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časopis pro rodinnou pohodu

Co dát dětem
k Vánocům?
Zdravé vánoční
pečení a vaření

Vánoce?
Štastné a veselé?

a

Libuška
Vojtková

Na Vánoce
poprvé
jako rodina

Velká vánoční soutěž

Český
Ježíšek

odepisuje dětem

Ahoj děti,
přemýšlely jste o tom, kde a jak vlastně bydlí Ježíšek? Kam schovává dárky, kde odpočívá
a kde vaří? Namalujte nám Ježíškův dům, obrázek Ježíškova obýváku nebo třeba kuchyně…
Ty nejhezčí obrázky odměníme super dárky!
A co jsme pro vás připravili?
10 obrázků, které vybere odborná porota získá maxi LEGO stavebnici.
Prvních 100 došlých obrázků odměníme knížkou plnou vánočních pohádek.
Všechny děti dostanou sadu barevných samolepek.

všem

100 x

10 x

Obrázky nám posílejte spolu s vyplněným kontaktním formulářem do 12. prosince 2011 na adresu:
Ježíškova dílna, Boží Dar 1, 362 62. Na obálku nezapomeňte napsat heslo: Kreslicí soutěž.
Kontaktní formulář
Jméno, příjmení:

Věk:

Bydliště:
Jméno, telefon, e-mail a podpis zákonného zástupce:

Svým podpisem souhlasím s účastí dítěte v soutěži, potvrzuji správnost uvedených
údajů a uděluji souhlas spol. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se zpracováním
osobních údajů pro marketingové potřeby dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
a to zejména jako poklad pro zaslání výher. Svým podpisem dávám zároveň
najevo, že jsem se seznámil/a s pravidly soutěže. Podrobná pravidla soutěže
na http://www.ceskyjezisek.cz/soutez.

Obsah

prosinec 2011 – leden 2012

Těhotenství
4 > Abych něco nezapomněla

Výživa
48
52

> Zdravé vánoční vaření a pečení
> Netradiční vánoční cukroví

Svět nejmenších
8 > Chtíc, aby spal
12 > Pomůcky, které nám pomáhají
18 > Co dát dětem k Vánocům?

Dietní klub

předškoláček
24 > Nezapomeňte na očkování

psychotéma	

Zdraví
30 > Snížená imunita u dětí
36 > 	Éčka v potravinách

soutěž

Seriál
40

> Ach ty nemoci – Rýma

krása	
44

> Krásná na Štědrý den

56
60
64

> Vánoce nejsou o přejídání se
> Vánoce? Šťastné a veselé?
> Velká vánoční soutěž

Rozhovor
74 >

Libuška Vojtková
– Na Vánoce poprvé jako rodina



40 >

Ach ty nemoci

30 >



Snížená
imunita
u dětí

– Rýma



4>

Abych něco
nezapomněla



74 >

Vybrali jsme pro vás


Libuška Vojtková
– na Vánoce poprvé
jako rodina

44 >
Krásná

na štědrý den



8>

Chtíc,
aby spal



Editorial
Milé maminky, milí tatínkové...
Hurá, máme tady Vánoce. I když, vzhledem
k tomu, že nás obchody masírovaly s vánoční nabídkou už od října a vyzdobené stromečky už stojí na parkovištích neméně dlouhou dobu, možná máte pocit, že už by skoro
mohlo být po Vánocích… Nicméně, teprve
přiházejí a s nimi i krásné chvíle, kdy se čas
na chvíli zastaví a my máme možnost užít si
přítomnosti svých blízkých, potěšit se sledováním pohádek a vánočních příběhů a chvíli
zapomenout na hluk a shon kolem.
Snad vám k pohodové atmosféře přispěje
i čtení našeho magazínu, kde si budeme povídat o tom, jak vyzrát nad vánoční depresí
i vánočními kily, jak vařit na Vánoce zdravě
a jak, pokud očekáváte dárek nejcennější,
zabalit věci do porodnice.
Doufám, že letošní svátky budou pro vás
plné pohody a úsměvů, že si letos opravdu
odpočinete (i kdybyste měli koukat na neumytá okna a cukroví koupit v cukrárně), že
prostě vaše svátky budou jenom nej…
Na shledanou v novém roce se těší

18 >

Co dát dětem
k Vánocům?

48 >

 Zdravé vánoční
vaření a pečení

Titulní foto: Tomáš Pánek

Těhotenství

Abych něco
nezapomněla

aneb
co zabalit s sebou do porodnice
Termín porodu se blíží, je čas připravit 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.

4

www.rodinaaja.cz

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!

KRÉM

Co by tedy ve vaší porodnici
nemělo chybět?

•

•
•

Doklady

Občanský průkaz
Těhotenská průkazka
Vdané maminky - 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 maminky - 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

Velikost balení: 30 g

•
•
•

Potřeby do porodnice pro miminko:
• jednorázové pleny (asi 30 ks)
• látkové pleny (asi 3 ks)
• 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

– dezinfikuje a hojí
Někdy je těžké říct, kdo koho vlastně hlídal. Když jde ale o kluky,
je jedno, v jakém jsou věku. Ošetřit se musí každé zranění. Proto
používejte Bepanthen®Plus. Lehce se nanáší na ránu, nemastí ani
nelepí a příjemně chladí. Bepanthen®Plus hojí a dezinfikuje
bez slz a pečuje o drobná poranění každého člena rodiny.
Bepanthen®Plus krém:
Obsahuje dexpanthenol, který podporuje hojení řezných ran,
škrábnutí, oděrek a drobných poranění.
Navíc díky chlorhexidinu zabezpečuje okamžitou a šetrnou
dezinfekci rány.
Léčí záděry, puchýře, trhliny a praskliny pokožky.
Pomáhá zklidnit kůži po depilaci, epilaci, tetování a jiných
kosmetických zákrocích.
Přispívá ke zhojení pooperačních jizev po odstranění stehů.

www.bepanthen.cz
Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum a dezinfekční látku
chlorhexidin. K dostání v lékárně.

Těhotenství

nezapomeňte
Mějte 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!

VĚCI

PRO MIMINKO
NA ODVOZ DOMŮ

A pak už příjde ten velký den a vy půjdete
domů. Jenže v čem? Možná by bylo fajn si
předem doma připravit základní výbavičku.

Pro letní miminko
•
•
•
•
•

košilka nebo body
dupačky
kabátek
čepička letní bavlněná
zavinovačka do autosedačky, pokud je chladněji
ještě deku

Při plánování těhotenství, během těhotenství a pak při
kojení by maminka
měla brát multivitamíny, například
GS Mamavit.

•
•
•

autosedačka s vložkou na
miminko
1-2 jednorázové pleny
látková plena

Pro zimní miminko
•
•
•
•
•
•
•

košilku nebo body
dupačky
kabátek
teplou čepičku a pod ní
ještě čepičku bavlněnou
rukavičky
ponožky
kombinézku nebo fusak

•

•
•
•

zavinovačku a teplou deku
nebo zimní pytel do autosedačky
autosedačku s vložkou na
miminko
1-2 jednorázové pleny
látkovou plenu

Důležité
a praktické
Tašku s připravenými věcmi pro miminko uložte doma na místo, o kterém řeknete vašemu partnerovi. Ještě si můžete
připravit náhradní pohodlné oblečení na
odchod domů z porodnice pro případ,
že by se vám původní, ve kterém do porodnice přijedete, znečistilo.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: naseporodnice.cz, vasedeti.cz
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Tisíci maminek ověřený GS Mamavit nyní obohacen o Prefolin®+DHA
Kompletní a vyvážená kombinace vitaminů, minerálů a DHA (220 mg)
pro období plánování těhotenství
pro období těhotenství
pro období kojení

• Tablety s optimální kombinací 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí je tzv. Prefolin® – speciální 4-složkový komplex
s obsahem kyseliny listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg vitaminu E, 200 µg
jódu) - obzvláště důležitý v období před otěhotněním pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru.

• GS DHA kapsle (220 mg DHA) jsou díky speciální technologií
DHA MMV Technology® bez nepříjemného zápachu a pachuti
typických pro rybí tuk, příjemné i pro senzitivní těhotenské vnímání.

ELKÁ LETNÍ
SOUTĚŽ
• Komfort, který maminky jistě ocení!

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

To nejlepší pro maminky a miminka
Nyní ve Vaší lékárně, více informací na www.mamavit.cz

Doplněk stravy

• Bez barviv, bez konzervačních látek a bez cukru.

• 30 tablet + 30 kapslí
+ 150 ml kojenecká láhev
Tommee Tippee

23:48

Svět nejmenších

Chtíc, aby spal

Miminko si spí, kdy se mu zlíbí. Novorozenec spí několikrát
přes den a přerušované v noci. Někdy déle, jindy krátce. Může
s oblibou usínat na vašem rameni nebo na prsou, vedle vás,
popřípadě ve vaší blízkosti, abyste ho mohli hladit po hlavičce,
po bříšku, dotýkat se ho. Vašim úkolem je naučit své miminko
spát mimo pohodlnou dělohu. Věřte, že jakmile se uklidní a bude
klidně spát, budete to cítit jako velké zadostiučinění.
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Svět nejmenších

„Bibiana vůbec nechtěla spát, což bylo až
tristní. Ona třeba až do dvanácti jen koukala. Pak si tak na dvě hodinky zdřímla,
a pak jsem třeba hodinu kojila. Kamarádky mi pak poradily, abych jí na noc dávala
Nutrilon, že naráz usne. Neusnula. Opravdu spát začala až ve dvou a půl letech,“
svěřila se se svými někdejími trablemi
spisovatelka Barbara Nesvadbová. S přikrmováním na noc má dobré zkušenosti
hodně maminek, protože kojené děti se
v noci často probouzejí hladem. Děti na
umělé výživě se podle jejich zkušeností v noci tak často neprobouzejí - je to
logické, protože mateřské mléko se tráví
mnohem rychleji než umělá výživa. Každé
dítě je ale jiné. „Zpočátku jsem chodila
s miminkem v náručí po pokoji, ale pak
jsem přišla na výbornou věc – uspávala
jsem ho na houpacím míči. Houpala jsem
se a nebolela mě záda, při tom jsem zpívala, nebo jsem pustila nějakou oblíbenou hudbu a dítě za chvíli spalo,“ přidala
se Eva Hradiláková.

Proč fungují kolébky?
Kdysi děti spaly v kolébkách. Naše babičky
moc dobře věděly, že dítě, které je zvyklé
na pohupování v matčině břiše, se zklidní,
pokud ho rozkolébáme nebo rozhoupeme.
Proto se Evě osvědčil houpací míč. Miminko na něm zažívalo stejné pocity, jaké si
pamatovalo z bříška. „Každé mé dítě bylo
jiné,“ dozvěděla jsem se od fotografky Sáry
Saudkové. „Sárince a Samíkovi jsem zpívala

ukolébavky, Jeníčka jsem jen pochovala a on
hned usnul. Naučila jsem se z toho nedělat
vědu. My svým dětem nesloužíme, máme je
rádi, ale nesloužíme jim do roztrhání těla.“
Mně se vedle kojení osvědčil speciální houpací vak. Na první pohled se jedná o pytel
s polštářkem zavěšený na pružině, která
vyvýjí příjemný pohyb, který dítě rychle
uspe. V osmi měsících jsem pak dcerku
bez problémů přemístila do postýlky. Bála

Největší prodejna
s dětským zbožím v České republice
Přijďte se podívat
na 500 kusů vystavených kočárků,
400 kusů autosedaček, na velký
výběr kojícíh potřeb, doplňků
i hraček za ceny internetových
obchodů!
Spojte nákup s příjemnou
procházkou v klidném
prostředí u přístavu!
Příjemný a šikovný personál
v rodinné firmě se na Vás těší
v otevírací době:

Po-Pá
So

09:00 – 18:00
09:00 – 13:00

Bezstarostný nákup na našem e-shopu

www.maminkatovi.cz

Kontakty:
Bejbycentrum
Vltavské nábřeží 6
370 05 České Budějovice
web: www.bejbycentrum.cz
email: bejbycentrum@bejbycentrum.cz
telefon: 38 534 05 63
mobil: 608 118 777
mobil e-shop: 775 718 771

Svět nejmenších

jsem se, že se jí bude bát, nebo že stále
bude vyžadovat houpání, ale nic takového se nestalo. Houpací vak tedy vřele
doporučuji.

Harvey Karp doporučuje:
Věhlasný pediatr Harvey Karp rodičům
radí, aby se inspirovali v primitivních kulturách. Jedním z důvodů proč malá miminka vytrvale pláčou, je podle něj to, že na
svět přicházejí nezralá a většinu času tráví
spaním a krmením. Kdyby prý těhotenství
trvalo další tři měsíce, bylo by to jiné. Ale
zkuste nějakou maminku přesvědčit, ať
své děcko nos pod srdcem další tři měsíce.
Už po devíti měsících se hlavička děťátka
dostává ven s obtížemi, ve dvanácti by to
bylo nemožné. A je jen na rodičích, aby zařídili, aby se jejich tvorečci cítili jako svého
času v děloze. Proto je dětem velmi dobře
v zavinovačce – připadají si schoulení jako
v bříšku – a ukidňuje je zvuk vysavače,
takový syčivý zvuk je neustále obklopoval. Proto se skoro všechny úspěšné tišící
metody snaží toto prostředí napodobovat.
Děti se zkrátka cítí jako doma. „Na zavinovačku nedám dopustit. Miminka potřebují
pocit, jaký znají z dělohy. V porodnici je
ještě utahují plenou, aby miminka měla
pocit bezpečí. Pak funguje pohupování,
které jim opět navozuje pocit, který měly
v bříšku,“ dodává Eva Zmrhalová.

Vedle zavinování
se osvědčují
i následující metody:

Pokládání na bok
a bříško, které
u děťátka zažene
pocit, že padá

Sš – hlasitý šum

Houpání – rytmický,
houpavý pohyb

Sání – sání čehokoliv,
od prsu po prst či
dudlík
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Tyto metody jsou podle Harveye karpa nesmírně účinné, musí se však provádět přesně.
Nejúčinnější je prý vrstvení jednotlivých metod, které je prý tak úspěšném že ho jedna z Karpových pacientek nazvala „tišící terapií“. „Nám fungují rituálky. Franka vykoupu, dám ho
do postýlky, zazpívám mu ukolébavku, on si ještě chvilku povídá, a pak usne.,“ přidává se
maminka Dana Moore. „Když zkrátka dostane signál, že je čas ke spaní, tak jde spát. Funguje to, i když jsme na cestách – jen mu něco zabroukám do kočárku, on si uvědomí, že je
čas na spaní, a usne.“

Svět nejmenších

Další

tipy

na uspávání:

Když je dítě vzhůru, snažte se ho maximálně
stimulovat, hrajte si s ním, povídejte, aby si
uvědomilo, že během dne jsme vzhůru a v noci
spíme.
Během nočního krmení nerozsvěcujte světla,
ani s miminkem nekomunikujte. Jakmile ho
nakrméte, nechte ho odkrknout a položte zpět
do postýlky. Uvědomí si tak, že se v noci spí.
Ujistěte se, že přes den se dostatečně nakrmí.
Vždycky mějte víc. Vezme si jen tolik, kolik
potřebuje. S plným bříškem se dobře usíná.
Buďte vždycky uvolnění a zrelaxovaní,
protože takové bude i vaše dítě. A užívejte si to.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Maminky, tatínkové,
těhulky...
Zkrátka všichni, kdo máte nebo čekáte rodinu.
Přijďte si na web rodinaaja.cz, dvakrát týdně
zasoutěžit o skvělé ceny!
Čekají na vás knihy, kosmetika, hračky, zkrátka vše, co by
v žádné rodině nemělo chybět.
Do soutěží u nás se nemusíte registrovat!
Na webu rodinaaja.cz najdete také nejnovější aktuality, příběhy našich
čtenářů a tipy na skvělé knihy. Náš web nemyslí jen na maminky a proto
si v rubrice Pro muže, můžou počíst i tátové, strejdové nebo dědové. Děti
se zase zabaví při zábavných úkolech s malůvkou. Radu v našich článcích
najdou všichni od těhulek po rodiče puberťáků.
A pokud nezískáte odpovědi na otázky v článcích, můžete se poradit
v diskuzi s maminkami nebo v poradnách s odborníky.
Chcete zveřejnit i váš příběh?
Napište nám ho na mail simova@rodinaaja.cz
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

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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Svět nejmenších

 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.

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

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

®

MELOBABY Nejlepší dárek pro rodiče a miminko
2

1

3

®

MELOBABY –

přebalovací podložka a taška na plínky v jednom
Skvělá na cesty, procházky i sportovní aktivity.
Dováží

www.mimmo.cz

Svět nejmenších

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 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.

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 starší
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.
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Chůvičky a baby monitory
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).

Svět nejmenších

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 miminku 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 zvukovou
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.

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.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Z jakých podšívek si u našich
rukávníků můžete vybrat?
A

Rukávníky jsou
praktickým doplňkem
na kočárek, který ochrání
ruce před chladem i deštěm. Rukávníky jsou dostatečně velké a vhodné
i pro kočárky s brzdou
a tatínky, kteří mají
velké ruce.

B
C

kojenecký plyš, biobavlna, merino
fleece, biobavlna, merino
fleece, kojenecký plyš, biobavlna

Správné odpovědi spolu s adresou pro zaslání případné
výhry zasílejte na rodice@detskedeky.cz nejpozději do
15. 2. 2012. Odpověď naleznete na www.detskedeky.cz,
zde také zveřejníme seznam výherců.

DÌTSKÁ FUNKÈNÍ ZIMNÍ
KOMBINÉZA

O´STYLE

Zimní zateplená kombinéza
s nepromokavou úpravou
vhodná pro všechny
zimní radovánky
nastavitelné rukávové
manžety prodloužený zip
pro snadnìjší oblékání
jmenovka na vnitøní stranì
kombinézy snìhový pás
v nohavicích s protiskluzovou gumou klínek v rozkroku reflexní prvky
zip v dolní èásti nohavic
nastavitelná délka nohavic
pomocí pásku s patentem
v zadním díle

DÌTSKÉ FUNKÈNÍ PRÁDLO

O´STYLE

Funkèn?pr?dlo O´STYLE
udrží vaše ratolesti v teple
pøi všech zimních
radovánkách
høejivé pøíjemné na omak
nealergenní rychleschnoucí
s veselým potiskem

Materiál: 100% polyester
s PU zátìrem
Velikosti: 2- 6
Barva: rùžová, modrá

Materiál: 100% polyester
Velikosti: 2- 6
Barva: rùžová s potiskem
modrá s potiskem

DÌTSKÁ FUNKÈNÍ
ZIMNÍ BUNDA

O´STYLE

Zimní zateplená bunda s nepromokavou úpravou, s kapucí
a snìhovým pásem, vhodná pro všechny zimní radovánky
nastavitelné rukávové manžety stahování v dolním kraji
prodloužený zadní díl reflexní prvky snìhový pás
jmenovka na vnitøní stranì bundy
Materiál: 100% polyester Velikosti: 2- 6 Barva: rùžová, modrá

15.12.2011 NOVĚ OTVÍRÁME
PRODEJNU KOJENECKÉHO
ZBOŽÍ V CENTRU LIBERCE
„NA RYBNÍČKU“
• 300 m od obchodního domu
FORUM (TESCO)
• 50 m BILLA
• možnost parkování
• 280 m2 prodejní plochy
• vyškolený personál
• distributor kočárků TEUTONIA
pro ČR nejširší výběr po celý rok
• autorizovaný servis TEUTONIA
• showroom značky BABYRENKA
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IL MONDO DEL BAMBINO

www.babyrenka.cz • www.dopostylky.cz • www.teutonia.cz
Na Rybníčku 876/5, 460 01 Liberec 3 , mobil : 734 445 768
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Svět nejmenších

Co dát dětem

k Vánocům?
Řešíte to každý rok
a každý rok víceméně
tápete a bezradně tápete
mezi regály plnými
hraček.
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Tipy
na váno
čn
dárky í

Svět nejmenších

Zase jsou tu Vánoce a s nimi přichází starosti s dárky, které byste rádi koupili svým
ratolestem. Menší děti, které ještě věří na
Ježíška, mu pilně kreslí dárky, které by si
přály, ty starší pak pilně sepisují seznam
všeho, co by od vás rádi dostaly.

Vybíráme dárky
Vybrat dětem vhodný dárek může být skutečně obtížné, zvlášť když se na trhu každým
rokem objevují nové a nové „vychytávky“,
po kterých děti ovlivněné reklamou tolik touží. Například věděli jste, že hitem roku 2008
byl pejsek, který reagoval na 20 povelů?
A další, který měl mokrý čumák, štěkal a vrtěl ocasem podle toho, jak moc jste ho hladili? Hitem, roku 2010 bylo sportovní AUDI TT
Coupe kabriolet s motorem 35W s dálkovým
ovládáním. Co se letošních Vánoc týče, jejich
hitem by měla být létající ryba, tak zvaný Airswimmer, vítěz soutěže Hračka roku 2011 na
udělování cen Toy of the Year Awards a nejžádanější hračka roku 2011 v USA a Velké
Británii. A pak jsou na trhu samozřejmě
nejnovější modely všemožných panenek,
bojovníků, komiksových hrdinů či nadupaných počítačových her. A chybět nesmí ani

hit letošních Vánoc mé šestileté Aničky. Na
plné čáře vítězí malá zvířátka “The Littlest Petshops”, tzv. petshopáci.

Nesázejte jen na „hity”
Ale nesázejte jenom na hity. Každé dítě je
jiné a potěší ho tedy jiný dárek. Jak tedy
vybrat takový dárek, který potěší právě vaše
dítě? To byste v první řadě měli vědět vy, rodiče. Nikdo jíný totiž nezná vaše dítě lépe.
A určitě víte, u jakého regálu v hračkářství
tráví nejvíce času. Buďme ale konkrétnější.
V první řadě si musíte ujasnit, jestli chcete,
aby se vaše děti chlubily svým kamarádům
moderními výdobytky techniky, anebo si
hrály s hračkami, které rozvíjejí jejich tvořivost a fantazii. Jistě, jsou i takové výjimky, které v sobě slučují oba požadavky, ale
mnohem více záleží na způsobu, jakým
si vaše děti s hračkami hrají, než na tom,
s jakou konkrétní hračkou si hrají. Děti si
dokáží stejně vyhrát jak s robotickým chodícím a štěkajícím psem, který umí spoustu
„psích kusů“, tak s obyčejným plyšákem,
který vlastně kromě svého měkkého vycpaného těla nemůže nabídnout nic víc. Děti
taky rády tvoří, budují, malují, zkrátka baví

se tím, co jednou budou muset umět ve
skutečnosti. Proto pořídit barevné pastelky
či lego je ještě stále „v kurzu“. Chcete-li ale
svého potomka překvapit pod stromečkem
nějakou opravdu skvělou novinkou, stačí
zajít do nejbližšího hračkářství či obchodu
s elektronikou. Určitě byste si tam nejraději
něco vybrali i sami pro sebe.

Nezdráhejte se zeptat
Nezdráhejte se většího dítěte zeptat, co by
si od Ježíška přálo a pokud to bude ve Vašich silách, pokuste se jeho přání vyhovět.
Děti přece jen mají větší radost z dárků,
po kterých touží. Vraťte se do svého dětství a pokuste se rozvzpomenout, co vám
udělalo největší radost? Byly to ponožky
nebo šála nebo hračka po které jste toužili?
A dárky mají být o radosti, ne o potřebě –
byť tu šálu a čepici váš synek momentálně
potřebuje víc než nového plyšáka.
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Svět nejmenších

Vybíráme dárky
Dárky pro dítě
ve věku 0–5 měsíců
Miminko krátce po porodu vnímá výrazné barvy – sytě oranžovou, červenou,
tyrkysovou. Umí pozorovat okolí a naslouchat, ovšem nedokáže uchopit věci
kolem sebe. Tomu by měly odpovídat i hračky, které mu v tomto období
nabídnete. Volit byste měli hlavně hračky hodně barevné, se zvukovými
efekty a pro toto období ne větší než 10–12 centimetrů. Mezi první hračky a tedy i dárky patří dětská chrastítka či dětské kolotoče
nad postýlku, kterými se děti učí koordinovat zrak a pohyb.

Dárky pro dítě ve věku 5–8 měsíců
Hlavní roli hrají v tomto období ústa dítěte, tudíž na řadu přicházejí hračky,
které může prozkoumávat právě ústy. Dejte pozor, aby byly bezpečné a především dost velké, aby je nespolklo či
nevdechlo. Fascinují ho také zvuky –
ty, které vydává samo, ale i ty, které
vyluzují hračky. Dobré jsou pro tento
věk i hračky, u kterých dítě může využít svůj hmat a cvičit úchop, obratnost ruky, případně otáčení těla.

Dárky pro dítě ve věku 8–12 měsíců
Dítě začíná lézt, plazit se a sedět. Ještě více se u něj rozvíjí
jemná motorika, díky které
se mu daří uchopit i menší
věci, a tak se pro něj stává
hračkou každý předmět
v bytě. Daleko atraktivnější než plyšáci jsou pro
něj dvířka od kuchyňské
linky či krabice od bot. Můžete mu koupit velký a lehký míč,
s nímž si bude koulet. Dítě se většinou úžasně baví, když hází věci na
zem nebo tluče do nádobí, na hraní mu
tak můžete klidně dát hrnce, umělohmotné
misky, vařečku, ale třeba i starou kalkulačku, na které
bude vymačkávat číslice. Můžete mu ale koupit hračky,
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u kterých se po stisknutí tlačítka ozve zvuk. Využít se
dají i ty, které po natáhnutí hrají melodii. Zkusit
můžete nejrůznější hry s rukama a prsty doprovázené básničkou nebo písničkou. Povzbudíte
tím rozvoj řeči. Kolem dvanáctého měsíce
už dítě udrží rovnováhu a začíná chodit.
Rozvíjejí se také jeho smyslové, jazykové a jemně motorické schopnosti.
V tomto období může rodič nejsnadněji vysledovat, kterou hračku považuje dítě za nejoblíbenější
a podle toho se
řídit při nákupu
dalších.
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doprovází děti při objevování
světa od narození až do školy
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Svět nejmenších

Hračky a hry pro dítě ve věku 1–3 roky
Nemělo by vás překvapit, že dítě v tomto období se chce stát nezávislým a často
vyžaduje, aby spoustu věcí mohlo dělat samo. Kupte mu proto hračky podporující
třídění a rozlišování tvarů, klidně i obrázkové domino. V tomto věku děti nejvíce napodobují všechno, co dělají jejich rodiče. Rády si hrají na učitele, na doktora, na prodavačku… Když vědí, že tatínek pracuje jako pan
účetní, ocení stolek s tužkou, papíry, ale i kalkulačku. Potěšíte
je malou kuchyňkou, u které mohou kroutit knoflíky, otevírat
a zavírat dveře, skládat malé nádobíčko. Vyberte dítěti i nějaký jednoduchý hudební nástroj. A pochopitelně – knížku. Zkusit
můžete buď leporelo, nebo knihu se silnějšími listy.

Dárky pro dítě ve věku 3–6 let
Prostor má v tomto období ještě stále hra na povolání, která vykonávají dospělí.
Děti se tak učí různým sociálním rolím. Starší už si začínají hrát konstruktivněji. Klukům se líbí auta a vlaky, ocení jednodušší stavebnice, kde spojují šrouby
s matkami. Stavebnice velmi dobře rozvíjejí zručnost i fantazii. Holčičky mají rády
domečky a pokojíčky pro panenky, v péči o panenku často napodobují maminku.
Pro třídění, rozlišování tvarů a skládání do celků se vyplatí koupit náročnější puzzle. Vhodný je take hudební
nástroj, složitější knížky týkající se
tématu, které ho zajímá, nebo ho
seznámili s kvalitními počítačovými
hrami. Patří sem i základní společenské a stolní hry (pexeso, Člověče,
nezlob se), při nichž se děti učí nejen radovat z vítězství, ale především
přijímat prohru. Pokud je vaše dítě
obratné, bez obav mu můžete pořídit tříkolku a později v předškolním
období (kolem 4.–5. roku) i kolo.

Dárky pro děti
ve věku 6–10 let
Řada dětí v tomto věkovém
rozmezí miluje hry s pravidly a jakékoli stolní hry. Trénují si při nich nejen fyzickou šikovnost a důvtip, ale také sociální dovednosti. Zkusit
můžete i hlavolamy. Pro výtvarně zaměřené děti existují soupravy s pomůckami pro řadu barevných technik,
sportovce potěší kolo nebo fotbalový míč. Ostatním
kupte knížky nebo cédéčka. Nikdy nic neskazíte
s dobrou stavebnicí, holčičky si ještě rády pohrají
s panenkou, ve většině vánočních dopisů zřejmě najdete žádost o počítač, počítačovou hru, nebo třeba
drobnou elektroniku…

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
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rubrika

Nový člen rodiny
vás zbaví kil a postará se o zábavu
Vánoční dárky jsou věčný podzimní evergreen.
Ne vždy se podaří vymyslet takový dárek, který
potěší nejen obdarovaného, ale dokáže nadchnout
celou rodinu. Sázkou na jistotu v tomto směru je
dozajista herní a multimediální konzole Playstation
3, vybavená navíc pohybovým systémem MOVE.
centru s osobním trenérem ze hry MOVE Fitness, který, dokáže
sledovat správnost vašich pohybů a připravit správný tréninkový
program.
Tituly jako Start the Party nebo Dance Star Party jsou další zábavnou
atrakcí, která spolehlivě zabaví celou rodinu nebo návštěvu na celý
večer. Fantazii se meze nekladou!
Krom toho je Playstation 3 multimediálním centrem celé domácnosti. Nejen, že dokáže přehrávat CD, DVD či Blue Ray disky v HD
kvalitě, ale připojením do počítačové sítě u vás doma dokáže na
televizní obrazovku přehrávat filmy, fotky nebo písničky uložené
v některém z vašich počítačů nebo na externím hardisku ve zcela
jiné místnosti. S připojeným přídavným zařízením také dokáže na
svůj velký disk ukládat filmy přímo z televizního vysílání!
A pak jsou tu samozřejmě vaše děti a manžel. Seznam skvělých
her, které PS3 nabízí, je téměř nekonečný. Jestli jste někdy chtěla
mít celou rodinu pohromadě, místo toho, aby byli zavření ve svých
pokojích, máte příležitost. Herní konzole od Sony totiž spolehlivě
přitáhne pozornost každého člena rodiny. Kluci budou šílet po nejnovější pecce Uncharted 3, holčičky se začnou například starat o své
virtuální zvířátko a Playstation 3 se tak brzy stane plnohodnotným
členem vaší domácnosti.

Chcete soutěžit o SONY PS3 +
Move Starter Pack a hru Move
Fitness nebo o Move Starter
Pack a hru Move Fitness?
Možná vás v prvé řadě napadne, čím může přístroj, zaměřený na hry, tak nadchnout ženskou
část rodiny. Odpověď je skryta právě za výše uvedeným systémem MOVE. Díky připojené kamerce a bezdrátovému ovladači, který připomíná tak
trochu svítící mikrofon, dokáže Playstation 3 dokonale zmapovat vaše pohyby a učinit z vás součást trojrozměrného dění na obrazovce televize.
Díky tomu se můžete ve svém obýváku vrhnout například do rytmu zumby nebo cvičit
a shazovat kila ve vlastním virtuálním fitness

Na dva výherce čeká v redakci lákavý
balíček. Stačí odpovědět na soutěžní
otázku a svou odpověď poslat na mail
soutez@rodinaaja.cz,
heslo „Playstation”
Soutěžní otázka:

K čemu všemu lze využít
SONY PS3?

www.rodinaaja.cz
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Předškoláček

Nezapomeňte

na očkování
To že vaše dítě co nevidět usedne nebo možná už usedlo do školních lavic
ještě neznamená, že odrostlo všem dětským problémům a povinnostem.
Mezi ty například patří i očkování. Projděte si seznam vakcín, kterými by
vaše dítko mělo být naočkováno.
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Předškoláček

Co se povinného přeočkování týče, to
vás čeká jen jedno, a to povinné přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (4. dávka), ke kterému dochází mezi pátým a šestým rokem života.
Protilátky jsou do těla vpraveny injekcí,
přičemž očkování hradí v plné výši stát.
Jinak by vaše dítko alespoň z pohledu
zákona, mělo být na boj proti zákeřnými infekcemi, připraveno, povinné přeočkování proti tuberkulóze v 11 letech
věku bylo zrušeno v březnu 2009. Očkování proti pneumokokům bylo v letech
minulých dobrovolné, tedy nepovinné,
a rodiče si vakcínu hradili sami. Výjimku tvořily děti z rizikových skupin, které
měly očkování hrazeno zdravotními pojišťovnami.  Stávající návrh je zavést očkování proti pneumokokům plošně a nepovinně. Znamená to, že očkování bude
hrazené pojištěním a bude zcela záležet
na rozhodnutí rodičů, zda dítě očkovat
či ne. Až čas tedy ukáže, jak princip
dobrovolnosti bude v naší republice fungovat.  Očkování se doporučuje hlavně
nejmenším dětem – do 2 let věku, které
jsou nejvíce ohroženy závažným průběhem onemocnění.

 Nepovinné očkování
Zde se dostáváme do situace, kdy je potřeba správně zvolit, která vakcína má pro
naše dítě smysl. Musíme zvážit více faktorů:
jak je naše dítě staré, jak je zdravé, v jaké
oblasti žijeme a jaký životní styl vedeme.
Vakcíny nás také budou něco stát, i když
některé zdravotní pojišťovny na nadstandardní očkování přispívají určitou finanční
částkou. V každém případě je potřeba vše
řádně rozmyslet, protože i přes nesporné
výhody očkování mohou naše dítě a nás
potrápit nežádoucí postvakcinační reakce
a také přirozený průběh některých chorob
nemusí být nějak závažný.

Proti kterým infekčním
nemocem lze očkovat?
•
•
•
•
•
•
•

rotavirové infekce
plane neštovice
žloutenka typu A
klíšťová meningoencefalitida
meningokoková meningoencefalitida
lidské papilomaviry (HPV)
chřipka

A které z nepovinných
vakcín jsou doporučované?
Rotaviry
Jedním z doporučovaných jsou očkování
proti rotavirovým infekcím. Rotaviry způsobují velice nakažlivé průjmové onemocnění
hlavně u dětí do 5 let věku, u nejmenších
probíhá často se závažnou dehydratací.
Ročně jsou s touto diagnózou hospitalizovány tisíce dětí, předpokládá se ale, že
skutečné počty nemocných jsou mnohonásobně vyšší.
Meningokok
Proti meningokokovým nákazám je možné očkovat s ohledem na riziko tohoto
onemocnění jednak vakcínou proti meningokoku typu C, kde se první dávka doporučuje podat před nástupem dítěte do
kolektivu. Přeočkování je vhodné provést
za 7-10 let, tedy před obdobím, kdy výskyt
tohoto onemocnění ve věkové kategorii 15-19 let opět stoupá. Nově je možné
použít také kombinovanou očkovací látku
proti meningokoku typu A, C, Y, W 135.
Tato vakcína je zvlášť vhodná při cestách do
zahraničí.

Předškoláček

HPV
Další doporučenou nepovinnou vakcínou,
která je v poslední době diskutována, je
vakcína proti lidským papilomavirům (HPV).
HPV jsou sexuálně přenosné viry a způsobují změny na sliznici děložního čípku, pochvy a na zevních pohlavních orgánech žen
i mužů. Tyto pak mohou vést až k nádorovému bujení. Očkování se doporučuje dívkám
před zahájením pohlavního života, od 9-10
let. Jakou vakcínu vybrat, prodiskutujte se
svým lékařem. Měli byste také vědět, že zatím není jasné, jak dlouho vakcína chrání.
Hepatitida ( žloutenka)
V poslední době stoupá zájem o toto očkování. Populace našich předškolních dětí není
proti této nemoci prakticky vůbec chráněná,
poslední větší epidemie bylá v ČR v období
70. let . Před 2 lety se objevil opět zvýšený
výskyt tohoto onemocnění. Ve větším riziku
jsou především předškolní děti, zvlášť vhodné je doplnit toto očkování před nástupem
do kolektivu, před plánovanou cestou s dítětem na zahraniční dovolenou. Vhodné
období je od dvou let. Aplikují se dvě dávky
v intervalu 6-12 měsíců, dále již není nutné
přeočkovávat.
Plané neštovice
Na trhu dostupná očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Aplikují se dvě dávky místo povinného

Nezapomeňte:
1. Nechte očkovat jen stoprocentně zdravé dítě, hlaste
lékaři i rýmičky, změnu režimu dítěte a psychickou
nepohodu, onemocnění u sourozence.
2. Po očkování dítě alespoň den až dva „šetřete“.
3. Seznamte se dopředu s možnými nežádoucími
reakcemi.
4. Snažte se dodržet doporučené intervaly mezi
jednotlivými dávkami.
5. Vakcíny nemusí poskytovat a často neposkytují
stoprocentní a doživotní imunitu!!!
očkování pouze proti spalničkám, zarděnkám
a příušnicím, není tedy nutné dávat další injekce chceme-li dítě chránit i proti planým neštovicím. Dítě je tak chráněno již v době, kdy
se s tímto onemocněním v dětském kolektivu
může kdykoliv setkat. Dvoudávkové schéma
proti planým neštovicím je dnes již doporučováno i pro samostatné očkování.

Klíšťová encefalitida
Očkování proti klíšťové encefalitidě je doporučováno zpravidla u dětí od 5-ti let, individuálně lze podat i dříve, ale výskyt tohoto
onemocnění v nižších věkových kategoriích
je minimální. Je nutné zvážit individuální
epidemiologická rizika. Používané vakcíny
se aplikují v základním 3dávkovém schématu, první dvě dávky za měsíc, další do roka
nejpozději. Nově se doporučuje přeočkovávat nejpozději do 5 let (první přeočkování
po 3 letech a každé další za 5 let).
Chřipka
Očkování je přednostně vhodné pro děti,
které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce, cukrovkou. Očkování je možné preventivně nabídnout i zdravým dětem, za nejvhodnější
období se považuje doba před výskytem
tohoto onemocnění, což bývá zpravidla
v podzimních měsících. Děti, které nebyly dosud očkované by měly dostat 2 dávky v intervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců.
Dvoudávkové schéma se doporučuje zpravidla do 9 let.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: vzp.cz, ordinace.cz, vakciny.net,
ockovani.cz
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První a jediné oãkování proti
pﬁedrakovinn˘m po‰kozením
dûloÏního ãípku, pﬁedrakovinn˘m
po‰kozením zevních pohlavních
orgánÛ, rakovinû dûloÏního ãípku,
pﬁedrakovinn˘m po‰kozením
pochvy a genitálním bradavicím.

*

pro Ïeny od 9 do 45 let

Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní,
adsorbovaná).
Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky,
ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého a nezabrání vzniku všech typů
rakoviny děložního čípku, předrakovinnému poškození ženských pohlavních orgánů
(děložního čípku, zevních pohlavních orgánů a pochvy), bradavicím na genitáliích.
Očkování nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky. Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je těhotná, snaží se otěhotnět nebo
otěhotní během očkovacího období. U více než 1 z 10 pacientů se objevily nežádoucí účinky v místě injekce zahrnující bolest, otok a zarudnutí. Také byla pozorována
horečka. Dále byly hlášeny nežádoucí účinky v nižších frekvencích a po uvedení
přípravku na trh.

Rozhodla jsem se pro ni udûlat…
* Bližší informace poskytne ošetřující lékař, který zároveň
vždy posoudí vhodnost očkování v konkrétním případě.

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.
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DOBRÉ CENY PRO DOBRÉ ŘIDIČKY
Ať si muži o ženách řidičkách říkají, co chtějí, faktem zůstává,
že ženy většinou řídí mnohem zodpovědněji a především nemají sklony se předvádět nebo si na silnicích vybíjet agresivitu. Není potom divu, že u pojišťovny, která šije svým klientům
pojistné na míru a u níž pak každý platí jen za svá vlastní
rizika, získávají ženy velmi výhodné ceny povinného ručení
a havarijního pojištění. U DIRECT Pojišťovny totiž ti, kdo nebourají, nedoplácejí na ty nezodpovědné.
Podívejme se na příklad pětatřicetileté Marie z Mikulova, která řídí už od svých 18 let. Svou Fabií 1.6 z roku
2007 jezdí do práce, na nákupy a především vozí své dvě
děti do školky a do školy. Na doporučení své kamarádky Jany, která ji přesvědčila, že na povinném ručení platí zbytečně moc, zavolala do DIRECT Pojišťovny a nechala
si spočítat cenu právě pro sebe. 20% slevu na autopojištění
dostala Marie v rámci akce RODINA a nabídnutá cena ji
skutečně překvapila – za povinné ručení zaplatí jen 1 900 Kč
za rok! Za havarijní pojištění DIRECT auto MAXI zaplatí
jen 5 257 Kč. Může tak klidně spát, protože její pojištění jí
dává ochranu v případě krádeže, havárie, vandalismu i živelní události. A proti krádeži je automaticky pojištěna i dětská

autosedačka. Právě k havarijnímu pojištění DIRECT auto MAXI
dostala Marie od DIRECT Pojišťovny díky současné akci zdarma také navigaci.
A aby toho nebylo málo, získala ještě zdarma Ochranu bonusu a především službu AutoHELP, která pomůže v případě
nezaviněné nehody. Kdo již likvidaci nehody zažil a musel celou věc zařizovat sám, jistě potvrdí, že dohodnout
se s viníkem či jeho pojišťovnou na proplacení škod často
není jednoduché. Díky AutoHELP ale můžete přenechat
papírování a vyjednávání na DIRECT Pojišťovně, která vše vyřídí a vám už jen vyplatí pojistné plnění.

UZAVŘETE SI AUTOPOJIŠTĚNÍ O 20 % LEVNĚJI
Slevu získáte opravdu snadno.
Stačí si do 30. 6. 2012
sjednat autopojištění na
www.direct.cz/rodina.

Chcete být
krásná a fit?

Zkuste Hany bany
Pokud zatím znáte jen klasická, trochu upocená fitcentra, do kterých se vám moc nechce, věřte, že tady je vše jinak. Vstoupíte
do voňavého prostoru plného světla a prostoru. Na zahájení hubnoucího procesu vás
čeká pohovor s nutričním poradcem, který
vám pomůže se zhotovením jídelníčku, sestavením vhodného redukčního popř. detox
plánu přímo pro vás. Poté se vás ujme váš
osobní trenér. S ním si nejprve projdete kardio zónu, abyste se správně rozehřála. Na
výběr máte z několika přístrojů. Pojďme si je
v krátkosti představit:

Kolem Vánoc jsme
vždy plné předsevzetí,
jak se vrhneme do
cvičení a shodíme
nadbytečná kila.
Ne vždy jsou však
naše záměry úspěšné.
Pojďme se podívat
do čistě dámského
fitcentra nové
generace, kde si to
určitě zamilujete
stejně jako já.
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svalových skupin. Zatěžuje svaly zad, rukou,
nohou, hýždí a hlavně jako jeden z mála
oblast břišních svalů a bederní páteře.

Crossový trenažér
Trénink na eliptických trenažerech vede
k efektivnímu posílení všech svalových skupin a ideálním způsobem podporuje látkovou výměnu a krevní oběh. Díky plynulému
eliptickému pohybu nedochází k přetěžování kloubů, zatíženy jsou jak nohy, boky
a hýždě, tak i při zapojení rukou ramena,
paže a zádové svaly.

Běžecký pás

Stepper

Běžecké trenažery patří k nejúčinějším prostředkům pro trénink kondice a celého kardiovaskulárního systému, běh má pozitivní
vliv na krevní tlak, optimálně zatěžuje srdce, zvyšuje vitální kapacitu plic a podporuje
spalování tuků.

Steppery patří k velmi oblíbeným hlavně
mezi ženami. Jejich předností je efektivní
zpevňování nohou, hýždí a boků, jako i trénink kardiovaskulárního systému a účinné
spalování tuků.

Veslovací trenažér

Rotopedy jsou jednou z nejoblíbenějších
forem osobního tréninku. Mezi jejich přednosti patří široký rozsah použití od rehabi-

Rotoped
Veslování patří bezesporu k jednomu z nejefektivnějších způsobů na procvičení všech

litačního cvičení až po náročné sportovní
tréninky. Pravidelný trénink na rotopedu
má pozitivní vliv na krevní tlak, optimálně
zatěžuje srdce, zvyšuje vitální kapacitu plic
a podporuje spalování tuků

A teď zlatý hřeb…
Možná si říkáte, že tohle přece není nic tak
nového a převratného a máte pravdu. Jenomže po rozcvičení se spolu s trenérem
přemístíte k přístroji, který já osobně považuji za nejpříjemnější, protože díky němu vždy
nejen zhubnu, ale především si po Vánocích
vytvaruji postavu tak, abych se v létě nebála
svléknout do plavek. Přístroj se jmenuje VacuShape a pojďme si i o něm něco říct.
Trénink ve VacuShape probíhá chůzí na
běžeckém pásu po dobu 30ti minut, problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině. Střídavým podtlakem je krev
nasávána do kapilár v podkoží, kde působí
jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, neboť jedině tam
je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je
monitorována tepová frekvence tak, aby se
jednalo po celou dobu o aerobní cvičení,
kdy je spotřeba energie hrazena z 80 %
tuky a pouhých 20 % tvoří cukry.
Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických
zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší
zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti
pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné
aplikaci hladší a jemnější.

Výsledkem tedy je
•
odstranění celulitidy,
•
redukce tukových polštářků zejména
v dolní části těla,
•
vyhlazení a zpevnění kůže,
•
zlepšení fyzické kondice,
•
aktivace krevního a lymfatického oběhu.
Cvičení trvá pouze 30 minut, ale je to
dostačující. V běžné atmosféře dochází
při cvičení ke spalování tuků ve svalech
po 20–30 minutách. Ve VacuShape se
tato doba zkrátí až o třetinu. Přesto,
aby byl účinek co nejlepší, je zapotřebí
doplnit ho ještě i třetím do trojice a tím
je Power plate. Tam aistenci osobního
trenéra obzvláště oceníte, protože vám
připraví krátké cvičení na míru.

Českomoravská 18
190 00 Praha 9
Tel.: +420 774 766 847
E-mail: info@fithanybany-praha9.cz
Power plate je zázrak
Power plate pracuje na bázi mimovolných
tělesných reflexů. Jsou vyvolány speciálními
vibracemi působícími na vysoký počet svalových vláken, která nejsou při běžném tréninku ovlivnitelná. Umožňuje tak cvičenci snadný, bezpečný a vysoce efektivní trénink, kdy
za pouhých 10–20 minut dosáhnete stejných
výsledků jako při běžném cvičení trvajícím
1 až 1,5 hodiny.
Výhody Power plate:
•
bezpečný, komfortní a efektivní
•
zvyšuje svalovou sílu, svalovou
vytrvalost a reakční sílu
•
předchází zraněním a pomáhá při
rehabilitaci
•
zesiluje kostní hmotu, předchází
osteoporóze
•
zlepšuje flexibilitu a rozsah pohybu
•
odbourává celulitidu
•
zlepšuje krevní oběh
•
výsledky za pouhých 10 minut
Text: Iva Nováková
foto archiv Hany bany
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Snížená
imunita
u dětí
Děti do tří let bývají často
nemocné. Ve většině
případů je to normální,
protože jejich imunita
se teprve vyvíjí. Někdy
je ale příčinou porucha
obranyschopnosti, kterou
je zapotřebí léčit.

Zdraví

Sníženou imunitou se v klinickém pojetí
označují poruchy imunitního systému, které vedou ke zvýšené náchylnosti k infekcím.
V širším pojetí je tzv. imunodeficience jakákoliv porucha v procesu imunitní reakce,
odpovědi organismu proti infekcím, ale též
zvýšená náchylnost k alergiím, nádorovým
chorobám či chorobám autoimunitním,
kdy se v organismu tvoří protilátky proti
vlastním tkáním organismu. U dětí se porucha imunity projevuje zvýšenou náchylností k infekcím, které bývají opakované,
dlouhotrvající, špatně reagující na léčbu,
mnohdy s komplikacemi a s netypickým
průběhem. Mimochodem dvakrát častěji
bývají postiženi chlapci než dívky. U většiny
typů poruchy imunity je nejčastěji postižený
dýchací systém, horní cesty, ale i dolní cesty
dýchací, dále se projevují opakované záněty
středního ucha a vedlejších dutin nosních,
záněty hrtanu. Naopak infekce postihující
pouze horní cesty dýchací nebývají příznakem závažnější poruchy imunity.

Nutnost
imunologického vyšetření
Prvním projevem poruchy imunity může
být reakce na očkování proti tuberkulóze

nebo proti virovým onemocněním. Tam,
kde je vyloučena vážnější porucha imunity
lze podporovat obranyschopnost organismu zejména v jarním a podzimně-zimním období zvýšeným přísunem vitaminů,
otužovacím programem (dle rady lékaře je
možné se otužovat vzduchem či vodou).
V lékárnách lze zakoupit přípravky na zvyšování imunity. Ještě před tím je zapotřebí
absolvovat imunologického vyšetření, protože jejich podáním lze pak stimulovat jak
žádoucí protilátky tak i nežádoucí protilátky namířené proti vlastním tkáním. Proto se
všeobecně doporučuje tzv. enzymoterapie.
Přírodní enzymy obsažené v lécích posilují oslabenou imunitu zejména v dětském
věku, kdy není ještě plně vyvinuta. Působením komplexu enzymů se docílí příznivého
efektu u virových infekcí a u bakteriálních,
pokud je nutná terapie antibiotiky, tyto
rychleji působí, zkracuje se interval uzdravení i rekonvalescence, a to bez možného

Zdraví

negativního působení na organismus možnou tvorbou autoprotilátek. Významným
faktorem, který přispívá k poruše sliznic
horních cest dýchacích, je kouření v rodině,
případně nevhodně používaná antibiotika
na banální lehké infekce, která narušují přirozenou bakteriální floru sliznic ive střevním
traktu. Nedoléčenými, opakovanými respiračními infekty dochází u určitého procenta
dětí, zejména při dědičné dispozici, k vývoji
tzv. respirační alergózy. V tomto případě
již onemocnění probíhá bez horeček, kašel
se přesouvá spíše do nočních hodin a při
ulehnutí, přes den se objevuje pouze při
zvýšené pohybové aktivitě dítěte. Se zvýšeným dechovým nárokem se může objeviti
tzv. hvízdavé, sípavé dýchání. V tomto případě by si měli rodiče vyžádat vyšetření na
odborném pracovišti s vyšetřeními plicních
funkcí s vyloučením počínajícího astmatu.

dostatečné rekonvalescenci se dítě tzv. promoří, dochází postupně k poklesu četnosti
infektů i tíže jejich projevů a dítě nastupuje
do školy již bez opakovaných zdravotních
potíží. Pokud dojde k vyřazení z kolektivu
kvůli infekčnosti prostředí, pak je nutno
zahájit imunologickou léčbu. Bez cílené
terapie se u neléčených pacientů
zdravotní potíže v kolektivu
školních dětí většinou vracejí a jelikož je školní
docházka povinná,
dítě absolvuje léčbu
na úkor školní docházky, což se
zpětně projevuje na zdravotním stavu stresem
z dohánění
učiva.

Opožděné dozrávání
imunitného systému
Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opožděné vyzráváni imunitního systému. Dítě ve
školce začne stonat, dochází k opakované
stimulaci imunitního systému infekcí a při

Kaloba

®

Pelargonii sidoides extractum

RÝMA
BOLEST
V KRKU

Chrání Vás
i Vaše děti
JIŽ PŘI PRVNÍCH
PŘÍZNACÍCH NEMOCÍ
DÝCHACÍCH CEST.

KAŠEL

Schwabe Czech Republic s.r.o.,

140 00 Praha 4, Čestmírova 1,
tel.: +420 241 740 447,
e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

www.kaloba.cz
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Přípravek není hrazen zdravotní pojišťovnou. Je volně prodejný v lékárnách.
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Jak posílit dětskou imunitu
V každém případě bychom se
měli snažit imunitu dětí posilovat.
Pojdďmese podívat, jakým způsobem.

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

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

Vyvážená strava
– půl zdraví
Dětský organismus potřebuje všechny důležité živiny. Především je třeba se bránit dnes
tak častému nadbytku sladkostí a fastfoodu.
Obojí děti poškozuje – dochází k překyselení
organismu. Také vitaminové preparáty nejsou
ideální, a vlastně by je měl předepisovat lékař.
Nemohou nahradit čerstvé ovoce a zeleninu.
Na podzim odborníci často doporučují kysané zelí kvůli přirozenému obsahu vitamínu
C a probiotickým bakteriím, podobně jako
česnek a cibuli, které často označují za jakási
přírodní antibiotika; obsahují i hodně prospěšných antioxidantů, podobně jako mrkev.
Svůj velký význam mají i zakysané výrobky, které podporují správnou střevní mi
kroflóru, a tím přirozené bakteriální bariéry
našeho organismu. Dobré podmínky pro
růst mikroflóry vytváří vláknina (je hlavně
v obilovinách, celozrnných výrobcích a ovoci a zelenině). Dostatek kvalitních tekutin
má rovněž zásadní význam pro dobrý chod
našeho organismu. Proto je nutné, aby
v závislosti na věku a na tom, kolik vypotí
třeba při sportování, vypilo dítě 1,5 až 2,5 l
neslazené vody denně.
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Spánek je základ
Nedostatek spánku se projevuje podrážděností, náladovostí, paradoxně i nespavostí
a často také zvýšenou nemocností. Obranyschopnost většiny dětí prokazatelně snižuje
to, že se pořádně nevyspí, protože je maminka musí kvůli práci dát do školky co nejdřív.
Ráno probíhá ve spěchu, dítě se často pořádně nenají atd.

Otužilci neznají chřipku
Naprostá většina otužilců neví, co je to chřipka, rýma nebo kašel. Otužování přitom
není jen plavání v zimní Vltavě, ale i mnohem jednodušší sprchování studenou vodou
po ránu nebo mnohem příjemnější saunování jednou týdně.
Všechny výše uvedené postupy pomáhají i dospělým. Také jejich imunita potřebuje pravidelnou údržbu a posilování. A navíc – právě od rodičů se děti učí o své zdraví pečovat.
Buďme jim tedy příkladem.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: miminet.cz, orling.cz

Zdraví

v

Éčka

potravinách

Éčka neboli konzervanty, barviva, stabilizátory a jiné látky nás na obalech
potravin tak trochu děsí. Vyskytují se zprávy o alergických reakcích,
hyperaktivních dětech a jiných zdravotních problémech, které souvisejí
s obsahem éček. Jsou opravdu tak nebezpečná?
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Éčka jsou látky, které se přidávají do potravin
z různých technologických důvodů. Uchovávají barvu, vylepšují senzorické vlastnosti, například nikdo by dnes už nechtěl ošklivě hnědé sušené meruňky. Paradoxně éčka měla
spotřebiteli naznačit, že potravina obsahuje
látky, které prošly schvalovacím procesem
a jsou tedy bezpečné. Dnes je tomu přesně
naopak. Jakmile spotřebitel vidí potravinu
s éčky, má pocit, že je potravina nebezpečná.
Proto se dnes výrobci potravin přiklání k používání dlouhých názvů před označením E.
Dlouhým názvům nikdo nerozumí a nepůsobí tak negativně jako seznam éček.

Co to číselný kód E
vlastně je?
Číselný kód E je kód, pod kterým je přídatná
látka mezinárodně označována. Shodný číselný systém má Evropská unie i Codex Alimentarius, který vychází z evropského systému.
U látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky,
náhradní sladidla, látky zvýrazňující chuť
nebo aroma, zahušťovadla, želírující látky,
modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být
kromě názvu nebo kódu E uveden i název
příslušné kategorie, do které látka patří.
Některé přídatné látky spadají dle účelu
použití do několika kategorií, ale uvádí se
pouze název kategorie, která odpovídá
účelu, pro který je látka v potravině pou-

žita. V právním řádu České republiky upravuje používání přídatných látek vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 304/2004 Sb.
Potraviny dovážené do ČR ze zahraničí mohou obsahovat přídatné látky, které u nás
není povoleno při výrobě potravin používat.

Z uměle vyrobených konzervačních látek je
nejznámější např. oxid siřičitý, kyselina sorbová, kyselina benzoová a jejich soli a estery. Oxid
siřičitý může vyvolávat u citlivých osob alergické reakce. Je jedním z předních alergenů.

Regulátory kyselosti
Rozdělení přídatných látek (éček)
dle jejich technologické funkce:

Regulátory kyselosti jsou látky, které mění
či udržují kyselost či alkalitu potraviny.

Antioxidanty

Kypřící látky

Antioxidanty jsou látky, které prodlužují
údržnost potravin a chrání potravinu proti
zkáze způsobené oxidací. Oxidace je reakce potraviny s vzdušným kyslíkem. Vzdušný
kyslík s potravinami vytváří řadu sloučenin.
Projevem oxidace je např. žluknutí tuků,
barevné změny potraviny atp.

Kypřící látky jsou látky nebo směsi látek,
které vytváří plyny. Tím se zvyšuje objem
těsta.

Barviva
Barviva jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by sama o sobě neměla a nebo
obnovují barvu, která byla poškozena nebo
zeslabena během výrobního procesu. Potravina tak získá lákavější vzhled. Některé potraviny
není povoleno dobarvovat. Patří k nim např.
dětská výživa, med, ovocné šťávy a nektary.
Pro máslo se mohou používat pouze karoteny.

Konzervanty
Konzervanty jsou látky, které prodlužují údržnost potravin. Zamezují růstu mikroorganismů, které by mohly být pro lidský organismus škodlivé. Mezi nejznámější přírodní
konzervanty patří např. kuchyňská sůl, či ocet.

Sladidla
Náhradní sladidla jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť, ale nepatří
mezi monosacharidy a disacharidy. Za
náhradní sladidla se nepovažují potraviny se sladkou chutí - např. fruktóza
a med. Náhradní sladidla se používají
i k výrobě stolních sladidel. Stolní sladidla musí obsahovat jako součást označení text: „Stolní sladidlo na bázi...” a doplní se název náhradního sladidla. Pokud
potravina obsahuje aspartam E 951 musí
být na obale uveden text: „Obsahuje
zdroj fenylalaninu”. Potraviny obsahující
více než 10 % náhradních sladidel polyalkoholických cukrů éčka E 420, E 421,
E 953, E 965, E 966 nebo E 967 musí být
na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou „Nadměrná konzumace
může vyvolat projímavé účinky”.
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Zdraví

 Látky zvýrazňující
chuť a vůni
Látky zvýrazňující chuť a vůni jsou látky,
které zvýrazňují již existující chuť nebo
vůni potraviny. Patří sem hlavně kyselina
glutamová, kyselina guanylová, kyselina
inosinová a jejich soli. Ve žvýkačkách se
používá i acesulfam K, aspartam, thaumatin a neohesperidin.

Používají se při výrobě celé řady potravin
– jemného pečiva a cukrářských výrobků,
emulgovaných tuků, zmrzlin, dezertů,
cukrovinek, kakaových a čokoládových
výrobků, žvýkaček, emulgovaných omáček, tepelně opracovaných masných výrobků, práškových náhrad mléka a smetany, emulzních likérů, různých doplňků
stravy a potravin ke snižování hmotnosti
a mnoha dalších.

 Zahušťovadla
Zahušťovadla jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny. Mezi nejznámější
patří kyselina alginová a její soli, agar,
karagenan, karubin, guma guar, arabská
guma, pektiny, celulózy a různě upravovaný škrob.

 Stabilizátory
Stabilizátory jsou látky, které pomáhají
udržovat fyzikální vlastnosti potraviny.
Stabilizátory pomáhají udržovat homogenní disperzi dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, např. při výrobě
zmrzlin, emulgovaných tuků, emulzních
likérů, studených omáček, dezertů atp.
Stabilizátory se dále používají ke stabilizaci, posilování a udržování zbarvení
potraviny.

 Emulgátory
Emulgátory jsou látky, které umožňují
tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více
nemísitelných kapalných fází nebo které
tuto směs udržují. Patří sem lecitiny, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin, polysorbáty, cukroestery, stearoyllakInz_JO_Kids
210x99 Winter MojeRodina.pdf
1
táty a sorbitanmonostearát.

 Nosiče a rozpouštědla
Nosiče a rozpouštědla jsou látky, které se používají k rozpouštění, ředění,
disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální
úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromat. Nesmí přitom měnit jejich technologickou funkci. Používáním
těchto látek se usnadňuje manipulace,
aplikace nebo použití přídatné látky.
Za nosiče a rozpouštědla se nepovažují
látky obecně považované za potraviny
a látky, které mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se
používají v nezbytném množství. Používání nosičů je omezeno u dětské výživy.
Pro její výrobu se smí používat jako nosiče pouze některé látky.

lá sůl a náhrady soli, plátkované nebo
strouhané sýry, tabletované potraviny,
doplňky stravy, koření atp. Používají se
i k ošetření povrchu drobných masných
výrobků a cukrovinek.
Ne všechna éčka (přídatné látky) v potravinách jsou škodlivá. Některá z éček
jsou neškodná. Jiná naopak mohou mít
nepříznivý vliv na zdraví člověka, který je
konzumuje. Mohou být příčinou nejrůznějších zdravotních potíží od alergie až
po vznik rakoviny. Při stanovení bezpečného množství přídatné látky v potravině
je toto množství určeno pro jednu dávku
přídatné látky na den, málokdo z nás
však jí pouze jedno jídlo denně, takže
ve skutečnosti může člověk toto množství v několika jídlech překročit. Dalším
nebezpečím je skutečnost, že v různých
potravinách jsou různé přídatné látky.
Testy jaký mají jejich kombinace vliv na
lidské zdraví se neprovádějí. Dalším závažným nedostatkem testů, při kterých
jsou zkoumány účinky éček na lidský
organismus je fakt, že zatímco člověk
je vystaven účinkům éček v potravě celý
život, testy, jak působí éčka na lidský organismus dlouhodobě se neprovádějí.

 Protispékavé látky
(protihrudkující)
Protispékavé látky jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě. Patří sem
hlavně oxid křemičitý a křemičitany. Protispékavé látky se přidávají do potravin
25.11.11
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rýže, práškovité potraviny, jed-

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: ecka.xf.cz, emulgatory.cu, vitalia.cz

Jak si užít Vánoce
i s dětmi a nepřibrat
V zimním období, a zvláště pak v době adventu, je daleko
větší riziko přejídání se, konzumace většího množství sladkých
potravin a nedostatku pohybu. A to se týká hlavně dětí, které
v poslední době čím dál více trpí nadváhou až obezitou.

Pokud má naše dítě nadváhu (až obezitu)
a my se rozhodneme pracovat na redukci
jeho hmotnosti, musíme začít u životního
stylu celé rodiny. Určitě se nepouštíme to
žádných hladovek či diet, ty jsou pro děti
absolutně nevhodné. Neusilujeme ani
o snížení hmotnosti naší ratolesti. Často
stačí, když dítě již nepřibírá a podaří se
nám změnit životní návyky.
Základní pravidla pro snížení a udržení
správné hmotnosti by se dala shrnout do
pěti hlavních bodů:
1.

Mikulášské nadílky, Štědrý den, vánoční
svátky i oslavy konce roku jsou pro děti velkým lákadlem. Zabojujme se zažitými zvyky
a vyvarujme se zbytečného přibírání kilogramů. Pokusme se mezi návštěvami příbuzných, které každoročně podnikáme, najít
čas a místo vysedávání u televize a přejídání
se u plných stolů vyrazme s dětmi ven – na
procházku, bruslit, sáňkovat či lyžovat.
Nezdravé potraviny nahraďme jinými, zdravějšími. Alespoň částečně. Mikulášská nadílka se nemusí skládat jen z čokolády, sušenek,
perníků a bonbonů, ale může se v ní ve větší
míře objevit například nejrůznější druhy ovoce, ořechy či jogurt. Při pečení vánočního cukroví nemusíme trhnout světový rekord v počtu druhů. Naopak se nám vyplatí inspirace
ve zdravých receptech z ovesných vloček,
celozrnné mouky a tvarohu. Ke štědrovečerní
večeři, která bývá velkou kalorickou bombou,
připravíme bramborový salát z bílého jogurtu
místo majonézy. Kapra zbavíme kůže, případně i tuku a uděláme menší kousky. A i když
chceme vidět „zlaté prasátko“, nestane se
nic strašného, když si během Štědrého dne
dáme alespoň ovoce nebo zeleninu, nebo
když si děti dají svoji pravidelnou jogurtovou
svačinku. Večeři si pak vychutnáme v klidu

a hezky pomalu. Pokud jíme přece jen více
nezdravě než v jiné dny, snažíme se co nejrychleji vrátit k pravidelné a vyvážené stravě
a zařadit více sportu.
„Obezitou u nás v poslední době trpí až
pětina dětí. Velkou roli v tomto hraje genetika, stravovací návyky, skladba jídelníčku
a především životní styl rodiny. Udává se,
že obézní rodiče mají až třikrát častěji dítě
trpící nadváhou,“ upozorňuje pediatrička
MUDr. Klára Otáhalová a dodává: „Obezita
již v dětském věku vede v dospělosti k vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění,
výskytu cukrovky a kloubních onemocnění.
U dětí trpících nadváhou byl zaznamenán
vyšší výskyt astmatu bronchiale. Obézní dítě
je v kolektivu také často terčem posměchu.“

2.

3.

4.
5.

Pravidelný jídelní režim – měli bychom
jíst pravidelně, minimálně 5-6x denně
ve 2 až 3 hodinových intervalech.
Pravidelná pohybová aktivita – aktivní
pohyb je ideální několikrát týdně, běžný
rutinní pohyb (chůze pěšky, do schodů
apod.) podnikejme v maximální míře.
Vhodné složení – princip zdravého talíře je 1/3 bílkoviny, 1/3 příloha (sacharidy), 1/3 zelenina. Bílkoviny: netučná
masa, mléčné a kysané výrobky, 2-3x
týdně ryby (dáváme si pozor na skryté
tuky – majonézy, zmrzliny apod.). Sacharidy: vyloučíme jednoduché cukry,
energii získáváme z polysacharidů
(ovesné vločky, brambory, těstoviny,
rýže, luštěniny), zelenina: zdroj vitamínů a vlákniny. Vyhýbáme se pamlskům mezi jídly a pochutinám, jako
jsou například brambůrky k televizi.
dostatek tekutin
sladkost za odměnu (podle možností co nejdravější)

Ve zdravé výživě malých dětí by neměly
chybět tři mléčné porce denně, především
v podobě zdravého jogurtu (bez éček), netučného sýra, kefíru či mléka. Z jogurtů je
pro děti velmi vhodný například JO KIDS
s jahodovou nebo banánovo-vanilkovou
příchutí, který je vyrobený z kvalitního
mléka a ovoce bez umělých aromat, barviv, konzervantů a stabilizátorů. Je zvláště
vhodný pro malé děti, protože obsahuje
ovocné pyré, ne kousky ovoce.
„Pro děti nejsou vhodné nízkotučné jogurty, jednak proto, že většinou obsahují
i náhradní umělá sladidla, jako například
aspartam, a také proto, že pro vývoj dítěte
je důležitý i mléčný tuk pro správné vstřebávání vitamínů v rozpustných v tucích,“
uzavírá MUDr. Otáhalová. Její poradnu pro
rodiče najdete na www.jokids.cz.
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Seriál

Ach, ty nemoci

Rýma
Všichni víme, že rýma je nepříjemné
onemocnění. Nic vás nebaví, bolí vás
hlava, cítíte se zle. A pokud nemáte
možnost klidového režimu, je to
ještě horší.
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Rýma nebo-li rinitida je pro většinu z nás
banální záležitost. S povzdechem se vybavíme zásobami kapesníků, vezmeme
si nějaký ten paralen a hurá do práce či
do školy. Přecházet rýmu a nachlazení
se však nevyplácí, mohou nastat komplikace a mnohem závažnější choroby.
Nejlépe je rýmě předcházet volbou přiměřeného a suchého oblečení, předcházet velkým výkyvům teplot, vyhýbat
se infekcím a hlavně posilovat imunitní
systém.
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Lék ve spreji
na záněty dýchacích cest:

Rýma | Zánět dutin a nosohltanu | Bolest v krku

Rychlá
úleva
Do nosu
i do úst

Speciální aplikátor
pro děti
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Chytře si poradí s rýmou i bolestí v krku!

2x každou nosní dírkou | 4x ústy | 4x denně

Seriál

Z doplňků stravy se doporučuje užívání
vitamínu C, zinku, popřípadě preparátů,
které posilují imunitní systém, nebozmenšují příznaky nemoci. Z bylinných
čajů šípkový, lipový nebo ze speciálních
směsí na nachlazení. Dlouhodobě je
dobré popíjení šťávy z Aloe Vera, která
působí mimo jiné protizánětlivě. Rýma
by se neměla přecházet, protože se může
zkomplikovat vážnějším onemocněním,
např. zánětem průdušek, ucpáním vedlejších nosních dutin nebo přejít v chronickou formu.

Chronická rýma

Akutní rýma
Akutní rýma je nejčastěji způsobená viry, bakteriemi, plísněmi. Je to infekční onemocnění,
je vysoce přenosné (kapénkovou infekcí),
a to při běžném smrkání, kýchání, kašli i obyčejným mluvením. Infekce se šíří vzduchem
a samozřejmě i kontaktem (líbáním, použitím
infikovaných předmětů). Akutní rýma bývá
často nazývána nemocí z nachlazení. Je pravda, že pokud pacient pobýval v chladném,
větrném a vlhkém prostředí, mohl se jeho
organismus podchladit a dát tak možnost
vzniku nemoci. Nejvíc náchylné na podchlazení jsou nohy (chodidla), a proto je nutné
je mít v suchu a teple. Promočená obuv není
pro člověka to nejlepší. Akutní rýma trvá přibližně týden, nástup nemoci je rychlý, před
propuknutím rýmy a ostatních příznaků se
zpravidla objeví pocity chladu, zimnice (třesavka). Kromě zvýšené sekrece nosní sliznice
(vodnatá rýma), toto onemocnění provází
kýchání, kašlání, škrábání v krku, bolesti hlavy, únava a zvýšená teplota. Léčba by měla
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probíhat klidem na lůžku, v teple, zvýšeným
příjmem tekutin (teplý čaj), případnou aplikací nosních kapek. Při kašli se mohou užívat
kapky či sirup proti kašli, při teplotách nad
38°C přípravky na snížení teploty.

Při infekcích a zánětech dýchacích

cest

je

užitečný

sprej s obsahem fusafunginu s antibiotickými a protizánětlivými účinky, který je
uzpůsobený pro podávání do
nosu i do krku. Působí pouze
místně a nezpůsobuje vznik
rezistence

(schopnost

bak-

terií přežívat a množit se i při
léčbě). Snižuje projevy rýmy
a zduření sliznice a zmírňuje
bolest v krku.

Jedná se o onemocnění, při němž často
zduří sliznice nosu (může to být i několikrát denně či ve spánku), nos se ucpe
a brání nemocnému v kvalitním dýchání.
Provází ji spíš hustší nosní sekrece. Jinou
formou chronické rýmy (nachlazení) je
časté opakování tohoto onemocnění.
Základ má pravděpodobně v oslabeném
imunitním systému. Jedinec tak reaguje
na sebemenší podnět nachlazením a rýmou. Může jít o obyčejné střepání zimou
nebo o náhodné setkání s infekcí. Průběh i projevy jsou podobné jako u akutní
rýmy, jen mnohem častější, třeba i víckrát
do měsíce. Organismus je tak neustále
oslabován a může snáz dojít k vážnějším
nemocem. Léčba může probíhat symptomaticky, tedy působit na projevy nemoci,
stejně jako u akutních forem rýmy, ale
z dlouhodobého hlediska je zapotřebí
posilovat imunitu. Léčbu může navrhnout imunolog nebo je možné užívat
vitamíny, doplňky stravy, přírodní preparáty, šťávy či extrakty z rostlin. Dokud
se organismus neposílí, je dobré věnovat
zvýšenou péči oblékání, vyhýbat se prostředí, kde se může kumulovat a přenášet infekce (hromadná doprava, čekárny
lékařů apod.) Není to však jednoduché.
K posílení organismu je vhodné i otužování, přiměřený pohyb, hlavně na čerstvém vzduchu, plavání a zvýšený přísun
ovoce a zeleniny. Chronickou rýmu může
způsobovat i vadné anatomické uspořádání nosu nebo při zvětšené nosohltanové mandli. Lékař v takových případech
doporučí chirurgický zákrok.

Chronická
hypertrofická rýma
Při této formě rýmy je sliznice nosu neustále zvětšená, zduřelá. Nemocnému
se obtížně dýchá ( musí prakticky dý-

Seriál

chat jen ústy), je omezen čich i chuť,
často trpí záněty průdušek či astmatem.
Ze společenského hlediska je poněkud
diskvalifikován, protože má neustále otevřená ústa, huhňá, je mu špatně
rozumět, může mít i tzv. „tupý výraz“
v obličeji. Hypertrofická rýma je obvykle
léčena nosními kapkami, spreji a kortikoidy, což z dlouhodobého hlediska není
zrovna příznivé. Lepším řešením je laserová mukotomie. Je to zákrok, ve kterém
je laserem odstraněna část nosní sliznice
a nosní průduchy jsou uvolněny. Operace se provádí v lokální anestezii, někdy
je možné pocítit pár desítek vteřin nepříjemné pálení. Dá se to však vydržet
a výsledek stojí za to. Při operaci se odstraňuje jen povrchová sliznice, obličej
není nijak zjizven ani pokřiven. Pár dní
po zákroku, než se podrážděná sliznice
zacelí, mohou trvat obtíže s dýcháním.
Poté je dotyčný většinou zcela zdráv.

Alergická rýma
Jak už bylo uvedeno alergická rýma je reakce organismu na nějaký alergen. Mezi
hlavní alergeny patří pyly, roztoči, spory,
plísně a chlupy, sliny a kůže domácích zví-

Nosní odsávačky
Obzvláště u malých dětí se u rýmy neobejdeme bez odsávaček. Na trhu je několik typů, od jednoduchých mechanických až po odsávačky, které využívají podtlaku vysavače. Je jen na vás, kterou
si vyberete.

řat. Alergická rýma je většinou vodnatá,
někdy však ucpává nosní průduchy. V první
řadě je nutné zjistit druh alergenu, který
vyvolává rýmu. Určuje to odborný lékař
(alergolog) speciálními testy. Léčba probíhá na třech úrovních. Úlevová zklidňuje
akutní projevy alergické rýmy, popřípadě
snižuje hladinu hystaminu v krvi. Protizánětlivá léčba je dlouhodobá a zabraňuje
opakovaným zánětům nosní sliznice. Často používaná je léčba vakcínami, které se
aplikují injekční formou či kapkami. Tato
léčba je také dlouhodobá, opakovaně a ve

zvýšených dávkách se postiženému dodává
určité množství daného alergenu. Jde o vypěstování tolerance organismu na alergen.
U alergické formy rýmy je možné a účinné
užívání potravinových doplňků a přírodních preparátů, které tlumí projevy alergie, některé působí i preventivně. Je však
zapotřebí opatrnosti, nejlépe je poradit se
s lékařem.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

VÍTE, JAK EFEKTIVNĚ ZATOČIT S RÝMOU?
Pro zajištění rychlého a účinného působení nosních kapek či spreje doporučujeme nos
nejdříve vyčistit. Jak? Přečtěte si následující kroky.

Krok 1 - čištění nosní sliznice

Krok 2 - léčba rýmy

Vstříkneme do každé nosní dírky
mořskou vodu Stérimar (u dětí
do 3 let doporučujeme Stérimar
Bébé).

Aplikujeme některý z přípravků
z řady Nasivin nebo Nasivin Sensitive
(vybereme vhodnou variantu podle
věku) do každé nosní dírky podle
návodu v příbalovém letáku.

Následným vysmrkáním se výstelka
nosu pročistí od sekretu a zaschlých
stroupků.

Jakmile účinná látka začne působit,
dojde ke splasknutí zduřelé nosní
sliznice.

Nos je připraven pro aplikaci léčivého
přípravku.

Můžeme opět dýchat nosem.
Léčivý přípravek

oteklá nosní
sliznice

Zdravotnický prostředek

hlenový
sekret
nefunkční
řasinky

stále oteklá
nosní sliznice

zlepšená funkce
řasinek

Nasivin Sensitive 0,01% a Nasivin Sensitive 0,025%
jsou léčivé přípravky k nosnímu podání. Před použitím
pečlivě čtěte příbalovou informaci. Obsahují účinnou
látku oxymetazolini hydrochloridum.

Krása

Krásná na Štědrý
den
K tomu, abyste byla krásná na Štědrý den, je zapotřebí
začít mnohem dříve a zkrášlující procesy povýšit na
rituály. Zkrátka je brat jako samozřejmost. Pak bude
samozřejmostí i krása o Vánocích.

Každodenní péče o pokožku celého těla se
stala pro většinu žen samozřejmostí a již v
této moderní době ji praktikují s oblibou a
pečlivostí, což je samozřejmě v pořádku. I
zde však může vzniknout problém, či malá
nepříjemnost, které se ne každý vyhne. Můžeme se sice snažit a pro dokonalý vzhled
udělat maximum, ale výsledek se bohužel
vůbec nemusí dostavit. Ptáte se, proč tomu
tak je? Základním pravidlem a faktem je, že
každé tělo má svůj specifický biorytmus a
právě díky jeho fungování se nám zkrášlování daří někdy lépe a někdy naopak hůře.
Proto abychom si dokázali naši krásu udržet a vypilovat ji i do toho nejmenšího detailu, bychom si měli zapamatovat a osvojit
si několik časových termínů, bez kterých se
při vašem usilovném snažení neobejdete.

Pěkné nehty
I přesto, že vám občas může přijít, že věnujete svým nehtům příliš mnoho času, není
tomu tak. Mnozí lidé se totiž dívají ostatním při setkání na ruce. Podání rukou je
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většinou prvním kontaktem s novým člověkem. V takovém případě neexistuje téměř
nic nechutnějšího než špína za nehty, která
se dá odstranit během minutky.
Jedinou podmínkou samozřejmě je, že
máme po ruce pilník nebo nůžky, čímž se
vyřeší všechny problémy. Tyto dva nástroje
by se proto měly stát součástí vašeho kosmetického neceséru.

Skvělý účes
Všechno je v pořádku, ale co když vaše vlasy
vypadají jak vrabčí hnízdo? Vlasy patří mezi
jeden z nejdůležitějších sexuálních atributů
u obou pohlaví v okamžiku, kdy se snaží
zaujmout něčí srdce, takže se o ně dobře
postarejte. Choďte ke kadeřníkovi každé
dva měsíce a pokud máte ten samý účes už
několik let, změňte ho, protože už vám nemusí slušet. Obzvlášť pokud jste se z desetileté dívky proměnila v dvacetiletou krásku.
Zároveň nezapomeňte, že účes je krásný jen
tehdy, když nemáte mastné vlasy.

Perfektní pleť
Tvář si zaslouží opravdu mimořádnou pozornost, je to totiž jediná část těla, které
si vaše okolí všímá ze všeho nejvíce. Dobré
prokrvení pokožky v důsledku rychlé látkové výměny třeba využít k aplikaci pleťových
masek, mazání obličeje, masáže a tak podobně. Některé ženy tvrdí, že se nemalují,
ale pravdou je, že se malují téměř všechny.
Některé nosí výraznější make up a jiné zase
nenápadnější. Možná vám stačí jen řasenka
a oči vám mohou zářit jako filmové hvězdě. Nebo třeba potřebujete jen tu správnou
barvu rtěnky? Tak proč si nezajít do obchodu a nenajít něco pro sebe? S trochou
make upu se budete cítit lépe a budete vypadat ještě ženštěji a sebevědoměji.

Věnujte péči zubní hygieně
Neexistuje nic hezčího než široký a šťastný
úsměv. Jediná věc, která jej dokáže ještě
vylepšit, jsou čisté zuby a pevné dásně. Co
naopak odebere úsměvu jeho záři, jsou zarudlé dásně a žluté zuby.

Krása
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Krása

Choďte pravidelně
do posilovny
Pěkné tělo je pevné tělo. A velmi často je
pevné tělo mnohem důležitější než štíhlé
tělo, na kterém všechno „visí“. Takže se vydejte do posilovny! Máte na výběr spoustu
druhů cvičení a sportů, takže žádné výmluvy
nejsou třeba. Je na čase vyrazit ven a něco
pro sebe udělat. Pokud se jen těžko dostáváte z bytu, nebo pokud prostě nemáte čas
chodit do posilovny, můžete najít i jiné řešení. Užitečný stepper pro sexy pozadí nebo
rotoped, na který můžete nasednout a protáhnout své tělo, když budete mít pár volných minutek, jsou pro vás skvělou volbou.

Dejte sbohem celulitidě
Hýbejte se. Účinným pomocníkem proti pomerančové kůži jsou ale i masáže problémových partií, přičemž by se samozřejmě
nemělo zapomínat na vhodný přísun tekutin (aspoň dva litry denně, v horkých dnech
dokonce 3 litry). Vyzkoušet byste mohly i
občasné zábaly a výživné produkty.
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A jak být okouzlující
obzvláště na Štědrý den?
Postarejte se o oči
Oteklé oči se opět rozzáří, pokud je na
pár minut přikryjeme studenou lžičkou.
Skvělým řešením však jsou i okurky, které oční víčka osvěží. Pokud však jste proti tomu, můžete použít i čajové sáčky.

Zkrášlete si obočí
Snížená citlivost na bolest je způsobená
vlivem hormonální činnosti a umožňuje
tak často bolestivou a nepříjemnou úpravu vašeho obočí. Při trhání je nejdůležitější obočí zformovat (dodat mu tvar) a
vyvážit jeho hustotu. Zde by jste měla
klást důraz na to, jaký máte obličej a
poté začít s trháním. Jak už to totiž bývá,
ke každému se hodí něco jiného. Proto
se raději poraďte s kosmetičkou. Kromě
trhání obočí nastal také vhodný čas na
depilaci, kterou v horkých letních dnech
určitě oceníte.

Navoňte se
Ženské hormony, zejména v době ovulace výrazně aktivují čichové senzory. Proto
si, pokud vám to finanční situace dovolí,
kupte si parfém, který se k vám bude hodit
a samozřejmě vám bude nejvíce vonět.

Nepřehlédnutelný dekolt
Na jemné a citlivé partie zabírá speciální
kosmetika. Buňky jsou nejpropustnější.
Svou zvýšenou pozornost by jste měla věnovat hlavně vaší kůži na prsou, jemné kůži
na tváří (oblast okoli očí a rty).

Namalujte se
A na Štědrý den to platí dvojnásob. Ale neexperimentujte. Vsaďte na barvy, na které
jste zvyklá, a které vám zkrátka sluší.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

APO-LAKTÍK

Miliarda probiotických bakterií s xylitolem
pro BŘÍŠKO A ZOUBKY V POHODĚ.

Hledáte vhodný dárek k Mikuláši?
Darujte APO-LAKTÍK – cucavé pastilky s obsahem
3 kmenů a jedné miliardy probiotických bakterií,
které jsou obohaceny xylitolem. XYLITOL je nízkokalorické sladidlo , které působí proti zubnímu kazu
dětí.Pastilky je možné rozžvýkat nebo cucat v ústech, protože probiotické bakterie jsou chráněny
unikátní technologií DUOLAC, která zajistí, že se dostanou do tenkého střeva živé
a schopné se množit. Doporučuje se od 3 let do 5 let podávat jednu pastilku denně.
Po nástupu do školy zvýšit na jednu pastilku ráno a jednu večer.

Můžeme se vyhnout
užívání antibiotik?
Jedinečným pomocníkem při prvních příznacích nemocí
horních cest dýchacích je KALOBA. KALOBA je čistě přírodní lék s obsahem výtažku z africké pelargonie vhodný
pro děti od jednoho roku. Pomůže vašim dětem zvýšit
aktivitu imunitního systému, uvolnit a odstranit hlen
z dýchacích cest a také pomáhá chránit sliznici dýchacích cest před útokem dalších virů a bakterií. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalový leták.

Nádobí s rodným listem

Pokud chcete o svém nádobí vědět vše, vyberte si set s tzv. datametrickým
kódem, který naleznete na spodní straně nádoby. Do tohoto kódu jsou
v průběhu výrobního procesu pomocí speciálního softwaru uložena jedinečná data, dokládající celý proces výroby každého kusu, a tak je možné
informace o jednotlivých výrobních krocích a jejich průběhu zpětně dohledat. Za příplatek je možné nechat si na povrch nádobí vygravírovat např.
logo, jméno či jiný nápis podle vlastní fantazie. Tyto inovace naleznete
u nejnovějších kolekcí českého nádobí Pro Induction Guss.
Více naleznete na www.proguss.cz

Žampionová sezóna s Bonduelle právě začíná!

Více na www.kaloba.cz

Medicinální dávkovací dudlík Numi-MED 5ml. Konec přetlačované se lžičkou při podávání tekutých medikamentů či vitamínů. Přesné dávkování, pečlivě
navržený tvar savičky i opěrného štítku.
Nastavitelný průtok. Velikosti od narození 0 – 6 měsíců, nebo pro větší děti.
Splňuje přísná zdravotní i hygienická kriteria. Vyrobeno v Německu.

Máte rádi žampiony a říkáte si, že není nad ty čerstvé? Vyzkoušejte
právě uvedenou novinku od společnosti Bonduelle. Bonduelle žampiony
vynikají svou lahodnou přírodní chutí charakteristickou
právě pro žampiony, nerozpadají se a vařit z nich je
prostě radost! Vyzkoušejte krájené žampiony se smetanovou omáčkou nebo si
připravte žampiony v masovém županu
s parmazánem. Tyto a další recepty naleznete na stránkách

www.bonduelle.cz

www.angelcare.cz

Držte si klobouky, žampionová
sezóna s Bonduelle právě začíná!

Tipy na dárkové balíčky...

S mořskými řasami

S koenzymem Q10

Levandulový

Set pro muže

K péči o vlasy

Objednávat můžete na www.ryor.cz
nebo na tel.: 277 00 1234

Výživa

Zdravé vánoční
vaření a pečení
Vy držíte dietu, ale rodina chce
vánoční pochoutky. Poradíme,
jak upéct méně kalorické
a zdravější kousky.
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Výživa

Všichni si rádi pochutnáme na dobrém
jídle. Vánoce jsou tady a s nimi také doba
vyvařování a “dopřávání si” nejrůznějších
dobrot. Každá rodina má „své“ recepty
na bramborový salát, přípravu kapra nebo
různé druhy cukroví. Někdy si je generace
kuchařek předávají mezi sebou jako téměř svátost, jindy kuchařky hledají změnu
a moderní trendy v přípravě tradičních jídel.
A některé si řeknou, že už bylo dost majonézy, tuků a cukrů a že budou o Vánocích
vařit zdravě.

Vánoce bez tuku
Tak především to není nic složitého. Stačí
se držet zásad zdravé výživy a ty aplikovat na přípravu vánočních jídel. Také již
byla vydána celá řada kuchařek, s recepty
a návody, jak zdravě jíst, takže inspiraci je
kde hledat. Nicméně zde je pár návodů,
jak se držet tradice a přitom tělo zbytečně nezatěžovat tuky: Při pečení a smažení
se smíchá jedna polévková lžíce oleje se
čtyřmi lžičkami bílého či růžového vína.
Pánev se dá na prudký oheň a ve chvíli,
kdy začne doutnat se potře po celé ploše
lžičkou soli. Nebude tak absorbovat tolik

oleje. Potraviny připravené v trojobalu se
mají po dosmažení na vteřinku ponořit do
vroucí vody. Zbaví se tak velké části tuku,
další část lze odsát ubrouskem. Na zálivku
do salátu je vhodné použít olej lisovaný za
studena. Majonézu lze nahradit, případně
alespoň nastavit bílým jogurtem. Jíšku na
přípravu omáček lze připravit tak, že se

Vánocní
ˇ bramborový salát
Suroviny: Bonduelle Créatif Duo 425 ml, brambory 1 kg,
Bonduelle okurky ve sklenici, cibule, olej, hořčice, sůl,
pepř, majonéza, jogurt
Příprava: Cibulku nakrájíme na kostky, krátce orestujeme na oleji
a přidáme hořčici, sůl a pepř. Uvařené brambory nakrájíme
na kostičky a smícháme s orestovanou směsí. Přidáme majonézu,
jogurt a na závěr vmícháme zeleninu Bonduelle Créatif Duo a okurky
nakrájené na kostičky.

máslo nahradí kuřecím vývarem. Na mírném ohni se spojí stejné množství vývaru
a mouky, které se vaří na mírném ohni do
zahuštění. Dalšími pomocníky pro zdravé
vaření jsou moderní kuchyňské spotřebiče.
Především horkovzdušná trouba je přímo
ideální na přípravu jídel bez zbytečného
smažení.

Výživa

Nahraďte cukr
Klasickou surovinou pro pečení cukroví
je samozřejmě cukr. Pravidelný přísun
přemíry cukru může ale napáchat na organizmu nemalé škody. Obzvlášť děti si
mohou na sladkostech vytvořit závislost.
Proto je mnohem vhodnější cukr nahradit
například medem. Ten sice nemá výrazně
méně kalorií, ale je bohatý na minerální
látky, vitaminy B 1, 2 a 3 i na přírodní enzymy. Zároveň příznivě působí na hojení
ran a ničí bakterie. Kromě medu můžete
také použít domácí ovocné sirupy nebo
javorový sirup. Vhodná je i melasa nebo
nebělený cukr, který obsahuje minerální
látky, vitamíny a přírodní enzymy, neboť
během výroby neprochází tepelnou úpravou.

Pečlivě vyberte mouku
A co cukroví?
Vánoce si bez něj asi málokdo dokáže představit. Hlavně děti ho mají rády,
včetně rituálu přípravy, když mohou mamince nebo babičce při pečení pomáhat.
Takové sladkosti ovšem bývají i všeobecným strašákem, neboť obsahují mnoho
cukru a kalorií. Poradíme vám, jaké suroviny použít, aby vánoční cukroví bylo
zdravější.
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Bílá mouka nemá žádnou výživovou hodnotu, neboť vlivem průmyslového zpracování přichází takřka o všechny důležité
vitaminy, minerální látky a vlákniny. Tyto
látky se totiž nacházejí převážně v tenké
vrstvě pod obilnou slupkou, která díky
strojovému oddělování obilných slupek
končí většinou v odpadu. Proto je mnohem lepší bílou mouku nahradit celozrnnou, žitnou nebo špaldovou moukou,
která má lehce oříškovou příchuť.

Dejte pozor na tuky
Máslo a sádlo nahraďte kvalitními rostlinnými tuky, které mají při pečení v podstatě stejné vlastnosti, ale jejich vliv na zdraví
např. srdečně-cévní soustavy je podstatně
příznivější, než u tuků živočišných. Obsahují
totiž vícenenasycené mastné kyseliny a navíc nemají cholesterol.

Výživa

Volte pravou čokoládu

aPřidejte nasušené ovoce

Pravá čokoláda se může pochlubit svými
antioxidační účinky. Kromě toho obsahuje také látky, které mají pozitivní vliv na
lidskou psychiku (jako fenyletamin nebo
teobromin) a malé množství kofeinu,
který povzbuzuje nervovou soustavu. To
vše ale obsahuje pouze kvalitní čokoláda
s vysokým obsahem kakaa. Proto při výrobě čokoládové polevy vybírejte suroviny s rozmyslem.

K tradičnímu pečení patří i sušené ovoce,
které pečivu dodává vůni a částečně
může nahradit i cukr. Sušené plody si zachovávají až 80 procent
vitaminů, obsahují celou řadu
antioxidantů, minerálních látek a také vlákniny. Kupujte
ale pouze neslazované ovoce nebo si ho zkuste nasušit
doma.

Použijte
skutečnou vanilku
Vanilkový cukr bývá součástí skoro každého
sladkého pečení. Jedná se ale o syntetický
produkt. Proto je mnohem lepší nahradit
vanilkový cukr pravými vanilkovými lusky,
které seženete v některých supermarketech nebo specializovaných obchodech
s kořením a zdravou výživou. Navíc zjistíte,
že v pečivu i mnohem více voní.
Jana Abelson tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: bioklub.cz, doma.cz

Výživa

Netradiční

vánoční cukroví
Pro maminky, ale i tatínky
přinášíme netradiční vánoční
cukroví. Je nejen výborné,
ale jednou ze základních
ingrediencí je černé pivo,
které dodá cukroví zajímavou
chuť a vláčnost.
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Výživa

Popovické košíčky
Ingredience:
125 ml černého Velkopopovického Kozla, 350 g hladké mouky, 100 ml slunečnicového oleje, 125 g moučkového cukru,
1/2 balíčku vanilínového cukru, 1/2 balíčku pečícího prášku, špetka soli, želé, 150 ml tmavého kozla, 70 g želírovacího cukru, 80 g sušených švestek, 100 g hořké čokolády

Krém:
200 g bílé čokolády, 70 ml smetany 30%

Postup:
1.

2.

3.

V míse smícháme pivo, cukr, olej, vanilkový cukr, sůl, a když
se vše promíchá, přisypeme mouku a mícháme, dokud nedostaneme tuhé těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme
přes noc zabalené odležet.
Další den těsto plníme do připravených formiček a narovnáme na plech. Troubu nahřejeme na 170°C a košíčky v ní
pečeme cca 10 – 13 minut. Upečené vyklopíme a necháme
vychladnout.
Pivo svaříme s pokrájenými švestkami zvolna na ¾. Přidáme
cukr a svaříme. Odstavíme a necháme zchladnout.Košíčky
vytřeme tmavou čokoládou a necháme ztuhnout. Potom
vlijeme lžičku želé se švstkami a necháme ztuhnout.

4.

Do kovové mísy nalámeme čokoládu. Smetanu přivedeme
k varu, odstavíme a přelijeme přes čokoládu. Směs mícháme dokud se nerozpustí. Promícháme a necháme ztuhnout
tak, aby krém šel stříkat pomocí sáčku. Krém naplníme do
sáčku s řezenou trubičkou a nastříkáme na želé. Společně
vychladíme.

Tak
chutná
zdraví

 ochucený šlehaný
jogurtový výrobek

 lehce stravitelný pro děti
 obsahuje živé jogurtové
bakterie a probiotika

z Valašska

k
áše
Jur
šlehaný jogurt
Ochucený šlehaný jogurtový výrobek.
Našleháním na speciálním zařízení se stává
z jogurtu chutný a oblíbený dezert. Navíc
obsahuje živé jogurtové bakterie a probiotika.
Že jde o zdravé mlsání, potvrzuje i značka kvality
Klasa, kterou Jurášky získaly už v roce 2004.
Šlehaný jogurt Jurášek si můžete vychutnat
v následujících příchutích:

vanilkový, piškotový, čokoládový

www.mlekarna-valmez.cz

Výživa

Pivní perníčky
Ingredience:
80 ml černého piva, 3 šálky hladké mouky, špetka mletého
hřebíčku, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/2 prášku do perníku,
1/4 lžičky soli, 150 g másla, 1,25 šálku moučkového cukru,
1 vejce, 1 vrchovatá lžička čerstvě nastrouhaného zázvoru
(15 ml), 1 lžíce kakaa, lžička citrónové kůry
Poleva: 125 ml černého piva, 1 šálek jemného moučkového
cukru, 1 lžička medu, 1 lžička mleté skořice

Postup:
1.

2.

Do mísy prosejeme mouku se skořicí, práškem do perníku,
solí a kakaem. Ve druhé míse vyšleháme máslo s cukrem
do pěny. Prošleháme vejce, pivo, zázvor, kůru a nakonec
vmícháme sypkou směs.
Vše zpracujeme na hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v chladu 2 hodiny odpočinout. Potom těsto rozválíme
na pomoučněné desce nebo přes fólii na plát silný 1 cm.

3.
4.

Vykrajujeme z něj různé tvary a klademe na plech vyložený
pečícím papírem.
Troubu nahřejeme na 180°C. Plech s cukrovím vložíme do trouby a pečeme asi 17 minut.
Pivo svaříme na čtvrtinu. V misce ho potom utřeme s medem
a skořicí do hladka. Po vychladnutí perníčků je potřeme polevou a necháme ztuhnout.

Kozlí kopýtka
Ingredience:
250 ml černého piva , 120 g hořké čokolády, 150 g másla, šálek
hnědého cukru, 120 g hladké mouky, 70 g kakaa, 2 vejce

Postup:
1.

2.

3.

Pivo nalijeme do šálku a necháme klesnout pěnu. Do kovové
misky rozlámeme čokoládu, přidáme změklé máslo a ve vodní
lázni mícháme, dokud se směs nespojí v hladkou hmotu.
Směs odstavíme, přelijeme do větší mísy a pomocí šlehače do
ní zašleháme cukr. Když má směs vlažnou teplotu, zašleháme
do ní po jednom vejci. Když se směs spojí, přimícháme pivo.
Nakonec do mísy prosejeme mouku s kakaem. Šlehačem
nebo metlou rozšleháme dohladka, ale ne déle, než se rozmíchají případné hrudky.

4.

5.

Vezmeme menší pekáček, vyložíme pečícím papírem a vlijeme
do něj těsto. Troubu nahřejeme na 165°C a dáme do ní pekáček s těstem. Pečeme 20–22 minut.
Po upečení necháme zchladnout, přendáme i s papírem na prkénko a nakrájíme na malé kostičky 2,5 x 2,5 cm. Při podávání
je můžete doplnit ušlehanou nebo zakysanou smetanou.

Brusinkové pracny
Ingredience:
150 ml černého piva, 125 g sušených nahrubo pokrájených
brusinek, 250 g polohrubé mouky, balíček vanilkového cukru,
50 g hnědého cukru, 2 žloutky, 65 g másla, 1/3 lžičky kypřícího
prášku, 100 g mletých ořechů, špetka soli, špetka citrónové
kůry, 1/3 lžičky hřebíčku, ½ lžičky skořice, špetka mletého badyánu, 1/3 lžičky mletého zázvoru, moučkový cukr na obalení

Postup:
1.
2.
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Do rendlíku nalijeme pivo, přidáme hnědý cukr, brusinky a vaříme asi 10 minut. Odstavíme a necháme zchladnout.
Do mísy prosejeme mouku s kypřícím práškem a vanilkovým
cukrem, přidáme ořechy, žloutky, změklé máslo, koření, citrónovou kůru. Nakonec přidáme brusinky a zbylé pivo přidáme
postupně, aby těsto nebylo příliš řídké.

www.rodinaaja.cz

3.

4.

Směs zpracujeme na vláčné těsto, zabalíme do fólie a necháme hodinu odpočinout. Potom těsto postupně vtlačujeme do formiček.
Troubu nahřejeme na 170°C. Naplněné formičky narovnáme na plech a pečeme asi 8 minut. Po upečení je ihned
vyklopíme. Před podáváním pocukrujeme.

Výživa

Hrnková vánočka
Ingredience:
1 hrnek černého piva, 1 hrnek hladké mouky, 2 hrnky polohrubé mouky, 1/3 hrnku moučkového cukru, 1/3 kostky másla,
1/2 lžičky soli, 1/2 hrnku rozinek, 1/2 hrnku kandovaného
ovoce, 1/2 hrnku plátků mandlí, 2 žloutky, 1/2 kostky droždí, 5 lžic mléka, 5 lžic černého Velkopopovického Kozla
a lžičku moučkového cukru na potření

Postup:
1.

2.

3.

Droždí rozmělníme se lžičkou cukru a 5 lžícemi vlažného mléka a špetkou mouky. V míse utřeme změklé máslo
s cukrem a žloutky. Přidáme prosetou mouku se solí, přilijeme kvásek, vlažné pivo, zpočátku promícháme vařečkou,
a když se těsto začne spojovat, přidáme rozinky, pokrájené
ovoce a polovinu mandlí. Těsto přendáme na vál a ručně
propracujeme na vláčné těsto.
Těsto přendáme zpět do mísy, poprášíme moukou, zakryjeme
ubrouskem a necháme na teplém místě alespoň dvě hodiny
kynout. Těsto můžeme zadělat i večer a nechat kynout přes
noc - ne však na příliš teplém místě.
Vykynuté těsto rozdělíme na devět dílů. Rozválíme je na prameny dlouhé asi 30 cm. Čtyři položíme vedle sebe na plech s pečícím papírem a pravý pramen v polovině délky položíme vlevo
přes první pramen, potom pod druhý a zase přes třetí pramen.

4.

5.

Znovu začneme pravý pramenem základ a přendáme ho na
plech. Středem základ lehce promáčkneme hranou dlaně.
Potom stejným způsobem upleteme cop ze tří pramenů.
Přendáme ho na základ, opět lehce promáčkneme a nakonec doplníme copem stočeným ze dvou pramenů, potom
vánočku potřeme pivem rozmíchaným s cukrem, posypeme
zbytkem mandlí a necháme ještě asi 30 minut kynout.
Troubu rozpálíme na 180 °C . Vánočku propíchneme na
dvou místech kolmo špejlí, potřeme lehce pivem smíchaným s e špetkou moučkového cukru, posypeme mandlemi
a dáme péct. Když těsto začne zlátnout, stáhneme teplotu
na 165 °C a pečeme dalších asi 40 minut.

Dietní klub

Vánoce
nejsou

o přejídání se
Opět se blíží Vánoce, které mnozí z nás mají zakódované jako svátky jídla a často
se také podle toho chováme. Jsme obklopeni nejrůznějšími lahůdkámi, kterým
se jen těžko odolává. Jak si udržet v tomto období dobrou postavu? Je třeba se
omezovat a proč?
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Dietní klub

Všichni známe supermarkety v předvánočním období. Někdy to vypadá, jako
by měla vypuknout válka a lidé měli poslední příležitost vytvořit si zásoby jídla.
Lidé jsou v obchodech nervózní, prodavačky unavené. Až když máme plné tašky jídla, které si odvážíme domů, mohou
pro nás začít Vánoce.

 Přejídání
Kdo by si na Vánoce nedal nějakou tu
pochoutku. Vždyť i mnohé ženy před
Vánocemi nebo naopak po Vánocích
drží přísné diety jen proto, aby si v tomto období dopřály. Jaké lahůdky na nás
čekají? Cukroví, bramborový sálat, řízky,
v dalších dnech svátků třeba i kachnička se zelím… Do toho se můžete usadit u televize, celé dny lenošit a nová
kila mohou na nás vesele “naskákat“.
Opravdu si však všechno to jídlo užijeme? Nemáte nakonec radost, když tohle
„přežírací“ období skončí? Nemůžete se
po Vánocích na jídlo ani podívat? Cítíte
se skutečně fit? Ne, přejídání nám neprospívá. Nejen že může vést k zažíva-

cím potížím ale jsme-li nafouklí, necítíme se ani celkově v pohodě. Jsme bez
energie, malátní a do ničeho se nám
nechce. Zažívací obtíže postihují o Vánocích stejnou měrou muže i ženy, liší
se ale jejich příčina. U mužů je obvykle
spustí přemíra tučných jídel a piva, u žen
hojnost sladkostí. Vliv má i věk, s přibývajícími roky zažívací orgány stárnou
a jejich funkce se zhoršuje.

Jak se nepřejídat
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 si jich dopřávat s mírou. Chcete-li ochutnat více dobrůtek,
jezte po menších porcích a hlavně pomalu. Snažte se jídlo co nejvíce vychut-

Mám andělské zásady
Ty jsi stejně důležitá jako Tvé děťátko. Pohoda a vnitřní energie mámy
se přenáší i na dítě. Proto Ti přináším neperlivou pramenitou vodu
Lucka, která jemně vyvažuje pH v Tvém těle a zmírňuje tím překyselení
z denního jídla a stresu. Její mírná zásaditost Ti pomáhá udržovat
příjemnou rovnováhu po celý den, aby sis v pohodě mohla užívat
nejkrásnější chvíle se svým andílkem.
Jsem zde, když život začíná,
jsem zde, aby život mohl pokračovat.

nat. 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.

V době vánočního
hodování nesmíte
zapomínat na pitný
režim. Obzvláště máte-li
ambice shodit nějaké
to kilo, musíte hlídat
správný příjem tekutin
a to nejen v přiměřeném
množství, ale
především v přiměřené
kvalitě. Tedy nikoliv
alkohol, ale nejlépe
pramenitou vodu.

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.

Jana Abelson Tržilová
Zdroj: zdrava-vyziva.zdrave.cz
Foto: Samphoto.cz
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Psychotéma

ánoce?
V

Šťastné a veselé?

Vánoce by měly být šťastné a veselé. Vzpomínáte ještě, co pro vás Vánoce
znamenaly v dětství? No přeci Ježíška, který naděloval dárky.
Pak jste ale dospěli a toho pohody a veselí
se vám moc nedostává. A o Vánocích už
vůbec ne. Je mezi námi hodně takových,
kteří na Štědrý den propadají depresím.
Dostavuje se u nich smutná a sklíčená nálada, pocity beznaděje, méněcennosti, pesimistické myšlenky, plačtivost, neschopnost
prožívat radost, ztráta zájmu o sebe, práci,
rodinu i přátele – o smysl života.

Vánoce a deprese
Hodně osob tyto pocity zažívá právě v čase
Vánočních svátků. Tyto svátky jsou především rodinné, proto u těch, kteří je nemohou v kruhu rodinném strávit, se může
objevit takový pokles nálady, kteří mnozí
označují za depresi a žádnou osudou není
vyhledat v těchto situacích odbornou pomoc. Deprese se vyskytuje zhruba u 2 - 3
% mužů a 5 - 9 % žen. Depresivní porucha
má tendenci se opakovat. Po prodělání jedné depresivní epizody je riziko vzniku další
epizody v průběhu života 50 %. Některé
studie poukazují na zvýšený výskyt depresivního onemocnění na jaře a na podzim.
Přímá souvislost mezí výskytem depresivního onemocnění a vánočními svátky nebyla
prokázána. Vánoční svátky jsou však pro
mnohé zátěžovým obdobím – honba za
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dárky, vánoční úklid, nedostatek času, snaha o to nezůstat sám – to vše jsou faktory,
které mohou přispět k tomu, že na řadu
lidí padá splín, který je často laicky označován vánoční depresí.

Absence milované osoby
Absence milované osoby během svátků
vytváří pocit osamělosti a lítosti. Navíc,
když lidé pociťující osamělost a depresi
vidí, jak se druzí vesele baví, cítí se ještě
hůř.

Příčiny vánočního stresu
a deprese

Rodinné nedorozumění

Oslavy Vánoc a Nového roku jsou bezpochyby chvílemi lásky a radosti. Nebo by
alespoň měly být, jak si to přejeme. Bohužel pro mnoho lidí jsou Vánoce obdobím
deprese a stresu. Je spousta situací, které
ovlivňují krásu, kouzlo a ducha svátků. Lidé
z různých důvodů pociťují napětí, někteří
propadají depresím, jiní cítí frustraci, protože v tak krátkém časovém období nestíhají
dělat vše, co chtějí. Kromě emočního stresu, který může poškodit naše zdraví během
svátků, hrozí další nebezpečí: množství tučného jídla, které našemu zdraví neprospívá.
Jídla bohatá na kalorie, tuky, sůl a karbohydráty jsou neustálým pokušením i pro
lidi se silnou vůlí. Je mnoho důvodů, které
z Vánoc, a zvláště jejich hlavních svátků,
činí období stresu a deprese. Paleta zahrnuje příčiny osobní, ekonomické, fyzické
i emocionální. Podívejme se na hlavní příčiny stresu a deprese v období Vánoc.

Konflikty a napjaté vztahy vyplynou na
povrch právě v tomto ročním období.
Normálně všichni chtějí udržet o Vánocích rodinu pohromadě, ale každý má své
plány a občas vyvstane konflikt, protože někteří raději chtějí strávit Vánoce ve
svém domě. Přestože rodinná shromáždění jsou báječná, někteří lidé potřebují
využít čas pro sebe nebo pouze pro svou
blízkou rodinu. Navíc v mnoha rodinách
bývají přiděleny „role“ pro každého člena (např. „malé dítě“ ), které se vztahují
k jeho minulosti a ne k tomu, jaký nyní.
To může vytvářet problémy. Také se může
stát, že v těchto dnech mají mnozí velká
očekávání od druhých lidí. Lidi očekávají
dokonalé prostředí, nákladné dary a pozitivní odezvu od druhých. Obvykle se
všechno nenaplní, jak si představujeme,
a to může vést ke zklamání a následnému smutku a depresi.

Psychotéma

www.rodinaaja.cz
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Psychotéma

Ekonomické potíže
Spousta rodin čelí z různých důvodů ekonomickým potížím. Zvláště v současnosti,
kdy je ekonomika v recesi. Svátky přidávají další břemeno k již tak nevyrovnanému
rozpočtu. Je pravděpodobné, že nezbyde
na dárky. Někteří kvůli tomu začnou o Vánocích schválně ještě více utrácet a kupovat věci, které si nemohou dovolit, což
ještě více zhoršuje jejich ekonomickou situaci. Během svátků se koná spoustá oslav,
setkání a večírků, které vyžadují utrácení
za jídlo a pití. To nás nutí sáhnout ještě
hlouběji do kapsy. Pokušení jídla, pití, koupí a dárků je velké, a mnoho lidí se stresuje, když si uvědomí následky toho, co dělají (získání nadváhy, bolesti hlavy, deprese,
přebrání konta).
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prava vánočních jídel a cukroví, to vše příspívá k stresu a únavě. A nezapomínejme
na zklamání z nabírání kil, když se snažíme
váhu ztratit.

se, způsobuje obtíže a ovlivňuje osobu,
která jí trpí. Vytváří zdroj úzkosti a starosti
v období, kdy se očekává, že každý bude
šťastný.

Osamělost

Je velice důležité poznat důvody, proč někteří lidé mohou cítit stres a depresi během
svátků. Toto porozumění nám umožní najít způsob, jak bojovat s depresí. K řešení
těchto problémů je nutné vzít v úvahu specifickou situaci a psychologické podmínky
každého jednotlivce. Rodina a společenská
podpora, přijetí druhých, jací jsou a ne,
jaké bychom je chtěli mít, a odložení hádek jsou základními kroky, které umožní
rozpoznat obtíže a bojovat proti stresu
a depresi během svátečního období.

Pro mnoho lidí, zvláště starších, představuje osamělost o svátcích skutečný problém. Nemusí mít blízkého člověka, který by k nim zasedl ke stolu, dokonce ani
nemusí mít slavnostní stůl nebo dokonce
lidi, s nimiž by mluvili. Hodně starých lidí
nemá přátele také proto, že jejich vrstevníci již zemřeli. Ale i mladší lidé, kteří mají jen
přátele, mohou zůstat sami během svátků
a nikdo je k sobě nepozve. Tyto situace přispívají k depresi.

Fyzická únava

Sezónní emocionální
porucha

Jednou z hlavních příčin svátečního stresu
je množství požadavků a nutnost stihnout
spoustu věcí v krátkém čase. I když jsou vánoční aktivity v zásadě příjemné a radostné, přece jen se jedná o vybočení z denní
rutiny, na kterou jsou lidé zvyklí, a nové situace nutí lidi zvládat více věci, než běžně
zvládají. Nakupování, nákup dárků, účast
na různých společenských setkáních, pří-

Skutečným psychologickým problémem,
který koinciduje s obdobím svátků a který
bohužel není rozpoznán, je sezónní emocionální porucha. K této poruše dochází,
když podzim ustupuje zimě. Když se denní
světlo zkracuje a lidé tráví více času uvnitř,
bývají zasaženi formou deprese známou
jako „sezónní emocionální porucha“.
Ačkoliv se jedná o mírnou formu depre-

www.rodinaaja.cz

Musíme se naučit říkat NE a provádět věci,
jen když je opravdu chceme dělat. V případě, že se cítíme unaveni nebo přetíženi, bychom svou odpovědnost měli sdílet
s druhými a zvolit si dělat ty věci, které
dělat chceme.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: Ordinace.cz, Vitalia.cz

ABELSON
FOTO
umělecké fotograﬁe
těhulek,
novorozenců, miminek
a dětí,
fotograﬁe
pro partnery

www.abelsonfoto.com

www.abelsonfoto.com
tel: 603425605
tel: 603 425 605

e-mail: abelsonstudio@volny.cz

email: abelsonstudio@volny.cz

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, na které najdete odpovědi na našem serveru www.rodinaaja.cz. Budete-li mít štěstí při losování,
můžete vyhrát jednu s desítek cen v hodnotě více než 100 000 korun.

Soutěžní otázky:
1.

Jak se jmenuje naučná hra pro předškoláky od firmy
Pexi, při kterém zapojíte do hry i svůj sluch?

2.

Přestože hlavní část sortimentu společnosti Babypoint
představují kočárky a dětské autosedačky, vybírat můžete také z cestovních postýlek, lehátek, jídelních židliček
či kočárků pro panenky. Kočárky Anabel a Elizabet, které
rozzáří oči každé malé holčičky, věrně napodobují ty skutečné a nabízejí řadu vychytávek. Z jakých dvou barevných verzí kočárků lze u obou modelů vybírat?
a) Oranžová a fialová
b) Oranžová a růžová
c) Žlutá a růžová
d) Fialová a zelená

3.

4.

Od kolika let věku dítěte jsou doporučovány hry V kostce!
Svět, Dinosauři a Vynálezy od společnosti Albi?
a) od 6 let
b) od 8 let
c) od 10 let
Kávu Jihlavanka Extra Special mletou si nejlépe vychutnáte:
a) Připravenou v ručním presovači
b) Zalitou na způsob turka
c) Jako ledovou kávu

5.

Kolik prodejen BAMBULE Království hraček je v Praze?

6.

Co všechno najdete v balení panenky CHOU CHOU
s kouzelným dudlíkem?

7.

Jaká je velikost panenky Tanečník Danni?

8.

Jak se jmenuje nová holicí fólie Braun Series 3?
a) OptiFoil
b) SensoFoil
c) SmartFoil

9.

Jaká je hlavní výhoda ponorných mixérů Braun při přípravě dětských pokrmů?

10. Jaké tipy najdete na stránce pozelene.cz?
11. Obsahují Multivitamíny Imunit Cars ve svém složení prebiotika a probiotika?
a) obsahují jen prebiotika
b) obsahují prebiotika i probiotika
c) neobsahují žádnou složku
d) obsahují jen probiotika
12. Jaké LEGO číslo má produkt LEGO DUPLO Policejní stanice?
13. Jaké nové čaje najdete na stránkách čajů Pickwick?
14. Naleznete Plysak.cz i na facebooku?
15. Jak se jmenuje řada výrobků pro podporu imunitního
systému dětí s Juwimem od firmy JUWITAL?
a) JUWÍK
b) SYNERGIN
c) SANGRIM
16. Kdy byl uveden na trh revoluční pohybový ovladač
Kinect pro Xbox 360?
a) 10.11.2010
b) 10.11.2011
c) 11.10.2010
17. Jaký je nejvhodnější typ holicího strojku Gillette pro
muže, kteří mají citlivou pokožku?
a) Gillette Fusion Power Stealth
b) Gillette M3 Power
c) Gillette Fusion Cool White
18. Kdy byla založena společnost Rupa?
19. Pro jak staré děti je určena stavebnice COBI?

a) Snadná příprava čerstvé stravy

a) od 3 let

b) Jednoduchá údržba

b) od 5 let

c) Jsou skladné

c) od 7 let

Své odpovědi napište na odpovědní lístek, který naleznete na následující dvoustraně soutěže a zašlete
do 15. 12. 2011 na tuto adresu:
Moje rodina a já, Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.

Zasoutěžte si s námi a vyhrajte balíček hraček
nebo dětskou tříkolku

Sova byla vždy považována
za symbol moudrosti.
Máte-li zájem o správný rozvoj duševních i motorických
schopností vašich dětí, pak tedy hledejte na deskových
a společenských hrách značku „Sova Moudrá hlava”. Hry
s tímto označením rozvíjejí zručnost, logiku, postřeh, vkus
a další rozumové i pohybové schopnosti. Ocení je nejen
maminky, ale i učitelé mateřinek, škol i školních družin.
Soutěžíte o 30 her
Navlékej, nečekej! (od 3 let) Více informací najdete na:
Chytrá lokomotiva (od 6 let) www.pexi.cz a na
Slovní Expres (od 8 let)
www.alexander-hry.cz

V balíčku překvapení se můžete těšit na plyšová zvířátka i šikovnou hračku v podobě barevné pyramidy. Stačí stisknout malou
fialovou myšku a sledovat, jak legrační pyramida roste. Kousací
kamarád tygr je ideální pro úlevu dětským dásním. Nechybí dvě
hebká nadýchaná plyšová zvířátka s bříšky naplněnými malými kuličkami ani jemné kousavé
chrastítko se snadno uchopitelným
gumovým kroužkem.
Na další tři výherce čeká krásná dětská tříkolka, vhodná pro děti od 3 do
5 let. Pohodlné sedátko je vybaveno
pásy pro zajištění bezpečnosti dítěte.
Ve vyklápěcím valníčku za sedačkou
si navíc děti mohou vozit své oblíbené hračky. Rodiče kromě pásů pro
připoutání ratolesti
ocení také madlo,
díky kterému zajistí
kontrolu nad rozjetou tříkolkou.

Pojďte si zahrát s Cobi
Vyzkoušejte 1000 kostek v praktickém plastovém kufříku. Po hraní se vše zase schová zpět a je uklizeno. Postav vše podle své
fantazie. Stavebnice Cobi je kompatibilní
s ostatními značkami. Postav třeba krokodýla
na ostrově s palmou, auto na safari, domek,
vrtulník, čápa se žábou … cokoli tě napadne.
Výhry do soutěže věnovala
společnost Babypoint s.r.o.,
český výrobce a prodejce dětského zboží.
www.babypoint.eu

GLODOODLE KRESLÍCÍ TABULKA
Skutečné kouzlo… malování světlem! Kreativní zábava
bez hranic! Na obrazovku můžeš malovat světelným
perem nebo prstem, a dokonce si můžeš vybrat barvu
– žlutou, červenou nebo zelenou. Obrázek lze smazat
jediným stiskem tlačítka a tak malovat dál a dál!
POHÁDKOVÉ PŘEKVAPENÍ AUTA 2 Kreativní studio
• Pomocí přiloženého kladívka rozbij kostku, kterou najdeš v balení
• Opatrně! V kostce se skrývá jeden ze 7 hrdinů nového
filmu Disney AUTA 2
• Zbytky z kostky rozlámej na malé kousky. Smíchej je
s kouzelným práškem, který najdeš v balení, přidej vodu,
zamíchej. Vzniklou směsí zaplň přiloženou formu.
• Po vytvrdnutí opatrně vyklop. Skvělý podstavec ve tvaru
automobilové trofeje pro vystavení tvého auta z filmu
AUTA 2!
Více naleznete na www.cobi.cz

Soutěžit budete o 30 skvělých her:
V kostce! Svět
Desetiminutová hra na procvičení paměti a států
světa aneb co si zapamatujete za 10 vteřin? Vaším
cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet jednotlivých států světa.
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V kostce! Dinosauři
Desetiminutová hra na procvičení paměti a poznávání dinosaurů aneb co si zapamatujete za
10 vteřin? Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet jednotlivých dinosaurů.

NOVINKA

V kostce! Vynálezy
Desetiminutová hra na procvičení paměti a poznávání vynálezů a vynálezců aneb co si zapamatujete za 10 vteřin? Vaším cílem bude za 10
minut nasbírat co nejvíce karet jednotlivých vynálezů z celého světa.
Nápovědu lze nalézt
na stránkách www.albi.cz

Tanečník Danni
od Zapf Creation
Milují vaše děti pohyb a tanec? Pak budou určitě
nadšené z nejnovější panenky od Zapf Creation – Tanečníka Danniho, který tančí jako o život! Zapojte do
Danniho váš MP3 přehrávač, pusťte mu oblíbenou
písničku vašich dětí a Danni bude tančit do rytmu
společně s dětmi! Při tanci se ladně hýbe v bocích
a kolínkách. Nastavte mu také ručičky a Danni
bude při tanci prostě neodolatelný! Přehrávač není
součástí balení.
Více na
www.zapf-creation.cz

CHOU CHOU
s kouzelným dudlíkem
Vyhrajte pro své děti k Vánocům skvělou panenku CHOU CHOU s kouzelným dudlíkem, který malým maminkám vždy poradí s tím, co miminko
právě potřebuje, aby bylo spokojené
a přestalo plakat. Když je CHOU CHOU
dobře, směje se. Má-li hlad, nakrmte
ji její lžičkou a uslyšíte, jak jí chutná!
Dejte ji do postýlky a panenka spokojeně usne. CHOU CHOU ale může také
onemocnět nebo být smutná. Malé
maminky ji svou péčí rychle uzdraví
a rozveselí. Velikost panenky: 48 cm.
K panence navíc vyhrajete i skvělý obleček na ven!
Více na www.zapf-creation.cz

Soutěžíte o ponorný mixér Braun s příslušenstvím,
což je nerezový mixér s ochranou proti stříkání, určený na
•
•
•

Přípravu polévek, omáček, koktejlů
Mixování ovoce a zeleniny
Skvělý na majonézu a dětské jídlo

Ovocné čaje
Pickwick
s konvičkou
ve tvaru
jahody, maliny
a ostružiny

K mixeru patří i sekací nádobka
& drtič ledu 0 ml)
Vše v jednom:
sekání, míchání a drcení ledu
•
Sekání masa, oříšků, strouhanky
•
Příprava lehkého těsta
•
Míchání ovocných nápojů
•
Drcení ledu do ledových nápojů
a koktejlů
Dále o dva holicí strojky Braun. Jedná se o skvělé pánské holicí strojky
značky Braun, které nesou označení Braun Series 3. Oba strojky se perfektně hodí pro každého muže, co potřebuje strojek, který bude nekompromisní k vousům, ale jemný k pokožce a navíc si dokáže poradit i s třídenním strništěm. Tváří celé řady pánských holicích strojků se stal věhlasný
fotbalový trenér Realu Madrid, José Mourinho.

Základem veškerých našich výrobků pro humánní i veterinární
oblast je přírodní preparát JUjehož pozitivní účinky
WIM®
na organizmus jsou prověřeny
dlouholetým podáváním zaměstnancům desítek firem a organizací u nás i v zahraničí,
dětem ve školních zařízeních, sportovcům, dále jednotlivcům v rekonvalescenci nebo extrémní fyzické i psychické zátěži. JUWIM® podporuje přirozené obranné
reakce organizmu a umožňuje efektivní využití vitaminů, minerálních látek a stopových prvků v metabolickém procesu.
Díky tomu se přípravky obsahující JUWIM® významně odlišují od ostatních doplňků
stravy. Více na www.juwital.cz

Nudí Vás už obyčejné tyčinky?
Nás také.
Chtěli jsme konečně
...to pravé ořechové!
Prvotřídní kvalita v oblasti cukrovinek a zdravé
výživy. Zasoutěžte si o novou řadu ořechových
tyčinek MAXI NUTA, které jsou vyrobeny pouze
z výběrových ořechů a českého medu. Některé jsou obohaceny sušeným ovocem, polomáčené
v kakaové nebo jogurtové polevě. Obsahující z 50 a více procent
ořechy a sušené ovoce, jsou bez umělých příchutí a konzervantů.
A novinku pro rok 2011 MAXI NUTA Para & Ořechy.
Přejeme Vám ... to pravé ořechové pochutnání!
Více informací a správnou odpověď na soutěžní otázku naleznete na www.rupa.cz

Multivitamíny,
které dětem chutnají.
IMUNIT® MULTIVITAMÍN CARS 2 - multivitamín a minerál s PROBIO komplexem
dodává dětskému organismu všechny
potřebné a důležité látky. Díky komplexnímu a vyváženému poměru vitamínů a minerálních látek je zajištěn jejich optimální
přísun, který je právě u dětí velmi důležitý.
Jediná tableta obsahuje všechny tyto potřebné látky a navíc je bez nežádoucích
chemických barviv. Přípravek je vhodný zejména k doplnění vitamínů a minerálních
látek při zvýšené tělesné i duševní námaze,
v období vyššího výskytu nemocí a v rekonvalescenci.
Rozpustné cucavé tablety mají skvělou příchuť pomeranče.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách
www.imunit.cz

Ovocné čaje od Pickwicku jsou čistě ovocné, obsahují kousky
ovoce, a jsou velmi vhodné pro děti. Začněte s nimi den vesele
a čaj k snídani servírujte z ovocné konvičky! Letos přibyla k jahodové a ostružinové ještě konvička, jejíž design je inspirován oblíbeným českým ovocem: malinou. Pořídit si můžete celou čajovou
sadu s ovocnými hrníčky ve stejném designu.
www.pickwick.cz

Komfort a péče pro vaše tělo i vlasy!
Vyhrajte balíček Garnier, který obsahuje šampon a balzám Garnier Naturals Aloe Vera po normální vlasy, deodorant Garnier Mineral Ultra Dry
a jako speciální dárek ručník v typicky zelené, svěží barvě Garnier. Odpověď na soutěžní otázku naleznete na www.pozelene.cz

Gillette
– to nejlepší
pro muže
Dárkový balíček pro pány obsahuje špičkový holicí strojek Gillette
Fusion, praktickou kosmetickou
taštičku a cestovní balení gelu holení Gillette Fusion.

Soutěžte a nalaďte se do pohody s Jihlavankou!
Vychutnejte si mletou kávu Jihlavanka Extra Special s novou vylepšenou recepturou. Vyrábí se ze 100% zrn typu arabica a je
jedinečná i tím, že byla vytvořena speciálně pro přípravu v ručním presovači, a to svým složením i hrubostí mletí na střední stupeň. Při tomto způsobu přípravy se ideálně
rozvine její plná chuť i intenzivní aroma.
Více na www.jihlavanka.cz
Soutěžte
o 5 kávových
setů Jihlavanka
s balíčkem
skvělé kávy.

Můj tajný polštář Hannah Montana
Kdo by nechtěl mít svůj vlastní polštář Hannah Montana. Nejde totiž o nějaký obyčejný polštářek na spaní. Dokáže zázraky. Připoj svoji MP3. Čeká
tě 8 stránek s diářem, kalendářem! Stránky jsou omyvatelné. Osm kapes
na fotky. Jedna super omyvatelná fixa. Zámek s klíčem pro uchování tvých
tajemství!
Mnoho dalšího se dozvíš
na www.bambule.cz

Internetový obchod Plysak.cz
se specializuje výhradně na prodej plyšových hraček. V našem sortimentu naleznete více než tisíc
různých zvířátek, postaviček, batůžků sedaček
a dalších druhů plyšáků. Za naši pětiletou historii jsme udělali radost několik tisícům zákazníků.
Veškeré naše zboží splňuje potřebné normy jak pro
Českou Republiku, tak
pro Evropskou Unii.

Jaké by to byly Vánoce bez lega?
Co říkáte tomu pořídit si k Vánocům novinku od lega dupla?
Lékař na klinice má spoustu práce. Jakmile mu přivezou pacienty
v sanitce, která houká i svítí jako ve skutečnosti, lékař je vyšetří
pomocí stetoskopu a dalších přístrojů. Zdá se, že tahle paní bude
potřebovat sádru a kolečkové křeslo,
aby se dostala domů.

Zacvičte si s Kinectem pro Xbox 360
Kinectimals a Kinect Diyneyland Adventures jsou velmi oblíbené dětské tituly určené pro herní konzoly
Xbox 360 a její pohybový ovladač Kinect a obě můžete vyhrát. Kinectimals je hra založená na interaktivní
výuce zvířecích mazlíčků – bengálští tygříci a nově i medvíďata. Dítě pomocí pohybového ovladače učí
své zvířecí kamarády různé povely, pohyby, může si jej pohladit, obejmout a zvířátka zpětně reagují na
hráče samotného.
Kinect Disneyland Adventures je rodinou hrou pro všechny věkové skupiny. Jedná se o virtuální prohlídku
Disneylandu, kterým hráče provádí konkrétní pohádkové postavy od Mickey Mouse až po
Sněhurku. Celá rodina se tak může zúčastnit tohoto výletu, navštívit různorodé atrakce
a vstoupit do pohádkového děje.

Odpovědní lístek

Jméno
a příjmení:
Adresa:

Své odpovědi pošlete do 15. 12. 2011 na tuto adresu:
Moje rodina a já, Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.

1.
d)

11.

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

12.

4.

a)

b)

c)

13.

a)

b)

c)

5.

14.

6.

15.

a)

b)

c)

7.

16.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

8.

a)

b)

c)

17.

9.

a)

b)

c)

18.

10.

19.

d)

Jak na vlastní bydlení
Základem je nebát se a srovnávat
Mít šťastnou fungující rodinu je
snem snad každé z nás. My ženy
chceme najít prince na bílém
koni, který postaví dům, zasadí
strom a zplodí potomka. To vše
je však jen začátkem maratonu,
kterému říkáme šťastný život.
Pokud se zaměříme na racionální
stránku tohoto pojmu zjistíme,
že jeho základem je tolerance
v partnerském vztahu a fungující
rodinné finance. A na to nemusíte
být nutně milionářem, abyste se
bez jejich správy obešli. Mít pojem o toku peněz v rodinné kase,
umět si sestavit vyrovnaný nebo
ještě lépe přebytkový rozpočet
a být finančně odpovědným je životně důležité. Jsou věci, které zaplatit musíte a ve vašem finančním
plánu stojí vždy na prvním místě.
Zbývající peníze většinou rozdělíme na různě velké hromádky, které
putují na minimální životní rezervu a také na dlouhodobé úspory.
Pokud si stanovíte svoje priority
a cíle, podle kterých budete postupovat, uvidíte, že brzy dosáhnete
výš, než byste sami čekali.
Moci říct: jdu „domů“
Podívejme se na konkrétní případ jednoho z takových životních cílů, který je určitě
i základním kamenem rodiny. Je to bydlení. Všichni totiž potřebujeme mít nějaké
„doma“, které prozaicky řečeno v sobě skrývá teplo rodinného krbu, ale třeba také čerstvě upečené cukroví vonící ve vlastní kuchyni,
manžela sledujícího fotbal z vlastního gauče
ve vlastní televizi, děti píšící domácí úkoly ve
vlastním pokoji.
Pořídit si vlastní bydlení však v dnešní
době není pro většinu z nás snadný krok.
Proto možná někteří upřednostňují bydlení v nájmu. Výhodu spatřují v tom, že
se nemusí zadlužit na mnoho let dopředu, že nemusí investovat prostředky do
rozsáhlých a nákladných rekonstrukcí ani
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údržby a mohou se kdykoliv přestěhovat
jinam. Ti z nás, kteří preferují tento způsob, však žijí neustále pod tlakem rostoucích cen nájmů a také toho, že se s nimi
majitel nemovitosti může kdykoli rozloučit. Nájemní bydlení má zkrátka svá pro
a proti.

Můj dům, můj hrad
Koupit si byt či postavit dům znamená
v každém případě jistotu. Investujete do
svého. Investice do nemovitosti je z dlouhodobé perspektivy vždy spíše zisková.
Jenže málokdo si dnes může pořídit byt
nebo dům pouze z vlastních úspor. Bez
úvěru, půjčky nebo hypotéky se zkrátka
neobejdeme. Jak ale na to? Zadlužit se
na dlouhou dobu zní skoro jako noční
můra a o vrásky na čele také nikdo nestojí. Základem dobrého a zodpovědného
rozhodnutí je dobře zvážit, jakou půjčku
nebo úvěr si mohu dovolit.

Navštivte finanční poradce
První informace najdete na internetu. Pokud nepracujete v oboru financí, je celkem
jasné, že budete potřebovat poradit. Nebojte se tedy zeptat. Každá finanční instituce
má své poradce, kteří jsou schopni s vámi
prodiskutovat vaše přání a zhodnotit vaše
možnosti. Nabídnou vám takové řešení,
které nebude nad vaše síly, pomohou vám
sestavit finanční rozpočet, plán splácení,
představí výhody a nevýhody jednotlivých
možností, které máte.
Nechte si vypracovat několik nabídek od
různých poradců a srovnávejte. Přemýšlejte dopředu, nežijte jen dneškem. Vždy
myslete na to, že situace, v níž jste nyní,

se může za pár let, možná i za pár měsíců
úplně změnit. Myslete na zadní kolečka.
Odborníci tvrdí, že jestliže si berete úvěr na
bydlení, měli byste mít našetřeno alespoň
na 6 měsíčních splátek dopředu. Předejdete tak nepříjemné situaci, do níž byste se
mohli dostat například nečekanou ztrátou
zaměstnání, nemocí nebo třeba také příchodem potomka.

Hypotéka versus úvěr ze
stavebního spoření
Jakou půjčku si zvolit? Kdo dnes kupuje byt či staví dům, většinou se rozhoduje
mezi hypotékou či úvěrem ze stavebního
spoření. Výhodou hypoték je v poslední
době výrazný pokles jejich úrokových sazeb
a z tohoto pohledu i jejich snadná dostupnost. Je to však situace aktuální a může se
rychle změnit. Zejména v případě hypotéky
s tím musíte počítat, protože úroková sazba z úvěru se mění v závislosti na ní. Může
klesnout, ale je více pravděpodobné, že
poroste. Toto ale neplatí pro úvěr ze stavebního spoření. Při něm totiž zůstává vaše
úroková sazba stejná po celou dobu splácení, neklesá, ale ani se nezvyšuje. Máte tak
od samého začátku jistotu, že víte, kolik
budete platit. A to je pro plánování vždy
dobré východisko. Navíc pokud vám štěstí
přeje a v rodinném rozpočtu vám zbude
něco navíc, můžete splátku úvěru navýšit
a tím si zkrátit dobu splácení a zlevnit úvěr
samotný. Navíc je možné úvěr ze stavebního spoření jednorázově, tedy předčasně
bez sankcí splatit. A to je další rozdíl mezi
stavebním spořením a hypotékou.

Co vše už bylo a nebylo
řečeno o stavebním spoření
Stavební spoření u nás funguje již od roku
1993. Tehdy na našem trhu působily tři
stavební spořitelny, dnes je jich pět. I po
18 letech je stavební spoření jedním z nej-

oblíbenějších finančních produktů u nás,
podle průzkumů je srozumitelné pro více
než 90 % české populace. V dnešní době
ho má uzavřené každý druhý Čech.

bytu či domu nebo na rekonstrukci či modernizaci bydlení stávajícího musíte použít pouze
ty prostředky, které si od spořitelny půjčíte.

Záměry státu snížit podporu stavebního spoření nebo ji dokonce v budoucnu účelově
vázat se letos staly předmětem nesčetných,
zejména mediálních diskusí. A leckdy vnesly
do problematiky stavebního spoření spíše
chaos než vysvětlení. Kde je tedy pravda?
Od letošního ledna počínaje vám stát přidá
10 % k vašemu ročnímu vkladu, maximálně však 2 tisíce korun. Úroky z vkladu, které se u stavebního spoření pohybují mezi
2 až 3 %, budou zdaněny sazbou 15 % tak,
jako je tomu u ostatních spořících produktů.
Za šest let vázací doby stavebního spoření
můžete získat až 12 tisíc korun a dosáhnout
tak průměrného ročního výnosu přes 5 %. Po
šesti letech ale stavební spoření nekončí, můžete spořit tak dlouho, dokud nebudete mít
na účtu prostředky rovnající se cílové částce.
I po šesti letech máte stále nárok na státní
podporu. Peníze, které si na stavebním spoření naspoříte, nejsou účelově vázány na bydlení a můžete je použít například na důchod
či na studium vašich dětí. Na koupi nového

Stavební spoření vám nabízí dva typy úvěrů.
Je to úvěr řádný, na který máte ze zákona
nárok v případě, že spoříte alespoň dva roky.
Další podmínky si pak stanovují individuálně
jednotlivé spořitelny. Mezi takové podmínky patří například nutnost naspořit alespoň
40 % cílové částky. Pokud si ovšem potře-

Překlenovací a řádný úvěr

bujete půjčit peníze dříve, můžete využít
tzv. úvěru překlenovacího. K jeho získání ani
nepotřebuje mít již existující smlouvu o stavebním spoření. Peníze získáte bez čekání
a úvěr můžete čerpat jednorázově či postupně. Úvěr, ať už překlenovací či řádný, je
jednou z nejvýraznějších výhod stavebního
spoření. Tím, že výhodně spoříte, si vytváříte
možnost si v budoucnu výhodně půjčit na
pořízení vlastního vysněného bydlení.
Renata Zikmudová,
Raiffeisen stavební spořitelna

Výhody a nevýhody úvěru ze stavebního spoření a hypotéky

Úvěr
ze stavebního
spoření

Hypotéka

Výhody

Nevýhody

Garantovaný úrok
po celou dobu splácení
Předčasná splátka kdykoliv
a zdarma
Státní příspěvek

Dlouhodobé plánování –
potřeba spořit minimálně
2 roky

Okamžitá
možnost čerpání

Pohyblivý úrok
Předčasná splátka
jen za určitých podmínek
(např. limitovaná výše splátky,
poplatky)

VYUŽIJTE VÝHODY TURBO SPOŘENÍ, KTERÉ PŘINÁŠÍ
JEŠTĚ VYŠŠÍ ZHODNOCENÍ VAŠICH VKLADŮ

Ke každé smlouvě uzavřené u našich poradců do 31. 12. 2011 dostanete jako prémii pojištění pobytu v nemocnici na rok ZDARMA.

Novinky z vydavatelství Grada

Dinosauři ožívají

HOMEOPATIE A DĚTI
Mnohde ani klasická medicína nenabídla dosud konkrétní lék.
Knížku jistě ocení i studenti homeopatie a praktikující homeopati.

Co kdyby vám zbýval jen jeden den života?
Co byste dělali? Koho byste políbili? A jak
daleko byste zašli, abyste si svůj život zachránili? Samantha Kingstonová má všechno: kluka, o kterého by stála snad každá, tři
úžasné nejlepší kamarádky a prostě všechno nej na střední škole Thomase Jeffersona.
Pátek 12. února by měl být jen další z řady
dnů jejího perfektního života.
Místo toho se ukáže, že je to den poslední…

Novinky z vydavatelství albatros
Šmoulí zima - hrací sešit
Titul je sestavený ze čtyř šmoulích příběhů,
které se odehrávají v zimě a kolem Vánoc,
a je doplněný tuctem stran her, rébusů, kvízů a bludišť, které děti rozptýlí při čtení. Je
speciálně vytvořený pro český trh a jistě potěší v předvánoční době všechny příznivce
malých modrých šikulů. Komiksy i hádanky
jsou určeny pro děti od šesti let, ale s rodiči
si příběhy rády přečtou a hádanky zvládnou
i mladší děti.

Česká služka
aneb Byla jsem au-pair
po dvaceti letech
Hlavní hrdinka, kterou už známe z předchozí knihy Česká služka aneb Byla jsem au-pair, zestárla o dvacet let. Její tři děti dorostly do věku, kdy nechtějí trávit prázdniny
s maminkou, a naplánují si vlastní program.
Ačkoli si vždy myslela, že ji bude těšit samota, teď je jí smutno. Krize středního věku
udeřila. Rozhodne se proto opět vyrazit za
hranice – tentokrát si vybere ostrovní zemi
a vrhne se vstříc dobrodružství. Čekají ji dva
těžko uvěřitelné měsíce, kdy bude hlídat
britské děti v Londýně, ale i pracovat ve fast foodu ve skotském
Glasgow...

www.rodinaaja.cz

MUDr. Tomáš Karhan

d y

a

a t r

Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz

Homeopatie a děti

Doporučujeme:

Chvíle před koncem
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te to sami nečekali: v případě novorozenecké žloutenky, prořezávání
prvních zoubků, komplikací po očkování, u běžných nachlazení,
ale také u růstových bolestí končetin a hojení menších úrazů.

Dopřejte svým dětem účinků homeopatie, jemné a šetrné medicíny. Kniha nabízí přehledný
léčebný systém, umožňující domácí léčení běžných a lehkých onemocnění u dětí všech věkových kategorií - od novorozenců až po školáky.
Najdete v ní přehledné tabulky léků, příklady
z klinické praxe a odborná doporučení i pro
méně obvyklé případy: u novorozenecké žloutenky, při prořezávání prvních zoubků, při komplikacích po očkování, u běžných nachlazení, ale také u růstových
bolestí končetin a hojení menších úrazů. Knížka je i poutavým a přátelským čtením, ne jen suchou medicínou. Ocení ji také studenti homeopatie a praktikující lékaři homeopaté.

Homeopatie
a děti

R a

až po školáky. Stručné tabulky léků, odborná doporučení a příklady
z klinické praxe nabízejí vašim dětem účinnou pomoc i tam, kde bys-

i

Dopřejte svým dětem účinky jemné a šetrné medicíny – homeopatie.
Přehledný léčebný systém umožňuje domácí léčení běžných a lehkých onemocnění u dětí všech věkových kategorií – od novorozenců

e d

Pozor! Tato kniha kouše!
Cesta do pravěku začíná a objevuje se svět, jemuž vládli dinosauři. Nejstrašlivější, ale i nejúžasnější tvorové, kteří kdy obývali
naši planetu. A teď útočí přímo
ze stránek této knihy. Její součástí je instalační CD, díky němuž
dinosauři ožívají. Od vylíhnutí
malého Diplodoca až po souboj rohatých Pentaceratopsů a ještě
mnohem víc! Neuvěřitelné 3D zážitky!

p

Nové knihy

Novinky z nakladatelství Coo boo









Akutní nemoci
Běžné úrazy
Kožní obtíže
Problémy školáků

Novinky z vydavatelství Metafora
Honba za Hemingwayem
Kufřík s částí Hemingwayova díla zmizel už za
autorova mládí a již nikdy se neobjevil. Nebo
ano? Profesor David Barnes si to rozhodně myslí
a má proč. Poštou mu totiž přišel balík s rukopisy,
které vypadají jako pravé. Chystá se dražba, jenže ještě dřív dojde k vraždě. Svérázná vyšetřovatelka pojistných událostí DD McGilová má ovšem
neuvěřitelnou smůlu. Skutečnost, že David byl
jejím milencem, ji nejen katapultuje rovnou do
víru událostí, ale udělá z ní i hlavní podezřelou.
To by ovšem nesměla být DD se svými netradičními metodami, aby si
neporadila jak s policisty, tak se skutečným pachatelem.

Hřbitov pátera Hansena
Když jde Renee Gilmoreové o život, s heroinem v žilách a zločinci za zády, objeví se muž
jménem Lamont, který ji zachrání a ubytuje ve
svém proskleném sídle. Jako by tu ale bylo
něco podivného… Sterilní čistota, přísná pravidla. Přesto se Renee do svého zachránce zamiluje. Náhle však Lamont beze stopy zmizí
a vše nasvědčuje tomu, že byl zavražděn. Renee, šílená žalem, se vydá na cestu pomsty.
Brzy jde však o život i jí a právě v té chvíli jí
vstoupí do cesty Danny Hansen. Kněz, jehož názor na výkon světské
spravedlnosti se však běžnému pojetí poněkud vymyká.

Žena v (kon)kursu
Kniha z edice KASSANDRA!
Ve čtyřiceni život nekončí, ani když vás
náhle udělají babičkou a váš milostný život se změní v bojiště… Humorný příběh
o ženách a pro ženy, který dodá zaručenou
dávku životního optimismu.

Novinky z nakladatelství Motto
Vím, co jsi udělal

Velká žena z Východu

Detektivní příběh o tom, že ochota se někdy nevyplácí. Aleš žije sám a má všechno, co si kdy přál.
Jednoho dne se vrací domů a neznámá mladá
sousedka ho požádá o přátelskou výpomoc. Aby
jí vyhověl, příjme pozvání na kávu. Dívka mu však
vezme osobní věci, odejde a v cizím bytě ho zamkne. Když se Alešovi konečně podaří utéct, zjistí, že se mezitím v jeho garsonce stala vražda a že
je hlavním podezřelým. Bez domova, bez peněz,
bez mobilu a bez dokladů se vydává hledat odpovědi na otázky: komu vlastně patřil cizí byt? kdo byla neznámá dívka? kdo
byl zavražděn, kým a proč? A jak to všechno souvisí s ním?

Mrtvá a živá
Nejslavnější román Daphne du Maurierové.
dramatický příběh s tajemnou a ponurou atmosférou. První žena Maxe de Wintera, oslnivě
krásná Rebecca, zemřela za podivných okolností. Maxova mladičká a nezkušená druhá žena
prožívá v honosném rodinném sídle nejšťastnější dny svého života, pomalu na ni však začínají
padat stíny minulosti. Někteří z jejich nejbližšího
okolí novomanželům štěstí nepřejí a tajemní
duchové minulých tragických událostí jsou znovu vyvoláni. Události nabývají stále dramatičtější spád a hlavní hrdinka
musí napnout všechny síly, aby dokázala odvrátit hrozící katastrofu.

Vztahová níže
Jedenatřicetiletá Martina hraje na housle v orchestru a sama vychovává dceru Dominiku. Má
však také jednu zvláštní fóbii: panicky se bojí
bouřky. A tak se jednoho dne před ní ukryje do
auta neznámého muže. Martin se však brzy stane
něčím víc než náhodným známým, stále víc jí vstupuje do života, a než se Martina vzpamatuje, už
s ním žije v jeho domě. Všichni jsou vývojem událostí nadšeni – kromě Martiny. Té se zdá celý postup příliš rychlý. A když jednoho dne přijde pracovní nabídka z říše snů, musí Martina volit mezi milovaným mužem
a kariérou.

Co se stane, když vám pravou ruku povede rozum a levou ruku vášeň? Budete milovat až za
hrob! Krutě veselý příběh o mladé ženě z Česka, která se rozhoduje nejen mezi třemi osudovými muži, ale taky mezi kariérou v zahraniční
firmě, horskou loukou a touhou být nejkrásnější ze všech.

Rodinná hrobka
Volné pokračování románu Chlápek od vedlejšího hrobu o tom, že protiklady se přitahují. Co
se stane, když se do sebe zamilují farmář, který
potřebuje hospodyni a pomocnici na statku,
a intelektuálka-knihovnice, jež neumí ani vařit,
a přesto se nakonec spolu rozhodnou žít? Desirée se po velkém váhání přistěhuje k Bennovi,
kde jí jeho bývalá přítelkyně Annika jen nerada
uvolní místo. Benny očekává, že ji Desirée v domácnosti i v hospodářství nahradí, a ta to s velkým přemáháním do nějaké míry skutečně dokáže. Rozhodně však se
svou novou rolí není spokojená a stejně tak není spokojený Benny.

Novinky z vydavatelství Plus
Můj ty smutku!
„Můj ty smutku,“ povzdychne si
vždycky Charlie Brown, hlavní hrdina ságy Peanuts, když propadne
úzkosti, depresi či naprosté beznaději. A důvodů se pro to najde dost
– celý svět se mu občas jeví jako
nepřátelské, zhola nepochopitelné
místo, kam se mu nedaří zapadnout; jako místo, kde na něj na každém kroku číhají všemožné potíže.

Novinky z nakladatelství a.ga.ma
Hrajete golf? Klíč je kniha přesně pro vás. Nehrajete golf? Klíč je kniha přesně pro vás.
Mimóza, Hugo, rohlík, bumerang, nalezenec, brambora, gagouš, puchr, šavle, hole in háj... Nerozumíte? Vysvětlení najdete v unikátním slangovém golfovém slovníku na konci knihy Klíč k českým golfovým
hřištím 12. Téměř tisíc výrazů, jakými se mluví na
českých golfových hřištích, pobaví hravostí češtiny
golfisty i negolfisty.
Hrajete golf a chcete poznat fígle profesionálních
trenérů, jak nejlépe zahrát jednotlivá golfová hřiště? Tentokrát si s vámi neotřelým způsobem projdou
dalších sedm golfových hřišť, která si můžete přidat

k těm sto dvěma v předcházejících jedenácti dílech
Klíče. A zaručeně vás pobaví reakcemi na otázku:
Máme věřit radě, když ti nejde hra, kup si nové hole?
Koketujete s tím, že teprve začnete hrát golf? Medailónky golfových trenérů vám usnadní rozhodování, stejně jako zákulisní informace o golfových
hřištích a klubech. Nechybí ani šedesát otázek a odpovědí z golfových pravidel od mezinárodního golfového rozhodčího.
Stačí jen prolistovat a uvidíte, jestli si budete ještě myslet, že by golf zvládla průměrně inteligentní opice...

Kaleidoskop
Dr_JUWIK_A5_NOV.ai 1 27.10.2011 14:13:18

Znáte PlayFoam®? Je to kamarádka –
netoxická pěnová modelína, která udrží vaši ratolest na sto honů od televizní
obrazovky nebo počítače a vaše nervy
na uzdě. Jak to? Dá se z ní vymačkat,
vykroutit, vyválet, zkrátka vymodelovat
cokoli, co kreativní dítko napadne. Navíc nešpiní, nemastí, nepřilepí se
na vás ani na koberec, nepřidělá vám žádnou práci s úklidem. Ani na vás
neprozradí, když si ji tajně půjčíte, až vaše děti usnou.
V nových praktických baleních si nyní můžete zakoupit PlayFoam® BOULE již od 119,-Kč. Najdete v nich i 4 nové třpytivé barvy s lesklými flitry.
Výtvory se budou třpytit jako nikdy předtím! Zasněženou chaloupku,
zářivé slunce, vánoční hvězdu či ozdoby na stromeček, sněhuláka nebo
květiny a stromy ojíněné rosou, to vše teď svedete s novými PlayFoam®
Boule! A až vás hraní s modelínou omrzí? Jednoduše ji uložíte zpět do
praktických plastových bublin, ve kterých se dá snadno přenášet a přitom se neušpiní. Můžete s ní zabavit děti i při dlouhé cestě autem!
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JUWIK FORTE KAPKY,
JUWIK FORTE SIRUP
Tyto dva koncentrované doplňky stravy napomáhají komplexně posilovat imunitní systém.
Příznivě působí na obranyschopnost organismu, napomáhají snižovat výskyt respiračních chorob,
virových a bakteriálních onemocnění (chřipky, angíny). Přispívají
k urychlení regenerace organismu, pozitivně ovlivňují mozkovou
činnost a tišivě působí na některé alergické reakce.

JUWIK DOUŠEK ZDRAVÍ
Osvědčený produkt s patnáctiletou tradicí.
Malé 10 ml soudky pomáhají příznivě působit na dýchací,
nervový a kardiovaskulární systém. Preventivně působí proti
respiračním chorobám, virovým
a bakteriálním onemocněním
(chřipka, angína). Napomáhá posilovat imunitní systém a zajišťovat správnou funkci štítné žlázy. Výrobek byl oceněn THE
BUSINESS LEADERS FORUM ČR „Cena zdraví a životního prostředí za rok 95“ a „Čestné uznání za rok 97“ za celoroční
systematickou péči o zdraví školních dětí: „JUWÍK ŠKOLÁKŮM“

Bezpečná odsávačka hlenů

K dostání
ve všech lékárnách,
běžná cena 320 Kč.
Odsávačka nosních hlenů Arianna Baby-Vac 2 připojitelná
na vysavač je nepostradatelným pomocníkem při rýmě
u kojenců. Díky rozebíratelnému sběrnému cylindru se
velmi lehce čistí. Odsávání je účinné, ale zároveň 100%
bezpečné i pro novorozence. Pořiďte si ověřenou kvalitu,
Baby-Vac 2 je zdravotnická pomůcka certifikovaná
renomovanou autoritou TÜV Mnichov.

TIP_Babyvac.indd 1

www.babyvac.cz

Probiotický
multivitamin
Bion®3

31.10.2011 19:17

BION®3 příznivě ovlivňuje zažívání a metabolismus a tím pomáhá tělu lépe využít
živiny a energii a zlepšit celkovou imunitu organismu.
plnohodnotná nízkokalorická
náhrada stravy

Slouží jako plnohodnotná náhrada jednoho až dvou hlavních jídel
denně. Fit and Slim má vyvážené složení díky obsahu syrovátkového
a sójového proteinu, vlákniny, L-karnitinu a detoxikačního účinku
Acai plodů s antioxidanty.
•
•
•

10 hlavních jídel ve formě koktejlu
pouze 202 kcal
2 příchutě – ultra jahoda, ultra vanilka

K dostání ve všech lékárnách nebo na www.fit-slim.cz
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Většina z nás je denně vystavena negativním
vlivům, jako je stres, špatná strava či fyzické napětí. Přidá-li se k tomu
podzimní a zimní chladné počasí, naše imunita může být výrazně
oslabena a je třeba ji něčím posílit. Společnosti Merck se díky patentované technologii podařilo spojit
vitamíny, minerály a probiotika do
třívrstvých tablet Bion®3 Protect
a Bion®3 50+, které pomáhají
udržovat fyzickou výkonnost a vitalitu každého z nás.

Vyzkoušejte!

K dostání ve vybraných
lékárnách.

Kaleidoskop

jen od

Konec umazaným
autosedačkám, kočárkům ...

POŘIĎTE SI
BABYGALOŠE

Doporučená
maloobchodní cena:

599 Kč
Lalaloopsy bývaly hadrové panenky sešité z různých kousků látek, které zázračně ožily s posledním dokončeným stehem. Každá panenka má vlastnosti podle materiálů, ze kterých byla vyrobena. Je na holčičkách, aby kouzlo
panenek Lalaloopsy udržely při životě a přenesly se do neobyčejného světa
Lalaloopsy plného bláznivých překvapení! Velikost panenek: 30 cm.
Panenky Lalaloopsy je možné zakoupit například v obchodech Bambule
a Dráčik nebo v internetovém obchodě

www.4kids.cz

Také vaše dítě v tomto sychravém počasí umaže svými
špinavými botičkami vše, co může?! Umaže od sedaček
v autě, přes vlastní kočárek až po bundu tatínka, který jej
vezme „na koníčka“? Máme pro vás řešení – Babygaloše,
praktické ochranné návleky na dětskou obuv, které vám
usnadní život a vaši ratolest potěší svým nápaditým vzhledem. Nazouvání Babygalošů je velice snadné, stačí pouze
přes špinavé boty navléknout Babygaloše s jedním ze čtyř
motivů zvířátek. Výrobek je z prodyšného, a zároveň voděodpudivého a rychleschnoucího materiálu, takže se snadno udržuje a čistí, bez problémů se dá vyprat i v pračce.
Praktickou součástí Babygalošů je
i funkční „zipový“ obal, díky kterému je můžete nosit stále při sobě
– zamezuje dalšímu šíření nečistot
a vlhkosti.
Babygaloše je možné zakoupit na

www.babygalose.cz

Den a noc je zároveň hra, hlavolam i hračka, která rozvíjí IQ, logické myšlení a prostorovou představivost dětí od 18 měsíců do 5 let.Děti se učí barvy
a tvary při stavbě figurek veselých panáčků, stromů, domečků a dalších věcí.
Stejně jako následuje noc po dni, v této hře následují náročnější rébusy po
jednodušších.

Díky patentovanému designu 3v1 výrobce Zoobie Pets jsou Zubíci jedinými
plyšáky, na které se nepráší! Skrývají v sobě mazlivou hračku, veselý polštářek a hřejivou přikrývku. Jsou vyrobeni z příjemných a heboučkých materiálů
a dají se prát v pračce.
Děti milují jejich krásné barvy a detaily, rodiče ocení
kvalitní zpracování. Pro své
široké použití jsou skvělými
společníky nejen na prázdninové cestování.

Veselý
batůžek
s motivem příšerky je ideálně přizpůsobený na procházky
i do školky. Jeho neotřelý design děti milují! Do batůžku
se vleze jak svačina, tak hračky. Především rodiče uvítají impregnovaný,
voděodolný materiál, nastavitelné
ramenní popruhy a kapsičky na
drobnosti. Vysoce kvalitní zpracování batůžků pro malé i velké
předškoláky dokazuje záruka
dlouhodobého užívání bez
známky poškození. Více informací na

www.hama.cz

www.zubici.cz
www.rodinaaja.cz
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Na Vánoce
poprvé jako rodina

Tanečnice Libuška Vojtková už toho v životě stihla dost, ale ne vždycky jí bylo
do smíchu. Vzala si zpěváka Dana Hůlku, rozvedla se. Vzala si zpěváka Pepu
Vojtka, s nímž má dnes čtyřletého syna Matyáše. Rozvedla se. Nějaký čas žila
s dalším kolegou, ale rozešli se. Před pár měsíci zjistila, že synek má vážnou nemoc. Líba se ale drží hesla „Co tě nezabije, to tě posílí“. Doufá, že to zlé už si
vybrala a věří na lepší časy. Už se na ně blýská.
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Teď momentálně prožíváte
jaké období?

Jaké to je potkávat bývalé
lásky na jevišti?

Nebýt toho, že Máťovi doktoři v srpnu diagnostikovali cukrovku, bez váhání bych řekla, že krásné. Jsem zamilovaná a mám hezký
vztah. Skoro bych řekla, že prožívám klidný
rodinný život, jaký jsem nikdy nezažila. Pepa
od nás odešel, když byly Matýskovi čtyři měsíce, takže jsme nikdy nefungovali jako typická rodina. Teď to prožívám poprvé.

Troufám si říct, že s Mariánem jsme dnes
dobří kamarádi a myslím, že oba jsme
pochopili, že jako přátelé si rozumíme víc
než partneři. S bývalým manželem Pepou
to bylo o něco těžší, protože máme syna
Matýska a hlavně celý rozvod provázelo
mnoho lží a bolesti. Ale jelikož oba pracujeme ve stejném divadle a máme svoji práci rádi, museli jsme to zvládnout.
S odstupem času jsem ráda, že jsem neudělala žádné unáhlené kroky, jako třeba
odchod z divadla, protože dneska už se
tomu směju.

Přemýšlíte, že se opět
vdáte? Do třetice všeho
dobrého?
Neříkám, že už se nechci nikdy vdát, ale
další svatbu neplánuju. Nepotřebuju být
zase vdaná. Kdyby mě ale Ivan (Líbin přítel
podnikatel Ivan Bleyer – pozn. red.) o ruku
požádal, nevím, co bych řekla. Ale nemusí
to udělat. Jsme spolu půl roku, máme čas.

Při rozchodu je vina vždycky
na obou stranách. Víte, co
jste tenkrát dělala špatně?
A poučila jste se z toho?
Poučila. Vlastně jsem ráda, když mi chlap
řekne, co mu vadilo. Dana jsem si brala
v jednadvaceti, já nezkušená holka si vzala umělce, který byl úplně na vrcholu, což
přinášelo i některé problémy, se kterými
jsem se neuměla poprat. U Pepy bylo víc
věcí, které jsem mohla udělat jinak. Například to, že jsem možná neuměla moc dávat
najevo svou lásku. Ale asi to byl osud, na
který věřím. Měli jsme se potkat, abychom
měli Máťu, ale neměli jsme spolu být.

V čem je tento vztah jiný?
Ivan není umělec, od toho se leccos odvíjí.
Je s ním větší klid, na čemkoli se domluvíme, to platí. Je zodpovědný, ačkoliv sám
děti nemá, dokáže fungovat v rodině. Doufám, že to nezakřiknu, protože vždycky,
když začnu mluvit o tom, jak jsem šťastná,
něco přijde. (Říká Líba a honem svá slova
zaklepává na zuby – pozn. red.)

Neříkáte si někdy, proč jste
ho nepotkala dřív?
Myslím, že jsem ho potkala v pravý čas.
A hlavně se známe deset let, máme společné kamarády. Moc jsme se nevídali, on jezdil
po světě, vždycky se někde vynořil a zase
zmizel, pro mě byl takový neuchopitelný
dobrodruh. Až poslední dva roky jsme se potkávali častěji. On se mi nenásilně dvořil, jenže mně se zdálo, že náš vztah není možný,
bránila jsem se mu. Ale Ivan uměl čekat, byl
zkrátka ve správný čas na správném místě,
nosil mi kytky a psal krásné básně z moře,
kde závodil na plachetnicích. Vzpomínám
si pak, že jsme byli na nějakém vystoupení
mimo Prahu s Monikou Absolonovou. Ivan
mi volal, že se umístili na třetím místě na
mistrovství světa v jachtingu. Monika mě
sledovala a pak pronesla jen: ´Teda, ty jsi do
něj zabouchnutá´. A měla pravdu…
Rozhovor s Líbou jsme dělaly v divadle mezi
dvěma představeními, takže kolem nás postupně procházeli herci v kostýmech. Mezi
nimi i Marián Vojtko, Líbin bývalý přítel,
který se s ní vřele přivítal. Nemohla mě nenapadnout otázka:

www.rodinaaja.cz
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na mateřské, takže má víc času, dřív pracovala jako letuška a lítala po světě. Máme
spolu moc hezké vztahy, i s bráchou, ale
ten bydlí v Brně, takže se s ním vídáme
hodně málo. Ale doufám, že na Vánoce
se uvidíme.

Má váš syn hudební talent
po tátovi?

U Máti lékaři v srpnu
diagnostikovali cukrovku.
Co tomu předcházelo?
Strašně moc pil, hodně jedl, ale hubnul
a byl hodně unavený. Po dovolené v Turecku se to ještě zhoršilo. A po odběrech krve
bylo vše jasné. Zvýšená hladina cukru. Hned
jsme odjeli do nemocnice v Motole, kde si
nás nechali, protože Matýskovi diagnostikovali cukrovku prvního typu. Bylo to pro
mě nehorších sedm dní v životě. Jak jsem
nepotřebovala psychologa v době rozvodů,
tentokrát bych se bez něj neobešla. Když
mi doktoři řekli, že ten můj malý brouček
má nemoc, při níž si musí několikrát denně
píchat inzulin, porazilo mě to. Ale on mi to
moc ulehčil. Jakmile se mu hladina cukru
srovnala, přestal být unavený, začal být veselý a všechno bral statečněji než já. Já se
nemohla smířit s tím, že mu budu muset
píchat injekce. Mám z nich totiž panickou
hrůzu, u odběru krve omdlívám. Ale naštěstí jsem měla obrovskou oporu v Ivanovi
a sestřičky v Motole byly trpělivé a milé.
Takže jsem po čtyřech dnech dokázala Máťovi inzulín píchnout i já sama. A moc se mi
ulevilo, když jsem věděla, že už mu dokážu
pomoct.

Máťa chodí do školky?
Chodí. Měla jsem strach, že jeho cukrovka
bude pro vedení školky komplikace. Ale naštěstí jsou tam moc vstřícné paní učitelky,
které šly na školení, aby se naučily zacházet
s inzulinovým perem. Před obědem totiž
musí Máťovi píchnout injekci. Test na glykémii píchnutím do prstíku už občas zvládá
sám. Já měla nejdřív tendence o cukrovce
nemluvit. Ale rychle mi došlo, že je to bl-
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bost. Naopak o ní musí všichni kolem Máti
vědět, aby si poradili, kdyby náhodou potřeboval pomoct při hypoglykémii.

Za pár dní máme Vánoce.
Jak jste je prožívala loni
a jaké doufáte, že budou
letos?
Minulý rok jsme Vánoce trávili s mamčou,
setrou a jejím manželem. Chvíli jsem dumala, jestli to nezopakujeme tentokrát i s Ivanem. Bylo by nás tam hodně a bylo by veselo, protože mé sestře se narodila holčička.
Ale pak jsme se domluvili, že letos poprvé
budeme ve třech, s Ivanem a Máťou jako
rodina. A že pojedeme na hory, kde Máťu
budeme učit lyžovat a užívat klidu.

Jste ze třech sourozenců.
Jaké Vánoce bývaly u vás
doma, když jste byla malá?
Sestra Leona je o tři roky starší. Bratrovi
Zdeňkovi bude čtyřicet, ten už má dva velké kluky. Takže já byla benjamínek. Na Vánoce mám jenom samé krásné vzpomínky.
Mívali jsme vždycky klasické štědrovečerní
menu. Po večeři táta zazvonil na zvoneček
a otevřel dveře do pokoje ke stromečku.
Vždycky jsme byli jako rodina pohromadě.
Smutné Vánoce byly přede dvěma lety,
kdy táta odešel. Rakovina nám ho vzala
strašně brzy, v nedožitých šedesáti. To už
byli oba s mamčou pár let přestěhovaní ze
Žďáru nad Sázavou, kde jsem se narodila
a vyrůstala, do Říčan. Já tam bydlím taky,
takže mamča není sama, vídáme se denně, hodně mi s Máťou pomáhá. A i když
nepotřebuju hlídání, vyrazíme spolu třeba
na nákupy, někdy i se sestrou, která je teď

Kolikrát si říkám, že Máťa je přesná kopie
Pepy. Když ho vidím, jak na koncertech
dupe přes jeviště, přesně takhle dupe
doma Máťa. Má Pepovy grimasy i pohyby.
Docela hezky zpívá a intonuje a zatím tvrdí, že až vyroste, bude hrát na kytaru. Na
pískovišti rozděluje dětem, kdo bude hrát
na bicí a kdo zpívat, už prostě staví kapelu. Ale taky ho baví příroda, je ve školce
zaměřené na přírodu a sport. Rád chodí
po lese, zná všechny možné brouky, má
větší radost z encyklopedie o hmyzu než
z pohádek.

Vídá se Máťa se svou
sestrou Valentýnkou?
Vídá, Pepa si je bere oba dva. Chtěly jsme
se Sabinou (Devítiletou Valentýnku má
Pepa Vojtek ze vztahu s herečkou Sabinou
Laurinovou – pozn.red.), aby se znali, když
jsou sourozenci. S Pepou se na všem bez
problémů domlouváme, bere si Máťu podle
toho, jak má čas. Většinou ve všední den,
protože o víkendech má práci.

Neříká Máťa „táto“ spíš
vašemu příteli Ivanovi?
Ne, v tom má jasno. Táta je pro něj Pepa.
A já bych chtěla, aby to tak vždycky bylo.
Ivana má ale moc rád, mají spolu krásný
vztah a Máťa nás tři vnímá jako rodinu.
Proto se tak těším na naše první společné
Vánoce.

Co si Máťa přeje od Ježíška?
Koupila jsem mu foťák pro děti. Pořád totiž
chce něco fotit a neustále mi bere můj mobil. Taky si přeje prut, podběrák a naviják.
A zhlédl se i v gormitech, bakuganech, dinosaurech a podobných monstrech.

Dárky pro přítele už máte
nakoupené? Nebo alespoň
vymyšlené?
On má spoustu zájmů, protože dělá všechny šílené sporty, které já jen zdálky sleduju.
A taky hodně čte. Takže vybrat dárek pro
něj není složité, mám spoustu možností.

Rozhovor

Ke kterému z těch šílených sportů vás přivedl?
Pro mě je šílený sport i lyžování. Už jsme byli párkrát ve Špindlu, zatím
jsem jen chodila na procházky, ale letos se asi budu muset postavit na lyže.
K lyžování nemám talent a ani k němu nemám vztah. Je mi při něm zima,
mám na nohou těžký boty, lyže pomalu neunesu, než sjedu kopec, desetkrát spadnu. Z toho fakt nemám požitek. Zkoušela jsem se postavit na lyže
asi před deseti lety a zkusím to kvůli Máťovi letos znovu, chci ho zapsat do
lyžařské školičky. Ale lyžařka ze mě asi nikdy nebude. To se spíš odhodlám
na loď, protože Ivan je jachtař. A taky by mě lákal kurz potápění. Ale Ivan
mě do ničeho nenutí a já jsem ráda.

Co si přejete od Ježíška vy?
Já si hlavně přeju, aby Vánoce dopadly tak, jak doufám. Ten pocit, když
budu sedět u stromečku a sledovat, jak Máťa s Ivanem rozbalují balíčky, pro
mě bude ten nejhezčí dárek.
Monika Seidlová
Foto: Tomáš Pánek
Líčila a česala Katarína Sedliačiková

Vybavuju si strašně málo, snad jedině školku
a svou první lásku. Jmenoval se Michal Zelený.
Pamatuju si, jak vypadal a že jsme si dávali první pusinky. Školku jsem milovala a moc jsem se
tam pokaždé těšila.

www.rodinaaja.cz
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váš pohled nesklouzne níž...

originální naušnice
ruční práce

Odhaleno: Čím si pomáhají od bolesti lékaři,
když je samotné začnou trápit klouby či záda
a nemohou se bolestí pohybovat ...
Čím si pomáhají od bolesti
samotní lékaři?

Proč si kupují domů přístroj, který
se jim osvědčil v ordinacích?

Průměrný věk českého lékaře převýšil 52 let a každý
dvanáctý už překonal šedesátku. Vydělávají možná
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají
úplně stejné bolesti kloubů, zad a svalů, jako my
ostatní.

Přístroje zn. BioBeam používají pro léčbu pacientů
například na odborných pracovištích Fakultní
Nemocnice Brno, Lázně Jáchymov, Rehabilitační
ústav Kladruby a řadě dalších.

Řada z nich ale přesto ráno vstává bez problémů,
potíže s klouby během dne téměř necítí a i přes vyšší
věk mohou dělat téměř vše, co si zamanou. Jak to
dělají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani
nákladné... a stejné výsledky můžete svému tělu,
svým kloubům a páteři nyní dopřát i vy.

Klouby je nebolí, i když jedí, kouří
a „sportují“ stejně, jako my
Všichni sice doporučují omezit nezdravé jídlo a více
se pohybovat, samotní rádci ale často kouří stejně,
jako my. U oběda si nakládají stejná jídla. A se
sportem jsou na tom obdobně. Co tedy dělají, aby
účinně snížili bolest kloubů či zad sami u sebe?
Protože nemají čas nazbyt, nechtějí polykat další
pilulky a chtějí se vyvarovat vedlejších účinků
chemických přípravků, využívají účinnou, ověřenou
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její
vynálezce Nobelovu cenu.
Pomocí speciálního přístroje BioBeam 940 bolavé
místo nasvítí a stejně jako sluníčko pomáhá uzdravit
lidskou duši, podobně blahodárně pomáhá tento
přístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce
nedostane – pod kůží, kde vyvolá léčebné účinky.
Nemusíte se přitom nijak namáhat a můžete se
přitom třeba dívat na televizi. Nemusíte polykat
žádné prášky. A nemusíte ani měnit svůj jídelníček
nebo pohybové návyky.

Žádný „zázrak“ - jen osvědčená
metoda, kterou předepisují lékaři
po celém světě
Řada pacientů, kteří si účinky vyzkoušeli (viz. dále),
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není.

Lékaři pracující v nemocnicích mají přirozeně
výhodu – profesionální a osvědčené přístroje
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale
kupují takový přístroj sami pro sebe a své příbuzné
domů, vybírají si opět ten samý. Důvod je prostý:
Izraelský výrobce přístrojů BioBeam je totiž
vlastníkem patentu na léčbu světelným paprskem
940nm a jako jediný vám tak může tuto klíčovou
složku léčebného působení zaručit.

Přístroj na bolest kloubů, který se
sám zaplatí
Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloubů, zad
a svalů po vás vyžadují další a další peníze, za
přístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...
a všechny další léčebné aplikace budou již
bezplatné. Nemusíte tak následně docházet za touto
léčbou ke svému lékaři, platit za každý zákrok,
nemusíte platit regulační poplatky, a pokud získáte
přístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 Kč,
získáte tak účinného pomocníka na léčbu
pohybového aparátu a bolestivých stavů, kterého
můžete kdykoliv použít. Na přístroj je poskytována
nadstandardní záruka v délce 36 měsíců, kterou si
můžete prodloužit až na 6 let.

Co říkají pacienti, které trápí
artróza, bolesti zad a kloubů...
„Víc než půl roku jsem chodil po doktorech kvůli
velkým bolestem v kříži. Léčbu přístrojem BioBeam
940 mi doporučil známý – před časem si jej koupil
a pomohlo mu to. Chtěl jsem si to co nejdříve
vyzkoušet - tak mi ho na měsíc půjčil. Na záda jsem
BioBeam používal třikrát denně po 20 minutách
a večer u televize. Výsledky se dostavily okamžitě.
Bolest začala ustupovat a po třech týdnech jsem
chodil do práce zase bez problémů. Takže dnes mám
BioBeam i já. Svůj vlastní.“ Jan T., 41 let
„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem
dostala k vánocům jako dárek od dcery. Pracuje
jako rehabilitační sestra. Strojek používám, když se
vracím ze zahrádky nebo v zimě, kdy mám oteklé a
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik léků.“
Marta S., 60 let

Budoucí lékaři se učí o pozitivních účincích této
léčebné metody již v prvních ročnících. Zakladatel
tohoto léčebného oboru - dánský profesor N.R.
Finsen - dostal za svůj vynález Nobelovu cenu.
A lékaři po celém světě proto předepisují tuto léčbu
pomocí přístrojů BioBeam svým pacientům již
mnoho let. (Důkazem účinnosti je i fakt, že léčba
těmito přístroji v českých nemocnicích a lázních je
plně hrazena ze zdravotního pojištění). Tato léčba je
jednoduchá, bezbolestná, bezléková, bez vedlejších
účinků a zvládne ji každý.

„V noci jsem dřív nemohl spát, pořád mě budila
silná bolest v rameni. Původně jsem to léčil obstřiky,
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem.
Doktor mi předepsal proceduru s BioBeamem 940.
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které
mi předepsal a musím říct, že se to opravdu
zlepšilo.“ Karel V., 52 let

Co doporučují svým pacientům
samotní lékaři?
Dotaz pacienta:
„Trápí mne silné bolesti kloubů a bolest v zádech.
Lékař mi říkal, že trpím artrózou, revmatismem a že
ve vyšším věku tímto onemocněním trpí většina
populace u nás. Mám se s tím smířit? To nechci!
Po prášcích, které jsme dostala, mi bývá většinou
nevolno a jsou v podstatě jen od bolesti. Po ránu se
budím se ztuhlými klouby a nejhůře mi je při
změnách počasí. Existuje u nás nějaká možnost podložená lékařskými studiemi - jak se léčit doma,
aniž bych musela brát zase jen další léky?“
Marie N., 59 let, Praha
Odpovídá MUDr. Josef Pech:
„Popisovanými zdravotními problémy, nejen
u nás, skutečně trpí velké množství pacientů. A to
i v mnohem mladším věku, než uvádíte. Je to dáno
životním stylem, zátěží organismu atd. V souvislosti
s uváděnými zdravotními problémy vám mohu
doporučit přístroj BioBeam 940, který je vyvinutý
a ověřený specialisty v zahraničí a s jehož léčbou
zaznamenáváme denně výborné výsledky.
Přístroj je určen pro léčbu pohybového aparátu,
artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloubů a svalů,
poúrazových stavů organismu, zánětů kloubů, šlach,
atd. Vyznačuje se výraznými analgetickými,
protizánětlivými a biostimulačními účinky. Použití
přístroje vám účinně sníží bolest a zlepší se vaše
pohyblivost. Díky svým léčebným účinkům je
u pacientů velmi oblíben. Mohou jej používat
i kardiaci, lidé s cukrovkou, či pacienti s cizím
předmětem v těle (např. s umělým kloubem,
kardiostimulátorem apod.). Své uplatnění nachází
také u sportovců a těžce pracujících, neboť v případě
zranění či zdravotních problémů podstatně zkracuje
návrat do běžného života. Léčba přístrojem
je jednoduchá, bezbolestná, bez vedlejších účinků
a dokáže pomoci i v případech, kdy nezabírá léčba
farmakologická. BioBeam je denně používán na
odborných lékařských pracovištích v nemocnicích,
lázních, klinikách, rehabilitačních ústavech a je
určen také pro domácí léčbu.“

Jak mohu získat tohoto
pomocníka v boji s bolestí kloubů,
zad a svalů?
BioBeam 940 si můžete prohlédnout, prověřit
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz,
telefonicky na tel: 220 99 88 77 nebo poštou na
adrese výhradního dodavatele pro ČR (již od roku
1999) Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37,
PSČ 130 00, Praha 3. Cena přístroje činí 5.990 Kč,
můžete jej zakoupit také na splátky od 359 Kč
měsíčně, je chráněn tříletou záruční lhůtou
s možností prodloužení na 6 let. BioBeam 940 je
schválen pro použití na odborných lékařských
pracovištích a je určen také pro domácí léčbu.
Přístroj je napájen z elektrické sítě, používán lékaři
po celém světě a tak jako pomáhá milionům
pacientů,.může nyní.pomoci.vám.

„Léčím se na coxarthrosis III. stupně kyčelního
kloubu a coxarthrosis II. stupně obou koleních
kloubů. Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní
používám BioBeam 2x denně po 20 minutách a
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také při
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let

Další zkušenosti pacientů s přístrojem BioBeam na www.BioBeam.cz

Dodání do 24 hodin, volejte 220 99 88 77

Chřipku je lepší
„odehnat“ prevencí
Tablety kolagen forte
+ kyselina hyaluronová
hydratuje pleť
vyhlazuje vrásky
zpevňuje pokožku
vnitřní výživa pokožky
zlepšuje kvalitu nehtů a vlasů

Žádejte v lékárně

„To bude jen chřipka…“, říkáme si, stoupne-li nám teplota
nebo se dostaví únava a celková oslabenost těla. Toto onemocnění bychom však neměli zanedbávat, vždyť ročně na něj nebo
na následné komplikace u nás zemře až 2000 lidí! A protože se
blíží podzim a k němu chřipkové období prostě patří, poradíme vám, jak se na ni připravit.
Přímo na léčbu chřipky existují některé léky na předpis – takzvaná
antivirotika -, které působí proti virům tím, že brání jejich dalšímu
rozmnožování v organizmu. Tyto léky jsou ovšem dost drahé a navíc nejsou ani vždy dostatečně účinné. Příčinou je totiž neuvěřitelná
schopnost mikroskopických virů zmutovat, tím „obelhat“ imunitní
složky organismu a dál se v něm množit.
Proto je na místě je namístě včas – pokud možno ještě před propuknutím chřipkové nákazy – podpořit naši všeobecnou imunitu. Velmi
účinným pomocníkem při posilování oslabené imunity před podzimními chorobami pak jsou enzymy, které obsahuje např. lék Wobenzym.

extrakt z balneologické rašliny
K domácímu použití,
vhodné do každé vany
a k obkladům

podporuje
léčbu pohybového aparátu, nervové
soustavy, reprodukčních orgánů,
civilizačních onemocnění
usnadňuje
rekonvalescenci
a rehabilitaci po úrazech

K dostání v lékárnách
nebo na www.rosenpharma.cz

přináší
detoxitaci organismu
a celkovou úlevu

www.rosenpharma.cz

www.rosenpharma.cz

NOVINKA PRO KRÁSU

��������������
Sady pro vytvoření otisku
ručičky nebo nožičky

www.adonis.cz

Rose Oil
hydratační krém
krém na ruce
sprchový gel
vyživující šampón
hydratační mléko

Více informací

mýdlo - oil-free wash
hydratační oční krém

Pokud právě teď máte doma malého
špunta nebo již brzy očekáváte jeho
narození, máte jedinečnou možnost si
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Internetový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také sady pro
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky.
nožičky Stačí
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevěném rámu, nebo bez něj. Nemusíte se bát, že
na
máte jen jeden pokus. Hmota začne tuhnout až
po jedné hodině, takže máte několik pokusů na
to, jak vytvořit jedinečnou památku.

www.plinky.cz

HEMA® TRIO ENERGY COMPLETE

Nakupte u nás vánoční dárky!

TIP_Plinky-otisky.indd 1

(HEMA BION Q 10 30 mg, OMEGA 3-6-9, MULTIVITAMIN)

vý
Zdraek
dár d
o
p ček
e
strom

• Komfortní uživatelské balení na 28 dní
• 1 blistr – 3 typy vitamínů
• Oddaluje účinky stárnutí
• Posiluje srdce, cévy a imunitní systém
• Dodává energii a navozuje pocit spokojenosti
• Blahodárné účinky na paměť
• Doplňuje tělu chybějící vitamíny, minerální látky a stopové prvky

Všechny
Vš
h přípravky
ří
HEMA jsou schváleny MZ ČR jako doplňky stravy.

H E M A X ®, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov, e-mail: hemax@hemax.cz

4.5.2010

Najdete u nás široký sortiment kvalitního zboží různých značek. Nabízíme
kočárky, autosedačky, postýlky, hračky, textil, fusaky, rychlozavinovačky,
deky, koupací kyblíky, pleny a spoustu dalšího kojeneckého zboží.
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DDOPLNĚK STRAVY ŽÁDEJTE
V KAŽDÉ DOBŘE ZÁSOBENÉ LÉKÁRNĚ
NEBO NA WWW.HEMAKLUB.CZ
N

Vánoce se blíží a je třeba myslet na dárky. Pokud máte ve své rodině nastávající maminku, můžete koupit dárek jí i miminku. Pokud si nejste jisti, co přesně
maminka pro děťátko bude potřebovat, navštivte náš DĚTSKÝ OBCHOD
KŘYŠTŮFEK v Nymburce a my vám profesionálně poradíme.

Hitem a momentálně nejprodávanějším zbožím letošního podzimu jsou combi fusaky nových barev a rukávníky na kočárek
od firmy Emitex, ve kterých je příjemně teplo.

www.krystufek.cz

W W W. HEMA KLU B.C Z

Novinky z nakladatelství Portál

TIP_Kryštůfek.indd 1

Šimon chce být krotitelem
Našeho souseda Tima posedla pantomima, Bedřich bude beduínem, Šimon chce
být krotitelem a o čem sníš ty? V této
knížce si společně s dětmi můžete přečíst
o dětských touhách a o hrách na povolání
dospělých. Povolání skutečná, snová i pohádková. Verše básniček pracují se zvukomalbou, přirozeně rozvíjejí slovní zásobu
dětí, smysl pro rytmus a neméně důležitý smysl pro humor.
Spolu s nápaditými obrázky Gabriela Filcíka mohou být malým čtenářům zdrojem poznání, výzvou ke hře, inspirací
k otázkám a rozhovorům.

Spratek
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval
Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální
třídy pro děti s poruchami chování. Její
učitelkou a zároveň prvním člověkem,
který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta
po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou
inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý
génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických
a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako
přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.

25.10.2011

Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Rabín Kushner často pomáhal lidem překonávat zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho syn v pubertě zemře na nevyléčitelnou chorobu, pokládal si i on otázku,
proč se zlé věci stávají nevinným lidem.
Z jeho zkušenosti vznikla kniha pro každého, komu život ublížil.

Rozbitá
Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte
Jodie patří mezi děti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální sexuální zneužití,
nedostatečná péče a bezohlednost k potřebám malé Jodie vedly k tomu, že úřady tuto
osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly pro ni náhradní rodinu. Příběh začíná ve
chvíli, kdy se po čtyřech měsících náhradní
péče Jodie ocitne ve své páté pěstounské
rodině. Péče o Jodie není „procházkou růžovou zahradou“ a její
pěstounka nenajde zázračné řešení, které by dokázalo spravit Jodiin rozbitý život. Dokáže ale prolomit její nedůvěru k dospělým
a ukázat jí i to, že když ji má někdo rád, nemusí to dávat najevo
sexuálním chováním.

PŘEDPLATNÉ
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časopis pro rodinnou pohodu

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

Co dát dětem
k Vánocům?
Zdravé vánoční
pečení a vaření

VÁNOCE?

Objednávkový kupón

ŠTASTNÉ A VESELÉ?
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Na Vánoce
poprvé
jako rodina

Velká vánoční soutěž

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................................................................................
Ulice: .........................................................................................................................................................................................................................
Město a PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................

Telefon: .............................................................................................

Vzdělání: ........................................................................................... 	Věk: .....................................................................................................

Způsob platby: s loženkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 249 292 9359/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz



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?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z příštího vydání
Pomoc,
chtějí mě
rozvíjet!
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Říkáme tomu
antikoncepce.
Jakou si vybrat?

Předplatné e-mail: predplatne@rodinaaja.cz
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Ke každé smlouvě uzavřené do 31. 12. 2011 dostanete
jako prémii pojištění pobytu v nemocnici na rok ZDARMA.

