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LIBUŠKA ROHLÍČKOVÁ
Vánoční tradice se snažíme dodržovat

VÁNOČNÍ
MEANDER NOVINKY

Petr Nikl: Jino taje opic
Hravé akrobatky opice v nové Niklově knížce vyskládaly
celou opičí abecedu a Vy si v jejich poezii můžete číst a luštit jako v rébusu!

DPC 698 Kč

www.meander.cz

Naše knihy jsou k dostání na našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.
Distribuce Euromedia, Kosmas, Pemic
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Editorial
Navzdory tomu, že ještě před týdnem to
vypadalo, že si prožijeme takový dlouhý
teplý podzim, najednou je všechno jinak a bílé sněhové vločky nás ráno přivítaly už i v nížinách. S prvním letošním
sněhem se děti začaly houfně těšit na
vánoční prázdniny, dospělí začali věřit
tomu, že si třeba letos i zalyžují a začali
pokukovat po volných chatách na horách. Vánoční výzdoba, která už zdobí
náměstí a přilehlá prostranství, dala všemu pohádkové kouzlo. Pojďme se tedy
společně těšit na kouzelný vánoční čas,
který nás čeká a při tom si přečíst nějaké
zajímavé články.
Určitě doporučuji začít rozhovorem Libuškou Rohlíčkovou Vojtkovu a přečíst
si, jak právě ona prožívá Vánoce. Poté,
budete-li mít chuť, pokračujte napříč
našimi 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 celiatiky. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční vánoční soutěž.
Tak šťastné a veselé a na shledanou
v novém roce

užít i lidé alergičtí na lepek

56 Dokonalý jídelníček!
DIETNÍ KLUB

60 4 tipy jak si užít vánoční cukroví, ale nepřibrat

Titulní foto: Monika Navrátilová

Těhotenství

ABYCH NĚCO NEZAPOMNĚLA ANEB
CO ZABALIT S SEBOU DO PORODNICE
Termín porodu se blíží, je čas nachystat
tašku do porodnice. Tašku je dobré mít
nachystanou pěkně po ruce již několik
dní před očekávaným termínem porodu.
Nikdy totiž nevíte, jaké nepředvídané
události nastanou, může vám prasknout
voda nebo se vyskytnout jiné nečekané
komplikace.
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Pokud pojedete do porodnice narychlo,
není většinou čas, nálada ani myšlenky
na nějaké balení, takže nachystanou
tašku jistě oceníte. Porodnice sice uvádějí, co vše vám poskytnou zdarma během vašeho pobytu jak pro děťátko,
tak pro vás, ale vždy je lépe přibalit
raději nějakou tu věc navíc, než abyste
pak musely honit novopečeného tatínka. Ten by totiž v návalu radosti z příchodu vašeho potomka na svět nemusel doma vůbec nic najít, raději tedy na
něho moc nespoléhejte! Co by tedy ve
vaší porodnici nemělo chybět?

DOKLADY:
•
•
•
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Občanský průkaz
Těhotenská průkazka
Vdané oddací list – stačí kopie, pokud nechcete dávat originál, ten
pak stačí předložit na matrice při
vyzvednutí rodného listu miminka. To ale znamená, že vám ho
nezašlou poštou, ale musíte si ho
vyzvednout (dají ho i tatínkovi).
Svobodné rodný list a pokud chcete, aby se mimi jmenovalo po tatínkovi, tak je třeba předem zajít

•
•

na matriku, kde se sepíše prohlášení o tom, jaké jméno bude dítě
používat (dohoda o jméně dítěte),
jinak dostane mimi jméno po matce a bude se to muset „dovyřídit“
po porodu.
Průkazku pojištěnce
Porodní plán, pokud jej chcete použít

POTŘEBY DO PORODNICE PRO
MIMINKO:
•
•
•
•

•
•
•
•

jednorázové pleny (asi 30 kusů)
látkové pleny (asi 3 kusy)
dětské hygienické vlhčené ubrousky
mycí přípravek, krém, olejíček vše
určené výrobcem na ošetření dětské jemné pokožky
vatové tyčinky do oušek a nosánku
kartáček na vlásky
rychlozavinovačku, dečku
oblečení na cestu domů

POTŘEBY DO PORODNICE PRO
MAMINKU:
•
•
•

ručníky
boty na přezutí + teplé ponožky
hygienické potřeby – kartáček na

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zuby, pastu, hřeben, šampón, mýdlo, krém, jelení lůj
manikúru
jemný toaletní papír, papírové
kapesníky, vlhčené hygienické
ubrousky
porodnické vložky
spodní kalhotky
prsní vložky
kojící podprsenky
noční košili
župan
mobilní telefon + nabíječku
něco na čtení
fotoaparát
pití, musli tyčinky nebo něco lehkého k jídlu

Nakonec nezapomeňte mít stále na
telefonu osobu, která s vámi ten váš
„velký den” včetně porodu bude absolvovat a držet vás pevně za ruku, když
vám nebude zrovna do zpěvu! A nezapomeňte se s prostředím porodnice
seznámit – nejlépe osobně!
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

... pro snazší porod
Aniball je jednoduchý, účinný a bezpečný.
Získejte sebedůvěru pro porod!
Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:
podstatně nižší riziko natržení či nástřihu hráze při porodu
významné zkrácení 2. doby porodní
sníženou potřebu použití medikace proti bolesti
fyzickou a psychickou přípravu k porodu, pocit kontroly nad vlastním tělem
nácvik maximálního vědomého uvolnění svalů pánevního dna k porodu
přípravu hráze na obvod hlavičky při porodu
posílení svalstva pánevního dna po porodu
prevenci inkontinence moči
Začít můžete od ukončeného 36. týdne, stačí 15 minut denně.

Aniball je zdravotnický prostředek registrovaný u MZČR,
byl vyvinut v souladu se směrnicí 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích a NV 54/2015 Sb.
Čtěte pozorně návod k použití.

Aniball_210x140mm.indd 1
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aniball.cz
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LÉKY

K TĚHOTNÝM NEPATŘÍ?
V minulosti otřásly světem skandály týkající se užívání léků
v těhotenství. Jen málokdo se ubránil slzám při pohledu na
znetvořené děti, jejichž bolestnou existenci měly na svědomí
právě špatně prověřené léky. Má to však znamenat, že v době
těhotenství si nesmíme vzít ani paralen?
9
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Lékaři se shodují, že je-li žena těhotná
a onemocní, měla by se léčit. Samo onemocnění (i např. vysoká teplota) může
být totiž škodlivým faktorem. Ale když
se léčí, je třeba, aby se léčila dávkami
účinnými, ale co nejnižšími a pokud
možno jedním lékem z toho spektra,
který je na výběr a je nejméně škodlivý
nebo nejméně rizikový.

ZÁLEŽÍ KOLIK A KDY
Léky nejsou škodlivé obecně a po celou
dobu těhotenství, ale třeba jen v konkrétním časovém stadiu. Některé mohou zasahovat v prvém trimestru do
vývoje orgánů, jiné naopak působit negativně v třetím trimestru těhotenství,
při zrání organismu, např. centrální
nervové soustavy. Také záleží na farmakokinetice léku, to znamená, jak se
vstřebává, mění a jak dlouho přetrvává
ve tkáních. Teratogenní nejsou jen léky,
ale ve vysokých dávkách to mohou být
i mohou být i vitaminy, např. A a D.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., náš
přední histolog a embryolog říká, že
většina léků v obvyklých dávkách riziko
výskytu vrozených vad nezvyšuje, protože plod je i svým způsobem dobře
chráněn v organismu matky, i když není
pravda, jak se původně předpokládalo,
že placenta je pro většinu látek neprostupná. I když je placenta naopak pro
naprostou většinu látek propustná,
záleží jejich nežádoucí efekt na dávce.
Teratogeneze je proces tzv. prahový, to
znamená, že nižší koncentrace nebo
nižší dávky nic nezpůsobí, protože buďto jsou zneškodněny už v mateřském
organismu nebo rozloženy na neškodné
látky anebo těch škodlivin tam pronikne
tak málo, že to nedosáhne prahu a ten
plod se nepoškodí. To je to zásadní.

ZDRAVÝ ORGANISMUS TO
ZVLÁDNE
Dá se tedy říct, že když má budoucí
maminka zdravou, vyváženou a přirozenou stravu, nekouří, nepije příliš alkoholické nápoje, nežije v nadměrném
stresu, zvyšuje kromě jiného šanci svého
organismu, který má v určité přirozené
míře schopnost vychytávat škodliviny
z vnějšího prostředí. Zkušenosti ukazují, že lidský organismus je postavený
tak, aby se dokázal s běžnými toxickými
látkami a faktory vyrovnat. A naopak
se možná zatím málo ví, že je-li chován
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„Kdybychom si rozdělili vrozené vady podle příčin, tak těch čistě dědičných, což
jsou mutace a chromozomové abnormity, je jenom 15%. Na 25% se prokázaně
podepisuje jak genom, tak i zevní příčiny, 10% je zaviněno čistě zevními příčinami a z těchto 10% ještě 4% vznikají na podkladě onemocnění matky, 3% jsou
infekce, 2% vznikají z příčin mechanických a jenom 1%,“ zdůrazňuje prof. MUDr.
Richard Jelínek, „vzniká prokázaně následkem působení léků, záření a jiných fyzikálních faktorů nebo chemikálií v prostředí,“ říká prof. Jelínek.
90% zárodků, které nesou tyto vady, samovolně zaniká. Existuje totiž ochranný
mechanismus, který přirozenou cestou 9 z 10 těchto poškozených zárodků eliminuje. Jde o tzv. základní regulační schopnost druhu, která je u člověka nejvyšší ze
všech známých druhů. Ze 100 úspěšně počatých zárodků se tak narodí pouze 30
– 40% zdravých dětí. A to je jedna z příčin, proč, jak říká prof. Jelínek, vrozených
vad, i přes veškerou prevenci a diagnostiku nepřibývá, ale je jich pořád stejně.

jako v bavlnce a nemusí čelit ohrožujícím faktorům, zvyšuje se riziko, že když
se s takovým faktorem setká, tak může
být poškozen. „To je např. případ antibiotik,“ říká prof. Jelínek, „když se
jejich nadužíváním ovlivní u dětí vývoj imunitního systému.“ K tomu, aby
se imunitní systém normálně vyvinul,
potřebuje nezbytně interakci s antigenem, tedy setkání s infekcí.
O hodnocení rizik existuje podle prof.

Jelínka věda a je k dispozici seznam,
kde jsou různá rizika vypočítána. Např.
jaká je pravděpodobnost, že do člověka
udeří blesk, jaké je riziko jezdit na motorce nebo v autě, a jak a čím ta rizika
stoupají.
Největším rizikem, podle této statistiky,
je riziko narodit se. Riziko, které stojí za
to podstoupit…
Foto: Shutterstock.com

PRO INTIMNÍ HYGIENU PO PORODU
A BĚHEM ŠESTINEDĚLÍ
Působí proti škodlivým
bakteriím a kvasinkám
Odstraní pocity bolesti a pálení
Zlepšuje hojení poporodních poranění
V tradiční formě sáčků nebo ve formě
předplněného roztoku k okamžitému
použití např. v porodnici

Léčivou látkou přípravku Rosalgin Easy 140 mg vaginální roztok je benzydamin hydrochlorid.
Roztok k intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

www.zenskezanety.cz
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Pastilky na podrážděný krk
Gumové pastilky obsahují propolis, vitamín C a zinek (Lemon & Honey)
nebo propolis a vitamín C (Orange & Honey).
Vhodné pro děti od 3 let, dospělé, těhotné a kojící ženy.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

Najdete nás:
Tantum Verde
Česká republika

www.bolimevkrku.cz
www.tantumnatura.cz

Svět nejmenších

POMŮCKY,

KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ
Péče o malé miminko je jednou z nejnáročnějších prací vůbec, potvrdí mi nejedna
maminka. Naštěstí existuje spousta pomůcek, které nám ji alespoň trochu usnadní.
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DUDLÍKY
Bez dudlíku neboli šidítka se neobejde
skoro žádné miminko. Jenže v každém
obchodě s potřebami pro děti, v každém hypermarketu i lékárně jich je tolik druhů. Liší se velikostí, materiálem
i tvarem. Který je ten nejlepší? Jakkoli
se totiž mluví o tom, že by se dětem
dudlík dávat neměl, že může poškodit jejich chrup či zdeformovat dásně,
mnoho maminek na něj stejně nedá
dopustit. Pediatři se ale shodnou v tom,
že mnohem lepší je klidné dítě s dudlíkem, než neklidné bez dudlíku. A přesně proto si řada maminek dudlík tak
pochvaluje. Vždyť jen jemu často vděčí
za trochu klidu či pár hodin nerušeného spánku. Jenže naše praprababičky
to měly jednodušší, vystačily si s obyčejným sladkým cumlem. A naše babičky
či maminky také neměly moc z čeho vybírat, v obchodech byl většinou jeden
druh dudlíku. Ale dnes? Dudlíků je celá
řada!
Na velikosti záleží
Prvním, co byste při výběru šidítka pro
své dítě měli sledovat, je jeho velikost.
Vyrábí se totiž dudlíky pro miminka ve
věku 0 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 12
až 18 měsíců. A dokonce se dají sehnat
i speciální dudlíčky pro předčasně narozené děti nebo děti s nízkou porodní
váhou! A zrovna v tomto případě nejde
o snahu výrobců donutit rodiče kupovat každý půlrok nové dudlíky. Není totiž vůbec rozumné, aby čerstvě narozené miminko cumlalo dudlík určený pro
batolata. Rozdíl ve velikosti jejich pusinky je značný, tudíž správná velikost
dudlíku snižuje riziko deformace patra
či zoubků. Informace o tom, pro jak staré děti je šidítko určeno, bývá uvedena
přímo na obalu. Pokud tam tato informace není nebo je tam psáno, že jde
o univerzální velikost, raději se tomuto
šidítku vyhněte.
Silikon, nebo kaučuk?
Na našem trhu jsou k dostání dudlíky
vyrobené ze dvou přírodních materiálů. Jde o šidítka silikonová, která jsou
průhledná, a kaučuková, která mají typické žlutohnědé zabarvení. Uvádí se,
že silikon by měl být trvanlivější, dudlík
by toho tedy měl vydržet víc, než ten
kaučukový. Ovšem vezmeme-li v úvahu
výměnu šidítek z hygienických důvodů,

14

nebo i z důvodu toho, že nám z něj dítko vyrostlo, je to nejspíš jedno. V tomto případě je dobré, nechat vybrat dítě.

ší dítě hůře manipuluje) a také při vyvařování a po ohřátí mléka, zůstává
dlouho horká. Na druhou stranu se v ní
mléko déle udrží teplé. Plastové lahvičky, koupené v běžném obchodě, musí
mít atesty, takže by měly být nezávadné. V tomto případě se vyplatí raději
si připlatit za značku (i když ani ta nemusí být bez závad, ale je to jistější).
Plastové lahvičky jsou lehčí a starší dítě
s nimi obratně manipuluje, aniž byste
se bála, že se lahvička rozbije a dítě se
o ni zraní.

CHŮVIČKY A BABY MONITORY

Některá miminka dávají přednost kaučuku, který bývá o něco měkčí a sání je
tak jednodušší, jiná zas preferují silikon. Jednoduše zkoušejte, brzy zjistíte,
co funguje zrovna na váš poklad.

KOJENECKÉ LAHVE A SAVIČKY
Popravdě je to podobné jako s dudlíky.
Některé dítě chce placatý, některé kulatý, jednomu nevadí silikon, další raději kaučuk. Ale protože za savičkou se
přeci jen skrývá jídlo, většinou dítě přijme hned první nabízenou lahev. Takže
pro začátek kupte lahvičku se silikonovým dudlíkem, který je sice tvrdší,
ale zato déle vydrží. Nezapomeňte se
podívat na věkovou skupinu. Lahvičky
se prodávají se savičkami od 0 do 4 až
6ti měsíců a pak od 4 až 6ti měsíců do
12 měsíců. Jsou v nich také tři druhy otvorů. Na čaj je nejmenší, na mléko je
střední a pak největší na kaši. Existují
ale i lahvičky s univerzální savičkou. Ty
bychom ale nejmenším dětem nedoporučili, protože rychle tekoucí tekutinu
z nich nemusí stihnout polykat. Také
si můžete zvolit mezi placatými a kulatými savičkami. Skleněné lahvičky se
v době ftalátů a další chemie jeví jako
nejlepší volba. Ale pozor, oproti plastovým má skleněná lahvička tu
nevýhodu, že je těžší (takže s ní star-

V první řadě je třeba rozlišit chůvičky
a baby monitory. Chůvičky se používají především k hlídání miminka, které
může klidně spinkat v jiné místnosti,
třeba ve svém pokojíčku a přesto má
maminka možnost sledovat na dálku
dění v této místnosti. Baby monitor vás
zas dokáže včas upozornit na případné ohrožení života dítěte, dá vám tak
možnost poskytnout rychle první pomoc a přivolat lékaře. Ne každý má tak
velký byt, že využije chůvičky, nicméně
se mohou hodit na dovolené, na chatě,
na návštěvě u přátel apod. Baby monitor se hodí pro každé miminko (pro
váš klid a jistotu), snad s výjimkou těch,
které trvale spinkají v posteli svých rodičů (tam totiž použít nelze).
Chůvičky se dělí podle typu do více kategorií:
Analogové chůvičky jsou vhodné především do méně obydlených míst, jako
jsou vesnice, popř. okraje měst, protože
jim v provozu nebrání stromy (pracují
většinou na nižších frekvencích) a mají
malý počet přenosových kanálů. Tím se
zásadně liší od chůviček digitálních.
Digitální chůvičky jsou lépe chráněny
proti rušení ostatními přístroji (například jinými chůvičkami, jste-li v prostředí, kde je více takto sledovaných dětí).
Dají se rozdělit do dvou podskupin:
- chůvičky do měst a hustě osídlených
oblastí
- chůvičky s vibračním upozorněním
vhodné například pro hluchoněmé rodiče.
Videochůvičky
Dosah videochůviček je nesrovnatelně menší než u klasických zvukových
chůviček! Jsou proto vhodné spíše do
menších bytů, anebo, najdete-li dobré

ÚLEVA PRO KOJÍCÍ MAMINKY
Řada Multi-Mam Compresses byla speciálně vyvinutá, aby poskytovala intenzivní péči
o bradavky pro kojící matky. Přípravky mají okamžitý utišujícín účinek, optimalizují stav
pokožky, redukují otoky a zabraňují infekcím. Multi-Mam Lanolin je produkt určený
k ochraně namáhaných a citlivých bradavek kojících matek.
Multi-Mam Balm nahrazuje a dodává pokožce přirozené mazivo, které je kojením odstraňováno. Nemají žádnou příchuť ani vůni, jedná se o přírodní produkty, které nemusejí být předkojením odstraněny. VýrobkyMulti-Mam se můžou používat kdykoli během
celého dne. Pro optimální využití aplikujte před kojením.

www.kojeni-bez-bolesti.cz
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pro váš klid

Matrace pro Monitory pohybů
(dechu)

Monitor pohybu + videa + zvuku
2-Way
dvojitá
ochrana

7 cm digital lcd

touchscreen

odolná vlhkosti

anti alergická

prodyšná

anti bakteriální

anti roztočům

zachovává pružnost

použití
bez rukou

testováno a schváleno pro monitory pohybů
Angelcare.
Matrace splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost
a nejvyšší pohodlí dítěte.
AC1100-2SP
601100

2 snímače pohybu

noční vidění

nastavitelná citlivost

do sítě i na baterie

vibrační alarmy
Rozměry, výška 10 cm:
120 x 60 cm
708000
140 x 70 cm
708 100

kontrola spojení

dobíjecí baterie
Pro více informací o produktech Angelcare
sejměte Qr kód a navštivte web www.angelcare.cz

Svět nejmenších

•
•

Vyhýbejte se výrobkům s kovovými anténami u dětských jednotek, protože to není bezpečné.
Dosah chůvičky - číslo, které uvádí výrobce, platí za ideálních podmínek bez překážek. Za normálních okolností bude platit
číslo asi třikrát menší.

umístění, i do dvoupodlažních rodinných domů. Ve srovnání s jinými typy
jsou náchylnější k rušení např. od mikrovlnek, wifi. Všechny videochůvičky
přenášejí obraz v pásmu 2,4 GHz, což
znamená, že v přenosu budou vadit
stromy a zdi - jsou tedy vhodné spíš ke
stálé instalaci do pokojíčků a tam, kde
je mezi přístroji přímá viditelnost. Některé moderní videochůvičky mají oddělený přenos zvuku na jiné frekvenci.
Takové videochůvičky pak zastanou
i funkci klasických zvukových chůviček.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VIDEOCHŮVIČKOU A MONITOROVACÍM SYSTÉMEM?
Nenechte se při nákupu zmýlit, protože monitorovací systémy nemají funkce
jako je indikace hluku, přenos aktivovaný hlukem atd. Před nákupem si vše
pročtěte a rozmyslete. Všechny chůvičky jsou složeny ze dvou základních
jednotek:
Rodičovská jednotka - je to ona část
přístroje, kterou mají rodiče u sebe.
Z této jednotky budete poslouchat
miminko nebo třeba sledovat teplotu
vzduchu v místnosti u miminka… K mi-
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minku nemůžete vyslat žádný signál.
Dětská jednotka - přístroj, který bude
u miminka. Obsahuje citlivý mikrofon,
který má za úkol snímat zvuky. Některé
chůvičky umějí měřit také teplotu, vlhkost nebo monitorovat dech miminka.

MONITORY DECHU NEBOLI
SNÍMAČE POHYBU
Snímač pohybu je speciální elektronická chůva (většinou nesprávně nazývaná
„monitor dechu“), slouží ke snímání
pohybů miminka v postýlce. Jakmile
snímač nezachytí žádný pohyb, signalizuje alarm. Dnes tyto snímače pohybu
(monitory dechu) používají snad všechny porodnice a také většina maminek.
Díky těmto přístrojům se již podařilo
zachránit mnoho miminek, které by
jinak postihl syndrom náhlého úmrtí.
Snímače pohybu (monitory dechu) je
dobré používat společně se zvukovou
chůvičkou. Kdyby totiž náhodou došlo
k zástavě dechu, snímač pohybu (monitor dechu) spustí poplach. Může se ale
stát, že tento poplach neuslyšíte, protože budete zrovna chvíli venku nebo
více vzdáleni. Když budete mít i zvuko-

vou chůvičku, máte jistotu, že se k vám
zvuk donese. Existují i přístroje, které
kombinují funkci zvukové chůvičky
a monitoru dechu v jednom.

PMR VYSÍLAČKY S FUNKCÍ
CHŮVIČEK
Potřebujete chůvičku s maximálním dosahem? Pak si pořiďte vysílačku neboli
občanskou radiostanici. Dosah signálu
vysílačky je podle typu 3 až 10 kilometrů. Je však ovlivněn okolním prostředím. V zastavěné oblasti nebo v kopcovitém terénu může být dosah výrazně
omezen a nemusí překročit 500 m. Za
ideálních podmínek, může být dosah
těchto vysílaček přes 10 km. Stanice lze
používat v celé Evropské unii, v USA
však ne. Vysílačka PMR (Personal Mobile Radio) pracuje v pásmu 446,00625
až 446,1 MHz. Tyto vysílačky mají nevýhodu v tom, že je lze jednoduše odposlouchávat a pracují s poměrně velkým
vyzářeným výkonem. Proto je lépe vysílací (dětskou) jednotku umísťovat dále
od miminka, popř. použít handsfree
nebo externí mikrofon.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Svět nejmenších

UMÍTE VYBRAT
SPRÁVNOU HRAČKU?
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…
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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 materiálů. 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 snadno prát, omýt nebo čistit. Přitom není
třeba čistit hračky dezinfekčními roztoky, stačí běžné omytí vodou. Všechny hračky a jejich části musejí být tak
velké, aby je dítě nemohlo spolknout.
Kromě toho nesmějí mít žádné ostré
hrany a musejí být nerozbitné, jinak
hrozí, že se dítě poraní. Měly by být pokud možno vyrobeny z přírodních materiálů, například ze dřeva nebo látek,
jejichž povrch je zdravotně nezávadný
(netoxické barvy apod.). Kvalita a bezpečnost hraček by měly být důkladně
testovány. Doporučuje se kupovat kvalitní hračky od renomovaných výrobců.
Lákavá cena a hezký obal však udělají
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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 dozvíme, že materiál některé z takových hraček je zdravotně závadný.

ROZVOJ OSOBNOSTI
Dítěti je třeba poskytnout škálu hraček zaměřených na všechny složky jeho
osobnosti a na rozvoj všech jeho dovedností. Proto by mělo mít dítě k dispozici
hračky rozvíjející:
•
Zrak (zářivé barvy hraček upoutají
pozornost)
•
Sluch (zvukové hrající předměty)
•
Haptiku (předměty různých povrchů, tvrdosti, váhy, velikosti)
•
Představivost
•
Motoriku (chrastící, otáčecí, vsunovací předměty)
•
Myšlení a řeč (hračka vybízí ke komunikaci, rozvíjí fantazii a myšlení)
•
Sociální vztahy a povahové rysy
(hračka motivuje dítě ke spolupráci, podporuje soustředění dítěte
a stanovuje určitý řád a pravidla)
Po celý první rok by rodiče neměli zapomínat na hračky a předměty určené
k okusování a vkládání do úst. V tomto
období jsou totiž ústa hlavním zdrojem

poznávání a jednou z prvních zkušeností, 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 miminko „zavřené” pěstičky, skutečné
hračky nepotřebuje, jako výborný objekt pozorování mu poslouží maminčin
obličej… Dítě se zajímá hlavně o své
tělo a o tělo blízkých dospělých. V kojeneckém 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 neprobíhá takovou rychlostí. Učí se vidět a rozeznávat předměty, jejich tvary, barvy.
Rozvíjí se sluch, hmat a objevují se první 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 podporující mimo jiné hmat a vnímání sluchu.
Měla by být vytvořena tak, aby je dítě
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nemohlo rozebrat a aby svou velikostí a váhou byla přizpůsobena velikosti
dětské ruky. Velmi oblíbené jsou závěsné hračky, které se v proudícím vzduchu 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 vyměnitelné 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 motorika, dítko stiskává tlačítka, zahazuje předměty. Jakmile pochopí příčinu
a následek, baví ho hračky, které po
vynaložené aktivitě něco udělají (vydají zvuk, roztočí se, otevřou), a na řadu
přicházejí také knížky s barevnými obrázky. 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 jejich pád.
Nevíte, co vybrat? Pro děti od 7 do 12
měsíců jsou vhodná:
•

•

•
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Chrastítka, která se dají postavit
na stůl a do kterých dítě může
bouchat
Knížky s velkými obrázky s omyvatelnými deskami. Takové, které by
se daly dobře držet, dítě je může
kousat
Pohyblivé hračky - plastiková zvířátka nebo autíčka, která se snadno pohy-

•

•

•
•

•

bují na velkých kolečkách
Kontejnery s otvory, do kterých by
dítě mohlo zkoušet vkládat příslušné tvary
Barevné stavebnice z velkých kostek, 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 šťouchat, kroutit a točit, vrtat prsty)
Hračky do vody

KDYŽ MU BUDE ROK
Ve druhém půlroce začíná dítě užívat
hračky a běžné předměty, které najde
kdekoliv. Pro takové dítě poslouží ke
hře běžné kelímky, lžíce, hrnce, pokličky, polštáře, kuchyňské nádobí a domácí potřeby. Často to jsou nejoblíbenější
hračky pro tento věk. Pro dítě mohou
být zajímavé čajové lžičky položené 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 celou
krabici kostkami, dítě se je snaží vytahovat ven a tato hra ho příjemně zaměstná.

HRAČKY PRO BATOLÁTKA
Batolecí věk je dobou prvních skutečných her. Dítě začíná chodit, je schopno 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 koordinaci svalových pohybů a manipulační hry
procvičující jemnou motoriku. K takovým hračkám patří míče, odstrkovala,
vozíčky, tahací hračky, kostky, puzzle.
Děti mají v oblibě hračky, které jim pomáhají napodobovat svět dospělých.
Panenky, auta, dětské nářadí, nádobíčko, 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 hudební nástroje a leporela.

HURÁ DO ŠKOLKY
Předškolní věk je dobou kamarádství.
Převládají námětové a pohybové hry,
nejlépe v rámci kolektivu dětí. V tomto věku dítě ocení stavebnice, domino,
pexeso, karty, puzzle, loutky. Pro výtvarnou činnost potřebuje barvy, omalovánky, 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 nenahradí 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 nerozvíjí jeho fantazii.
Zdroj: CPZP,
foto: Shutterstock. com

Vitamínové a multivitamínové cukrovinky značky Vivil
•
•
•
•

Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou
působit blahodárně na Váš organismus
Účinná prevence proti chřipce, kašli a nachlazení
Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru
Tel./fax +420 271 724 262

INZERCE
vivil.indd 1

9.3.2016 10:30:35

KINETICKÝ PÍSEK 3000 g
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
ODSTRAŇ PŘEBYTEK PÍSKU
MODELUJ

Chcete rozvíjet u dětí jejich motoriku zábavnou formou?

Představujeme vám novinky v podobě magické modelovací hmoty a kinetického písku.
Kouzelný písek je absolutním hitem, skvělou a nesmírně kreativní zábavou pro nejmenší,
která rozvíjejí jejich představivost a ruční dovednosti.
Magická modelovací pěna je nyní čerstvou novinkou, kreativní a edukativní zábavou pro tvořivé děti.
Dovoz a prodej fa: 4sleep s.r.o. www.4sleep.cz

FORMIČKY V BALENÍ

Svět nejmenších

VYBÍRÁME

PLÍNKY
Celých devět měsíců jste na něj čekali a teď už ho máte
doma. Svoje vysněné miminko. A plánujete pro něj život
jako v bavlnce. Pojďme mu tedy pro začátek vybrat
správné plínky…
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Není to rozhodně tak jednoduché,
jak to vypadá. Jaké vlastně vybrat?
Papírové, nebo látkové? A pokud látkové, tak jaké?
Stanovit přesný počet plen, které
vaše miminko denně spotřebuje,
nelze. Každé dítě je jiné, některé
vyměšuje více, jiné méně a spotřeba se mění s tím, jak miminko roste. Obecně ale platí, že v tomto
případě není radno šetřit, tedy je
na místě miminku plenky měnit
raději častěji.

ZNAČKOVÉ, NEBO „NO
NAME“?
Zkušenosti maminek i odborníků
vám ale určitou představu dají. „Novorozeně spotřebuje za den průměrně dvanáct plen, a to i těch kvalitních. Močí totiž dvacetkrát za den,“
tvrdí dětská dermatoložka z Fakultní
nemocnice Motol Štěpánka Čapková.
A dodává, že pokud dítěti měníte
plenu méně často, hrozí vznik opruzenin. Jejich léčba je pak mnohem
náročnější než práce s častější výměnou plenek. A především je to dítěti
nepříjemné, tudíž více pláče, je neklidné a podrážděné.
Napsaná zásada je, že novorozeně by
mělo být přebaleno před kojením či
krmením a po něm, protože během
něj funguje peristaltika střeva. Poté
už je to na uvážení maminky, která
své dítě zná nejlépe. Postupem času
se potřeba měnit plenky zmenší, protože narůstá schopnost dítěte moč
udržet (roční batole potřebuje denně
zhruba šest nebo sedm plen).
Slova odbornice pak potvrzují i maminky. „My jsme ze začátku potřebovali tak osm plen denně, těch
kvalitnějších, značkových,“ popisuje
kamarádka Dana. „Když jsme chtěli
ušetřit, tak těch „no name“ plen bylo
potřeba určitě tak deset až dvanáct,
protože protékaly, moc nesály a malý
začal okamžitě řvát.“
Každopádně je dobré vyzkoušet různé značky, a pokud se vám nějaká
osvědčí, zůstat u ní. „My zpočátku
používali jen značkové pleny, ale
občas jsme trochu experimentovali
s těmi neznačkovými. Většinou nám
moc nevyhovovaly, ale pak jsme objevili dvoje, které byly super. Takže
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já doporučuju zkoušet, ne všechny
neznačkové jsou špatné,“ sděluje
své zkušenosti maminka Jana. Zlatou
střední cestu zvolila maminka Lucie:
„Já to řeším tak, že levnější pleny používám přes den, kdy mám možnost
syna kdykoli přebalit, aby byl zadeček v suchu, a na noc mu dávám značkové, které mu vydrží až do rána.“

A CO „LÁTKOVKY“?
Doposud byla řeč o jednorázových
papírových plenách, které maminky
často volí především z důvodu pohodlí.
Po použití je stačí jen vyhodit, tedy
žádné praní, žehlení a podobně.
Přesto se spousta maminek dnes přiklání i k látkovým plenám. Dopustit
na ně nedá například maminka Žaneta. „Moje dcera se v nich neopruzuje, nikdy mi neprotekly, jak někteří
říkají. Přijde mi to mnohem lepší než
jednorázové pleny napuštěné různými chemiemi,“ říká.
Jiné maminky si zase pochvalují to,

že v látkových plenách jde dítě pěkně podržet, je s ním snadnější manipulace při kojení a podobně. Strach
není třeba mít ani ze samotného
přebalování či z prosáknutí. I klasické látkové pleny prošly „modernizací“ a dnes už existují různé kalhotky
a vkládací plenky, které přebalování
usnadní a dítě bezpečně udrží v suchu. „Jednorázové, takzvané papírové pleny, používám třeba na chatě,
kde nemůžu prát, nebo když jsme
někde na návštěvě a nemám kde použité plenky skladovat. Malé to ale
na zadeček nedělá moc dobře, vždycky se raději vrátím k látkovým, i když
je s nimi víc práce a všude musím tahat větší balíky než jiné maminky,“
uzavírá Žaneta.

ZÁSADNÍ VÝHODY LÁTKOVÝCH PLEN JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
•

Jsou šetrnější k přírodě (jedinou
zátěží je spotřeba vody, energií
a pracích prostředků při jejich

Svět nejmenších

praní. Jejich používáním se nevytváří žádný tuhý odpad).
•
Vycházejí levněji. (Počítejte s prvotní investicí několika tisíc korun. Ta by se vám ale během několika měsíců měla vrátit.)
•
Podporují zdravý vývoj dětských
kyčlí.
Jak je to s větší pracností používání
látkových plen? I zde se za poslední
roky mnoho změnilo. Moderní látkové pleny většinou není třeba žehlit.
Namáčení a předpírku „zařídí“ příslušné tlačítko automatické pračky,
stejně jako vyvářku v době šestinedělí nebo v případě střevní infekce. Ve
výjimečných případech lze na plenky použít dezinfekční prací prášek,
v tom případě se ovšem doporučuje
zařadit máchání navíc.
Podobně jako u jednorázových plen,
ani u těch látkových se nevyplácí šetřit na kvalitě. Nekvalitní materiály
nebo drogerie mohou v obou případech způsobit nepříjemné podráždění pokožky.
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JAKÉ PLENKY VYBRAT
Odborníci v případě látkových plen
radí nejprve si vybrat ze dvou systémů přebalování.
A) Plenky "Vše v jednom"
(bez potřeby svrchních kalhotek)
•
velmi snadné použití, oblékají se
stejně jako jednorázové (neoblékají se přes ně svrchní nepropustné kalhotky)
•
dražší varianta. Většinou je potřeba pořídit více velikostí, ale
již se na trhu objevují i takové
jednovelikostní, které se výborně přizpůsobí všem miminkům
•
vhodné na cesty, k lékaři…, proto je vhodné si jich pár pořídit
Tyto plenky se vyrábějí ve dvou typech.
Jednak je to „vše v jednom“ (All-in-one, 2-in-one) Nepropustná vrstva
je přišita k savé vrstvě. Druhou možností jsou kapsové plenky, které velmi rychle schnou a jsou variabilní,
protože základem je pouze tenká
vrstva s kapsou, do níž lze vkládat
jednoduché savé plenky dle potřeby.

Např. na noc silnou vrstvu, na den
pro pohyb tenkou savou plenečku.
B) Savá plenka a svrchní
nepromokavé kalhotky
•
používanější,
univerzálnější
a levnější varianta
•
dostupné buď v univerzální velikosti, nebo ve dvou až třech velikostech
U tohoto typu balení si můžete vybírat z několika typů plenek. Jsou to:
Plenkové kalhotky – NEJBĚŽNĚJŠÍ,
NEJSNADNĚJŠÍ oblékání, zapínají se
na patentky či suchý zip.
Tvarované plenky – podobné plenkovým kalhotkám, pouze bez zapínání,
je možné zapnout je snappi sponkou.
Zavazovací plenky – tvarované, které
se zavazují šňůrkou.
Čtvercové plenky – moderní froté i klasické bavlněné plenky, které
používaly naše maminky a babičky,
obvykle se žehlí a je třeba je skládat,
aby miminku seděly.
Vícevrstvé plenky – podobné klasickým
čtvercovým, ale ve střední části mají několik vrstev, takže se skládají jednodu-
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šeji. Vhodné pro ekonomickou variantu
výbavičky a pro malá miminka.
K těmto plenkám je ještě nutné doplnit svrchní kalhotky, které mohou být
z různých materiálů – od bavlněných,
přes vlněné až k poylesterovým.
K plínkám si samozřejmě můžete pořídit i různé doplňky. Například:
Separační plenky "papírky" – vkládají se na plenku k tělíčku. Pomáhají
izolovat pokožku od mokra a slouží
k zadržení pevného obsahu.
Vkládací / vložné plenky – vkládají
se navíc do plenky, zvyšují její savost.
Používají se např. na noc, u větších
dětí, do kapsových plen.
Snappi sponka – vhodná k zapínání
tvarovaných a čvercových plen
Koš na použité pleny s víkem – zabraňuje šíření zápachu z plenek.
Nepropustný pytel – na skladování či
cestování.
Síťka – pro snadné přenášení plen
z koše do pračky.
Pratelné přebalovací podložky – stačí
2-3 nepropustné pratelné podložky.

POZOR NA ALERGENY
Odborníci mezi papírovými a látkovými plenami příliš velký rozdíl nevidí.
Podle dermatoložky nezáleží na typu
plenek, ale na jejich kvalitě a hlavně
na tom, jak často je vyměňujete.
„Dříve, když byly jednorázové pleny
ještě dražší, maminky často šetřily
a dítě nepřebalovaly tak, jak bylo potřeba. Dnes už se naučily, že je lepší
přebalovat častěji než pak utrácet
za léky a vidět, jak se miminko trápí.
V současné době je problémem hlavně
nevyhovující kosmetika, případně levné prací prášky, které miminkovskou
pokožku dráždí,“ říká doktorka Čapková. Podle ní je nutné používat dětskou kosmetiku bez alergenů a také
prát v přípravku pro citlivou pokožku.
Na praní dětského prádla jsou ideální
dermatologicky testované prací prostředky bez barviv a parfemace.
Nezbytné je také omezit na minimum
kontakt kůže se stolicí. Proto jakmile
vidíte, že se dítě pokakalo, plenku
vyměňte a zadeček očistěte. Pokud
máte přístup k vodě, je to nejlevnější
a zároveň pro dítě ideální varianta.
Použít můžete navlhčenou žínku,
případně vatu.
Řada
maminek
nedá
dopus-
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tit na vlhčené ubrousky, ty ale
kvůli možným alergickým reakcím volte raději bez parfemace.
Rozhodně dávejte přednost těm,
které obsahují rostlinné oleje a tuky,
nikoli minerální oleje a vosky. Ty totiž nedovolují pokožce volně dýchat,
protože na ní vytvářejí neprodyšnou
vrstvu a ucpávají póry.

ABYSTE SE NEMUSELI BÁT
OPRUZENIN
Pokožka malého dítěte je velmi náchylná k podráždění, a to především
v oblasti kožních záhybů, tzv. faldíků, kde se může snadno zapařit.
I přes pokrok ve snaze nalézt optimální řešení plen zůstává plenkový zánět stále jedním z nejčastějších kožních problémů dětí
v kojeneckém a batolecím věku.

Většinu případů tvoří lehké a středně závažné formy, tzv. „opruzeniny“, omezující se na plenkovou
oblast.
K vyvolávajícím faktorům patří zejména vlhkost a zapocení, zvýšení
teploty a tření pod plenkou. Vlhká
pokožka je k podráždění třením náchylnější. Velmi významný je také
dlouhodobý kontakt s močí a stolicí.
Plenkový zánět kůže neboli opruzenina je pro miminko velmi stresující
a trápí stejnou měrou holčičky i chlapečky. A co byste měli o opruzeninách vědět?
•
postihují až polovinu malých dětí
•
vyskytují se převážně na zadečku
a v jeho okolí
•
jsou nepříjemné a mohou být
i bolestivé
•
mohou změnit chování dítěte

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.
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(může být plačtivé, neklidné,
častěji se budí)
A jak lze dětskou pokožku ochránit?
Podle lékařů je péče o pokožku zadečku velmi důležitá. Riziko vzniku
zarudnutí zadečku snížíme častou
a pravidelnou výměnou plenek, pečlivým omýváním a následným důkladným osušením a ošetřením okolí
zadečku ochrannou mastí. Je také
nutné vyhnout se příliš dráždivým
mýdlům a používat kvalitní prodyšné
pleny. Riziko vzniku opruzení lze takto velmi snížit.

CO TRÁPÍ POKOŽKU NAŠICH
NEJMENŠÍCH NEJČASTĚJI?
Na závěr se pojďme podívat na pokožku miminka celkově. Zajímavý
výzkum mezi maminkami provádí
pravidelně společnost Alpa, tentokrát se týkal právě citlivé dětské pokožky...
Lipidy (tuky) jsou vylučovány kožními
buňkami, vytvářejí ochrannou vrstvu,
která brání ztrátám vody a proniknutí mikrobů. Dětskou pokožku tvoří
zejména lipidy, hydrolipidová vrstva
však má jinou strukturu než u dospělých. V čem se ještě dětská pokožka
liší od té “dospělácké”?
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•
•
•
•

je 5x tenčí
je citlivější oproti vnějšímu prostředí
není dostatečně odolná vůči infekcím
nemá dostatečnou schopnost
udržovat stálou teplotu, má
sklony k přehřívání nebo k podchlazení

Co říkají výsledky průzkumu?
Maminky dávají jednoznačně přednost jednorázovým plenám a v péči
o citlivou dětskou pokožku preferují
krém proti opruzeninám. Kosmetiku
si maminky vybírají značkovou a spíše zahraniční, jsou opatrné a dávají přednost tradičním přípravkům
s ověřenou historií1 před nejnovějšími trendy.
A s jakými potížemi se maminky
nejčastěji potýkají?
Opruzeniny – vyskytují se zejména
v místech, kde se pokožka dotýká
plenek a v kožních záhybech. O těch
již jsme si podrobně povídali.
Novorozenecké akné – může se objevit již po porodu – nejčastěji v oblasti
obličeje nebo v místě zapářky a v místech, kde se oblečení otírá o kůži.
Co s tím: Novorozenecké akné mizí
samo poměrně brzy (zhruba do 8. mě-

síce) a jeho léčba není většinou nutná.
Potničky – jsou drobné červené pupínky nebo puchýřky, které vznikají
při přehřátí.
Co s tím: Je vhodné místo omývat
vlažným roztokem heřmánku a vetřít
avirilový zásyp. Potničkám můžete
částečně předejít volbou vzdušného
oblečení nejlépe z bavlny.
Seborhoická dermatitida – vyskytuje
se nejčastěji ve věku do tří měsíců
v podobě bílých až nažloutlých šupinek v oblasti vlasové části hlavy.
Co s nimi: Nevystavujte miminko horkému a vlhkému prostředí. Jako léčba se používají obklady a následné
vyčesávání z vlasové části. Postižená
místa je možné promazávat sádlem
nebo máslem. U kojenců se dermatitida obvykle hojí do několika týdnů
až měsíců.
Jestliže je dětská pokožka velmi suchá nebo se kožních potíží nemůžete dlouhodobě zbavit, poraďte se
ohledně používání kosmetiky s dermatologem.

Foto: Shutterstock.com
zdroj:babyweb.cz

MONPERI
ekologicky šetrné jednorázové dětské pleny

Není to jen plena, je to péče o dítě.
www.monperi.cz

Předškoláček

KDOPAK BY SE ČERTA BÁL?
Bojí se bouřky, tmy, cizích lidí, hluku, pavouků a strašidel, která se schovávají
za závěsy. Dětská fantazie nezná hranic a umožňuje i vznik nepochopitelných
strachů, tedy alespoň z pohledu dospělých. Jak děti strachu zbavit? Jak vysvětlit,
že tma nic nedělá? A kdy zpozornět a případně vyhledat pomoc odborníka?
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Děti milují vyprávění o čarodějnicích,
čertech a strašidlech, ale zároveň se jich
děsí a bojí. Většina rodičů, se snaží dítěti logicky vysvětlit, že strašidla a duchové neexistují, že to jsou jen postavičky
z pohádek, bohužel ne všechny děti na
tato vysvětlení přistoupí.

PROČ SE DĚTI BOJÍ?
Strach u dětí má vždy hlubší důvody.

dosažení třech let věku dítěte se objevuje strach ze smrti, ze ztráty blízkých.

STRACH JE UŽITEČNÝ
Určitá míra strachu i bázně je užitečná.
Ochraňuje každého z nás před nebezpečím a varuje před různými hrozbami.
Vždy je však nutné položit si otázku, co
je důvodem, že se dítě bojí a dle toho
i k problému přistupovat. Děti se bojí

zvířata, kterých je potřeba se bát, protože pro každé je v raném dětství rodič
tak trochu děd vševěd a dítě přejímá
jeho postoje a názory.
Jestliže vaše dítě tvrdí, že se bojí např.
strašidla, zkuste použít některé z níže
uvedených triků: Pokuste se společně
s dítětem strašidlo najít a odstranit. Podívejte se na místo, kde se podle tvrzení
dítěte skrývá, chyťte ho a vyhoďte oknem. Můžete si vymyslet i zaklínadlo,
které použijete pro zmizení bubáka.
Strašidlo, čerta nebo strašáka můžete
i nakreslit nebo vymodelovat, aby si je
dítě mohlo lépe představit a potom jej
můžete společně zničit.

NA TOHLE ALE POZOR

Nikdy dětský strach nezesměšňujte,
naopak berte ho velice vážně. Snažte se zjistit důvody vzniku dětského
děsu a následně se je pokuste společně s dítětem odstranit z jeho hlavičky.
V případě, že dítě změní svoje chování
(v noci pláče, má noční můry, začne mít
tiky), okamžitě kontaktujte odborného lékaře. Tyto změny v chování dítěte
mohou znamenat, že ho něco trápí, že
se s něčím nedokáže vyrovnat (např.
strach z odloučení rodičů, z učitelky,
ze špatné známky, z týrání, ...). Dítě se
musí zhruba do 5-6-ti let věku vyrovnat
s několika formami strachu, které má
mnoho podob. Během prvních měsíců života cítí miminko strach ze ztráty
kontaktu s matkou, proto jej při pláči
většinou ukonejší pouze matka, která vezme miminko do náruče. Zhruba
v osmi měsících se u dětí začíná projevovat strach z cizích osob. V jednom
roce se navrací strach z odloučení. Po
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v podstatě od narození, i u malých
miminek můžete občas zahlédnout
vystrašený výraz. Dokud ale nezačnou
naše ratolesti alespoň trochu mluvit,
nemáte o jejich obavách příliš velký
přehled. Víte jen, že některé děti jsou
bázlivější, jiné jsou spíše tak trochu nebojsové.

JAK STRACH VZNIKÁ
Strach dětí je v podstatě přirozená reakce. Většinou se bojí něčeho neznámého. Třeba bouřky, protože netuší,
co znamenají ty rány a blesky, jestli
jsou, nebo nejsou nebezpečné, jednoduše nemají ještě s bouřkou dostatek
zkušeností. Nebo mají strach ze situací,
se kterými již měly špatnou zkušenost,
například návštěva lékaře. Další možností je také takzvané okoukání strachu. Když bude maminka při pohledu
na myš nebo pavouka ječet, tak se dítě
prostě naučí, že jsou to nebezpečná

Jak už bylo řečeno, strach dětí je v podstatě přirozená reakce na nevědomost,
na nedostatek informací a zkušeností
a také je to dílo dětské fantazie. Ve většině případů odezní zhruba v době, kdy
dítě začíná chodit do školy. V té době
už ví, co je realita a co fantazie, tudíž
by žádnými velkými obavami trpět nemělo. Navíc ve škole se dozví spoustu
souvislostí a získá vědomosti, které mu
odbourají strachy z neznalosti. Pokud
ale i školáka trápí velké obavy z nejrůznějších věcí, je dobré být ve střehu.
V tomto věku totiž může být takříkajíc
založeno na nějaký celoživotní strach či
fóbii. Zpozornět byste měli především
při následujících problémech:
Pokud dítě trpí poruchami spánku –
trápí-li ho takzvané noční děsy, kdy se
hrůzoiu budí třeba i několikrát za noc
Nepříjemné zlozvyky v předškolním
věku – cucání palce u větších dětí, vytrhávání vlastních vlasů či dramatické
okusování nehtů může signalizovat
nadměrnou úzkost).
Nadměrná pasivita, či naopak nadměrná neklidnost – oba tyto způsoby extrémního chování také mohou značit
nebezpečnou úzkost dítěte
V takovou chvíli není místo na stud či
na liknavost. Pokud vám chování vašeho dítěte dělá starosti, zajděte za odborníkem – dětským psychologem. Buď
vás uklidní a ujistí vás, že je vaše ratolest zcela v pořádku, nebo vám pomůže
najít řešení. A obojí je přece dobré pro
to nejdražší, co ve svém životě máte.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

INZERCE

Zdraví

38

Zdraví

IMUNITA VYCHÁZÍ

Z NAŠICH STŘEV
Imunitu si můžeme představit jako ochranný štít, který nás chrání zvenku i zevnitř.
Málokdo si však uvědomuje, že největším imunitním orgánem lidského těla je
tenké střevo, jehož plocha zaujímá více než 200 m². Dovedete si to představit?
Poruchy imunity přitom souvisí z 90 % se špatnou funkcí střeva, proto je pro
správnou funkci imunity nezbytné dbát právě o zdravý střevní mikrobiom.
Co to je a jak o něj pečovat, vysvětluje PharmDr. Ivana Lánová z Benu lékárny.
INZERCE
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CO JE STŘEVNÍ MIKROBIOM?
Střevní mikrobiom (dříve se používalo
označení mikroflóra) je tvořen 400 –
500 bakteriálními druhy v počtu více
než 10¹⁴ mikroorganismů. Jedná se až
o 1,5 kg bakterií. Složení střevního mikrobiomu ovlivňuje imunitní systém.
Základní funkcí imunitního slizničního
systému střeva je ochrana před proniknutím patogenních mikroorganismů ze
slizničního povrchu do vnitřního prostředí organismu. Jde o tzv. bariérovou
a antimikrobiáílní úlohu imunitního
systému. Vlastní bakteriální mikrobiom
je také schopen produkovat látky, které mají baktericidní účinky (ničí a zabíjí
škodlivé bakterie).

PŘÍLIŠ ČISTÉ PROSTŘEDÍ
V dnešní době zcela běžně používaná
hygienická opatření a prakticky nulová
kontaminace naší potravy sice snižují
výskyt infekčních onemocnění, ale také
vedou k nízké stimulaci neboli „tréninku“ našeho imunitního slizničního systému. Člověk se v každodenním životě
prakticky nesetkává s živými mikroorganismy, takže jeho imunita de facto
„zpohodlní“. Proto je třeba podporovat zdravý střevní mikrobiom. K tomu
slouží často zmiňovaná probiotika.
Laktobacily a bifidobakterie se řadí
mezi probiotické bakterie, které mají
příznivý vliv na lidský organismus.

Mezi nejdůležitější úlohy probiotických
bakterií patří:
ovlivnění imunitního systému
udržení fyziologické rovnováhy v trávicím traktu
potlačení růstu hnilobných bakterií
zlepšení tolerance laktózy
snížení hladiny cholesterolu
ovlivnění vstřebávání a tvorby některých vitaminů
imunomodulační a protinádorové působení

IMUNITA A PROBIOTIKA
Klinickými testy bylo doloženo, že probiotika ovlivňují rovnováhu mezi Th1
aTh2 lymfocyty – zesilují aktivitu Th1
lymfocytů a zeslabují aktivitu Th2 lymfocytů.
Co to znamená?
Imunitu dělíme podle specifity a vývoje
na přirozenou a získanou. Imunita přirozená neboli nespecifická je vrozená
a velkou roli v ní hraje osídlení mikroorganismy již v prvních dnech života. Podílí se na ní hlavně sliznice a pokožka,
které působí jako mechanická bariéra
pro vstup infekce do organismu. Imunita získaná (specifická, adaptivní) se
utváří v průběhu celého života. Závisí
na infekčních onemocněních, které člověk prodělal, na očkování a může být
ovlivněna také léky.
Podle povahy imunitní obrany rozlišujeme imunitu buněčnou a protilátko-

vou neboli humorální. Buněčná imunita
je vytvářena lymfocyty, humorální imunita je zabezpečena tvorbou protilátek.
Oba systémy jsou však vzájemně propojeny a patří ke specifické imunitě.
Lymfocyt je druh bílé krvinky, která se významně podílí na celoživotně
získávané imunitě organismu, neboť
konkrétně Th1 lymfocyty stimulují buněčnou imunitu. Th2 lymfocyty zase
podporují protilátkovou imunitu, jejich
zvýšená aktivita je dávána do souvislosti s výskytem atopie a alergie. Alergická
reakce je charakterizována neadekvátní odpovědí imunitního systému na jinak zcela běžný vnější podnět, jako je
například pyl nebo prach.

KDYŽ JE MIKROBIOM NARUŠEN
Ale zpět ke střevnímu mikrobiomu.
Jeho složení se během života mění - je
ovlivněno způsobem porodu dítěte,
složením stravy, prodělanými nemocemi, užívanými léky a věkem. Střevní
mikrobiom narušují hnilobné bakterie
z potravin, infekce, změna stravovacích
návyků, poruchy vyprazdňování, nedostatek vlákniny ve stravě, stres, alkohol
a některé léky (např. antibiotika). Byla
rovněž prokázána souvislost mezi dysmikrobií (narušení běžného složení mikrobiomu) a diabetem druhého typu.
Jak také ukazuje projekt prováděný na
izraelském Weizmannově institutu věd
(jedno z deseti nejprestižnějších vědeckých pracovišť světa), má konkrétní složení mikrobiomu vliv na metabolismus
konkrétní potraviny, což může kromě
imunity souviset i s ukládáním tuků,
nadváhou a problémy trávicího traktu.
Mimo dodržování zásad správné výživy
lze, jak už bylo řečeno, narušený střevní mikrobiom obnovit také podáváním
probiotik, dále pak prebiotik či synbiotik. Probiotikum obsahuje živé mikroorganismy lidského původu, které příznivě ovlivňují zdraví člověka. Prebiotika
jsou nestravitelné složky potravy, které
stimulují růst a aktivitu přirozeného
střevního mikrobiomu člověka a jako
synbiotikum označujeme směs probiotik a prebiotik. Jejich pestrou nabídku
najdete v každé dobré lékárně.

Foto: Shutterstock.com
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JAK ZATOČIT S NACHLAZENÍM?

POSILUJTE IMUNITU!
Období podzimních plískanic, změn počasí, rozdílnosti denních teplot s sebou
přináší únavu a náchylnost k nachlazení v podobě rýmy, kašle, teplot či chřipek.
Jak účinně posílit imunitu a jak se onemocnění preventivně bránit?
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medicíny vhodné spíše pro letní období. V zimním období mohou tzv. „ochlazovat“ organismus, což může vést paradoxně k větší náchylnosti k infektům.”
A jaká je nejlepší prevence nachlazení?
I když je zima, je to přirozený pohyb
venku na čerstvém vzduchu. „S příchodem zimy mají všichni tendenci zavírat
sebe i děti doma a omezovat tak pohyb
na čerstvém vzduchu, aby “nenastydli”.
A to je chyba. Pravě pohyb venku vede
k podpoře imunity a k prevenci, pomáhá organismu zvykat si v rámci přirozeného prostředí na nové období změn
klimatu,” vysvětluje MUDr. Záchová
a doporučuje: „Hodina squashe v uzavřeném vydýchaném prostředí není totéž jako pohyb na čerstvém vzduchu.
Nahraďte auto či MHD chůzí venku.”

„Nejdůležitějším činitelem, který určuje, jestli onemocníme nebo ne, jsme ve
finále především my sami, či spíše kvalita fungování našeho těla. Za dvě stěžejní příčiny opakovaných infekcí jsou
považovány jednak oslabený imunitní
systém a dále nadměrná toxická zátěž
těla, které pak tu „poslední kapku“ ve
formě nějakého viru prostě nezvládá.
Na nedostatečné funkci imunitního
systému se podepisuje nezdravý životní styl, nedostatek důležitých živin,
minerálů a vitamínů v potravě a v neposlední řadě i vysoká úroveň psychického stresu,” vysvětluje MUDr. Jaroslav
Čupera.
Mnoho lidí prevenci neřeší a následný
příchod nemoci řeší radikálně, ideálně
jedním lékem “na všechno” a tím svůj
organismus ještě více zatíží. „Na problém zejména opakovaných onemocnění horních cest dýchacích je potřeba
se podívat z homeopatického nadhledu
a nikoliv se snažit najít tu kouzelnou
„stříbrnou střelu“, která porazí všechny
„bacily“,” podotýká MUDr. Jaroslav Čupera. Je opravdu nutné více myslet na
vlastní prevenci a podporu imunitního
systému.

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE…
Nejběžnější problémy v tomto období
jsou spojené s horními cestami dýchacími, kterým lze preventivně předcházet.
Díky počasí se lidé pohybují v přetope-
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ných místnostech se suchým vzduchem
a mnohdy v nich i spí. „To je velká zátěž na sliznice, které jsou pak náchylné
k virům. Nejen, že se preventivně musíme starat o naše prostředí, kde je potřeba udržovat správnou vlhkost, ale je
nutné věnovat preventivní péči i našim
sliznicím. Doporučuji proto používání éterických olejů v místnostech, kde
spíme i kde pracujeme (např. Eucalyptus, levandule, máta). Sliznici můžeme
proplachovat např. solným roztokem
– velmi dobré zkušenosti mám s nosní
konvičkou u lidí, kteří trpí opakovaně
na infekty horních cest dýchacích,” říká
MUDr. Magdalena Záchová, praktická
lekařka, která v rámci své praxe využívá
i možnosti homeopatie.
Pro posílení imunity je potřeba si pohlídat i příjem vitamínů, a to hlavně
vitamínu D, který přirozeně čerpáme
ze slunečního záření, ale v období podzimu a zimy jen v omezeném množství.
„V posledních letech je to problematické i v letních měsících vzhledem k vysokým faktorům opalovacích krémů,
kterými mažeme sebe i naše děti. Jedna dovolená u moře nepokryje příjem
vitamínu D na celý rok a dětem pak
tento vitamín chybí,” vysvětluje MUDr.
Magdalena Záchová a doplňuje: „Doporučuji jíst hodně ovoce a zeleniny,
ale ne jakéhokoliv. Zaměřte se na sezónní ovoce např. jablka či rakytník.
Ale pozor na citrusy, ty jsou dle čínské

A jak posílit imunitu pomocí homeopatie? Homeopatie v boji proti projevům
nemoci využívá princip podobnosti. To
znamená, že je potřeba nemocnému
podat homeopaticky naředěnou látku,
která by ve vážitelném množství (tj. ne
v homeopatickém) vyvolala podobné
příznaky, jakými nemocný právě trpí.
Jeho tělo se tak na boj připraví samo.
V homeopatii se dá tento princip používat i preventivně. Je zde možná i samoléčba po konzultaci s lékárníkem.
„Nejběžnější prevence je pomocí léku
Oscillococcinum. Tento homeopatický lék byl získán v období “španělské
chřipky” a dá se použít nejen na akutní
léčbu, ale i jako prevence proti virovým
onemocněním. Dodá tělu informaci
a na základě ní se tělo mobilizuje tak,
že je připraveno samo s viry bojovat.
Svým pacientům doporučuji jednu tubičku týdně jako prevenci. Když se
zrovna necítíte fit, ale nejste ještě nemocní, je dobré ji užít co nejdříve. Také
jej lze preventivně nasadit, když se cítíte v ohrožení, např. pohybujete-li se
v prostředí nemocných lidí. V prevenci
můžete tedy použít i více než jednu
tubičku týdně, v podstatě dle potřeby.
Nemůžete se předávkovat,” říká MUDr.
Záchová.

Zdroj: Svethomeopatie.cz,
foto: Shutterstock.com
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Do zimy bez rýmy
Euphorbium compositum-Heel®
První homeopatický sprej k léčbě rýmy
• již od 2 let věku
• vhodný i pro dlouhodobé užívání
• šetrný k nosní sliznici
Euphorbium compositum-Heel Nasentropfen L
je homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Před použitím si přečtěte pozorně příbalový leták.

Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 Tel.: 241 740 540, office@peithner.cz www.peithner.cz
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VÁNOČNÍ TABULE ČECHŮ
NEZAPOMEŇTE NA CELIATIKY…
Vánoční sváteční stůl se neobejde bez bramborového salátu se smaženým
řízkem či kaprem. Tradiční štědrovečerní jídla, jako je kuba nebo pokrmy z hub,
připravuje už asi jen šest procent českých domácností. Obliba těchto jídel ale
stoupá u vegetariánů. Těch jsou v Česku asi dvě procenta. Na rozdíl od většiny lidí,
kteří si bramborový salát s řízkem či kaprem dopřávají zpravidla jen na Vánoce,
vegetariáni žádné vyloženě sváteční pokrmy nemají.

„To, co si vegetarián připraví na vánoční tabuli, jí během celého roku.
K obecně rozšířeným mýtům patří
spojování vegetariánů s výhradní konzumací tofu. Ti přitom daleko častěji
jedí jeho chutnější variantu – tempeh.
Ten je možné připravit v kombinaci
s dalšími surovinami stejně jako řízek
– usmažený v trojobalu,“ popsal Tomáš
Vobořil, majitel nejen vegetariánské restaurace Podolka.
Vegetariánská strava je obecně lehčí,
tedy lépe stravitelná. Například majonézu v bramborovém salátu často nahrazují sojanézou s minimálním obsahem
tuku anebo klasickým bílým jogurtem.
„Vegetariánská vánoční tabule může
být výrazně pestřejší, ale také nákladnější. Často má mezi třemi až pěti chody
a nechybí na ní například sushi z okurky
nebo avokáda, kapustové karbanátky,
rizota z luštěnin a obilovin nebo sladké pokrmy. K oblíbeným jídlům našich
hostů patří pečená paprika s praženým
tofu, grilovaný kozí sýr nebo steak z červené řepy. Také tyto pokrmy se jistě na
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sváteční tabuli některých vegetariánů,
ale i celiaků objeví,“ doplnil Jaroslav Rezek, šéfkuchař restaurace.

BEZLEPKOVÉ VÁNOCE
Nad skladbou štědrovečerní večeře
musí víc přemýšlet kolem sto tisíc Čechů, kteří drží bezlepkovou dietu. Při ní
se lidé musí vyhýbat nejen potravinám,
které jsou vyrobeny z obilí, ale také
těm, do kterých je lepek přidán skrytě.
To jsou například nekvalitní džemy, kečupy nebo sterilovaná jídla. „Klasickou
rybí polévku mohou celiaci zahustit
kukuřičnou jíškou nebo rozmixovanou
rýží. Populární jsou také různé variace
krémových polévek nebo jednodušší
vývary. Mouku a strouhanku na obalovaný řízek je možné nahradit trojobalem kukuřičným nebo místo kukuřičné
strouhanky použít quinoové vločky.
Quinoové vločky v kombinaci s čerstvými bylinkami, sýrem parmezánového
typu doplněné o citronovou kůru jsou
barevnou a chutnou kombinací pro
všechny, kdo rádi zkouší nové recepty.

Nejen, že je maso ovoněné bylinkami,
sýr na něm navíc vytvoří krustu, a tak
je potom daleko šťavnatější,“ doporučil
Tomáš Vobořil.
Češi ani v době vánočních svátků neholdují extravagancím a drží se tradičních
scénářů – většina z nich zdobí dopoledne stromek, sleduje televizní pohádky, večeří kolem 18. hodiny a následně
rozbaluje dárky. Konzervativní jsou i ve
skladbě vánoční tabule. Přes 80 procent
Čechů bude 24. prosince večeřet bramborový salát. Řízku dá před smaženým
kaprem přednost 55 procent z nich. „Co
se stravování týče, jsou Češi považování
za jeden z nejkonzervativnějších národů. To je patrné nejen v období svátků,
ale i při výběru z jídelních lístků, kdy se
zarputile drží vyzkoušených jídel a odmítají experimentovat. Přitom i tradiční pokrmy, jako je bramborový salát,
jde udělat moderně a chutně. Vítanou
změnou by mohl být například salát
z pečených sladkých brambor s quinoou, který je navíc vhodný pro vegetariány i celiaky,“ popsal Tomáš Vobořil.

ŠTĚDROVEČERNÍ BRAMBOROVÁ
MÍSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 – 1 skleničku majonézy
1,5 kg menších brambor
1 ks červené cibule
sterilovaný hrášek
menší sklenici sterilované papriky
4 kyselé okurky
3 vejce uvařené natvrdo
150 g libovější anglické slaniny
(pro děti kvalitní šunky)
1 vařenou mrkev
¼ vařeného celeru
sůl, drcený pepř, špetku cukru
2 lžíce nálevu z okurek

jenou slaninku dejte na chvilku orestovat na pánev (v případě šunky použijte
lžíci olivového oleje), po chvíli přidejte
nakrájenou cibuli a vše chvíli míchejte,
až cibule zesklovatí.
Obsah pánve s výpekem smíchejte s nakrájenými bramborami a drceným pepřem. Pak postupně do mísy přidávejte

nakrájenou papriku, okurky, vařená
vejce, hrášek a vařenou zeleninu.
Vše nakonec opatrně promíchejte se
SPAK majonézou, osolte, přislaďte
a zakápněte nálevem z okurek. Zdobte
petrželkou nebo pažitkou. Podávejte se
smaženou rybou nebo klasickým řízkem.

kukuřičnými lupínky. Křidélka obalte
v mouce, rozšlehaných vejcích a poté
ve strouhankové směsi. Smažte ve vět-

ším množství oleje z obou stran pěkně
dozlatova.

Postup:
Brambory ve slupce uvařte do poloměkka, nechte trochu vychladnout,
oloupejte a nakrájejte do mísy. Nakrá-

OBALOVANÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA
V PARMEZÁNU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuřecí křídla
3 vejce
100 g hladké mouky
3 lžíce mléka nebo smetany
15 lžic strouhanky
100 g parmezánu
10 lžic kukuřičných lupínků
sůl
bílý pepř
olej na smažení

INZERCE

Postup:
Kuřecí křídla omyjte, osušte, osolte a opepřete. Vejce rozšlehejte se špetkou soli
a mlékem nebo smetanou. Strouhanku
smíchejte s parmezánem a rozdrcenými

PIKANTNÍ
S CHILLI

KUŘECÍ

STEHÝNKA

Směs maso důkladně obalí a pak jej můžete smažit ve fritovacím hrnci nebo na pánvi

s dostatečným množstvím oleje, přibližně
15 minut dozlatova.

Spodní kuřecí stehna
3 vejce
chilli papričky dle chuti
1 lžička kari koření
2 stroužky česneku
sůl
barevný pepř
1 lžička bramborového škrobu
olej na smažení
Postup:
Kuřecí stehna omyjte a osušte. Marinádu
připravíte tak, že rozšleháte vejce, přidáte
koření, utřený česnek a bramborový škrob.
Stehýnka nechte v takto připravené směsi a v chladu alespoň dvě hodiny odležet.

47

PEČENÝ KAPR S JARNÍ CIBULKOU
•
•
•
•
•
•
•
•

4 filety kapra
sůl
1 svazek jarní cibulky
½ lžičky mleté sladké papriky
500 g brambor
150 g sójové smetany
30 g rostlinného tuku
rostlinný tuk na vymazání

ni vrstvu brambor. Osolte a ochuťe trochou mleté papriky. Přidejte porce kapra a zalijte smetanou. Posypte zbývající

jarní cibulkou a mletou papriku.
Pečte v předehřáté troubě asi 60 minut.

rostlinném tuku a odložte na teplé
místo.
Celerové pyré připravíte tak, že do
výpeku přidáte očištěný nastrouhaný
celer, zalijete sladkou smetanou a uva-

říte do měkka. Po uvaření směs rozmixujete a dochutíte celozrnnou hořčicí.
Lososa podávejte s celerovým pyré,
spařenou brokolicí, dozdobený cherry
rajčátky a hoblinkami mrkve.

míse a zprudka opečte filety po obou
stranách. Osolte a opepřete. Vyjměte
a přendejte na pečící papír.
Do mísy přidejte druhou polovinu
rostlinného tuku, semínek zbavenou
nakrájenou chilli papričku a za stálého mícháni vařte asi 1 minutu. Přilijte

bílé víno, citronovou šťávu a nechte
lehce zredukovat. Poté přidejte creme
fraiche a na mírném ohni povařte asi
5 minut.
Nakonec přidejte opečené filety
a znovu krátce provařte.

Návod k přípravě:
Nejprve si připravte ingredience. Kapra osolte, brambory omyjte, oloupejte
a nakrájejte na lupínky, jarní cibulky
(naštěstí je už koupíte celoročně) očistěte, omyjte a nakrájejte na kolečka.
Troubu předehřejete na 220 °C. Do pekáče vymazaného rostlinným tukem
vložte polovinu cibule a poskládejte na

LOSOS S CELEROVÝM PYRÉ
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
600 g lososa (filety)
•
3 polévkové lžíce rostlinného tuku
Flora Gold
•
500 g celeru
•
250 ml sladké smetany
•
2 lžičky celozrnné hořčice
•
200 g brokolice
•
cherry rajčátka
•
mrkev
•
sůl, koření
Návod k přípravě:
Filety z lososa osolte a okořeňte.
Opečte z obou stran na rozehřátém

TRESKA S CHILLI,
A CREME FRAICHE

PAŽITKOU

Počet porcí: 4
Ingredience:
•
600 g tresky
•
80 g rostlinného tuku
•
200 ml bílého vína
•
400 g creme fraiche (francouzská
specialita)
•
3 lžičky citronové šťávy
•
sůl, čerstvě mletý pepř, chilli paprička
•
menší hrst plocholisté petrželové
nati
Návod k přípravě:
Filety tresky osušte.
Rozpalte polovinu množství rostlinného tuku v ohnivzdorné zapékací
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DAMODARA

Veganské & bezlepkové výrobky
Ovocné svačinky
Chipsy

Instantní polévky
ovocné tyčinky ● chipsy ● instantní kaše ● Luštěninové pochoutky ● polévky ● zeleninová koření ● bezlepkové mouky ● suroviny
www.damodara.cz ● www.facebook.com/Damodara.cz ● velkoobchodní objednávky:obchod@damodara.cz ● eshop: www.vsehomlynek.cz
INZERCE

KRŮTÍ STEAK NEBO TEMPEH
V QUINOOVÉM TROJOBALU
Krůtí maso nakrájené na plátky nebo
tempeh
Přepuštěné máslo nebo rostlinný olej
Quinoový trojobal
250 g kukuřičné mouky
250 g quinoových vloček
100 g sýru parmezánového typu
10 ml mléka
3 vejce
25 g dlouholisté petržele, 25 g tymiánu
či jiné bylinky, 20 g citronové kůry, sůl,
pepř
Postup: Kukuřičnou mouku samostatně
vysypte do první misky a lehce osolte. Vejce rozklepněte do druhé misky,
lehce osolte, opepřete a zřeďte malým
množstvím mléka. Směs rozmíchejte.
Quinoové vločky smíchejte s naseka-

SALÁT ZE SLADKÝCH BRAMBOR
A KOŘENĚNÉ QUINOI A BROKOLICE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g sladkých brambor očištěných
a nakrájených na cca 1,5 cm velké
kostky
200 g quinoy
300 g brokolice rozdělené na malé
kousky
200 g kešu rozdrcených na malé
kousky
100 g hrášku/hráškových lusků
nebo hráškových výhonků
100 g černá cherry rajčata
60 ml olivového oleje/přepuštěného másla
50 g nasekané pažitky
1/2 lžičky římského kmínu, 1 lžička
kurkumy, 1 lžička soli
Na dresink:
30 ml šťávy z grepu
10 g medu (na doslazení)

VEGETARIÁNSKÝ SMAŽENÝ ŘÍZEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uzený tempeh 190 g
červená paprika 50 g
červená cibule 50 g
čedar 50 g
čerstvá majoránka 20g
sůl, pepř
kukuřičná mouka a strouhanka
vejce
přepuštěné máslo nebo rostlinný
olej
Postup:
Tempeh spolu s čedarem nastrouhejte
na hrubším struhadle. Přidejte na jemno nakrájenou cibuli, papriku a majoránku. Směs osolte a opepřete. Obalte
v trojobalu z kukuřičné mouky, vejce
a strouhanky. Kukuřičnou strouhanku
můžete ozvláštnit čerstvou dlouholis-
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nými bylinkami, sýrem a citronovou
kůrou, osolte a opepřete. Maso nebo
tempeh obalte nejprve v kukuřičné
mouce, následně ve směsi vajec a mlé-

ka a nakonec v quinoové směsi. Následně smažte v přepuštěném másle. To
dodá jídlu krásnou specifickou chuť. Je
možné použít i kvalitní fritovací olej.

•
30 ml olivového oleje
Postup: Předehřejte troubu na 180 °C.
Nakrájené, osolené a opepřené brambory promíchejte s tukem a vložte na
papírem vyloženém plechu do trouby.
Snažte se, aby na sobě brambory nebyly namačkané a mohly se bez problémů
opéct. Po upečení nechte vychladnout.
V menším hrnci uveďte půl litru vody do
varu společně se solí, římským kmínem
a kurkumou. Stáhněte plamen, vhoďte quinou a zlehka vařte cca 10 minut.

Nechte ji zlehka vystydnout. Mezitím si
spařte brokolici v horké vodě a okamžitě
po vyjmutí ji zchlaďte studenou vodou.
Díky zchlazení nezešedne. Cherry rajčata překrájejte, hrášek vyloupejte z lusků
nebo překrájejte mladé lusky na menší kousky a smíchejte se všemi tuhými
složkami salátu. Šťávu z grepu smíchejte
s medem a olivovým olejem. Podle chuti
přidejte med. Dresink smíchejte se salátem těsně před podáváním.

tou petrželí. Dostane tak hezčí a voňavější chuť. Po obalení smažte v roz-

páleném přepuštěném másle nebo
rostlinném oleji.
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VÁNOCE S CUKROVÍM

SI MOHOU UŽÍT I LIDÉ ALERGIČTÍ NA LEPEK
Bez cukroví si většina z nás neumí Vánoce vůbec představit. Je to doba, kdy váhu
schováme pod postel a dopřejeme si více sladkého než obvykle. Užívat si chtějí
i „bezlepkoví“, tedy lidé přecitlivělí na lepek, který obsahují některé obiloviny.
Bohužel se většina cukroví vyrábí z klasické mouky…

INZERCE
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Celiakie je nemoc, kterou způsobuje nesnášenlivost lepku, látky obsažené v pšenici, ječmeni, žitě a ovsu. „V posledních
letech se počet lidí trpících celiakií zvyšuje. V České republice trpí lepkovou intolerancí okolo 100 tisíc obyvatel. Jedinou možnou léčbou této nemoci je tzv.
bezlepková dieta, tedy vyřazení potravin, které lepek obsahují, z jídelníčku,“
uvedla MUDr. Jana Dajková.
Pokud se chystáme připravit vánoční
bezlepkové cukroví, nabízí se nám několik možností. Můžeme 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.
Bezlepková mouka totiž ztrácí některé
zásadní vlastnosti klasické mouky, a proto ji nedoporučuji použít v receptech,
které jsou primárně vytvořeny např. pro
pšeničnou mouku,“ říká MUDr. Jana
Dajková. Pokud se i přesto chceme řídit
tradičním receptem, měli bychom si při
používání bezlepkové mouky dát pozor 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 používáme
bezlepkovou mouku, je třeba ho dát
asi dvojnásobné množství. Těsto z bezlepkové mouky drží kvůli absenci lepku
hůře pohromadě, je křehčí a drobí se.
Společnost AeskuLab proto doporučuje
přidat navíc vejce nebo malé množství
ořechů, oleje, jogurtu či medu. Bezlepkové cukroví kvůli jeho křehkosti doporučuje péct na pečícím papíru, z něhož
se lépe sundává než přímo z plechu.
Foto: Shutterstock.com
Foto vánočky: Petra Novotná
kuchařka Bez lepku - sladké i slané
recepty, vydavatelství Smartpress

Vanilkové rohlíčky
Budeme 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)
smíchaný s vanilkovým cukrem
Postup:
Suché suroviny promícháme, přidáme změklý tuk a vejce. Dobře prohněteme a necháme odležet asi 1 hodinu (můžeme i přes noc) v chladnu. Z těsta
tvarujeme rohlíčky tradičním způsobem nebo si vyválíme silnější plát těsta
(0,8–1 cm) a kulatou formičkou vykrajujeme půlměsíčky. Ty pokládáme na
vysypaný plech. Pečeme při teplotě asi 170 °C do zrůžovění. Z plechu je nesundávejme horké, jsou v tu chvíli křehké. Ještě teplé obalujeme ve směsi
cukru s vanilkou.

Nepečené kokosové kuličky
Budeme potřebovat:
200 g kokosu, 120 g másla, 2 - 3 lžičky citronové šťávy, 1/2 bílku, 200 g cukru,
4 - 5 lžiček rumu
Postup:
Necháme změknout máslo. Následně ho vyšleháme spolu s cukrem, kokosem a bílkem. Přidáme rum a citronovou šťávu podle chuti. Ze vzniklé hmoty tvarujeme kuličky, které obalujeme v kokosu. Kokosové kuličky dáme do
chladu, aby ztuhly.
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Kuchařka BEZ LEPKU – sladké i slané recepty,
vydal Smart Press, www.smartpress.cz

Bezlepková vánočka
Budeme potřebovat:
220 ml teplého mléka, 50 g cukru krystal, 20 g čerstvého pekařské droždí
Fala, 375 g bezlepkové mouky Schär Mix B Bread Mix, ½ lžičky soli, 65 g
másla, 2 žloutky, 100 g rozinek namočených v rumu, 100 g mandlí, 1 vejce
na potření
Postup:
Nejprve si z teplého mléka, lžíce cukru a droždí připravíme kvásek. Do velké
mísy prosejeme mouku a přidáme všechny ostatní suroviny včetně vzešlého kvásku. Vypracujeme vláčné těsto a necháme nejméně hodinu vykynout.
Po vykynutí rozdělíme na 9 kusů a vyválíme dlouhé válečky. Nejspodnější patro
vánočky bude ze čtyř, prostřední ze tří a horní ze dvou válečků. Znovu necháme
asi hodinu nakynout, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme 45 minut na 160 °C.

TVAROHOVÁ VÁNOČKA BEZ LEPKU

PERNÍČKY BEZ LEPKU PRO KAŽDÉHO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

500 g Doves Farm samokypřící směs bílá
100 g rozpuštěné máslo
250 g vanička tučného tvarohu
120 g cukru
2 žloutky
půl sušených kvasnic
špetka soli
1/4 litru mléka
citronová kůra
vanilkový cukr
hrst rozinek
2 lžíce rumu

150 g medu
200 g cukru moučka
2 vejce
500 g samokypřící mouky DOVES FARM
koření do perníku (můžete použít i kupované)
1 lžička sody
80 g másla

Vejce+med+cukr utřeme, do mouky přidáme sodu + koření a smícháme.
Postupně přidáváme do hmoty. Nakonec přidáme rozpuštěné máslo.
1 den necháme odležet v lednici a můžeme se pustit do pečení. Těsto
vyválíme na 2 mm tloušťku. Před podáním do trouby potřeme vodou a
po upečení rozšlehaným vajíčkem. (vodu používáme, aby se perníčky při
pečení nevysušovaly a zůstaly po upečení měkké)

- V kastrůlku rozpustíme máslo (lze použít v kombinaci s Herou
nebo rostlinné máslo), přidáme mléko.
- Do mísy dáme mouku, cukry, sůl, žloutky, rum, citronovou kůru;
přidáme rozpuštěný tuk s mlékem, tvaroh a kvasnice
- Vypracujeme těsto do kterého nakonec vmícháme rozinky.
- Necháme vykynout pod foií.
- Vánočkovou formu si vymažeme tukem (možné použít sádlo)
a dáme těsto do formy pod fólii do tepla vykynout.
- Pečeme na 180°C.

Poleva na zdobení:
250 g cukru moučka (prosejeme)
2 lžíce citronové šťávy
1 bílek
(nádobu se zbylou polevou zakrýváme vlhkou utěrkou, aby poleva před
dalším použitím netuhla)

Doves Farm
Samokypřící
směs bílá bez
lepku 1kt

Doves Farm
Samokypřící
směs bílá bez
lepku 1kt

V prodeji v síti Kaufland, Tesco, Globus, Billa, lekarna.cz, zdravé výživy.
Recepty na www.dovesfarm.cz
INZERCE
dovespharm.indd 1
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DOKONALÝ
JÍDELNÍČEK!
Představte si, že jste novorozenci a můžete si svobodně vybrat, co budete
konzumovat, abyste měli jistotu, že takové ošklivé nemoci, jako je třeba rakovina
se opravdu, ale opravdu nemusíte bát. Víte, co by to bylo?
INZERCE
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Obvykle byste se vyhýbali červenému masu a živočišným a mléčným
potravinám s vysokým obsahem
nasycených tuků, jako je sýr a plnotučné mléko.
Jedli byste spoustu ovoce a zeleniny, spolu s otrubami, zejména
otrubami pšeničnými, a sušenými
fazolemi.
Pili byste hlavně zelený čaj a ob-

•

•

•

čas, pokud byste měli chuť,
i kávu. Mléko byste pili nízkotučné.
•
Jedli byste jogurt,
zejména jogurt s acidofilní
kulturou.
•
Pokud byste pili alkohol, bylo by to jen velmi
omezené množství.
•
Mohli
byste
jíst
úhoře, potravinu s nejvyšším obsahem vitamínu D,
o kterém se předpokládá,
že bojuje s rakovinou prsu.
•
Před libovějšími rybami byste dávali přednost
rybám olejnatým, například makrelám, protože ty
překypují oleji typu omega-3, o kterých se vědci
domnívají, že pomáhají
blokovat rakovinu.
Vzdali byste se silně solených
a uzených výrobků. Pokud byste
ochutnali nějaké maso, byla by to
krůtí prsa bez kůže.
Uzených solených mas, jako je například slanina nebo salám, byste
se nikdy ani nedotkli.
Jedli byste celozrnný chléb a nemazali byste si jej máslem ani mar-

•

•
•
•
•

•

garínem.
Pokud byste používali olej, nebyly
by to tradiční rostlinné oleje, jako
je olej kukuřičný a saflorový. Vybrali byste si olej olivový, řepkový
nebo exotičtější olej lněný, který je
miláčkem výzkumníků rakoviny.
Byli byste blázni do salátů a vždy
byste snědli zeleninu na talíři.
Nikdy byste neměli dost brokolice,
mrkve, rajčat, pomerančů a cibule.
Milovali byste chuť česneku - syrového nebo vařeného.
Táhlo by vás to k barevnému ovoci,
jako jsou například jahody, maliny,
meloun, pomeranče; vášnivě byste
jedli červené hrozny.
Jedli byste všechny druhy ořechů,
protože obsahují ochranný vitamín E a jiné látky s protirakovinnými účinky, jmenovitě para ořechy
kvůli selenu, vlašské ořechy kvůli
kyselině ellagové a mandle kvůli
kyselině olejové - ovšem zas tak fanaticky byste se jimi necpali, abyste nenabrali zbytečná kila. Štíhlejší
lidé, kteří jedí méně kalorií, totiž
rakovině padnou za oběť s menší
pravděpodobností.
Foto: Shutterstock.com

DĚTEM
ČAU
VEVERKO!

Jo! Vochutnej mňamáckej čokokelímek s lískáčema od Olmíků.
Záležitost pro slečinky i krutý borce.

www.olmici.cz

Dietní klub

4 TIPY

JAK SI UŽÍT VÁNOČNÍ CUKROVÍ,
ALE NEPŘIBRAT

Patříte-li mezi vyznavače zdravého životního stylu, kteří si celý rok úpěnlivě hlídají
jídelníček, jí zdravě, mají dostatek pohybu i spánku, tak ani s nástupem vánočních
svátků nemusíte propadat panice. Ačkoli se tyto dny většinou nesou v duchu
„sněz, co můžeš“, nemusí to nutně platit i na vás. Pokud si období Vánoc neumíte
představit bez sladkého mlsání, zkuste to pro změnu zdravě. Uvidíte, že jediný
rozdíl, který zaznamenáte, bude to, že se po svátcích bez problémů vejdete do
svých oblíbených kalhot.
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a hořká čokoláda vám příliš nechutná,
kápněte do ní trochu sirupu, který byl
použit i do těsta. O skvělý gastronomický zážitek bude postaráno.

1) Vyměňte mouku! Je pravda, že v každém rodinném receptu na cukroví se
jako základ objevuje klasická bílá mouka. Naštěstí dnes máme na výběr nepřeberné množství alternativ. Zkuste se
v obchodě poohlédnout po špaldové,
celozrnné, kaštanové, kokosové, rýžové nebo jiné mouce. Nejen, že jsou tyto
mouky mnohem zdravější, ale zároveň
dodají jídlu jedinečnou chuť.
2) Vyměňte cukr! Stejně jako najdeme
ve všech poděděných receptech bílou
mouku, najdeme v nich i velké množství bílého cukru. Za dob našich babiček
byl téměř jedinou dostupnou možností,
jak jednoduše a rychle dodat jídlu sladkou chuť. Vyzkoušejte třeba med, který má doma téměř každý. Pokud však
chcete chuť jídla posunout na další úroveň, přidejte javorový, obilný, datlový,
agávový, rýžový nebo jiný sirup. Skvěle
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také poslouží sušené a rozmixované
ovoce.
3) Vyměňte tuk! Dnes již není třeba do
těsta přidávat máslo či jiný ztužený tuk.
Pro dosažení správně vláčného těsta
stačí přidat 100 % panenský olej – kokosový, slunečnicový, sezamový nebo
například lískový. Abyste měli jistotu,
že se cukroví na plech nepřilepí, vyložte jej papírem na pečení. Vyberte takový, který je opatřen vrstvou silikonu
z obou stran a již předem nasekaný na
archy přesně padnoucí do plechu.
4) Vyměňte čokoládu! Pokud místo klasického pytlíku s cukrářskou polevou,
která pravou čokoládu nikdy neviděla, sáhnete po hořké tmavé čokoládě,
máte vyhráno. Rozpusťte ji stejně jako
polevu ve vodní lázni a zalijte s ní hotové cukroví. Jestli máte mlsný jazýček

Chcete-li si udržet dobrou postavu,
nebo zkrátka jen dobré stravovací
návyky, neznamená to, že se budete
muset ochudit o poživatiny, na které
jste o Vánocích zvyklí. Jen je třeba je
trochu pozměnit, jak jsme psali v úvodu a dopřávat si jich s mírou. Chcete-li
ochutnat více dobrůtek, jezte po menších porcích a hlavně pomalu. Snažte se
jídlo co nejvíce vychutnat. Čím déle jíte,
tím máte větší pocit naplněnosti. Sníte-li jídlo rychle, žaludek nestačí poslat
informace do mozku a vy máte pocit
(a skutečně často jen pocit), že máte
ještě hlad. Vyvažte svůj jídelníček. Víte-li, že si rádi dáte k snídani vánoční cukroví a k obědu bramborový salát s řízkem, vypusťte večeři nebo jí nahraďte
ovocem, které na vánočním stole jistě
také nechybí. Samozřejmě je vhodné
se i o svátcích hýbat. Vydejte se třeba
na nějakou delší procházku po obědě,
aby vám dobře vytrávilo. Vánoce představují klid a mír a měly by být především o příjemné atmosféře a rodinné
pohodě. Nezaměřujte se na jídlo, a to
ani tím, že se budete přejídat, ale ani
tím, že se jím budete stresovat a raději se mu úplně vyhýbat. Jezte s mírou
a vychutnejte si každý kousek jídla, ale
hlavně samotných Vánoc.
Pokud už jedlík neodolá lákání přeplněné tabule a postihnou ho obtíže, měl
by druhý den jíst výrazně střídměji. Od
pálení žáhy a bolestí nadbřišku uleví
volně prodejné přípravky s trávicími enzymy, jsou k dostání v lékárnách. Pokud
se užijí během jídla, dá se potížím s žaludkem předejít. Pokud samoléčba nezabere a zažívací potíže trvají týden či
dva, měl by postižený vyhledat lékaře.
Samoléčba může být riziková, pacient
by mohl zanedbat vážné onemocnění.
Lékař napíše vhodné léky a při vážnějších problémech doporučí endoskopickou nebo chirurgickou léčbu. Na potíže
se žaludkem se podávají léky, které sníží tvorbu žaludečních kyselin. Existují
i léky na obtíže se slinivkou a žlučovými
cestami, tam ale často bývá nutná také
operace.
Foto: Shutterstock.com

FYTOFONTANA
STEM CELLS
Dělat si vrásky znamená starat se. Myslet na své blízké, brát vážně práci, kterou vám někdo svěřil, prostě dělat
vše podle nejlepšího svědomí. Kosmetická značka Fytofontana Stem Cells si váží všech, kdo k životu přistupují
právě tak - a rozhodla se je ocenit.
Pleťová kosmetika Fytofontana Stem Cells představuje vědecký vrchol světa kosmetiky, těžící z úspěšných výsledků desetiletého bádání na základě poznatků oceněných Nobelovou cenou. Jde o exkluzivní kategorii péče
o pleť, jejíž pozitivní účinky potvrzují nejen in vitro studie a klinické testy, ale také sami zákazníci.
Spojuje v sobě účinné přírodní výtažky z rostlinných kmenových buněk, významně urychlující regeneraci pleti, a peptidy nové generace. Ty mají obdobný efekt jako protivráskové injekce, zmírňují stahování svalů, a tím
snižují další výskyt vrásek do budoucna.
Kosmetika Fytofontana Stem Cells je komplexní: počínaje čistícími gely přes silná pleťová séra až po speciální
emulze. Kromě přípravků řady protivráskové péče můžete využít speciálních řad depigmentační kosmetiky,
pro péči o oční okolí nebo řady speciální pleťové kosmetiky, která pečuje o hydrataci a vyplnění vrásek.
K dostání v dobrých lékárnách a v internetových obchodech.
www.f-stemcells.com

Rodina

FINSKÉ VÁNOCE

TO JSOU SAUNA, LOSOS A JOULUPUKKI

Každá země má své unikátní vánoční zvyky a tradice, které se utvářely několik
století. Například ve Finsku je na vánočním stole místo kapra losos a místo
hvězdičky v jablku se hledá mandle v nákypu. Vyzkoušejte během svátků nové
recepty na chutné cukroví i finskou obdobu bramborového salátu.
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Finská oslava vánočních svátků je relativně podobná té české, dokonce se ve
Finsku na rozdíl od většiny zemí slaví
již 24. prosince, stejně jako v České republice. Tradiční finský Štědrý den začíná rýžovým nákypem s cukrem, skořicí
a studeným mlékem. V nákypu je zape-

čená mandle. Ten, kdo mandli najde,
půjde další rok k oltáři.
Po snídani je čas na zdobení stromečku,
při kterém se popíjí „glögi“, což je nápoj velmi podobný našemu svařenému
vínu. Odpoledne Finové vyrazí na hřbi-

tov zapálit svíčky na hrobech a najdou
si čas také na saunování. Poté již usednou k vánočnímu stolu. Na něm tradičně najdete sledě a lososa, šunku, zeleninový salát Rosolli, mrkev s tuřínem,
ale i chleba a dezert ze švestek.

Salát Rosolli recept:
Ingredience:
•
3-4 nakládané řepy
•
2-3 vařené mrkve
•
3-4 vařené brambory
•
2 střední cibule
•
1-2 jablka
•
2 filé ze sledě
•
2 nakládané okurky
•
2 natvrdo vařená vejce (na ozdobu salátu)
Omáčka:
•
1 dcl smetany
•
1 lžíce octa
•
1 lžička cukru
•
2 lžíce šťávy z řepy
Postup:
Vše nakrájejte na malé kostičky, asi 0,5 cm (kromě vajíček, které se používají pouze na ozdobu). Na krájení zeleniny je ideální kuchařský nůž Fiskars 20 cm z řady Functional Form. (Při krájení můžete použít také prkénko s deskou ze stejné řady – díky plastové
desce se nemusíte obávat, že vám červená řepa prkénko obarví.) Smíchejte vše dohromady a přilijte omáčku. Na ozdobu přidejte
rozpůlená vařená vejce.
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ČELOVKA DO DÍLNY I DO PŘÍRODY
Nová čelovka Ledlenser H8R zaujme výkonem v poměrně malém
těle. 158 gramů těžká svítilna díky reflektorové čočce, která je
součástí unikátního Advanced Focus Systému, svítí výkonem
600 lm na vzdálenost 120 m. Dobíjecí akumulátor vydrží na
nejvyšší výkon až po dobu 10 hodin. Na úsporný režim
(10 lm, 20 m) vydrží svítit 120 hodin. Výklopná hlava
čelovky může stáčet světelný kužel až o 90°.
Chcete vyhrát tento originální dárek?
Stačí zodpovědět soutěžní otázku:
Kolik let záruky se na svítilnu vztahuje?
Nápověda na: www.ledlenser.cz
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz,
heslo: Čelovka

www.ledlenser.cz
INZERCE
ledlenser.indd 1

7.11.2017 14:46:32

Rodina

Po večeři přichází nejočekávanější chvíle večera a tou je příchod Joulupukki,
který ve Finsku naděluje dárky, podobně jako u nás Ježíšek. Ve Finsku však ne-

přichází tajně a neohlašuje svou návštěvu zvukem zvonečku, nýbrž přichází do
domácnosti s otázkou, zda jsou v domě
nějaké hodné děti. Takový systém by se

možná zamlouval i některým rodičům
v Čechách.
Foto: Shutterstock.com

Vánoční hvězdičky
Kdybyste chtěli doslova ochutnat chuť finských Vánoc, můžete zkusit upéct tradiční finské vánoční hvězdičky podle následujícího
receptu.
Ingredience:
•
250 g másla
•
250 g měkkého tvarohu
•
250 g hladké mouky
•
1 - 2 vaječné žloutky
•
švestková nebo meruňková povidla nebo švestková či meruňková náplň (viz níže).
•
švestková náplň:
•
100 ml vypeckovaných švestek/meruněk
•
100 ml vody
•
50 ml cukru
•
(skořice)
•
(vanilkový nebo skořicový cukr)
Příprava švestkové náplně
Švestková nebo meruňková náplň musí být připravena den předem. Důkladně omyté ovoce dáme na pánev a smícháme s cukrem
a vodou. Ovoce propícháme vidličkou.
Za stálého míchání přivedeme k varu, pak ztlumíme. Pánev přikryjeme a necháme vařit dalších 15 až 20 minut, dokud ovoce nezměkne. Směs občas promícháme, aby se nepřipálila či nepřichytila k pánvi. Na konci vaření by ovoce mělo být téměř rozvařené.
Vzniklou směs rozmixujeme ručním mixérem. Jestliže máte rádi jemné pyré, náplň pak ještě přepasírujte přes jemné sítko. Horký
džem naplňte do sklenic, ty pevně uzavřete a sterilujte horkou vodou. Hotový džem skladujte v chladu.
Příprava těsta
Máslo necháme ohřát na pokojovou teplotu, pak jej smícháme s tvarohem a utřeme do hladka. Přidáme mouku a jemně promícháme. Vše mícháme, dokud se suroviny nespojí, poté těsto zabalíme do fólie a necháme v chladničce ztuhnout.
Tvarování hvězdiček
Těsto položíme na pomoučený pergamenový papír, poprášíme jej zlehka moukou a zakryjeme druhým pergamenovým papírem.
Těsto vyválíme na tloušťku asi 5 mm.
Jakmile jsme vyváleli, ořízneme okraje těsta a pomocí kolečkového kráječe z těsta vytvoříme čtverečky, asi 8 x 8 cm. Každý roh
čtverce rozřízneme na dvě části směrem ke středu. Do středu každého čtverce dáme jednu lžíci připraveného džemu. Každý cíp
čtverce pak ohneme směrem dovnitř a pevně přitiskneme. Pokud cípy nedrží ohnuté, zkusíme je trochu navlhčit vodou, budou
pak lépe držet.
Pečení hvězdiček
Pergamenový papír s hvězdičkami přesuneme na plech a ten dáme cca na 15 až 30 minut do chladu. Mezitím si rozehřejeme
troubu na 225 °C. Hvězdičky potřeme žloutkem pomocí mašlovačky a vložíme do trouby. Pečeme 10 – 15 minut, dokud pečivo
nezezlátne. Pečivo nechte vychladnout a podávejte s kávou či čajem.
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Potěšení pro chuťové buňky.

2017

Velká
Vánoční soutěž
Milé maminky, milí, tatínkové, milé děti,

vánoce už jsou pomalu za dveřmi a s nimi samozřejmě Ježíšek s plným pytlem dárků. Ale nadělovat umíme
i my. Stačí, když nám zodpovíte pár jednoduchých otázek. Budete-li mít štěstí při losování, můžete vyhrát jednu
z hezkých cen.

1. Soutěžní otázka
Z kolik originálních variant PLAYFOAM® PŘÁNÍČEK
můžete vybírat?
A. 2
B. 4
C. 10
Odpověď hledejte na pexik.cz
3. Soutěžní otázka
Je možné Tire Twister používat i venku?
A. Ano
B. Ne

2. Soutěžní otázka
Co je součástí balení panenky „Baby Annabell® se učí
A. Plavky a nafukovací bazének
B. Plavky, nafukovací rukávky, ručník s kapucí
C. Plavky, nafukovací rukávky a lehátko
Nápovědu najdete na www.baby-annabell.cz
4. Soutěžní otázka
letošní novinkou mezi IGRÁČKY JE:
A. Kominík?
B. Kuchař?
C. Zahradník?
Odpověď hledejte na: www.efko.cz
6. Soutěžní otázka
Kolik kurzů vaření a dalších akcí Chefparade od
svého vzniku v roce 2007 uspořádalo?
A. přibližně 3000
B. více než 15 000
C. přibližně 5000
www.chefparade.cz
8. Soutěžní otázka
Jaké knihy obsahuje box Bradavická knihovna?
A. Famfrpál v průběhu věků, Neuvěřitelná zvířata, Bajky
Barda Beedleho
B. Fantastická zvířa a kde je najít, Bajky Barda Beedleho
a Famfrpál v průběhu věků
C. Fantastická zvířa a kde je najít, Bajky Harryho Pottera
a Famfrpál v průběhu věků

5. Soutěžní otázka
Kolik much je na mucholapce?
A. 12
B.
7
C.
8

7. Soutěžní otázka
V jakém roce byl ve Španělsku založen koncept
výživových poraden NATURHOUSE?
1. 2000
2. 1995
3. 1992
Nápovědu hledejte na www.naturhouse-cz.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ADRESA:

1.

A)

B)

C)

5.

2.

A)

B)

C)

6.

A)

B)

C)

3.

A)

B)

C)

4.

ANO

/

NE

7.

A)

B)

C)

8.

A)

B)

C)

Své odpovědi zasílejte na adresu Mojerodinaaja, Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav

1. Soutěžte o PLAYFOAM Boule - Workshop set

2. Soutěžte o Baby Annabell® se učí plavat

kreativní sada
Nechte dětem volnost tvoření, bez starostí že vám něco zašpiní.
Modelovací hmota je určená pro děti od 3 let. Je nealergická,
nešpiní a nemastí. Velká tvořivá sada "Workshop set" nešpinivé
modelíny v balení se 7 barvami a s tvořivými legračními doplňky.
Vytvořte nádherné věci a zvířatka jako živá. Dozdobte své
výtvory k dokonalosti přiloženými hýbacími očíčky, períčky,
bavlnkami a dalšími doplňky.

Jakmile se panenka
dotkne vody, nadšeně
hýbe rukama a nohama.
Když ji její malá maminka
položí na hladinu, bude
se na vodě vznášet.
Baby Annabell® se to
tak líbí, že celou dobu
nadšeně žvatlá.

3. Soutěžte o Tire Twister

4. Soutěžte o kreativní stavebnici ROTO ABC

Máte doma malého rošťáka, který miluje auta a hledáte pro něj
originální hračku, se kterou by si užil zábavu doma i venku? Pak
je pro něj Tire Twister ten pravý! Auto na dálkové ovládání usazené ve speciální pneumatice přinese spoustu zábavy a zároveň
prověří koordinaci a pozornost. Stačí,
když se autu určuje směr pomocí
dálkového ovládání a pneumatika bude jeho pohyby kopírovat.
Zvládne dokonce i efektní 360°
otočky. Pneumatika je
vyrobena z odolného plastu a nevadí jí
ani překážky venku.

Postavte si něco hezkého pod stromečkem. Vyzkoušejte ROTO
ABC od společnosti EFKO–karton, s. r. o. Jedná se o kreativní
konstrukční stavebnici s možností stavět 3D modely a to
i s menšími dětmi.. Celkem se jedná o čtyři sady stavebnice: Set
M – motorky, Set D – auta, Set F – letadla a Set K - stavební stroje.
www.efko.cz

5. Soutěžte o Emušáky

6. Soutěžte o dětské poukazy

Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční inteligence u dětí. Hlavním hrdinou pohádek je žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy, které představují jednotlivé emoce. Ferda se
potkává s různými situacemi, které jsou typické i pro děti v předškolním a mladším školním věku.
Nejenom pohádky, ale především otázky a aktivity, které se věnují
vždy jedné z emocí,
umožňují
dětem
lépe poznat a pochopit své emoce
i emoce ostatních.

Škola vaření Chefparade funguje od
roku 2007, přináší lidem do života radost
z dobrého jídla, výjimečných zážitků
a příjemně stráveného času. Nabízí kurzy
vaření, firemní akce, akce pro děti, soukromé
oslavy i party.
Též nabízí jedinečný obchod s delikatesami a kuchyňským
vybavením.
www.chefparade.cz

7. Soutěžte o balíčky kosmetiky NATURHOUSE

8. Soutěžte o vánoční balíček knížek

Každá pleť si zaslouží řádnou, a především kvalitní péči.
Obzvláště s postupem věku, je dobré změnit typ péče a zaměřit
se už i na první známky stárnutí. Pomocníkem Vám bude
OXYJEUNE CREMA MARINA 24 H Antiaging od NATURHOUSE,
sítě dietetických poraden. S ním dosáhnete viditelně mladšího
vzhledu pleti.

Chcete vyhrát vánoční balíček plný krásných knížek?
Harry Potter pod vánočním stromkem ani v knihovničce
žádného správného kluka nesmí chybět.

Aby se i bříško pomělo, ke
kosmetice vám přibalíme
i marmeládu DIETESSE.3 pro
štíhlou linii.
Více na www.Naturhouse-cz.cz

Rodina

TIPY NA DÁRKY
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.

Rodina

INZERCE

Rodina

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 specifikovat velmi konkrétně a nahlas. Většinou
má ovšem rodina víc členů a radost
chceme udělat všem.
Pojďme se podívat, co všechno můžeme
svým blízkým darovat

•
•

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:
•

•
•
•
•
•
•
•
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Lampička, pokud možno hodně
odvážná
Krásná knížka
Album nejlépe i s fotografiemi
Jakýkoliv obrázek od našich dětí
namalovaný s láskou
Jakýkoliv výrobek vyrobený s láskou
Svetr, který tajně babička pletla
celý půlrok
Rámeček na fotky

•

Nebo třeba netradiční prostírání

DÁRKY OSOBNÍ
DÁRKY PRO ZDRAVÍ

DÁRKY PRO RADOST
by měly tvořit základ toho, co se pod
stromečkem nachází. Protože od toho
přece Vánoce jsou, abychom si navzájem rozdávali radost.
Dárky pro radost mají jedno specifikum. Bývají vlastně vcelku neužitečné.
Obvykle je ani nepotřebujeme. Jen
málokdy mezi ně patří teplé ponožky
a flanelové pyžamo. Zato je mezi ně
skvěle hodí:

Veselá tužka
Nebo třeba velké skleněné srdce

•
•
•
•
•

Poukaz do lázní, kde si krásně
odpočineme
Poukaz na masáž
Karta do fitness či wellnes centra
Oblíbené vitamíny
Nějaká probiotika
Nebo třeba dárkové balení něčeho
dobrého a zdravého

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
DÁRKY DO DOMÁCNOSTI
tvoří zcela osobitou kategorii. Někomu
totiž tento typ dárků udělá velkou radost, tudíž by mohly patřit i do kategorie jedna. U jiného však mohou vyvolat
pocit, že snad patři jen do kuchyně…
Svým blízkým můžete dopřát:
•
•
•
•
•
•
•

Skvělou filtrační konvici
Novou kuchyňskou váhu
Netradiční hodiny
Sadu příborů
Hrníčky či skleničky
Svícny a svícínky
Zajímavý kus nábytku

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

Obstojí vaše dítě v současném světě?
Zdeněk Matějček
RODIČE A DĚTI
Nové vydání knihy významného českého psychologa s předmluvou psycholožky a rodinné terapeutky Ludmily Trapkové.
V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek se
prof. Matějček zastavuje u problémů, s nimiž se setkává každá
rodina. Zastává názor, že základem dobré výchovy je něha
a vřelost, dobře trávený
společný čas a sdílení
prožitků. Nezapomíná
ani na to, že každý chybuje, děti i rodiče, s pomocí
jeho textu se ale mnohým
chybám můžeme vyhnout.
Váz., 360 s., 298 Kč

na www.ivysehrad.cz
SLEVA 15 %

Kateřina Cajthamlová
ABECEDA
MODERNÍHO
RODIČE
Při výchově dítěte
se často rodiče sami sebe ptají: vedu své dítě dobře, kde je hranice mezi šťastným bezstarostným dětstvím a náročnými požadavky na vytvoření osobnosti? Pomocnou ruku podává nová
kniha Kateřiny Cajthamlové. MUDr. Cajthamlová na základě
svých bohatých zkušeností ze své psychoterapeutické praxe
přichází s příručkou o rodičovství, výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských vztahů ve stále
se proměňující moderní společnosti.
Brož., 400 s., 348 Kč

INZERCE

Pro maminku
Také máte pocit, že neustále uklízíte? Když jsou v rodině děti, je
to každodenní záležitost. Drobky, šťáva na podlaze, přesnídávka,
kousek banánu, dětem vždy něco padá. Kdo má pořád vytírat?
Usnadněte si práci s novou podlahovou myčkou Kärcher FC 5.
Tato šikovná vychytávka vysaje drobky a setře pevnou podlahu
v jednom kroku. Automaticky poháněné
válce usnadní vytírání bez namáhavého drhnutí.
www.karcher.cz
Doporučená cena: 6 490,- Kč

Pro tatínka kutila
Přemýšlíte nad dárkem pro vašeho domácího kutila?
Pořiďte mu tentokrát něco praktického a netradičního,
4 silné a šikovné pomocníky od Pattexu, se kterými se
nemusí bát žádných oprav.
S novou řadou montážních lepidel Pattex
One For All dokáže slepit téměř cokoliv, od těžkých věcí lepených na zeď,
přes lepení průhledných materiálů
až po tmelení. Pattexem potěšíte
jeho kutilské srdíčko.
Doporučená cena jednoho lepidla
řady Pattex ONE FOR ALL
od 169,- Kč

Tipy na
vychytané
dárečky
pod
stromeček

Pro babičku
Pořád nevíte, co dát své mamince pod stromeček?
Pořiďte jí aku stěrku na okna ve speciální jubilejní
edici Kärcher WV 2 Premium v elegantní černé
barvě. S její pomocí může umývat okna až 3x rychleji, než jak byla doposud zvyklá. Okna budou čistá,
lesklá, beze šmouh a za kratší čas.
Doporučená cena: 1 990,- Kč

Pro tchýni a tchána
Vymyslet dárek pro tchýni s tchánem bývá těžké. Jestliže ale mají chatu,
máme pro vás tip. Na chatě, kde se nemůže každý den větrat, se často drží
vlhkost a zatuchlý vzduch. Potěšte je letos netradičním dárkem v podobě pohlcovače vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI 360o, který pohltí nadměrnou
vlhkost, a navíc díky novým tabletám příjemně provoní prostor.
Doporučená MO cena 350,- Kč

Rodina

PŘIPRAVTE SE NA VÁNOCE
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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 skoro máme Vánoce!

Rodina

INZERCE
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Rodina

Také se vám zdá, že je to rok od roku
dříve? Já osobně mám pocit, že sotva
svlékneme plavky, už se na pultech objeví první Mikuláš. Samozřejmě, že si
poklepeme na čelo a odoláme, jenomže on je tam ještě za týden a za dva
a nám to začne vrtat v hlavě. Co kdybych tedy přece jen něco nakoupila,
alespoň to potom nebude stát tolik…
No, občas stojí. To když přehlédneme,
že je to jaksi Mikuláš od loňska, kterému končí záruční doba týden poté, co
se prodavačce podařilo nás o výhodnosti koupě přesvědčit, případně, pokud ho doma nepřehlédnou naše ratolesti 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 připravíme
dopředu, můžeme hodně ušetřit. Kromě
Mikulášů a vánočních kolekcí totiž většina supermarketů nabízí akční 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 penízky, jednak
se vyhnete předvánočnímu stresu. Davy
lidí v obchodech, zmatek a nervozita, to
je přesně to, co nám vánoční atmosféru
dokáže pěkně pokazit.
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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 potřebovala ještě jedny ruce. Při této úvaze
mne napadlo, že si vlastně spoustu věcí
můžeme připravit dopředu a předvánoční 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 jakých druhů vánočního cukroví budete
letos chystat. Podle toho si napište nákupní seznam, který si nechte někde na
očích. Až budete zase pročítat letáky
a uvidíte zboží za výhodnou cenu, prostě nakoupíte vše potřebné - může to
být mouka, cukr, čokoláda, poleva, tuk,
máslo, kakao oříšky či mandle. Dopředu si můžete už nyní vyloupat ořechy,
podle receptur spočítat kolik jich budete potřebovat na ozdobu, kolik jich potřebujete mletých či nasekaných. Takto
si můžete připravit třeba i piškoty. Mleté či drcené piškoty vám v suché větrané místnosti bez problémů vydrží. Nasekejte 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 - suchou a tekutou. Připravte si sáčky do

mrazničky (Jsou to ty, co mají na sobě
popisovací proužky.). Pokud už jste
nakoupila v akcích alespoň suché potraviny do zásoby, vezměte kuchařku,
mísu a váhu. V receptech vyhledejte
všechny suché potraviny. Například
u vanilkových rohlíčků máte napsáno,
že do těsta patří mouka, cukr a vanilkový cukr. Tyto potraviny si odvažte na
váze podle množství, z kolika dávek budete 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 těsta 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, nepřehlednost 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, připravíte si v jeden den krémy a náplně, druhý den cukroví naplníte a slepíte, další
den ozdobíte. Jako poslední přichystáte
nepečené cukroví a budete mít hotovo.
Pečení tímto způsobem vám nezabere
v prosinci více než pět dní.
Foto: Shutterstock.com

ČIŠTĚNÍ PÁROU
Komfortní parní čistič Kärcher SC 4 Iron Kit umožňuje permanentní doplňování vody bez přerušení práce, nabízí mimo jiné i praktickou
funkci parního žehlení. Můžete ho použít k úklidu
nejrůznějších ploch v domácnosti. Dokonale s ním
„vyleštíte“ dlaždice, varnou desku, digestoř i nejužší spáry. Při čištění můžete intenzitu páry dle
potřeby regulovat díky intuitivní dvoustupňové regulaci. Součástí přístroje je rovněž
speciální velká podlahová hubice Comfort
Plus, kterou použijete i na čistění větších
ploch. O maximální komfort se postará
inovativní systém bezdotykové výměny utěrek.
www.karcher.cz,
www.svetcisteni.cz
Také znáte ten pocit, když Vás honí mlsná nebo jen
nestíháte?
Právě pro Vás je tu nová řada Active Protein od Meggle,
ve které najdete: Cottage Cheese se směsí semínek a goji, Tvaroh s Hořkou
čokoládou nebo Ananasem a Nápoj s Vanilkovou, Banánovou nebo Čokoládovou příchutí. Produkty jsou plné přírodních proteinů a dodají Vám tak energii kdykoliv během dne. Nápoje navíc
obsahují max. 0,01g laktózy ve 100 ml.
www.meggle.cz

MAGICKÝ KINETICKÝ PÍSEK
Chcete kreativně zabavit svoje děti? Rádi byste rozvíjeli jejich
představivost a motoriku? Představujeme vám skvělou novinku Kouzelný písek.
Tento písek je příjemný na dotek a nezatvrdne ani po opakovaném použití. Na hraní nepotřebujete vodu ani sílu, pouze vysypete na podložku, která je součástí balení a hrajete si, třeba i s přibalenými formičkami. Po skončení jen přesypete zpět do boxu,
ve kterém jste písek koupili.
Opět připraveno na další
zábavu!
Cena za 1kg
písku je 370,a zakoupíte ho
na www.4sleep.cz

DÁMSKÁ KOSMETIKA ONCLÉ
SPECIALISTA NA KRÁSNOU PLEŤ
Dámská kosmetická řada poskytuje řešení pro
nedokonalost pokožky a pleti,
ke které dochází v jednotlivých fázích života ženy.
Viditelně zlepšuje stav STRIÍ, CELULITIDY,
JIZEV, VRÁSEK a zvyšuje ELASTICITU KŮŽE.
Díky jedinečným biosložkám
z extraktu z rostlinných kmenových
buněk AKOSKY®APIUM, 3D kyselině
Hyaluronové a přírodním aktivním
olejům se pokožka do hloubky
regeneruje, obnovuje a celkově
remodeluje kůži.
www.oncle.cz

ROZMAZLETE SE JEDINEČNÝMI PARFÉMY Z LIMITOVANÉ
EDICE OD RITUALS…
Nové vůně z limitované edice vznikly pod dohledem nejlepších parfumérů světa, kteří se inspirovali svými cestami do Orientu. Nahlédněte pod závoj perské noci a dopřejte si svůdnou kombinaci ingrediencí, které se mísí v parfému pro ženy a muže v běžné a cestovní
velikosti. Limitovaná edice nabízí orientální okouzlení hlavně díky
jantaru, elemi a pižmu.
Více na naleznete
na www.rituals.cz

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ DROŽDÍ?

MYCOBALANCE

Kvalitní čerstvé pekařské droždí má světle krémovou barvu, lasturový
lom, snadno se drobí a příjemně voní. Při nákupu vždy zkontrolujte
balení a datum použitelnosti uvedené na obalu. Správné a neporušené
balení je zárukou toho, že si droždí uchová své vlastnosti po celou dobu
trvanlivosti. Osvědčenou značkou je
bezesporu oblíbené a léty prověřené droždí FALA. Toto droždí můžete
použít pro přípravu kynutých těst na
slané a sladké pečivo i pro přípravu
drožďové pomazánky nebo polévky.
Je bez lepku a laktózy a těsto vám
s ním vždy spolehlivě vykyne.

MycoBalance obsahuje to nejlepší z čínských bylinek a hub na posílení organismu člověka. Jde o kombinaci houbových a bylinných
extraktů, která vychází z hluboké moudrosti tradiční čínské medicíny. MycoBalance výrazně posiluje vitalitu
a zároveň náš obranný systém, který je pak
schopen lépe se bránit vnějším vetřelcům a zároveň organismus čistit od vetřelců, kteří tam
již vnikli nebo se tam vytvořili. Je tedy vhodný u únavových stavů, u chronických zánětů,
u oslabené imunity, jako rekonvalescence po
nemoci, po porodu či jako podpora u onkologických problémů.

Recepty, rady, návody a soutěže
najdete na www.drozdi.cz
a www.facebook.com/peceninasbavi

Cena 390,-Kč – dávka na jeden měsíc
www.MycoMedica.cz

BABY BORN® SPRCHOVÝ KOUT PRO PANENKY
OVOCŇÁK: 100% ČESKÉ
OVOCE. VÍC NENÍ TŘEBA
Šťávy a přesnídávky Ovocňák pocházejí z ryze českých surovin.
Žádný přidaný cukr, konzervanty
ani aromata. Když se smíchá neošizené množství čerstvého ovoce,
nejsou žádné takové přídavky potřeba. Ovocňák vyniká opravdovou
a intenzivní chutí. Ovoce se totiž
zpracovává co nejrychleji po sklizni, v zimě se používá zmrazené,
kdy si zachová potřebné množství
vitamínů i chuti.

GAGA’S PLENY®
Přebalujte zdravě i hravě. Kvalita prověřená maminkami
je zaručena.
Už žádné žehlení a složité skládání. Zdravý zadeček pro
miminko, snadné přebalování pro maminku a finanční
úspora pro celou rodinu, to vše dnes přináší moderní látkové pleny a potřeby pro přebalování od GaGa’s plen.
Potěšte praktickým a atraktivním dárkem ze sortimentu
GaGa’s plen.
Více na www.gagapleny.cz

Každá panenka, která má sprchu jako je tahle, si bude sprchování náramně
užívat. Panenka BABY born® i její starší sestřička se pod nastavitelnou
sprchu krásně vejdou. Když otočíte tlačítkem s medvídkem Brunem, ze
sprchy se spustí nádherný deštík. Aby BABY born® ve sprchovém koutu
mohla pohodlně stát, je uvnitř nainstalován podpěrný držáček. Pak už
jen stačí se rychle usušit ručníkem, obléct se a honem si
zase hrát.
www.baby-born.cz

BEPANTHEN® CARE MAST
• Pomáhá chránit dětský zadeček před
vznikem opruzení
• Pro každodenní péči
• Pečuje i o kojením namáhané prsní
bradavky a suchou pokožku

Kosmetický přípravek

.
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*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období
04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

AMOR TOWLES
Pravidla zdvořilosti
Čtenáři i kritikou oslavovaný román dává vzpomenout na to nejlepší z děl F. Scotta Fitzgeralda. Odehrává se
na Manhattanu roku 1938. S houževnatou a odhodlanou hlavní hrdinkou Katey se dostáváme do elegantního světa
newyorské smetánky. Omamná jízda mezi
swingo
vými kluby, koktejly a luxusními
restaura
cemi má však tragické následky.
Towlesův román odkrývá nejen lesk a bídu
„lepší společnosti“, ale také očima Katey
oživuje svět, který ženám nedával příliš
šancí na seberealizaci a úspěch.
Váz., 352 s., 348 Kč
Vydalo nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

MAGNETICKÁ PÍSMENKA
A ČÍSLICE NA LEDNICI
Jestli jste si mysleli, že na lednici
patří jen pohlednice a suvenýry,
tak to se mýlíte. Využijte magnetická písmenka a čísla k učení dětí,
nebo pro svůj vzkaz. Z písmenek
snadno vytvoříte jakýkoliv text
a z číslic zase příklady i pro
3. třídu. Co třeba malého
školáka trochu motivovat? – Slož slovo nanuk, hned si ho vezmi!
Vhodné pro děti od 4 let.
Vice na www.pexi.cz

Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz

OVOCNÝ „LEDOVÝ“ ČAJ PRO DĚTI
TO NEJLEPŠÍ PRO NAŠE DĚTI – TO JSOU PRÉMIOVÉ
FUSAKY NORSKÉ ZNAČKY VOKSI
Fusaky, které miminko zaručeně udrží v teple i při teplotách pod
bodem mrazu. Navíc ještě pomocí čistě přírodních materiálů, jako
je ovčí vlna, prachové
kachní peří a bavlna.
Do posledního detailu
propracované šití a výjimečný design. Tak to
jsou prémiové dětské
fusaky norské značky
Voksi. Více na
www.voksi.info
a www.babypoint.cz.

Osvěžující chuť ledového čaje si s Kubíkem Play Ice tea mohou dnes dopřát i děti. Pro mlsné dětské jazýčky si Kubík připravil dvě lahodné chuťové variace čaje s ovocnou kombinací jablko-broskev a jablko-jahoda.
Kubík Play Ice tea obsahuje přes 20% ovocné
šťávy a extrakt černého
čaje, jehož podíl je snížen s ohledem na dětské konzumenty.

INZERCE

Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz
INZERCE

UŽ MÁTE SVÉHO MEDVĚDA?

PHARMACARD – VAŠE VÝHODA
• Sbírejte body ve věrnostním programu a získejte
neodolatelné odměny
• Nízké ceny a doplatky všech přípravků
• Body za nákup volně prodejného sortimentu
a okamžitá sleva 2 %
• Sleva až 60 % z doplatku za léky
Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví...

Psychotéma

NA VÁNOCE BUDU ZASE SAMA

DEPKA A ZASE DEPKA?
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.
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Životní styl je dneska jiný než před deseti lety. Dvacetileté nevěsty jsou výjimkou, spousta žen svatbu ke šťastnému
životu vůbec nepotřebuje. Něco ale zůstalo 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, rychlé
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 neměla 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 někdo, s kým se dalo
zajít do kina nebo na drink a když ne,
práce bylo vždycky dost. Noční můru
pro ni nastartoval 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

86

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 třpytivými ozdobami a dárečky v obchodech,
tatínkové, kteří zasvěceně rozmlouvali
s prodavačkami, který z dárků udělá
ženě největší radost. Jitka měla najednou 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 podivně.
Nakonec Jitka koupila pár dobrot 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 poledne, aby byl den, co nejkratší. Pustila
si televizi plnou tklivých příběhů z dětského 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
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 zamilovat neuměla a ani nechtěla. Najednou 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 útulky. Možná na svůj smutek zapomenete mnohem rychleji, když si přinesete
domů malou chlupatou kuličku, která
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 pracovat šestnáct

Psychotéma

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 podnikatelek 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 pofouká 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 vztazích 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.
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 budete překvapená z toho, jak jinak bude
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všechno vypadat. A kdo ví, pokud slezete ze své skleněné hory, možný tam
dole někoho najdete. No, třeba to nebude 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

POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA S VÍLAMI
Pěstování květin a zahradničení je častým koníčkem žen. Vlastní pohádkovou
zahrádku pro víly si však mohou pořídit i malé holčičky. My Fairy Garden je
totiž úžasná sada s pohádkovými květináči, malinkými vílami a semínky pro
děvčátka, které touží po své vlastní vysněné zahrádce. Stačí zasadit, pečlivě
zalívat a trpělivě čekat, až se ze země vyklubou první stonky a vznikne malé
království pro víly a zvířátka.
Otázka: Kdo bydlí v Kouzelné zahrádce?
•
•
•

Víly
Elfové
Jednorožci

Správnou odpověď posílejte na soutez@rodinaaja,
heslo Víla a můžete vyhrát jednu ze čtyř zahrádek.

VYHRAJTE REDUXIL DUO
Přemýšlíte, jak si o Vánocích udržet váhu? Reduxil duo je doplněk stravy, který obsahuje kombinaci ranních tobolek a večerních tablet s přírodními látkami. Zatímco ve dne Reduxil duo podporuje
detoxikaci, v noci přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti. Mezi látkami obsaženými v ranní tobolce
se nachází mimo jiné extrakt ze zrn zelené kávy, kofein nebo výtažek z kopřivy dvoudomé, která
podporuje normální činnost ledvin. V noční tabletce najdete extrakt ze slupek hroznů, jenž přispívá
ke kontrole tělesné hmotnosti, a železo pro normální funkci metabolismu. Více na www.reduxil.cz
Kolik přírodních látek dohromady obsahují tablety a tobolky Reduxil duo?
a.
2
b.
6
c.
45

SOUTĚŽTE O COLAFIT
Kolagen je základní součástí pojivových tkání, proto je nutné jej pravidelně doplňovat.
Pomoci s tím může doplněk stravy Colafit, který v každé dávce obsahuje 8 mg čistého, šetrně
zpracovaného kolagenu. Malé pěnové kostičky jsou lehce stravitelné a neobsahují přidané
látky či barviva. K pokrytí doporučené denní dávky postačí jedna kostička. Výrobek je vhodný
také pro těhotné a kojící ženy a pro děti od 2 let. Více na www.colafit.cz.
Produkce kolagenu v těle s přibývajícím věkem:
a.
Stoupá
b.
Klesá
c.
Zůstává stejná

VYHRAJTE VLÁČEK
Vyrazte s dětmi na nádraží se sadou LEGO® DUPLO® Vláček (10810). Malí
strojvůdci si zamilují postrkování tohoto vlaku po kolejích, zastavování
kvůli nakládání beden čerstvých jablek a dýní a zvedání závor na přejezdu,
aby mohlo projet auto. Vytvářejte s dětmi nové příběhy a poučte je přitom
o dopravní bezpečnosti.
Doporučená cena 799,Soutěžní otázka: Kolik má stavebnice LEGO DUPLO Vláček figurek?
a.
b.
c.

1
2
3
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo LEGO

7 LET DEN PO DNI S LÉNOU BRAUNER

KNIŽNÍ NOVINKY

LÉTO S FRAJEREM

Magických 7 let, během kterých se prý všechny buňky
našeho těla kompletně vymění. Změní se možná i naše
povaha, přístup k životu, naše hodnoty, lásky, lidé
a věci kolem nás… Naplňte tento deník během 7 let
svými postřehy z každého vašeho dne, uložte do něj
své vzpomínky, emoce, prožitky… Můžete se ohlížet
do minulosti i plánovat budoucnost. Přehodnotit své
předloňské názory, těšit se na další rok. Dám si malé cíle,
či velké výzvy? Deníčkem vás budou provázet víly Lény
Brauner.

„Tohle léto bude tutově za trest!“ mračí se patnáctiletá
Berenika, když se balí na letní tábor. A je fuk, že bude
instruktorka a že jede se svou nejlepší kamarádkou.
Berenika totiž není zrovna táborový typ a mnohem
raději by léto trávila úplně jinak. To platí do chvíle, než se
jí díky jednomu frajerovi a prima táborové partě obrátí
život vzhůru nohama.

NEBESKÉ SYMFONIE
Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo bavit
skákat, jak muž píská. Jen mu to neměla říkat na
dovolené ve Skandinávii, protože teď musí nějak
dopravit nenáviděný karavan do vzdáleného domova.
Jejím zachráncem je floutek Ronny, co se protlouká jak
povoláními, tak vztahy. Jak asi dokáže s vynervovanou
a poněkud úzkoprsou starší dámou vyjít?

CPRESS

MŮŽEME SI VYKAT?

Vydejte se na jedinečnou pouť vesmírem a vychutnejte si výhledy do nebe
plného hvězd. Nevšední spojení dech beroucích fotografi í a podmanivých
tónů relaxační hudby na přiloženém
CD vám zprostředkuje neopakovatelný
audiovizuální zážitek. Při putování
pod hvězdnou oblohou navštívíte 5
kontinentů a spatříte vzácné nebeské
úkazy. Celá kniha je obrazově
a hudebně laděna tak, jako byste
prožili jeden den, soumrak, noc pod
hvězdami a vydrželi až do ranního
rozbřesku.

KDYŽ JSEM TĚ ZTRATILA
Když se Leo a Molly vezmou, jsou bez sebe štěstím a zamilovaností. Léta manželství uplývají. Leo je válečný dopisovatel a při jedné misi se přihodí nečekaná tragédie; je
vážně zraněn a ztratí paměť. Molly se o něj oddaně stará,
pomáhá mu vzpomenout si na jejich lásku a brzy se do
sebe začnou znovu zamilovávat. Jenže Molly něco tají. Jak
se s manželem nanovo sbližují, bojí se, aby se mu paměť
nevrátila úplně. Vzpomněl by si totiž, že s jejich manželstvím to už před zraněním bylo nahnuté. Co když ho Molly
bude muset ztratit i podruhé?

NEZAVÍREJ OČI
Casey propustili z vězení, kde si odpykávala patnáctiletý
trest za vraždu svého snoubence, třebaže tvrdila, že
zločin nespáchala. Nyní hodlá své jméno očistit, proto
požádá Laurie Moranovou a její tým, aby vypátrala
skutečného vraha. Jenže někdo chce za každou cenu
zabránit novému vyšetřování, jinak...

V PAVUČINĚ VZTAHŮ

ODHALENÁ TVÁŘ

Charlotte Webbová je kontroverzní novinářka, která
provokuje nejen svými sloupky, ale také svým životem.
Sama vychovává dvě děti dvou různých otců, s nimiž nežila,
a nijak se tím netají. Se svými známějšími a úspěšnějšími
sestrami Anne a Emily se v podstatě nestýká. Její mladší
bratr Bram je drogově závislý alkoholik. S otcem léta
nemluví a s matkou se vídá teprve poslední dva roky po
jejím návratu z Austrálie, kam před dvaceti lety utekla
s jinou ženou.

Proslulý psychoanalytik Judd Stevens stojí před
nejzávažnějším případem své kariéry. Dva lidé z jeho
blízkosti byli zavražděni. Vyřizuje si s ním účty někdo
nervově labilní, komu nedokázal pomoci? Je snad on
sám dalším cílem? Než vrah udeří znovu, musí Judd
proniknout do jeho mysli, nebo bude z vraždy obviněn
právě on.

ZTRACENÉ SVĚTLO
Neodolatelný romantický příběh o přetrvávající síle
opravdové lásky se šokujícím, nezapomenutelným
koncem. – Lucy stojí před životním rozhodnutím. Než
k němu dospěje, bude si muset přehrát svůj příběh,
vlastně jejich příběh, od začátku. S Gabem se seznámí
na univerzitě v jeden zvláštní den, který promění osudy
všech zúčastněných. Je možné, aby našli smysl život jeden
ve druhém? Anebo se mají podvolit proudům, které je od
sebe odvádějí? Jejich třináctiletá cesta plná snů, touhy,
žárlivosti, zrad a nakonec lásky je hlubokým a zároveň
čtivým vykreslením jednoho (ne)obyčejného vztahu, ve
kterém se může najít každý, kdo miloval.

ALPRESS

VZDÁLENÁ ŘEKA
Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. Když
se na pozemku Schallerových najde lidská kostra, je
zřejmé, že se jedná o oběť odporného zločinu. Nenávist
mezi rodinami vzplane mohutným plamenem a na denní
světlo se vynoří děsivá tajemství, kterým by bylo lépe ve
věčné tmě.

Po dvojici bestsellerů přichází princ Ládík s další knihou
– tentokrát o cestě do Arménie, Gruzie a Náhorního
Karabachu. Ladislav Zibura se vydává do těch
nejzapadlejších vesnic, aby mohl poslouchat příběhy
místních a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol
teče proudem a mladý dobrodruh důvěrně poznává
kulturu plnou pohostinnosti, rozhodných slov a sovětské
nostalgie. Své zážitky z kavkazského putování Zibura líčí
s tradičním humorem a sebeironií, pro které ho čtenáři
nenávidí a milují.

KRASOJEZDKYNĚ

IKAR

BIZBOOKS

LADISLAV ZIBURA: UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII
A GRUZII

V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní
jezdec svou vnučku Sarah tak, jak to sám kdysi dělal
v elitní jezdecké škole ve Francii. Když však do jejich života
zasáhne katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde nic jiného,
než aby se životem protloukala sama…

IRENINY DĚTI
Irena Sendlerová bývá srovnávána s Oskarem Schindlerem,
protože zachránila před jistou smrtí dva a půl tisíce dětí
z varšavského ghetta. Irena ale neměla žádné výjimečné
postavení ani majetek. Dalo by se říci, že to byla obyčejná
sociální pracovnice. Měla ale zvláštní dar – uměla svým
vzorem, odvahou a přesvědčením strhnout ostatní a spolu
s nimi pak dokázat neuvěřitelné věci. V roce 1943 Irenu
zatklo gestapo, naštěstí ale nevěděli, že je klíčovou
osobností polského odboje. Tři měsíce ji mučili, Irena
však nevyzradila nic. Odboj ji zachránil pár minut před
popravou…

KUCHAŘKA PRO MÉHO MUŽE
je perfektní knihou pro muže, který zatím nemá s vařením
mnoho zkušeností (nebo vůbec žádné), ale který se do
něj neváhá pustit. Kniha je rozdělena do kapitol podle
toho, k jaké příležitosti muž právě vaří (zda pro sebe,
kamarády, svou vyvolenou nebo pro celou rodinu, ale
najde v ní oporu třeba i tehdy, chce-li zhubnout).

SLUNCE VYŠLO

BEZ LEPKU

Knižní podoba pamětí Mariel Hemingwayové, vnučky
velkého literáta, poodhalí čtenáři nejen skutečnou pravdu
o tom, zda byly Hemingwayovy deprese neoddělitelnou
součástí jeho geniality; zda jeho smrt souvisela s alkoholem
nebo s impotencí, s mylným pocitem nesmrtelnosti nebo
s obyčejným strachem. Ale také se díky autorčině herecké
kariéře v Hollywoodu dostanete přímo „na plac“ této
nejproslulejší továrny na sny.

Autorka knihy, která je maminkou syna s celiakií, to ale
pojala jako výzvu a založila úspěšnou specializovanou
cukrárnu. Spolu s ní jsme připravili knihu, která obsahuje
přes 60 vyladěných receptů, prověřených každodenní
praxí. Díky nim budete moci i u sebe doma udělat (nejen)
dětem třeba bezlepkové kornoutky na zmrzlinu, dorty,
cupcakes, věnečky nebo špičky.

VELKÝ VYSVĚTLOVAČ
je kniha, která potěší všechny malé i velké zvědavce.
Autor Randall Munroe na jejích stránkách co
nejjednoduššími slovy popsal velmi složité stroje, zařízení,
události, jevy a procesy tak, aby to pochopily i malé
děti. A tak se čtenáři dozví, jak a proč se na Mars vysílá
vesmírné vozítko, co dělá s prádlem sušička, ale také
třeba jak funguje americká ústava nebo proč Země není
úplně kulatá. Každý vysvětlovaný předmět nebo proces
doprovází názorná ilustrace s jednoduchými popisky
a vysvětlivkami. Kniha Velký vysvětlovač zaujme netradičním
způsobem zpracování témat i jednoduchým jazykem
přizpůsobeným vnímání a slovní zásobě dětí. Ačkoli kniha je
určena nejen jim!

BIOABECEDÁŘ HANKY ZEMANOVÉ
Kniha vás naučí zdravé potraviny rozpoznat a navíc je
skutečně denně vařit. Obsahuje nejen informace, ale
také 60 oblíbených receptů z opomíjených surovin, nabízí
srovnání pohledů západní i čínské dietetiky, názory
ajurvédy i makrobiotiky, vždy v souladu s přirozeným
selským rozumem. Nové vydání je kompletně
aktualizované a zohledňuje rozšiřující se sortiment
biopotravin i aktuální poznatky z oblasti zdravé výživy.

Kuchařku napsal Martin Škoda v 17 letech pro své
vrstevníky. Kniha je plná skvělých receptů, fotografií,
rad a tipů, k nimž se Martin postupem času vlastními
zkušenostmi dopracoval, a také hudby. Kuchařka je
rozdělena na kapitoly, při kterých mladí chtějí nebo
potřebují vařit (například když chtějí okouzlit toho
druhého, připravují si jídlo na cestu, nemají zrovna po
ruce tunu ingrediencí, na stres či kocovinu nebo pokud
chtějí vylepšit zaběhlou českou klasiku). Každý recept je
navíc doplněn songem, který může doladit atmosféru při
vaření i po něm.

NÁVRAT Z NICOTY

PRÁH
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ŠKODA NEVAŘIT

DOBŘE MI TAK

JO NESBO: ZACHRÁNÍ DOKTOR PROCTOR VÁNOCE?

KNIHA ZLÍN

Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou
ženou a stěhuje se ze společného bytu ke kamarádu
Viktorovi. Tento životní zlom ho nutí zamyslet se nad
sebou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomuje
všechna svoje selhání a poněkud neohrabaně se pokouší
napravit chyby. Hledá cestu zpět ke svému dospělému
synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang. V té
chvíli mu navíc zkříží cestu šestnáctiletá Erika.

Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu jeden
chamtivý obchodník, který k nim skoupí veškerá práva.
A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy pokud nejdřív neutratí
slušnou sumičku v jeho obchodech. Líza, Bulík a doktor
Proktor to tak nenechají. Před tím, než ale Vánoce
zachrání, se musí vypořádat i s vánočním skřítkem, který
nadělování dárků dávno pověsil na hřebík. Do Štědrého
dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený…

PAUL MCCARTNEY: BIOGRAFIE

XYZ

MOTTO

ZASE ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Já Václava milovala! Vůbec jsem si neuměla představit,
že bych chodila s někým jiným, a kdybych byla jen
trochu víc religiózně vychovaná, tak bych každý večer
zvedla hlavu k nebi a děkovala bych Bohu, že mi seslal
tak dokonalého muže. Dokonalý byl proto, že vůbec
existoval! Že byl zdravý, měřil víc než metr osmdesát, měl
vlasy, měl zuby, nešišlal a chtěl mě! To bylo nejdůležitější
- chtěl mě! Kdyby slintal, bylo by mi to nakonec asi fuk…
i když …

je příběh, který napsal autor poté, kdy se s pomocí
moderních komunikačních metod vrátil zpět do života.
S naprostou upřímností a otevřeností líčí vše, co prožíval
jako jasně myslící bytost, o níž se ostatní domnívali, že jen
přežívá ve vegetativním stadiu. Od perverzního a krutého
chování některých takzvaných pečovatelů, hřešících na
jeho bezmocnost, přes obětavost a soucit dalších až po
nezdolné odhodlání těch, kteří věřili, že v jeho pohledu
vidí záblesky inteligence.

Jaký je historicky nejúspěšnější skladatel Paul McCartney?
Nejuznávanější autor biografi í hudebních legend ho
vykresluje jako složitého, nejistého workoholika, který
má potřebu stále si něco dokazovat. Dostaňte se do hlavy
geniálního hudebníka a odkryjte detaily z jeho života.
Poznejte jeho komplikovaný vztah s Johnem Lennonem
a odhalte, jak se vyrovnával s rozpadem The Beatles. To
a mnohem více najdete v první a jediné biografi i schválené
Paulem McCartneym.

Rozhovor

Rozhovor

VÁNOČNÍ TRADICE SE

SNAŽÍME DODRŽOVAT

Když přišla LIBUŠKA ROHLÍČKOVÁ na naši schůzku do příjemné kavárny na
pražských Vinohradech, s úsměvem mi sdělila: „Snad ze mě něco dostanete. Když
se teď sejdeme se sestrou, já jsem kojící, ona těhotná, tak naše rozhovory trvají
poměrně dlouho. Než se totiž pořádně vyžvejkneme a na všechno si vzpomeneme,
je to někdy fakt běh na delší dobu. Hormony dělají své.“

Rozhovor

Jak jste prožila loňské Vánoce?
Byly trošku jiné, než obvykle. Poprvé
jsme je totiž slavili jako velká rodina.
O Štědrý den nás bylo osm - můj manžel
Zdeněk (herec Zdeněk Rohlíček, pozn.
redakce), jeho maminka Eva Hrušková
se svým manželem Honzou Přeučilem,
moje mamča, Zdendovi bráchové a samozřejmě náš Matýsek. Evička s Honzou
už klasickou večeři nedělají a léta chodí
na slavnostní oběd do francouzské restaurace v Obecním domě. Předloni nás
přizvali k sobě. Večer jsme je pak pozvali
k nám domů do Říčan na štědrovečerní
večeři a čekali jsme na Ježíška.
Matýsek ještě na Ježíška věří?
Ano. Vždy v listopadu pravidelně píše
seznam přání a dopis dává za okno.
Napsal ho i letos, jenže Ježíšek si psaní zapomněl vyzvednout. Matýsek pak
za mnou posmutněle přišel a s povzdechem se zeptal: „Mami, já ten dopis dal
za okno a Ježíšek si pro něj nepřišel.
Nevíš, jak je to možné?!“ Úplně jsem
na to kvůli těm svým hormonům a kojení zapomněla, což mu ale samozřejmě
nemůžu takhle říci. Naštěstí se ale spokojil s vysvětlením, že Ježíšek toho má
moc a nestíhá všechny domácnosti objet tak rychle. Podobně jednou dopadl
i se zoubkovou vílou. Po pěti dnech
měl zoubek stále ještě pod polštářem
a drobné nikde. Bylo mu divné, že si
zoubková víla zrovna pro jeho zoubek
nepřišla. Když se pak o tom zmínil, víla
nakonec přece jen dorazila. (směje se)
Letos už to ale budou zřejmě poslední Vánoce s Ježíškem, pomalu se totiž
začíná vyptávat a tím, že druhý den
slaví druhé Vánoce se svými sourozenci
u táty Pepy (zpěvák Josef Vojtek, pozn.
redakce), je mu celá ta situace čím dál
podezřelejší...
Jak tedy u vás Štědrý den probíhá?
Ráno zdobíme stromeček. Každý rok ho
máme laděný do jedné barvy, což se mi
líbí. Jenže Matýsek projevil přání mít
konečně také barevný stromeček, takže
mu to možná letos splníme. Pro mě je
to sice šílená představa, já totiž vždycky měla pocit, že by mělo na stromečku
všechno ladit, nejlépe i s bytem, ale, co
by člověk pro děti neudělal?! (směje
se) Pak se jde na již zmíněný oběd do
francouzské restaurace, a protože to
vnímáme jako opravdu velkou událost,
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jsme i patřičně svátečně oblečeni. Matýsek si tento oběd užívá dvojnásobně.
Pročpak?
Protože je diabetik, ale v tento den mu
paní doktorka povolila jíst cokoli a já
mu pak inzulín takzvaně „dopichuji“. Jinak má přesně stanoveno, kolik
toho může sníst, jídlo mu musíme vážit. Proto si tuhle volnost náležitě užívá a pohybuje se mezi rautovými stoly
opravdu hbitě. (směje se) Odpoledne se
kluci dívají většinou na televizi. Mamča chystá polévku a bramborový salát
den předem, takže o Štědrý den už jen

smažíme kapra a manželovi s Matýskem řízky, ti rybu nejedí. Kolem šesté
večeříme, potom jdeme na procházku,
otevře se okno, rozsvítí se stromek a po
návratu začne Matýsek rozdávat dárky,
které rozbalujeme postupně. Právě vloni, jak nás bylo tolik, jsme začali kolem
šesté a končili až po deváté. Neuteklo
to aspoň tak rychle jako obvykle. Pouštíme si klasické koledy, ale také třeba
Karla Gotta a od loňska krásné album
mé kamarádky Moniky Absolonové Až
do nebes. Snažíme se dodržovat i různé
tradice včetně toho, že během večeře
nikdo nesmí odejít od svátečního stolu.

Rozhovor

Zmínila jste Matýskův diabetes.
Jak probíhá sžívání se s takovou
nemocí?
Do čtyř let byl Matyáš úplně zdravý, jenže pak najednou začal hodně pít, byl
neustále unavený a hubnul, přestože
poměrně dost jedl. Nakonec jsme zašli
k doktorce, kde mu zjistili cukr v moči,
ale ještě prý nešlo o nic vážného. Druhý den jsme tedy odjeli na dovolenou,
kde se to ovšem den ode dne zhoršovalo. Po příjezdu jsme se hned objednali
na krevní testy a výsledky ukázaly dost
zvýšenou hladinu cukru v krvi. Paní doktorka ale poznamenala něco v tom smy-

slu, abych to moc nehrotila a až někdy
půjdeme kolem diabetologie, ať se tam
stavíme. To už mi začalo být divné... Zavolala jsem tedy kamarádce Monice Absolonové, abychom to všechno probraly.
No a ona mi domluvila setkání s jejím
kamarádem lékařem. Poradil nám, ať na
nic nečekáme a jedeme Motola, kde zjistili, že měl Matýsek cukr ke třiceti.
Co bylo dál?
První tři dny jsem jen brečela. V nemocnici jsme nakonec zůstali celý týden.
První dva dny musel Matýsek hladovět, aby mu srovnali hladinu cukru,

byl na kapačkách a povolenou měl jen
žvýkačku. Pamatuji si, že když přinesli
první jídlo, snědl i kůrky od chleba, které jinak vždycky nechával na talíři. Šlo
o strašně těžké období. Než se vše naučíte a než tak maličké dítě pochopí, že
nesmí určité věci jíst a že musí mít pravidelnou stravu, trvá to dlouho. Navíc
jsem se musela naučit jídlo přesně vážit,
píchat inzulín... Začnete si také tak trochu připadat jako hlídací pes.
A jak to u vás vypadá dnes, šest let
poté?
Mám už spoustu věcí v oku, stejně
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Rozhovor

mu nevyšlo. Matýsek mě o sourozence
prosil už od svých šesti let. Osmý rok byl
v tomto směru dost kritický – říkal, že
všichni ve škole už bráchu nebo ségru
mají, jen on ne. Tak jsem mu vysvětlovala, že se těmto věcem nedá poručit.
Víte, partnery jsem sice během té doby
nějaké měla, ale ani s jedním jsem dítě
neplánovala. Bála jsem se totiž, aby se
neopakovala situace jako kdysi, když
ode mne odešel partner po třech měsících po porodu. Jenže pak jsem se
seznámila se Zdendou a stalo něco neuvěřitelného. Znovu jsem začala věřit
v rodinný život. Moc jsme si přáli miminko. A povedlo se.

jako Matýsek. Když chce třeba zůstat
u kámoše, musí tyhle věci chtě nechtě
ovládat. Vždycky jsem sice nervní a po
telefonu ho kontroluji, ale zvládá to.
Už přes rok má v těle také zavedenou
pumpičku, takže se mu inzulín uvolňuje postupně a nemusíme ho čtyřikrát
denně píchat. Pod kůží má i senzor na
měření hladiny cukru v těle, odpadlo
nám tak i rozpíchávání prstíčků. Technika jde naštěstí i v této oblasti hodně kupředu. Matýsek navíc pravidelně
jezdí na diabetologické tábory, kde se
setkává s dětmi, co prožívají podobné
věci. Vidí tak aspoň, že v tom není sám.
Dodnes na něj samozřejmě občas pad-
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ne splín a ptá se, proč zrovna on musí
mít takovou nemoc, a tak si vždy spolu
sedneme a všechno znovu rozebereme.
Neberu mu ale pocit naštvání, musí si
těmi emocemi projít, je to ozdravné.
Víte, já už však tehdy v té nemocnici
pochopila, že i když bude mít Matýsek
život o něco složitější, víceméně může
dělat cokoli a žít ho plnohodnotně.
Některé děti tuhle možnost nemají diabetologie totiž sousedila s dětskou
onkologií...
V říjnu se vám narodila dcera Elinka. Jak se Matyáš těšil na sestřičku?
Popravdě se těšil hlavně na bráchu, což

To musel být Matyáš v sedmém
nebi, že?
Máťa měl strašně vtipnou reakci. Když
jsme mu to sdělili, řekl: „Mami, to kecáš?!“ Jak už na možnost sourozence
rezignoval, v první moment tomu nevěřil. Na dětech je krásné, jak se jim
rozechvěje hlas, když se z něčeho radují nebo se na něco hodně těší. Tohle
u Matýska funguje stoprocentně. Od
prvního momentu mluvil jen o bráchovi. Po prvním ultrazvuku, kdy nám řekli,
že to na kluka opravdu vypadá, měl radost, ovšem už po tom druhém s jistotou potvrdili holčičku. Zpočátku nebyl
úplně nadšený. Musela jsem mu tedy
vysvětlit, že takhle bude její velký bratr
a že ségra k němu bude aspoň vzhlížet.
Dal mi pak za pravdu a začal se na ni
těšit. Povídal si s ní dokonce, už když
byla v bříšku. A tím, jak je už starší, nemusela jsem se ani bát nějakého žárlení. Matyáš je kolikrát naopak rád, že se
může zavřít do pokojíčku a má od nás
klid. Někdy toho také samozřejmě využívá, protože ví, že nemáme tolik času
ho kontrolovat. (směje se) S Elinkou mi
pomáhá, hladí ji po hlavičce, aby usnula
a vždycky, když malá začne brečet, trochu znervózní.
Vy máte nějakého sourozence?
Ano, o osm let staršího bratra a o tři
roky starší sestru. Všichni se často a nejlépe dohromady stýkáme. Bráchovi
bylo 45 let, žije v Brně se svojí rodinou.
Je tátou dvou velkých kluků, kterým je
23 a 24 let. Ségra bydlí v Brandýse nad
Labem a má sedmiletou holčičku. Teď
zrovna čeká miminko, mělo by se narodit na Silvestra. Těším se, až spolu bude-

Rozhovor

me chodit na procházky. Jsem ráda, že
má i Matýsek sourozence – jednou tu
zbudou pro sebe. Máťa se navíc stýká
i se třemi brášky a ségrou od tatínka.
Prozraďte, jaké těhotenství vám
dalo víc zabrat?
(směje se) Rozhodně to druhé, protože
s Máťou jsem vlastně vůbec ani nevěděla, že jsem těhotná. Opravdu jsem
neměla žádné nevolnosti, vše bylo až
do konce těhotenství bez problémů.
S Elinkou mi bylo první tři měsíce naopak hrozně zle, pak se to ale také
ustálilo. Největší rozdíl byl v samotném
konci – Matýska jsem rodila plánovaným císařským řezem a s Elinkou spontánně. Takže až po deseti letech od prvního dítěte jsem zjistila, že porod fakt
bolí. Rozdíl je v tom zásadní.
Můžete to popsat konkrétněji?
Okolnosti obou porodů byly velmi rozdílné. Poprvé jsem rodila ve dvaceti
sedmi letech. U „císaře“ prostě usnete
s břichem, a pak se probudíte na jipce
bez břicha, není vám dobře a do toho
vám přinesou dítě. Zvykání si na něj
a vlastně celý začátek byl proto o něco
těžší. Měla jsem navíc poporodní blues,
hodně jsem plakala, šestinedělí neprobíhalo úplně nejlépe a ani doma už
to nebylo ideální... Hrozně mě tehdy
mrzelo, že jsem se nemohla Matýskovi
věnovat tolik, jak bych chtěla a užívat
si ho. Asi jsem na mateřství byla ještě
moc mladá. Do toho jsme se s Pepou
začali rozvádět... No, prostě to nebylo
ideálně načasované. Rozhodně však té
zkušenosti nelituji a jsem za Matýska
strašně vděčná.
A druhý porod?
S Elinkou jsem sice rodila dlouho, od
jedenácti v noci do jedné odpoledne,
ovšem okamžik, kdy bolest porodem
dítěte rázem přejde a uleví se vám, přiloží vám ho k prsu, ono se hned přichytí
a vy ho máte po té dřině hodinu u sebe,
je neopakovatelný. Navíc tam byl se
mnou po celou dobu porodu manžel,
což mi hodně pomohlo. V šestinedělí
jsem tentokrát neměla žádné problémy, všechno bylo víc do pohody a to
i díky Zdeňkovi. Je úžasný a je mi velkou oporou. Jsem šťastná, že nás osud
svedl dohromady. Už jsem ani nedoufala, že v životě potkám tak báječného

člověka, který se bude chovat hezky
nejen ke mně, ale i k mému synovi, který ho má také rád. Měla jsem i výborného pana doktora Vlka z Vinohradské
nemocnice. Mě sice nakonec odrodil
po telefonu z Vídně, protože si Elinka
vzpomněla o dva dny dříve, než bylo
plánované, ale vše proběhlo v pořádku. Kdybych měla někomu s čistým svědomím doporučit porodnici, byly by to
určitě Vinohrady, protože se u mě během porodu vystřídaly hned dvě směny
a všichni byli úžasní. Vím tedy, o čem
mluvím, poznala jsem tam na sále skoro komplet personál. (usmívá se)

Pamatujete si na okamžik, kdy
Matýsek viděl ségru poprvé?
Jasně. Druhý den ho přivezl manžel
spolu s mojí maminkou. Máťa si Elinku
nejdřív pochoval, pak přišel za mnou
a řekl opět tím krásným chvějícím se
hláskem: „Mami, děkuji ti za tak krásnou sestřičku,“ čímž mě neskutečně dojal. Víte, to je jeden z tak silných životních okamžiků, který se vám z paměti
nikdy nevytratí a jsou na něj krátké i ty
hormony. (směje se)

Text: Jiří Landa,
foto: Monika Navrátilová
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PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
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2.
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Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.
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• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu
Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodný pro použití doma i na zahradě nesavý materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem
při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečných
pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné
vlhkým hadrem

