostlinných 

látek vlivem působení světla. Drtivá většina 

výrobků ze segmentu sirupů v dnešních lé-

kárnách obsahuje navíc tvrdou benzoátovou 

konzervační chemii. 

�� JAK VYBRAT KVALITNÍ VÝROBEK 
A CO BY MĚL SPLŇOVAT?
Ideální je když je v sirupu několik bylin ve 

směsi s konkrétním zaměřením na daný účel 

např. proti kašli, nachlazení atp. K zesíle-

ní účinku a jako sladidlo v přírodní formě 

je vhodné, aby sirup obsahoval dostatek 

medu, nejlépe tuzemský a lipový. Kvalitní 

sirup by neměl obsahovat konzervační látky 

jako jsou sorbany, benzoáty a jiné. V ideál-

ním případě by neměl obsahovat alkoholové 

bylinné výluhy, aby byl vhodný pro děti. Pří-

pravky splňující výše uvedené znaky kvality 

a účinnosti se na našem trhu velmi obtíž-

ně hledají. Níže popsané substance se řadí 

k nejkvalitnějším.

V segmentu lékáren se objevilo několik ex-

tra silných sirupů, vybírat můžete sirupy bez 

konzervačních látek a alkoholových výluhů, 

ve kterých je velmi komplexní skladba bylin 

ve vysoké koncentraci s poctivou porcí kva-

litního českého medu a vitamínu C. 

Sirupy jsou schváleny k použití pro děti od  

3 let věku. Můžete si vybrat, zda je chcete 

přidávat do čajů či vody k přípravě posilu-

jících nápojů, či je používat v koncentro-

vaném stavu a dávkovat například lžičkou 

nebo aplikační stříkačkou dětem. Používání 

je vhodné nejen v případě výskytu zdravot-

ních potíží, ale také v úrovni prevence. 

Ing. Karel BOJDA Ph.D.

Lékárna Medicamentum, Nový Jičín

Zdraví



Sníženou imunitou se v klinickém poje-

tí označují poruchy imunitního systému, 

které vedou ke zvýšené náchylnosti k in-

fekcím. V širším pojetí je tzv. imunodefi ci-

ence jakákoliv porucha v procesu imunitní 

reakce, odpovědi organismu proti infek-

cím, ale též zvýšená náchylnost k aler-

giím, nádorovým chorobám či chorobám 

autoimunitním, kdy se v organismu tvoří 

protilátky proti vlastním tkáním organis-

mu. U dětí se porucha imunity projevuje 

zvýšenou náchylností k infekcím, které bý-

vají opakované, dlouhotrvající, špatně re-

agující na léčbu, mnohdy s komplikacemi 

a s netypickým průběhem. Mimochodem 

dvakrát častěji bývají postiženi chlapci 

než dívky. U většiny typů poruchy imunity 

je nejčastěji postiženým dýchací systém, 

horní cesty, ale i dolní cesty dýchací, dále 

se projevují opakované záněty středního 

ucha a vedlejších dutin nosních, záněty 

hrtanu. Naopak infekce postihující pouze 

horní cesty dýchací nebývají příznakem zá-

važnější poruchy imunity. 

Snížená imunitaSnížená imunita
 u dětí

Děti do tří let bývají 

často nemocné. Ve 

většině případů je to 

normální, protože 

jejich imunita se 

teprve vyvíjí. Někdy je 

ale příčinou porucha 

obranyschopnosti, 

kterou je zapotřebí 

léčit. 
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�� NUTNOST IMUNOLOGICKÉHO 
VYŠETŘENÍ 
Prvním projevem poruchy imunity může 

být reakce na očkování proti tuberkulóze 

nebo proti virovým onemocněním.  Tam, 

kde je vyloučena vážnější porucha imunity 

lze podporovat obranyschopnost organis-

mu zejména v jarním a podzimně-zimním 

období zvýšeným přísunem vitaminů, otu-

žovacím programem (dle rady lékaře je 

možné se otužovat vzduchem či vodou). 

V lékárnách lze zakoupit přípravky na zvy-

šování imunity. Určitě do nich investujte, 

investice do zdraví se bezesporu vyplatí. 

Ještě před tím je zapotřebí absolvovat imu-

nologického vyšetření, protože jejich po-

dáním lze pak stimulovat jak žádoucí pro-

tilátky tak i nežádoucí protilátky namířené 

proti vlastním tkáním. Proto se všeobecně 

doporučuje tzv. enzymoterapie. Přírodní 

enzymy obsažené v lécích posilují oslabe-

nou imunitu zejména v dětském věku, kdy 

není ještě plně vyvinuta. Působením kom-

plexu enzymů se docílí příznivého efektu 

u virových infekcí a u bakteriálních, pokud 

je nutná terapie antibiotiky, tyto rychleji 

působí, zkracuje se interval uzdravení i re-

konvalescence, a to bez možného nega-

tivního působení na organismus možnou 

tvorbou autoprotilátek. Významným fak-

torem, který přispívá k poruše sliznic hor-

ních cest dýchacích, je kouření v rodině, 

případně nevhodně používaná antibiotika 

na banální lehké infekce, která narušu-

jí přirozenou bakteriální fl oru sliznic i ve 

střevním traktu. 

V tomto případě již onemocnění probíhá bez 

horeček, kašel se přesouvá spíše do nočních 

hodin a při ulehnutí, přes den se objevuje 

pouze při zvýšené pohybové aktivitě dítěte. 

Se zvýšeným dechovým nárokem se může 

objeviti tzv. hvízdavé, sípavé dýchání. V tom-

to případě by si měli rodiče vyžádat vyšetření 

na odborném pracovišti s vyšetřeními plicních 

funkcí s vyloučením počínajícího astmatu. 

�� OPOŽDĚNÉ DOZRÁVÁNÍ 
IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opoždě-

né vyzráváni imunitního systému. Dítě ve 

školce začne stonat, dochází k opakované 

stimulaci imunitního systému infekcí a při 

dostatečné rekonvalescenci se dítě tzv. pro-

moří, dochází postupně k poklesu četnosti 

infektů i tíže jejich projevů a dítě nastupuje 

do školy již bez opakovaných zdravotních 

potíží. Pokud dojde k vyřazení z kolektivu 

kvůli infekčnosti prostředí, pak je nutno 

zahájit imunologickou léčbu. Bez cílené 

terapie se u neléčených pacientů zdravot-

ní potíže v kolektivu školních dětí většinou 

vracejí a jelikož je školní docházka povinná, 

dítě absolvuje léčbu na úkor školní docház-

ky, což se zpětně projevuje na zdravotním 

stavu stresem z dohánění učiva.

Nedoléčenými, 
opakovanými respiračními infekty 
dochází u určitého procenta dětí, 

zejména při dědičné dispozici, 
k vývoji tzv. respirační alergózy.

Zdraví

Včelí med je vzácným produktem přírody, ale 
přesto produktem nedoceněným. Spotřeba medu 
v Česku je dramaticky nízká. Hovoří se 0,7 kg na 
hlavu za rok. Zejména je ale spotřeba velmi nevy-
rovnaná. Jsou rodiny, které pohodlně zkonzumují 
10 i 20 kg medu za rok. Znamená to, že jiní lidé 
se medu téměř nedotknou. V jiných zemích jsou na 
tom alespoň trochu lépe, např. v Německu se uvádí 
spotřeba 1,3 kg na osobu a rok.

Proč tomu tak je? 
Bojíme se tolik o svoji linii, či máme tak hluboko 
do kapsy? Obojí by byla spíše průhledná výmluva, 
ale určitě se i k takovým aspektům ještě vrátíme. 
Redakce tohoto média totiž rozhodla, že se me-
dem chce pravidelně zabývat a bylo dohodnuto, 
že v několika příštích vydáních dostanu prostor na 
„řádky o medu“. Pokusím se v nich čtenářům tento 
voňavý produkt přiblížit tak, aby se snáze oriento-
vali v jeho kvalitě. Měli by se pak lépe rozhodnout 
nejenom v tom, že med zařadí do jídelníčku pravi-
delněji a tedy ve větším množství, ale že si budou 
cílevědoměji a sebevědoměji vybírat med na trhu.

Co to vlastně je včelí med? 
Jeho význam podtrhuje, že se jeho definici a požadav-
kům na kvalitu věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů a trochy vody. 
Zmíněnými jednoduchými cukry jsou glukóza (hroz-
nový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry 
– sacharózu, či některé trisacharidy obsahuje med jen 
v malých množstvích. To je důvod, proč je med vyso-

ce a efektivně energeticky 
využitelný. To znamená, že 

organizmus dokáže rychle cukry medu strávit a využít, 
neboť nemusí rozkládat složitější látky na jednoduché. 
I když je med v zásadě cukerným roztokem, vody ob-
sahuje nejvýše 20%, a obvykle podstatně méně. Takto 
nízký obsah vody neumožňuje rozvinout procesy mik-
robiálních změn a med se proto „nekazí“.
I když med obsahuje jiné látky jen v malém či 
i nepatrném množství, je toto spektrum pro med 
jako potravinu nesmírně významné. Počet těchto 
jednotlivých látek se počítá na tisíce a ani dnes ne-
jsou ještě všechny identifikovány. Jsou to zejména 
organické kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycených při sběru sladkých šťáv, ze kterých 
včelka Mája (pravým jménem Apis mellifera) vyrábí 
vytoužený med. Včela tyto šťávy přetváří, kombinu-
je se svými specifickými látkami, uskladňuje a ne-
chává dehydratovat a zrát v plástech.
Při medobraní včelař včelám plástve s medem ode-
béře , tekutý med z pláství odstředí  v medometu 
a med může být plněn do sklenic. Může tak činit 
přímo včelař, anebo med odprodá velkozpraco-
vateli, který se balením a distribucí medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 
Platí jedna stěžejní zásada: Do medu nesmí být 
přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné 
látky včetně přídatných látek. Žádná voda, žádné 
kyseliny, neřkuli konzervovadla, aromata, prostě 
nic. Je to přírodní produkt se vším všudy. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda Sdružení českých spotřebitelů, 

dupal@regio.cz
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Všechny výše uvedené postupy pomáhají i dospělým. Také jejich imunita po-
třebuje pravidelnou údržbu a posilování. A navíc - právě od rodičů se děti učí 
o své zdraví pečovat. Buďme jim tedy příkladem.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: miminet.cz, orling.cz, 
zdrave.cz

Jak posílit dětskou imunitu
V každém případě bychom se měli snažit imunitu dětí posilovat. Pojďme se podívat, jakým způsobem. 

 Pobyt na čerstvém vzduchu
Dítě by mělo být venku denně za každého počasí, po-
kud nejsou například extrémní mrazy. Hodina denně 
představuje skutečně minimum. Podpoří se prokrvení 
sliznic dýchacích cest, očí a uší a vniknutí škodlivých 
zárodků do těla to hodně znepřístupní cestu.

Dostatek pohybu
Alespoň jednou denně se řádně zapotit a zadýchat, říká-
valy už naše babičky. Imunitnímu systému tím nedovolíme 
zlenivět. Stačí dětem nebránit v jejich oblíbených aktivi-
tách - pobíhání, hopsání, tančení, různé dětské hry.

Vyvážená strava - půl zdraví
Dětský organismus potřebuje všechny důležité živiny. 
Především je třeba se bránit dnes tak častému nadbyt-
ku sladkostí a fastfoodu. Obojí děti poškozuje - dochází 
k překyselení organismu. Děti musí dostat vždy vyváženou 
dávku vitamínů. Zvláště v zimním období je většinou nut-
né jim je dodávat uměle, pokud preferujete přirozenou 
cestu, na podzim odborníci často doporučují kysané zelí 
kvůli přirozenému obsahu vitamínu C a probiotic-
kým bakteriím, podobně jako česnek a cibuli, které často 
označují za jakási přírodní antibiotika; obsahují i hodně 
prospěšných antioxidantů, podobně jako mrkev.
Svůj velký význam mají i zakysané výrobky, které pod-
porují správnou střevní mikrofl óru, a tím přirozené bak-
teriální bariéry našeho organismu. Dobré podmínky pro 
růst mikrofl óry vytváří vláknina (je hlavně v obilovinách, 
celozrnných výrobcích a ovoci a zelenině). Dostatek kva-
litních tekutin má rovněž zásadní význam pro dobrý 
chod našeho organismu. Proto je nutné, aby v závis-
losti na věku a na tom, kolik vypotí třeba při sportování, 
vypilo dítě 1,5 až 2,5 litru neslazené vody denně.

Spánek je základ
Nedostatek spánku se projevuje podrážděností, náladovostí, 
paradoxně i nespavostí a často také zvýšenou nemocností. 
Obranyschopnost většiny dětí prokazatelně snižuje to, že se 
pořádně nevyspí, protože je maminka musí kvůli práci dát 
do školky co nejdřív. Ráno probíhá ve spěchu, dítě se často 
pořádně nenají atd.

Otužilci neznají chřipku
Naprostá většina otužilců neví, co je to chřip-
ka, rýma nebo kašel. Otužování přitom není 
jen plavání v zimní Vltavě, ale i mnohem jed-
nodušší sprchování studenou vodou po 
ránu nebo mnohem příjemnější saunování 
jednou týdně.

Pozitivní účinky saunování
•	 zlepšuje adaptaci na změny teplot, které nás činí náchylné k infekci
•	 uvolňuje a pročišťuje dýchací cesty
•	 zvyšuje počet buněk schopných likvidovat viry a bakterie, včetně buněk, 

které zlepšují obranyschopnost samotných sliznic dýchacích cest
•	 také děti zklidňuje, zlepšuje činnost jejich srdce a cév, chuť k jídlu atd.
•	 příznivé efekty saunování vydrží až šest dní, takže stačí do sauny zajít 

jedenkrát týdně

Další zásady pro posílení dětské imunity
•	 Je také důležité, abychom v bytě neměli v zimě přetopeno (ne víc než 

22 °C) a na noc topení vypínali. Dítě by ven nemělo chodit nabalené, ani 
málo oblečené.

•	 Nepřítomnost cigaretového kouře - děti vystavené pasivnímu kouření 
jsou o 30 % více vystaveny riziku onemocnění dýchacích cest.

•	 Návyk automatického mytí rukou po návratu domů a před jídlem
•	 Hlídání hmotnosti - obezita imunitě neprospívá
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Zdraví

Vitaminátor – 100% 
přírodní šťáva

Olomoucký kraj 

BEZ BarViV i BEZ CUKrU i BEZ přIdanÉ vodY i BEZ KonZErvanTŮ
Trápí Vás, Vaše děti nebo Vaše blízké zimní neduhy, jste nachla-
zení, unavení, chybí Vám energie? Chcete posílit svůj organismus 
a dodat mu potřebné látky a vitamíny, které Vašemu tělu chybí? 
Našim řešením jsou mošty Vitaminátor, které obsahují mnoho 
pro zdraví prospěšných látek, které v tomto zimním období Váš 
organismus ocení.  
Vyzrajte na zimu a její neduhy s mošty Vitaminátor – dodejte 
Vašemu organismu důležité látky a vitamíny. Co třeba s Vitami-
nátorem Jablko – černý rybíz? Tato vitamínová bomba pomáhá 

organismu v boji proti nachlazení, osvěžuje organismus, zlepšuje 
náladu a obsahuje vysoké množství vitamínu C a také široké spek-
trum vitamínů B, vitamín E, draslík, fosfor, hořčík, mangan, měď, 
sodík, zinek a železo.
Mošty Vitaminátor jsou vyráběny z kvalitního ovoce a zeleniny, 
které ani po zpracování do vynikajících moštů neztrácí své pozi-
tivní účinky. Základ moštů Vitaminátor tvoří jablko, které vytváří 
skvělou bázi pro další ovocné a zeleninové druhy, mezi kterými si 
určitě i Vy vyberete ten svůj.

Mošty Vitaminátor si můžete objednat na www.vitaminator.cz a naše zdravé mošty Vám pošleme k Vám domů.
Mošty Vitaminátor – zdraví, které chutná.
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Vánoce patří i našim psím mazlíčkům. Tím myslím jednak to, že živým 

dárkem se často obdarováváme, jednak i to, že pod stromečkem na naše 

čtyřnohé přátele nezapomínáme.

Zvířátko  
pod stromeček,

nebo něco pro  
zvířátko?



www.rodinaaja.cz 45

Rodina



Pojďme se nejprve podívat na koupi zvířátka k Vánocům, abychom si 

řekli, zda toto načasování je opravdu tím nejlepším.

Ano, Vánoce jsou skutečně zvláštním časem, který takřka v každém 

obyčejně přináší pocit poklidu, lásky, štěstí, ale také spoustu chaosu 

a uspěchanosti, což může být těžkým obdobím pro nového domá-

cího mazlíčka. Samozřejmě, pokud se rozhodnete darovat akvarijní 

rybičky, adaptace zřejmě proběhne poměrně bezbolestně. I v přípa-

dě křečka či morčátko to ještě není tak složité. Obvyklým vánočním 

dárkem ale bývá většinou šťěňátko a s tím už je to složitější…

V tomto vánočním shonu je velmi snadné tak trochu zapomenout 

na štěně, které nutně potřebuje venčit několikrát za den, neustále se 

vám motá pod nohama, vyžaduje pozornost, pravidelné krmení atd. 

Zvířata, obzvláště ta mladá jsou zvyklá na určitou rutinu. Chtějí a do-

konce vyžadují krmivo v určitém čase a na určitém místě, mnohdy 

i od určité osoby, konkrétní stravu. Mějte také na paměti, že plánuje-

te-li dovolenou, může to být pro vašeho mazlíčka, obzvláště pro pej-

ska, velmi obtížné, bude-li si muset zvykat v době vaší nepřítomnosti 

na někoho „cizího”, kdo mu narušuje teritorium a chod každodenní 

rutiny, navíc se mu po vás bude velmi stýskat.

Pro mladé zvíře může být tento „blázinec” zdánlivě veselou udá-

lostí, ale ve skutečnosti je pro něj nový neznámý prostor zpočátku 

děsivým místem. Bylo odloučeno od své matky, svých sourozenců 

a z prostředí, které důvěrně znalo. To vše nyní vymizelo a bylo nahra-

zeno „gangem cizinců”. Jeho navyklé postupy byly narušeny a nyní 

má před sebou náročný úkol – zvyknout si na nové členy smečky, na 

nové místo na spaní, jídlo, nový čas k jídlu a samozřejmě také na to, 

kde mají dovoleno vykonávat potřebu.

�� ZVAŽTE TŘI ZÁSADNÍ VĚCI: 
Skutečný zájem vašeho dítěte o nový domácí přírůstek v podobě 

mazlíčka. Dítě vás bude s těmi nejlepšími úmysly prosit o zvířátko 

a slibovat hory doly v péči o něj. Ale upřímně řečeno, děti nejsou 

schopny mít mnohdy kompletní kontrolu nad vlastním počínáním 

– světem a neumějí tolik pracovat s časem a štěně, které bývá nej-

častějším dárečkem, pro ně bylo v prvních dvou týdnech úžasné, 

najednou po dalším týdnu ztrácí na své atraktivitě. Hraní, hygiena 

a procházky můžou být najednou příliš náročné, protože děti začína-

jí chodit do školy, chodí na různé kroužky, ven s kamarády...

Přinesení nového člena do rodiny neznamená jen spoustu povinností 

a mnoho stráveného času při výchově mláďat, ale také zásah do rodin-

ného rozpočtu. Domácí mazlíček vyžaduje pravidelnou zdravotní péči 

v podobě preventivních prohlídek, očkování, čipování, odčervování, také 

www. virbac.cz

Nejsnadnější cesta ke zdravé kůži!

Megaderm®

Podporuje obnovu celistvosti kůže
Zlepšuje kvalitu srsti

     Esenciální mastné kyseliny ze zdrojů vysoké kvality

     ◆ Zdroji Omega-6 jsou slunečnicový olej a olej z pupalky dvouleté
     ◆ Zdroji Omega-3 jsou rybí oleje

      Mastné kyseliny Omega-6 a Omega-3 jsou obsaženy v optimálním
      poměru (5:1)* a koncentraci

      Jednodávkové sáčky pro jednoduché podávání a dávkování 

      K zamíchání do běžného krmiva

Volte
pohodlí!

*   BOND R., 2001: “Essential fatty acids in dermatology”. BSAVA Congress 2001, 259-261. 

K dostání u veterináře.
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musíte počítat s nečekanými výdaji v případě 

onemocnění, zranění atd. Taktéž kvalitní stra-

va, hračky a pomůcky něco stojí.

Další věc, kterou byste měli uvážit je pří-

padně výběr plemene psa. Spousta pro-

blémů totiž nastává, když vám například 

pejska nadělí přátelé, babičky atd. nebo 

vy sami si zvolíte takové plemeno, které se 

k vám – k vašemu fungování nehodí. Něko-

mu to vyzní možná absolutně zbytečně, ale 

je spousta těch, kteří při výběru psa hledí 

na vzhled či na současnou oblíbenost a jak-

si přehlíží povahové vlastnosti a rysy psa. 

Tudíž se často stává, že takovýto „nevhod-

ný dárek” končí těchto zmíněných důvodů 

v útulcích nebo mnohdy bohužel i hůře. 

Máte-li malý byt bez zahrady, měli byste 

rozhodně uvažovat o malém, nenáročném 

plemenu, které nevyžaduje příliš pohybu. 

Stejně tak vybírejte dle povahy, člověk, kte-

rý má pomálu času a ten co mu zbývá, ra-

ději věnuje sledováním televize, rozhodně 

by si neměl pořizovat hyperaktivní plemena 

např. typu Jack Russell teriér, Beagle apod. 

Pokud se skutečně rozhodnete přeci jen po 

řádném uvážení všech pro a proti pořídit 

svým dětem pod stromeček pejska, vybírej-

te takové rasy, které bez problémů vychází 

s malými dětmi...

Zkrátka zvíře je pro život, nikoli jen na Vá-

noce! Pokud se ale pro něj zodpovědně 

rozhodnete, přinese vám spoustu radosti 

také nejen na Vánoce. 

Zdroj: hafan-zpravodaj.pise.cz, i-darky.net

Foto: SAMphoto.cz

Co zvířátkům pod stromeček
Pokud se pro zvířátko rozhodnete, určitě by mělo najít pod stromečkem i svůj dárek. 
Co ale takovému mazlíčkovi nadělit? Máme pro vás pár tipů:

1. Jistě nic nezkazíte pěkným pelíškem.
2. Obojek či vodítko se pejskovi také 

hodí.
3. Určitě myslete na zdraví pejska či 

kočičky a kupte jim dobré vitamíny, 
dentální kostičky a kvalitní psí či koči-
čí jídlo. Obzvláště u toho posledního 
se trochu zastavím. Kvalitní strava je 
totiž základem péče. Vždy se vyplatí 
za ni připlatit a hlavně je důležité zvo-
lit stravu, která je určena pro tu vaši 
věkovou a váhovou kategorii. Samo-
zřejmě nezapomeňte na psí pamlsky, 
plněné kapsičky a kostičky.

4. Nezapomeňte na obojek proti para-
zitům, kapky do uší a psí zubní kar-
táček s pastou.  

5. Kromě těchto základních potřeb 
nezapomeňte i na něco navíc pro 

radost - své hyperaktivní hravé kotě 
dokonale zabavíte s futuristickým 
„kočičím kamarádem“, který vy-
sílá po podlaze namísto provázku 
s mašličkou laserový paprsek. 

6. Psím požitkářům se pak nabízí masážní 
přístroj pro psy, brýle anebo svítící LED 
obojek, díky kterému bude mít i bě-
hem nočního venčení páníček vždy 
přehled o tom, kde se jeho pes nachází.

7. Pořádek doma či na cestách Vám za-
jistí nevylitelná miska pro psy opat-
řená dvojitým dnem. Už žádná vylitá 
voda na nové podlaze!

8. Kočkám můžete se sadou Grow me 
vypěstovat vlastní travičku.

9. Psům udělají radost takové hračky, 
jako jsou létající talíře nebo mluvící 
plyšoví zápasníci. 

www.rodinaaja.cz48

Rodina
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Odhaleno: ím si pomáhají od bolesti léka i,  
když je samotné za nou trápit klouby i záda  
a nemohou se bolestí pohybovat 
 

ím si pomáhají od bolesti 
samotní léka i? 

 
 
 

Pr m rný v k eského léka e p evýšil 52 let a každý 
dvanáctý už p ekonal šedesátku. Vyd lávají možná 
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají 
úpln  stejné bolesti kloub , zad a sval , jako my 
ostatní.  

 
 
 

ada z nich ale p esto ráno vstává bez problém , 
potíže s klouby b hem dne tém  necítí a i p es vyšší 
v k mohou d lat tém  vše, co si zamanou. Jak to 
d lají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani 
nákladné... a stejné výsledky m žete svému t lu, 
svým kloub m a páte i nyní dop át i vy.  

 
 
 

Klouby je nebolí, i když jedí, kou í  
a „sportují“ stejn , jako my  

 
 
 

Všichni sice doporu ují omezit nezdravé jídlo a více 
se pohybovat, samotní rádci ale asto kou í stejn , 
jako my. U ob da si nakládají stejná jídla. A se 
sportem jsou na tom obdobn . Co tedy d lají, aby 
ú inn  snížili bolest kloub  i zad sami u sebe?  

 
 
 
 

Protože nemají as nazbyt, necht jí polykat další 
pilulky a cht jí se vyvarovat vedlejších ú ink  
chemických p ípravk , využívají ú innou, ov enou 
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její  
vynálezce Nobelovu cenu.  

 
 
 

Pomocí speciálního p ístroje BioBeam 940 bolavé 
místo nasvítí  a stejn  jako sluní ko pomáhá uzdravit 
lidskou duši, podobn  blahodárn  pomáhá tento 
p ístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce 
nedostane – pod k ží, kde vyvolá lé ebné ú inky.  

 
 
 

Nemusíte se p itom nijak namáhat a m žete se 
p itom t eba dívat na televizi. Nemusíte polykat 
žádné prášky. A nemusíte ani m nit sv j jídelní ek 
nebo pohybové návyky. 

 
 
 
 

Žádný „zázrak“ - jen osv d ená 
metoda, kterou p edepisují léka i 
po celém sv t   
 
 
 

ada pacient , kte í si ú inky vyzkoušeli (viz. dále), 
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není. 

 
 
 

Budoucí léka i se u í o pozitivních ú incích této 
lé ebné  metody  již v prvních ro nících. Zakladatel 
tohoto lé ebného oboru - dánský profesor N.R. 
Finsen - dostal za sv j vynález Nobelovu cenu.              
A léka i po celém sv t  proto p edepisují tuto lé bu  
pomocí p ístroj  BioBeam svým pacient m již  
mnoho let. (D kazem ú innosti je i fakt, že lé ba 
t mito p ístroji je provád na v eských nemocnicích 
a lázních). Tato lé ba je jednoduchá, bezbolestná, 
bezléková, bez vedlejších ú ink  a zvládne ji každý. 
 
 
 
 
 

 

Pro  si kupují dom  p ístroj, který 
se jim osv d il v ordinacích?  
 
 
 

P ístroje zn. BioBeam používají pro lé bu pacient  
nap íklad na odborných pracovištích Fakultní 
Nemocnice Brno, Lázn  Jáchymov, Rehabilita ní 
ústav Kladruby a ad  dalších.  

 
 

Léka i pracující v nemocnicích mají p irozen  
výhodu – profesionální a osv d ené p ístroje 
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale 
kupují takový p ístroj sami pro sebe a své p íbuzné 
dom , vybírají si op t ten samý. D vod je prostý: 
Izraelský výrobce p ístroj  BioBeam je totiž 
vlastníkem patentu na lé bu sv telným paprskem 
940nm a jako jediný vám tak m že tuto klí ovou 
složku lé ebného p sobení zaru it.  

 
 
 
 

P ístroj na bolest kloub , který se 
sám zaplatí  
 
 
 

Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloub , zad 
a sval  po vás vyžadují další a další peníze, za 
p ístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...                     
a všechny další lé ebné aplikace budou již 
bezplatné. Nemusíte tak následn  docházet za touto 
lé bou ke svému léka i, platit za každý zákrok, 
nemusíte platit regula ní poplatky, a pokud získáte 
p ístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 K , 
získáte tak ú inného pomocníka na lé bu 
pohybového aparátu a bolestivých stav , kterého 
m žete kdykoliv použít. Na p ístroj je poskytována 
nadstandardní záruka v délce 36 m síc , kterou si 
m žete za 1.790 K  prodloužit až na 6 let. Tuto 
prodlouženou záruku nyní získáte od nás k nákupu 
p ístroje zdarma ! 

 
 
 

Co  íkají  pacienti,  které  trápí 
artróza,  bolesti  zad  a  kloub ...  
 
 
 

„Víc než p l roku jsem chodil po doktorech kv li 
velkým bolestem v k íži. Lé bu p ístrojem BioBeam 
940 mi doporu il známý – p ed asem si jej koupil          
a pomohlo mu to. Cht l jsem si to co nejd íve 
vyzkoušet - tak mi ho na m síc p j il. Na záda jsem 
BioBeam používal t ikrát denn  po 20 minutách            
a ve er u televize. Výsledky se dostavily okamžit . 
Bolest za ala ustupovat a po t ech týdnech jsem 
chodil do práce zase bez problém . Takže dnes mám 
BioBeam i já. Sv j vlastní.“ Jan T., 41 let  
 

 
 

„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem 
dostala k vánoc m jako dárek od dcery. Pracuje 
jako rehabilita ní sestra. Strojek používám, když se 
vracím ze zahrádky nebo v zim , kdy mám oteklé a 
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka         
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik lék .“          
Marta S., 60 let  

 
 
 

„V noci jsem d ív nemohl spát, po ád m  budila 
silná bolest v rameni. P vodn  jsem to lé il obst iky, 
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem. 
Doktor mi p edepsal proceduru s BioBeamem 940. 
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které 
mi p edepsal a musím íct, že se to opravdu 
zlepšilo.“ Karel V., 52 let  
 

 
 

„Lé ím se na coxarthrosis III. stupn  ky elního 
kloubu a coxarthrosis II. stupn  obou koleních 
kloub . Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní 
používám BioBeam 2x denn  po 20 minutách a 
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole                
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také p i 
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let 
 

Co doporu ují svým pacient m  
samotní léka i? 

 
 

Dotaz pacienta: 
„Trápí mne silné bolesti kloub  a bolest v zádech. 
Léka  mi íkal, že trpím artrózou, revmatismem a že 
ve vyšším v ku tímto onemocn ním trpí v tšina 
populace u nás. Mám se s tím smí it? To nechci!         
Po prášcích, které jsme dostala, mi bývá v tšinou 
nevolno a jsou v podstat  jen od bolesti. Po ránu se 
budím se ztuhlými klouby a nejh e mi je p i 
zm nách po así. Existuje u nás n jaká možnost - 
podložená léka skými studiemi -  jak se lé it doma, 
aniž bych musela brát zase jen další léky?“ 

Marie N., 59 let, Praha 

Odpovídá MUDr. Josef Pech: 
„Popisovanými zdravotními problémy, nejen       

u nás, skute n  trpí velké množství pacient . A to        
i v mnohem mladším v ku, než uvádíte. Je to dáno 
životním stylem, zát ží organismu atd. V souvislosti 
s uvád nými zdravotními problémy vám mohu 
doporu it p ístroj BioBeam 940, který je vyvinutý        
a ov ený specialisty v zahrani í a s jehož lé bou 
zaznamenáváme denn  výborné výsledky.  

P ístroj je ur en pro lé bu pohybového aparátu, 
artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloub  a sval , 
poúrazových stav  organismu, zán t  kloub , šlach, 
atd. Vyzna uje se výraznými analgetickými, 
protizán tlivými a biostimula ními ú inky. Použití 
p ístroje vám ú inn  sníží bolest a zlepší se vaše 
pohyblivost. Díky svým lé ebným ú ink m je              
u pacient  velmi oblíben. Mohou jej používat              
i kardiaci, lidé s cukrovkou, i pacienti s cizím 
p edm tem v t le (nap . s um lým kloubem, 
kardiostimulátorem apod.). Své uplatn ní nachází 
také u sportovc  a t žce pracujících, nebo  v p ípad  
zran ní i zdravotních  problém   podstatn  zkracuje 
návrat do b žného života. Lé ba p ístrojem              
je jednoduchá, bezbolestná, bez vedlejších ú ink               
a dokáže pomoci i v p ípadech, kdy nezabírá lé ba 
farmakologická. BioBeam je denn  používán na 
odborných léka ských pracovištích v nemocnicích, 
lázních, klinikách, rehabilita ních ústavech a je 
ur en také pro domácí lé bu.“ 
 
 
 

Jak  mohu  získat  tohoto 
pomocníka v boji s bolestí kloub , 
zad a sval ? 
 
 

BioBeam 940 si m žete prohlédnout, prov it              
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz, 
telefonicky na  tel: 220 99 88 77 nebo poštou na 
adrese výhradního dodavatele pro R (již od roku 
1999) Drixon group s.r.o., Rohá ova 188/37,           
PS  130 00, Praha 3. Cena p ístroje iní 5.990 K , 
m žete jej zakoupit také na splátky od 309 K  
m sí n , je chrán n t íletou záru ní lh tou              
s možností prodloužení na 6 let ( 1.790 K ). 
BioBeam 940 je schválen pro použití na odborných 
léka ských pracovištích a je ur en také pro domácí 
lé bu. P ístroj je napájen z elektrické sít , používán 
léka i po celém sv t  a tak jako pomáhá milion m 
pacient ,.m že nyní.pomoci.vám.  

 
 
 
 

 



�� NEMOHLA BYCH JIM LETOS 
PŘIPRAVIT PŘECE JEN NĚCO 
JINÉHO, NEŽ KALORICKOU 
BOMBU?
Samozřejmě, je mi jasné, že bez vanilko-

vých rohlíčků a slepovaných by to nebyly 

žádné Vánoce. Pojďme je ale připravit tro-

chu zdravěji. 

�� JDEME SI TO OSLADIT
Každý druhý průměrný recept na 500 g těs-

ta obsahuje minimálně 100–125 g cukru! 

Připravujete-li tedy cca. 5 druhů cukroví 

máme tu již pěkných 500 g cukru, připoč-

teme-li cukr v polevách a náplních hravě se 

dostaneme k jednomu kilogramu. Ten jen 

pěkně završí úctyhodnou 40 kg hromadu, 

kterou zkonzumuje v nejrůznějších podo-

bách průměrný občan ČR za jeden rok. 

Co takhle vyzkoušet i nějaké jiné sladidlo?  

Takovými alternativami mohou být: med 

(úžasný do perníčků, a všech cukrovinek 

se skořicí a pomerančovou kůrou), nerafi-

novaný třtinový cukr (universální sladidlo), 

melasa (výborná do perníčků, kávového 

pečiva a krémů, pečiva s kakaem a karo-

bem), obilné sirupy (ječmenné, pšeničné, 

rýžové apod. jsou vhodnější spíše do kré-

mových náplní a korpusů), delikatesou je 

výborný javorový a agávový sirup (zmíněné 

lahůdky si přímo říkají o jednoduché pečivo 

s jemnou vůní a příchutí výhradně těchto 

sladidel), sušená třtinová šťáva s jemnou 

přírodní medovo-karamelovou příchutí (po-

užití je všestranné stejně jako u nerafinova-

ného třtinového cukru). Za zmínku také 

stojí např. jablečný koncentrát (používejte 

ho uvážlivě tam, kde nebude vadit jemné 

jablečné aroma a mírně sladko-kyselá pří-

chuť). Sladit můžete i sušeným ovocem, 

především datlemi, rozinkami a fíky (s tro-

chou vody namočené ovoce rozmixujeme). 
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„Hurá, Vánoce,“ jásají děti a těší se na stromeček, dárky a samozřejmě  

cukroví. Copak pro ně, to se peče  snadno. Nadbytečná kila je netrápí  

a cholesterol mají taky ještě v pořádku. Ale co ostatní zbytek rodiny?

Zdravé pečení



www.rodinaaja.cz 53

Výživa



�� A CO TAKHLE MOUKA
Bílou mouku asi v potravinách nic nena-

hradí a není také proč, rozhodně není ne-

zdravou potravinou, tou se stává až pokud 

ji kombinujeme v nepřiměřeném množství. 

Ovšem určitě neškodí nakombinovat ji ob-

čas s moukou celozrnnou.

V případě, že nejste na používání ce-

lozrnných mouk zvyklí, doporučuji ze 

začátku jejich kombinaci s klasickou 

pšeničnou bílou moukou v poměru 1:1. 

Při běžné pečení se mi nejlépe osvědčila 

jemně mletá špaldová mouka v BIO kva-

litě. Pro přípravu perníčků však rozhodně 

neváhejte zakoupit mouku žitnou, z té 

se totiž perníčky tradičně připravovaly. 

Při experimentování můžete narazit na 

mouku ječnou, pohankovou, amaranto-

vou, kukuřičnou, sojovou atd. Například 

několika lžícemi žluté kukuřičné mouky 

lze pěkně obarvit těsto. Ale pozor, je-li jí 

mnoho, může se vám těsto (např. linecké) 

rozsýpat! Zmíněnou sojovou plnotučnou 

moukou, která v podstatě klasickou obil-

nou moukou není, zase uhradíme díky je-

jímu složení část přidávaného tuku, vajec 

a dokonce i mléka!

�� LEVNÉ MARGARÍNY RADĚJI 
VYNECHEJTE!
Živočišné tuky s vysokým obsahem cho-

lesterolu pomalu vytlačují tuky rostlinné. 

Při jejich výběru musíme být ale velmi os-

tražití, abychom koupili opravdu kvalitní 

výrobky. Z jednoho tuzemského průzku-

mu vyplynulo, že s výjimkou tří margarínů 

k pečení (Hera, Felix na pečení a Helia – 

obsah trans kyselin do 2%), mají ostatní 

výrobky určené k tomuto účelu vysoký 

obsah trans-kyselin (v rozmezí 16,7 – 

27,5 %)! Známý odborník na výživu Petr 

Fořt dokonce doporučuje používat vý-

hradně tuky s obsahem trans-mastných 

kyselin menším než 1%! 

�� CO SI POČÍT? 
Kromě tří výše uvedených margarínů se 

ještě nabízí tepelně poměrně stálý pal-

mový a kokosový tuk (prodává se v ob-

chodech se zdravou výživou) a samo-

zřejmě jednička mezi „tekutými tuky”  

olivový olej. Ve většině dalších rostlin-

ných olejů vznikají během procesu peče-

ní ony nežádoucí kyseliny. Použití oleje 

z oliv při pečení je docela dobře možné, 

ale pokud váš jemný jazyk není k jeho 

aroma už poněkud otupělý, mohli byste 

ho v pečivu „cítit”. Jak jsem se již výše 

zmínila, část tuku lze také uhradit pl-

notučnou sojovou moukou a v případě 

ořechového pečiva i větším množstvím 

V RÁMCI PROGRAMU VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2012 
OD PROVOZOVATELE WEBOVÉHO DENÍKU WWW.RODINAAJA.CZ

WWW.RODINAAJA.CZ ZVÝŠÍ PRODEJ VAŠICH NOVINEK

GASTRO-MENU EXPRESS a.s.

RYBÍ POMAZÁNKA
KŘENOVÉ ROLKY DUO
BESKYDSKÁ ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA 
ASPIKOVÁ KVĚTINKA

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
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pomletých kvalitních ořechů. Ty jsou 

totiž doslova nabyty kvalitními a zdraví 

prospěšnými tuky. 

�� BOJÍTE SE VAJEC? 
Při problémech s novodobým strašákem 

jménem cholesterol se však zamýšlíte ne-

jen nad množstvím použitého tuku, ale 

i nad počtem rozklepnutých vajíček. Vejce 

sama o sobě rozhodně neznamenají pro 

zdravého jedince větší problém. V přípa-

dě, že byste však trvali na jejich reduk-

ci, pomůže vám následující doporučení: 

místo vajíček do mnoha těst (kromě piško-

tových) přidejte sojovou mouku v množství 

– 1 vejce = 1 polévková lžíce sojové mouky 

a 3 lžíce vody. Dalším osvědčeným pojidlem 

je 2 hodiny namočené a po té jemně rozmi-

xované lněné semínko (hodí se pouze pro 

tmavá těsta). K zahození není ani výrobek 

zvaný Vajahit, ten je totiž běžně užíván ve 

veganské kuchyni jako vaječná náhražka.

�� ZDRAVÉ RECEPTY PRO ZDRAVÉ 
RODINY

Marokánky 

500 ml sojové smetany, 200 g pomletých 

slunečnicových semen, 200 g pomletých 

vypeckovaných datlí, 100 g pomletých 

rozinek, 500 g nasekaných arašídů (lze 

nahradit mandlemi, lískovými ořechy 

apod.), 60 g jemné špaldové mouky, kan-

dované ovoce
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1. a) b) c)

2. a) b) c)

3. a) b) c)

4. a) b) c)

5. a) b) c)

6. a) b) c)

7. a) b) c)

8. a) b) c)

9. a) b) c)

10. a) b) c)

11. a) b) c)

12. a) b) c)

Své odpovědi pošlete do 15. 12. 2012 na tuto adresu:  Moje rodina a já, Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.

Jméno 
a příjmení:

Adresa:Odpovědní lístekOdpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní lísteklísteklísteklísteklísteklísteklísteklístekOdpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní Odpovědní 
VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE
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Nejen, že dává nezaměnitelnou chuť vánočnímu cukroví, ale také 
nádherně provoní váš domov a navodí tu správnou atmosféru 
Vánoc. Proto si nezapomeňte koupit vanilkové lusky, které se dají 
sehnat levněji i na internetu.

K Vánocům patří vůně vanilky



Vše zamícháme v hustou hmotu a klademe 

lžící jako tenké menší placičky na plech. 

Těsto je lepivé, lžíci si musíte namáčet 

a možná si i vypomoci mokrýma rukama. 

Marokánky pečeme na pečící fólii nebo pa-

píře při teplotě cca 160 stupňů asi 20 min. 

Hotové cukroví lze ozdobit kvalitní tmavou 

čokoládou (rozehřátou ve vodní lázni).

Povidlové perníčky 

150 g jemné špaldové nebo žitné mouky, 250 

g sušených švestek (kvalitních povidel), 100 g 

kukuřičné kaše Mišutka (zakoupíte ve zdravé 

výživě), 2 polévkové lžíce strouhaných ořechů, 

1 čajová lžička perníkového koření, 2 polévko-

vé lžíce olivového oleje, špetka jedlé sody

Všechny ingredience smícháme, vypra-

cujeme tužší těsto a necháme jej v mi-

krotenovém sáčku odpočinout 24 hodin 

v lednici. Těsto válíme na placky tlusté 0,5 

cm. Formičkami vykrajujeme vánoční tvary 

a pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 20 

minut. Opět oceníme pečící papír.

Vanilkové slunečnicové rohlíčky 

250 g jemné špaldové nebo žitné mouky, 

50 g hladké kukuřičné mouky, 100 g roz-

mixovného praženého slunečnicového 

semínka, 100 g rostlinného tuku, 50 g 

přírodního cukru jemně pomixovaného, 

trochu mleté vanilky nebo několik kapek 

extraktu, mléko (jakékoliv) dle potřeby 

Vypracujeme dobře tvarovatelné těsto, 

necháme odpočinout 24hod v lednici. 

Druhý den formujeme rohlíčky, pečeme 

na 160 stupňů do růžova. Chceme-li 

rohlíčky obalovat, použijeme Glukopur 

(hroznový cukr), nebo ovesné mléko.

Domácí chalva mandlová 

Šálek sezamových semínek, 1/2 šálku 

mandlí, 3 polévkové lžíce medu nebo ja-

vorového sirupu, trochu mleté vanilky či 

několik kapek extraktu 

Na rozpálenou pánev nasypeme sezam 

a na sucho opražíme. Jakmile semínka 

začnou praskat a vonět, ihned je z pán-

ve sesypeme. Do mixéru dáme nasekané 

madle a nasucho mixujeme. Do vzniklé 

hmoty přidáme sezam a pokračujeme 

za občasného stírání hmoty ze stěn mi-

xéru. Jakmile jsou semena rozmixovaná 

přidáme zbývající ingredience. Chalvu 

tvarujeme do kuliček, které lze libovolně 

obalovat (kokos, ořechy, karob apod.). 

Cukrovinku uchováváme v chladu. Chal-

vou rozmíchanou s trochou mléka může-

me naplnit libovolné cukroví (např. linec-

ké košíčky). 

Ořechová náplň bez přidaného tuku

100 g oblíbených nepražených ořechů, 

100 g vícezrnných sušenek Lotus, 125 ml 

mléka (lze použít samozřejmě i ovesné, 

mandlové, sojové, pohankové apod.), 

1–2 lžíce sušené třtinové šťávy či cukru, 

1 aromatického alkoholu (rum, metaxa, 

koňak spod.) 

Nastrouhané ořechy povařte 10 min. 

v mléce, přidejte cukr a strouhané či po-

mleté sušenky. Promíchejte a odstavte, 

přilijte alkohol. Je-li hmota příliš tuhá, 

přilijte trochu mléka, v opačném případě 

dodejte sušenky.

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Foodlife.cz
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Pečení věnujete 
hodně času a lásky.

Proč výsledek kazit
syntetickým vanilinovým cukrem?

Pravé vanilkové lusky promění jakýkoliv dezert v lahodnou harmonii chutí a vůní.

Kvalitní vanilku za skvělé ceny můžete snadno objednat v obchodu s vanilkou na

www.vanilkove-lusky.cz
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a platí do 31. 1. 2013

Poštovné pouze 39 Kč
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VYHRAJTE REVOLUČNÍ KÁVOVAR 
SENSEO NEBO BALÍČEK SVŮDNĚ 
DOBRÉ INSTATNTNÍ KÁVY ESSENSE

Pro opravdu dobrou kávu s krémovou pěnou už nemusíte 
chodit do kavárny. Můžete si ji jednoduše připravit v pohodlí 
svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje 

lahodnou kávu Douwe Egberts 
s prvotřídní kvalitou Philips. 

Pro milovníky dobré kávy je tu 
nová instantní káva EssenSe. 
Její kouzlo spočívá v delší 
době pražení kávových zrn 
a v jemném mletí při nízké 
teplotě, díky kterému si 

zachovává smyslné aroma 
a chuť. 

Vyhrajte kávovar Senseo s pěti balíčky 
kávy Douwe Egberts Senseo, v celkové 
hodnotě 3 000 Kč nebo jeden ze 
dvou balíčků kávy EssenSe v hodnotě 
1000 Kč.

                      
Milé maminky, milí tatínkové, 

milé děti,
Vánoce už jsou pomalu za dveřmi a s nimi 

samozřejmě Ježíšek s plným pytlem dárků. 

Ale nadělovat umíme i my. Stačí, když nám 

zodpovíte pár jednoduchých otázek, 

na které najdete odpovědi na našem serveru 

www.rodinaaja.cz. Budete-li mít štěstí při 

losování, můžete vyhrát jednu s desítek cen 

v hodnotě více než 100 000 korun.

1.  Kam se schovají postavičky 
ze stavebnice LEGO DUPLO 
s Fotíme safari před deštěm? 

a) do lesa 
b) do stanu 
c) do rybníka 

Odpověď naleznete na stránkách 
www.duplosvet.cz, společně s dalšími 
stavebnicemi, rodičovskými diskuzemi 
a spoustou her!

2. Která hra vyhrála ocenění „Hra 
roku 2012” v ČR?

a) Člověče, nezlob se
b) Kronika panství 
c) Pexeso

3. Kolik druhů Pringles najdete 
v obchodech?

a) 4
b) 7
c) 9

4. Jak dlouho trvá domácí 
ozdravná lázeň nohou?

a) 10 minut
b) 30 minut
c) 15 minut

5. Jakými jazyky mluví Furby?
a) furbsky a anglicky
b) francouzsky a španělsky
c) japonsky a korejsky

6. Jak můžete vyhrát ve hře 
Monopoly Milionář?

a)  koupíte nejvíc nemovitostí 
ze všech hráčů

b)  jako první vyděláte milion 
v hotovosti

c)  nejrychleji se dostanete 
na nejvyšší živ otní úroveň

7. Jakou čarodějnou schopnost má 
panenka Bratzillaz – Sashabella? 

a) umí splnit tajné sny
b) rozumí řeči zvířat
c) předpovídá budoucnost

Odpověď najdete na 
www.facebook.com/zapfcreation

8. Dvě hlavní odrůdy kávy jsou:
a) Arabica a Robusta
b) Atlantika a Krokusta
c) Amerika a Busta

9. Tyčinka Karmen je vyrobena z:
a)  hořké čokolády 
b)  mléčné čokolády 
c)  bílé čokolády

10. Kolik termínů zájezdů do 
Legolandu v roce 2013 má ve své 
nabídce CK Zájezdy pro děti?

a) 8
b) 13
c) 10

11. Kde najdete známou školu čar 
a kouzel? 

a) v Bradavicích 
b) v Neštovicích
c) v Pihách

12. Co obsahuje dětská 
hypoalergenní péče 
Klorane Bébé?

a) Ovesné mléko
b) Měsíček lékařský
c) Meruňkový olej

Své odpovědi napište na odpovědní lístek, 

který naleznete na straně 66 a zašlete do 15. 12. 2012 na tuto adresu: 

Moje rodina a já, Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.

Soutěžní otázky:

Soutěžte o 2 zájezdy 
do Legolandu pro dvě osoby

Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:

                                                                                                                                                          

Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:Soutěžní otázky:

Velká 
vánoční 
soutěž

Cestovní kancelář se specializací na zájezdy do zábavních 
a vodních parků v Evropě. Nejširší nabídka na českém trhu, 
konečné ceny, moderní doprava.

svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje svého domova. Převratný systém kávovarů Senseo spojuje 
lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts lahodnou kávu Douwe Egberts 

s prvotřídní kvalitou Philips. s prvotřídní kvalitou Philips. s prvotřídní kvalitou Philips. s prvotřídní kvalitou Philips. s prvotřídní kvalitou Philips. s prvotřídní kvalitou Philips. 
Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu Pro milovníky dobré kávy je tu 

nová instantní káva EssenSe. nová instantní káva EssenSe. 
Její kouzlo spočívá v delší Její kouzlo spočívá v delší Její kouzlo spočívá v delší Její kouzlo spočívá v delší 
době pražení kávových zrn době pražení kávových zrn době pražení kávových zrn 
a v jemném mletí při nízké a v jemném mletí při nízké a v jemném mletí při nízké a v jemném mletí při nízké 
teplotě, díky kterému si teplotě, díky kterému si teplotě, díky kterému si teplotě, díky kterému si 

zachovává smyslné aroma zachovává smyslné aroma zachovává smyslné aroma zachovává smyslné aroma 
a chuť. a chuť. 
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Bratzacadabra! 
Vítejte ve světě kouzel 
a seznamte se s ča-
rodějkami Bratzillaz! 
Meygana dokáže splnit 
tajné sny, Jade umí zahojit 
zlomená srdce, Yasmina před-
povídá budoucnost, Cloetta ví, jak pro-
měňovat. Panenky mají pohyblivé klouby 
a skleněné oči a nosí ty nejoriginálnější 
čarodějnické modely. 

Balíček s kosmetikou 
Klorane Bebe 
obsahuje:

–  Jemný pěnivý gel 
na tělo a vlasy

–  Výživné tělové 
mléko s Cold 
Cream

– Jemný dětský pudr

 
Kým se tvůj FURBY 

stane? Bude hodný, nebo zlý? Všech-
no záleží na tom, jak si se svým FUR-
BYM budeš hrát. Když se s FURBYM 
setkáš poprvé, bude mluvit hlavně 
FURBŠTINOU. Ale čím víc si s FUR-
BYM budeš hrát a mluvit s ním, 
tím více bude mluvit anglicky. 
Můžeš si také stáhnout bezplatnou 
aplikaci pro překlad FURBŠTINY, také 
pro virtuální krmení tvého FURBYHO 
a jiné interaktivní prvky. A nezapo-
meň, tvůj Furby mění svou osobnost 
podle toho, jak se k němu chováš.

www.furby.cz

Fascinuje vás 
tajemný svět kouzel 
a přejete si aspoň na chvíli 
vyzkoušet, jaké je to čarovat? Tento sen 
vám pomůže splnit hit letošního podzimu, 
interaktivní kniha Wonderbook™, jejíž 
prvním titulem je Book of Spells. Pojďte si 
zasoutěžit o 4 kouzelné knihy  v balíčku 
s Move Fitness Starter Pack! 
Kdo by neznal slavnou fi lmovou sérii 
o mladém čaroději od J.K. Rowlingové. 
Nyní si i vy můžete vyzkoušet jaké to 
je být kouzelníkem ve světě Harryho 
Pottera a přenést se tak do světa plného 
čar, kouzel, magie a tajemna. Vkročte 
do knihovny s omezeným přístupem, 
vytáhněte si dvě stě let starou knihu 
kouzel - Book of Spells od Mirandy 
Jeřábkové a nechte ožít její příběhy 
přímo u vás doma. Nic není nemožné! 
Pomocí kouzelnické hůlky se můžete 
stát režisérem v loutkovém divadle, 
nechat levitovat různé předměty či 
zkoušet další čarodějnické triky. 

Soutěžte 

o 3 Furby zvířátka
Vydejte se do světa 

kouzel s Book of Spells

Vyhrajte 15 balíčkůdětské kosmetiky od Pierre Fabre
Kým se tvůj FURBY Kým se tvůj FURBY Kým se tvůj FURBY Kým se tvůj FURBY Kým se tvůj FURBY 
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setkáš poprvé, bude mluvit hlavně setkáš poprvé, bude mluvit hlavně 
FURBŠTINOU. Ale čím víc si s FUR-
BYM budeš hrát a mluvit s ním, 
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BYM budeš hrát. Když se s FURBYM BYM budeš hrát. Když se s FURBYM 
setkáš poprvé, bude mluvit hlavně setkáš poprvé, bude mluvit hlavně 
FURBŠTINOU. Ale čím víc si s FUR-
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tajemný svět kouzel tajemný svět kouzel tajemný svět kouzel 
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Vyhrajte 15 balíčkůdětské kosmetiky od Pierre Fabre
dětské kosmetiky od Pierre Fabre

Soutěžte s námi a vyhrajte 

stavebnici LEGO DUPLO Fotíme 

safari nebo Vlaky - Sada pro 

začátečníky jako vánoční dárek!

Soutěžte s námi a vyhrajte Soutěžte s námi a vyhrajte Soutěžte s námi a vyhrajte Soutěžte s námi a vyhrajte 

Desetiminutová hra na 
procvičení paměti a vědomostí
Každá hra obsahuje 71 karet s obrázky a s otázkami na 

straně druhé. 10 vteřin se díváte na obrázek a poté se 

snažíte odpovědět na otázku z druhé strany kartičky. 

Kdo ví, získává kartičku. Kdo jich nasbírá co nejvíce za 

10 minut, vyhrává!

 Svět V kostce!

Poznávejte státy světa 

a jejich zajímavosti. 

Historie V kostce!

Poznávejte státy světa Nejdůležitější historické 

události a osobnosti.

Abeceda V kostce!

Naučte se abecedu 

pomocí obrázků.

Moje první obrázky 
V kostce!

Roztomilé obrázky pro cvi-

čení barev, tvarů a paměti.

VYHRAJTE
NÁLOŽ CHUTÍ 

K NAKOUSNUTÍ
Máš chuť na něco malého, něco 

výjimečného? Jen tak na malý snack? Tak 

vyzkoušej Pringles! Nyní přichází dvě 

nejoblíbenější příchuti Original a Smetana 

s cibulí v limitované zimní edici. 

Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!

V Maďarsku jsou dobře známé účinky 

léčivé vody na zachování zdraví a zlepšení 

zdravotního stavu. Produkty Bük Thermal 

Natural Life, obsahující léčivou vodu z lázní 

Bük, jsou zvláštní kolekcí pro ošetřování 

těla a pokožky, které umožní každému z nás 

využívat tradiční známou maďarskou lázeňskou 

kulturu v domácím prostředí. Dopřejte i svým 

nohám 30minutovou osvěžující lázeň.

léčivé vody na zachování zdraví a zlepšení 

zdravotního stavu. Produkty Bük Thermal 

Natural Life, obsahující léčivou vodu z lázní 

těla a pokožky, které umožní každému z nás 

využívat tradiční známou maďarskou lázeňskou 

kulturu v domácím prostředí. Dopřejte i svým 

využívat tradiční známou maďarskou lázeňskou 

kulturu v domácím prostředí. Dopřejte i svým 

SOUTĚŽTE O 5 HER 
MONOPOLY MILIONÁŘ
SPLŇTE SI SVŮJ MILIONÁŘSKÝ SEN! 
Klasická hra na obchodování a investování 

MONOPOLY MILIONÁŘ přichází v nové verzi a má 

nové karty, nová  pravidla a nový cíl - stát se prvním 

milionářem. Investujte do nemovitostí, nakupujte

domy a hotely a zlepšujte jako opravdoví milionáři

svůj živostní styl a své příjmy a závazky. Buďte

první, kdo v hotovosti vydělá milion, a vyhrajte 

MONOPOLY MILIONÁŘ! 

Soutěžte s námi o 6 panenek Bratzillaz

Soutěžte s námi o LEGO DUPLO

Soutěžte 
o Hry v kostce!

Soutěžte 
o 10 kosmetických balíčků 
Bük Thermal Natural Life!

stavebnicistavebnici

safari nebo Vlaky - Sada pro 

začátečníky jako vánoční dárek!začátečníky jako vánoční dárek!

Soutěžte s námi a vyhrajte Soutěžte s námi a vyhrajte 

výjimečného? Jen tak na malý snack? Tak tajné sny, Jade umí zahojit tajné sny, Jade umí zahojit 
zlomená srdce, Yasmina před-zlomená srdce, Yasmina před-
povídá budoucnost, Cloetta ví, jak pro-povídá budoucnost, Cloetta ví, jak pro-
měňovat. Panenky mají pohyblivé klouby měňovat. Panenky mají pohyblivé klouby 
a skleněné oči a nosí ty nejoriginálnější 

nejoblíbenější příchuti Original a Smetana nejoblíbenější příchuti Original a Smetana 

Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!

Soutěžte s námi o 6 panenek Bratzillaz

tajné sny, Jade umí zahojit tajné sny, Jade umí zahojit 
zlomená srdce, Yasmina před-zlomená srdce, Yasmina před-
povídá budoucnost, Cloetta ví, jak pro-povídá budoucnost, Cloetta ví, jak pro-
měňovat. Panenky mají pohyblivé klouby měňovat. Panenky mají pohyblivé klouby 
a skleněné oči a nosí ty nejoriginálnější a skleněné oči a nosí ty nejoriginálnější 

stavebnicistavebnici

safari nebo Vlaky - Sada pro safari nebo Vlaky - Sada pro 

začátečníky jako vánoční dárek!začátečníky jako vánoční dárek!začátečníky jako vánoční dárek!

Soutěžte s námi a vyhrajte Soutěžte s námi a vyhrajte 

výjimečného? Jen tak na malý snack? Tak výjimečného? Jen tak na malý snack? Tak 

nejoblíbenější příchuti Original a Smetana nejoblíbenější příchuti Original a Smetana 

Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!Soutěžit můžete o 20 balíčků Pringels!

Soutěžte s námi o 6 panenek Bratzillaz
o 6 panenek Bratzillaz

VYHRAJTE 5 BALÍČKŮ 
TYČINEK ORION 
V HODNOTĚ 1000 KČ
ORION přichází s další novinkou! Pro tradiční český 
trh vytvořila známá značka cukrovinek novou mléčně 
čokoládovou tyčinku Karmen s karamelovou náplní. 
Nová tyčinka vychází vstříc přáním „tradičního trhu“, 
tedy nás všech, kteří máme rádi v Česku tolik oblíbený 
karamel a lahodnou mléčnou čokoládu. Nádherné 
souznění jemné mléčné čokolády a sladkého karamelu 
vytváří skutečný labužnický požitek.
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Skořice vám kuchyni provoní, když ji pou-

žijete do pečení – například do vánočního 

štrúdlu či do perníčků. Je také ideální ingre-

diencí k přípravě svařeného vína a punče. 

I vanilka je neodmyslitelnou součástí vánoč-

ního pečení a vhodným dekorativním ma-

teriálem. Badyán je voňavé koření ve tvaru 

hvězdy. Využívá se do perníkového koření, 

bylinkových čajů a do sušenek. Používá se 

také jako vánoční dekorace například na 

adventní věnec. A kdo by neznal voňavou 

směs bylin a koření purpuru? 

PRAKTICKÉ RADY A TIPY 
DO KUCHYNĚ

�� TĚSTO
Křehkost těsta – pečivo z křehkého těsta 

bude jemné a nadýchané, když v něm más-

lo nahradíte zakysanou smetanou.

Zbytky těsta – zbytky listového těsta mů-

žete i dále využít a nemusíte jej vyhazovat. 

Stačí, když těsto potřete olejem, dopro-

střed vložíte ovoce, rohy přeložíte a při-

máčknete k sobě. Vznikne tak zpevněný 

okraj. Poté dáte těsto péct dozlatova. Vo-

ňavá sladká jednohubka potěší každého 

milovníka listového těsta.

Perníkové těsto – chcete-li mít perník 

vláčný po dlouhou dobu, připravte perní-

kové těsto namísto z vody ze studeného 

neslazeného čaje.

Křehké linecké – když do vajec přidáte 

trochu citrónové šťávy, bude těsto ještě 

křehčí a lehčí. A pokud dáte váleček na 

chvíli do mrazáku, nebude se na něj těsto 

lepit.

�� KTERÉ TEPLOTY PEČENÍ SE 
HODÍ PRO RŮZNÉ DRUHY PEČIVA

100 °C (sušení)

Nižší bílkové pečivo (laskonky), které se po 

upečení plní krémem či šlehačkou.

130−150 °C (pečení při nízké teplotě, spíše 

sušení) 

Sněhové pečivo s ořechy, placičky a hro-

mádky, makaronky.

160−170 °C (pečení při nižší střední teplotě)

Šlehaná (třená) tuková těsta a dorty ve 

vyšší vrstvě.

170−190 °C (pečení při střední teplotě)

Pečivo kypřené kypřicím práškem, pečivo 

s medem, perník ve vyšší vrstvě.

190−210 °C (pečení při vyšší střední tep lotě)

Drobné vánoční cukroví, tvarované kynuté 

pečivo, koláče pečené ve formách, štoly, vá-

nočky .

210−225 °C (pečení při vyšší teplotě)

Piškotové rolády, pečivo z lístkového těsta, 

drobné pečivo s vyšším obsahem tuku. 

225 − 250 °C (pečení při vyšší teplotě)

 lístkové těsto v různých variantách, pečivo 

z pálené hmoty (odpalované těsto), záviny. 

250 − 300 °C (vysoká teplota)

 rychlé a prudké zapečení sněhových hmot 

na předpečeném moučníku apod.

Cukroví by mělo být upečené v takovém před-

stihu, aby se v chladu (maximálně do 5 °C) 

dobře proleželo a chutě a náplně se prolnuly. 

Při zadělávání těst by měly mít všechny su-

roviny stejnou teplotu. 

Těsto půjde snadno vyválet a vytvarovat, 

necháme-li je do druhého dne odpočinout 

v lednici. 

Ideální teplota pro získání dorůžova prope-

čeného cukroví je 180 °C. Při nízké teplo-

tě vytéká tuk, při vysoké zase těsto rychle 

zhnědne, ale není upečené. 

Pečete-li cukroví již s náplněmi, 

nezapomeňte: 

•	 do marmelády přidat ovocnou šťávu 

a piškotové drobky, 

•	 ořechy povaříme v mléce či smetaně 

a zahustíme piškoty, 

•	 tukové náplně ochutíme kávou či kap-

kou destilátu. 
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Výživa

Kuchyň bývá místem, na kterém těsně před Vánocemi strávíme 

nejvíce času. Právě zde bychom tedy měli mít správnou vánoční 

atmosféru. Příjemnou atmosféru může navodit ta správná vůně. 

Mezi ty vánoční patří skořice, vanilka, ořechy, badyán, anýz a purpura. 

Vánoční 
recepty a vychytávky
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www.chocenskamlekarna.cz

www.schutidotoho.cz
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�� SMAŽENÉ ŘÍZKY
Chutnější řízky – aby byly řízky chutnější, 

doporučujeme do vajíček přidat trochu piva 

nebo libovolného koňaku. Řízky budou 

jemnější a trojobal bude lépe držet.

Opadání strouhanky na řízku – strou-

hanka z řízků opadává, když je před smaže-

ním necháte delší dobu obalené v lednici. 

Pomůže vám přidání lžíce bílého jogurtu do 

vajíčka, strouhanka tak neopadá.

�� KOŘENÍ
Vanilka – pokud chcete opravdu silnou 

a výraznou chuť z celé vanilky, použijte 

z lusku jen malá, olejnatá semínka. Roz-

krojte vanilku a podélně ostrým nožem se-

třete semínka a přidejte do pokrmů.

Vlastní vanilkový cukr – pokud si chcete 

vytvořit vlastní vanilkový cukr, stačí pouze, 

když proutek vanilky zapíchnete do uzavře-

né sklenice s cukrem a necháte vanilku pů-

sobit. Cukr tak získá silnou vanilkovou vůni.

Vanilkový lusk – pokud při vaření použí-

váte vanilkový lusk, nikdy jej nevyhazujte. 

Jednou z mnoha variant je přidat lusk do 

černého čaje. Čaj bude mít skvělou afrodi-

ziakální chuť.

Voňavé koření – koření si uchovává svou 

vůní pouze tehdy, koupíte-li ho vcelku. Zá-

zvor, anýz, hřebíček či skořice jsou příkladem. 

�� BÍLEK
Šlehání bílků – bílky vyndejte z lednice asi 

hodinu před použitím, lépe se našlehají při 

pokojové teplotě.

Srážení bílků – aby se bílky nesrážely, při-

sypte do nich během šlehání část krupico-

vého cukru. Nepoužívejte moučkový.

�� RYCHLÉ PEČENÍ
Nemáte-li čas chystat si těsta sama doma, 

kupte si hotová a pečte z nich. Na spotřebu 

cukroví to rozhodně nebude mít vliv. Záleží 

totiž především na tom, jak cukrátka na-

zdobíte a odlišíte.

�� JAK ODSTRANIT Z NÁDOBY 
KARAMEL
Pokud máte v hrnci zaschlý karamel, ne-

snažte se ho seškrábat nebo používat jiné 

mechanické postupy, ale jednoduše naplň-

te nádobu až po okraj vodou a vařte, do-

kud se karamel (cukr) opět nerozpustí.

�� POLEVY
Kypřicí prášek do cukrových polev – 

pokud vmícháte trochu kypřicího prášku 

do cukrové polevy, nebude poleva tak 

rychle tuhnout a bude se lépe roztírat.

Roztírání polevy – poleva se bude lépe 

roztírat po povrchu, když na rozmíchá-

ní použijete horkou a ne vlažnou vodu. 

Koláče také zůstanou mnohem déle čer-

stvé a šťavnaté. Volte však polevy v sou-

ladu s druhem pečiva. Tedy čokoládovou 

k mramorové bábovce, citrónovou ke 

křehkému koláči apod.

Polevy na cukroví – je-li poleva řídká i po 

delším tření, přidejte trochu cukru. Na-

opak do příliš husté polevy přidejte dle je-

jího druhu trošku vody nebo bílek. Pokud 

je totiž poleva moc hustá, nestejnoměrně 

se roztéká a vytváří moc vysokou vrstvu. 

Pokud je zase velice řídká, nekryje a stéká.

�� OŘECHY A KOKOS
Opražený kokos – když kokos opražíme 

na sucho na teflonové pánvi, bude mít 

v těstě nebo v náplních jak intenzivnější 

vůni, tak i zajímavější vzhled. Opražený 

kokos je vhodný též na ozdobu moučníků.

Intenzivní ořechové aroma – mleté 

ořechy budou mít v těstu nebo krému 

intenzivnější chuť, když je před použitím 

mírně nasucho opražíme. Po vychladnutí 

použijeme tak, jak jsme zvyklí. Lze použít 

vlašské, lískové, kešu oříšky, ale i mandle.

�� RYBY
Rybí zápach – rybí zápach dostanete z ru-

kou, namočíte-li si je na chvíli do mléka.

Dušení ryb – naporcované ryby před du-

šením vždy krátce opečte v rozehřátém 

tuku, maso se zpevní a získá kůrku, která 

zabrání vyluhování šťávy. Ryby podlévejte 

malým množstvím vývaru nebo vína, aby 

se maso jen dusilo v horké voňavé páře. 

Nákup čerstvé ryby – máte rádi čerstvé 

ryby? Když půjdete kupovat čerstvou rybu, 

dejte si pozor na pár maličkostí. Čerstvé 

ryby mají lesklou kůži, oči jsou jasné a vy-

stouplé a žábry musí být světle červené. 

Když jsou zašedlé, ryba je zkažená! 

Pořadí při přípravě ryb – při jakékoliv 

přípravě ryb dodržujte toto pořadí. Nejpr-

ve rybu očistíte pod studenou vodou. Pak 

ji okyselíte – většinou citrónovou šťávou, 

která na sebe váže pachuť a pach rybiny. 

Teprve nakonec přichází kořenění, solení, 

obalováni apod.

Obalování ryb – ryby můžete obalovat 

více způsoby, než jen strouhankou a mou-

kou. Můžete je obalovat ve směsi suše-

ných bylinek, kari koření nebo chilli. Ryby 

s tuhým bílým masem můžeme obalit ve 

vajíčku a potom v kokosu. 

�� FORMIČKY NA VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ
Nikdy formičky nemyjte v saponátech. Pe-

čivo by se z nich nemuselo dobře vyklopit. 

Vypláchněte je proto jen vařící vodou a vy-

sušte papírovou utěrkou. 

�� VÁNOČKA
Aby povrch vánočky při pečení ne-

ztmavnul, přidejte do rozšlehaného vejce 

na potření trochu citronové šťávy. Pokud 

to nepomůže, překryjte její povrch alo-

balem. Pozor ale při nahlížení do trouby. 

Pokud plechem trhnete, můžete vánočku 

zdeformovat. 

�� CITRÓNOVÁ KŮRA
Až z citronu vymačkáte šťávu, nevyhazujte 

ho. Kůra se vám bude hodit do mouční-

ků. Koláče a buchty nám krásně provoní, 

a proto z vymačkaných citronů kůru scho-

vejte a pak ji jenom nastrouhejte. Vždy ale 

citron pořádně omyjeme od chemických 

ošetření. 

�� SRAŽENÁ MAJONÉZA
Existuje mnoho fíglů na sraženou majo-

nézu. Buď si připravíte napevno ušlehaný 

žloutek se solí a pomalu do něj přidáváte 

sraženou majonézu. Anebo můžete žlou-

tek smíchat s trochou ostré hořčice, do 

které majonézu vmícháte. Nikdo nic ne-

pozná.
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L
Logika detoxikační nauky a C. I. C. me-
tody je odlišná. Slezina plní v orga-
nismu řadu důležitých funkcí, podílí se

na krvetvorbě a je důležitým imunitním 
orgánem. Má mnoho společného s lymfa-
tickou tkání, tedy také s mandlemi. Zdravá
a toxinů zbavená slezina přispívá k vitalitě
a fyzické síle člověka. A naopak, přítomnost
toxinů ovlivňuje nejen chod samotné sle-
ziny, ale také s ní souvisejících orgánů, což
ostatně pozorovali už starověcí lékaři. Zba-
vit se toxinů ve slezině znamená tedy zba-
vit se řady zdravotních problémů.

Slezina je v rezonanci s pocity pozdního
léta, tedy doby, kdy úroda dozrává, ovoce
sládne a je připravené k ochutnání. S obdo-
bím dožínek, lidových slavností a vinobraní.
Slezina je totiž charakteristická právě tím,
že vzbuzuje chuť na vše, co je slad-
ké.

Podle starověkých mudrců
ovlivňuje slezina svými toxiny
další orgány a pochody v or-
ganismu, například peristal-
tiku zažívací trubice, lymfa-
tický systém, činnost žaludku
a slinivky břišní, sílu ve sva-
lech, příjem potravy závislý
na hladině glukózy v krvi,
hormonální systém a další.
Vzhledem k tomu, že souvisí
i s hypofýzou, řídí v orga-
nismu také nejrůznější neuro-
hormonální procesy. Vyčistit
slezinu a orgány okruhu sleziny
znamená obnovit samoregulu-
jící program, který má mimo jiné
za úkol řídit v lidském těle látko-
vou výměnu.

Stejně tak jako v emocionálním
horizontu souvisí slezina s neustá-
lými myšlenkami na jídlo, na to, jak
by se co dalo hospodárně využít a ne-
muselo se to vyhodit, tak v metabolic-
kých procesech souvisí s hospodařením při-
jaté potravy. Trávení člověka s přespříliš
zatíženou slezinou tak bývá pomalejší,

stejně jako přemýšlení, neboť organismus
se snaží všechno využít a vyloučit skutečně
jen to nepotřebné. V krajním případě může
být zatížená slezina příčinou i chronické
zácpy.

Slezina souvisí s neustálým vnitřním pře-
mýšlením, rozebíráním situací a připravo-
váním si proslovů k různým situacím, které
když nastanou, stejně se nedají použít. Má
co dělat s věčnými starostmi, nezdravým za-
býváním se problémy druhých lidí, neustá-
lými diskusemi a probíráním cizích osudů.
Tím, že očistíme slezinu, podstatně přispě-
jeme ke zharmonizování této části lidské
emocionality.

Slezinu očišťujeme zejména při násle-
dujících zdravotních problémech

nebo životních pocitech: 

• výsevy oparů
• afty
• opakované záněty středního ucha
• sklony k přejídání
• obezita
• hormonální nerovnováha
• žaludeční potíže
• pocity padání a propadávání se ve snu
• pocity těžkosti ve snu
• nutkavé myšlenky na jídlo
• pomalá peristaltika nebo zácpa

Na detoxikaci a harmonizaci funkce or-
gánů okruhu sleziny můžeme použít buď
preparát Joalis VelienHelp, nebo preparát
Joalis WLHelp (z anglického Weight Loss –

redukce hmotnosti) při snaze snížit
nadváhu.

Krásný nový rok Vám přeje
Ing. Vladimír Jelínek

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741.

Economy Class Company s. r. o.: Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel: 274 781 415, 
e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum s. r. o.: Vodní 16, Brno, tel: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Slezina je orgán zdánlivě nepotřebný. Pokud je z těla odebrána, například 
po autohavárii, může člověk bez větších omezení dál zcela normálně žít. 

Přesto může být slezina příčinnou mnoha onemocnění. Jak si to vysvětlit?

Slezina
může za věčné

přejídání…

Ing. Vladimír Jelínek
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�� KAPUSTNICA
Potřebujeme:

•	 3 cibule  

•	 500 g kysané zelí 

•	 3 lžíce sádla  

•	 30 malých klobásek  

•	 3 lžíce mletá sladké papriky  

•	 500 g uzeného masa     

•	 50 g sušených hub 

•	 3 l vývaru

•	 1 lžička kmínu

•	 sůl, pepř

Jak na to:

Sušené houby si předem namočíme 

a překrájíme. Maso očistíme a nakrájíme 

nadrobno. Cibuli oloupeme a nasekáme 

najemno. Zelí scedíme a překrájíme, lák 

nevyléváme. 

Na sádle zpěníme cibuli, přidáme 

maso, osolíme, přidáme kmín a papriku 

a osmahneme. Zalijeme vývarem a krátce 

povaříme. Vložíme překrájené zelí, lák ze 

zelí a vodu, přidáme namočené drobně 

pokrájené houby. Vše dovaříme společně 

do měkka. Nakonec dochutíme podle po-

třeby solí a pepřem. Klobásy ogrilujeme, 

nejlépe na grilu, pokud už ho budeme 

roztápět kvůli grilované krůtě z dalšího 

receptu a vložíme do hotové polévky. Oz-

dobíme kysanou smetanou.

�� VÁNOČNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Potřebujeme: 

•	 brambory a kořenovou zeleninu

•	 majonéza

•	 vejce

•	 1 bobkový list

•	 3 kuličky nového koření 

•	 5 kuliček pepře 

•	 špetku soli a cukr

•	 1 lžíci octa

Jak na to:

Den dopředu si uvaříme brambory ve slup-

ce. Taktéž si uvaříme kořenovou zeleninu 

a vejce natvrdo. Kořenovou zeleninu očistí-

me a uvaříme ji v nálevu, do kterého dáme 

1 bobkový list, 3 kuličky nového koření, 

5 kuliček pepře, špetku soli, cukr a 1 lžíci 

octa. Zeleninu necháme vychladnout. 

Brambory oloupeme a protlačíme přes ko-

lečko s mřížkou nebo nakrájíme na kostič-

ky. Uvařenou zeleninu, okurky a cibuli také 

nakrájíme na drobno. Vše dáme k brambo-

rám a přidáme hrášek. Vmícháme zbylé su-

roviny – majonézu (možno s trochou bílého 

jogurtu), hořčici, olej, sůl, mletý pepř a vše 

opatrně promícháme. Nakonec přidáme 

nasekaná vejce a dochutíme nálevem, ve 

kterém jsme vařili zeleninu. Klasický vánoční 

bramborový salát ještě jednou opatrně pro-

mícháme a dáme vychladnout. 

Klasický vánoční bramborový salát se má dě-

lat brzo ráno, aby se do večera pěkně uležel.

�� GRILOVANÁ KRŮTA
Potřebujeme:

•	 2 celá krůty

•	 500 g slaniny

•	 citronové šťávy

•	 250 g másla

•	 čerstvé snítky estragonu

•	 sušený estragon

•	 mletý černý pepř a sůl

Jak na to:

Příprava krůty bude poněkud netradiční, 

budeme ji dělat na grilu, tudíž velmi zdravě. 

Očištěnou krůtu bez vnitřností omyjeme 

a osušíme. Prošpikujeme slaninou, osolíme 

uvnitř i zvenku. Necháme v chladu přes noc 

rozležet. Do břišní dutiny vložíme snítky 

estragonu. Celou krůtu potřeme pomocí 

dlaně změklým máslem. Krůtu nabodneme 

na grilovací jehlu. Kotlový gril roztopíme na 

střední žár, nepřímá metoda.  Mezi brikety 

vložíme misku s vodou. Nad misku umístí-

me grilovací jehlu a přiklopíme víkem. Gri-

lujeme pozvolna nad středně rozehřátým 

grilem, počítáme cca. 30 minut na kilogram 

masa. V hrnku smícháme rozpuštěné más-

lo, citronovou šťávu, prolisovaný česnek 

a sušený estragon. Marinádou potíráme 

během grilování. Hotovou krůtu zabalíme 

do alobalu a necháme ještě 15 minut dojít. 

Pečenou krůtu naporcujeme a podáváme 

s bramborovým salátem.

PÁR SKVĚLÝCH RECEPTŮ NA ZÁVĚR…
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L
Logika detoxikační nauky a C. I. C. me-
tody je odlišná. Slezina plní v orga-
nismu řadu důležitých funkcí, podílí se

na krvetvorbě a je důležitým imunitním 
orgánem. Má mnoho společného s lymfa-
tickou tkání, tedy také s mandlemi. Zdravá
a toxinů zbavená slezina přispívá k vitalitě
a fyzické síle člověka. A naopak, přítomnost
toxinů ovlivňuje nejen chod samotné sle-
ziny, ale také s ní souvisejících orgánů, což
ostatně pozorovali už starověcí lékaři. Zba-
vit se toxinů ve slezině znamená tedy zba-
vit se řady zdravotních problémů.

Slezina je v rezonanci s pocity pozdního
léta, tedy doby, kdy úroda dozrává, ovoce
sládne a je připravené k ochutnání. S obdo-
bím dožínek, lidových slavností a vinobraní.
Slezina je totiž charakteristická právě tím,
že vzbuzuje chuť na vše, co je slad-
ké.

Podle starověkých mudrců
ovlivňuje slezina svými toxiny
další orgány a pochody v or-
ganismu, například peristal-
tiku zažívací trubice, lymfa-
tický systém, činnost žaludku
a slinivky břišní, sílu ve sva-
lech, příjem potravy závislý
na hladině glukózy v krvi,
hormonální systém a další.
Vzhledem k tomu, že souvisí
i s hypofýzou, řídí v orga-
nismu také nejrůznější neuro-
hormonální procesy. Vyčistit
slezinu a orgány okruhu sleziny
znamená obnovit samoregulu-
jící program, který má mimo jiné
za úkol řídit v lidském těle látko-
vou výměnu.

Stejně tak jako v emocionálním
horizontu souvisí slezina s neustá-
lými myšlenkami na jídlo, na to, jak
by se co dalo hospodárně využít a ne-
muselo se to vyhodit, tak v metabolic-
kých procesech souvisí s hospodařením při-
jaté potravy. Trávení člověka s přespříliš
zatíženou slezinou tak bývá pomalejší,

stejně jako přemýšlení, neboť organismus
se snaží všechno využít a vyloučit skutečně
jen to nepotřebné. V krajním případě může
být zatížená slezina příčinou i chronické
zácpy.

Slezina souvisí s neustálým vnitřním pře-
mýšlením, rozebíráním situací a připravo-
váním si proslovů k různým situacím, které
když nastanou, stejně se nedají použít. Má
co dělat s věčnými starostmi, nezdravým za-
býváním se problémy druhých lidí, neustá-
lými diskusemi a probíráním cizích osudů.
Tím, že očistíme slezinu, podstatně přispě-
jeme ke zharmonizování této části lidské
emocionality.

Slezinu očišťujeme zejména při násle-
dujících zdravotních problémech

nebo životních pocitech: 

• výsevy oparů
• afty
• opakované záněty středního ucha
• sklony k přejídání
• obezita
• hormonální nerovnováha
• žaludeční potíže
• pocity padání a propadávání se ve snu
• pocity těžkosti ve snu
• nutkavé myšlenky na jídlo
• pomalá peristaltika nebo zácpa

Na detoxikaci a harmonizaci funkce or-
gánů okruhu sleziny můžeme použít buď
preparát Joalis VelienHelp, nebo preparát
Joalis WLHelp (z anglického Weight Loss –

redukce hmotnosti) při snaze snížit
nadváhu.

Krásný nový rok Vám přeje
Ing. Vladimír Jelínek

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741.

Economy Class Company s. r. o.: Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel: 274 781 415, 
e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum s. r. o.: Vodní 16, Brno, tel: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Slezina je orgán zdánlivě nepotřebný. Pokud je z těla odebrána, například 
po autohavárii, může člověk bez větších omezení dál zcela normálně žít. 

Přesto může být slezina příčinnou mnoha onemocnění. Jak si to vysvětlit?

Slezina
může za věčné

přejídání…

Ing. Vladimír Jelínek
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�� LINECKÁ KOLEČKA KLASICKÁ
Potřebujeme:

350 g hladké mouky, 250 g másla nebo 

rostlinného tuku, 140 g moučkového cukru, 

2 žloutky, citronovou kůru

Jak na to: 

Do proseté mouky a cukru rozsekáme tuk, při-

dáme žloutky a citronovou kůru a rychle zpra-

cujeme hladké těsto. Vyválíme z něj tenký plát 

a formičkami vykrájíme různé tvary. Upečeme, 

necháme zchladnout a kolečka spojujeme za-

vařeninou nebo máslovým krémem.

�� LINECKÁ KOLEČKA ZE ŽITNÉ 
MOUKY 
Potřebujeme:

200 g žitné mouky , 100 g tuku , 50 g 

třtinového cukru , 1 žloutek , strouhanou 

kůru z půlky chemicky neošetřeného 

citronu , džem na slepení 

Jak na to:

Tuk, žloutek, citronovou kůru a cukr utřeme 

do pěny, poté přidáme mouku. Těsto nechá-

me ztuhnout v chladnu a poté je rozválíme. 

Vykrajujeme kolečka, pečeme je při teplotě 

180 °C přibližně 10 minut. Vychladlá koleč-

ka slepujeme pikantním džemem a podle 

chuti zdobíme.

�� VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Potřebujeme: 

300 g hladké mouky , 180 g másla nebo 

rostlinného tuku , 100 g nastrouhaných 

lískových nebo vlašských ořechů , 60 g 

moučkového cukru , 1 vejce , 1 žloutek , 

mouka na vál , tuk na vymazání plechu 

Na obalování potřebujeme: 

100 g moučkového cukru, 1 vanilkový 

cukr nebo kousek vanilkového lusku

Jak na to: 

Do proseté mouky rozsekáme tuk, při-

dáme nastrouhané ořechy, cukr, vejce, 

žloutek a vše zpracujeme na hladké těsto. 

Zabalíme je do mikrotenového sáčku a ne-

cháme asi hodinu odpočinout. 

Potom vyválíme váleček, krájíme z něj dílky 

a dlaní tvarujeme rohlíčky (můžeme je tva-

rovat také formičkami). 

Pečeme ve středně vyhřáté troubě (170– 

190 °C) na plechu vymazaném tukem. 

Hned po upečení rohlíčky obalujeme ve 

směsi moučkového a vanilkového cukru. 

Až zcela vychladlé rohlíčky ukládáme do 

krabic.

�� ŠLEHAČKOVÉ HVĚZDIČKY
 Potřebujeme:

45 dkg hladké mouky, 25 dkg másla, 

1 čerstvá smetana ke šlehání z Mlékárny 

Valašské Meziříčí, moučkový cukr, vanilíno-

vý cukr – na obalení

Jak na to:

Z mouky, másla a šlehačky zpracujeme těs-

to. Šlehačku doporučujeme vytáhnout z led-

nice těsně před zpracováním těsta, aby byla 

chladná. Vyválíme plát silný 3–5 mm a vy-

krajujeme hvězdičky. Pečeme v předehřáté 

troubě cca 200–220 °C zhruba 8–10 mi-

nut. Ještě teplé obalujeme ve směsi mouč-

kového a vanilínového cukru.

Zdroj: ireceptar.cz, maggi.cz, weber.com

Foto: SAMphoto.cz, weber.com

Výživa

www.mlekarna-valmez.cz

Zdravá vánoční tatarka
Ingredience:
1 kelímek Kysané smetany 
z Valašska
2 ks kyselé okurky

1 ks malé cibule
1 lžička hořčice
pepř, sůl

Postup:
Okurek nakrájíme na malé kousky, cibuli na-
strouháme a smícháme s Kysanou smetanou 
z Valašska. Přidáme hořčici, sůl a pepř dle chuti. 
Můžeme přidat i nasekanou petrželku a kopr. 

  Kysaná smetana 
  z Valašska

kysaný mléčný výrobek
hustá, krémová konzistence

jemná, lahodná chuťširoké uplatnění v teplé 
i studené kuchyniobsahuje 15% tuku

RECEPT
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Vyvážená bylinná směs ve 
formě sirupu spojuje lahod-
nou chuť a vynikající vše-
stranné účinky. Je navržena 
zejména pro potíže spojené 
s menopauzou. Bylinný si-
rup celkově zklidňuje orga-
nismus, mírní návaly horka, 
noční pocení, nespavost, 
úzkost a deprese, podráždě-
nost, změny nálad. Přispívá 

ke snižování krevního tlaku a bušení srdce. Posiluje 
imunitu a přispívá k regeneraci organismu. Zlepšuje 
paměť. Upravuje obsah cholesterolu v krvi. 

www.klasteroffi cina.cz

Směs bylin 
pro ženy v přechodu

Pupínkové trápení

 
Caffi t pomůže od-

stranit projevy únavy 
a ospalost. Tyto kofeinové, 

skvěle chutnající tabletys obsa-
hem důležitých látek, jsou určeny 

pro osoby čelící vysoké psychické zátěži, řidiče, 
studenty a pro každého, kdo únavou trpí. Ca-
ffi t je ideální pro řidiče a vhodný pro obnove-
ní energie při sportovním výkonu a turistice. 

Doplněk stravy Caffi t je v lékárnách a na 
www.hmh.cz

Víte, co je to

bezstarostné praní? 

Určitě s pračkou 

od Baumaticu. 

Víte, co je to

bezstarostné praní? 

Určitě s pračkou 

od Baumaticu. 

Chcete vyhrát  pračku?

V této chvíli máte možnost 

jednu vyhrát. Stačí odpovědět na otázku – 

Kolik praček se sušičkou fi rma nabízí? 

Nápovědu najdete na stránkách 

www.baumatic.cz. 

Odpověď posílejte na mail 
soutěž@rodinaaja.cz, heslo PRAČKA

Mediface  Ultimate 
může pomoci těm, kte-
rým ostatní přípravky 
dostupné na našem trhu 
účinkují nedostatečně. 
Má silně vysušující efekt 
a je ideální pro rychlé 
zmírnění lehčích projevů 
a na doléčení po steril-
ním vymáčknutí vřídků.
Po celonočním působení 
aktivních látek dochází 
ke zmírnění projevů a ke 
zklidnění pleti.

Objednejte si v lékárně 

nebo na  www.hmh.cz

OBDARUJTE BLÍZKÉ 
ČAJOVÝMI DELIKATESAMI

Krásné dárkové balení tří příchutí Pickwick De-
licious Spices s originálním porcelánovým hr-
níčkem jistě udělá obdarovaným radost. 

Obsahuje osvěžující Spiced 
Orange s intenzivní chutí pome-
ranče doplněnou skořicí a opun-
cií, Sweet Apple s chutí pečeného 
jablka a karamelu a Chocolate 
Mint inspirovaný kontrastem chu-
tí sladké čokolády a svěží máty.

Více na 

www.pickwick.cz

Únava, 
vyčerpání? 

Zkuste 
Caffit!
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Originální česká
dětská móda 
pro náročné…

www.mimiobchudek.cz

Modely pocházející z dílny 
návrhářky Evy Šikýřové 
jsou v limitovaných sériích 
a stejně jako ostatní 
výrobky jsou vyrobeny 
v České Republice.

Co se skrývá 
v tepličkách?
Začátkem října se začaly na autobuso-
vých zastávkách, vlakových nádražích, 
ve stanicích metra či v trafi kách a čerpa-
cích stanicích objevovat speciální vyhří-
vané boxy, ve kterých najdete revoluční 
novinku od Kofoly – hřejivé 
ovocné nápoje NATELO, při-
pravené pro okamžitou spo-
třebu. Nejsou studené, ani 
horké, jsou ohřáté na teplotu 
lidského těla, 37 °C. Proto 
jsou tělu příjemné a zdraví 
prospěšné.

Stálice dětských pohádek

nyní přichází v novém designu a vy se můžete setkávat 
v obchodech s mnoha produkty Spejbla  a Hurvínka, kteří 
nemají dráty a naopak získali mimiku a dynamiku. Všech-
ny tyto změny jsou předzvěstí příprav nového 3D fi lmu.

Připravovaný 3D fi lm bude rodinnou komedií, diváci se 
tak poprvé seznámí s fi lmovou podobou svých oblíbe-
ných hrdinů. Tento design se stal v letošním roce nej-
prodávanějším licenčním programem v České republice.

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje Hurvínkův pes? 

Své odpovědi posilejte na soutez@rodinaaja.cz

soutěž

Hurvínek
Soutěžte 

o 2 balíčky 
–  biotechnologické sérum na 

otoky a váčky pod očima

Botoceutical sérum na váčky 
pod očima obsahuje speciální 
tetrapeptid, který napomáhá 
stahování váčků pod očima. 

V nezávislých testech bylo prokázá-
no, že tetrapeptid má účinek na vyhlazování pokožky a od-
stranění otoků. Důležitou předností je, že tento účinek lze 
uplatnit neinvazivní cestou bez operace. Výrobek se osvědčil 
u žen i u mužů.Více na: www.f-cosmeceuticals.cz

Máte s tímto produktem nějáké zkušenosti? 
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

Soutěžte 
soutěž

nemají dráty a naopak získali mimiku a dynamiku. Všech-
ny tyto změny jsou předzvěstí příprav nového 3D fi lmu.

Připravovaný 3D fi lm bude rodinnou komedií, diváci se 
tak poprvé seznámí s fi lmovou podobou svých oblíbe-
ných hrdinů. Tento design se stal v letošním roce nej-
prodávanějším licenčním programem v České republice.

Kávovar Senseo využívá technologii 
kávových polštářků, které šetří nejen 
peníze, ale i přírodu. Douwe Egberts 

nabízí  hned sedm 
lahodných variant: klasickou 
Regular, tmavou a intenzivnější Dark roast, intenzivní Extra 

Strong, Viennu s čokoládou 
a vanilkou, Sevillu s karamelem 
a vanilkou, Cappuccino a Latté. 

SENSEO SENSEO 

vané boxy, ve kterých najdete revoluční 

jsou tělu příjemné a zdraví 

Regular, tmavou a intenzivnější Dark roast, intenzivní Extra 

REVOLUCE 
V PŘÍPRAVĚ KÁVY!

www.douwe-egberts.cz

CD s písničkami jen pro vás
Závěr roku je bohatý na krásná česká jména. Najdete tu Ondřeje, Barboru, Julii, Lucii, Dani-
ela, Natálku, Šimona, Evu, Štěpána i Davida.  V lednu pak například Zdeňka. Víte, že právě 
jméno Eva a Zdeněk patří z toho výběru k těm dlouhodobě velmi oblíbeným? Eviček měla Česká 

republika v roce 2011 přes 158 tisíc, Zdeňků běhalo po Česku přes 136 tisíc. 

Pro všechna tato jména (a mnoho dalších) připravilo vydavatelství Milá zebra speciální pí-
sničkové CD, které v deseti písničkách a jedné bonusové pohádce přináší dětem hudební 
svět, ve kterém se stávají hlavními hrdiny. Proč? Právě proto, že písničky jsou nazpívané 
a pohádka namluvená přímo na jejich jméno. 
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Všichni známe supermarkety v předvánoč-

ním období. Někdy to vypadá, jako by měla 

vypuknout válka a lidé měli poslední příle-

žitost vytvořit si zásoby jídla. Lidé jsou v ob-

chodech nervózní, prodavačky unavené. Až 

když máme plné tašky jídla, které si odvá-

žíme domů, mohou pro nás začít Vánoce.

�� PŘEJÍDÁNÍ
Kdo by si na Vánoce nedal nějakou tu po-

choutku. Vždyť i mnohé ženy před Váno-

cemi nebo naopak po Vánocích drží přísné 

diety jen proto, aby si v tomto období do-

přály. Jaké lahůdky na nás čekají? Cukroví, 

bramborový salát, řízky, v dalších dnech 

svátků třeba i kachnička se zelím… Do toho 

se můžete usadit u televize, celé dny lenošit 

a nová kila mohou na nás vesele “naská-

kat“. Opravdu si však všechno to jídlo uži-

jeme? Nemáte nakonec radost, když tohle 

„přežírací“ období skončí? Nemůžete se 

po Vánocích na jídlo ani podívat? Cítíte se 

www.rodinaaja.cz70
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Opět se blíží Vánoce, které mnozí z nás mají zakódované jako svátky jídla 

a často se také podle toho chováme. Jsme obklopeni nejrůznějšími  

lahůdkámi, kterým se jen těžko odolává. Jak si udržet v tomto období 

dobrou postavu? Je třeba se omezovat a proč?

Vánoce nejsou 
o přejídání se





skutečně fit? Ne, přejídání nám neprospívá. 

Nejen že může vést k zažívacím potížím ale 

jsme-li nafouklí, necítíme se ani celkově v 

pohodě. Jsme bez energie, malátní a do ni-

čeho se nám nechce.  Zažívací obtíže posti-

hují o Vánocích stejnou měrou muže i ženy, 

liší se ale jejich příčina. U mužů je obvykle 

spustí přemíra tučných jídel a piva, u žen 

hojnost sladkostí. Vliv má i věk, s přibýva-

jícími roky zažívací orgány stárnou a jejich 

funkce se zhoršuje.

�� JAK SE NEPŘEJÍDAT
Chcete-li si udržet dobrou postavu, nebo 

zkrátka jen dobré stravovací návyky, nezna-

mená to, že se budete muset ochudit o po-

živatiny, na které jste o Vánocích zvyklí. Jen 

je třeba si jich dopřávat s mírou. Chcete-li 

ochutnat více dobrůtek, jezte po menších 

porcích a hlavně pomalu. Snažte se jídlo co 

nejvíce vychutnat. Čím déle jíte, tím máte 

větší pocit naplněnosti. Sníte-li jídlo rychle, 

žaludek nestačí poslat informace do mozku 

a vy máte pocit (a skutečně často jen pocit), 

že máte ještě hlad. Vyvažte svůj jídelníček. 

Víte-li, že si rádi dáte k snídani vánoční cuk-

roví a k obědu bramborový salát s řízkem, 

vypusťte večeři nebo jí nahraďte ovocem, 

které na vánočním stole jistě také nechybí. 

Samozřejmě je vhodné se i o svátcích hýbat. 

Vydejte se třeba na nějakou delší procházku 

po obědě, aby vám dobře vytrávilo. Vánoce 

představují klid a mír a měly by být přede-

vším o příjemné atmosféře a rodinné poho-

dě. Nezaměřujte se na jídlo, a to ani tím, že 

se budete přejídat, ale ani tím, že se jím bu-

dete stresovat a raději se mu úplně vyhýbat. 

Jezte s mírou a vychutnejte si každý kousek 

jídla, ale hlavně samotných Vánoc.

Pokud už jedlík neodolá lákání přeplněné 

tabule a postihnou ho obtíže, měl by druhý 

den jíst výrazně střídměji. Od pálení žáhy 

a bolestí nadbřišku uleví volně prodejné 

přípravky s trávicími enzymy, jsou k dostá-

ní v lékárnách. Pokud se užijí během jídla, 

dá se potížím s žaludkem předejít. Pokud 

samoléčba nezabere a zažívací potíže trva-

jí týden či dva, měl by postižený vyhledat 

lékaře. Samoléčba může být riziková, paci-

ent by mohl zanedbat vážné onemocnění.  

Lékař napíše vhodné léky a při vážnějších 

problémech doporučí endoskopickou nebo 

chirurgickou léčbu. Na potíže se žaludkem 

se podávají léky, které sníží tvorbu žaludeč-

ních kyselin. Existují i léky na obtíže se sli-

nivkou a žlučovými cestami, tam ale často 

bývá nutná také operace.

Jana Abelson Tržilová

Zdroj: zdrava-vyziva.zdrave.cz

Foto: Samphoto.cz
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Jenomže, Vánoce, bohužel nejsou jen 

svátkem pro ty nejmenší. To by nám bylo 

hej. Záplava hraček v obchodě přímo na-

bízí ke koupi a malé děti ještě obvykle 

umějí své požadavky specifikovat velmi 

konkrétně a nahlas. Většinou má ovšem 

rodina víc členů a radost chceme udělat 

všem.

Pojďme se podívat, co všechno můžeme 

svým blízkým darovat

�� DÁRKY PRO RADOST
– by měly tvořit základ toho, co se pod stro-

mečkem nachází. Protože od toho přece 

Vánoce jsou, abychom si navzájem rozdá-

vali radost.

Dárky pro radost mají jedno specifikum. 

Bývají vlastně vcelku neužitečné. Obvykle je 

ani nepotřebujeme. Jen málokdy mezi ně 

patří teplé ponožky a flanelové pyžamo.

 Zato je mezi ně skvěle hodí: 

•	 Lampička, pokud možno hodně odvážná

•	 Krásná knížka 

•	 Album nejlépe i s fotografiemi

•	 Jakýkoliv obrázek od našich dětí na-

malovaný s láskou

•	 Jakýkoliv výrobek vyrobený s láskou

•	 Svetr, který tajně babička pletla celý 

půlrok

•	 Rámeček na fotky

•	 Veselá tužka

•	 Nebo třeba velké skleněné srdce

�� DÁRKY PRO ZDRAVÍ
– ty už nám tolik oči nerozsvítí, ale někdy 

jsou sakra potřeba. Radost nám totiž mo-

hou přinést ve chvíli, kdy díky nim zdoláme 

nějaký zdravotní problém. Mezi oblíbené 

zdravotní dárky patří:

•	 Poukaz do lázní, kde si krásně odpo-

čineme

•	 Poukaz na masáž 

•	 Karta do fitness či wellnes centra

•	 Oblíbené vitamíny

•	 Nějaká probiotika

•	 Zdravotní pomůcka – digitální teplo-

měr, tlakoměr,  nebo třeba osobní váha

•	 Nebo třeba dárkové balení něčeho 

dobrého a zdravého
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Sotva skončí letní prázdniny začne se můj syn pídit po tom, kdy budou 

Vánoce. Jsou to pro něj dva mezníky. Prázdniny a tábor s kamarády, na 

které se celý rok těší a Vánoce a kupa dárků.

Tipy
na

dárky



Rodina
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�� DÁRKY DO DOMÁCNOSTI
– tvoří zcela osobitou kategorii. Někomu totiž 

tento typ dárků udělá velkou radost, tudíž by 

mohly patřit i do kategorie jedna. U jiného 

však mohou vyvolat pocit, že snad patři jen 

do kuchyně… Svým blízkým můžete dopřát:

•	 Skvělou fi ltrační konvici

•	 Novou kuchyňskou váhu

•	 Netradiční hodiny

•	 Sadu příborů

•	 Hrníčky či skleničky

•	 Svícny a svícínky

•	 Zajímavý kus nábytku

•	 ebo třeba netradiční prostírání

�� DÁRKY OSOBNÍ
– vybrat je bývá nejtěžší. Musíme už mnohé 

vědět o sobě obdarovaného, abychom do-

kázali odhadnout, po čem opravdu touží. 

Přání bývají různá:

•	 Domácí mazlíček

•	 Nové akvárium

•	 Lístky na koncert

•	 Elegantní kostýmek

•	 Kolo

•	 Motocykl

•	 Auto

•	 Dům…

•	 Nebo třeba vlastní ostrov…

�� DÁRKY PLNÉ EMOCÍ
Darovat samozřejmě nemusíme jen hmot-

né věci, ale i zážitky. Něco, na co se jen tak 

nezapomene. Mezi takové hity může patřit

•	 Seskok padákem

•	 Let ve větroni

•	 Voucher na celkovou proměnu 

•	 Permanentka na bobovou dráhu

•	 Permanentka na sjezdovku

•	 Nebo třeba potápěčský kurs.

Každému co libo. ..

Krásné Vánoce vám všem. 

Iva Nováková

Foto: SAMphoto.cz

Rodina

PEČENÝ ČAJ 
– SKVĚLÝ DÁREK PRO ZDRAVÍ A CHUŤ 

Pečený čaj nádherně provoní váš domov a naladí vás na tu správnou 

atmosféru. Krásně zahřeje po mrazivé zimní vycházce, kdy po zalití 

horkou vodou potěší vaše smysly jako žádný jiný čaj. Obsažené kousky 

ovoce jsou díky receptuře výroby šťavnaté a chutné. Tímto skvělým 

dárkem uděláte radost každému. Pozornost, která opravdu potěší.

Více na našem webu 

www.pecenecaje.eu 
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Co pleti škodí 
a proč…

Mít krásnou pleť je zřejmě snem každé ženy. Není to sen 

nedosažitelný, jen jde o to, vyvarovat se věcí, které naší pleti škodí. 

No, schválně, víte, co to je a proč tím naše pleť tak trpí?

www.rodinaaja.cz78
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�� NEDOSTATEK SPÁNKU
•	 Ve spánku organismus zpracovává 

látky získané v průběhu dne z po-

travy. Probíhá velká chemická reak-

ce a je potřebná dostatečně dlouhá 

doba pro její zdárné dokončení. Po-

kud nedojde k náležitému zpracová-

ní a spálení všech nežádoucích, od-

padních složek této reakce, dochází 

k vylučování těchto zbytků přes kůži. 

Tím je kůže zbytečně zanášena 

a drážděna.

•	 Kůže ve spánku vytváří nové buňky, 

kterými nahrazuje buňky odumře-

lé! Tuto činnost nemůže kůže vyví-

jet přes den, neboť nemá dostatek 

klidu, organismus je nucen věnovat 

energii na jiné projevy života (pohyb, 

čištění, přijímání potravy...). Schází-

-li tedy kůži čas pro obnovu, nemůže 

být zdravá, odolná ani pěkná.

•	 Pokud málo spíme; jsme celkově 

unaveni a na kůži se tím zvýrazňují 

vrásky, kruhy kolem očí, kůži chybí 

pěkná, zdravá barva, napětí... 

�� NEDOSTATEK KYSLÍKU 
A ČERSTVÉHO VZDUCHU

�� NEPRAVIDELNÉ A NEDOSTATEČNÉ 
VYPRAZDŇOVÁNÍ
•	 Nedojde-li včas k vyprázdnění, k od-

stranění škodlivin stolicí, močí, poce-

ním či dýcháním, vstřebávají se škod-

liviny zpět do krve a jsou opět zcela 

zbytečně zpracovávány. Poté odchází 

většina podruhé zpracovaných škodli-

vin přes kůži ven z organismu. Na kůži 

pak zbytečně dochází k podráždění 

nebo jiným nežádoucím projevům.

•	 Navíc včas nevypuzená stolice poškozuje 

tlusté střevo. Všichni dobře víme o zvý-

šeném výskytu rakoviny tlustého střeva, 

proč tomu tedy nepředcházet pravidel-

ným vyprazdňováním a dostatečným 

příjmem tekutiny, hlavně po ránu.

�� ŠPATNÝ A NEVYVÁŽENÝ 
JÍDELNÍČEK
•	 Nesmíme zapomínat na čerstvou 

zeleninu, ovoce, ovocné šťávy, zele-

ninové šťávy, saláty, polévky, ořechy, 

libové maso (pokud maso jíme).

•	 Naproti tomu musíme vědět, že příliš-

né množství cukru, tuku, oleje, kávy, 

čokolády, soli, masa, chleba, koláčů, 

koření (ostrého) kůži též škodí!

•	 Nezapomínejte: „Všeho s mírou”.

•	 Jídlem lze velice nepěkně ovlivnit 

vzhled kůže, ale na straně druhé 

vhodné zvolenou dietou a jídelníč-

kem můžeme vzhled a stav kůže 

snadno vylepšit a pod-

pořit její uzdravení.

Krása

Inovace a převrat v péči o zdraví!
Agel je novinkou na trhu a učinil průlom v oblasti potravních doplňků. Suspenzní gelová technologie má vysokou vstřebatelnost 
přímo do organismu. Biomolekuly, antioxidanty a další důležité prvky obsahují tajemství zpomalení stárnutí, energie, síly, výdrže, 
uchování silného imunitního systému a pevného zdraví.

Doplňky stravy 
v podobě gelu
Nutriční výrobky společ-
nosti Agel jsou zjedno-
dušeně řečeno revoluční 
krok k pohodlnějšímu, 
přesnějšímu a účinnější-
mu potravinovému do-
plňku k vaší stravě. Uspo-
kojují potřeby dnešního 
uspěchaného životního 
stylu. Máte možnost při-
jmout výživu, kterou po-
třebujete a když ji potře-
bujete, to může mít velký 
vliv na to, jak se každý den 
cítíte a s jakou výkonností 
děláte to, co děláte.
Gelová tekutina je rost-
linného původu, která 
umožňuje základním 
živi nám „se vznášet”, je 
biodostupná a okamžitě 
připravená se vstřebat. 
Když jsou živiny rozpuš-
těné, „suspendované”, 
jsou i lépe stravitelné, 
snáze se dávkují a vaše 
tělo je schopno je lépe 
přijímat.

Omega-3 kyseliny potřebujeme již od doby početí až do stáří. Tvoří nezbytně 
nutný základ pro mozkovou činnost v raném vývojovém stádiu, v průběhu 
dospívání i stáří. Jsou to látky nezbytně nutné pro vývoj optimálních mozko-
vých funkcí a pro prevenci předčasného ochabnutí kognitivních schopností.
Omega-3 snižují hladinu krevních tuků, zabraňují usazování LDL cholestero-
lu v cévách, chrání předvznikem degenerativních onemocnění, snižují krevní 
tlak, zvyšují imunitu a vykazují protizánětlivé účinky. Jsou důležité na zvýšení 
mozkové aktivity při učení, procesech zapamatování a regulaci psychiky.

Pro:
• sportovce a studenty
• dospělé ve vyšším věku
• těhotné ženy i kojící matky
• lidi, u kterých je předpoklad 

vzniku  
srdečně-cévních onemocnění

Bylo prokázáno, že fucoidan má 
pozitivní vliv na celkové zdraví. 
Mimo jiné podporuje správnou 
funkci a tvorbu bílých krvinek 
v těle. Zdravé bílé krvinky jsou 
velice důležité pro zachování 
zdravého imunitního systému 
a optimálního stavu celého or-
ganismu.

Zde uvádíme jen několik z jeho 
výhod:
• Pomáhá obnovovat zdravé 

buňky a tkáně
• Podporuje imunitní systém 

tvorbou zdravých bílých 
krvinek

• Podporuje krevní oběh  
a funkce orgánů

• Eliminuje nádorová bujení
• Podporuje funkci jater  

a ledvin

OHM obsahuje schizandru, rho-
diolu a ženšen – tyto rostlinné 
přípravky mohou zvýšit vaši 
odolnost vůči stresu a povzbudit 
centrální nervovou soustavu. Ob-
sahuje také chrom a D-ribosu. 
Vyvážená energie v momentě, 
kdy ji potřebujete. Máme skvělé 
výsledky i s dětmi trpícími ADHD 
syndromem a hyperaktivitou, 
OHM jim pomáhá k lepší soustře-
děnosti na  danou činnost.
Tento patentovaný přípravek vám 
zajistí fyzickou energii, když ji po-
třebujete a pomáhá zkrátit dobu, 
kterou tělo potřebuje k regeneraci 
a načerpání sil po běžných fyzic-

kých činnostech. Gelové balení je 
vhodné na cestování. Je to také 
vhodný zdroj energie pro koho-
koliv, kdo je vtažen do rychlého 
běhu dnešního moderního světa.

Omega 3 – Dokonalá potravina pro mozek

UMI – Vylepšete svůj imunitní systém! OHM – K obnovení fyzických a psychických sil

Tyto produkty mě přesvědčily o kvalitě a jedinečnosti obsažených živin, dokonce i malé dítě se může těšit na svůj denní přísun ovoce a zeleniny a s tím spojených plnohodnotně výživných 
vitamínů a minerálů, které jsou součásti složení v gelovém sáčku. Od té doby, co má 5letá dcera užívá Omegu 3 a UMI se ji rapidně zlepšil,na některých i zmizel atopický ekzém, alergie a do-
konce i neustálé onemocnění bronchitidou je již minulostí. Chodí do školky i v sychravém počasí naprosto zdravá a bez rýmy. Můžu doporučit každé mamince, která chce pečovat o zdraví svoje 
i svých dětí. Agel nabízí i možnost jak spolupráce, tak i věrnostní program pro stálé odběratele. Pokud se zajímate o zdraví a krásu a chcete spolupracovat s mezinárodní společností, která se 
řídí moderními trendy v oblasti výživy, připojte se k nám. Získáte např. slevu na objednané zboží a i další výhody členství. Nechte se přesvědčit účinností těchto unikátních gelů na vlastní kůži.

Objednávky zasílejte na email: martina.agel.cz@gmail.com nebo dotazy na tel. +420724307822 (Martina Kopřivová) www.agel-cz.cz
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Když jsme si řekli, co ne, měli bychom si teď říct i co ano. 
Máme dva tipy na kosmetiku, která sluší téměř každé pleti.

Co naopak pleti prospívá

Konopná kosmetika
Různými výzkumy bylo dokázáno, že kosmetické 

produkty s určitou koncentrací konopí působí bla-

hodárně na pokožku. Proto se výrobci začali speci-

alizovat na výrobu těchto produktů. Dnes je možné 

na trhu sehnat širokou řádu kosmetických výrobků, 

jako jsou čistící emulze, vody, krémy, balzámy, mlé-

ka a masti. Kromě této kosmetiky lze běžně koupit 

i speciální vlasové šampóny, oleje do koupele, mý-

dla, sprchové gely, krémy na nohy a balzámy na rty, 

které obsahují opravdu nejemnější za studena liso-

vaný konopný olej, jenž je vskutku bohatý na někte-

ré mastné kyseliny, které pleti prospívají.

Kosmetika s vysokým podílem konopí je vhodná 

pro každého, kdo si přeje mít pokožku vláčnou, 

hladkou, hydratovanou a pružnou. Z léčebného 

hlediska je vhodná zejména pro ekzematickou, 

přecitlivělou a problematickou pokožku. Z hledis-

ka kosmetického je vhodná jako prevence a ochra-

na pro pokožku, která je vystavena každodenní 

zátěži znečistěným prostředím velkých měst.

Kosmetika s Aloe Vera
Aloe Vera obsahuje velké množství prospěš-
ných látek jako jsou vitamíny skupiny B, A, C, 
a E, sacharidy enzymy, mangan, hořčík, zinek, 
vápník, sodík a draslík. V listech jsou obsaženy 
mukopolysacharidy, které posilují buněčné stěny 
a pročišťují organismus.
Hlavní léčivou složkou rostliny Aloe Vera je gel 
a šťáva z listů, které se používá sušená, konzervo-
vaná nebo čerstvá. Je také součástí mnoha kos-
metických přípravků Aloe Vera dokáže pronikat 
dermální vrstvou, proto působí i zevnitř těla. Hojí 
řezné rány, oděrky a popáleniny. Gel Aloe Vera 
působí jako přírodní čistič, zmírňuje bolesti svalů 
a kloubů, redukuje krvácení, snižuje teplotu zaní-
cených míst a je protizánětlivý. Urychluje hojení 
a roztahuje krevní cévy.
Díky cennému obsahu enzymů, minerálů, vita-
mínů, aminokyselin, glykosidů a antrachinonů je 
aloe vera považována za nejúčinnější detoxikač-
ní prostředek 3. tisíciletí. Kosmetika s Aloe Vera 
by neměla chybět v žádné domácnosti.   

Krása

Cannabiox E – aktivní krém 50 ml a aktivní emoliens 200 ml

PRVNÍ PRODUKTY 
NA BÁZI NEPSYCHOAKTIVNÍCH CANNABINOIDŮ 

CANNABIOX E

w w w . C A N N A B I O X . c z

VYSOKÁ ÚČINNOST

DLOUHODOBÁ BEZPEČNOST

Bocanol

LÉKAŘSKY OVĚŘENO KLINICKÝMI TESTY
URČENO I PRO DĚTI

v nové vysoce protizánětlivé dermatologické kompozici Bocanol*

*unikátní para-natursteroid, který pomáhá odstranit projevy ekzému
a nemá negativní účinky na organismus

světová novinka 
laboratoří CutisHelp
v České republice
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�� NEDOSTATEK TEKUTINY 
•	 Trpí-li kůže nedostatkem tekutiny, stár-

ne. Stárne tím rychleji, čím více tekutinu 

postrádá. Bez vody kůže osychá a pro-

hlubují se vrásky. V takovéto kůži těžko 

koluje výživa, probíhá látková výměna či 

vylučování škodlivin.

•	 Chybí-li tekutina při trávení, před jídlem 

nebo po jídle, vzniká v těle příliš mnoho 

škodlivin, které při svém vylučování kůži 

dráždí. Chceme-li mít kůži pěknou, je 

nutné naučit se správně pít: Nikdy ne-

pijme do sousta! Pokud máme v ústech 

nějaké sousto potravy, dbáme na jeho 

dostatečné přežvýkání. Nikdy do sousta 

nepřijímáme tekutinu, neboť by v něm 

chyběly sliny a to by velice zhoršovalo 

trávení.

•	 Naučme se pít vlažné nápoje, čaje, minerál-

ky, ovocné či zeleninové šťávy, vody... Díky 

vlažnému nápoji podpoříme tráveni. Je ne-

žádoucí vypít 1 litr nebo více tekutiny v prů-

běhu velmi krátké doby (10 až 30 minut). 

Toto nazývám nepřínosným pitím a v někte-

rých případech může dojít k přetížení ledvin. 

Je mnohem zdravější vypít každou hodinu 

0,2 – 0,3 litru nějakého nápoje nebo dodr-

žovat pitný režim.

Krása
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�� NEDOSTATEK POHYBU.
•	 Pokud se nehýbeme, zpomalí se všech-

ny tělesné pochody včetně vyprazd-

ňování, zpomalí se látková výměna 

a škodliviny déle zatěžují organismus, 

hromadí se v těle nebo se ukládají pod 

kůži či na kůži, vznikají různé nárůsty, 

bradavice, tukové váčky nebo tuková 

zrníčka – mília. Chybí také prokrvení 

kůže a opět nedochází k odplavování 

a vylučování škodlivin z kůže.

•	 Hlavně vymačkávání nečistot, štípání a tak-

zvané „hluboké čištění” za pomoci napa-

řování.

•	 Mačkáním sice z kůže částečně odstraníme 

nežádoucí sekret, ale vždy zůstává v kůži 

určité množství hnisu, tuku, nebo jiných 

nečistot, které zmáčknutím zatlačíme hlou-

běji do kůže nebo do vedlejších míst. Tato 

částečka se poté stává zárodkem dalšího 

zánětu. Tímto si tedy pěstujeme na určité 

lokalitě stále nové a nové zanícené póry, 

vřídky či pupínky.

•	 Navíc vždy se při mechanickém působení 

na kůži, tedy zmáčknutí, dostává do stla-

čeného místa více krevní hmoty a tudíž 

i pigmentových částic a vznikají pigmen-

tové skvrny a jizvy, se kterými se těžko 

něco zmůže. Navíc tyto skvrny (jizvy) bý-

vají patrné až po čase (po 1 až několika 

měsících), což nás včas nevaruje před ne-

vhodným přístupem.

•	 Dále mačkáním můžeme natolik poškodit 

vlasový folikul nebo kožní pór, že vznikne 

hluboká jizva podobná jizvě po neštovičce. 

Tyto jizvičky bývají též patrné až po něko-

lika měsících a bývají trvalé. S nimi si kůže 

sama neporadí. Takže ono „postávání před 

zrcadlem a čištění - vymačkávání” je sku-

tečně velice nebezpečné.

•	 Na pravidelné měsíční profesionální čištění 

pleti je mnohem vhodnější chodit do kos-

metických salonu, kdy vám i poradí, jaká 

péče je pro váš typ pleti vhodná a jaké 

přípravky k domácímu čištění byste měla 

aplikovat.

Nešetrné 
a nevhodné
ošetřování pleti
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UŽ ANI SLZIČKU 
PRO MOJI KŮŽIČKU !

MÁMA MĚ MAŽE KRÉMY 
A TEN PROTIVNÝ EKZÉM JE PRYČ !

 – speciální dětská kosmetika s aktivními přírodními složkami pro zklidnění, 
regeneraci a posílení odolnosti kůže při ekzému, kopřivce, alergii a jiné přecitlivělosti dětské pleti.

Více informací na:

  OD 0 VĚKU 

 - EKZÉM konopný krém
 - OPRUDÍK konopný krém
 - konopný tělový BALZÁM
 - konopná mycí EMULZE

VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ 

VYTVOŘENO LÉKAŘI

A TEN PROTIVNÝ EKZÉM JE PRYČ !

– speciální dětská kosmetika s aktivními přírodními složkami pro zklidnění, 
regeneraci a posílení odolnosti kůže při ekzému, kopřivce, alergii a jiné přecitlivělosti dětské pleti

farmaceutické laboratoře

v České republice 
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�� NEVHODNÉ KOSMETICKÉ 
PŘÍPRAVKY
•	 Každé pleti škodí kosmetické příprav-

ky s obsahem alkoholu, pokud je uži-

jeme jinak, než k lokálnímu ošetření. 

Tedy pouze na vzniklý pupínek, vřídek, 

nebo zanícené místo. Pro ostatní plo-

chý kůže přípravky s obsahem alkoho-

lu nepoužíváme, neboť bychom kůži 

zbytečně dráždili a poškozovali.

•	 Některé konzervační látky, obzvláště 

levných kosmetických přípravků pleti 

též škodí. Jsou to látky kůži nevlastní 

a dráždivé. Rozsah dráždění je u ka-

ždého různý a projevy dráždění také.

•	 Projevy podráždění kůže: svědění, 

pálení, zčervenání pokožky, otoky... 

V těchto případech je nutné okamži-

tě kosmetický přípravek smýt, napít se 

vlažného čaje nebo vody  a kůži ne-

chat alespoň jeden den v klidu.

•	 Každé pleti škodí předávkování určitou, 

byt výživnou látkou příliš častým použí-

váním, nebo dlouhodobým působením 

(vitamíny, výživa, speciální složky med, 

mateří kašička,...). Je dobré čas od času 

změnit používaný krém, i když ten do-

sud používaný nám vyhovuje.

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Zrcadlo zdraví
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Jak se žije s dvojčaty

Dvojčátka Kamilku a Michálka jsme minule opustili 

ve chvíli, kdy Kamilku čekala operace srdíčka. 

Jak to bude všechno dál a podaří se vyřešit 

Kamilčino srdíčko bez operace? 

Kamilčino

srdíčko  
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V předchozím díle seriálu jsme naše 

předčasně narozená dvojčátka opustili 

den před plánovanou operací srdíčka u 

Kamilky, které se ani po medikamentní 

léčbě neuzavřela tepenná dučejka, což 

by mohlo mít za následek úbytek sil při 

dýchání.

DENÍK MAMINKY

�� 28. LISTOPAD 
Po příchodu na ARO mi bylo oznámeno, 

že Kamilka na operaci nejde, dohodli 

se tak doktoři po vizitě a po konzulta-

ci s odborníkem z Motola, který ji měl 

operovat. Zvládá to sama, dokonce si ji 

pomalu začnou připravovat na přechod 

z ventilátoru na Cpapík. Sice bylo do-

dáno, že kdyby se její stav nelepšil, spíš 

trošku zhoršil, tak na tu operaci půjde, 

ale teď to není aktuální, budou čekat. 

Je to šikulka a brácha taky, dokonce to 

o něm prohlásila i jeho paní doktorka, 

víc prý dodávat nebude, nechce nic za-

křiknout. 

�� 30. LISTOPAD
Kamilku odpojili z ventilátoru a dali ji jen 

na Cpapík, snaží se, tak snad to vydrží 

a už nebude muset na ventilátor znovu. 

Brácha má kilo – neuvěřitelné, sestřička 

mi to hlásí hned, jak mě vidí – teda přes-

ně 1010 g, ségra 710 g a včera byl 28tt, 

tak je i měřili – Kamča má 35cm, Míša 

36cm. Papají - Míša 20 ml každé 3 hod, 

Kamča 15 ml každé 3 hod. Oba dva si 

občas zazlobí s dýcháním, brácha hlavně 

u jídla – neuzavírá se mu úplně záklop-

ka mezi jícnem a žaludkem, takže se mu 

jídlo vrací občas zpět do pusinky, ale to 

čas vyřeší. Na konci týdne taťka poprvé 

přebaloval Míšu, už to měl nacvičené od 

Kamilky, tak to nebyl takový šok.

�� 6. PROSINEC
K Mikuláši od nás dostaly sestřičky kromě 

jiného i plyšové Méďi, byly moc hodné 

a daly je dětem nad inkubátorky, aby na 

ně dohlížely. Oba kulíšci se snaží na Cpa-

píku, jsou šikovní, občas zazlobí, Míša 

hlavně při jídle, ale už je to takové klid-

nější. Kamilka dostala znovu transfúzku 

na chudokrevnost, Míša má hraniční 

hodnoty, tak se uvidí, jak se budou dál 

vyvíjet, když tak mu ji časem dají také. Už 

jsem získala praxi v přebalování, mazání, 

klokánkování, nebojím se, užívám si to, 

jsem moc ráda, že mě to sestřičky ne-

chají dělat. Dokonce jsem měla i dilema, 

poprvé se obě děti mohli ve stejný den 

klokánkovat, klokánkovala jsem toho 

kdo nebyl den před tím, ale bylo to moc 

hezké dilema a zároveň mi bylo líto, že 

nezvládnu oba. Také jsem poprvé viděla, 

jak Kamilka cvičí s rehabilitační sestrou, 

Míša začne za týden, podporuje to dý-

chání – aby se dětičky neulévaly a místo 

do bříška dýchaly do hrudníčku. 

�� 11. PROSINEC
Obě děti se mohly zase klokánkovat – tak 

si odbyl premiéru i taťka a klokánkoval 

Kamču a rovnou se o ni i postaral – mě-

ření teploty, přebalení, namazání.

�� 16. PROSINEC
Míša už také cvičí s rehabilitační sestrou, 

oba jsou v klidu a hodní, už tolik nehou-

kají, stabilizovali se na Cpapíku, takže 

jim na něm postupně snižují hodnoty 

podpory, to už dělali vlastně od začátku, 

vždy podle toho jak na tom děti byly, tak 

se jim hodnota podpory upravovala. Ka-

milce kontrolovali dučej a začíná se sama 

uzavírat, krásná zpráva, která vhání slzy 

do očí…

�� 17. PROSINEC
Dnes dosáhla Kamilka na 1 kg váhy, 

přesně 1005 g, Míša má 1440 g. Papají 

Míša 26ml a Kamča 21 ml každé 3 hod, 

uvádím to pro srovnání se začátkem. 

Laktaci jsem si rozjela dobře, spíš mám 

přebytek, zmražené už ani nenosím do 

porodnice, jen chlazené, na mražené 

jsme si museli koupit nový mrazák, ni-

kam se nám už nevešlo, ale oni se nám 

zásoby budou hodit. Bohužel mě každý 

týden minimálně dvakrát zatvrdne prso 

a než povolí tak to občas trvá i půl dne, 

pekelně to bolí, ale jakmile to povolí, tak 

nastane taková úleva a vždy z toho prsa 

odstříkám neuvěřitelně mnoho. Už do-

cela dlouho jsem nemluvila s doktorem, 

vždycky se na mě usmějí, pozdravíme 

se, ale to je jedině dobře. Když jsem se 

jednoho doktora zeptala po vizitě, zda 

má něco i k našim dětem, tak povídal, 

že se nemám bát, že když něco bude, 

že se staví, no a to, že mi teď nic ne-

říkají je pro mě jen dobře, vše jede tak 

jak má a to je super. Ostatní – kolik pa-

páme, kolik jsme přibrali a jak jsme na 

tom s dechem, mi stejně každý den říkají 

sestřičky. Jsou úžasné, už je znám, vím, 

kdo z nich se mi střídá u Kamilky, které 

mají službu u Michálka. Oni si je vždycky 

berou ty samé, už je znají, tak vědí, co 

mají čekat. I o tom zda klokánkovat, kdy 

a koho se domlouvají mezi sebou, pokud 

si nejsou jisté, tak to konzultují s dok-

torem, ale to výjimečně. Klokánkujeme 

každý den, když jednoho chtějí nechat 

odpočívat, tak ten druhý určitě může.
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�� 22. PROSINEC 
Doktor mi oznámil, že mám počítat 

s tím, že se po svátcích přestěhujeme na 

JIP. Je to skvělá zpráva, znamená to pro 

nás, že jsme z nejhoršího venku a už to 

bude snad jen lepší, musí být. 

�� 23. PROSINEC 
Míšovi sundali vršek inkubátoru, nepo-

třebuje ho, teploty si drží pěkně sám 

a poprvé se koupal, na chvilku jsem ho 

mohla koupat i já. Koupal se v kyblíku, 

byl spokojený ani nebrečel a užíval si to.

�� 24. PROSINEC 
Přinesli jsme jim oblečky od Ježíška, které 

jim sestřičky hned daly na sebe. Už jsme 

nekupovali ani ty nejmenší velikost 32, ty 

by jim byly malé, ale velikost 38 a 44, moc 

jim sluší a vypadají tak jinak– miminkov-

sky. Míša dostal místo Cpapíku Nostrilky 

– poslední stadium podpory dýchání před 

dýcháním bez podpory, bohužel mu to 

zatím na nich nešlo a druhý den dostal 

zpátky Cpapík, ale třeba to příště vyjde. 

�� 25. PROSINEC  
Poprvé se koupala Kamča, ale na tu vzala 

sestřička vaničku, hezky si u toho zabre-

čela, nelíbilo se jí to.

�� 27. PROSINEC
Pro nás nastává velký den, nejenom, že 

jsme v 32tt, takže se podařilo to, co bylo 

nejhlavnější pro mě, abych měla stále dost 

mléka, ale hlavně děti už jsou snad z nej-

horšího venku.  Kamilka váží 1240 g, měří 

37 cm a papá 24 ml každé 3 hod. Míša váží 

1775 g, měří 41 cm a papá 32 ml každé 

3 hodiny. Děti měly vyšetření očiček, bude 

každý týden, paní doktorka tam nevidí nic 

špatného, což je hlavní. Je to nepříjemné 

vyšetření, oba u toho strašně brečí, ale je 

nutné, bolí mě to i za ně. Hlavní událostí 

je převoz na JIP, který je hned vedle ARO, 

jsme zas o stupínek blíž k vytouženému 

domovu a zároveň se loučíme s odděle-

ním, doktory, sestřičkami, kteří se o nás 

skvěle starali, u kterých našel člověk pod-

poru a dali nám strašně moc, to se ani 

nedá vyjádřit. 

Také jsme se stali, dá se říci, mazáky 

a já teď mohu trošku oplácet to, čeho 

se mi dostalo na začátku od maminek, 

které tam byly už déle, když my jsme 

přišli. Mohu dodávat energii a víru, že 

každá věc se dá vyřešit, když je některá 

z maminek zničena, že mají otevřenou 

dučej apod., mám zkušenosti, pozitivní 
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výsledky a vím, jak moc to dodávalo mně 

síly, tak teď mohu já dodávat sílu jiným 

maminkám stejně brzy narozených mi-

minek.

DENÍK TATÍNKA

Zase jsem si pro vás připravil takový sou-

hrn toho, co mi utkvělo v hlavě nejvíce. 

Samozřejmě to byla Kamilčina plánova-

ná operace. K té naštěstí nakonec ne-

došlo, protože v den, na který byla plá-

nována, bylo provedeno kontrolní sono 

vyšetření, na jehož základě byla nakonec 

operace odložena. Dučejka sice neby-

la uzavřena, ale od minulého vyšetření 

se dále neotevřela. Na jedné straně se 

nám obrovsky ulevilo, jelikož operaci 

700 gramového miminka jsme si neumě-

li představit, ale na druhou stranu jsme 

byli s operací smířeni a takhle jsme mu-

seli čekat, jestli to Kamilce nebude dále 

přitěžovat při dýchání. Jak se asi po mě-

síci ukázalo, dučejka se nakonec uzavře-

la sama a nám spadl kámen ze srdce, že 

žádnou operaci již podstupovat nemusí. 

Ale v prvních dnech po tomto odkladu 

jsme se stále báli.

Jak šel čas, bylo to čím dál lepší. Pauzičky 

v dýchání ustávaly, ještě jsme oslavili se 

sestřičkami Ježíška a dne 27. 12. 2011 

lékaři usoudili, že nejlepším dárkem pro 

nás bude přeložení na nižší stupeň péče 

– JIP. Byl to pro nás veliký den, konečně 

měly naše dětičky inkubátorky vedle sebe 

a po 53 dnech odloučení se opět setkaly. 

S manželkou jsme cítili, že je to pro nás 

další pokrok na cestě domů, ale na dru-

hou stranu bylo jasné, že bitvu jsme měli 

vyhranou, ale válku ještě ne…

Pokračování příště

Foto: Archiv rodiny
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MŮJ NEJHORŠÍ ŠKOLNÍ ROK
Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok v nové 
škole. Je to noční můra. Zvlášť když má Rafe na anglič-
tinu dračici, která na něj dští oheň, a v tělocviku ho 
mučí kulturista. A to si Rafe hned první den omylem 
sedne do lavice k spolužákovi, kterému přezdívají Mi-
ller Mlátička, co šikanuje mladší a jeho ruce jsou veli-
kosti XXXL. Tak co mu zbývá? Rafe si začne malovat 

deník plný posměšných vtipů.

JEN PŘES MOU MRTVOLU, 
U STARÉHO HŘBITOVA 43

Ve starém viktoriánském domě straší! Pod jednou 
střechou bydlí malý kluk Seymour, Ignác B. Protiva,  
žijící autor seriálu Krotitelé duchů, a slečna Olivie,-
neviditelný duch.  Veselé a vtipné  vyprávění posklá-
dané z dopisů, novinových útržků  a komiksových 
obrázků. Seymura  odvezou do sirotčince a Ignatia 
do blázince – protože věří na duchy. 

LUKE A JON
Lukovi je třináct. Žije sám s otcem v malém městečku 
na severu Anglie. Připadá si víc než osamělý, když po-
zná Jona, kluka ze sousedství, který je na tom stejně 
jako on. Luke a Jon se spřátelí a najednou si nedokážou 
jeden bez druhého život představit. Až jednou Luke 
poodhalí tajemství Jonovy rodiny. V tu chvíli pochopí, 
že jeho zvláštní a neobyčejný kamarád potřebuje po-

moc...Jedinečný příběh o přátelství, které překoná každé protivenství!

ŘÍKALI MI LENI
Křehké a působivé vyprávění malé Leni Freiwald 
z městečka Herrnstadt v Německu získalo po svém 
prvním vydání popularitu mezi našimi čtenáři 
a uznání i v zahraničí. Knížka o hledání ztracené 
identity patří do pokladnice české literatury pro 
děti.Nové vydání vycházi s ilustracemi japonské ilu-
strátorky Iku Dekune, které jsou stejně křehké 

a současně silné jako Lenin příběh.

ODSOUZENÝ
Lukáš byl vytouženým a milovaným synem. Měl 
rád sport, vystudoval střední školu a otvíraly se mu 
dveře do světa fi lmu. Ale Lukáš sáhl po droze a ta 
ho dostala až na úplné dno. Z nadějného studenta 
a začínajícího herce se stal bezdomovec, narko-
man a násilník.

KARLA V PASTI
Pasti jsou různé. Pastička na myši, past na med-
věda. Pro každého jiná návnada. Sýr, žížala, kou-
sek špeku. Čokoláda. Vztahy. Alkohol. V pasti 
jsem uvízla, ještě mi nebylo třicet. Přemýšlím, jak 
jsem se do ní dostala. Vzpomínám, jak jsem se 
dostala ven. Kdykoliv může past znovu sklap-
nout. Komukoliv z nás. 

PÁTRÁNÍ
V hlavním městě Špicberk panuje v období polární 
noci zdánlivý klid. Pod rouškou tmy se tu však dějí 
mnohé nepravosti: pašování alkoholu, vybíjení so-
bích stád, manželské hádky a nevěra… Dokonce 
i v místní školce se dějí podivné věci. Děti se ztráce-
jí a zase objevují a personál školky marně pátrá, 
kam mizejí. Jednoho dne dojde k tomu, čeho se 
všichni obávali – pětiletá holčička Ella zmizí

POTOMCI LIDÍ
Píše se rok 2021 a na Zemi se již pětadvacet let 
nenarodilo jediné dítě. Populace stárne, ubývá lidí 
i sil a Omegy, děti zrozené v posledním roce plod-
nosti Homo sapiens, rozhodně nepatří k vzorným 
občanům.

ZABOUCHNUTÁ DO TEBE
Příběh o tom, že někdy je zapotřebí vypravit se za 
pravou láskou na druhý konec světa. Kadeřnice Ja-
nie Johnsonová se před časem rozešla s dlouhole-
tým přítelem a přestěhovala se na venkov, kde teď 
bydlí ve starém rázovitém domečku jenom s kocou-
rem. Osamělý život, který vede, je však neustále ter-
čem někdy dobře míněných, jindy kousavých po-
známek jejích kolegyň a zákaznic. 

ZMIZELA BEZE STOPY
Když tým záchranářů objeví v řece mrtvolu vysoce 
postavené policistky Rebeky Meredithové, Dunca-
nu Kincaidovi se do vyšetřování příliš nechce. Má 
totiž za několik dní vystřídat svou ženu Gemmu na 
rodičovské dovolené s Charlottkou. Komplikovaný 
a politicky citlivý případ se však bez něj a Gemmy 
neobejde. 

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS

VYDAVATELSTVÍ ANAG

NAKLADATELSTVÍ MOTTO

RADOST Z JÍDLA
Vše, co jíme, co děláme a v co věříme, ovlivňuje 
zpětně naše zdraví, štěstí a náš život. Tato publi-
kace objektivně a bez nadsázky seznamuje čte-
náře se zásadami správného a zdravého stravo-
vání, podává jednoduchý a srozumitelný návod, 
jak efektivně a tvořivě změnit či rozvinout životní 
styl a stravovací zvyklosti. Zároveň podává návod 
k prevenci a léčbě. Kniha se kromě vlivu lepku na 

lidský organismus zabývá problematikou zdravé výživy při onemocně-
ní diabetem a onkologickými onemocněními, zdravé výživy při problé-
mech s imunitou, alergiemi či plísňovými onemocněními. Nově je kni-
ha rozšířena o základní léčebné prostředky – obklady a léčebné 
nápoje, které jsou nejen popsány, ale i názorně ukázány na DVD.
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CHYTROST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
Humoristické texty autorské dvojice Michal Suchá-
nek a Richard Genzer. Příběhy z deníčků, výletů, 
veselé pohádky, vtipné reklamy, parodie, texty k pí-
sničkám, dokonce i pokus o muzikál a divadelní 
hru! Historky o tom, co se v české společnosti sta-
lo, nebo mohlo stát, co kdo řekl, nebo říci mohl.

ROBINSON CRUSOE
Příběh mladého Robinsona, v němž jeho otec, zná-
mý obchodník z Yorku, viděl budoucího právníka, 
jeho však zaujal svět lodí a námořníků, a tak se vy-
dal na svoji životní plavbu, dnes již patří mezi zá-
kladní knihy snad každé rodinné knihovny. Robin-
son se po ztroskotání na pustém ostrově učí, jak 
v neznámém a exotickém prostředí přežít. 

CHANTAL
Tato knížka není životopis, ale příběh o cestě česko-
-francouzské divadelní a fi lmové herečky, šansoni-
érky, prezidentky Nadace Archa Chantal, paní 
Chantal Poullain. Neřeší vlastně svůj život, mluví 
spíš o výsledcích své dosavadní cesty s mnoha kři-
žovatkami. Označuje ji za život na laně. 

MIREK A SPOL.
Bořík oznámil svým kamarádům, že se brzy odstě-
huje na sídliště, protože jejich dům se bude kvůli 
výstavbě metra bourat. Všichni čtyři okamžitě za-
čnou vymýšlet, jak této události zabránit. Hlavním 
aktérem Boříkovy záchrany se stane Mirek, jehož 
nápad rozpoutá v Holešovicích válku gangů. 

YES MAN
Co se stane, když se rozhodnete odpovídat na kaž-
dou otázku ANO? Tohle slovo totiž může změnit 
váš život… Dannymu se zrovna moc nedaří, opus-
tila ho přítelkyně, s nikým se nestýká. Pak mu 
v nočním autobuse podivný muž poradí, aby více 
říkal „ano“. A Dannyho život se rázem stane zají-
mavější, zábavnější a možná i lepší…

FOTBALOVÝ POKLAD MESSI
Teprve pětadvacetiletý argentinský fotbalový král Lionel 
Messi. Jeho kreativita, míčová ekvilibristika a intuitivní 
souhra se spoluhráči uchvátila nejen fanoušky FC Bar-
celona, ale i statisíce fotbalových příznivců na celém 
světě. Sledování Messiho královské hry všechny prostě 
unáší. Nechte se unést i vy příběhem možná nejlepšího 
fotbalisty všech dob a jeho cestou do klubu Blaugranas.

SE LVÍČKEM NA HRUDI
Uznávaný sportovní novinář a publicista Pavel Ko-
vář ve své nové výpravné publikaci představuje 
všechny fotbalové reprezentanty, kteří od roku 
1906 až do současnosti kopali za československé 
a české barvy. Unikátní encyklopedie přináší vše 
podstatné, co by měl fotbalový fanoušek znát.

VYDAVATELSTVÍ SMART PRESS

VYDAVATELSTVÍ COMICS CENTRUM

NAKLADATELSTVÍ FRAGMENTNAKLADATELSTVÍ XYZ

VÁNOČNÍ KUCHAŘKA PRO DCERU
Další „Kuchařka pro dceru“ je věnována prubíř-
skému kameni nezkušené kuchařky – Vánocům. 
Snad každá touží provonět svůj domov domácím 
cukrovím a ve svátky oslnit večeří jako od mamin-
ky. Jde to, jen je potřeba znát zkratky, které mají 
úspěšné kuchařky dávno prochozené. Autorka 
rozhodila sítě a ty nejlepší zlepšováky, které z nich 

vylovila, nyní servíruje – opět v balení pro začátečníky. Tedy jasně, 
srozumitelně – a s láskou!

NAKUPUJEME S ROZUMEM, VAŘÍME S CHUTÍ
Pokračování edice Hubneme s rozumem a best-
selleru Hubneme s rozumem tvořivě tentokrát 
zahrnuje komplexní návod k aktivní tvorbě jídel-
níčku. Chroničtí dietáři vědí, že není takový pro-
blém zhubnout, ale váhové úbytky si udržet. Kni-
ha je proto univerzálním průvodcem pro všechny, 
kteří chtějí hubnout s rozumem a přitom si po-

chutnat, pro ty, kteří si chtějí váhu udržet, i pro ty, kdo s váhou 
problémy nemají, ale chtějí žít zdravě.

DOBA LEDOVÁ: LEDOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ 2
Co se děje před Vánocemi a na Vánoce, kde se 
berou dárky a jak to, že vždycky všechno vyjde 
a děti nakonec dárky dostanou? To je jen něko-
lik z mála otázek, které jsou s pohádkovými 
Vánocemi asi napořád spojeny. Ale co odpově-
di na ně? Ty se mohou děti dozvědět právě v 
dalším dílu komiksu Doba ledová a také jak to, 

že i letos Vánoce budou a jak to vlastně s těmi dárky chodí.

LIDOVÉ PÍSNIČKY S PIÁNKEM – JOSEF LADA 
Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové pís-
ničky. Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lido-
vých písniček s notami a piánkem, na kterém si 
je můžete sami zahrát! A kdyby vám to nešlo, 
piánko je přehraje za vás. 

KUCHAŘKA PRO TEBE – BÁJEČNÉ RECEPTY 
KROK ZA KROKEM

Nechte se inspirovat a připravte pro své blízké 
skvělé pochoutky! Kuchařka pro tebe je pro 
všechny, kteří rádi vaří, ochutnávají a překvapu-
jí. Podrobný postup a praktické rady pomohou 
s přípravou chutných jídel pro každou příleži-
tost. Vaření ještě nikdy nebylo snazší!
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Pak jste ale dospěli a toho štěstí a veselí 

se vám moc nedostává. A o Vánocích už 

vůbec ne. Je mezi námi hodně takových, 

kteří na Štědrý den propadají depresím. 

Dostavuje se u nich smutná a sklíčená nála-

da, pocity beznaděje, méněcennosti, pesi-

mistické myšlenky, plačtivost, neschopnost 

prožívat radost, ztráta zájmu o sebe, práci, 

rodinu i přátele – o smysl života. 

�� VÁNOCE A DEPRESE
Hodně osob tyto pocity zažívá právě v čase 

Vánočních svátků. Tyto svátky jsou především 

rodinné, proto u těch, kteří nemají takové 

štěstí je v kruhu rodinném strávit, se může 

objevit takový pokles nálady, kteří mnozí 

označují za depresi a žádnou osudou není 

vyhledat v těchto situacích odbornou pomoc. 

Deprese se vyskytuje zhruba u 2–3 % mužů 

a 5–9 % žen. Depresivní porucha má tenden-

ci se opakovat. Po prodělání jedné depresivní 

epizody je riziko vzniku další epizody v průbě-

hu života 50 %. Některé studie poukazují na 

zvýšený výskyt depresivního onemocnění na 

jaře a na podzim. Přímá souvislost mezí výsky-

tem depresivního onemocnění a vánočními 

svátky nebyla prokázána. Vánoční svátky jsou 

však pro mnohé zátěžovým obdobím – hon-

ba za dárky, vánoční úklid, nedostatek času, 

snaha o to nezůstat sám – to vše jsou faktory, 

které mohou přispět k tomu, že na řadu lidí 

padá splín, který je často laicky označován 

vánoční depresí.

�� PŘÍČINY VÁNOČNÍHO STRESU 
A DEPRESE
Oslavy Vánoc a nového roku jsou bezpochy-

by chvílemi lásky, radosti a štěstí. Nebo by ale-

spoň měly být, jak si to přejeme. Naneštěstí 

pro mnoho lidí jsou Vánoce obdobím depre-

se a stresu. Je spousta situací, které ovlivňují 

krásu, kouzlo a ducha svátků. Spousta lidí 

z různých důvodů pociťují napětí, někteří 

propadají depresím, jiní cítí frustraci, protože 

v tak krátkém časovém období nestíhají dělat 

vše, co chtějí. Kromě emočního stresu, který 

může poškodit naše zdraví během svátků, 

hrozí další nebezpečí: množství tučného jídla, 

které našemu zdraví neprospívá. Jídla bohatá 

na kalorie, tuky, sůl a karbohydráty jsou ne-

ustálým pokušením i pro lidi se silnou vůlí. Je 

mnoho důvodů, které z Vánoc, a zvláště jejich 

hlavních svátků, činí období stresu a deprese. 

Paleta zahrnuje příčiny osobní, ekonomické, 

fyzické i emocionální. Podívejme se na hlavní 

příčiny stresu a deprese v období Vánoc.

�� ABSENCE MILOVANÉ OSOBY 
Absence milované osoby během svátků vy-

tváří pocit osamělosti a lítosti. Navíc, když 

lidé pociťující osamělost a depresi vidí, jak 

se druzí vesele baví, cítí se ještě hůř.

�� RODINNÉ NEDOROZUMĚNÍ
Konflikty a napjaté vztahy vyplynou na 

povrch právě v tomto ročním období. 

Normálně všichni chtějí udržet o Váno-

cích rodinu pohromadě, ale každý má své 

plány a občas vyvstane konflikt, proto-

že někteří raději chtějí strávit Vánoce ve 

svém domě. Přestože rodinná shromáž-

dění jsou báječná, někteří lidé potřebují 

využít čas pro sebe nebo pouze pro svou 

blízkou rodinu. Navíc v mnoha rodinách 

bývají přiděleny „role“ pro každého čle-

na (např. „malé dítě“ ), které se vztahují 

k jeho minulosti a ne k tomu, jaký nyní. 

To může vytvářet problémy. Také se může 

stát, že v těchto dnech mají mnozí velká 

očekávání od druhých lidí. Lidi očekávají 

dokonalé prostředí, nákladné dary a po-

zitivní odezvu od druhých. Obvykle se 

všechno nenaplní, jak si představujeme, 

a to může vést ke zklamání a následnému 

smutku a depresi.
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Vánoce by měly být šťastné a veselé. Vzpomínáte ještě, co pro vás Vánoce 

znamenaly v dětství? No přeci Ježíška, který naděloval dárky. 

Vánoce?  
Šťastné a veselé? 





�� EKONOMICKÉ POTÍŽE 
Spousta rodin čelí z různých důvodů ekono-

mickým potížím. Zvláště v současnosti, kdy 

je ekonomika v recesi. Svátky přidávají další 

břemeno k již tak nevyrovnanému rozpoč-

tu. Je pravděpodobné, že nezbyde na dár-

ky. Někteří kvůli tomu začnou í o Vánocích 

schválně ještě více utrácet a kupovat věci, 

které si nemohou dovolit, což ještě více 

zhoršuje jejich ekonomickou situaci. Během 

svátků se koná spoustá oslav, setkání a ve-

čírků, které vyžadují utrácení za jídlo a pití. 

To nás nutí sáhnout ještě hlouběji do kapsy. 

Pokušení jídla, pití, koupí a dárků je velké, 

a mnoho lidí se stresuje, když si uvědomí 

následky toho, co dělají (získání nadváhy, 

bolesti hlavy, deprese, přebrání konta).

�� FYZICKÁ ÚNAVA
Jednou z hlavních příčin svátečního stresu 

je množství požadavků a nutnost stihnout 

spoustu věcí v krátkém čase. I když jsou vá-

noční aktivity v zásadě příjemné a radost-

né, přece jen se jedná o vybočení z denní 

rutiny, na kterou jsou lidé zvyklí, a nové 

situace nutí lidi zvládat více věci, než běžně 

zvládají. Nakupování, nákup dárků, účast 

na různých společenských setkáních, pří-

prava vánočních jídel a cukroví, to vše pří-

spívá k stresu a únavě. A nezapomínejme 

na zklamání z nabírání kil, když se snažíme 

váhu ztratit.

�� OSAMĚLOST
Pro mnoho lidí, zvláště starších, předsta-

vuje osamělost o svátcích skutečný pro-

blém. Nemusí mít blízkého člověka, kte-

rý by k nim zasedl ke stolu, dokonce ani 

nemusí mít slavnostní stůl nebo dokonce 

lidi, s nimiž by mluvili. Hodně starých lidí 

nemá přátele také proto, že jejich vrstevníci 

již zemřeli. Ale i mladší lidé, kteří mají jen 

přátele, mohou zůstat sami během svátků 

a nikdo je k sobě nepozve. Tyto situace při-

spívají k depresi.

�� SEZÓNNÍ EMOCIONÁLNÍ  
PORUCHA
Skutečným psychologickým problémem, 

který koinciduje s obdobím svátků a který 

bohužel není rozpoznán, je sezónní emo-

cionální porucha. K této poruše dochází, 

když podzim ustupuje zimě. Když se denní 

světlo zkracuje a lidé tráví více času uvnitř, 

bývají zasaženi formou deprese známou 

jako „sezónní emocionální porucha“. Ač-

koliv se jedná o mírnou formu deprese, 

způsobuje obtíže a ovlivňuje osobu, kte-

rá jí trpí. Vytváří zdroj úzkosti a starosti 

v období, kdy se očekává, že každý bude 

šťastný.

Je velice důležité poznat důvody, proč ně-

kteří lidé mohou cítit stres a depresi během 

svátků. Toto porozumění nám umožní na-

jít způsob, jak bojovat s depresí. K řešení 

těchto problémů je nutné vzít v úvahu spe-

cifickou situaci a psychologické podmínky 

každého jednotlivce. Rodina a společenská 

podpora, přijetí druhých, jací jsou a ne, jaké 

bychom je chtěli mít, a odložení hádek jsou 

základními kroky, které umožní rozpoznat 

obtíže a bojovat proti stresu a depresi bě-

hem svátečního období.

Musíme se naučit říkat NE a provádět věci, 

jen když je opravdu chceme dělat. V pří-

padě, že se cítíme unaveni nebo přetíže-

ni, bychom svou odpovědnost měli sdílet 

s druhými a zvolit si dělat ty věci, které dě-

lat chceme. 

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: Ordinace.cz, Vitalia.cz 
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�� ROZÁRKA KLIDNĚ MOHLA 
HRÁT VAŠI SERIÁLOVOU 
DCERUŠKU. NEUVAŽOVALA JSTE 
O TOM?
Teoreticky by to šlo, protože je poměrně 

hodná. Ale řekla jsem si, že Rózu nechci do 

tohoto kolotoče tahat. A udělala jsem dob-

ře. Natáčení bývá někdy dlouhé a náročné 

pro mě, natož pro miminko. Ve výsledku 

bych se nemohla naplno věnovat ani práci, 

ani jí. Navíc by mi trochu vadilo, kdybych 

ji musela kvůli natáčení třeba budit a tak. 

Byla jsem ráda, že má svůj režim. 

�� RÓZA MĚLA 18. LISTOPADU 
ROK. JAK JSTE JEJ OSLAVILI? 
Oslavu jsme zorganizovali na chalupě 

u manželových rodičů, přijela i moje rodi-

na a nějací kamarádi.  Kamarádi za námi 

na chalupu jezdívají často, v létě nás tu 

bylo s dětmi třicet. Matky s dětmi spávají 

v domě, ostatní ve stanech. Nedávno jsme 

si říkali, jak čas všechno mění. Původně se 

na chalupě organizovaly rockerské mejda-

ny, které se za těch patnáct let, jak se po-

stupně všem rodí děti, přetavily v rodinné 

víkendy. Rozince jsme na oslavu udělali 

s manželem nepečený dort s ovocem, aby 

ho mohla jíst. Počasí sice nebylo nic moc, 

ale Róza byla spokojená, protože byla stře-

dem pozornosti, měla kolem sebe spoustu 

lidí, nových hraček a papírů. Dostala třeba 

hrající káču, ta se jí moc líbila. Ale taky od 

babiček a dědečka odrážedlo a houpačku. 

A přestože se Rozárce zrovna klubaly prv-

ní stoličky a byla nachlazená, myslím, že si 

oslavu užila a my taky. 

�� ZA PÁR TÝDNŮ BUDOU 
VÁNOCE. JAK SE NA NĚ 
CHYSTÁTE?
Přiznám se, že zatím nijak. Budou to Ro-

zárčiny už druhé Vánoce, ale teprve z těch 

letošních bude mít snad trošku pojem. Loni 

jí bylo šest neděl, to jen ležela pod stromeč-

kem a dělala Ježíška. S manželem jsme se 

rozhodli, že budeme na střídačku u jedněch 

a druhých rodičů. Loni jsme byli s Romano-

vými rodiči, letos pojedeme k našim do Os-

travy. Dárky budu asi zase jako loni kupovat 

buď po internetu nebo někde blízko domu, 

s malým dítětem nemám čas procházet ob-

chody. Rozinka dostane od nás knížky, ty má 

moc ráda, a sáňky. Po Vánocích se chystáme 

i s rodinou na týden ke známým do Tater, 

tak doufám, že se jí bude na saních líbit. 

�� JAK JSTE TRÁVILI VÁNOCE 
U VÁS DOMA V OSTRAVĚ, KDYŽ 
JSTE BYLA MALÁ HOLKA?
Řekla bych, že klasicky u stomečku v kru-

hu rodinném. Taky jsme chodili vždycky na 

Štědrý večer k babičce. Vlastně chodíváme 

dodnes. Babička má tři dcery, každá z nich 

svou rodinu a tak se stává, že se nás sejde 

v jejím malinkém bytě třeba patnáct. Při-

padá mi, že tahle sešlost mívá takový ruský 

nádech. Není tam k hnutí, všichni jsou přeje-

dení, tak se pak později už jen unaveně po-

valují, kde se dá, popíjejí a mluví jeden přes 

druhého, stůl nadstavený knížkami se pro-

hýbá hromadou nejrůznejšího jídla a cukro-

ví a pod ním se válí kočka, dárky a papíry 

z nich. Naštěstí má hned vedle byt teta, tak-

že tam je možné se odklidit. Líbí se mi, že 

jsme svátky trávili  a pořád trávíme s celou 

rodinou. Jako holka jsem zpívala ve školním 

sboru, k vánočním rituálům naší rodiny tedy 

patřilo, že jsme pak v noci šli do kostela na 

půlnoční mši, kde jsme se sborem zpívali Ry-

bovku. Člověk si musí svátky udělat hezké 

a neměl by si je zbytečně kazit  nepodstatný-

mi věcmi.  Nechápu lidi, kteří se stresují celé 

svátky tím, že nemají umytá okna a napeče-

no dvacet druhů cukroví. Protiví se mi pře-

cpané obchoďáky, jejich nevkusná přepláca-

ná výzdoba a ohlušující reklamy proložené 

hroznými vánočními remaky. O tom přece 

tyhle svátky nejsou. Já zatím cukroví nepe-

ču, ale věřím, že jednou, až budou děti větší, 

péct budu a ony mi budou pomáhat. Že se 

mnou budou plácat třeba vanilkové rohlíčky 

a všichni si to společně užijeme.  

�� ŘEKLA JSTE DĚTI V MNOŽNÉM 
ČÍSLE?
Rádi bychom Róze pořídili sourozence, ale 

kdy, to vám neřeknu. Říká se, že člověk plá-

nuje a pánbůh se směje.

�� CO BYSTE SI PŘÁLA OD JEŽÍŠKA 
JAKO DÁREK VY?
Já už jsem si dárek vybrala, koupila jsem si 

péřovou bundu. A protože nebyla zrovna 

levná, řekla jsem si, že to stačí. S manže-

lem předěláváme z půdního prostoru byt, 

Půvabné herečce 

Zuzaně Kajnarové 

Říčařové se tak 

trochu prolnul život 

s hereckou kariérou. 

V seriálu Ententýky ji 

můžeme momentálně 

vidět v roli „bioženy“ 

Barbory, která má 

malou dcerušku.  

A Zuzana se na konci 

loňského roku stala 

maminkou i v civilním 

životě. S manželem – 

hercem a hudebníkem 

Romanem Říčařem 

vychovává Rozárku, 

která nedávno oslavila 

roční narozeniny. 

Zuzana Kajnarová se narodila 17.6. 1982 v Ostravě, ale od 18 let 

žije v Praze. Vystudovala DAMU. Už během studií začala hostovat 

v Divadle ABC, kde jste ji mohli vidět například v inscenacích Tři muži 

ve člunu, Charleyova teta, Žena v bílém, Hra vášní, Dobrodružství 

ad.  Účikovala také ve Viole, Divadle Na jezerce a na dalších scénách. 

Do povědomí fi lmového publika se zapsala rolí Dorotky v divácky 

úspěšné pohádce Anděl Páně. Hrála v televizních seriálech Redakce, 

Místo v životě, Proč bychom se netopili, Přešlapy a Vyprávěj. V roce 

2010 se provdala za herce a muzikanta Romana Říčaře, s nímž má 

roční dcerku Rozárku.
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Nejsem si jistá, jestli jsem v jesličkách nebo ve 
školce. Ale vybavuju si, jak sedím na odrážedle - 
žluté jezdící kachně. Mám mlhavou vzpomínku, 
jak pro mě někdo přichází, asi maminka, a já jí 
na té kachně jedu naproti.

Nejstarší vzpomínka 
na dětství
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takže nechceme zbytečně utrácet za dárky 

pro nás, které nemusíme mít. Peníze potře-

bujeme na spoustu jiných věcí. Ale stejně 

určitě ještě něco dostanu.

�� SVÉHO MUŽE JSTE POTKALA 
V DIVADLE. ČÍM VÁS ZAUJAL?
Tím, jaký je člověk. Jak se choval ke mně 

i k ostatním, jaké má názory na svět, že 

máme podobně nastavené životní hod-

noty, zaujal mě svým postojem k životu. 

Je to takový poživačný alkoholik. (úsměv) 

Tím vším mi byl moc blízký. Hodně cesto-

val a uměl o tom zajímavě vyprávět. A sa-

mozřejmě taky proto, že je to hezký chlap 

a talentovaný muzikant (směje se Zuzana). 

Až postupně jsme zjišťovali, že pocházíme 

z podobně založených rodin. Jeho i mí rodi-

če jsou inženýři a my oba jsme se vydali na 

uměleckou profesi. Naši rodiče jsou poměr-

ně hodně aktivní, jako děti jsme s bráchou 

s nimi jezdívali na dovolené s přáteli, dětství 

jsme hodně trávili taky na horách. Roman 

vyrůstal podobně. Myslím, že i proto si tak 

rozumíme.

�� PŘESTO - JE NĚCO, CO MEZI 
VÁM VYVOLÁVÁ SPORY? 
Myslím, že ty spory trochu nastanou, až 

budeme řešit otázku výchovy Rózy. Tím, že 

jsem s ní převážně já, mám někdy pocit, že 

musím mít poslední slovo, že některé věci 

vím nebo umím líp. Ale tak to samozřejmě 

není. Člověk musí dát tomu druhému pro-

stor. Což my jsme v jiných směrech udělali. 

Propojili jsme naše přátele, kteří si poro-

zuměli, a stýkáme se všichni dohromady. 

S Romanem jsem začala hrát golf a máme 

plány v místě, kam jezdíme na chalupu. 

Jsou to jeho životní sny, které jsem já začala 

sdílet, protože se mi taky líbí.  

�� O CHALUPĚ HODNĚ MLUVÍTE, 
EVIDENTNĚ JE TO PRO VÁS DOST 
DŮLEŽITÉ MÍSTO, VLASTNĚ JSTE SE 
KOUSEK OD CHALUPY VDÁVALA.
Měli jsme svatbu v přírodě, na kopci u kap-

ličky kousek od chalupy. Máme to tam rádi, 

tak jsme se shodli, že by to bylo hezké mís-

to pro obřad. Na chalupě trávíme hodně 

času a byli jsme tam celé léto, pro Rózu to 

bylo skvělé. A manžel tam měl nějakou prá-

ci, takže všechno do sebe krásně zapadlo.  

�� V JEDNOM ROZHOVORU JSTE 
ŘÍKALA, ŽE KDYŽ JSTE BYLA 
TĚHOTNÁ, PŘIPADALA JSTE 
SI, JAKO KDYBYSTE ŽILA NA 
OBLÁČKU. BYL TO PO PORODU 
TVRDÝ DOPAD Z OBLÁČKU NA 
ZEM, KE VŠEM MATEŘSKÝM 
POVINNOSTEM? 
Ani ne. Nečekala jsem, že mít dítě bude 

pohoda, při níž budu mít spoustu volného 

času. Mně se v těhotenství spíš líbil ten po-

cit, že jsem v jakémsi v požehnaném stavu, 

připadala jsem si výjimečná. Mateřství mě 

baví se vším všudy. Samozřejmě, že jsou 

chvíle, kdy je člověk unavený a má všeho 

plné zuby, protože tráví s dítětem spoustu 

času sám a trochu mu to leze na mozek. 

Já si ale spoustu věcí a situací tak nějak 

instinktivně ulehčila. Rózu jsem kojila de-

set měsíců a měla ji u sebe v posteli. Takže 

jsem k ní nemusela vstávat a nebyla jsem 

tak moc nevyspalá. Spousta maminek by 

možná namítla, že je to nevýchovné, ale 

já myslím, že člověk má víc poslouchat své 

instinkty než nějaké rady co je a není vý-

chovné. Trochu jsem se bála, co se bude 

dít, až Rózu dáme do její postýlky. Ale pro-

tože jsem ji ze zdravotních důvodů musela 

pak rychle odstavit, nebyl čas to nějak slo-

žitě řešit. Ale Róza je moc hodná a všechno 

krásně zvládla. Ano, někdy je to s ní nároč-

né, ale pak jsou zase chvíle, které bych za 

nic na světě nevyměnila, protože dítě vám 

všechno stokrát vrátí. Ale to si asi zažívá 

každá matka.

�� JE VIDĚT, ŽE JE RÓZA 
POHODÁŘKA, NAPŘÍKLAD SE 
VŮBEC NEBOJÍ CIZÍCH LIDÍ.
To je pravda. Ona je zvyklá na hodně lidí. 

Je sice trochu neposedná, já jsem byla taky 

taková, ale není žádný mamánek. Jednou 

jsem si s ní užila příšernou cestu do Ostravy. 

Ona běhala po celém pendolínu a já za ní. 

Po deseti minutách jsem byla zpocená až 

na zádech a odpočítávala stanice. Zpátky 

jsem jela na noc. Nebaví ji ani auto, vydrží 

v klidu tak tři minuty. Ale přesto říkám, že 

je jinak moc hodná a leccos se s ní už teď 

dá podnikat. Děti jsou hodně přizpůsobi-

vé. A je jim jedno, jestli spí doma pod svou 

peřinkou nebo někde jinde, jestli mají tep-

láčky sladěné s mikinou. Divím se některým 

maminkám, s čím vším si přidělávají staros-

ti. Já si na nějaké čančání moc nepotrpím. 

Ani u sebe, ani u Rózy. Když někdo chce 

mít pocit, že mít dítě je náročné, drahé 

a komplikované, staví se tak k tomu. A ten, 

kdo se k rodičovství staví tak, že mít dítě 

je přirozené, je pro něj všechno přirozené. 

Jsou lidi, kteří se diví, že nabalím batoh, 

vezmu kočár a - když manžel zrovna nemá 

čas, aby nás tam odvezl - vyrazím s Rózin-

kou vlakem do Ostravy. Znám lidi, kteří od-

jeli s ročním dítětem na necelý rok do Brazí-

lie a taky to zvládli. Pro dítě je nejdůležitější, 

aby cítilo lásku, aby bylo milované, to další 

už tak podstatné není. 

�� JSTE V ANGAŽMÁ 
V MĚSTSKÝCH DIVADLECH 
PRAŽSKÝCH. ZATÍM NEPLÁNUJETE 
VRÁTIT SE ZPÁTKY NA JEVIŠTĚ?
Zatím ne, ještě je čas. V divadle mi hodně 

vyšli vstříc a řekli mi, ať se rozhodnu až bě-

hem mateřské, takže jsem nemusela závaz-

ně říct, kdy nastoupím. Kdyby bylo potřeba 

vrátit se do představení, které jsem dřív 

hrála, tak už by to asi šlo. Docela se těším 

na nějakou hezkou práci, ale zatím chci být 

s Rózou co nejvíc, protože čas tak rychle 

utíká. A já nechci přijít o chvíle s ní, které mi 

nic jiného nenahradí a nikdo mi je nevrátí.  

Monika Seidlová

Foto Tomáš Pánek
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