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Navzdory tomu, že ještě před týdnem to 
vypadalo, že si prožijeme takový dlouhý 
teplý podzim, najednou je všechno jinak 
a mráz nás dnes ráno přivítal už i v níži-
nách. Samozřejmě, sníh bychom přivítali 
raději, musíme tedy doufat, že okoření 
alespoň školákům zimní prázdniny.  Samo-
zřejmě, že sněhová nadílka by dala měs-
tům jiné kouzlo a adventní neděle, která 
nás čeká by v kulise sněhových vloček  
vypadala úplně jinak.  Nicméně, i vánoční 
výzdoba, která už zdobí náměstí a přilehlá 
prostranství, dala všemu pohádkové kouz-
lo. Pojďme se tedy společně těšit na báječ-
ný vánoční čas, který nás čeká a při tom si 
přečíst nějaké zajímavé články.
Určitě doporučuji začít vánočním rozho-
vorem. Úplně normální klasické české 
Vánoce. I tak by se daly charakterizovat 
svátky, které prožívá herecký pár Zuzana 
Kajnarová a Roman Říčař se svými dvěma 
dětmi, sedmiletou Rozárkou a pětiletým 
Františkem a při povídání s nimi na to, že 
venku chybí sníh jistě zapomenete. A poté, 
budete-li mít chuť, pokračujte napříč naši-
mi vánočními nápadníky - poradíme vám, 
jak vybrat zajímavou hračku, že zajímavým 
vánočním dárkem může být kosmetika, 
stejně jako balíček pro zdraví. Řekneme si 
i něco zdravém vánočním vaření a pečení 
a doporučíme vám pár zajímavých receptů 
pro celiaky. 

Tak šťastné a veselé  
a na shledanou v novém roce
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Čekáte miminko? Pojďme si říct něco o tom, 

co vás čeká a co si máte připravit.  Pojďme na 

to krok za krokem…  Provedeme vás porodem 

a řekneme si, co si zabalit do porodnice, aby 

vám nic nechybělo...

MIMINKO 
JE TU!



NEŽ TO PŘIJDE…
Pokud budete rodit poprvé, možná si 

stejně jako kdysi já řeknete, jestli to vů-

bec dokážete poznat. Jestli nepojedete 

do porodnice moc brzy, nebo naopak 

pozdě. Jestli si nespletete poslíčky s po-

rodními bolestmi. Ono to totiž s  těmi 

bolestmi není tak jednoduché.

• Při prvním porodu jsem jela do po-

rodnice, odhodlána dojet tam, co 

nejpozději, až když jsme měla bo-

lesti v pětiminutových intervalech. 

Přesto jsem tam strávila ještě osm 

hodin, než se syn narodil

• Druhý porod jsem téměř zaspala. 

Kdybych totiž nepotřebovala na 

toaletu, snad by mě ani nic nezača-

lo bolet. Blížící porod ohlásil lehce 

krvavý výtok. Syn se narodil oka-

mžitě po příjezdu do porodnice

• Do repertoáru předporodních 

„ohlašovačů“ už mi chyběl jen je-

diný. Aby mi odešla plodová voda. 

Viděla jsem to vždycky jen ve fil-

mech a hrozně jsem se toho bála. 

Představila jsme si katastrofickou 

situaci, kdy se pode mnou někde 

ve společnosti najednou objeví 

louže vody. Tak to se nestalo. Voda 

mi praskla zrovna při sledování 

ukrutně zajímavého filmu.

Abych to ovšem nějak shrnula. S porod-

ními bolestmi to prostě není jednodu-

ché. Někdo je pociťuje jen jako silnější 

bolest při menstruaci, jinému se přidají 

křížové bolesti a  bez nějaké analge-

zie by porod doslova protrpěl. Někdy 

se bolesti dostaví až ve chvíli, když už je 

rodička otevřená na šest až sedm centi-

metrů a kdy porod pokročil do finální 

fáze, jindy dlouhé hodiny před poro-

dem. Hledat nějaké zobecnění nelze. 

Mnohdy se hovoří o tom, že do určité 

míry lze vysledovat genetickou podob-

nost – já osobně musím říct, že porody 

moje a porod mojí sestry byly dvě doce-

la odlišné záležitosti.

V  jednom se ovšem určit shodujeme. 

Tak jako jistě víc než 99% maminek 

jsme nakonec ty pravé porodní bolesti 

bez problémů odhalily. Pro ty, co stále 

váhají snad jen stručný výčet toho, co 

lékaři považují za naprosto závažnou 

indikaci k odjezdu do porodnice.

• Je to vždy odtok plodové vody

• Silnější krvácení z rodidel

• Pravidelné kontrakce trvající nej-

méně dvě hodiny, které se postup-

ně zintenzivňují.

Máte pocit, že už se k vám blíží? Možná 

vás bude zajímat, co bude dál.

PŘÍJEM? A CO TO VLASTNĚ JE?
Přijedete do porodnice a  pokud je to 

poprvé, asi netušíte, co vás čeká. „Jdě-

te si na příjem“, instruuje vás lékař, je-

nomže, co to ten příjem vlastně je.

Nejprve s vámi sestřička vyplní příjmový 

dotazník a poté už následuje vaginální 

vyšetření a  kardiotografický záznam. 

Co to je a k čemu slouží? 

• Vaginální vyšetření, nebo-li vyšet-

ření pochvou, určí, jak jsou porod-

ní cesty připraveny k porodu nebo 

v jaké fázi už porod je. 

• Kardiotografický záznam dává in-

formaci o  srdečních ozvech plodu 

a o děložních kontrakcích. Rodička 

sedí v křesle, na břiše má přiloženy 

2 sondy, které po dobu asi 20ti mi-

nut snímají a zapisují srdeční ozvy 

plodu a děložní kontrakce. 

Často ještě lékař provede vyšetření ul-

trazvukem s cílem ověřit si polohu plo-

du a zjistit váhový odhad. 

Poté přichází na řadu ve většině porod-

nic klyzma a holení. Ani jedno už dnes 

není povinné, ale obojí se obvykle do-

poručuje.

Dříve byly rodičky oholeny kompletně. 

Nyní se požaduje, aby rodička měla 

oholeno ochlupení v oblasti hráze a ko-

nečníku. Má-li být porod ukončen císař-

ským řezem, je nutné oholit chloupky 

na břiše, kudy povede jizva a  část pu-

bického ochlupení. 

Klyzma je aplikace asi půl litru teplej-

ší vody konečníkem do střev. Před po-

rodem má dva důvody – vyprázdnění 

střev a prohřátí celé břišní dutiny. 

Rodička se po klyzmatu vyprázdní, 

a pokud třeba v těhotenství trpěla zá-

cpou, pocítí úlevu. Někdy plná střeva 

mohou být i příčinou horšího postupu 

porodu. Po vyprázdnění odpadne ro-

dičce starost o to, jestli jí náhodou při 

samotném porodu nebude odcházet 

stolice. (Bylo to tak vždy a vždy to tak 

bude, že naléhající část miminka před 

sebou tlačí náplň střev a močového mě-

chýře, a dítě se rodí mezi stolicí a močí.) 

Druhý důvod, proč se klyzma doporu-

čuje, je účinek spazmolytický (k  uvol-

nění křečí). Teplá voda prohřeje břišní 

dutinu, dojde k  uvolnění a  zároveň 

k podpoře začátku porodu. 

Toaletu má už dnes každá rodička na 

porodním sále pro sebe, v  klidu se 

může půl hodiny vyprazdňovat a celou 

proceduru zakončí osprchováním se. 

Jen pozor na: 

1. po aplikaci klyzmatu (rodička leží 

na boku) zatáhnout konečník 

a  pár minut (alespoň 10) nechat 

vodu ve střevech působit 

2. pak na WC před vyprazdňováním 

pevně dosednout – stříká to 

3. během půl hodiny byste se měla 

vyprázdnit (alespoň 3x) a  pak se 

osprchujete 

Střeva lze vyprázdnit i pomocí roztoku 

Yal. Požádejte lékaře, ke kterému cho-

díte do prenatální poradny o  předpis 

a  vyzvedněte si Yal v  lékárně. Pomocí 

tohoto roztoku se můžete vyprázdnit 

buď ještě doma před příchodem k pří-

jmu na porodní sál, nebo si jej vezmete 

s sebou a proceduru provedete na po-

rodním pokoji. Yal umožní vyprázdnit 

střevo, ale chybí efekt spazmolytický na 

rozdíl od teplého nálevu vodou. 

A UŽ JE TO TADY!
Příprava už je za vámi? Tak to už bude 

miminko brzy na světě. Porod probí-

há ve třech fázích. Říká se jim porodní 

doby. První doba porodní je doba „ote-

vírací”, druhá doba „vypuzovací” a tře-

tí doba „k lůžku”.

1. První doba porodní začíná ná-

stupem pravidelných stahů dě-

ložního svalu, stahy z  počátku 

přicházejí někdy po 30 jindy po 20 mi-

nutách. Trvají obyčejně 15 až 20 sekund. 

V průběhu porodu se jejich délka prodlu-

žuje, takže ke konci trvají až 45 sekund. 

Naproti tomu přestávky mezi jednotli-

vými stahy děložního svalu se postupně 

zkracují z 30 minut na 20, pak 15 dále 

až na 10 minut. Poté na 8, 6, 5 a nako-

nec na 3 nebo i méně minut.

Lékař nebo porodní asistentka pra-

videlně kontrolují otevírání dělohy 

vyšetřováním pochvou. Kromě toho 

kontrolují činnost srdíčka plodu. 

Kontrolu srdeční činnosti plodu je mož-

no provádět dvojím způsobem, buď 

opakovaně naslouchátkem přes břišní 

stěnu nebo nepřetržitě speciálním pří-

strojem kardiotokografem (monito-

rem). Tento přístroj zvukově i graficky 

registruje nejen každý úder srdíčka 

plodu, nýbrž i  každý stah děložní sva-

loviny. 
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V  průběhu první doby porodní se po-

stupně zvyšuje tlak plodové vody na 

vak plodových van, a  tak v  určitou 

chvíli plodové blány puknou a  plo-

dová voda odteče. Pokud však plo-

dová voda neodteče sama od sebe 

a  děloha je již značně otevřená, 

je nutno protrhnout blány uměle. 

 

Působením děložních stahů se hla-

vička plodu posouvá milimetr za mi-

limetrem směrem k  pochvě, přitom 

se přizpůsobuje tvaru kostěné pán-

ve rodičky a  trochu se prodlouží. Jde 

jenom o  dočasné prodloužení, pro-

tože za několik dní po porodu hla-

vička nabude opět původního tvaru. 

Pozvolné, šetrné sestupování hlavičky 

vyžaduje určitou dobu, a tak u žen, kte-

ré rodí poprvé, trvá první doba porod-

ní 6 -11 hodin. U vícerodiček vzhledem 

k tomu, že porodní cesty již byly před-

chozím porodem roztaženy, proběhne 

první doba porodní rychleji, většinou za 

3 - 6 hodin.

Když se děloha otevře natolik, (na 10 

cm) je otvor již tak velký, že jím může 

projít hlavička rodícího se plodu, končí 

první doba porodní.

Rodička většinou pozná tuto část 

porodu sama, protože pocítí tlak 

na konečník. Je to pocit podobný 

tomu, jaký se dostavuje při nuce-

ní na stolici. Pro rodičku je to vlast-

ně příjemné znamení, ohlašuje jí, že 

již absolvovala nejtěžší část porodu. 

Rodička má porodní asistentku nebo lé-

kaře upozornit na pocit tlaku na koneč-

ník, ti jí pak poradí, jak si má správně 

počínat během dalšího průběhu poro-

du.

2. Druhá doba porodní končí poro-

dem dítěte. U prvorodiček trvá do hodi-

ny, u vícerodiček 15 - 30 minut. Během 

druhé doby porodní leží většinou ma-

minka na porodnickém lůžku a aktivně 

spolupracuje při porodu podle pokynů 

lékaře. Je důležité snažit se dodržo-

vat přesně jeho pokyny, neboť podle 

postupu porodu je v  různých chvílích 

vhodné tlačit, v  jiných nikoliv. Tlačení 

při porodu je vlastně použití břišního 

lisu, které se provádí s nohama přitaže-

nýma k břichu, nebo se používají pod-

pěry pro nohy, to záleží opět na vyba-

vení porodnického zařízení.

V některých případech je nutné provést 

epiziotomii - nástřih hráze, aby rodící 

se hlavička dítěte hráz neprotrhla. Pro-

vádí se většinou u prvorodiček. Hojení 

rány po nástřihu hráze trvá sice několik 

dní, ale pokud by však došlo k protrže-

ní hráze, bylo by hojení delší a hlavně 

problematičtější. Při samotném nástři-

hu nebudete cítit téměř nic.

Po porození dítěte je třeba podvázat 

a přestřihnout pupeční šňůru. Směrem 

k dítěti se pevně převáže nebo zasvor-

kuje, směrem k placentě se zasvorkuje 

a v místě mezi oběma body se přestřih-

ne. V této době je také možné zasvor-

kování od placenty povolit a  nabrat 

do zkumavek krev na různá vyšetření 

- například měl-li plod během porodu 

problémy s kyslíkem, je možné z vyšet-

ření zjistit složení krevních plynů, při 

RH imunizaci se zjišťuje krevní skupina 

dítěte nebo máte-li zájem darovat pu-

pečníkovou krev, provádí se odběr krve 

k transplantaci...

V  poslední době se novorozenec ještě 

před ošetřením položí matce na břicho. 

Tím se posílí vztah mezi matkou a dítě-

tem a také se lépe rozvíjí kojení. Pokud 

však dítě špatně dýchá nebo jeví jaké-

koliv známky nepravidelnosti, přistoupí 

dětský lékař okamžitě k ošetření.

3. doba porodní – v  této době po-

rodní dochází k  odloučení a  vypuzení 

placenty (lůžka) z dělohy. Toto trvá 15 

- 30 minut. Lékař vás ve vhodnou dobu 

vyzve k  poslednímu zatlačení a  vypu-

zením lůžka porod končí. Lékař lůžko 

prohlédne a věnuje se vašemu ošetření 

po porodu.

Poté zůstáváte dvě hodiny pod dohle-

dem asistentek na porodním sále, a te-

prve potom jste přemístěna na oddě-

lení šestinedělí. A  jak je to tou dobou 

s miminkem? Záleží na zvyklostech po-

rodnice. Někde vám miminko nechají 

celou dobu a vy si ho odvážíte na od-

dělení, kde ho také máte stále u sebe. 

Jinde jsou zvyklí ze sálu miminko po 

nějaké době odnést na „šestinedělí”   

a vrátit vám ho až po vašem příchodu 

na oddělení nebo dokonce až za něko-

lik hodin poté (abyste si mohla odpo-

činout). U zdravého donošeného dítěte 

to není nutné, a pokud byste ráda měla 

miminko u sebe, nebojte se ozvat. 

ZÁKLADNÍ VÝBAVIČKA PRO 
MIMINKO
Miminko je tedy na světě a za pár dny 

s vámi půjde domů.  Pojďme si tedy říct, 

co vše by na něj doma mělo čekat, aby 

vám nic zásadního nechybělo…

Každá nastávající maminka chce 

pro svoje miminko jen to nejlep-

ší. Co to vlastně ale je, to nejlepší?   

Oblečení pro novorozence by nemě-
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lo být příliš velké, ale zároveň ani 

těsné, aby nikde neškrtilo. Miminko 

by z  něho nemělo vyrůst hned v  prv-

ních týdnech po narození. Z  materiá-

lu preferujte měkkou, savou bavlnu.   

Velkou roli při rozhodování hraje vaše 

finanční situace.  Mnohým mamin-

kám je i  z  finančních důvodů jedno, 

jestli jejich miminko nosí oblečení po 

bráškovi, či sestřičce nebo po jiném 

dítěti. Naopak některé maminky se 

těší, že budou svoje miminko oblé-

kat do nejluxusnějšího a  kvalitního 

oblečení. Co maminka, to jiný názor.   

Malé děti téměř nic nezničí, takže ob-

lečení stačí dobře vyprat a je stále jako 

nové. Do novorozeneckého oblečení 

nemá tedy smysl příliš investovat. Stačí 

dvě tři hezké věci k paní doktorce, na 

procházku nebo na návštěvu. Nekupuj-

te před porodem příliš mnoho věcí ve 

velikosti 50-56. Miminko je vezme pár-

krát a rychle z nich vyroste. Když bude 

něco chybět, postupně dokoupíte.   

Co se týče barvy oblečení, tak už se 

dnes příliš nedodržují zvlášť barvy pro 

chlapečky a  pro holčičky. K  dostání 

jsou i univerzální barvy - béžová, žlutá, 

zelená a  bílá, které pak můžete vyu-

žít i pro další miminko jiného pohlaví.   

ZÁKLADNÍ VÝBAVA OBLEČENÍ 
PRO MIMINKO NAROZENÉ  
V LÉTĚ:
• 4-6 dupaček (alespoň dvoje bez 

nohaviček)

• 7-10 bodyček nebo košilek (ales-

poň troje s krátkým rukávkem)

• 2 čepičky

• 3 overaly

• 4 kabátky, svetříky, mikiny

• 4 ponožky

ZÁKLADNÍ VÝBAVA OBLEČENÍ PRO 
MIMINKO NAROZENÉ V ZIMĚ:
• 4-6 dupaček

• 7-10 bodyček nebo košilek

• 4 kabátky, svetříky, mikiny

• 3 overaly

• 2 teplé čepičky

• teplá kombinéza, ponožky, ruka-

vičky, noční overal

VÝBAVA POTŘEBNÁ PRO 
SPÁNEK MIMINKA:

• postýlka s nastavitelnou matrací (+ 

mantinel a nebesa s držákem)

• přikrývka s  tenkým polštářkem, 

dečka

• 3 povlečení na přikrývku a polštářek

• 2-3 prostěradla

• pytel na spaní nebo teplejší overal

• rychlozavinovačka

• chůvička pro dálkový poslech + 

monitor dechu

• dudlík s krabičkou a klipem na při-

pnutí

 
HYGIENICKÉ POTŘEBY 
A POMŮCKY:
• přebalovací podložka nebo kom-

pletní přebalovací pultík

• bavlněné pleny (cca 10 ks), pokud 

je nechcete používat na přebalo-

vání

• pokud se rozhodnete, že namísto 

papírových plen, chcete používat 

bavlněné, určitě se vyplatí koupit 

celý set kalhotek i s plínkami

• jednorázové papírové pleny – po-

kud se rozhodnete pro ně (cca 8 - 

10 ks na den)

• čistící hygienické ubrousky

• vatové tyčinky (nejlépe anatomic-

ky tvarované)

• teploměr do vody

• digitální teploměr

• koupací kyblík nebo vanička (+ le-

hátko)

• osušky (cca 3 ks)

• kartáček na vlásky

• nůžky na nehty

• nosní odsávačka

• ošetřující a  kosmetické přípravky 

značky, kterou preferujete, a  to 

k prevenci před opruzeninami, pří-

pravek na ošetření pupíčku, dětský 

prací prášek, pěnu do koupele, tě-

lové mléko nebo dětský olejíček, 

krém na obličej

PŘEPRAVA MIMINEK:
• kočárek + taška, pláštěnka a v létě 

síťka proti hmyzu

• deka do kočárku (na zimu fusak)

• autosedačka (fusak do autosedač-

ky)

POMŮCKY PRO UMĚLOU STRAVU 
DÍTĚTE:
• bryndáčky

• lahvičky - velké i malé

• kartáč na mytí lahví, sterilizátor, ...

POMŮCKY PRO MAMINKY:
• kojící podprsenka

• tampony do podprsenky a  přípra-

vek k ošetření poraněných bradavek

• noční košilka určená pro kojící 

ženy

• krém proti striím a  krém na pro-

mazání těla

Foto: Shutterstock.com
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www.bamboolik.cz

moderní látkové pleny

www. .cz

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní 
záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
(typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření 

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
v síti prodejen COO
M drogerie, Teta, M

na e-s

AVIRIL DĚ
S AZ

Má protizánětlivé a protikřečo
Azulenu. Heřmánek pom
záněty. Obsahuje antibak

mohou rovněž urychlit léčen
Aviril přináší úlevu od vys

slunce

AVIRIL DĚTSK
Ochranný krém s vyso

zinečnatého v kvalitním
(typ emulze voda v olej

podrážděné nebo opruz
sahuje vitami

v
DM

podrážděn
Ob

Alpa_aviril olej krem_moje rodina a ja_210x148.indd   1 06.04.18   10:36
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UMÍTE VYBRAT 
SPRÁVNOU HRAČKU?
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Svět nejmenších

Máme tu Vánoce a kolem sebe jistě minimálně jednu osůbku, které uděláme 

radost hračkou pod stromeček. A určitě to není žádná rozmařilost, vždyť hračky 

pomáhají vytvářet pouto mezi rodiči a dětmi. Společně při hře objevujeme sami 

sebe, schopnosti a osobnost svého dítěte, hloubku své i jeho fantazie. Hračky 

pro nejmenší bychom měli vybírat s rozmyslem. Dnes jich najdeme nepřeberné 

množství, takže vybrat tu správnou je leckdy oříšek… 



Při výběru hraček bychom měli mít na 

paměti jednak věk dítěte, pro které 

jsou určené, jednak bezpečnost a také 

schopnosti, které by měly rozvíjet.

Na obalu hračky by mělo být výrobcem 

uvedeno, pro jakou věkovou kategorii 

je hračka určena. Levné hračky nebývají 

kvalitní a mohou být z nezdravých ma-

teriálů. Některé drahé hračky jsou tak 

dokonalé a  mají tolik funkcí, že dítě 

a  většinou i  rodiče zprvu ohromí, ale 

díky své úplnosti nepřipouští zapojení 

fantazie a dítě přestanou záhy zajímat.

Při výběru hraček, zvláště pro nejmenší 

děti, je velmi důležité, zda se dají snad-

no prát, omýt nebo čistit. Přitom není 

třeba čistit hračky dezinfekčními roz-

toky, stačí běžné omytí vodou. Všech-

ny 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 ma-

teriálů, například ze dřeva nebo látek, 

jejichž povrch je zdravotně nezávadný 

(netoxické barvy apod.). Kvalita a bez-

pečnost hraček by měly být důkladně 

testovány. Doporučuje se kupovat kva-

litní hračky od renomovaných výrobců. 

Lákavá cena a hezký obal však udělají 

při rozhodování v obchodě své. Kdyby 

tomu tak nebylo, nebyl by trh hraček 

u nás zaplaven levnými a nekvalitními 

výrobky. Čas od času se z médií dozví-

me, že materiál některé z  takových 

hraček je zdravotně závadný.

ROZVOJ OSOBNOSTI
Dítěti je třeba poskytnout škálu hra-

ček zaměřených na všechny složky jeho 

osobnosti a na rozvoj všech jeho doved-

ností. Proto by mělo mít dítě k dispozici 

hračky rozvíjející:

• Zrak (zářivé barvy hraček upoutají 

pozornost)

• Sluch (zvukové hrající předměty)

• Haptiku (předměty různých povr-

chů, tvrdosti, váhy, velikosti)

• Představivost

• Motoriku (chrastící, otáčecí, vsuno-

vací předměty)

• Myšlení a řeč (hračka vybízí ke ko-

munikaci, rozvíjí fantazii a myšlení)

• Sociální vztahy a  povahové rysy 

(hračka motivuje dítě ke spoluprá-

ci, podporuje soustředění dítěte   

a stanovuje určitý řád a pravidla)

Po celý první rok by rodiče neměli za-

pomínat na hračky a předměty určené 

k okusování a vkládání do úst. V tomto 

období jsou totiž ústa hlavním zdrojem 

poznávání a  jednou z  prvních zkuše-

ností, kterou si dítě utvoří, je rozlišení 

předmětů na dobré a  nedobré, jedlé 

a nejedlé.

OD NAROZENÍ DO PŮL ROKU
V  prvních týdnech života, kdy má mi-

minko „zavřené” pěstičky, skutečné 

hračky nepotřebuje, jako výborný ob-

jekt pozorování mu poslouží maminčin 

obličej… Dítě se zajímá hlavně o  své 

tělo a o tělo blízkých dospělých. V ko-

jeneckém věku (tedy od prvního měsíce 

do dokončeného roku věku) probíhá 

bouřlivý vývoj tělesný, ale i  duševní. 

Dítě se mění v  samostatnou osobnost. 

Nikdy později už vývoj dítěte neprobí-

há takovou rychlostí. Učí se vidět a ro-

zeznávat předměty, jejich tvary, barvy. 

Rozvíjí se sluch, hmat a objevují se prv-

ní slůvka. Projevuje se první schopnost 

koordinace zraku, hmatu a  pohybu. 

Dítě si ještě nedokáže hrát, ale zkoumá 

předměty a experimentuje.

Již v  nejútlejším věku mají hračky 

a předměty kolem dítěte velký vliv na 

rozvoj jeho dovedností a  smyslových 

schopností. Mezi první takové hračky 

patří dětská chrastítka podporují-

cí mimo jiné hmat a  vnímání sluchu. 

Měla by být vytvořena tak, aby je dítě 

nemohlo rozebrat a  aby svou velikos-

tí a váhou byla přizpůsobena velikosti 

dětské ruky. Velmi oblíbené jsou závěs-

né hračky, které se v  proudícím vzdu-

chu pohybují, nebo závěsné kolotoče. 

Děti sledují jejich pohyb, soustředí se, 

hračka je motivuje k počátkům úchopu. 

Pohyblivé barevné objekty na kolotoči 

by měly být snímatelné, případně i vy-

měnitelné a omyvatelné.

V pozdějším kojeneckém věku jsou již 

pohybové dovednosti dítěte takové, že 

je možné ke hře využívat i dynamické 

hračky - míče a míčky různých velikostí, 

kostky, panenky, plyšová zvířátka. 

U dítěte se začíná vyvíjet i  jemná mo-

torika, dítko stiskává tlačítka, zahazu-

je předměty. Jakmile pochopí příčinu 
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a  následek, baví ho hračky, které po 

vynaložené aktivitě něco udělají (vyda-

jí zvuk, roztočí se, otevřou), a na řadu 

přicházejí také knížky s barevnými ob-

rázky. Mnohé hračky, které dítě pozná 

již v  prvním půlroce, pro něj zůstávají 

zajímavé i později. Cvičí si s nimi úchop, 

obratnost ruky, otáčení těla. Dítě také 

rádo hází hračky na zem a pozoruje je-

jich pád.

Nevíte, co vybrat? Pro děti od 7 do 12 

měsíců jsou vhodná:

• Chrastítka, která se dají postavit 

na stůl a  do kterých dítě může 

bouchat

• Knížky s velkými obrázky s omyva-

telnými deskami. Takové, které by 

se daly dobře držet, dítě je může 

kousat

• Pohyblivé hračky - plastiková zví-

řátka nebo autíčka, která se snad-

no pohybují na velkých kolečkách

• Kontejnery s otvory, do kterých by 

dítě mohlo zkoušet vkládat přísluš-

né tvary

• Barevné stavebnice z velkých kos-

tek, které bude moci dítě skládat 

vedle sebe či na sebe

• Hračky na kolečkách (ideální jsou 

všelijaké dřevěné vozíky na šňůrce)

• Souprava kroužků (dají se různě 

spojovat a  sestavovat, rozvíjet 

zručnost, dítě s  nimi může šťou-

chat, kroutit a točit, vrtat prsty)

• Hračky do vody

KDYŽ MU BUDE ROK
Ve druhém půlroce začíná dítě užívat 

hračky a  běžné předměty, které na-

jde kdekoliv. Pro takové dítě poslou-

ží ke hře běžné kelímky, lžíce, hrnce, 

pokličky, polštáře, kuchyňské nádobí 

a domácí potřeby. Často to jsou nejob-

líbenější hračky pro tento věk. Pro dítě 

mohou být zajímavé čajové lžičky po-

ložené na podnos nebo misku. Dítě je 

bere jednotlivě a dává zpět a obvykle 

ho tato triviální činnost baví. Na hraní 

jsou úžasné i krabice. Když do krabice 

od bot vystřihneme dírku, aby do ní 

dítě mohlo strčit ruku, a naplníme ce-

lou krabici kostkami, dítě se je snaží 

vytahovat ven a  tato hra ho příjemně 

zaměstná.

HRAČKY PRO BATOLÁTKA
Batolecí věk je dobou prvních skuteč-

ných her. Dítě začíná chodit, je schop-

no komunikovat řečí a  uvědomuje si 

sebe sama jako samostatnou bytost. 

Experimentování s předměty pozvolna 

přechází v hru. Pro toto věkové období 

jsou ideální hračky rozvíjející koordina-

ci svalových pohybů a manipulační hry 

procvičující jemnou motoriku. K  tako-

vým hračkám patří míče, odstrkovala, 

vozíčky, tahací hračky, kostky, puzzle. 

Děti mají v oblibě hračky, které jim po-

máhají napodobovat svět dospělých. 

Panenky, auta, dětské nářadí, nádobíč-

ko, to všechno jsou ideální pomůcky 

pro takové hry, jejichž význam je mimo 

jiné v  podpoře řeči. Dítě napodobuje 

a vytváří dialogy, zpívá si, imituje různé 

zvuky. K  tomuto období vývoje dítěte 

také patří pastelky, jednoduché hudeb-

ní nástroje a leporela.

HURÁ DO ŠKOLKY
Předškolní věk je dobou kamarádství. 

Převládají námětové a  pohybové hry, 

nejlépe v  rámci kolektivu dětí. V  tom-

to věku dítě ocení stavebnice, domino, 

pexeso, karty, puzzle, loutky. Pro vý-

tvarnou činnost potřebuje barvy, oma-

lovánky, nůžky, lepidla, vystřihovánky, 

barevné papíry. Dítě začíná sportovat, 

jezdit na koloběžce a  na kole, učí se 

plavat.

Děti nejvíce ocení, když jim věnujeme 

svůj čas. I ta sebedokonalejší hračka ne-

nahradí radost ze společného stavění 

hradu. Čím je dítě starší, tím složitější 

hračky mu lze koupit. Taková hračka 

ale nemusí vždy splnit očekávání a dítě 

může brzy omrzet, zvlášť pokud neroz-

víjí jeho fantazii.

Zdroj: CPZP, 

foto: Shutterstock. com
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Rodina

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



Jenomže, Vánoce, bohužel nejsou jen 

svátkem pro ty nejmenší. To by nám 

bylo hej. Záplava hraček v  obchodě 

přímo nabízí ke koupi a malé děti ještě 

obvykle umějí své požadavky specifiko-

vat 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 

stromečkem nachází. Protože od toho 

přece Vánoce jsou, abychom si navzá-

jem rozdávali radost.

Dárky pro radost mají jedno specifi-

kum. Bývají vlastně vcelku neužitečné. 

Obvykle je ani nepotřebujeme. Jen má-

lokdy mezi ně patří teplé ponožky a fla-

nelové pyžamo. Zato je mezi ně skvěle 

hodí: 

• Lampička, pokud možno hodně 

odvážná

• Krásná knížka 

• Album nejlépe i s fotografiemi

• Jakýkoliv obrázek od našich dětí 

namalovaný s láskou

• Jakýkoliv výrobek vyrobený s  lás-

kou

• 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 

mohou přinést ve chvíli, kdy díky nim 

zdoláme nějaký zdravotní problém. 

Mezi oblíbené zdravotní dárky patří:

• Poukaz do lázní, kde si krásně od-

počineme

• Poukaz na masáž 

• Karta do fitness či wellnes centra

• Oblíbené vitamíny

• Nějaká probiotika

• Nebo třeba dárkové balení něčeho 

dobrého a zdravého

DÁRKY DO DOMÁCNOSTI
tvoří zcela osobitou kategorii. Někomu 

totiž tento typ dárků udělá velkou ra-

dost, tudíž by mohly patřit i do katego-

rie jedna. U jiného však mohou vyvolat 

pocit, že snad patři jen do kuchyně… 

Svým blízkým můžete dopřát:

• Skvělou filtrační konvici

• Novou kuchyňskou váhu

• Netradiční hodiny

• Sadu příborů

• Hrníčky či skleničky

• Svícny a svícínky

• Zajímavý kus nábytku

• Nebo třeba netradiční prostírání

DÁRKY OSOBNÍ
Vybrat je bývá nejtěžší. Musíme už 

mnohé vědět o sobě obdarovaného, 

abychom dokázali 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 

hmotné 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: Shutterstock.com
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CO SKRÝVÁ NOC
KATEŘINA BAŽANTOVÁ
398 Kč

První světélkující kniha vašeho dítěte 
je autorský počin výtvarnice Kateřiny 
Bažantové. Princip je přitom jednodu-
chý – díky textům a zábavným ilustracím 
procvičíte s dětmi počty, a to ideálně 
pod dekou a s baterkou – či světlem z 
mobilu. Až najdete na obrázcích všech-
no, co vás zajímá, prostě zhasnete a bu-
dete žasnout! Ze stránek knihy vystoupí 
úplně nové obrazy! Bude to nejlepší 
svíticí kniha, kterou budete mít! Rodiče 
důrazně žádáme, aby si knihu nescho-
vávali pro sebe a skutečně ji dali dětem!

UCHEM JEHLY
ZBIGNIEW CZENDLIK A JEHO HOSTÉ 

ZBIGNIEW CZENDLIK 
298 Kč
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czen-
dlika vychází z oblíbeného pořadu České 
televize Uchem jehly.„Netradiční“ mode-
rátor si zve již několik let na lanškroun-
skou faru hosty, kteří ve svém životě a ve 
své kariéře dosáhli významných úspěchů 
a jejichž životní zkušenosti mohou být 
inspirativním vzorem. Hosty Zbigniewa 
Czendlika jsou například Stanislav Ber-
nard, Lucie Bílá, Věra Čáslavská, Tomáš 
Sedláček, Josef Koutecký, Václav Malý, 
Jan Potměšil, Hana Scharffová a další.

SEDM DNÍ SPOLU
FRANCESCA HORNAK
348 Kč

Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo 
taky ne. Zvlášť když jste s celou svou 
rodinou v karanténě a nemůžete utéct. 
To pak vyjde najevo ledacos… A právě 
v takové situaci se ocitne ne tak docela
standardní rodina Birchových, když se 
dcera Olivie, lékařka, vrátí ze zóny za-
sažené nebezpečným virem. Rodinní 
příslušníci z toho pochopitelně nadšení 
nejsou – a ona zase těžce nese, že bude 
muset strávit celých sedm dní s lidmi, 
kteří mají takové nedůležité a povrchní 
starosti. Jenže i oni mají svá tajemství a 
jedno z nich nečekaně zazvoní u dveří!

HIPÍK
PAULO COELHO 
248 Kč

V částečně autobiografickém románu 
Hipík se Paulo Coelho vrací do svého 
mládí, do bouřlivé doby přelomu 60. a 
70. let 20. století. Na pozadí hlavní linie 
vyprávění, líčícího cestu dvou mladých 
lidí – Paula a Karly – za duchovním po-
znáním do Nepálu, sledujeme celosvě-
tové hnutí hippies i dramatické udá-
losti jara roku 1968 ve Francii. Paulo a 
Karla se setkávají v Amsterodamu, kde 
Paulo doufá najít nové životní impulzy, 
nakonec se však nechá přesvědčit a na-
stoupí s Karlou do autobusu směřující-
ho do Káthmándú.

TIPY NA KNIŽNÍ DÁRKY PRO VŠECHNY

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

Nabízíme originalitu, funkčnost a komfort pro ženy, jaké opravdu jsou

Vybírat můžete koše podprsenek do velikosti K a obvody do 100

TRIOLA.CZ
triola.indd   1 4.12.2018   12:51:47
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Tak sotva nám děti začaly chodit do školy a naše peněženka se trochu uklidnila po 

otřesu, který v souvislosti s tím prožila, obchodníci se na nás vrhli znovu. Hurá, už 

tu máme Vánoce!

PŘIPRAVTE SE NA VÁNOCE



Také se vám zdá, že je to rok od roku 

dříve? Já osobně mám pocit, že sotva 

svlékneme plavky, už se na pultech ob-

jeví první Mikuláš. Samozřejmě, že si 

poklepeme na čelo a odoláme, jenom-

že on je tam ještě za týden a  za dva 

a nám to začne vrtat v hlavě. Co kdy-

bych tedy přece jen něco nakoupila, 

alespoň to potom nebude stát tolik… 

No, občas stojí. To když přehlédneme, 

že je to jaksi Mikuláš od loňska, které-

mu končí záruční doba týden poté, co 

se prodavačce podařilo nás o  výhod-

nosti koupě přesvědčit, případně, po-

kud ho doma nepřehlédnou naše rato-

lesti a  s  radostí ho zkonzumují dávno 

před tím, než se svátek Mikuláše byť 

jen přiblíží… 

NAKUPOVÁNÍ DOPŘEDU JE 
NESMYSL? 
Nerada bych ale, aby to vyznělo tak, že 

koupit něco dopředu je holý nesmysl.  

Naopak. Pokud se na Vánoce připraví-

me dopředu, můžeme hodně ušetřit. 

Kromě Mikulášů a  vánočních kolekcí 

totiž většina supermarketů nabízí akč-

ní slevy na zboží jako je mouka, cukr, 

máslo, tedy potraviny, které o Vánocích 

upotřebíte ve  velkém množství. Tady 

se příprava opravdu vyplatí. Jednak 

z finanční stránky věci, ušetříte peníz-

ky, jednak se vyhnete předvánočnímu 

stresu. Davy lidí v obchodech, zmatek 

a  nervozita, to je přesně to, co nám 

vánoční atmosféru dokáže pěkně po-

kazit.

PŘEDCHYSTANÉ VÁNOCE
Každá hospodyňka, která na Vánoce 

peče domácí cukroví a  chystá pro své 

blízké pořádné hody, mi dá jistě za 

pravdu, že by na přípravu všeho potře-

bovala ještě jedny ruce. Při této úvaze 

mne napadlo, že si vlastně spoustu věcí 

můžeme připravit dopředu a  předvá-

noční čas můžeme strávit v  klidnějším 

tempu. Ptáte se, co si teď můžete koupit 

a připravit dopředu na vánoční pečení 

cukroví? Tak věřte, že je toho spoustu. 

Dopředu je jistě dobré vědět, kolik a ja-

kých druhů vánočního cukroví budete 

letos chystat. Podle toho si napište ná-

kupní seznam, který si nechte někde na 

očích. Až budete zase pročítat letáky 

a uvidíte zboží za výhodnou cenu, pro-

stě nakoupíte vše potřebné - může to 

být mouka, cukr, čokoláda, poleva, tuk, 

máslo, kakao oříšky či mandle. Dopře-

du si můžete už nyní vyloupat ořechy, 

podle receptur spočítat kolik jich bude-

te potřebovat na ozdobu, kolik jich po-

třebujete mletých či nasekaných. Takto 

si můžete připravit třeba i piškoty. Mle-

té či drcené piškoty vám v suché větra-

né místnosti bez problémů vydrží. Na-

sekejte si mandle, nastrouhejte a dobře 

uskladněte čokoládu, nastrouhejte 

a nasušte citronovou a pomerančovou 

kúru. Můžete si i  nastrouhat tatranky 

na nepečené tatrankové kuličky.

Pokud máte ještě více času, můžete 

se na vánoční pečení nachystat trochu 

více. Každý recept na cukroví se dá 

v  podstatě rozdělit na dvě části - su-

chou a  tekutou. Připravte si sáčky do 

mrazničky (Jsou to ty, co mají na sobě 

popisovací proužky.). Pokud už jste na-

koupila v akcích alespoň suché potravi-

ny do zásoby, vezměte kuchařku, mísu 

a  váhu. V  receptech vyhledejte všech-

ny suché potraviny. Například u  vanil-

kových rohlíčků máte napsáno, že do 

těsta patří mouka, cukr a  vanilkový 

cukr. Tyto potraviny si odvažte na váze 

podle množství, z  kolika dávek bude-

te rohlíčky dělat. Odvážené suroviny 

v  míse promíchejte. Na popisku sáčku 

si napište vanilkové rohlíčky (např. ze 

dvou dávek) a  připište si poznámku 

obsah (mouka, cukr, vanilkový cukr). 

Sáček dobře uzavřete a  uskladněte 

v  suchu. Takto můžete pokračovat se 

všemi plánovanými druhy cukroví. Až 

budete začínat s přípravou těst, budete 

mít už polovinu práce za sebou. I  těs-

ta lze připravit trochu dopředu. Za pár 

dní, dejme tomu ke konci října, můžete 

nachystat některá těsta a  uskladnit je 

připravená v mrazáku. V předvánočním 

shonu za tyto přípravy budete vděčná, 

ušetří vám to blázinec v  kuchyni, ne-

přehlednost a  pečení do noci, abyste 

stihla co nejvíc v  jeden den. Stačí pak 

jen postupně vytahovat jedno těsto po 

druhém, tak jak budete stíhat péct. Až 

bude vánoční cukroví upečené, připra-

víte si v jeden den krémy a náplně, dru-

hý den cukroví naplníte a slepíte, další 

den ozdobíte. Jako poslední přichystá-

te nepečené cukroví a budete mít hoto-

vo. Pečení tímto způsobem vám neza-

bere v prosinci více než pět dní. 

Foto: Shutterstock.com

24

Rodina



INZERCE

Noxi-inzerce-210x148.indd   1 13/11/18   09:44

Bylinné sirupy pro děti z Klášterní o�  cíny
schválené Českou pediatrickou společností 

již pro děti od roku

... při chřipkách a nachlazení, pro lepší trávení, pro posílení odolnosti, 
pro lepší spánek a relaxaci jako zdroj vitamínů...

Tyto i jiné naše výrobky si můžete koupit ve zdravých výživách po celé ČR 
nebo v našem e–shopu: www.klasternio�  cina.cz

klasterni officina 2.indd   1 4.12.2018   14:51:44
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Výběr dárků je disciplína, kterou zvládnou jen někteří z nás. Zatímco jedni mají 

patent na to, aby objevili vždy něco originálního a zajímavého, druzí si marně 

lámou, co smyslupného vymyslet.  Obzvláště deprimující pro ně bývá zjištění, že 

Vánocemi vše nekončí a rychlým cvalem následuje Valentýn, který si také zaslouží 

náležitou pozornost. Co hezkého tedy můžete svým blízkým nabídnout?

DÁREK, KTERÝ

VŽDY POTĚŠÍ
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TIPY PRO DĚTI
V  případě hraček je třeba nepodleh-

nout na pohled líbivým předmětům, 

které vyluzují různé zvuky, blikají 

a  provádějí dokola jakési mechanické 

pohyby. Ty od dětí vyžadují jen malou 

interakci a  děti velice rychle omrzí. 

Vhodnější jsou hračky, které probouzejí 

dětskou fantazii a na dlouho si získají 

jejich pozornost.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Pro malé děti jsou ideální hračky s jed-

noduchými tvary a  liniemi, které jim 

umožní s  hračkou lehce manipulovat. 

Zároveň by měly podněcovat a rozvíjet 

rozumové i pohybové dovednosti dítě-

te. Například klasické dřevěné kostky 

s potiskem nebo puzzle dítě nejen za-

baví, ale také rozvíjejí jejich osobnost. 

Sestavování obrázků podporuje jejich 

představivost i prostorové vnímání a při 

jejich skládání si děti procvičují jemnou 

motoriku. Vhodně zvolené obrázky jim 

také pomáhají poznávat okolní svět. 

Navíc dřevo i  karton jsou zdravotně 

nezávadné materiály i  pro malé děti, 

které svět často prozkoumávají ochut-

náváním.

NEJVĚTŠÍM DÁRKEM JE ČAS 
STRÁVENÝ SPOLEČNĚ
Tuto jednoduchou podmínku splňuje 

prakticky každá stolní hra. Ta by měla 

obsahovat prvky napětí, rozvíjet paměť, 

strategické myšlení a umění taktizovat. 

Měla by podporovat určitou míru zdra-

vé soutěživosti, protože vyhrát může 

jen jeden. Tím současně může posilovat 

i emotivní vazby ve skupině. Ze hry by 

mělo vyplynout, že spolupráce je vý-

hodnější než nelítostný konkurenční 

boj – já nebudu škodit tobě, ty nebudeš 

škodit mně. 

TIPY PRO ŽENY
Pokud chcete ženě udělat skutečně ra-

dost, kupte jí něco pro ni, ne pro všech-

ny. Pro ni, znamená něco sexy, něco mi-

lého, něco voňavého, jistě ne ale nový 

friťák…

SEXY PRÁDÉLKO
Určitě nic nezkazíte hezkým sexy prá-

dlem, noční košilkou, nebo třeba kraj-

kovým župánkem. Těchto drobností 

nemá žena nikdy dost a ideálně je po-

třebuje v  několika barvách. Pokud se 

vám podaří zacílit na  módní set košile 

se župánkem, případně spodního prá-

dla se župánkem, nemůžete prohrát.

HEZKÝ ŠPERK ČI KABELKA
Ani se šperkem, či kabelkou nešlápnete 

vedle. Set náušnic, či náhrdelníku ozdo-

bí každou ženu a kabelku potřebuje na 

každý den, ke každým botám v každé 

barvě… Takže můžete vybírat… 

TOALETNÍ VODA PRO 
OPRAVDOVÉ OSOBNOSTI
Podmanivá vůně z flakónu, který je 

sám o sobě uměleckým dílem, je výji-

mečným doplňkem pro každou ženu. 

Toaletní vodu je nutné volit tak, aby 

vhodně dotvářela osobnost silné a zá-

roveň smyslné ženy. 

KOSMETICKÉ DÁRKOVÉ BALÍČKY
Většina značek disponuje širokou na-

bídkou dárkových balíčků, kterými 

zaručeně uděláte radost každé ženě. 

Dárkové kazety a  kosmetické taštičky 

obsahují různé kombinace přípravků 

z  celého portfolia, obvykle nabídnou 

mnoho variant výrobků, především 

s tělovou a vlasovou kosmetikou, deo-

doranty, ale i dalšími produkty pro péči 

o ženskou krásu.

TIPY PRO MUŽE
Pokud nepatříte mezi ty, kteří nadšeně 

nadělují ponožky, či ale hledáte něco, 
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NAKLADATELSTVÍ MEANDER: PODZIMNÍ, 
MYŠÍ, OPIČÍ I STAROZÁKONNÍ

pokračování Jino tajů opic Petra Nikla
třetí sada starozákonních příběhů edice Manamana
výbor z absurdní poezie Nesmysl!
leporelo Dům myšek pro prvočtenáře a další

všechny novinky i kompletní 
knižní produkci najdete na www.meander.cz

Petr Nikl / Jiné taje opic
30 × 30 cm, 120 stran, pevná vazba
Edice Modrý slon, 698 Kč
7+
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Dům myšek – ABC
25 × 20 cm, 28 stran, pevná vazba
Edice Modrý slon, 298 Kč
3+

Kryštofe, hoď mi žlutou!
20 × 20 cm, 113 stran, pevná vazba
Edice Modrý slon, 298 Kč
9+

Nesmysl!
15 × 15 cm, 64 stran, 
pevná vazba
Edice Modrý slon, 268 Kč
12+

Velký úklid
15,5 × 22 cm, 80 stran, 
pevná vazba 
Edice Modrý slon, 298 Kč
8+

VRZ!

12 × 15 cm, 24 stran, pevná vazba
Edice Manamana, 98 Kč / komplet 798 Kč
5+

Nakladatelství MEANDER, to jsou nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, 
dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny

BTW! Vychází také speciální sada ilustrovaných sešitů a bloků 
a plakáty s hrdiny z knížek Meanderu. Nenechte si je ujít. 
A v prosinci otvíráme nový kamenný obchod (Vratislavova 7, Praha 2). 
Více se dozvíte na facebooku nebo na našem webu. 
Tak se přijďte podívat! 



co muži opravdu ocení, zbystřete. V po-

slední době muži rádi dostávají zážitko-

vé dárky. 

VÝLET ZA EXOTIKOU
 Pokud máte ve svém okolí nadšené ces-

tovatele, kteří rádi objevují nové země 

a  destinace, uděláte jim zajisté radost 

voucherem na cestování. Co si pod tím 

představit? Prakticky cokoliv. Vouchery 

na cestování jsou velmi zákazníky oblí-

bené, protože se sám obdarovaný může 

rozhodnout, kam poletí nebo kde bude 

na své cestě bydlet. Voucher lze využít 

i na poznávací zájezd, Eurovíkend, ces-

tovní pojištění či vízové služby.  

Se zvyšujícím se zájmem o  cestování 

roste i  jistota, že se trefíte voucherem 

do vkusu a  uděláte nefalšovanou ra-

dost. Pokud patříte mezi vášnivé ces-

tovatele, určitě se nebojte zmínit, že 

i  vám by udělalo poznávání zahraničí 

radost. Pořizování vánočních dárků 

a jejich následné rozbalování tak může 

být konečně příjemnou aktivitou.

TIPY PRO RODINU
A na závěr ještě pár tipů nepříliš ro-

mantických, ale o to více potřebných

ČISTIČKA VZDUCHU 
Není nic lepšího než mít doma čistý 

vzduch v optimální kondici. A letos už 

to opravdu nebude žádný problém... 

Tedy pokud jako jeden z  praktických 

dárků pořídíte čističku vzduchu. Ide-

álně vyberte tu, která disponuje také 

lampou s  UV zářením, díky které do-

káže zlikvidovat škodlivé bakterie, viry 

a  plísně a  ionizátorem, který pomocí 

elektrického výboje zvyšuje množství 

iontů ve vzduchu a tím přispívá k jeho 

lepšímu čištění. Praktický je i  časovač 

s  nastavením nepřetržitého provozu 

nebo chodu na 2, 4 a 8 hodin. 

LIS NA OVOCE A ZELENINU 
No řekněte, dokážete si představit lepší 

dárek pro milovníky zdravého životní-

ho stylu? Zpracujete s ním ovoce, zele-

ninu, rybíz a  pomůže vám při výrobě 

studených dezertů, smoothie, domácí-

ho burákového másla, ale i  zelenino-

vých karbenátků nebo zdravých zeleni-

novo-ovocných chipsů a müsli tyčinek.

Foto: Shutterstock.com

30

Rodina



INZERCE

Vánoční dárek? Živý kolagen nové generace
Nevíte, jaký dárek zvolit mamince, či kamarádce? Pokud je trápí 
unavená pleť, vrásky, nebo váčky pod očima, určitě živý kolagen!

Účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy 
stárnutí. 
Působí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu 
a ztrátě pevnosti a hydratace. 
Stimuluje tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako látku 
sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující a regenerační procesy. 
Živý  Přírodní kolagen Inventia® FACE na obličej na obli-
čej má gelovou konzistenci. Nanáší se na vlhkou pleť vždy před 
použitím vlastní kosmetiky nebo make-upu, proto se nemusíte 
vzdát své oblíbené kosmetické značky. Je vhodný k ošetření všech 
typů pleti – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, ale 
i problematické a citlivé. V nabídce 50,100 a 200 ml
Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní 
kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjas-
ňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje 
elasticitu, redukuje vrásky a předchází vzniku nových. 

Více na www.nezestarni.cz
Objevte i vy účinky živého kolagenu a vyzkou-
šejte si ho na vlastní kůži 
Objevte i vy účinky živého kolagenu a vyzkou-Objevte i vy účinky živého kolagenu a vyzkou-

nezestarni.indd   1 27.11.2018   15:55:26

ČESK Á PŘÍRODNÍ AROMATER APEUTICK Á KOSMETIK A

W W W. N O B I LI S .C Z
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Každý rok si říkáme, že si Vánoce pořádně užijeme. Nebudeme se tentokrát honit, 

vyhneme se tlačenicím v obchodech, jídlo a cukroví nakoupíme a ušetřený čas 

věnujeme rodině i zimním radovánkám. Každý rok si to říkáme a každý rok je to 

jinak. Anebo možná stejně…

KÝČ NEBO STYL?
VÁNOCE? 



INZERCE
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Často nám ani nic jiného nezbyde. Ko-

likrát chodíme ještě v  krátkém tričku 

a  vyhříváme se v  teplých podzimních 

paprscích a  už na nás z  reproduktorů 

v nákupních centrech pouští ono klasic-

ké dudlaj dudlaj dudlaj dá. A tak se ne-

cháme celí ududlajdaní vtáhnout opět 

do onoho vánočního shonu a tiše závi-

díme těm, kteří odolali a klidu si oprav-

du užívají. Ale ruku na srdce – jsou mezi 

námi i tací, kteří si vánoční svátky bez 

pečení a úklidu představit nedovedou. 

Dospělejší děti argumentují tím, že 

když se narodil Ježíšek, tak taky nikdo 

neuklízel – ostatně v chlévě to snad ani 

podle nich není potřeba – manželovi je 

to jedno, takže si tu vánoční „radost“ 

vlastně děláte sami pro sebe. Proč to 

tedy nepřijmout a  Vánoce nepojmout 

z té lepší – kreativnější stránky?

VÁNOČNÍ MÓDA
Na Vánocích se toho zase tak moc 

zkazit nedá. Každý si volí výzdobu dle 

svého vkusu, možností a plnosti peně-

ženky. Takřka vše je dovoleno. Někdo 

má rád přírodní výzdobu venkovského 

a  lidového stylu, jiný hypermoderní 

výzdobu s lesklými kovy a průhledným 

sklem. Někdo dá přednost barevnému 

stromečku s různými druhy ozdob – je 

v tom trochu nostalgie – vždyť mnohé 

ozdoby se i dědí – a jiný se raději pře-

dem dívá do časopisů a  sleduje, jaký 

bude letošní trend. I Vánoce tedy pod-

léhají jisté módě. Pravdou je, že barev-

nou výzdobu pomalu ale jistě vytlačuje 

určitý barevný styl.

Klasickými barvami Vánoc stále zůstává 

červená, zelená a  zlatá nebo stříbrná. 

Vhodným doplněním je pak bílá. Tyto 

barvy mají dokonce i  své opodstatně-

ní, které souvisí s tradicí a s významem 

svátku narození Krista. Zelená je sym-

bolem života, tajemství. Navíc v  zimě 

jedině jehličnaté stromy zůstávají stále 

zelené, je zde tedy možno hledat i  jis-

tou souvislost s vánočním stromkem. Je 

to také znak Kristova narození. Naopak 

červená značí krev a  jeho smrt. Zlatou 

barvu přinesl jeden ze tří králů. Bílá je 

symbolem čistoty. V praktickém životě 

je to barva, která se hodí jako doplňko-

vá barva ke všemu. Navíc vytváří pravou 

zimní atmosféru, je znakem příjemné-

ho prostředí a  vlídnosti a  otevřenosti. 

Červená  naopak prostor zintimní, pro-

tože absorbuje světlo. A i to patří k vá-

nočnímu večeru.

Mezi módní trendy však patří sjedno-

tit výzdobu a  interiér do jedné barvy. 

V  oblibě zůstává modrá, bílá, starorů-

žová, šedá a fialová. Zvláště dvě posled-

ní dodávají nádech svátečnosti. 

Pokud volíme jednu barvu, neznamená 

to, že bude stejné barvy každá ozdoba, 

ubrus i potahy. Naopak. Klíčovou barvu 

doplníme nějakým výrazným akcentem 

a nebojíme se využít všechny tóny da-

ného odstínu. Fialová se dobře kom-

binuje se starorůžovou nebo tmavě 

fuchsiovou, modrá s bílou a stříbrnou, 

krásnou kombinaci tvoří šedá, stříbrná 

a fialová. V křišťálové šedi se krásně od-

ráží měkké světlo svíček. 

TRENDY LETOŠNÍCH VÁNOC
I když máme několik stylů vánoční vý-

zdoby, některé trendy přece jen převa-

žují. Trendem letošních Vánoc by měl 

být „sníh“. Vše se má třpytit jako v od-

razu krystalků sněhu. V  barvě to pak 

znamená především bílou, v materiálu 

sklo. Dokonce i motivy by měly být jak-

si „ledové“. Mezi časté dekorace patří 

rampouchy (světelné řetězy v  různých 

barevných i tvarových odstínech), kap-

ky, hvězdičky připomínající krystalky 

sněhu, ale také například bílí andílci. 

Návrat k tradicím zaručí tradiční skleně-

né ozdoby – koule, postavičky, přírodní 

motivy (dokonce i  houbičky a  mucho-

můrky – typicky česká ozdoba). 

ČTYŘI STYLY VÝZDOBY
Retro

Inspirace 70. - 80. lety minulého století 

se nazývá retro styl. Akcentujeme tedy 

návrat do minulosti, kdy převládaly 

především religiózní barvy i  motivy. 

Kromě fialové a červené se ale objevu-

je i zářivě zelená, žlutá, modrá – v růz-

ných odstínech. Zdobné ornamenty se 

vrací k  jakési rustikální výšivce, obje-

vují se i květiny, ptáčci, větvičky apod. 

V  materiálu jednoznačně převažuje 

dřevo, kov, plátno a kůže. Ve stejném 

duchu retro je však třeba sladit interiér 

celého bytu. Nebo spíše naopak. Kdo 

má toto vybavení, podřídí tomu i  vá-

noční výzdobu – včetně přípravy stolu 

a vyzdobení každého koutu.

Jednoduchost

Mlžná nálada, jemnost. Takto můžeme 

tento čistý styl hodnotit. Nic výrazné-

ho, ale zato poklidných a uklidňujících 

prvků můžeme využít opravdu mnoho. 

Nikdy se totiž neokoukají. Jejich barvy 

jsou nenápadné (bílá, šedá, modroze-

lená). Krásně doplní jakýkoli interiér. 

Kromě klasického skla využíváme papí-

rové ozdoby, girlandy, hvězdičky. Opět 

barevně sladíme výzdobu celého bytu, 

nezapomeneme na stálezelené rostliny, 

nebo větvičky jehličnanů. Krásně dopl-

ní atmosféru. Lehce nezvyklým prvkem 

této výzdoby může být soška Budhy.

Čistá elegance – vzhled glamour

Černá, šedá, fialová, hnědá – nejklasič-

tější barvy tohoto cíleného vzhledu. Do 

elegantního stylu rozhodně nesmíme 

zakomponovat nic zlatého. Působilo by 

to jako „pěst na oko“. Výsledkem vý-

zdoby by měl být lesk kovu, a to třeba 

i  v matné podobě. Materiálem se nej-

více hodí krásné dřevo, tepané kovy, 

ale i  džínsovina. Pokud bychom chtěli 

najít dobovou inspiraci, museli bychom 

prolistovat časopisy 20. let minulého 

století.

Teplo domova

Pod tímto termínem většinou hledáme 

pravou domácí atmosféru, kde převlá-

dá příjemná nálada, teplo a  klasická 

domácí vůně. A k vůni Vánoc patří cuk-

roví, káva a čokoláda. Kromě kávy je to 

i materiál, který můžeme použít při vý-

zdobě bytu a vánočního stromku. Tím 

se nabízí i  barevné varianty – kromě 

klasické červené a zlaté to je tedy hně-

dá, bronzová a  okrová. Dalším zdob-

ným prvkem je přírodní dřevo a  opět 

kov.

NA VÁNOCE KVĚTINY?
Jestliže řekneme slovo vánoční výzdo-

ba, neznamená to pouze ozdobit vá-

noční stromek a  jídelní stůl. Zdobíme 

celý byt, vchodovými dveřmi počínaje 

a obývacím pokojem konče. Byt by měl 

působit jemně, svátečně a zároveň útul-

ně. Rozhodně ne přeplácaně. Nebude-

me za každou cenu využívat všechny 

ozdoby, které se nám za léta nahroma-

dily, když se třeba do dané barvy neho-

dí. Použijeme je třeba za rok. 

Při výzdobě bytu bychom neměli nikdy 

zapomenout na květiny. Vnesou do 

prostoru život, krásu, jemnost a dobrou 

náladu. Některé překvapí svou vůní, 

jiné neobvyklým tvarem či barvou. 

I  květinová vánoční výzdoba by měla 

barevně ladit a  doplňovat daný styl. 

V dnešní době již nejsou na trhu pouze 
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CELOROČNÍ WELLNESS NA SLOVENSKU
DUDINCE, PIEŠŤANY, tradiční lázeňská města SE SLEVOU až 64%

Poloha: tiché prostředí parku, cca 300 m od pěší zóny a 700 m od láz. ostrova. 
Piešťany proslavily horké minerální prameny s teplotou 67-69°C a sirné bahno. 

Vybavení: restaurace, kavárna, Slovenská izba, biliár, dětský koutek, půjčovna 
kol, fitness, Wi-Fi, výtah. Léčebné procedury: lékařská péče, různé masáže, 
lymfodrenáže, parafango zábaly, hydroterapie, elektroterapie, magnetotera-
pie, laseroterapie, oxygenoterapie, bahenní zábaly a sirná koupel aj. 
WELLNESS: krytý bazén (30°C) s vodními atrakcemi, sauny (parní, infra).

Koupání: hotelový relaxační bazén, v letních měsících otevíratelný. Na lázeň-
ském ostrově termální bazény v hotelech nebo letní termální koupaliště EVA.

Hotel  PARK
Piešťany

od
 3

 0
60

,- 
 za

 2
 n

oc
i

rezervační 
kód

H2398
na www.atis.cz

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně základního pojištění):
Ubytování:  2 - lůžkové pokoje s možností př istýlky, Spr.+WC, SAT/LCD TV, 
rádio, telefon, Wi-Fi, fén, župan, chladnička, trezor, kufrbox, balkon. 
Rodinné pokoje (pro 2 dospělé a max. 2 děti) na ověření.

PRoč SEM ?  • ŠIROKÁ NABÍDKA léčeBNéhO WellNeSS
                 • pIeŠťANy - KlIDNÁ pOlOhA V pARKUBAZÉN ZDARMA

1 DÍTĚ do 5,99 let s polopenzí ZDARMA

(160 m n.m.)  ♥♥♥♥

1 
km

10
,- 

€/
no

c
v h

ot
elu

MHD

Poplatky na místě (bez záruky):  rekreační poplatek 1,1 €/den, parkování 2,- €/den (hlídané kamerami).

POZNÁMKA: *Slevy za vč. nákup platí v termínu 2.1. - 20.12.2019 (mimo Léto v Parku patří dětem).

             Poloha: Dudince leží 16 km od hranic s Maďarskem. Rekonstruovaný 
  komplex hotelu Hviezda *** je obklopený zelení a parkem. 
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna s venkovní letní terasou, bowling bar 

se 2 drahami, Aurelius golf park = adventure golf. 
Moderní WELLNESS CENTRUM: finská, parní a infra sauna, víř ivka, odpočívárna.
Hotelový BAZÉN s hydro-masážní částí (rozměry 22x11,5 m, teplota 30-31°C).
BALNEO CENTRUM: masáže, bahenní zábaly s dudinskou minerální vodou, kosme-
tické procedury). 

Koupání: krytý bazén s vodními atrakcemi - trysky, clony, chrliče. Letní koupaliště 
DUDINKA (800 m) - rekreační bazén, bazén s atrakcemi, dětský bazén a bazén s 
minerální léčivou vodou (38°C). Provoz konec května - poloviny září (dle počasí). 

Hotel  HVIEZDA
Dudince - Jižní Slovensko

od
 4

 5
95

,- 
 za

 4
 n

oc
i

PRoč SEM ?  • MODeRNÍ WellNeSS A BAlNeO ceNTRUM
                 • přÍMé SpOJeNÍ pRAhA-BRNO-DUDINce

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně základního pojištění):
Ubytování:  2 - lůžkové pokoje s př istýlkou, Spr.+WC, SAT/TV, Wi-Fi, balkon.

1 DÍTĚ do 4,99 let s polopenzí ZDARMA

• 4x ubytování • 4x snídaně formou bufetu • 1x uvítací přípitek 
• 4x večeře (polévkový, salátový a dezertový bufet, hl. jídlo výběrem ze 3 menu) 
• 3x lehký polední oběd (polévka, salát nebo pasta) • neomezeně bazén 
• denně neomezeně wellness centrum (sauny) v čase 14.00. - 21.00 hod.  
• 1x Aurelius golf park (1 hod/pokoj) • Wi-Fi 
• parkování • coffee voucher • zapůjčení kola (3 hod./pobyt) 
• BONUS: SLEVA 50% na bowling, SLEVA 20% na zakoupení dalších rehabili-
   tačních služeb 

slunEčný RElAX A/4  --->   5 dní/4 noci  (nástup libovolný)

• 7x ubytování • 7x snídaně formou bufetu • 1x uvítací přípitek 
• 7x večeře (polévkový, salátový a dezertový bufet, hl. jídlo výběrem ze 3 menu) 
• 6x lehký polední oběd (polévka, salát nebo pasta) • neomezeně bazén
• denně neomezeně wellness centrum (sauny) v čase 14.00. - 21.00 hod  
• 1x Aurelius golf park (1 hod./pokoj) • Wi-Fi • parkování • coffee voucher  
• zapůjčení kola (3 hod./pobyt) • BONUS: SLEVA 50% na bowling, 
   SLEVA 20% na zakoupení dalších rehabilitačních služeb 

HVěZDný týDEn B/7  --->   8 dní/7 nocí  (nástup libovolný)

(144 m n.m.)  ♥♥♥♥
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SKVĚLÉ VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ 

PRO CELOROČNÍ RELAX

HVIEZDU SI ZAMILUJETE

Autobusem do Dudinců - zastávka „Dudince - žel. stanice“ 200 m od hotelu.
Z BRNA: do Dudinců přímé autobusy ČSAD Tišnov (5 hod) - směr Rimavská Sobota. 
Z PRAHY: přímé spoje Tourbus do Zvolena (8 hod) + přestup do Dudinců.

ZDARMA 

BAZÉN+WELLNESS 

až 64 % SLEVA*
z pultových cen
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Mimo výše uvedenou nabídku doporučujeme 
nahlédnout do virtuálních katalogů, které najdete

na WWW.ATIS.cZ

S rezervací pobytů Vám pomohou 
„Autorizovaní prodejci pobytů ATIS“

REZERVACE PoBYTů:     (po - pá) 7:30 - 17:00        www.atis.cz
Tel.: +420 554 787 111      +420 602 704 804     dispecink@atis.cz                

 Druh pobytu A/ 4 noci B/ 7 nocí

 CEnA
 za osobu

lůžKO
   dosp.   neobsaz.

přISTÝlKA
  dosp.  dítě 5-15

lůžKO
   dosp.   neobsaz.

přISTÝlKA
  dosp.  dítě 5-15

02.01. - 18.04. • 22.04. - 25.06.
25.06. - 02.09.
02.09. - 20.12.

4 595
4 995
4 595

1 190
1 190
1 190

3 250
3 870
3 250

3 150
3 490
3 150

5 995
7 095
5 995

1 790
1 790
1 790

4 250
4 960
4 250

3 520
4 560
3 520

POZNÁMKA: *Uvedené ceny jsou již po slevě z původní hodnoty balíčku.
Poplatky placené na místě (bez záruky):  rekreační poplatek 1,- €/den.

VAŠE 

BEZPEČNÁ 

DOVOLENÁ

& WELLNESS

ČESKO SLOVENSKO

MAÏARSKO  RAKOUSKO  NĚMECKO

       POLSKO  ITÁLIE  CHORVATSKO

   foto: CZARNA GÓRA RESORT - Stronie �l¹skie

PRO VÁS UŽ 29 LET

DOVOLENÁ S KOUPÁNÍM

rezervační 
kód

H0516
na www.atis.cz

A JE PŘIPRAVEN NA PRÁZDNINY

PRO RODINY S DĚTMI

HOTEL PARK MILUJE DĚTI

10 % SLEVA*
za vč. nákup do 31.1.

20 % SLEVA*
za vč. nákup do 31.12.

• 2x ubytování s bufetovou polopenzí • 1x parafango zábal (20 min)
• 1x klasická masáž částečná (20 min) • 1x oxygenoterapie (20 min)
• neomezeně bazén a fitness • Wi-Fi • SLEVA 20% na další procedury
• fit program (3x týdně různé cvičení: např. pilates, aquafitness aj)

WEllnEss POBYt 
--->   3 dny/2 noci (nástup libovolný)
      2.1. - 1.11.    za 4 040,- Kč/os.

• 3x ubytování v rodinných pokojích
• 3x polopenze - snídaně a večeře formou bufetu
• 3x dětská polopenze (osvěžující FRESH ovocné a zeleninové 
   nápoje, míchané nápoje, zmrzlina, těstoviny a saláty) 
• ANIMAČNÍ PROGRAM (celodenní program: dětská diskotéka, tvořivé dílničky, 
   kvízy a soutěže, společenské hry, dětské kino, aktivity i pro dospělé)
• DĚTSKÝ SERVIS (dětská stolička a postýlka, konvice na zapůjčení, možnost 
   ohřevu dětské stravy v restauraci) • Wi-Fi 
• bazén s vířivkou (neomezeně) • fitness centrum (neomezeně)

lÉtO V PARKu 
PAtŘÍ DětEM

--->   4 dny/3 noci (nástup libovolný)    1.7. - 31.7.
      za 11 720,- Kč/2 dospělí + 2 děti do 14,99 let

• 2x ubytování s bufetovou polopenzí • neomezeně bazén a fitness
• fit program (3x týdně různé cvičení: např. pilates, aquafitness aj)
• Wi-Fi • SLEVA 20% na další procedury • Prodloužení pobytu na dotaz.
JeDU SÁM S DĚTMI (pro 1 dospělého + 1 dítě do 11,99 let v 1/2) 
- dítě se slevou 20% z ceny dospělého

REKREAčnÍ POBYt V PARKu 
--->   2.1. - 18.4. a 22.4. - 1.11.  (dospělý/dítě 6-12 - přist.)   za 3 060/1 540,- Kč
      18.4. - 22.4.                     (dospělý/dítě 6-12 - přist.)   za 3 340/1 680,- Kč

--->   3 dny/2 noci (nástup libovolný)

TIP PRO VAŠE RODIČE

inzerat_moje_rodina_a-ja_210x297mm_20_11_2018.indd   1 20.11.2018   15:28:18



typické vánoční hvězdy (jsou v různých 

barvách – červené, žluté, bílé i modré, 

někdy se stříbrným nástřikem) nebo vá-

noční kaktus. Obstarat můžeme i červe-

nou Calandivu (kvítka jsou bohatá a vy-

padají jako malé růžičky), oblíbenou 

květinou se stává Euphorbia fulgens, 

Amarylis (hvězdník) a orchidea. Všech-

na tato květenství mají dlouhé stonky 

a mohou být ve váze samostatně nebo 

doplněné jednoduchou holou větvič-

kou apod. I  ve váze je však třeba dát 

květinám náležitou péči. Každé čtyři 

dny vyměňujeme vodu, u růží a podob-

ných květin vodu měníme obden. Do 

vody přidáme výživu, pokud nemáme, 

vypomůžeme si trochou cukru, alcylpi-

rinem nebo pár kapkami Sava. Voda ve 

váze by neměla přesahovat 5 cm ode 

dna, protože pak stonky nevzhledně 

hnijí. U  průhledných váz navíc toto 

množství vody působí i estetickým do-

jmem.

Květy vytvářejí nádhernou atmosféru 

a připomenou nám, že ani v zimě příro-

da nespí, ale žije. 

ADVENT
Pokud mluvíme o bytě a řekneme slovo 

advent, okamžitě nás napadne advent-

ní věnec.  Opravdu do této doby čekání 

na Vánoce patří. Advent je vlastně také 

takovou dobou, kdy se výzdobě věnuje-

me nejvíce. Do Vánoc zbývají čtyři týd-

ny a  každou neděli zapalujeme jednu 

svíčku na adventním věnci. Kruh věnce 

symbolizuje věčný život a  stálezelené 

rostliny na něm život sám. Pokud je vě-

nec bez svíček, zavěšujeme jen na vcho-

dové dveře. I  ten bývá zdobený.  Dnes 

ale nemusíme nutně použít pouze kruh 

– věnec. I tato adventní tradiční výzdoba 

podléhá módním trendům. V  každém 

případě by však měla doplňovat svou 

barvou nádech celého bytu. Ideální je, 

když dekorace jsou ve stejném tónu, 

jako na vánočním stromku. Zvláště, 

jsou-li blízko sebe. Místo věnce můžeme 

použít i tác, košík, misku – nebo pouze 

svícen se čtyřmi svíčkami. Adventní vě-

nec by měl svým tvarem kopírovat tvar 

stolu, kde bude umístěn. Je-li stůl kulatý, 

volíme kruh. Máme-li ale obdélníkový 

stůl, je lepší zvolit hranatý podnos. Ma-

teriály, kterými věnec nebo svícen zdo-

bíme, jsou různé. Oblíbené jsou přírodní 

– šišky, bukvice, sušené citrusové plody 
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a jablka, cesmína a další. Ne vždy se ale 

hodí ke stolu, kde bude věnec umístěn. 

Na moderní, skleněný stůl se třeba více 

hodí skleněný podnos, na který postaví-

me čtyři svíčky a kolem třeba rozsypeme 

pár kamínků, které jsme nasbírali v létě 

u moře. Zásadou je, že při zdobení věn-

ce nepoužijeme více než dvě barvy na-

jednou. Barvu svíček vybereme opět ve 

stejném tónu. V některých rodinách se 

doprostřed věnce vkládá ještě pátá svíč-

ka, bílá, která se zapaluje na Štědrý den 

a Boží hod. Tato svíčka symbolizuje Ježí-

še nebo Pannu Marii. Pokud použijeme 

přírodní materiály, musíme svíčku dát 

do kovového kalíšku s jehlou tak, aby se 

věnec nemohl vznítit. Kvůli adventnímu 

věnci ji hasiči nejednou zasahovali. 

SVĚTLO VÁNOC
Prosinec je nejtmavším měsícem v roce. 

Využijeme tedy všech možností, aby-

chom si tuto dobu nějakým způsobem 

prosvětlili. Různě zastrčená a  propo-

jená světýlka vytváří mnohem hezčí 

a intimnější atmosféru než jedno velké, 

centrální světlo. Navíc můžeme prosví-

tit pouze ten prostor, na který máme 

zrovna náladu, nebo kde světlo po-

třebujeme. Různá světélka, lampičky, 

svíčky a  dekorace vytváří i  slavnostní 

atmosféru.

K vánočním svátkům prostě světlo pa-

tří. A to v jakékoli podobě. Světelnými 

dekoracemi můžeme ozdobit stromek 

před domem, dveře, okna, truhlíky, zdi, 

ale hlavně vánoční stromek. Nabídka 

světelných dekorací je pestrá. Jen se 

musíme při nákupu rozhodnout, jestli 

zdobíme interiér nebo exteriér. Ostat-

ně – to platí u  každého nákupu svíti-

del. Kromě různých lampiček můžeme 

vybírat mezi různě dlouhými řetězy, 

dále mezi rozmanitými tvary zimních 

a vánočních motivů. Záleží na tom, co 

zdobíme a pro koho. Dětem vybereme 

něco jiného než sobě do moderního 

obývacího pokoje.  

K  osvětlení venkovních keřů a  strom-

ků používáme světelnou síť, kterou jen 

lehce přehodíme přes větve. Řetězy 

zdobíme jak interiér, tak exteriér. Jsou 

v  různých velikostech, barvách i  tva-

rech. Nejčastěji je využijeme při výzdo-

bě oken, zábradlí, stromku a  různých 

koutů. 

Příjemnou dekorací je i  řetěz, který 

naaranžujeme do skleněné vázy nebo 

mísy. Na balkónech a  terasách vidíme 

stále častěji světelné krápníky, opět 

v různých barvách. Kromě nich se obje-

vují i tzv. záclony, ty jsou však charakte-

ristické svou velkou svítivostí.

Novým trendem se stává ledkové osvět-

lení. Výrazně šetří energii, lze ho použít 

jak venku, tak doma. Oproti klasickému 

osvětlení musíme počítat s tím, že svítí 

pouze v určitém úhlu a ne všemi směry. 

Ledkové osvětlení může být barevné či 

bílé. Oblíbená se stává modrá do oken, 

která evokuje zimní sněhovou atmosfé-

ru. Zvláště v době, kdy venku převládá 

ve městech spíše hnědošedá, je příjem-

ným barevným zpestřením.

KLASICKÝ SYMBOL VÁNOC
Vánoční stromek chybí v málokteré do-

mácnosti. Nebývá už ale tradicí, že mu-

síme mít vždy stromek z lesa, případně 

stromek umělý. V modernějších bytech 

zdobí interiér ozdobené větve ve vá-

zách, textilní látky se vzorem, drobná 

aranže v míse apod. 

Stromek ale stále hraje svůj prim. Mno-

hem ekologičtější je stromek přírodní, 

i když si mnozí lidí myslí opak. Provoní 

hezky byt a každým rokem se můžeme 

radovat z  něčeho jiného. Už samotné 

vybírání stromku v prodejních místech 

má své kouzlo. Není moc široký? Není 

moc vysoký? Je bohatý? Není křivý? 

Kdo z nás by tyto otázky neznal. Často 

se z  nákupu vánočního stromku stává 

rodinná záležitost. Ze zdobení konec-

konců také. Pokud ale nedochází k ab-

solutní shodě, je lépe, když stromek 

zdobí pouze jedna osoba. Ta ví přesně, 

co kam chce zavěsit a nikdo jí její obraz 

nenarušuje. Při zdobení opět dbáme 

na vkusnost a  výzdobu celého interié-

ru. Stromek bývá dominantou pokojů, 

proto musí barevně ladit s  ostatní vý-

zdobou, se stolem, prostíráním a celko-

vým dojmem. 

Módním trendem je sjednocení materi-

álu a barvy. Na chalupách a v bytech za-

řízených klasickým dřevem se hodí k vý-

zdobě přírodní materiál, jako jsou šišky, 

slaměné ozdoby, červené mašličky, oře-

chy, jablíčka a  sušené ovoce. Děti mo-

hou přispět i papírovými ozdobami. Na-

opak modernější byty volí i modernější 

ozdoby. Lesk, barvy tón v  tónu. Celé 

kolekce skleněných ozdob jdou velmi 

snadno zakoupit. K  tomu samozřej-

mě patří řetězy, mašličky, svíčky a další 

drobnosti, které navodí tu správnou vá-

noční atmosféru. Nezapomeneme ani 

na prostor pod stromkem, ani na pev-

ný stojan. Pokud máme nějaké domácí 

zvířátko, které by mohly lákat ozdoby, 

ukotvíme stromek raději i  ve vyšších 

místech (vlascem). I když se může zdát, 

že estetický dojem bude narušen, za 

klid, že se po zemi nebudou válet skle-

něné střepy, to rozhodně stojí.

Vzhledem k  tomu, že prostory bytu 

jsou někdy menší, můžeme se rozhod-

nout i pro malý stromek v kontejneru. 

Je živý, máme možnost ho vypěstovat 

i  sami nebo si ho pouze pronajmout 

na dobu Vánoc, a  pak ho zase vrátit. 

Stromek v  květináči působí roztomile 

a  jemně. Jen ho nesmíme přezdobit, 

aby byl vůbec vidět. Někdy stačí pouze 
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světelný řetěz a pár malých ozdůbek. 

SVÁTKY DOBRÉHO JÍDLA
Ať chceme, nebo ne, Vánoce vždy pat-

řily mezi svátky, kdy dobré jídlo je stále 

k dispozici. Na stolcích máme v mísách 

ovoce, na jiných cukroví a další dobroty. 

K jídlu patří i dobré pití a káva.

Slavnostní prostření štědrovečerní ta-

bule není rozhodně zanedbatelnou zá-

ležitostí. Styl a zvolená barva je samo-

zřejmostí. Co tedy dál? 

Od štědrovečerního stolu se nevstává, 

protože by to mohlo přinést smůlu. Vše 

tedy musíme mít po ruce. Někdy ani je-

den stůl nestačí a  je třeba mít u  stolu 

i odkládací pult. Mějme na paměti, že 

se tam toho musí vejít opravdu hodně. 

Od nádobí až po mísy s  jídlem. Slav-

nostní tabule má mnoho podob. 

Nikdy by ale neměl chybět sváteční 

ubrus, případně běhoun, který je pou-

ze uprostřed stolu. Mnohé ubrusy mají 

ve svém vzoru přímo vánoční motivy, 

svátkům odpovídá také zvolená barva. 

My volíme opět dle uzpůsobení celé-

ho bytu. Určitě by se ale mělo jednat 

o  jemné barvy, případně i  temnější 

(tmavě zelená, vínová apod.), které 

doladíme určitými doplňky. Oblíbeným 

způsobem kladení ubrusů je tzv. vrstve-

ní. Působí slavnostně a  má i  své prak-

tické důvody. Nejprve položíme na stůl 

klasický bílý slavnostní ubrus a  na něj 

pak rozprostřeme buď běhoun, nebo 

menší ubrus s vánočním motivem, pří-

padně námi zvolenou barvou výzdoby. 

Ubrusy mohou být krajkové, z vlizelínu 

nebo organzy, běhouny taktéž, a  to 

buď s motivem, nebo bez. Určitě nic ne-

zkazíme, když ubrus doplníme závěsem 

ze stejného materiálu a ve stejné barvě. 

Organzové závěsy ostatně v  poslední 

době dost často nahrazují klasické zá-

clony. Pokud stojíme o hodně slavnost-

ní atmosféru, „oblékneme“ ve stejné 

barevné variaci (nebo naopak kontrast-

ní a doplňující) i jídelní židle. Zde se ale 

hodí pevné plátno. 

VÁNOČNÍ PROSTÍRÁNÍ
Uprostřed stolu by měl být svícen nebo 

adventní věnec. Svíčka zkrátka nesmí 

chybět. Místo věnce se můžeme poko-

chat i krásnou květinovou vazbou.

Na stole samozřejmě nechybí talíře – 

nejprve mělký a  na něm na ubrousku 

talíř hluboký nebo talířek dezertní, po-

dle toho, jaké máme vánoční menu.

Příbory klademe tak, v  jakém pořa-

dí je budeme používat. První sklenka 

by měla stát nad špičkou nože a další 

šikmo nad ní. Vybíráme podle druhu 

nápojů, zásadou ale je, že by neměly 

chybět sklenice na alkoholické i  neal-

koholické nápoje.

Na stole by dále neměly chybět ubrous-

ky – u slavnostního stolu použijeme lát-

kové. Můžeme je různě naaranžovat do 

různých tvarů. 

Praktické jsou misky na kosti, případ-

ně misky s  vodou na umývání rukou 

(u drůbeže).

Ke stolu patří židle, někdy používané 

s látkovým slavnostním potahem. Urči-

tě by ale měly být všechny stejné. Je jen 

na vás, jakou variantu zvolíte.

VÁNOČNÍ DEKORACE
Ke kouzlu Vánoc ozdoby neodmyslitel-

ně patří. Rádi zavzpomínáme na naše 

dětství, kdy se na stromku houpaly ne-

jen skleněné koule, ale i různé figurky 

andílků, ptáčků, žasli jsme nad nádhe-

rou korálkových ozdob, které jsme se 

snažili i sami vyrobit. Podobné ozdoby 

nacházíme po určité odmlce i dnes. Jsou 

originální a tradiční. V žádném případě 

nemůže onu skleněnou krásu nahradit 

plast, který také v obchodech nachází-

me. Je sice levnější, ale lesk skleněných 

koulí nenahradí. Navíc pouze sklo má 

onu schopnost nádherně rozptýlit a od-

razit světla vánočních svíček – řetězů. 

Skleněné koule a kouličky můžeme na-

aranžovat i  na mísy, vypadají krásně, 

zvláště jsou-li opět barevně tón v tónu. 

Uprostřed se bude opět dobře vyjímat 

širší nebo kulatá svíčka.

Na některá místa pokládáme raději 

přírodní ozdoby – ořechy, šišky, větvič-

ky, barevné bobule nebo kamínky, pří-

padně i  koření (skořice, badyán). Tyto 

povětšinou plody mají tu výhodu, že 

kromě toho, že zútulní prostor i krásně 

voní.

Omamná vánoční vůně se však může li-

nout i z vonných svíček. Každý si může 

vybrat z tvarů i vůní, jak je libo.

VÁNOCE TROCHU JINAK
Jak už jsme zmínili v úvodu článku, po-

řád ještě je možnost pro tentokrát se 

stresu a  nepohodě opravdu vyhnout. 

Stále více se rozmáhá trochu jiná podo-

ba Vánoc – kdy sbalíme sebe a své blíz-

ké a vyrazíme někam na hory, abychom 

prožili skutečnou a nefalšovanou zimu 

se skutečným sněhem.

Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku 

popularity rozhodně stojí Krkonoše. 

Díky svým krásám a  sněhovým pod-

mínkám poskytují ideální možnosti pro 

sjezdové lyžování, snowboardy, milov-

níky běžkařských tratí i pro vyznavače 

zimních adrenalinových sportů. Krko-

noše nabízejí lyžařská centra, která jsou 

proslulá kvalitním servisem, lyžařskými 

vleky a  upravenými sjezdovkami pro 

začátečníky i  zkušené lyžaře. Milovní-

ci běhu na lyžích si mohou vychutnat 

množství denně upravovaných běžec-

kých stop.

Své příznivce ale samozřejmě mají i Ji-

zerské hory a stále větší popularitu zís-

kává Šumava.

Veškerá střediska nám samozřejmě bě-

hem vánočních svátků nabízejí příjem-

ný komfort.  

Skvěle vybavené pokoje a  apartmány 

jsou samozřejmostí zrovna tak, jako 

hotelová sportovní a  wellness centra. 

Hotelovým hostům jsou k dispozici po-

silovny, bazény, vířivky, sauny, koupele, 

zábaly, fyzioterapie, squash, stolní te-

nis, ricochet či spinning. Chladné nebo 

deštivé dny tak můžete strávit třeba 

v bazénu, vířivce či uspořádat rodinný 

turnaj v kuželkách, zahrát si stolní tenis 

nebo vyzkoušet lekci spinningu s profe-

sionálním instruktorem. Pro zlepšování 

kondice je pak ideální využít hotelovou 

saunu, nebo posilovnu. Příjemnou teč-

kou může být relaxační masáž, perlič-

ková koupel, nebo zábaly z rašeliny či 

minerálního bahna. 

Přímo v  hotelích jsou vám k  dispozici 

lyžařské půjčovny, kde si můžete půjčit 

kompletní vybavení pro sjezdové i bě-

žecké lyžování, snowboard ale třeba 

i sáně či boby. Součástí půjčovny je také 

profesionální skiservis, který zahrnuje 

broušení hran, voskování nebo kom-

pletní údržbu skluznice. Ve všech těch-

to střediscích je také k dispozici lyžař-

ská škola, takže můžete vánoční svátky 

spojit s  výukou těch nejmenších členů 

rodiny.

Text: Milada Schieblová, 

foto: Shutterstock.com
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www.centropen.cz

Dárky pro chvíle  
relaxace

Sada Anti-stress blAck 9390 
obsahuje 4 černé omalovánky  
a 6 metalických popisovačů.  
ERGO držení, zářivé obrázky.

Unikátní kreativní set metalických popiso-
vačů s výraznými barvami a netradičními 
omalovánkami, které jsou vytištěny transpa-
rentním lakem na kvalitním černém papíru  
s motivem býka, chameleona, koně  
a páva.

* Vybarvením metalickými fixy získáte 
jedinečný zářivý obrázek. Hotový  
obrázek můžete zarámovat.

* Namalujte si obrázek, který  
pomocí štetce a vody rozmyjete.

Sada AquArelle 9383 obsahuje  
12 značkovačů, 1 štětec, 1 Detail liner  
a 5 ks speciálního papíru pro akvarelovou  
techniku. Vypratelný inkoust. ERGO držení.
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Zdraví

Babí léto je už dávno pryč, v obchodech už běží Vánoce v plném proudu a na to, že 

lepší už to nebude nás upozorňují i stále menší hodnoty na teploměru. Je více než 

nutné začít náš organismus připravovat. Víte, jak své tělo přichystat, abyste zimu 

snesli s co nejmenšími obtížemi?

JAK NEJLÉPE PŘIPRAVIT 

SVÉ TĚLO NA ZIMU?



INZERCE
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Veškerá příprava na zimu se točí pře-

devším kolem pohybu, stravy a  péče 

o tělo. 

POHYB
I v zimních měsících je žádoucí, abyste 

denně trávili nějaký čas venku, byť jen 

krátký. Čerstvý vzduch má totiž obecně 

pozitivní vliv na metabolismus, otužu-

je a posiluje chod srdce. Jednou týdně 

byste mohli vyrazit i na delší procház-

ku, třeba s celou rodinou. K aktivnímu 

pohybu můžete využít i posilovnu – už 

obyčejná chůze na běžícím páse nebo 

jízda na rotopedu na vás při určité 

pravidelnosti bude mít vliv, nemluvě 

o  tom, že budete mít navíc radost ze 

spálených kalorií. A to se v období vá-

nočních svátků přece hodí!

Důležité je předcházet úrazům. S přibý-

vajícím věkem a  stresem začíná v  těle 

slábnout schopnost syntézy kolage-

nu. Dochází k oslabení kvality hustoty 

kolagenu a elastinu a  jeho schopnosti 

samoregenerace v  pokožce, kloubech, 

svalech i  pojivových tkáních pohybo-

vého aparátu. To způsobuje nejen prv-

ní vrásky, ale poměrně často dochází 

i k přetržení namáhaných a kolagenem 

oslabených vazů právě ve chvílích, kdy 

to nejméně čekáme.

Bohužel oslabený tělesný kolagen stá-

le častěji předčasně ukončuje kariéru 

mnoha známých sportovců i  skvělých 

tanečníků, kteří by díky své dobré kon-

dici a  lásce k pohybu ještě rádi tréno-

vali, tancovali a  posilovali.  Hydrát ži-

vého kolagenu je osobním strážcem 

naší kolagenové kondice. Skrývá se 

v  něm tajemství mladistvé pleti, pruž-

ného a  pevného těla, ohebných klou-

bů, odolných vazů i krásných a pevných 

vlasů a nehtů.

Překvapivé výsledky přináší nejen v ob-

lasti krásy, ale i  regenerace“, říká  vý-

znamný plastický chirurg a  celoživotní 

sportovec doc. MUDr. Jan Měšták CSc., 

kterému hydrát živého kolagenu po-

mohl v 70 letech při regeneraci těžké-

ho zánětu Achillovy šlachy. Zároveň ale 

vysvětluje, že je důležité volit opravdu 

kvalitní produkt a  ne levné náhražky. 

Musí obsahovat celé molekuly kolage-

nu trojitého helixu – superspirály, která 

si i léta po uložení do skleněné lahvič-

ky dokonale a dlouhodobě zachovávají 

biologickou aktivitu a  živou strukturu 

trojité šroubovice.

PÉČE O TĚLO
Speciální péči v  zimě potřebuje i  vaše 

pokožka. Pro ochranu před chladem 

je dobré používat kvalitní hydratační 

krémy. Především je důležité začít po-

užívat jinou kosmetiku než v  létě, kdy 

si kůže často vystačí sama. Na zimu se 

skvěle hodí hlavně hloubkově výživné 

krémy nebo zimní krémy s  UV fakto-

rem. Ty totiž bývají mnohem mastněj-

ší, a  chrání tak kůži nejen před slun-

cem, ale také ji vyživují a  vytvářejí na 

ní mastný film. Snadno tak předejdete 

nepříjemnému popraskání pleti. Ne-

zbytné také je starat se o  své klouby, 

zvlášť pokud se v  zimě chystáte aktiv-

ně sportovat. Dbejte proto na zvýšený 

přísun vitaminů, zejména vitaminu C, 

beta-karotenu, vitaminů E a D a rostlin-

ných antioxidantů. V  neposlední řadě 

nezapomeňte na svou imunitu! Pro 

tyto účely je dobré užívat antioxidanty, 

vitaminy E a C či různé doplňky stravy – 

například výtažky z hlívy ústřičné nebo 

echinaceu a  laktobacily. Pro duševní 

i fyzickou pohodu si také dopřejte do-

statečný odpočinek a alespoň 8 hodin 

kvalitního spánku denně.

STRAVA
Pravidelné a kvalitní stravování je důle-

žitou součástí přípravy na zimu. Každý 

den byste měli dbát zejména na dosta-

tečný přísun bílkovin. V  zimních měsí-

cích je naopak dobré omezit sacharidy 

a  tuky. Pozitivní vliv má na tělo také 

konzumace citrusů, dále cibule, česne-

ku a kysaného zelí, obecně by se mělo 

jednat o minimálně 500 gramů sezon-

ní zeleniny či ovoce denně. Nemělo by 

chybět ani červené maso, ryby, kuřecí 

maso, mléčné výrobky či vajíčka. 

Není to tak těžké a zima se může rázem 

stát příjemným a krásným obdobím pl-

ným sportovních zážitků, sněhové leg-

race a hlavně rodinné pohody. 

Foto: Shutterstock.com
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Pro medicinální houby značky ES jsou využívány účinné extrakty z plodnic s ideálním poměrem účinných látek, obsahují 30 % 
polysacharidů. Stejné produkty jsou dodávány i do čínských nemocnic a ordinací. 
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Vyzkoušejte 3 bájné poklady tradiční čínské medicíny 
Shiitake, Cordyceps, Reishi pro odolnou imunitu 
i během náročných podzimních dnů. 

ES Reishi PREMIUM

 podporuje IMUNITU

 optimalizuje CHOLESTEROL

 posiluje KREVNÍ OBĚH

Dlouhodobě užívá 
a doporučuje i Pavel 
Maslák, trojnásobný 
halový mistr světa 
na 400 m.

Doplňky stravy jsou k dostání v drogerii 
a v síti on-line lékáren:

ES Cordyceps 
PREMIUM

Testujeme 
každou šarži všech  surovin,

které dovážíme a uvádíme na trh v ČR. 
Zaměřujeme se zejména na přítomnost těžkých 
kovů a mikrobiologii. U některých surovin jako je 

třeba chlorella, spirulina či mladý ječmen provádíme 
i komplexnější rozbory pesticidů, polyaromatických 

uhlovodíků či mykotoxinů.

Veškeré analýzy jsou zdarma a ihned dostupné na 
www.chlorella-es.cz
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TO NEJLEPŠÍ
Z TRADIČNÍ ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY
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Kopy barevného listí, babí léto a milé pohlazení od slunce jsou už dávno pryč 

a my se připravujeme na zimu, nachlazení, únavu a splín. Budeme jako každý 

rok čelit chřipkovým epidemiím, prudkým změnám teplot, ale i brzkému stmívání 

a samozřejmě, co už slýcháme od léta: „Vánoce jsou za dveřmi.“ Pocit bolavého 

žaludku z toho máme už nyní. Znovu ten stres. Tento rok bude ale jiný a nemusíte 

hned házet flintu do žita.

IMUNITY

TIPY NA
POSILNĚNÍ
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„Naslouchejte svému tělu a dopřejte si 

dostatečný spánek a  odpočinek. Tělu 

chybí sluneční paprsky, ze  kterých by 

čerpalo energii, dopřejte mu je tedy 

kvalitním spánkem, stravou a  pozitiv-

ním náhledem na svět,“ radí výživová 

poradkyně Věra Burešová.

TOLIK POTŘEBNÁ ENERGIE
Abychom měli spoustu energie i v zim-

ních dnech a naše tělo odolávalo úto-

kům virů, začít bychom měli jídelníč-

kem. Ten by měl být pestrý, vyvážený 

a s dostatkem ovoce a zeleniny. Podzim 

a zima, stejně tak kvalita spánku a stra-

va, se neblaze podepisují také na stavu 

imunitního systému, který často bývá 

oslabený. 

„Lidé často dělají tu chybu, že nesvačí,“ 

uvádí jeden z nešvarů dnešní uspěcha-

né doby poradkyně ve výživě Věra Bu-

rešová a pokračuje: „Abyste měli spous-

tu energie a současně udělali něco pro 

svůj imunitní systém i štíhlou linii, jezte 

pravidelně co 3 hodiny a nezapomínej-

te na ovocné svačiny, které  vás osvěží 

a dodají energii. Ušetříte si tak nadby-

tečné kalorie, které o sobě rády dávají 

vědět nárůstem hmotnosti.“ Není přeci 

důvod sahat hned po čokoládové tyčince, 

jídlu z fast foodu anebo chipsech v mo-

mentě, kdy pocítíte únavu. Z  těchto 

zdrojů tolik potřebnou energii nikdy 

nezískáte. Ne tedy dlouhodobě a  tak, 

aby tělu prospěla. Místo toho svůj jídel-

níček můžete obohatit o ovocné a zele-

ninové šťávy a smoothies. 

DOPŘEJTE SI PESTROST A ČER-
PEJTE ZE SEZONNÍCH SUROVIN
Ideálním podzimním ovocem jsou ja-

blka, hrušky a  švestky. Ze zeleniny je 

to pak třeba dýně, cuketa či patizon, 

ze kterých si můžete udělat i polévku. 

Z dýně nemusí být jen příloha či polév-

ka. Zkuste i originální dezert – dýňový 

cheesecake. Energii vám mohou dodat 

také ořechy a různá semínka. Sáhněte 

třeba po dýňových, lněných, slunečni-

cových nebo konopných.

MULTIVITAMINOVÉ 
A MULTIMINERÁLNÍ DOPLŇKY
Multivitaminové a  multiminerální 

doplňky, které užíváte během zimy, 

podporují imunitní systém a pomáhají 

odvrátit infekci nejen chřipky a nachla-

zení. Tyto doplňky v boji proti chřipce 

a nachlazení vašemu organismu bezpo-

chyby pomohou. Nepotlačují sice pří-

znaky nemoci, proto se po jejich užití 

nebudete cítit bezprostředně lépe, ale 

velmi pravděpodobně se rychleji zota-

víte. V některých případech může oka-

mžitá léčba zabránit plnému rozvinutí 

choroby. S  potravinovými doplňky za-

čněte hned jak se objeví první příznaky 

choroby, a pokračujte, dokud onemoc-

nění neodezní. Proti všeobecnému pře-

svědčení vitamin C nezabrání vzniku na-

chlazení, ale může pomoci zkrátit jeho 

trvání nebo minimalizovat příznaky. 

Echinacea povzbuzuje imunitní systém 

k zahájení útoku proti virům. Zinkové 

tablety mohou rovněž pomoci zastavit 

nachlazení pravděpodobně tím, že pří-

mo ničí viry. Několik kapek eukalypto-

vého oleje do horkého vodu k inhalaci 

je výtečným prostředkem k  splasknutí 

sliznic. Nálev z bezinkového květu pů-

sobí protizánětlivě a  posiluje činnost 

dýchacího ústrojí. Odstraňovat toxiny 

pomáhají čaje z  řebříčku a  lipového 

květu. Vyvine-li se po nachlazení  bak-

teriální superinfekce, jako je sinusitida 

a bronchitida, přidejte při prvních pří-

znacích česnek. Obsahuje totiž složky, 

které mohou zabránit pronikání bak-

teriím do tkání. Chcete-li hodně posílit 

imunitní systém, zkombinujte při léčení 

třezalku s echinaceou, v prevenci však 

již nemají takový význam. 
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NEZAPOMEŇTE NA BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglu-

kany, čistě přírodní látky, které pod-

porují imunitní systém, snižují hladinu 

cholesterolu a zvyšují vitalitu. 

Dostatečná preventivní denní dávka 

pro dospělou osobu by měla být 100-

200 mg/den standardizovaného množ-

ství betaglukanu. Při nachlazení a  ji-

ných onemocnění samozřejmě i  více.  

Velmi důležitá a  opomíjená je čistota 

nabízeného betaglukanu. Za kvalitní 

se považuje betaglukan od 70% čistoty 

a výše. 

Na zdroji samotném moc nezáleží, pro-

tože když je betaglukan dostatečně 

vyčištěn a v dostatečném množství, má 

relativně stejné účinky. Je tedy jedno, 

zda je získán z hub, kvasinek, mořských 

řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale 

geneticky a historicky biologicky nejblí-

že betaglukan z kvasinek, protože se tu 

s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo 

tisíce let.

Velmi důležité tedy je vybrat správný be-

taglukan. Seriózní firma uvádí klinické 

zkoušky nebo publikace popisující ex-

perimenty na zdroj svého betaglukanu. 

Naopak varující je text, který si navzájem 

výrobci opisují bez konzultace s odborní-

ky. A také text, ve kterém je nesmyslný 

sáhodlouhý seznam účinků betaglukanu. 

Betaglukany jsou účinné, ale nejsou zá-

zrakem na všechny nemoci světa.

Čistota a obsah samotného betagluka-

nu jsou nejdůležitějšími informacemi 

pro spotřebitele!

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o ta-

juplné bylině severoamerických indiánů 

echinacea s poetickým českým názvem 

třapatka. Dnes je jí všude plno a ne na-

darmo. Stimuluje totiž buňky imunit-

ního systému, které jsou klíčové v boji 

s infekcemi. 

Koupit si ji můžete v různých formách. 

Doporučuje se brát ji denně jako pre-

venci a  při prvních příznacích příjem 

zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se 

s nemocí už propuknutou. Mezi účinné 

hity se řadí i rakytník řešetlákový, který 

má 10x více vitaminu C než pomeranč 

a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti! 

BYLINKY PLATÍ STÁLE...
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, 

čaj je totiž skvělý způsob, jak zabít více 

much jednou ranou. 

Zaprvé do sebe dostanete spoustu 

zdraví svědčících látek vcelku příjem-

nou formou, zadruhé tím paralelně 

odškrtáváte políčka v  denním pitném 

režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. 

Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šíp-

kový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se 

i  porozhlédnout po světě - Egypt vás 

může inspirovat svým čajem karkade 

(ibišek), Indie zázvorem, Čína svým ča-

jem zeleným a Inkové lapachem.

NEZAPOMÍNEJTE NA DOSTATEČNÝ 
PŘÍSUN TEKUTIN
„Denně vypijte minimálně 1,5 litru čis-

té neperlivé vody v závislosti na fyzické 

aktivitě a  zdravotním stavu. V  chlad-

ných dnech samozřejmě zařaďte i čaje, 

určitě vás krásně prohřeje červený čaj,“ 

doporučuje Věra Burešová. Šálek čaje 

vás příjemně zklidní a můžete si s ním 

udělat chvíli čas jen na sebe a své my-

šlenky. Přidáním ovoce a aromatického 

koření si k domácí pohodě můžete lehce 

připravit punč. 

Při podzimním splínu se nebojte ani 

doplňků stravy. Jen je pečlivě vybírejte 

a nechte si i poradit od odborníků. 

Samozřejmostí je snaha omezit cigarety 

a alkohol. „Stopku“ mají také všechna 

smažená jídla, sladkosti, kofein, mléčné 

výrobky a pšenice.

BEZ POHYBU TO NEPŮJDE
Chtěli byste se pustit do cvičení, ale 

chybí vám energie? Jen začněte. Ač se 

to zdá paradoxní, pohyb vám chybějící 

energii dodá. Pět až deset minut prota-

hovacích cviků nebo projížďka na kole 

umí zázraky. Není totiž třeba se dlouhé 

hodiny dřít v  posilovně. Vašemu zdra-

ví prospěje už to, když si každý den 

dopřejete minimálně 30 minut chůze. 

„Můžete si udělat třeba procházku 

cestou z práce, projít se se psem nebo 

místo výtahu chodit po schodech. Zvlášť 

v  tolik citlivém období jako je podzim 

a  zima je důležité udržovat v  dobrém 

stavu psychiku, k čemuž vám může po-

moci také jóga,“ radí Věra Burešová.

Foto: Shutterstock.com

Nachlazení? Kašel? Bolest v krku?

Potřebujete dvě věci:

ulevit od příznaků být rychleji znovu v akci

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz www.kaloba.cz

Kaloba perorální kapky, Kaloba 20 mg/7,5 
ml sirup a Kaloba 20 mg tablety jsou léky k 
vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis 
extractum. Před použitím si pozorně přečtěte pří-
balový leták. Žádejte ve své lékarně.

Při onemocnění dýchacích cest – akutní
bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.
Pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

Víte, že na virózy antibiotika neúčinkují?
Nejčastějším důvodem návštěvy praktického lékaře  
jsou akutní infekce horních dýchacích cest! Dospělí pa-
cienti onemocní průměrně 3x do roka a děti bohužel až 
12x ročně. Tato onemocnění jsou téměř vždy virového 
původu. Antibiotická léčba v těchto případech nemá 
smysl. Na viry antibiotika nezabírají. 

Bohužel i přesto narůstá spotřeba antibiotik a s touto 
skutečností jde ruku v ruce i nárůst rezistence (odolnosti)
bakterií vůči antibiotikům. Více než 50% pacientů před 
návštěvou lékaře očekává, že dostane antibiotika
a zbaví se tak rychleji nemoci! 

Na toto téma byla dokonce provedena studie, která 
bohužel u virových infekcí prokázala, že i mnoho 
lékařů má pro předepisování antibiotik „pochopení“. 
Časová vytíženost a očekávání pacientů jsou často
upřednostněny před vysvětlováním a odkázáním pacienta 
k nákupu v lékárně.  Všichni bychom měli mít na paměti, že
i když nás virové záněty horních cest dýchacích dokáží 
pěkně potrápit, nejsou antibiotika vždy na místě. Naopak, 
jejich nesprávné užívání vede ke zbytečnému zatěžování 
organismu a jak již bylo zmíněno, vede také k nárůstu 
rezistence, což může mít v praxi neblahý důsledek – až 
budeme opravdu antibiotika potřebovat, nemusí nám 
„zabrat“. 

Mnoho pacientů si přesto nasadí antibiotika
a vyrazí do zaměstnání nebo za jinými povinnostmi

v domnění, že udělali pro své zdraví maximum a antibi-
otika vše vyřeší za ně. Nejen že se jim neuleví, ale ještě 
dál roznáší virovou infekci, a vlastně ohrožují své kole-
gy v zaměstnání, ostatní spolucestující v tramvaji, met-
ru. Mimo jiné, i to je příčina, proč tak často během roku
onemocníme akutním zánětem horních cest dýchacích.

Nechme si tedy od lékaře doporučit nebo předepsat ta-
kové léky, které nám mohou od nepříjemných příznaků 
virových infekcí horních cest dýchacích ulevit. A dopřejme 
si alespoň 2 dny v klidu s knihou nebo pěknými fi lmy. Nic 
se nedá uspěchat. 

Existuje celá řada jak syntetických, tak i přírodních léků 
(fytofarmaka), které jsou přesně pro tyto případy určeny. 
A jestliže se řekne fytofarmakum, nemusíte si představo-
vat pouze nějaký „babiččin bylinkový odvar“. Jedná se
v mnoha případech o vysoce kvalitní rostlinné extrakty
s prokázaným klinickým účinkem, které jsou regis-
trovány jako léky, nikoliv jako doplňky stravy, které
nejsou určeny k léčbě nemocí. Často jsou tyto přípravky 
volně prodejné v lékárně a je tedy na pacientovi, aby
si pohlídal, zda kupuje LÉK nebo DOPLNĚK STRAVY.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a netrvejte 
na předepsání antibiotik, když to lékař nepovažuje
za nutné. I když antibiotika již v mnoha případech 
zachránila lidský život, na viry neúčinkují!
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Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz www.kaloba.cz

Kaloba perorální kapky, Kaloba 20 mg/7,5 
ml sirup a Kaloba 20 mg tablety jsou léky k 
vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis 
extractum. Před použitím si pozorně přečtěte pří-
balový leták. Žádejte ve své lékarně.

Při onemocnění dýchacích cest – akutní
bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.
Pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

Víte, že na virózy antibiotika neúčinkují?
Nejčastějším důvodem návštěvy praktického lékaře  
jsou akutní infekce horních dýchacích cest! Dospělí pa-
cienti onemocní průměrně 3x do roka a děti bohužel až 
12x ročně. Tato onemocnění jsou téměř vždy virového 
původu. Antibiotická léčba v těchto případech nemá 
smysl. Na viry antibiotika nezabírají. 

Bohužel i přesto narůstá spotřeba antibiotik a s touto 
skutečností jde ruku v ruce i nárůst rezistence (odolnosti)
bakterií vůči antibiotikům. Více než 50% pacientů před 
návštěvou lékaře očekává, že dostane antibiotika
a zbaví se tak rychleji nemoci! 

Na toto téma byla dokonce provedena studie, která 
bohužel u virových infekcí prokázala, že i mnoho 
lékařů má pro předepisování antibiotik „pochopení“. 
Časová vytíženost a očekávání pacientů jsou často
upřednostněny před vysvětlováním a odkázáním pacienta 
k nákupu v lékárně.  Všichni bychom měli mít na paměti, že
i když nás virové záněty horních cest dýchacích dokáží 
pěkně potrápit, nejsou antibiotika vždy na místě. Naopak, 
jejich nesprávné užívání vede ke zbytečnému zatěžování 
organismu a jak již bylo zmíněno, vede také k nárůstu 
rezistence, což může mít v praxi neblahý důsledek – až 
budeme opravdu antibiotika potřebovat, nemusí nám 
„zabrat“. 

Mnoho pacientů si přesto nasadí antibiotika
a vyrazí do zaměstnání nebo za jinými povinnostmi

v domnění, že udělali pro své zdraví maximum a antibi-
otika vše vyřeší za ně. Nejen že se jim neuleví, ale ještě 
dál roznáší virovou infekci, a vlastně ohrožují své kole-
gy v zaměstnání, ostatní spolucestující v tramvaji, met-
ru. Mimo jiné, i to je příčina, proč tak často během roku
onemocníme akutním zánětem horních cest dýchacích.

Nechme si tedy od lékaře doporučit nebo předepsat ta-
kové léky, které nám mohou od nepříjemných příznaků 
virových infekcí horních cest dýchacích ulevit. A dopřejme 
si alespoň 2 dny v klidu s knihou nebo pěknými fi lmy. Nic 
se nedá uspěchat. 

Existuje celá řada jak syntetických, tak i přírodních léků 
(fytofarmaka), které jsou přesně pro tyto případy určeny. 
A jestliže se řekne fytofarmakum, nemusíte si představo-
vat pouze nějaký „babiččin bylinkový odvar“. Jedná se
v mnoha případech o vysoce kvalitní rostlinné extrakty
s prokázaným klinickým účinkem, které jsou regis-
trovány jako léky, nikoliv jako doplňky stravy, které
nejsou určeny k léčbě nemocí. Často jsou tyto přípravky 
volně prodejné v lékárně a je tedy na pacientovi, aby
si pohlídal, zda kupuje LÉK nebo DOPLNĚK STRAVY.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a netrvejte 
na předepsání antibiotik, když to lékař nepovažuje
za nutné. I když antibiotika již v mnoha případech 
zachránila lidský život, na viry neúčinkují!
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Zrak je náš nejdůležitější smysl. Mnohdy si to ale plně uvědomíme až 

tehdy, když nám přestává sloužit. To už ale může být pozdě. Starat se 

o oči bychom měli už od dětství, a v dospělosti ještě pečlivěji.

OČI STÁRNOU S NÁMI 
CO PRO NĚ UDĚLAT VE 30, 40, 50, 60 LETECH?



INZERCE
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30+ - JÍDELNÍČEK PRO DOBRÉ 
VIDĚNÍ
Říká se, že stárnout začínáme v okamži-

ku příchodu na svět, ale uvědomovat si 

neúprosnost času začneme kolem Kris-

tových let. Celodenní a někdy i celonoč-

ní koukání na monitor (počítače, table-

tu, chytrého telefonu) zraku rozhodně 

nepřidává. Ale na stavu očí se nepro-

jevuje jen novodobá epidemie nemoci 

nomofobie (z anglického „NOMOPHO-

BIA = NO MObile PHOne phoBIA) nebo 

nedostatek spánku a  stres. Ostrost vi-

dění závisí v nemalé míře také na tom, 

co jíme. Oči „spolknou” až 25 procent 

vitaminů a minerálů přijímaných z po-

travy. Potřebují hlavně antioxidanty. 

V  jídelníčku pro zrak by proto neměla 

chybět zelenina (česnek, cibule, špenát, 

rajčata, červená řepa atd.) a ovoce (bo-

růvky brusinky, maliny, ostružiny, černý 

rybíz, pomeranče, kiwi, červený grep 

nebo meloun). Důležité jsou i  další 

zdroje cenných látek jako jsou mořské 

ryby a  řasy, vejce, celozrnné obiloviny 

a fazole.

40+ - JAK SE OBEJÍT BEZ BRÝLÍ
Víc než krásu začínáme řešit funkci očí. 

Zatímco dřív jsme před ordinací oftal-

mologa čekali třeba kvůli prodloužení 

a zesílení řas (jejich růst podporují spe-

ciální kapky bimatoprost, aplikace ale 

vyžaduje odborné vyšetření), teď nás 

sem nejčastěji vyžene neschopnost pře-

číst malá písmenka na konci smluv, ná-

vody nebo příbalové letáky léků. Chtě-

lo by to brýle! Ale člověk, který se bez 

nich dosud obešel, se brání. Vyhnout 

se používání brýlí na čtení a  zbavit se 

dioptrií jednou provždy lze pomocí 

zákroku zvaného PRELEX. Při něm se 

odstraní již nevyhovující lidská čočka 

a místo ní je pacientovi implantována 

umělá multifokální nitrooční čočka, 

která umožňuje vidění do blízka i  na 

dálku bez brýlí. 

50+ - PREVENCE SE VYPLÁCÍ
Oční lékaři doporučují na preventiv-

ní prohlídky chodit po pětačtyřicítce 

jednou za dva roky. Nejde jen o to, že 

přibývá dioptrií a  brýle (nebo čočky) 

je potřeba „aktualizovat“. S věkem se 

zvyšuje i  možnost vzniku závažných 

očních chorob, jako je katarakta nebo 

věkem podmíněná makulární degene-

race. Při ní odumírají buňky ve středu 

sítnice, které umožňují ostré a barevné 

vidění. Pokud se nemoci včas odhalí, 

bývají dobře léčitelné nebo je lze ales-

poň částečně zpomalit. „Na preventiv-

ní prohlídky by neměli zapomínat pře-

devším lidé s vyšším rizikem nějaké oční 

choroby – například silně krátkozrací, 

diabetici, anebo ti, v  jejichž rodině se 

vyskytl zelený zákal,“ upozorňuje oční 

lékařka Lucie Valešová. „Povzbudivé je, 

že osmdesát procent zrakových vad je 

léčitelných. Současná oftalmologie na-

bízí nejen včasnou, účinnou a efektivní 

léčbu, ale také implantaci vysoce kvalit-

ních nitroočních čoček nebo odstranění 

očních vad laserem.“

60+ - ČÍM DŘÍV NA ŠEDÝ ZÁKAL, 
TÍM LÍP
Šedý zákal (katarakta) je onemocnění, 

jež podle odhadů postihne v průběhu 

života až polovinu našinců. Nejčastěji 

ovšem seniory. Ke zkalení oční čočky 

a tím ke zhoršení kvality vidění dochá-

zí ale nejen vinou věku, příčinou může 

být cukrovka, dlouhodobé užívání ně-

kterých léků, kouření nebo úrazy oka. 

Operace katarakty bývá nejčastějším 

zákrokem prováděným u lidí starších 65 

let. Je hrazen ze zdravotního pojištění 

a ti, kteří operaci podstoupili, často li-

tují, že se k ní neodhodlali dříve. „Ko-

nečně vidím, jak mám neuklizený byt,“ 

žertuje pacientka Hana P. už pár hodin 

po operaci. Nečekat na pokročilou fázi 

onemocnění radí i lékaři. Platí to ostat-

ně pro všechny oční vady. „Světovým 

trendem, který se už několik let prosa-

zuje i  u  nás, jsou rychlé bezkontaktní 

a bezpečné zákroky prováděné femto-

sekundovým laserem. Jejich výhodou je 

okamžitý návrat k běžným činnostem,“ 

říká oftalmoložka Lucie Valešová. „Z vý-

sledků nedávno zveřejněného austral-

ského výzkumu s  názvem Blue Moun-

tains Eye Study vyplynulo, že lidé, kteří 

podstoupili úspěšnou operaci šedého 

zákalu, krátkozrakosti, dalekozrakosti, 

astigmatismu nebo vetchozrakosti mají 

o čtyřicet procent vyšší naději, že se do-

žijí vysokého věku.“

Foto: Shutterstock.com
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Doplněk stravy

www.ocuvite.cz

s Omega 3

Pečujte o zrak s doplňky stravy
OCUVITE® založenými na
vědeckých poznatcích

Omega 3 mastné kyseliny - DHA
DHA je důležitá pro udržení dobrého zraku.
Lze ji získat pouze ze stravy či z doplňků stravy.

Lutein a zeaxanthin 
Tyto karotenoidy se nacházejí v centrální
části sítnice zodpovědné za ostré vidění.

Antioxidanty - vitamíny C, E a zinek
Přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.
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Nechce se tomu ani věřit, ale byly časy, kdy se o ženách ve věku nad čtyřicet let 

hovořilo jako o stařenkách. Dnes je kategorie žen 40+ plná energie a jejich roky by 

jim často nikdo nehádal. Postupující čas však vyžaduje svou daň stejně neúprosně, 

jako finanční úřad. Dobrá zpráva ale je, že proti času se lze úspěšně bránit. Metody, 

které nabízí moderní estetická medicína, jsou účinné, spolehlivé a prakticky každý 

problém má své řešení. 

POZVÁNKA DO SVĚTA KRÁSY



Mnohé ženy obtěžují tukové polštářky 

v  oblasti břicha, boků a  stehen, které 

mohou souviset s nadváhou, ale často 

se objevují také v důsledku hormonál-

ních změn. Ať už je důvod jakýkoliv, 

není to nic, co by v dotyčné vyvolávalo 

jásot a  radostné rozpoložení. Proč se 

ale zbytečně trápit, když pomoc je tak 

snadná a možností hned několik?

LIPOSUKCE – BUĎ, ANEBO
Vystupující bříško, boky zaoblené více, 

než bychom si přály či více než „uděla-

ná“ zevní strana stehen, to je problém, 

který trápí mnoho žen všech věkových 

kategorií. Pokud diety ani cvičení neza-

bírají, existuje efektivní řešení – lipo-

sukce. Tato velice účinná metodu, která 

patří mezi nejvyhledávanější estetické 

zákroky, dokáže odstranit přebytečný 

tuk v požadovaných oblastech. Můžete 

zvolit nejen některou z metod klasické 

liposukce, ale nově také neinvazivní 

metodu Liposonix.  S výběrem optimál-

ní liposukce právě pro vás se poraďte 

s odborníkem, jehož slovo má rozhod-

ně větší váhu, než deset kamarádek, 

které již liposukci podstoupily, a každá 

je zastánkyní jiné metody.

KLASICKÁ TUMESCENTNÍ
LIPOSUKCE
Liposukce je prováděna pomocí speciál-

ního přístroje, jenž vyvíjí podtlak a za 

pomoci kanyl zavedených do ošetřova-

né oblasti odsává rozrušenou tukovou 

tkáň. Zní to jednoduše, vás ale jistě za-

jímá, jak takový zákrok probíhá? Zjed-

nodušeně řečeno: lékař nejprve zakreslí 

na tělo oblast, kde bude tuk reduko-

ván. Poté ji tenkými vpichy napustí tu-

mescentním roztokem, který ji znecitli-

ví a zároveň je jeho úkolem rozrušování 

tukových buněk. Poté je odsáván jem-

nou kanylou z  těla ven. Následně se 

během doby hojení kůže ošetřeného 

místa smršťuje, a  spolu se ztenčením 

tukové vrstvy přináší požadovanou 

změnu. Asi každého, kdo o  liposukci 

uvažuje, zajímá jak je to s bolestivostí 

a  mohou-li hrozit nějaké komplikace. 

Bolesti není třeba se obávat. Ačkoliv 

je pacient během zákroku při plném 

vědomí, ošetřovaná oblast je dokona-

le znecitlivěna a  může vnímat jen jis-

tý tlak. Po odeznění lokální anestezie 

se může dostavit pocit mírné bolesti, 

kterou však lze účinně potlačit pomo-

cí doporučených analgetik. A  kompli-

kace? Připravte se na možnost vzniku 

hematomu a otoku. Oba tyto případné 

problémy záhy odezní. Po liposukci je 

důležité nosit speciální elastický návlek. 

Ačkoliv svou podobou nepatří právě do 

kategorie luxusního slušivého prádla, je 

důležitou součástí v době hojení, která 

se významně podílí na požadovaném 

výsledku zákroku. Kromě toho fixace 

ošetřeného místa zpočátku omezuje 

i jeho případnou bolestivost.

SLIMLIPO
Ačkoliv liposukce je takříkajíc „sázkou 

na jistotu“, vývoj estetických zákroků 

jde kupředu mílovými kroky a  vedle 

této metody se objevila laserová lipo-

sukce SlimLipo. Její přednost spočívá 

zejména ve schopnosti maximálně 

vypnout a  vyrovnat kůži i  tam, kde 

z  důvodu vyššího věku či vrozeného 

nedostatku elasticity tkáň ztratila svou 

pružnost. Při liposukci SlimLipo je tuk 

rozpouštěn pomocí laserového paprsku 

a  odsáván tenkou liposukční kanylou. 

A právě laser tu hraje klíčovou úlohu. 

Zatímco jedna jeho vlnová délka roz-

pouští tuk, druhá způsobuje koagulaci 

tkání. To má za následek retrakci kůže 

a podkoží, důsledkem čehož je vypnutí 

a  vyrovnání kožního povrchu. Protože 

je tato metoda velmi šetrná, bolesti-

vost pacienta po zákroku neobtěžuje. 

Veškerých běžných aktivit včetně spor-

tu si lze užívat asi po čtyřech až šesti 

týdnech po zákroku. Výhoda SlimLipo 

spočívá ale také v tom, že  je možné ji 

využít i k ošetření těch partií těla, kde 

kůže nemá patřičnou elasticitu a v ně-

kterých případech požadovanou změnu 

k lepšímu přinese jen samotný laserový 

výkon bez toho, že by bylo zapotřebí 

odsávat tuk, např. u podbradku. 

LIPOSONIX
Výborné výsledky přináší nově i neinva-

zivní metoda Liposonix, přezdívaná „li-

posukce bez bolesti“.  Je alternativou 

invazivního zákroku, který nechcete 

či nemůžete podstoupit. Jeho jedineč-

nost spočívá v  použití mikro-fokuso-

vaného intenzivního ultrazvuku, který 

bez toho, že by poškodil kůži či okolní 

tkáň, prochází do tukové vrstvy, jeho 

lipodestrukční impulsy cíleně eliminu-

jí tukové buňky a  tím trvale narušují 

nežádoucí podkožní tuk. Ten je poslé-

ze metabolizován a  narušená tuková 

tkáň je vylučována z  těla přirozenou 

cestou prostřednictvím lymfatického 

systému. První výsledky jsou viditelné 

asi za dva týdny, ale konečný efekt se 

u většiny lidí dostavuje za 8 – 12 týdnů. 

To je doba, po kterou tělo metabolizuje 

narušenou tukovou tkáň. Metodou Li-

posonix lze vylepšit nejen oblast břicha, 

ale prakticky celé tělo. Dobré výsledky 

vykazuje při ošetření boků, stehen, 

hýždí, ale i  zad, kolen, rukou a  také 

podbradku. Kontraindikací je těhoten-

ství, nádorová onemocnění, epilepsie, 

cukrovka, akutní infekční či zánětlivé 

onemocnění a voperované implantáty, 

které vysílají pulsy. 

Ať se rozhodnete pro kteroukoliv 

z  těchto metod, je důležité vědět, že 

liposukce není určena k  redukci váhy, 

ale jejím výhradním cílem je modelace 

postavy. A ta se skutečně daří.

KRÁSNÁ PRSA NA PŘÁNÍ
Výrazným problémem mnoha žen je 

pokles prsou, vzniklý například v  dů-

sledku těhotenství, váhových úbytků 

či prostě jen působením času a zemské 

přitažlivosti. Některé jej vnímají jako 

ztrátu ženskosti a negativně se to od-

ráží na jejich sebevědomí. Pokud i vás 

trápí povislá či malá prsa, není třeba 

klesat na mysli. Stačí vyhledat odbor-

nou pomoc a vaše ňadra získají zpátky 

svou plnost a přitažlivost. Navíc pokud 

si budete přát, mohou být větší až o ně-

kolik velikostí. 

Zvětšení prsou a  tím i  jejich modelaci 

řeší augmentace, operační metoda, při 

které se využívají silikongelové implan-

táty. Přejete-li si zvýraznění velikosti 

a tvaru prsů, volí se implantáty kulaté. 

Pakliže si chcete zachovat maximálně 

přirozenou podobu prsů, využívají se 

anatomické implantáty ve tvaru kapky, 

které kopírují přirozený tvar vašich ňa-

der. Kromě rozdílnosti tvaru se implan-

táty liší i svým profilem (nízký, střední, 

vysoký a extra vysoký) a  typem obalu. 

Implantáty se vkládají buď pod prsní 

žlázu, nebo pod velký prsní sval. Vol-

ba metody závisí na souhře několika 

faktorů, mezi kterými hraje význam-

nou úlohu tělesná konstituce ženy. Im-

plantát pod velký prsní sval se vkládá 

zejména štíhlým ženám s malými prsy. 

Aplikaci implantátu lze provést třemi 

možnými způsoby - řezem v  podprsní 
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rýze, na spodní hranici prsního dvorce 

či v podpaží. Při vložení podprsní rýhou 

je implantát umístěn řezem dlouhým 

asi 4 – 6 cm. Pod každým prsem po za-

hojení vznikne jizva, která však postu-

pem času vybledne a vzhledem k lokaci 

není běžně viditelná. Pakliže operatér 

volí řez na dolní hranici prsního dvor-

ce, následná jizva dokáže dobře sply-

nout s rozhraním dvorce a okolní kůže. 

Díky třetí metodě, kterou je vložení 

implantátu řezem v podpaží, jizvy ne-

jsou v  blízkosti prsou viditelné, avšak 

o tomto způsobu se hovoří jako o nej-

náročnějším. Každý způsob má své vý-

hody a vyplatí se respektovat doporu-

čení lékaře, který vám poradí s volbou 

implantátu i  metodou jeho zavedení. 

„Lékař mi doporučil anatomické im-

plantáty a  jejich vložení řezem v pod-

prsní rýze. Samozřejmě jsem měla ze 

zákroku obavy, které se však díky mi-

lému přístupu celého personálu záhy 

prakticky rozplynuly. Operace byla pro-

váděna v  celkové narkóze a  v  nemoc-

nici jsem strávila 24 hodin. Po návratu 

domů jsem tlumila bolest předepsa-

nými léky a strávila týden v doporuče-

ném klidovém režimu.Poctivě jsem se 

šetřila ještě další týden. Po celou dobu 

rekonvalescence jsem nosila speciální 

kompresivní prádlo, které má za úkol 

fixovat implantát v  požadované pozi-

ci a  minimalizovat možnost vytvoření 

tuhého vazivového pouzdra. Ocenila 

jsem, že zároveň brání případným otře-

sům, které by ještě mohly být bolestivé. 

Plné zátěže jsem byla schopna za šest 

týdnů po operaci,“ podělila se s  námi 

o svou zkušenost paní Dana, kterou po 

porodu dvou dětí trápila pokleslá a na-

víc i malá prsa a díky operaci dosáhla je-

jich vysněného tvaru a velikosti. Ačko-

liv již další dítě neplánovala, zajímalo 

ji, zda ženy s  implantáty mohou kojit. 

„Odpověď lékaře byla kladná. Umístění 

implantátů ženu o možnost kojení ne-

připraví,“ dodává s úsměvem.

JDE TO I BEZ OPERACE
Pokud z nějakého důvodu nechcete či 

nemůžete podstoupit operační zvět-

šení prsou, existuje možnost zvětšení 

prsou pomocí přenosu vlastního tuku. 

Oproti augmentaci lze během jednoho 

zákroku dosáhnout zvětšení pouze při-

bližně o jednu velikost a pro výraznější 

efekt je zapotřebí jej opakovat. Výho-

dou však je, že se jedná o  látku tělu 

vlastní a  při zákroku není organismus 

ženy zatěžován celkovou anestézií, ne-

boť postačí pouze místní znecitlivění, 

případně analgosedace. 

Zajímavou možností je i  aplikace Me-

tacrillu, což je jediný patentovaný 

bioplastický materiál na světě. Jedná 

se o biogenerátor vlastního kolagenu, 

který se používá ke   korekci vrásek, 

ochablé pokožky a  defektů jak vroze-

ných tak získaných v místě aplikace. Je 

to jedinečný injekční biokompatibilni 

materiál, používaný k  výplním, k  od-

stranění estetických vad  za účelem do-

sažení mladšího a krásnějšího vzhledu, 

který stimuluje tvorbu vlastních elastic-

kých a kolagenních vláken a tak způso-

buje permanentní  efekt  v dané  oblasti.

S TMAVÝMI KRUHY POD 
OČIMA ZATOČÍ VLASTNÍ TUK
Řada lidí se potýká s  tmavými kruhy 

pod očima, které jejich obličeji dodá-

vají unavený výraz a dělají je staršími, 

než ve skutečnosti jsou. První pomoc 

většinou spočívá v maskování za pomo-

ci krycích krémů, ale je to řešení krát-

kodobé a  nikoliv stoprocentní. Nově 

se lze tmavých kruhů pod očima zba-

vit metodou SNIF, která patří do rodi-

ny lipotransferů, čili přenosů vlastního 

tuku. Ačkoliv v obličejové části dokáže 

dělat doslova kouzla a  čáry aplikace 

syntetické kyseliny hyaluronové, pro 

jemné okolí očí je vhodnější vlastní tuk, 

jehož jemná konzistence zaručuje skvě-

lý výsledek. Nejvhodnějším „dárcem“ 

bývá zpravidla břicho. Tuk se odebírá 

tenkou liposukční kanylou a  následně 

je zpracován a očištěn od nežádoucích 

látek, které vznikají při odběru. Poté 

se za pomoci speciálního síta provede 

jeho emulzifikace a  výsledný produkt 

je tenkou jehlou aplikován do podkoží. 

Pro odstranění kruhů pod očima je tato 

metoda naprosto ideální. Jediná malá 

nevýhoda spočívá v tom, že při aplika-

ci může pacient pociťovat mírnou bo-

lest a tlak. Při tomto zákroku není to-

tiž možné oblast zcela zcitlivět, neboť 

lokální anestetikum by „promíchalo“ 

poměry a  výsledný efekt by mohl být 

nedostačující, nebo naopak překorigo-

vaný. Nepříjemné pocity a  bolestivost 

se minimalizují aplikací znecitlivují-

cího krému podobně, jako například 

při aplikaci oblíbených dermální vý-

plní v  oblasti nosoretních rýh či třeba 

vrásek kolem rtů. Nehezké kruhy záhy 

přestávají být viditelné, ale na koneč-

ný výsledek si počkáte ještě asi dva až 

tři měsíce. Teprve pak je proces hojení 

z převážné části skončen. Po zákroku je 

zapotřebí dodržovat asi dvou až tříden-

ní klidový režim. Připravte se na to, že 

několik dnů po aplikaci můžete trpět 

otoky, které však na rozdíl od většiny 

jiných není vhodné chladit, ale dopo-

ručuje se používat spíše mast určenou 

na hematomy. Kromě otoků vás může 

několik dní trápit navíc také viditelná 

žluť aplikované emulze. To vše je ale 

jen malá daň za vaši proměnu.  

KRÁSNÁ PLEŤ NA PŘÁNÍ
Výborným pomocníkem, který vám po-

může k  mladistvému vzhledu je také   

neinvazivní živý kolagen nové gene-

race s  přirozeně obsaženými peptidy 

a  elastinem. Tento výjimečný prostře-

dek přináší   pozitivní výsledky nejen 

v oblasti krásy, ale také regenerace.

Jedná se o  čistý, 100 %   přírodní hyd-

rát kolagenu, který je vyrobený speci-

ální technologií Triple Helix Formula. 

Ta umožňuje zachování živé struktury 

trojité šroubovice.  

Pro své omlazující a  regenerační účin-

ky se živý kolagen dostal i do popředí 

zájmu předních odborníků. „Některým 

z nich jsem ho na základě osobní zkuše-

nosti doporučil i já,“ říká přední plastic-

ký chirurg a celoživotní sportovec doc. 

MUDr. Jan Měšťák, CSc., kterému živý 

kolagen pomohl v 70 letech při regene-

raci pojivové tkáně.  

Rozhodně se nemusíte bát, že jde 
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o  jakousi chemii, která by vám snad 

mohla ublížit. Hydrát přírodního ko-

lagenu přijímá tělo jako látku sobě 

vlastní,  účinně ho doplňuje do těla 

a dlouhodobě oddaluje přirozené pro-

cesy stárnutí. I  v   pokročilém věku do-

káže   obohatit mezibuněčnou tkáň ve 

všech vrstvách pokožky o cenné amino-

kyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblas-

tů k znovuobnovení produkce vlastního 

kolagenu. Tím navrací pokožce, vlasům, 

nehtům i pojivovým tkáním potřebnou 

hydrataci, pružnost, pevnost a elasticitu.  

Pro svoji čistotu a silné omlazující a re-

generační účinky je vhodný i  pro es-

tetickou péči o zhojené jizvy při rege-

neraci pokožky po různých zákrocích. 

Jizvy netáhnou, jsou pružné a elastické, 

mnohem rychleji se upravuje jejich pig-

mentace, jizva je úzká a  esteticky při-

jatelná. 

Pokud máme dostatečné množství sys-

témového kolagenu, nastartují se v těle 

mnohem účinněji samoregenerační 

procesy. Tato schopnost klesá nejen   

s přibývajícím věkem, ale i vlivem  stre-

su, nemoci, únavy nebo kouření. 

Chcete být mladá a krásná a rozhodla 

jste se nic neponechat náhodě a chys-

táte se na plastickou operaci?  Pokud 

chcete,  aby byla opravdu účinná,   cca 

2 měsíce před plánovaným zákrokem si 

udělejte   intenzivní kolagenovou kúru 

a kolagenový gel si nanášejte 2 denně 

na obličej, krk a dekolt ještě před po-

užitím vlastní kosmetiky.  Stimulační 

procesy můžete podpořit   i  vnitřním 

používáním kolagenových kapslí pro 

krásnou pleť, zdravé vlasy a  pružné 

tělo.    Živý kolagen výrazně redukuje 

vrásky a  dlouhodobě předchází vzniku 

nových, tak si výsledný efekt plastického 

zákroku několikanásobně prodloužíte. 

RUCE JAKO DVACÍTKA
Kdo by nechtěl mít pevné paže a hladké 

ruce bez pigmentových skvrn tak, jako 

v mládí. Bohužel s postupujícím časem 

se již tak slabý podkožní tuk na hřbetní 

části rukou tenčí, horní část paží ocha-

buje a  ruce od ramen až po konečky 

prstů žalují, že Kristova léta jsou pryč. 

Čas sice nelze zastavit, ale přesto s ním 

je možné úspěšně bojovat. Kouzelná 

hůlka čarodějky Estetiky si totiž dokáže 

poradit i v tomto případě a v její moci je 

navrátit rukám mladistvý vzhled.

Omlazení rukou se provádí aplikací 

speciálních dermálních výplní na bázi 

kyseliny hyaluronové nebo hydroxy-

apatitu, tedy látek tělu vlastních, do 

hřbetní části rukou. Zákrok trvá jen ně-

kolik minut a výsledek je viditelný prak-

ticky ihned. Před ošetřením je nejprve 

na pokožku rukou nanesena speciální 

znecitlivující mast, poté je za pomoci 

tenké jehly do požadovaných oblastí 

vpraven filer a z důvodu rovnoměrné-

ho rozprostření je následně rozmasíro-

ván. Výplň navrátí pokožce rukou ob-

jem a  řeší problém křehkého vzhledu 

i vystouplých žil. Po aplikaci není zapo-

třebí žádné zvláštní opatření. Doporu-

čuje se však ruce natírat krémem s vy-

sokým ochranným faktorem. A ochrana 

před slunečním zářením, avšak ještě 

intenzivnější, platí i v druhém případě, 

který řeší problém pigmentových skvrn. 

Objevují se na hřbetu rukou a  trápí 

velké množství žen i  mužů. Nejčastěji 

se jedná o  tak zvané „stařecké“ pig-

mentové skvrny, sluneční pigmentaci, 

tmavě zabarvené jizvy či vrozenou hy-

perpigmentaci. Úspěšné řešení tohoto 

problému spočívá v  použití Alexandri-

tového (depigmentačního) laseru, je-

hož paprsek bez toho, že by poškodil 

kůži, cílí na pigmentovou skvrnu a pig-

ment tak říkajíc „rozstřelí“ na miniatur-

ní části. Ty jsou pak v podobě stroupku 

přirozenou cestou vyloučeny z těla ven. 

Vzniklý stroupek přibližně do týdne 

zmizí, avšak k jeho úspěšnému odhoje-

ní je třeba promazávat jej předepsanou 

speciální mastí a  platí důležitá zásada 

nestrhávat ho násilně. Poté je na místě 

opatrnost týkající se vystavování rukou 

slunečním paprskům a velmi důležité je 

používání krému s vysokým ochranným 

faktorem min. 50+.

ARM LIFT PRO PEVNÉ PAŽE
Postupem času se mění svalový tonus 

paží, pokožka ztrácí svou elasticitu 

a v důsledku toho se tvoří nepěkná, tak 

zvaná „křidélka“. Posilováním sice mů-

žete docílit dílčího vylepšení, ale pak-

liže kůže ztratila svou pevnost, nelze 

očekávat žádné velké zázraky. Problém 

uvolněné kůže a případné redukce ob-

jemu paží úspěšně řeší brachioplastika, 

neboli Arm Lift. Toto operační řešení 

přináší velice uspokojivý výsledek.Na-

vrací pažím ztracenou pevnost a zásad-

ním způsobem mění jejich vzhled. Je 

to dobrá zpráva jak pro dámy v letech, 

tak pro ty, které tento problém trápí 

v  důsledku velkého váhového úbytku. 

„Během operace jsou odstraněny pře-

bytku kůže v  horní oblasti paží a  je 

zredukován jejich objem. Zároveň se 

vypne uvolněná kůže a je-li třeba, od-

straní se nežádoucí podkožní tuk. Jizva 

mívá tvar písmene T nebo Y a vede po 

vnitřní straně paže pod podpažní jam-

kou a na rozhraní vnitřní a zadní straně 

paží. Ačkoliv nikdy zcela nezmizí, ča-

sem vybledne, splyne s barvou pokožky. 

Operace se provádí v  celkové narkóze 

a trvá asi hodinu a půl,“ prozrazuje lé-

kař. Doplníme, že po zákroku vás čeká 

čtyřiadvacetihodinová hospitalizace 

a následná léčba, která si vyžádá asi 2 

– 3 týdny. Plná zátěž je ve většině přípa-

dů možná asi za měsíc po operaci. 

Zavítejte do světa estetických zákroků 

a plastické chirurgie, ve kterém čas zpo-

malí svůj krok a získejte zpátky krásu, 

sebevědomí a zájem mužů. Jak budete 

vypadat dnes i za pár let, je jen na vás!

Foto: Shutterstock.com
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Toto říká MUDr. Jiří Landa

držitel zlaté medaile ze Světového 
kongresu integrované medicíny 
v Rakousku z roku 2008 za ústní vodu 
Dr. Landa k léčbě paradontózy

Jedním ze zubních lékařů, kteří doporučují metodu MUDr. Jiřího Landy je i praktická lékařka 
z Kladna, paní MUDr. Dana Dražkovičová:

„ S doktorem Landou, mým kladenským kolegou spolupracuji již čtrnáct let. Jeho ústní voda je 
originální bylinná receptura s vynikajícími účinky na záněty v dutině ústní. Sami pacienti jsou 
překvapeni, jak po čtrnácti dnech užívání mizí chronické záněty dásní a zpevňují se viklavé 
zuby. Léčba spočívá ve vyplachování ústní vodou několikrát za den po dobu dvou týdnů. Samo-
zřejmě je nutná i dokonalá ústní hygiena a odstranění zubního kamene. Na počátku léčby zho-
tovíme rentgenový snímek. U těch pacientů, kteří pokračují v udržovací léčbě ( výplach obden), 
ani po letech nedochází k úbytku kostní tkáně! Metoda doktora Landy je vysoce účinná a její 
užívání u pacientů s paradontózou vede k dlouhodobé stabilizaci chrupu. Mám to ověřeno 
u stovek pacientů objektivním stavem a rentgenovými snímky“.

Podobnou zkušenost má za sebou i pan Jiří Houdek: „ Moje potíže začaly již před více než deseti 
lety. V podstatě z ničeho nic se mi začalo špatně dýchat nosem. Klasickou rýmu jsem neměl, spíše 
ucpaný nos. Postupně se potíže zhoršovaly. Časem jsem úplně ztratil čich a chuť. Navštívil jsem 
tedy u nás v Jindřichově Hradci oddělení ORL. Pan doktor mě hned poslal na operaci. Po ní se 
stav zlepšil a téměř bez potíží jsem byl asi tři roky. Pak se vše najednou vrátilo a následovala další 
operace. Při dalším vrácení obtíží a všech zkušenostech jsem o další operaci nechtěl ani slyšet. 
V tu dobu jsem se na tenise v Popelíně sho-
dou okolností potkal s MUDr. Jiřím Landou 
a dali jsme se do řeči. Jako lékaři jsem se mu 
svěřil se svými zdravotními problémy a on 
mi pak na základě lékařských zpráv navrhl 
podpůrnou léčbu fytoterapií. A připravil mi 
čaj na míru. Ten jsem podle doporučení pil 
a proplachoval si jím nos. Zhruba po třímě-
síční léčbě bylinami jsem byl na vyšetření 
u  svého nosního lékaře. Všechny výsledky 
byly v normě a polypy z nosu zmizely. Stále 
chodím pravidelně na kontroly, ale žádné 
potíže se dosud neobjevily“.

BYLINKY JSOU 

MŮJ ŽIVOT

Komerční prezentace

dr landa.indd   1 5.12.2018   16:58:57



Tradiční cukroví jako vanilkové rohlíčky, 

linecké a mnohé další jsou evergreeny, 

které nikdy neomrzí. A  nemohou na 

vánoční tabuli chybět. Připravili jsme je 

proto pro vás i v bezlepkové verzi, tak 

aby si pochutnali i celiaci. 

Pro vás ostatní jsme připravili něco tro-

chu netradičního, co vám určitě bude 

také chutnat. Co kdybyste zkusili tyto 

svátky připravit třeba kuličky z  bílé 

čokolády doplněné želatinovými med-

vídky. Použít můžete klasické ovocné 

bonbony i jejich minis podobu. Děti je 

budou milovat!

KULIČKY Z BÍLÉ ČOKOLÁDY  
S  MEDVÍDKY
• 310 g bílé čokolády

• 5 lžic másla

• 3 lžíce smetany

• špetka soli

• hrst želatinových medvídků (po-
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Kouzelné vánoční období klepe na dveře. Jedni se těší na sváteční atmosféru, druzí 

na odpočinek a ti nejmenší na dárky. Většina však očekává především čas klidu 

a míru, který prožijí se svými nejbližšími. A ten je o Vánocích spojen hlavně se 

společnými chvílemi strávenými u sváteční tabule plné lahodných pokrmů. 

VYCHUTNEJTE SI SVÁTEČNÍ
CHVÍLE SE SLADKÝMI DOBROTAMI
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krájených na malé kousky)

• moučkový cukr na obalení kuliček

Postup

Na mírném plameni zahřejte bílou čo-

koládu, máslo, smetanu a  špetku soli. 

Až se všechny ingredience rozpustí, 

vmíchejte pokrájené medvídky. Směs 

nechte 2 až 3 hodiny v  lednici ztuh-

nout. Poté z  hmoty vytvarujte kuličky 

a obalte je v moučkovém cukru.

Vánoce nejsou jen o  cukroví. Připrav-

te také lahodný dezert, který potěší 

všechny milovníky sladkého. Servírovat 

jej můžete po svátečním obědu nebo 

třeba hostům na Silvestra. 

VÁNOČNÍ DORT
• (průměr formy 20 cm)

• 5 vajec

• 150 ml oleje

• 150 ml vody

• 220 g krupicového cukru

• 310 g hladké mouky

• 10 g kakaa

• 1 prášek do pečiva

Vejce našlehejte do pěny a  postupně 

přidávejte olej, vodu a  cukr. Smíchej-

te mouku, kakao a  prášek do pečiva 

prosejte a  metličkou ručně vmíchejte 

do směsi. Pečte na 150 °C po dobu 60 

minut.

Krém z mascarpone 

• 500 ml smetany na šlehání 33 %

• 1 balení mascarpone

• 400 g cream cheese (lze nahradit 

smetanovým sýrem jako Philadel-

phia nebo Gervais)

• cukr dle chuti

• Smíchejte všechny suroviny a vyšle-

hejte je do hladkého krému. Ten 

by měl mít lehce řidší konzistenci.

Zdobení

Do větší, ideálně skleněné, mísy střída-

vě vkládejte korpus a krém. Po obvodu 

mísy naaranžujte perníčky a  želatino-

vé medvídky. Docílíte tak nejen skvělé 

chuti, ale i efektu lahodícího oku! 

Aby i celiakům chutnalo

Pokud se chystáte připravit vánoční 

bezlepkové cukroví, nabízí se několik 

možností. Můžete zvolit recept, který 

mouku neobsahuje nebo zvolit takový, 

který používá jeden z druhů přirozeně 

bezlepkových mouk, například rýžovou 

či kukuřičnou mouku. Na trhu jsou také 

k dostání speciální bezlepkové směsi na 

cukroví, které můžeme použít a práci si 

tak usnadnit. „Při použití mouky bez 

lepku bychom měli postupovat podle 

speciálních receptů, které jsou tomuto 

typu mouky uzpůsobeny. Bezlepko-

vá mouka totiž ztrácí některé zásadní 

vlastnosti klasické mouky, a  proto ji 

nedoporučuji použít v  receptech, kte-

ré jsou primárně vytvořeny např. pro 

pšeničnou mouku,“ říká MUDr. Jana 

Dajková, odborný garant projektu BEZ-

LEPKOVÍ. Pokud se i přesto chcete řídit 

tradičním receptem, měli byste si při 

používání bezlepkové mouky dát po-

zor na několik věcí. Bezlepková mouka 

více saje vodu, a proto je třeba použít 

asi o 1/10 menší množství mouky, než je 

v receptu anebo naopak dát více vody 

(pokud se do těsta přidává). Pokud je 

v receptu prášek do pečiva a používáte 

bezlepkovou mouku, je třeba ho dát 

asi dvojnásobné množství. Těsto z bez-

lepkové mouky drží kvůli absenci lep-

ku hůře pohromadě, je křehčí a drobí 

se. Doporučuji přidat navíc vejce nebo 

malé množství ořechů, oleje, jogur-

tu či medu. Bezlepkové cukroví kvůli 

jeho křehkosti pečte na pečícím papí-

ru, z něhož se lépe sundává než přímo 

z plechu. 

VÝBĚR BEZLEPKOVÝCH 
RECEPTŮ
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Budete potřebovat:

• 190 g bezlepkové mouky, 

• 50 g kukuřičné mouky hladké, 

• 50 g cukru (moučka), 

• 160 g Hery, 

• 100 g mletých ořechů, 

• 1 žloutek, 

• na obalení cukr (moučka) smícha-

ný s vanilkovým cukrem

Postup:

Suché suroviny promícháte, přidáte 

změklý tuk a  vejce. Dobře prohněťte 

a nechte odležet asi 1 hodinu (můžete 

i  přes noc) v  chladnu. Z  těsta tvarujte 

rohlíčky tradičním způsobem nebo si 

vyválejte silnější plát těsta (0,8–1 cm) 

a kulatou formičkou vykrajujte půlmě-

síčky. Ty pokládejte na vysypaný plech. 

Pečte při teplotě asi 170 °C do zrůžově-

ní. Z plechu je nesundávejte horké, jsou 

v tu chvíli křehké. Ještě teplé obalujte 

ve směsi cukru s vanilkou.

NEPEČENÉ KOKOSOVÉ KULIČKY
Budete potřebovat:

• 200 g kokosu, 

• 120 g másla, 

• 2 - 3 lžičky citronové šťávy, 

• 1/2 bílku, 

• 200 g cukru, 

• 4 - 5 lžiček rumu

Postup:

Nechte změknout máslo. Následně ho 

vyšlehejte spolu s  cukrem, kokosem 

a  bílkem. Přidejte rum a  citronovou 

šťávu podle chuti. Ze vzniklé hmoty 

tvarujte kuličky, které obalíte v kokosu. 

Kokosové kuličky dejte do chladu, aby 

ztuhly.

BEZLEPKOVÉ LINECKÉ CUKROVÍ
Budete potřebovat:

• 400 g bezlepkové mouky,

• 100 g rýžové jemné mouky,

•  250 g másla, 

• 150 g cukru moučky,

•  1 vejce, 

• 1 chemicky neošetřený citron, 

• marmeláda na slepení.

Postup:

Smíchejte mouky a  cukr, přidejte na-

strouhanou kůru z citronu, máslo a vej-

ce. Těsto nechte v  lednici odpočinout, 

poté vyválejte a  vykrajujte. Pečte na 

180 stupňů 8 minut. Následně slepujte 

marmeládou.

Foto:Shutterstock.com
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Dělí se dvou táborů. Milovnící čaje považují pití kávy za hloupý zlozvyk, milovníci 

kávy nechápou, co na tom louhování někteří mají.  Oba dva tábory vcelku nechává 

klidným pití čokolády...

MILUJETE ČAJ, KÁVU, 

NEBO ČOKOLÁDU?
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Protože je venku patřičně nevlídno, 

jistě se všichni shodneme na tom, že 

zahřát se alespoň jedním z nápojů, ať 

už při lyžování na sjezdovce, nebo po 

návratu z  procházky, jistě nebude od 

věci…  

ČAJ – NÁPOJ STARÝ 5000 LET
Čaj je jedním z  nejstarších kulturních 

nápojů tolika variant a  kvalit, až se 

tomu nechce věřit. “První šálek laská 

mé suché rty a  hrdlo, druhý tříští stě-

ny osamělého smutku, třetí hledá vy-

schlé prameny říček v  duši, aby nalezl 

příběhy pěti tisíců svitků. Se čtvrtým 

odchází bolest minulých křivd,  pátý 

očišťuje mé maso a kosti, se šestým se 

spojuji s  nesmrtelnými,  potěšení ze 

sedmého mohu sotva snést. Čerstvý vítr 

proniká mými křídly, jak si razím cestu 

na Pcheng – lai,” napsal o  čaji už v 8. 

st. n.l čínský básník Lu Tchung dynastie 

Tchang. Historie čaje však sahá ještě do 

dávnější minulosti. Podle Radka Ulma, 

velkého milovníka čaje, čajové kultury, 

čínské medicíny a  v  neposlední řadě 

majitele čajovny Cesta Čaje je stará až 

5 tisíc let. “Za tu dobu se stala cestou, 

po které se vydalo velké množství lidí 

a stala se pro ně štěstím a smyslem živo-

ta. Cesta čaje není jenom pití čaje jako 

takového, ale je to i  spirituální cesta. 

Čaj nás učí poznávat sama sebe a podí-

lí se velkou měrou na našem osobním 

růstu. Příklady léčivých účinků čajů jsou 

jenom zrnkem v  písku jeho úžasných 

účinků na člověka. Fakt, že je zároveň 

společenským fenoménem, je zase ji-

nou kapitolou. Nyní se můžete vydat 

na cestu, která vám otevře okno do no-

vého světa s nekonečnými možnostmi,” 

vyzývá nás Radek Ulm. 

Začneme u čaje zeleného...

Nápoj zvaný zelený čaj je “pravý” čaj, 

který při svém zpracování prošel mi-

nimální oxidací. Má mnoho blaho-

dárných účinků.  “Podporuje trávení 

a detoxikaci organismu, stimuluje ner-

vovou soustavu a psychické síly, zvyšuje 

soustředěnost, bdělost, vnímavost a při 

tom celkově uklidňuje. Působí rovněž 

jako antioxidant a stimuluje pátou ča-

kru – komunikaci, díky čemuž  je přímo 

stvořený k  vedení dlouhých hovorů. 

Odstraňuje únavu, proto se pití zelené-

ho čaje nedoporučuje před spaním. Ide-

ální doba pro pití zeleného čaje je brzy 

odpoledne, někdy mezi 14 - 16 hod. Pro 

vysoký obsah fluoridu je vhodný jako 

prevence proti zubnímu kazu. A v ne-

poslední řadě podporuje dluhověkost,” 

říká odborník.

Bílý čaj 

Bílý čaj představuje ten nejjemnější 

a  nejznamenitější druh čaje. Dříve byl 

tak vzácný a výjimečný, že jej směli po-

píjet jen čínští císaři. Dnes jeho před-

nosti postupně objevuje i západní svět 

a bílý čaj pomalu v oblibě dohání čaje 

zelené. Příčinou je jednak jeho jemná 

lahodná chuť a  současně blahodárné 

účinky, které má na náš organismus. 

Podle Radka Ulma je i bílý čaj silně ji-

nový a stejně jako zelený čaj ho dopo-

ručuje pít především v horkých letních 

dnech a  při horečkách. “Číňané tento 

čaj s  oblibou popíjejí po náročné du-

ševní práci. Díky nízkému obsahu ko-

feinu je vhodný pro celodenní popíjení, 

včetně doby těsně před spaním, kdy 

zlepšuje kvalitu spánku a bát se ho ne-

musí těhotné ženy ani děti,” vysvětlu-

je Radek Ulm a  dodává, že tím, že se 

obvykle suší na slunci, si uchovává výji-

mečné účinky a to především elitní jarní 

sklizeň. Je proto vhodný pro lidi s pře-

mírou energie a  horkosti v  těle (např. 

kuchaře nebo lidi dlouhodobě vystavo-

vané Slunci). Čaj má podle Radka Ulma 

i spoustu dalších zdravotních předností. 

Zesiluje imunitu, podporuje funkci plic, 

napomáhá správné výměně vzduchu 

v plicích. Má velice osvěžující schopnos-

ti a dodává pocit sebejistoty.

Žlutý čaj

Žluté čaje patří mezi velmi vzácné čaje. 

Žlutá je barva císaře, proto se žlutému 

čaji říká také „čaj císařský”, pro které-

ho býval také speciálně připravován. 

“O tomto čaji se říká, že otevírá srdce. 

Léčivé účinky těchto čajů jsou jedineč-

né,” říká Radek Ulm. “Původně byl 

tento čaj zpracováván v buddhistických 

klášterech a  jeho výrobní postup byl 

dlouho velkým tajemstvím. Až pozdě-

ji se ukázalo, že čaj prochází krátkou 

fermentací, a  právě tento krok je vel-

mi důležitý při konečných účincích na 

lidské zdraví. Žlutý čaj má povahu ze-

leného čaje, avšak ještě více stimuluje 

nervovou soustavu. Udržuje bdělost 
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a  koncentraci myšlenek, působí proti 

stavům vnitřního neklidu, výborně za-

hání únavu a odstraňuje svírání na hru-

di. Působí blahodárně na srdce, zbavu-

je nás napětí a má výborné účinky na 

trávící soustavu. Čaj je rovněž doporu-

čen těm, kteří po nemoci ztratili chuť 

k jídlu. Pomáhá odstranit příčiny vysoké 

hladiny cholesterolu.” 

Červený čaj 

Červený čaj je název užívaný v Číně pro 

druh čaje, jež je typický svým tmavými 

barvami nálevu, přecházejícími od tma-

vě hnědé až téměř k černé s červenými 

odstíny. V Evropě tento typ čaje ozna-

čujeme jako „černý čaj“. “Tento čaj jan-

gový, zahřívací,” pokračuje Radek Ulm. 

Nejlépe se podle něj pije v  chladných 

dnech a po ránu. “Vyvolává praktické, 

pozitivní myšlení, dodává chuť k  prá-

ci a  drží nás nohama pevně na zemi. 

Vhodný je pro ty, kteří trpí na chladné 

ruce a  nohy, úbytek energie a  hlavně 

pro starší lidi. Doporučujeme ho také li-

dem, kteří trpí roztěkanou pozorností, 

nesoustředěností a nejasným myšlením. 

Pozitivně působí na látkovou výměnu 

a proti zácpě a zahání žízeň.”

LAHODNÁ KÁVA
“Dlouhá cesta kávy začíná na zelené 

plantáži. Potrvá jí jistě vice než jeden 

rok, než se dostane do vašich šálků,” 

tvrdí Petra Veselá, mimo jiné certifiko-

vaná Espresso italiano aa mistryně  ČR 

ve vaření kávy. “Kávové třešně tam na 

keřích dozrávají pomalu, dlouho a vkli-

du, pod slunčeními paprsky. Až několik 

měsíců čekají než je sběrači utrhnou.  

Druhy kávy a jejich odrůdy společně se 

zempisnou délkou a šířkou, podbnebím 

a půdou ovlivňují různé chuťové profily 

kávy,” říká i vesvé knize o kávě. Na její 

kvalitu má dale vliv i způsob zpracování 

a péče zemědělců. Tuto dlouhou cestu 

kávy později doplňují pražírny a baris-

té. Díky perfektně připravenému šálku 

espressa poznáte, co se dělo na kávo-

vé plantáži a  jak byla káva zpracová-

na. Také tajně toužíte odjet na kávové 

plantáže?   

Malgorzata Ebelová, vyhlášená ob-

chodnice s kávou a majitelka několika 

kaváren doporučuje, pokus si chcete 

připravit opravdu dobrou kávu,  pou-

žívat kvalitní zrna a  kávu si nikdy ne-

kupovat umletou, ale umlýt si ji těsně 

před podáváním. A svou roli samozřej-

mě hraje i  taková věc jako nahřátí hr-

nečku. Důležité jsou však i takové věci 

jako je kvalita a teplota vody. Ta nesmí 

být tvrdá – takže zapomeňte na vodu 

z kohoutku. Vodu můžete změkčit ně-

kolika zrnky soli nebo jedlé sody. Za-

jímavé je, že voda na zalití kávového 

prášku by nikdy neměla přejít varem, 

přičemž výjimka platí pro kávu připra-

vovanou v džezvě. Důležitá je dle Mal-

gorzaty Ebelové, čerstvost kávových zrn 

a  jejich umletí. Káva zkrátka musí být 

čerstvá a s příjemným aroma. A na pa-

měti mějte, že různá příprava vyžaduje 

i různý způsob mletí.  Pro tzv. turka, na 

kterého nedá dopustit především star-

ší generace, byť s tureckou či arabskou 

kávou nemá nic společného, se hodí 

kávové zrno jemně umleté. Hrubší kava 

je pak vhodná do kávovarů na přípravu 

espressa. 

Kávu bychom měli připravovat ve vy-

hřáté konvici a nalévat ji do předehřá-

tých šálků. Podávat se káva má horká 

a taková se má i vypít. Tím, jak chlad-

ne, z  ní vyprchávají aromatické látky, 

což ovlivňuje i její chuť. V našich země-

pisných šířkách je nejrozšířenější káva 

filtrovaná nebo překapávaná. Káva se 

vkládá do filtru, ať již umělohmotného 

či papírového, přelije se horkou vodou 

a pak se filtruje do konvice. Mírně od-

lišným způsobem se pak připravuje 

káva ve filtrovací konvici, jejíž princip 

je založen na tom, že uvařená káva se 

stlačuje filtrem, který oddělí tekutinu 

od kávové hmoty. Kávu nelouhujte moc 

dlouho, stačí několik minut, prodlužo-

vání této doby kvalitě kávy nepřidá. 

Velmi dobrou kávu docílíme vařením 

v konvici na moka kávu s jednoduchým 

principem – dvě nádoby spojené upro-

střed filtrovacím nástavcem, vodní pára 

se přes kávu ve filtru protlačuje na-

horu a  v  horní nádobce vzniká nápoj. 

K ochutnání velmi láká kava s pěknou 

pěnou, jak té docílit? Rada je velmi 

jednoduchá a efekt více než dokonalý 

– kávu zalijte malým množstvím vody, 

zbytek opět přiveďte těsně k bodu varu 

a pak šálek dolijte. Chuť kávy navíc mů-

žete vylepšit přidáním špetky kakaové-

ho prášku. 

Součástí mnoha domácností jsou samo-

zřejmě v současné době kávovary na es-

presso a cappuccino, tedy stroje, které 

v menším provedení pracují na stejném 

principu jako profesionální kávovary. 

Jejich prostřednictvím kvu připravíme 

mnohem jednodušeji. Samozřejmě za 

předpokladu, že si vybereme kvalitní 

přístroj.

V ZAJETÍ ČOKOLÁDY
Pikantní čokoládový trend poslední 

doby, kdy se na pultech objevila čoko-

láda se solí, čili, či mátou možná na prv-

ní pohled může působit prostopášně, 

věřte ale, že má své kořeny. Víte třeba, 

že už Mayové čokoládu dochucovali čili 

kořením? A Aztékové do ní zase přidá-

vali rostlinu Piper sanctum s tóny černé-

ho pepře, anýzu, muškátového oříšku 

a máty. Meze se chuti zkrátka nekladly 

už odpradávna. 

V první řadě kvalita

Myslím, že nikoho není třeba upozor-

ňovat, že aby čokoláda (v kuchyni ob-

zvlášť) splnila svůj účel a  nepřinesla 

zklamání, musí být v první řadě kvalitní. 

A jak poznáme pravou čokoládu? Pře-

devším musíme číst etiketu. Pokud ho-

voří o kakaovém prášku, kakaové hmo-

tě a kakaovém másle bez příměsi tuků, 

je vše v  pořádku a  v  ruce držíme tu 

pravou čokoládu. Dejte také na dobrou 

pověst a  nebojte se ochutnávat. Jed-

noduše rozbalte tabulku a ochutnejte. 

Kvalitní čokoláda by měla vonět po 

ovoci, květinách, koření či dřevu a po-

strádá drsné tóny. Odlomte malý kou-

sek, chvíli ho cucejte a pak rozkousejte. 

Po celou tuto dobu vás musejí provázet 

příjemné pocity. Kvalitní čokoláda ne-

smí být přeslazená, proto si všímejte 

převládající chuti. Hořká čokoláda zna-

mená dobrá a  jako taková si zaslouží 

péči. Neprospěje jí několikaměsíční 

uchovávání ve spíži či v lednici. Čokolá-

du uložte raději v tmavější chladné ko-

moře nebo chodbě, ideálně při teplotě 

10 – 18 stupňů Celsia. Při samotné práci 

s  čokoládou je zapotřebí soustředění. 

Mějte na paměti, že se snadno sráží a   

připaluje. Chránit ji musíte před vlhkos-

tí včetně páry či mokrého prkýnka. Při 

tepelném zpracování dopřejte ostat-

ním příměsím odpočinek při pokojové 

teplotě, na smetanu z lednice tedy rov-

nou zapomeňte. V  mikrovlnné troubě 

rozehřívejte jen malé množství čoko-

lády a  po každých patnácti vteřinách 

směs vždy promíchejte. Pokud zvolíte 

vodní lázeň,  stáhněte hrnec s  vroucí 

vodou ze sporáku a až poté do něj vlož-

te nádobu s nasekanou nebo naláma-
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(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI A INTENZITĚ VŮNĚ
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Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu neodolatelnou svěžest a dlouhotrvající vůni. 
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nou čokoládou, kterou pak rozpustíte 

za stálého míchání. Pokud rádi pracu-

jete přímo nad vroucí vodou, udržujte 

jen mírný var, hodně míchejte a dbejte 

na to, aby kolem nádoby s  čokoládou 

neprosakovala pára. 

Historie čokolády

I čokoláda má svou historii, a to historii 

velmi bohatou. Není se tedy ani divit 

tomu, že v  jejích prvopočátcích měla 

zcela jinou podobu, než jakou známe 

dnes. Tedy žádné tabulky ani pozlátka. 

Kouzlo kakaových bobů kolem roku 

1000 př. n. l objevili již zmínění Aztéko-

vé a Mayové. Kakaové boby svého času 

byly velmi ceněné, od 6. a 7. století se 

dokonce používaly jako platidlo. Byly 

považovány za dar od bohů a  stejně 

jako s darem se s nimi zacházelo. Nápoj 

z kakaového prášku a vody pili pouze 

vyvolení během rituálních obřadů a byl 

podáván i  nejkrásnějším otrokům, vy-

braným jako oběti pro rituální obřady. 

Tento nápoj ale s  čokoládovým nápo-

jem, jaký známe dnes, moc společného 

neměl. Byl hořký a často se, jak zmiňuji 

v  úvodu, ochucoval vanilkou, čili, ale 

třeba i pepřem. Takovému nápoji byly 

přiznávány i  léčivé účinky a  aztécký 

vládce Montezuma ho prý vypil až 40 

šálků denně.  

Moderní historie čokolády se ovšem 

začala psát o  mnoho stoleté pozdě-

ji, až v  roce 1517, kdy se s  oblíbeným 

nápojem domorodců seznámil Hernán 

Cortés. Nápoj mu však zpočátku ne-

chutnal, pro Evropana přece jen měl 

zvláštní chuť. Osladil si ji proto medem 

a čokoláda byla na světě. Tato oslazená 

pochoutka mu naopak velmi zachutna-

la a po dalších deseti letech se vracel do 

Evropy s nákladem kakaa a potřebným 

vybavením na výrobu jednoho z  nej-

lahodnějších pochutin na světě. Byl to 

právě cestovatel Cortéz, kterému celé 

Španělsko vděčí za to, že z  něj udělal 

kolébku evropské čokoládové historie. 

Vznikaly zde první čokoládovny, ve 

kterých se připravovala pravá horká 

čokoláda. Evropané v  té době „tma-

vému zlatu“ teprve začali přicházet na 

chuť, ale to jim šlo poměrně rychle, až 

se nakonec z  pití čokolády stala mód-

ní záležitost. Bohaté paničky s oblibou 

začaly pořádat čokoládové dýchánky, 

během kterých se čokoláda servírovala 

na stříbrných podnosech a v  luxusních 

keramických šálcích. Netrvalo dlouho 

a čokoláda pro Španěly znamenala to-

též co pro Angličany čaj. Když se pak 

čokoláda navíc začala sladit cukrem, 

nastal ten pravý boom.

Čokoláda ve světě

Netrvalo dlouho a  čokoládové šílen-

ství se rozšířilo do celého světa. Její-

mu kouzlu propadly Anglie, Francie 

i Amerika. První čokoládovna tam byla 

otevřena v roce 1765 v Dorchesteru ve 

státě Messachusetts. Čokoláda se v této 

době však stále konzumovala v  teku-

tém stavu, její pevná podoba byla v té 

době stále něco neznámého. První ta-

bulka (hrudkovitá a  velmi nekvalitní) 

spatřila světlo světa až v  roce 1847. 

A první mléčná čokoláda se objevila až 

po dalších 28 letech. A na takové pra-

linky si první zákazník musel počkat až 

do roku 1913. V  té době cena kakaa 

dosáhla takové výše, že se s ním začalo 

obchodovat i na burze. 

Dnes se může zdát, že čokoláda je něco 

obyčejného, vždyť ji seženeme i v tom 

nejmenším krámku. I přesto však stále 

má punc jakési exkluzivity. Dáváme ji 

jako dárek, dětem a v neposlední řadě 

i sami sobě za odměnu. A po jejím poži-

tí je nám tak nějak líp, což má i své vě-

decké vysvětlení. Vědci prokázali, že po 

požití čokolády mozek zvyšuje produk-

ci tzv. hormonu štěstí, kterého se nám 

dostává v hojné míře po sexu či cvičení. 

Foto: Shutterstock.com
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KROKY V DEŠTI
Minulost se nedá utajit. Spletitý příběh jedné 

rodiny od populární slovenské autorky.

Láska v nelehké době socialismu, utajený sňatek, 

manželova zrada. Středoškolačka Jolana se s tím vším musí 

smířit ještě před maturitou. O více než třicet let později 

čelí její dcera Diana následkům špatného rozhodnutí, 

které tragicky změní život její rodiny. Diana se postupně 

vyrovnává s novou situací, hledá východisko a nechtěně 

přitom objeví tajemství z minulosti svých blízkých…

RYCHLÉ ŠÍPY - KOMIKSOVÉ PLAKÁTY
Dvanáct komiksových plakátů s příběhy Rychlých šípů!

Tucet kvalitních velkoformátových reprodukcí 

legendárních komiksů Jaroslava Foglara a Jana Fischera. 

Černí jezdci řádí, Dlouhé Bidlo hledá kočičí pracku a další 

nezapomenutelné příběhy teď mohou zdobit stěny 

všech nadšených foglarovců. Plakáty jsou vlepeny do 

kartonových desek lepených plátnem, které jsou samy 

o sobě pozoruhodným foglarovským artefaktem.

OTOČ SE ZÁDY KE SLUNCI
Když Alice potřebuje udělat tlustou čáru za minulostí, 

přesídlení na venkovský statek se zdá být skvělý nápad. 

Dům je však zatížen věcným břemenem – útulkem pro 

opuštěná zvířata, což přináší řadu nečekaných potíží. 

Navíc se kromě citů k místnímu veterináři musí vypořádat 

i s výpady mstivého souseda, který je pro splnění svých 

plánů schopen zajít nebezpečně daleko.

MOCHI – SLADKOSTI Z JAPONSKA
Tradiční japonské cukroví par excellence. Le mochi – 

vyrobené z lepivé rýžové mouky – je jednou ze základních 

složek hostiny na oslavu nového roku.

Tato kniha nabízí lahodné recepty, přirozeně bezlepkové 

a některé i veganské. Celkem 30 receptů načechraných 

k  dokonalosti. Přesné popisy, postupy a  alternativní 

recepty, adresy míst, kde sehnat japonské výrobky 

a  suroviny… Vše pro důvěrné seznámení se s  cukrovím 

dango, mochi a další nerikiris!

OFICIÁLNÍ HISTORIE MISTROVSTVÍ SVĚTA VE 
FOTBALE FIFA
Tato kniha představuje směrodatný a komplexní přehled 

všech dvaceti fotbalových mistrovství světa pořádaných 

pod hlavičkou FIFA, počínaje prvním turnajem v roce 1930 

a konče brazilským šampionátem před čtyřmi lety. Najdete 

v ní rovněž velkou spoustu úžasných fotografií, unikátních 

oficiálních dokumentů a  statistik, jež poskytlo curyšské 

Muzeum světového fotbalu. Žádná jiná světová sportovní 

událost se v  lesku, vlivu a  počtu oddaných fanoušků 

nemůže rovnat fotbalovému mistrovství světa. 
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KÁVOLOGIE
I když kávu pijí lidé po celém světě, samotné semeno zůstává 
záhadou. Jeho univerzálnost nemá obdoby. A  o  jeho 
specifikách, nebo přesněji zvláštnostech, učí autorka této 
knihy ve své kavárně. A  nyní vás prostřednictvím této 
knihy celým bohatým světem kávy provede. 
Tato kniha nabízí ciitlivý a  intuitivní přístup ke kávě. 
Je jakousi iniciační cestou, která odhaluje tajemství 
kávy od původu zrn až po její ochutnání. Od rostliny až 
k nápoji – autorka vás provede všemi druhy kávy, jednoho 
z nejoblíbenějších nápojů na zemi.

MARY POPPINS SE VRACÍ
S neobyčejnou chůvou po boku číhá za každým 

londýnským rohem špetka dobrodružství a trocha úžasu...

Sourozenci Banksovi stále žijí v domě číslo 17 v Třešňové 

ulici, ale už trochu vyrostli. Michael pracuje v bance jako 

kdysi jeho otec a sám vychovává tři děti. Jane se mu snaží 

pomáhat, ale i  když oba dělají vše, co je v  jejich silách, 

hrozí, že přijdou o  dům. Naštěstí se u  nich opět jako 

mávnutím kouzelného proutku objeví Mary Poppins, jejich 

zázračná chůva z dětství, i se svým neobyčejným mluvícím 

deštníkem. Podaří se Mary Poppins vdechnout kouzlo 

a radost do života londýnské rodiny také tentokrát?

PRAGUE COFFEE GUIDE
První designový průvodce po nejlepších pražských 

kavárnách.

První designový průvodce po nejlepších pražských 

kavárnách. Splněný sen jedné obyčejné holky, která se 

zamilovala do světa výběrové kávy.

DOKONALÉ MANŽELSTVÍ JE DOKONALÁ ILUZE.
Paul Strom má dokonalý život: luxusní práci reklamního 

manažera, krásnou ženu, dva zdravé syny a  velký dům 

v bohaté čtvrti. A sám je dokonalým manželem – živitelem, 

poskytovatelem a ochráncem. Proto naplánoval pro svou 

ženu Miu romantický víkend na chatě u jezera – jen pro ně 

dva. A slíbil jí, že dnešek bude nejlepší den.

Když se však Paul a Mia vydají autem z města na venkov, 

začne mezi nimi panovat napětí a  pochyby. Jak moc 

doopravdy věří jeden druhému? Jak dokonalé je jejich 

manželství? A jak dokonalé může vůbec být?

BOHYNĚ OSUDU ZE SALONU D'AMOUR
Tady, kousek od starého Jižního náměstí, mám kadeřnictví. 

Pokud jste kolemjdoucí, prosím vstupte. Když budete 

muset chvíli počkat, nabídnu vám mátový a  bezinkový 

čaj ze své zahrádky. Dívám se na vás do zrcadla 

a  přemýšlím, jak nejlépe vám mohu pomoci. Mé nůžky 

jsou jako kouzelnická hůlka. Mé barvy vás dokážou změnit 

k nepoznání, pokud chcete.
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SLADKOSTI ZE SVATOJÁNU
Sladkosti bez rafinovaného cukru od populární 

foodblogerky

Máte rádi sladkosti? A chcete mlsat zdravě? Vyzkoušejte 

některý z více než stovky originálních receptů na dezerty, 

které neobsahují téměř žádný cukr, a zároveň skvěle 

chutnají. Jsou totiž plné dobrot, jako jsou ořechy, ovoce 

nebo chutná semínka. Vyzkoušejte třeba třešňový koláč 

s tofu, velikonočního beránka s jablečným pyré nebo 

borůvkový koláč s kakaovým máslem. Všechny recepty 

jsou veganské a nenajdete v nich bílý rafinovaný cukr.

SKRYTO VE SLOVECH ANEB CO NÁM SLOVA 
VLASTNĚ ŘÍKAJÍ
Slova dokážou leccos. Mohou například uchlácholit, 

pohladit, naštvat nebo třeba rozesmát.   Jsou 

„nástrojem“ naší komunikace, jehož pomocí vyjadřujeme 

své myšlenky. Nad nástroji obvykle nepřemýšlíme, pouze 

je používáme. Se slovy si ale také můžeme krásně hrát 

a přitom je brát mnohem vážněji než jako pouhý nástroj. 

Tato knížka je souborem krátkých úvah, „esejů“ nad slovy 

z více pohledů. Autor v textu často rozkrývá paradoxní 

a  nečekané souvislosti a  úvahy nad slovy většinou 

přecházejí k úvahám nad člověkem a jeho světem.
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Dvojčata Eliška a Honza se narodila ve 27. týdnu těhotenství. Nejprve to vypadalo, že navzdory 
brzkému příchodu na svět si s životem dobře poradí. Eliška dokonce na rozdíl od Honzíka ani 
nepotřebovala dýchací přístroj. Bohužel, už druhý den bylo všechno jinak. Eliška prodělala 
krvácení do mozku a bylo jasné, že to jistě zanechá nějaké následky. Šlo o to, jak velký problém 
si Eliška do života ponese.
Život v nejistotě
To, že Eliška není v pořádku, bylo jasné už v prvních týdnech. Vše ji trvalo mnohem déle, než 
bráškovi. Mnohem víc času potřebovala k tomu, aby se prvně otočila, nebo aby se posadila. Lé-
kaři diagnostikovali děvčátku dětskou mozkovou obrnu. Maminka se rozhodla, že tenhle boj 
ale rozhodně nevzdají. Třikrát denně cvičí 45 minut Vojtovu metodu a bojují doslova o každý 
krok. Hodně jim v tom pomáhá i bráška, který se od Elišky nehne 
a  ve všem ji podporuje. „Naštěstí mají oba skvělé povahy“, říká 
maminka Věra Biskupová. „Eliška je bojovnice, která si jde za svým 
a Honzík zase citlivý empatický kluk, který je jí oporou.“
Peníze někdy pomohou
Bohužel, ačkoliv už se Eliška dostala do stádia, kdy ujde sama sto 
metrů, poslední dobou ji trápí ztuhlost dolních končetin a velké
bolesti, které jí chůzi znemožňují. Pomoci by jí mohla speciální 
operace Ulzibat, na kterou rodina získala fi nance od automobilky 
Kia prostřednictvím Nadace Naše dítě, kterou Kia podporuje již 
9 let a v rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ společně 
pomáhají dětem s dětskou mozkovou obrnou a autismem.„Ope-
race je pro nás velkou nadějí, jelikož během ní se odstraní svalové 
kontrakty, které Elišce způsobují bolesti. Péče o Elišku je fi nančně 
velice náročná, a proto jsme za jakoukoli pomoc a příspěvek velmi 
vděční,“ říká maminka Elišky. 

Foto: Kia

Ne každé dítě má to štěstí, aby prožilo život bez starostí. Některým dětem osud 
přichystal smutný start do života. A někdy záleží i a nás, jak se s ním poperou.

BOJOVNICE 
ELIŠKA
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Komerční prezentace

Nejprve jako vždy raději malé shrnutí pro ty, 
kteří snad  nečetli předchozí článek a tudíž tře-
ba vůbec netuší, o čem je řeč .  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní mi-
nerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schop-
nost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostře-
dí, a  tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen 
o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u ka-
menů je tato energie nebývale silná, z čehož do 
jisté míry vychází i  jejich léčebné využití, které 
se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotli-
vých kamenů. Somavedic v sobě takových kame-
nů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je 
sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich 

energie. Pokud totiž kon-
krétní minerály v  určitém 
přesném rozestavení nechá-
me působit ve společné korela-
ci, dokážou vzájemně se podporující 
vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostře-
dí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné 
vlivy, jež taktéž vibrují v  určitém frekvenčním 
rozmezí. To je dnes již měřitelné pomocí biore-
zonančních přístrojů a  těchto poznatků výrobce 
využívá pro optimální funkci Somavedicu.  Ten 
by měl člověka vyladit, dostat ho do harmonie, 
dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a ho-
jením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit 

Podle psychologů Vánoce, bohužel, vůbec nejsou obdobím klidu a pohody. Stres se 

na nás valí ze všech stran. Stihnu napéct, uklidit, nakoupit dárky? A budu 

mít vůbec dost peněz na vánoční dárky? A budu mít dost inspirace,  

aby skutečně potěšily? Hlavně to zdraví, přejeme si do Nového 

roku. Jenomže o zdraví jde v tomto období často nejméně. 

Přitom někdy stačí se jenom zastavit a začít jinak. Takže, 

pokud je každé vaše další ráno horší, než to předchozí, toto 

pokračování je přímo pro vás… Protože i dnes, tak, jak 

jsem slíbila, přináším další osobní zkušenost s přístrojem 

Somavedic...

SOMAVEDIC?
POHODA VÁNOC



lymfatický systém. Prostě zvýšit 
kvalitu života. A teď tedy k re-
alitě… 

VÁNOCE, VÁNOCE 
PŘICHÁZEJÍ
Pokud pro vás stejně jako pro 
mě Vánoce nejsou úplně leh-
kým obdobím, pokud na vás 
dopadá deprese z  nedostat-
ku sluníčka, či financí, pokud 
vám u  stolu někdo chybí, nebo 
naopak přebývá, potom mám pro 
vás možná jeden tip. Co takhle da-
rovat pod stromeček kousek zdraví?  

Myslím tím samozřejmě Somavedic. 
Za půl roku, co ho vlastním, se můj 

život posunul trochu jiným smě-
rem. Mnohem lépe spím. Už 

mohu na prstech jedné ruky 
napočítat noci, které jsem 

strávila s knížkou a mí-
řila do práce naprosto 
vyčerpaná. Mnohem 
méně jsem nemoc-
ná – za poslední 
půlrok jsme měla 
dvakrát náznak 
chřipky, která 
však odezněla 
po dvou dnech 
sama od sebe. 
Mnohem méně 
mě trápí deprese. 

Temné dny už té-
měř neznám, ma-

ximum jsou temné 
hodiny, které se ale 

poměrně rychle zase 
prosvětlí.

Podobně to cítí lidé okolo. 
Rádi chodí na návštěvu, protože 

se u  nás prostě cítí dobře. Navíc jsem 
zjistila jednu věc. Od té doby, co mám Soma-
vedic, zřejmě kolem sebe šířím jakousi zvláštní 
dobrou energii. Jak se  to projevuje? Na ulici 
mě zastavují lidé, svěřují se mi se svými příběhy 
a trápeními. Odcházím na půlhodinku se psem 
a vracím se za dvě hodiny po rozhovoru s lidmi, 
kteří se náhle stávají mými přáteli. A  mnohým 
z nich si dovolím doporučit jaké vánoční dárek So-

mavedic.

Ať už je trápí špatné vztahy 
v  rodině, nebo zdravot-

ní stav jejich zvířátka, 
nebo třeba dlou-

hodobá nemoc.  
V  tom všem 

jim doká-
že So-

ma-

vedic poradit  a pomoci.
Protože, tak to prostě je. Namísto deprese při-
jde pocit ztráty zátěže. Vyčistí se problémy ko-
lem vás, nenalepí se negativní energie od lidí 
okolo, lépe se vám dýchá a konflikty víceméně 
nenastanou. Mezilidské vztahy totiž fungují ji-
nak - máte kolem sebe lidi, se kterými je vám 
dobře. Ty ostatní přístroj zdá se nějak odpudí…  
Vyčistí se také vzduch od bakterií a virů, tudíž 
ani chřipky a nachlazení, kterých je v tomto ob-
dobí kolem nás velké množství, se na vás tolik 
nevyřádí. 
A pokud už vás nějaká nemoc dostane, rekon-
valescence je mnohem rychlejší.
A  asi největším přínosem je změna v  naladě-
ní lidí kolem vás. Lidé cítí tu hezkou energii 
a  i když nevědí, odkud pochází a kde se bere, 
díky ní se i oni cítí líp a  nemají tendenci útočit. 
Možná je to ale i tím, že vám Somavedic posílá 
do cesty prostě fajn lidi…
Jak už jsem říkala minule, najednou máte pocit, 
jakoby vám někdo sejmul tíži z ramenou, vy se 
rozhlédnete po světě a nadechnete se. A je vám 
najednou hezky. A  celý svět je hezký… Takže 
krásné vánoční svátky s přístrojem Somavedic…

Komerční prezentace
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Vánoce jsou takové zvláštní období. Člověk si říká, o co 

vlastně jde? Jeden večer, jeden den, proč se tím vlastně 

nějak zvláště zabývat. Jenomže, všechno je jinak, když 

udeří šestá a on sedí v prázdném bytě zase sám.

NA VÁNOCE BUDU ZASE SAMA 

DEPKA A ZASE DEPKA?



INZERCE
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Životní styl je dneska jiný než před de-

seti lety. Dvacetileté nevěsty jsou výjim-

kou, spousta žen svatbu ke šťastnému 

životu vůbec nepotřebuje. Něco ale zů-

stalo stejné. Touha po blízkosti někoho 

jiného.

SPOKOJENÁ SE SVÝM ŽIVOTEM
Jitka nikdy neměla o nápadníky nouzi. 

Hezká, chytrá, úspěšná a  měla vcelku 

jasno v  tom, co chce. Pěkný byt, rych-

lé auto a žádné starosti. V podstatě jí 

to vyšlo.  A v podstatě měla i pocit, že 

je docela pohodě. Jako šéfová jedné 

z  poboček zahraniční firmy pracovala 

od rána do večera a  smutnit nad tím, 

že jí doma nikdo nečeká, opravdu ne-

měla kdy. Naopak. Při představě, jak 

se žene domů s hrůzou, kolik mají děti 

úkolů a  jakou večeři dneska připraví, 

jí naskakovala husí kůže. Ani víkendy 

ji nijak netrápily. Vždycky se našel ně-

kdo, s kým se dalo zajít do kina nebo 

na drink a když ne, práce bylo vždyc-

ky dost. Noční můru pro ni nastarto-

val nový generální ředitel. Udělal to, 

co ostatní přivítali s  jásotem a  Jitka 

nemohla pochopit. Koncem prosince 

zavřel na týden firmu a  nařídil všem 

ať odpočívají a  sbírají síly do dalšího 

roku. Prý, koho uvidí na pracovišti, 

vlastnoručně vyžene z budovy. Zatímco 

kolegyně, kterým Jitka pohrdavě říkala 

maminy, pištěly blahem, Jitka netušila, 

co s neplánovaně volným týdnem. 22. 

se ještě bavila na velkém rozlučkovém 

večírku a 23. bylo najednou prázdno.

NEVYDAŘENÝ VÝLET
Všichni jako by se najednou pomátli. 

Do kina se nikomu nechtělo a na drink 

nebyla nálada.

Nakonec Jirka ze zoufalství vyrazila na 

velký nákup. To si ovšem dala. Maminky 

vlekoucí za ruku děti omámené třpyti-

vými ozdobami a dárečky v obchodech, 

tatínkové, kteří zasvěceně rozmlouvali 

s  prodavačkami, který z  dárků udělá 

ženě největší radost. Jitka měla najed-

nou pocit, že nepatří nikam. Jako by 

mezi všemi vládlo tiché spiklenectví, 

kterému ona nemohla rozumět. Dárky 

nebylo komu kupovat. Rodiče už Jitka 

neměla a novou rodinu nějak nestihla 

založit. A  že by takhle znenadání šla 

obdarovat některého z  přátel? Asi by 

se na ni po těch letech dívali dost po-

divně. Nakonec Jitka koupila pár dob-

rot a otráveně zamířila domů.

Cestou to ovšem nebylo o  moc lepší. 

Potkávala tatínky s vánočními stromky, 

maminky s kapry v  igelitce, děti, co se 

choulily do kabátů.

SAMA A ZASE SAMA
Třiadvacátého vstala schválně až v po-

ledne, aby byl den, co nejkratší. Pustila 

si televizi plnou tklivých příběhů z dět-

ského domova. Po chvíli sledování už jí 

tekly slzy proudem. Celý rok se snažila 

úspěšně hrát šťastnou a  vyrovnanou 

a  nakonec jí vzpomínky zase dostaly. 

Vlastně nebyla se svým životem vůbec 

spokojená. Zavřela se do náhradního 

světa ve chvíli, kdy ztroskotal její vztah 
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dresy & trička

OBCHOD:  Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.FOTBAL-DRESY.cz

pro fanoušky i hráče

VÁNOČNÍ AKCE 
na dresy s potiskem jména a čísla. Doručení 7 dní.

dresy & trička
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POD TLAKEM (5932)
Dave Alred

Tlak představuje konstantu našeho ži-
vota. Musíte stihnout uzávěrku, vystou-
pit před lidmi, ujmout se role hostitele 
na večírku – to všechno na vás vyvíjí tlak. 
Schopnost zvládat zátěž je dovednost 
jako každá jiná. I sportovní hvězdy se 
v situacích, kdy jde o hodně, spolé-
hají na vyzkoušené a prověřené stra-
tegie a postupy. Pro mnohé z nich je 
úspěch spojen se jménem jediného muže 
dr. Dava Alreda, MBE., který se těší vše-
obecnému uznání jako jeden z nejlep-
ších trenérů planety. A nyní nám Dave 
Alred v této inspirující knize objasňuje 
osm průkopnických principů, jak toho 
dosáhnout. Kniha „Pod tlakem“ se za-
bývá jednotlivými aspekty špičkové vý-
konnosti, od mentálního nastavení „bez 
limitů“ až po sílu a moc jazyka umožňující 
maximalizaci výkonu, a tak nám pomá-
há být co nejúspěšnější v zaměstnání, při 
sportu i v soukromém životě. Přečtěte si 
ji – a už nikdy neminete cíl.

256 stran, brožovaná 319 Kč

MÁ PŮVABNÁ ŽENA V BLÁZINCI (5938)
Mark Lukach

Srdce sevřené, přesto však plné naděje 
– vzpomínky na mladé manželství, jež 
zcela proměnila duševní nemoc, které 
potvrzují sílu lásky. Společný život Mar-
ka a Giulie začal jako romance z pohád-
ky. Zamilovali se do sebe v osmnácti, 
vzali se ve čtyřiadvaceti a žili si svůj vy-
sněný život v San Francisku. Když bylo 
Giulii sedmadvacet, začala trpět děsi-
vými a nenadálými psychotickými změ-
nami, které ji téměř na měsíc dostaly 
na psychiatrii. Časem se Giulia plně 
zotavila a páru se narodil syn. Avšak 
brzy po Jonasově narození potkalo Gi-
ulii další zhroucení a další pár let poté. 
Dostali se až na okraj propasti, kde se 
všechno, co kdysi považovali za samo-
zřejmé, rozplynulo. Příběh křehkosti 
mysli a houževnatosti lidského ducha, 
především však milostný příběh, který 
vyvolává zásadní otázky: Jak pečovat 
o lidi, které milujeme? Pro co a pro 
koho žijeme? 

272 stran, brožovaná  329 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz  
585 757 411  

 www.anag.cz

Chcete přežít (nejen) svátky  
a stále být v pohodě?

Celý sortiment již vydaných knih  

nakladatelství ANAG najdete  

ve všech dobrých knihkupectvích  

po celé ČR.



s  Ondrou. Říkala si, že už žádnému 

chlapovi nemůže věřit. No a  ti, kteří 

byli kolem ní, ji v tom jenom utvrzovali. 

Chladní, vypočítaví, no, vlastně takoví, 

jaká zdánlivě byla i ona. Do těch se za-

milovat neuměla a ani nechtěla. Najed-

nou jí bylo smutno z toho, že bude zase 

sama, v  přepychovém bytě, kde by se 

mohlo prohánět hejno dětí. Kdyby svůj 

život žila trochu jinak…

ZMĚNA DO ROKA A DO DNE...
Navzdory krásné představě spokojené 

rodiny kolem vánočního stromečku, 

zůstává spousta lidí na Vánoce úplně 

sama. Jistě, princ na bílém koni nejezdí 

na požádání okolo. Ale stejně nemusí 

být všechno ztraceno.

1. Do dne

Říkáte si, že do druhého dne se nic 

změnit nemůže? Proč ne? Na Štědrý 

den bývají otevřené snad všechny útul-

ky. Možná na svůj smutek zapomene-

te mnohem rychleji, když si přinesete 

domů malou chlupatou kuličku, kte-

rá bude stejně sama, jako vy. Říkáte 

si, kde byste na ni ve svém vytíženém 

pracovním týdnu vzala čas? No, třeba 

když na vás bude doma někdo čekat, 

nejednou nebudete potřebovat praco-

vat šestnáct hodin denně. Třeba zjistíte, 

že mnohé se může odehrávat i bez vás 

a že ostatní nejsou úplní hlupáci.

2. Do měsíce

Smějete se, co se dá vlastně změnit za 

měsíc? Mnohé. Především váš přístup 

k  sobě i  k  okolí. Pokud se přestanete 

tvářit jako Ledová královna, možná bu-

dete překvapená z toho, jak jinak bude 

všechno vypadat. A kdo ví, pokud sle-

zete ze své skleněné hory, možný tam 

dole někoho najdete. No, třeba to ne-

bude zrovna princ. Ale zase na druhou 

stranu, kdo by na něj věčně čekal…

3. Do roka

Za 12 měsíců se dá zvládnout mnohé. 

Budete-li mít štěstí, zapálíte svíčky na 

adventním věnci už ve společnosti ně-

koho hodně blízkého. Možná ani to 

nakupování hraček už pro vás nebude 

zálibou na hony vzdálenou. A kdyby to 

nevyšlo? Kdyby uplynul další rok a  vy 

toho správného ne a ne najít? 

Nevzdávejte to. Jednou přijde. Stačí se 

umět dívat.

Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

PROČ VLASTNĚ ZŮSTANE ŽENA SAMA
• Svobodná, zabezpečená, emancipovaná

Někdy je to životní program. Jsem hezká, mladá, peněz mám dost, tak proč si budu, 

proboha, vázat na krk stvoření, kterému budu muset vařit, prát ponožky a  žehlit 

košile? Na to je život příliš krátký. Jsem stejně schopná jako muži, stejně dravá jako 

muži, k čemu by mi podobný exemplář vlastně byl? Divili byste se, kolik mladých pod-

nikatelek takhle uvažuje. Jdou životem, který se točí kolem práce, večírků a přátel 

a jsou v podstatě spokojené. Dokud jim třeba nezačne něco chybět. Někdo, kdo po-

fouká rány, osuší slzy. Nebo třeba jenom někdo, kdo jí řekne mámo. Najednou jakoby 

pozlátko ztratilo na lesku. Zbude jen pocit opuštěnosti. A samota.

• Vždycky je dost času

Nejsem blázen, abych se vázala, sotva jsem konečně vypadla ze školy a můžu trochu 

začít žít. Nejprve se rozhlédnu po světě, někam se podívám, něco se naučím a pak se 

uvidí. Taky by to chtělo nějaký pěkný byteček, auto a něco toho majetku do začátku, 

potom už se bude těžko šetřit…

Poměrně častý názor. A někdy to tak i vyjde. Žena získá postavení, má kde bydlet, 

a když ji svoboda přestane bavit, v poklidu se vdá a pořídí si nějaké to mimčo. Ne 

vždy ale bývá scénář takhle idylický. Občas se stane, že když ta dotyčná už má chuť 

tak trochu se vázat, zase není na koho. V okolí samí šťastně ženatí případně šťastně 

rozvedení, kterým jedna zkušenost stačila a opakovat ji rozhodně nehodlají. A teď, 

babo raď. Nejhorší je, že ani ty řídké exempláře nezadaných nejsou žádnou absolutní 

výhrou. Třicetiletý chlap, který je zvyklý na své pohodlí a na to, že o všem rozhoduje 

sám, nemusí zase až tak toužit po nějaké ženušce. A i pokud ano, sžívání nemusí být 

tak úplně bez problémů.

• Nikdo na mě nezbyl

Vždycky jsem chtěla mít rodinu a děti. O někoho se starat, s někým žít svůj život. Ale 

chlapy jako by ta moje touha nějak odrazovala. Každý zmizel dřív, než vůbec mohlo 

k něčemu vážnějšímu dojít. Opravdu to nechápu.

Život už je prostě takový. Čím víc člověk o něco usiluje, tím víc mu to uniká. Ve vzta-

zích je tomu zrovna tak. Žena, která má jako svazácký úkol se vdát, obvykle vyvolá 

v okolí zcela opačný efekt. Ženitbychtiví muži jakoby se vypařili. Možná je to tím, 

že se prostě zaleknou toho, jak moc je to „na vážno“ už ve chvíli, kdy vlastně téměř 

o nic nejde. Efekt je každopádně zřejmý. Žena zůstane sama.
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Tištěný KATALOG přes SMS:
Pošlete běžnou SMS s adresou a slovem

RODINA na tel: Čechy: 774 444 795

Morava: 778 035 563
Katalog zasíláme ihned.

Přidejte emailovou adresu a dostanete ještě
zdarma E-book: ,,Jak přežít v dnešním světě.”

nebo sleva na Laxman Premium

AVS přístroj Laxman

zlepšuje přirozeným

způsobem činnost

mozku a mysli.

Tuto technologii

audiovizuální

stimulace vyvíjeli

i nositelé

Nobelových cen.

Nákup + vyzkoušení:
Prodejny Praha, Brno a další.

Eshop: www.galaxy.cz

ADHD?
Vyřešíte s přístrojem Laxman!

ZDARMA

Nejoceňovanější výhody Laxmanu:
 Redukuje a léčí deprese a úzkosti.

 Rychle zbaví stresu, únavy, nespavosti.

 Navozuje automatickou relaxaci.

 Zrychluje učení, účinně řeší ADHD.

 Dodá nadprůměrnou psychikou odolnost.

 Dalších 40 možností - hlavně pro psychiku.

 Jednoduché používání na doma.

 Garantovaná účinnost: přes 98%.

 Používají také lékaři a léčitelé.

Více na: www.psychowalkman.cz

Účinnost pro nápravu ADHD činí přes 96%.
Přečtěte si unikátní studie na www.galaxy.cz.

AVS přístroj - psychowalkman Laxman dokáže kromě nápravy ADHD
dodat další účinky pro zdraví a zvýšení psychické

kondice - celé rodině.

Nasadíte si speciální

brýle a sluchátka

a spustíte vybraný

program - to je vše.

AVS přístroje u nás

mají 23 let zkušeností

a doporučují je

uživatelé i lékaři.

Moje rodina a ja-12.pmd 19.11.2018, 17:261
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Také budete trávit Vánoce se svým mazlíčkem a plánujete mu pod stromeček něco 

koupit? Což o to, nabídka je bohatá, jde jen o to, správně vybrat...

CHLUPATÉ VÁNOCE



KOŠE, PELÍŠKY, BOUDY
Velký rozdíl bude, zda chcete pelíšek 

koupit pro dospělého psa, či štěňátko. 

U dospělého pejska jste limitováni jen 

jeho velikostí. U  štěňátka je to trochu 

složitější. Všechna štěňátka jsou velmi 

podnikavá a  s  oblibou se do něčeho 

v  tomto období zakousnou. Berete-li 

tento fakt v  potaz při výběru pelíšku, 

je nejlepší zakoupit pelíšek z  pevné 

plastické hmoty. Měkké proutěné koše, 

sofa či spací matrace a pytle mohou sice 

vypadat mnohem pohodlněji a přitažli-

věji, ale pro štěňátko mnohdy předsta-

vují ideální předměty ke žvýkání. Jak-

mile se pes jednou naučí, jak zábavné je 

žvýkat svůj pelíšek, je později nesnadné 

nebo téměř nemožné ho tohoto zlo-

zvyku odnaučit. 

OBOJKY A VODÍTKA
Mezi obojkem pro štěně a obojkem pro 

dospělého psa existují pochopitelně 

rozdíly.

Pro dospělého psa si rádi dopřejete 

designové kousky – kožený obojek se 

jménem, obojek na míru s  kamínky, 

či perličkami. Pro štěňata jsou ideální 

nylonové obojky, protože materiál je 

téměř nezničitelný, snadno se pere, je 

lehký a příjemně se nosí. Pozor ovšem 

na jednu neřest.

Většinou kupují lidé pro štěně obojek 

větší. Lepší je to nedělat, protože při 

špatně padnoucím obojku hrozí, že 

z něho váš psí mazlíček vyklouzne. Do-

jde-li k  tomu na rušné silnici, může to 

mít katastrofální následky! Navíc není 

nošení takového obojku pro pejska po-

hodlné. Kupujte proto perfektně pad-

noucí obojek raději častěji. 

MISKY NA KRMENÍ A NA VODU
Misky se vyrábějí z  různých materiálů, 

od nerezové oceli po trvanlivou plastic-

kou hmotu, silikon, lehké plsti či kera-

miku. Předností lehkých misek z plastů 

je mnohdy výhodná cena, ale snadno 

se převrhnou, tudíž jsou spíše vhod-

né pro menší až střední plemena psů. 

Keramické misky jsou přiměřeně těžké 

a dají se snadno čistit, ale jejich hlavní 

nevýhodou je, že se dají lehko rozbít. 

Nerezové misky se snadno čistí a neničí 

se, navíc je lze mýt v myčce.

ŽVÝKACÍ DOPLŇKY
Na žvýkací doplňky se často hledí jako 

na „dáreček” pro psa, v podstatě však 

patří k základní výbavě štěněte i dospě-

lého psa. Za prvé zahánějí nudu, takže 

pejsek nemá tak velkou chuť pustit se 

do nábytku či obuvi. Za druhé, žvýká-

ní tuhých žvýkacích doplňků má vliv na 

čištění chrupu, takže se zubní povlak 

a jiné problémy s chrupem objevují po-

maleji. Navíc v dnešní době je k dostání 

spousta žvýkacích pamlsků, které svým 

tvarem a  příchutí napomáhají dobré-

mu mechanickému odstranění zubního 

plaku a kamene a masírují dásně.

KVALITNÍ KRMENÍ
Základem kvalitní péče o nového člena 

rodiny je samozřejmě kvalitní výživa. 

Ta je pro psa velmi důležitá. Nejenže 

díky správnému  krmení  lze potlačit 

určité zdravotní problémy nebo přede-

jít nemoci, ale existuje přímá závislost 

mezi výživou a  kvalitou (a  délkou) ži-

vota. Nekvalitní granule jsou podezírá-

ny z negativního vlivu na zdraví zvířat 

(alergie, onemocnění zažívacího trak-

tu a  slinivky, záněty uší, onemocnění 

kloubů aj.), takže se vyplatí pořádně si 

promyslet, co budete svému čtyřnohé-

mu kamarádovi předkládat každý den 

v misce.

Pokud patříte mezi příznivce B.A.R.F 

stravy, možná oceníte granule lisova-

né za studena. Jejich příprava probí-

há šetrně – opakovaným vysoušením 

a  slisováním, kdy teplota nepřestoupí 
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PEČUJEME 
O VAŠE ZDRAVÍ 
JIŽ                 LET

www.ipcgroup.czVše pro zdraví...

LET

25
JIŽ

 25 LET S VÁM
I
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D
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E | VSTŘÍCNOST | ZKUŠEN
O

ST

*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

DÁREK 
PRO VÁS
Sleva 25�%

Na všechny produkty 
z řady IPC KOMPLEX 

pro držitele PHARMACARD*

/ /

y
pro držitele PHARMACARD*

Nejzdravější 
česká krmiva pro psy
DEJTE JIM TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY 
• Granule lisované  
   za studena Yoggies 

• Kompletní příloha B.A.R.F.

• Konzervy s kousky masa

• Voňavé a zdravé pamlsky

• Přírodní doplňky potravy

ZDRAVÍ ZAČÍNÁ V MISCE www.yoggies.cz

87 %
syrového

masa
(před sušením)

0 %
chemie

obilí
sóji



38 stupňů C! Díky tomu si suroviny za-

chovají veškeré biologicky aktivní látky 

ve své přirozené podobě. Proto se pak 

nemusí přidávat žádná éčka, ochucova-

dla, plnidla, ani nic chemického. Navíc 

se dají libovolně míchat i  se syrovým 

masem nebo konzervou… Správně fun-

gující trávicí trakt, zdravá kůže, vitalita 

psa i „vzorová hovínka“ jsou pak důka-

zem celkového zdraví psa.

Granule lisované za studena a  jejich 

unikátní systém výroby zajistí kromě 

uchování přírodních živin i  to, že po-

trava v žaludku psa nenabobtná.  Díky 

tomu docílíte nejlepší a přirozené výži-

vy psa, i potlačení rizika torze žaludku.

HRAČKY
K dostání je spousta druhů hraček pro 

psy, od hrubých provazů, které jsou 

ideální pro aportování, až po měkké 

míčky. Při výběru hračky dbejte přede-

vším na bezpečnost, tedy na to, zda-li 

hračka neobsahuje části, které by mohl 

pes spolknout. 

VÁNOCE PRO KOČKU…
Možná vaše volba nepadla na psa, ale 

vaším miláčkem je kočička? Potom jistě 

také potřebujete seznam tipů na dárky 

pro ni. 

LOŽE
„Postýlky” pro kočku si můžete opatřit 

v nejrůznějších provedeních, od tradič-

ních pletených košů až po plastové iglú. 

Jde jen o to, kde se budou cítit dobře. 

MISKY NA JÍDLO A PITÍ
Každá kočka by měla mít své misky. 

Musí být stále udržované v čistotě a ne-

mají přijít do styku s  kuchyňským ná-

dobím. Je více materiálu, tak byste měli 

zvážit, jaký je pro vaši kočku vhodný 

a bezpečný. Miska na pití by měla být 

neustále plná čisté vody.

OBOJEK, POSTROJ, VODÍTKO
Kočky mají stále nosit obojek opatřený 

štítkem s adresou  (pokud chodí samy 

ven). Vhodný je pružný obojek, např. 

protkaný gumovými nitěmi, který v pří-

padě, že kočka někde uvázne, zabrá-

ní jejímu uškrcení. Když je vaše kočka 

ochotná chodit na vodítku, dejte před-

nost postroji před obojkem.

ŠKRABADLO
Tento dárek asi kočky nejvíce ocení. 

Je zvlášť vhodné pro kočky držené 

pouze v  bytě. Bez škrabadla si bude 

vaše „domácí” kočka brousit drápky 

na nábytku. Kočky, které mohou ven, 

si drápy brousí o  stromy. Je spousta 

druhů škrabadel. Podle potřeby kočky 

se dá škrabadlo koupit. Kočky držené 

pouze v  bytě (hlavně koťata a  mladší 

kočky, nebo hodně hravé kočky) oce-

ní škrabadlo se spoustou odpočívadel 

a hraček, které stojí často několik tisíc. 

Pro kočky, které mohou být pravidelně 

venku, postačí obyčejné, vcelku levné, 

ploché škrabadlo.

HRAČKY
Nabídka hraček pro kočky je na trhu 

obrovská a pod vánočním stromkem by 

se něco z ní mělo objevit. Vybírejte dle 

libosti, jen nepoužívejte hračky z měk-

ké gumy, mohou způsobit různé nepří-

jemnosti a z ukousnutých kousků může 

být kočce při nejmenším špatně. 

Tak krásné chlupaté Vánoce!

Foto: Shutterstock.com
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KEFÍROVÉ MLÉKO V NOVÉM 
BALENÍ
Kefírové mléko nízkotučné s příchutí 

jahody v novém balení obsahuje pro-

biotické kultury (Lactobacillus Acido-

philus, Bifidobacteria, Streptococcus 

Thermophilus). Je vhodné pro všechny 

věkové kategorie. Obsahuje 0,8 % 

tuku.

CRATE CREATURES PŘÍŠERÁK
Příšerák se stane spojencem všech správných kluků při vymýšlení kluči-

čích lumpáren. Nejprve je třeba ho vysvobodit z klece. K tomu slouží při-

ložený šperhák, kterým se otevře zámek a posléze se otevře klec. Tu pak 

lze opětovně zavřít. Příšerák z klece vyskočí a hned se svému novému 

majiteli odvděčí legračním „nechutným“ zvukem. 

Těch umí více než 45. Vydává je při zatahá-

ní za jazyk, při jídle nebo při otočení 

vzhůru nohama. Umí také nahrávat 

hlas a  opakovat nahrávku změně-

ným hrůzostrašným hlasem nebo 

pozpátku. Při zatřesení dokonce 

koktá. Na výběr více druhů, 

z nichž každý má svou unikátní 

„nechutnou“ vlastnost.

www.cratecreatures.cz

PRAVÉ DŘEVO PRO ŠIKULKY
Skvělý dárek pro kreativní děti od 4 let! Dřevěná stavebnice 

Malý konstruktér-JUNIOR, zabaví dětské ručičky a  také 

jejich mozečky. Skládá z bukových dílů s otvory a ba-

revných plastových šroubů a  spojek. Hra se stavebnicí 

podporuje technické nádaní, zručnost, poznávání barev 

a počítání.  Je vybavena bezpečným nářadím, přizpů-

sobeným drobným ručkám. Stavebnice byla oceněná 

jako "Hračka roku 2018" v zahraniční 

soutěži. V prodeji jsou tři 

druhy modelů. Seženete 

také v Hamleys Praha. 

Doporučená cena 

349,-Kč (13,99 €)

www.pexi.cz

KOSMETICKÉ VATOVÉ POLŠTÁŘKY LINTEO
Odličovací polštářky LINTEO jsou nabízeny ve dvou velikostech 

balení po 100 a 120 kusech. Jsou vyrobeny ze 100% bavlny.

DOKONALÉ ODLÍČENÍ

• speciální dvojí úprava povrchů vatových polštářků

• odborné zpracování vláken bavlny

• maximální absorpční schopnost

• pevnost a profesionální odlíčení

www.linteo.cz

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 
SNADNĚJI
ES BIO Complete Synergy drink 200g  

obsahuje 34 BIO složek, které vám po-

mohou nastartovat imunitu, dodají 

energii, podpoří krevní oběh a  zlepší 

vaši výkonnost v práci i posilovně. Uni-

kátní smoothie v prášku bez uměle při-

daných látek je ideálním pomocníkem 

při plnění novoročních předsevzetí. 

Doplněk stravy je k dostání v drogeriích 

dm. Testováno v ČR.

SMLSNĚTE SI NA NOVÉ 
KUCHAŘCE PLNÉ OŘÍŠKO-
VÝCH RECEPTŮ
Síť obchodů s  oříšky a  sušeným 

ovocem Veselá Veverka vydává 

kuchařku nabitou originálními 

recepty, zajímavými tipy, hlavně 

však skvělou chutí. Autorem 

kuchařky je člen rodiny Veselá 

Veverka Jaroslav Gerlich. Ku-

chařka S  Veverkou v  kuchyni 

potěší i  jako vánoční dárek pro 

vaše blízké, kterou pořídíte  

v e-shopu a v obchodech  Veselá 

Veverka za cenu 199 Kč.

na www.vesela-veverka.cz

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY ŠETRNÉ KE ZDRAVÍ  
A K PŘÍRODĚ? DARUJTE WATERDROP
Dopřejte svým blízkým pod stromeček překvapení se značkou 

Waterdrop! První mikrodrink na světě představuje energii v malé 

kostce. Stačí ji vhodit do vody a během chvilky vytvoříte lahodný 

nápoj plný minerálů a vitamínů, bez cukru, lepku nebo kofeinu. 

Obal kapslí je navíc tvořen z recyklovatelného materiálu.

www.waterdrop.cz
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MASIVNÍ POSTEL Z BUKU GABRIELA
Dvoulůžková postel z masivního buku o síle 4 cm je naší nejprodá-

vanější postelí. Ohýbané hlavové čelo, přírodní olejovaný povrch, 

kvalitní kování od Hettich s doživotní garancí a hlavně příznivá cena.

Cena 8.990 Kč www.spime.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 50ML

Tento olejíček obsahuje Azulen, éterický olej 

z heřmánku, který patří k nejvíce zklidňujícím 

rostlinám používaných v  kosmetice. Má pro-

tizánětlivé a  protikřečové účinky. Nelze po-

minout ani dezinfekční působení. Heřmánek 

pomáhá zklidňovat kožní záněty. Obsahuje 

antibakteriální složky, které mohou rovněž 

urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril při-

náší úlevu vysušené, svědivé kůži nebo kůži 

spálené sluncem. Vzhledem k příznivým účin-

kům na pokožku je vhodný i pro dospělé.

PREVENTAN – 20 LET PODPORY IMUNITY
Preventan je doplňkem stravy, který napomáhá správné funkci imuni-

ty díky vitaminu C a obsahu unikátní směsi biologicky aktivních látek 

ProteQuine®,které aktivují imunitní systém přímo na sliznicích, čímž se 

Preventan liší od většiny dostupných produktů na podporu imunity. 

Podporuje obranyschopnost organismu a je vhodný také při fyzickém 

i duševním vyčerpání.

www.preventan.cz

OMEGA – 3 RYBÍ OLEJ Z TRESČÍCH JATER S PŘÍCHUTÍ 
OVOCE – RANNÍ DÁVKA ZDRAVÍ PRO ŠKOLÁKY
Díky přítomnosti omega-3 mastných kyselin DHA, EPA a vitaminu D 

lze posilovat imunitu, činnost mozku, srdce či zraku konzumací jed-

né čajové lžičky rybího oleje denně.   



Rozhovor

NAŠE VÁNOČNÍ TRADICE? 

PROCHÁZKA PO PRAZE



Rozhovor

Úplně normální klasické české Vánoce. I tak by se daly charakterizovat svátky, 

které prožívá herecký pár Zuzana Kajnarová a Roman Říčař se svými dvěma dětmi, 

sedmiletou Rozárkou a pětiletým Františkem. Kromě pohody a příjemného rozjímání 

totiž ani u nich nechybí předvánoční stres z toho, jestli se všechno stihne připravit 

včas. Ostatně posuďte sami, jistě se v jejich povídání chvílemi poznáte.

Rozhovor



Co vy a Vánoce?

Zuzana: Mám je moc ráda. Poslední 

dobou si začínám uvědomovat, že čím 

jsem starší, tím více se těším na rituály, 

které se opakují – a k těm patří hlavně 

Vánoce. Teď ovšem neříkám, že bych 

nepřežila, kdybych na svátky odjela 

třeba na měsíc někam do tepla… Na-

rozením našich dětí ale Vánoce zase 

rázem dostaly jiný rozměr. Poslední 

roky býváme na Štědrý den u nás doma 

s  mojí mamkou a  Romanovými rodiči. 

Můj muž je velký kulinář, takže pro 

nás vymýšlí neuvěřitelná štědrovečerní 

menu. Udělá hned několik chodů a  je 

šťastný, že má možnost takhle něčím 

výjimečným pohostit spoustu lidí najed-

nou. Doma tak máme o Vánocích malý 

kulinářský festival. (usmívá se) I když já 

na druhou stranu jeho speciality jistím 

hlavně kvůli dětem i  klasickými řízky. 

Musím však přiznat, že všechny ty pří-

pravy nezvládám úplně bez stresů. Na 

konci roku se totiž pravidelně nakumu-

luje spousta práce a  skloubit všechno 

dohromady bývá poměrně náročné.

Vaříte opravdu tak rád?

Roman: Ale ano, i  když vaření je pro 

mě v tuto dobu hlavně únikem ze všech 

těch přípravných prací, které kolem 

probíhají. Můžu si tak dělat svoje a ne-

musím například zdobit vánoční stro-

meček. Víte, v naší rodině byly Vánoce 

také poměrně tradiční, akorát mám 

teď pocit, že se k Vánocům vracíme spíš 

kvůli dětem a požadavkům dnešní spo-

lečnosti, které nemáme sílu vzdorovat. 

S Vánoci je spojena spousta věcí, co mě 

vytáčejí, jako například nutnost nakou-

pit miliony dárků a  účastnit se všech 

různých akcí. Na druhou stranu je zase 

príma zazpívat si koledy s dětmi u pi-

ana. Pokud si to tedy člověk nenechá 

zkazit tlakem médií a  předvánočního 

shonu, mohou být Vánoce hezký. 

Přinesli jste si z vašich rodin nějaké 

tradice?

Roman: Zuzana u nás zavedla novou. 

Vždycky koupí sadu olova, že ho bude-

me lít. No, a já zrovna nedávno objevil 

v šuplíku už tři takové sady. (směje se)
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Zuzana: Tak je pravda, že ne vždycky si 

na to vzpomenu. Pokaždé aspoň naštěs-

tí klapne rozkrojení jablka, tedy pokud 

není zrovna červivé. Ale třeba Roma-

nova rodina vaří na Vánoce kubu, což 

se u nás nikdy nedělalo. A na Štěpána 

hned od rána „štěpují“ – připíjejí si. To 

jsme v Ostravě taky nedělali. (směje se) 

Roman: U nás se před rozdáváním dár-

ků vždycky hodně zpívalo. Táta pravi-

delně v půlce koled zmizel, aby na stro-

mečku zapálil svíčky a prskavky, pak se 

nenápadně přikolíbal zpět a  řeklo se, 

že přiletěl Ježíšek.

Zuzana: Už léta se také snažíme do-

držovat předsevzetí, že 25. prosince 

máme úplně volno. V ten den se zasta-

víme, nevaříme, je totiž spousta jídla 

z předchozího dne, takže se jen dojídá 

a  mlsá. Děti si pohrávají se všemi no-

vými dárky, užívají si jich, jí se cukroví, 

dívá se na televizi. A 26. prosince jez-

díme na chalupu, kde se potkáváme 

s Romanovou rodinou, a ještě s dalšími 

přáteli.

Podnikáte na Štědrý den ještě něco, 

o čem jsme zatím nemluvili?

Zuzana: Dopoledne chodíme na pro-

cházku. Vloni jsme byli na svařáku na 

Kampě, a  pak jsme se šli podívat na 

Pražský hrad.

Roman: Když jdeme vánoční Prahou 

kolem Karlova mostu, pravidelně vzpo-

mínám a rodině vyprávím, jak jsem tam 

s  kamarádem na mostě hrával koledy. 

V  době po rozdělení Československa 

totiž Češi zavedli kovové mince vyšší 

hodnoty a  cizinci, kteří sem po revo-

luci začali jezdit, netušili, jakou cenu 

pro nás mají, jaká je jejich hodnota. No 

a v té době kolem roku 1993 bylo dva-

cet a  padesát korun ještě docela dost 

peněz. Představte si, že jsme si za tři ho-

diny vydělali několik tisíc. Snažil jsem se 

pak ještě narychlo sehnat nějaké dárky, 

jenže už bylo všude zavřeno. Mamince 

jsem tedy koupil k Vánocům basu piva.

Zuzana: Cože? Pane Bože!

Roman: No, plakala. Já to ale myslel 

fakt upřímně. Ještě jsem jí tu basu krás-

ně zabalil do vánočního papíru.
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Zuzana: To je strašný, chudák máma. 

(směje se) Nám se zase jednou s  brá-

chou, ještě když jsem byla na DAMU, 

povedlo dojet do Ostravy k  mámě až 

v  jedenáct večer. Kamarád, co pro nás 

jel z Ústí, se totiž asi o čtyři hodiny ně-

kde zpozdil, a  ještě jsme měli cestou 

další komplikace. Nikdy nezapomenu, 

jak jsme přijeli, máma seděla v obývá-

ku, podívala se na nás a řekla, že v tuh-

le hodinu už nic připravovat nebude. 

Štědrý den jsme si tedy komplet se vším 

všudy udělali 25. prosince. A  také byl 

krásný.

Scházeli jste se o  Vánocích hodně 

s příbuznými a přáteli?

Zuzana: S  mamkou, bratrem a  tátou 

jsme pravidelně chodili k babičce, a na 

to mám krásné vzpomínky. Babička 

měla tři dcery, takže se nás kolikrát ve 

dvojpokojovém ostravském bytě sešlo 

třeba i  třináct. Babička hrála na piano 

koledy a my zpívali. Když jsem chodila 

do sboru, tak jsme jednou měli i vystou-

pení na půlnoční v kostele v jedné vesni-

ci blízko Ostravy. Zpívali jsme Rybovku. 

To byl také hezký zážitek, kdy jsme se 

po rozbalení dárků sebrali a  odjeli do 

kostela. I když to pro nás děti byla spíš 

velká sranda než duchovní zážitek. Ve 

třinácti prostě tyle věci vnímáte jinak…

Roman: My se s kamarády taky pak se-

šli a vypili tu mamčinu basu piva. Fakt 

se mi nechtělo doma poslouchat plačící 

maminku, tak jsem basu vynesl na síd-

lák a s kámoši ji zlikvidovali. 23. prosin-

ce jsme se také často scházeli s kapelou 

a  hráli. Někdy pak z  toho byly pěkně 

těžký Štědrý dny. Oslavy jsme totiž ne-

šidily.

Koukám, že z  vás měla maminka 

kolikrát asi velkou radost. Nemáte 

ještě nějakou podobnou rodinnou 

vánoční vzpomínku?

Roman: Brácha často cestoval a jednou 

odjel na měsíc přes Vánoce do Indie. 

No a maminka prostřela i pro něj a na 

jeho místo dala jeho fotku, jako že na 

něj myslíme. Tak jsem vzal černou fixu 

a přes roh té fotky jsem namaloval černý 

pásek.

Zuzana: A maminka opět plakala, ne? 

(směje se)

Roman: Myslím, že ne. Pochopila ale 

moje důvody, a tak to nakonec stáhla.

Jak Vánoce prožívají vaše děti?

Zuzana: Jsou od sebe rok a  tři čtvrtě, 

takže svět vnímají podobnou optikou. 

Jsou přesně ve věku, kdy si Vánoce už 

plně užívají a jsou šťastné za každý další 

dárek. A ještě věří v Ježíška, což je ide-

ální pro vytváření Vánoc.

Roman: Jsou prostě ještě dostatečně 

naivní, aby se daly zblbnout. Naše děti 

opravdu uvěřily v  Ježíška v  momentě, 

kdy jsem se před dvěma lety 23. pro-

since se Zuzanou domluvil, že je vezme 

dopoledne na procházku do parku, 

a během té doby nám přivezli koncert-

ní křídlo, co jsem objednal. Stěhová-

ci ho vynesli do našeho pátého patra 

a  postavili do místnosti, které říkáme 

studio. Na Štědrý večer jsme dětem řek-

li, že Ježíšek ještě možná něco nechal 

ve studiu. Když jsme studio odemkly 

a děti vešly dovnitř, tam v té malé míst-

nosti uviděly stát naleštěné křídlo, nad 

kterým bylo otevřené střešní okno. V tu 

chvíli myslím pochopily, že se tam klavír 

nemohl dostat nikudy jinudy, než právě 

tím oknem, kterým přiletěl Ježíšek.

Kdy zdobíte stromeček?

Zuzana: Snažím se ho zdobit vždycky 

pár dní předem. Míváme totiž živý stro-

meček, tak abychom si ho užili. Navíc je 

to hezká rodinná chvíle, kdy si pouští-

me koledy a povídáme si.

Roman: Já si tu hezkou rodinnou chvíli 

z  loňska pamatuji. (napodobuje přís-

nou Zuzanu) „Rozárko, právě jsi rozbila 

třetí ozdobu!“ nebo „Prosím tě Roma-

ne, mohl by sis konečně vzít ty schůdky 

a dát tam tu špici, protože oni ji jinak 

rozflákaj!“ nebo „Přivaž konečně už 
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ten stromek!“

Zuzana: (směje se) Ale to snad až tahle 

nebylo, ne?!

Roman: Vidíte, jak je ta paměť selek-

tivní.

Zuzana: Ještě, že tu jsme oba, jinak 

byste slyšel jen moji romantičtější verzi 

Vánoc. (směje se) Ale snaha, aby u nás 

vše proběhlo v klidu, tam je, jen se to 

holt někdy trochu zvrtne.

A jak rozbalujete dárky?

Roman: Děti mají za úkol dárky vybí-

rat, a od té doby, co už umějí přečíst as-

poň první písmeno jména, tak je i roz-

dávají. Snaží se, aby měl každý stále co 

rozbalovat. 

Zuzana: Snažila jsem se zavést tradici, 

že bychom je rozdávali a rozbalovali po 

jednom, abychom všichni viděli, co kdo 

dostal, ale to s dětmi nějak nefunguje. 

Z toho čekání by se zbláznily. (usmívá se)

Rozárce je sedm, Františkovi pět. 

Co je momentálně nejvíc baví?

Zuzana: Františka fascinují technické 

věci jako mobily a  počítače. Dokonce 

odkoukal postupy, jak si pustit pohád-

ky, jak si zavřít a otevřít soubor. Všech-

no zkouší systémem pokus omyl.

Roman: Přesně tak, takže nám pak tře-

ba odpojí tiskárnu. Vrcholem jeho spl-

něného snu je momentálně trávit čas 

sledováním záznamu, jak někdo hraje 

počítačovou hru. Baví ho to víc než po-

hádky. Prostě jen kouká na youtube, 

jak někdo hraje počítačovou hru. Sa-

mozřejmě touží po tabletu, ale na ten 

má ještě čas.

Zuzana: Dceru baví všechno možné, je 

dost hravá. Chodí na klavír, na tanečky 

a  angličtinu, František dělá aikido. 

Postupem času jsme dospěli k názoru, 

že kroužky musí mít děti v místě byd-

liště, abychom to dali logisticky vůbec 

dohromady a  mohli zapojit babičky. 

Jinak bychom se ulítali. Letos máme 

tedy kroužků míň, nevěděli jsme totiž, 

co udělá Rozárky vstup do první třídy. 

Pondělí, čtvrtek, pátek jsme jim teď ne-

chali volný a jsem za to ráda, a to nejen 

kvůli nim. Za ten rok člověk zjistí, jak ho 

všechno to přejíždění strašně unavuje. 

Najednou pak máte čas s  dětmi dělat 

i něco jiného, třeba si jen tak hrát a po-

vídat, což je taky příjemné.

Jak probíhají první měsíce první třídy?

Zuzana: Zatím dobrý.

Roman: Moc to nevnímám, všechny ty-

hle věci nechávám raději na manželce. 

Když jsem se jednou pokusil nachystat 

Rozárce věci do školy a svačinku, tak to 

nedopadlo úplně podle představ mojí 

ženy, takže se od toho raději snažím dr-

žet dál, aby pak náhodou na moji hlavu 

nepadla nějaká rodinná hanba.

Zuzana: Ne, ne. Ale jsou dny, kdy není 

zbytí. Pokud nejsem doma, tak se Ro-

man samozřejmě zapojí. Už ví, že musí 

zkontrolovat rozvrh, nachystat věci, 

protože si to dítě prostě samo neudělá. 

A už to zvládají velmi dobře.

Roman: K dokonalosti to má ještě da-

leko. Manželka má pocit, že Rozárka 

ve škole reprezentuje naši rodinu a že 

jakmile nebude mít přesně nakrájené 

jablíčko, tak si tam o nás pomyslí něco 

špatného. Rozárka chodí ze školy nad-

šená a  vždycky vykládá, jak se třeba 

s kamarádkou praly, až je paní učitelka 

musela rozsadit. Myslím, že to vnímá 

trochu jinak než moje manželka. A  to 

velice pozitivně. (usmívá se)

Zuzana: Takže, když jdu ráno brzo br-

zičko pryč, vše připravím a nachystám.

Roman: A  mě čeká na stole papír A4 

různých příkazů.

Zuzana: Manželovi prostě jen napíšu, 

co se bude dít a co a jak má udělat. On 

to pak všechno zvládne, ale je prostě 

nutné ho instruovat.

Roman: A  já už jen čekám, kdy za to 

začnu dostávat známky. (usmívá se)

Zuzana: Romane, to teď ale působí 

hrozně! Se mnou to přece není tak pří-

šerný, ne?! (směje se) Já se jen snažím 

připravit vše, co je po dítěti ve škole 

požadováno, samozřejmě s tím, že kla-

deme důraz na to, aby si pak tyhle věci 

v budoucnu začala dělat sama. Z  tříd-

ních schůzek jsem totiž nabitá všemi 

těmi informacemi, a  protože se můj 

muž těchto věcí neúčastní, musím ho 

do svého systému postupně zapojovat.

Romane, budete něco dodávat?

Roman: Moje žena se ke mně chová 

slušně, to nemohu říct.

Všichni: (smějeme se)

Zuzana: Teď to bude vypadat, že jsi 

strašný chudák, že tě terorizuju a  tohle 

má být přece vánoční povídání. (směje 

se)

Pojďme se tedy poslední otázkou 

k  Vánocům ještě na chvíli vrátit. 

Jak vnímáte čas po Vánocích?

Roman: Do Silvestra většinou ještě hra-

jeme, ale snažíme si to zařídit, abychom 

Silvestrem končili, a pak měli dva týdny 

volna. Pravidelně jezdíme na hory. Od 

1. do 7. ledna se nám už léta daří do-

mluvit se s jinými spřátelenými rodina-

mi a půjčit si nějakou chatu v horách. 

Zuzana: Takže těch čtrnáct dní po Sil-

vestru si užíváme podobně příjemně 

jako Vánoce.

Text: Jiří Landa
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