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S mým mužem jsme se potkali ve správný čas

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
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Pro Vaši nejskvostnější perlu je tu Zippy Pia!

iony stříbra
obklopí
bakterie

bakterie jsou
zničeny a zápach
je tak eliminován

Svým tvarem kočárek připomíná lasturu. Elegantní stříška s jemnými barvami vyzařuje
dokonalou eleganci a harmonii. Nádhernou malinkou ulitku pro Vaši nejskvostnější,
nejdokonalejší perlu na světě a její sladké sny.
Mohli bychom dokola mluvit o speciálních technologiích a inovacích, řešení designu
a objevování kombinací, které tvoří tento model kočárku.
Snad i proto to je důvod, proč má tak nenáročný či skromný vzhled.
Jednoduše nemá žádné nepotřebné prvky. Každý prvek je důkladně promyšlen
do detailu a umístěn přesně na místě, na kterém potřebuje být, a tím vytváří dokonalý
výsledek. A Váš pohled ladně přejde z korbičky na Váš malý poklad.
Konec konců ulita s perlou uvnitř je to nejdůležitější, že?
Dovolte nám, aby Váš nejdražší poklad rostl mírumilovně a šťastně!

www.domexim.cz

kočárek je opatřen
ochranou vrstvou
s iony stříbra

Domexim
Zippy Pia

Domexim a.s., Masarykova 59, 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 327 511 143, email: info@domexim.cz
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Editorial
Šťastné a veselé…
… vám všem lidem dobré vůle, kteří jdete
životem, abyste rozdávali radost a štěstí a
ušetřili ostatní od zármutku a bolesti. Vám
všem, kteří jste povýšili pohodu ostatních
nad své nepohodlí, kteří nepropadáte skepsi, ale šíříte naději.
Když jsme plní nadšení se svíčkami a s klíči
chodili Prahou, možná jsme si mysleli, že
to bude jednodušší. Že cesta za demokracií
bude kratší, justice důraznější a ti, kteří
škodili, budou mít méně hroší kůži. Mnohé
se nepovedlo a mnohé se ještě nepovede.
Spousta věcí nás štve a bude štvát. Ale
nevím jak vy, já bych tu naši křehkou demokracii neměnila za dráty obehnanou jistotu.
Nechtěla bych si znovu zvykat na to, že se
člověk bojí říct svůj názor, že děti od mala
vědí, co nesmějí říct ve škole a že skutečné zprávy ze světa se poslouchají tajně za
zamčenými dveřmi.
Obzvláště teď, na konci roku, člověk mívá
chuť bilancovat. Sečtěme si proto svoje pro
a proti a řekněme si, co je opravdu důležité.
A zapomeňme chvíli na sváry a spory, ať si
alespoň ty vánoční svátky užijeme v klidu a v pohodě. Ať alespoň jednou v roce
skutečně pravda a láska zvítězí nad lží a
nenávistí….
Krásné Vánoce

RODINA
PŘEDŠKOLÁČEK

84 Nezapomeňte na vánoční hvězdu

38 Hračky pod stromeček
ZDRAVÍ

44 Snížená imunita u dětí

88 Tipy na dárky
ROZHOVOR

52 Pereme stále, můžeme prát lépe?

94 Ilona Csáková - S mým mužem
jsme se potkali ve správný čas

Titulní foto: Marie Votavová

Těhotenství

ZDRAVÁ, KRÁSNÁ

A V KONDICI

Trápí vás přibírání na váze během těhotenství? Máte pocit, že vypadáte
jako velryba a s každým dnem se situace povážlivě zhoršuje? Potom je potřeba s tím něco udělat.
Rozhodně by nemělo platit, že je zapotřebí jíst za dva. Ano, dvakrát tolik si můžete vzít zeleniny, přidat byste mohly ovoce,
na škodu nebudou také zakysané výrobky
a vůbec výrobky z mléka. Tím, by ale měla
nadměrná konzumace zcela jistě končit.
Rozhodně se nevztahuje ani na přílohy,
ani na zákusky a už vůbec ne na čokoládu
a další podobné dobroty.
Zapomeňte na nesmysly, že tělo si samo
řekne. Mnohem spíše si řekne váš mlsný
jazyk a roztažený žaludek. A až bude mi-
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minko na světě, věřte, že si budou velmi
těžko odvykat.

JAKÁ STRAVA JE DOBRÁ PRO
MIMINKO?
Pro zajištění normálního růstu plodu je
nutný dostatečný přísun bílkovin - 1,3 g/kg
denně. Nelze vynechat živočišné bílkoviny,
které obsahují vzácné aminokyseliny, jež
si organismus nedokáže sám syntetizovat.
Podle středoevropských zvyklostí doporučujeme konzumaci 180-250 g masa denně.

Dáváme přednost rybám, drůbeži, libovému hovězímu nebo telecímu, zcela dopo
ručujeme vyloučit uzeniny. Maso a luštěniny jsou významným zdrojem železa.
Dostatek vápníku je podmínkou zabezpečení normální neuromuskulární dráždivosti,
krevní koagulace i kostníhometabolismu
matky i plodu. Denní minimální přísun vápníku je 1200 mg denně. Pro dobrou resorpci vápníku je nutný i dostatečný příjem hořčíku. Jeho denní spotřeba je 300-400 mg
denně. Důležitým zdrojem minerálů i bíl-

Těhotenství

kovin jsou mléčné výrobky. Žena by měla
vypít přibližně jeden litr netučného mléka
denně, které doplní i o častou konzumaci
jogurtů a tvarohu.
Gravidita vede ke zvýšeným požadavkům
na příjem železa, který by se měl denně
pohybovat kolem 80 mg. Protože obvyklá strava nemůže tento požadavek splnit,
je vhodné každé těhotné od 2. trimestru

méně 100 mikrogramů denně. Pro krvetvorbu a syntézu DNA, nezbytnou pro růst
plodu a placenty, je nutná kyselina    listová, jejíž potřeba také v graviditě vzrůstá
na 400 mikrogramů za den. Ve druhé polovině gravidity   je celková    doporučená
denní dávka 800 mikrogramů.
V obecné rovině je vhodné doporučit stravu, která obsahuje hodně ovoce a zeleniny,

díky kterému se vám nebude zbytečně zadržovat voda v těle, nebo neslazené ovocné, bylinkové a zelené čaje. Z bylinkových
čajů se doporučují šípek, zázvor, lipové
květy, pomerančová a citrusová kůra. Užívání ostatních bylinek by mělo být konzultováno s odborníkem, jelikož některé bylinky mohou negativně působit na matku
nebo na samotný plod. Občas také můžete

podávat železo v množství 30 mg denně.
U anemických těhotných dávku zvyšujeme
až na 100 mg denně.
Nedostatek    jodu     ve     stravě těhotné
vede k poruchám psycho-neurologického
vývoje dítěte, k potratům i předčasným
porodům. Ne-podaří-li se jeho příjem zvýšit
častým požíváním mořských ryb, doporučuje se podávat jod v tabletách v dávce nej-

málo tuků a sladkostí.

zařadit neslazenou minerálku (pozor však
na její nadměrnou konzumaci - přílišné
množství minerálů v těle vede k jejich usazování).

K JÍDLU PATŘÍ PITÍ
Ke správné stravě také zcela neodmyslitelně patří pravidelný a dostatečný pitný
režim. Ten je důležitý pro všechny osoby
a o to víc pro těhotné ženy. Denně byste
měly vypít 2-3 litry tekutin. Nejvhodnější je
obyčejná voda s nižším obsahem sodíku,

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Mojetělo.cz

OPTIMÁLNÍ VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK
Kolik kilogramů byste měly za období gravidity nabrat, tak aby byla výsledná váha optimální?
Tak tedy, vaše váha by se během následujících devíti měsíců měla zvýšit přibližně o 12 kg (přírůstek objemu krve přestavuje
nárůst váhy o cca 2 kg, zvětšení dělohy by mělo odpovídat nárůstu váhy o přibližně 1 kg, navýšení tělesného tuku by se mělo pohybovat okolo 2 kg a zvětšením prsou by měla váha vzrůst o cca 1,5 kg). Na samotné dítě připadá 5,5 kg váhy. Obecně lze říci, že první trimestr je spojen jen s mírným navýšením váhy (o cca 1,5 kg). Nejvýraznější změny se
dočkáte v druhém trimestru, kdy se váha navyšuje průměrně o 0,5 kg týdně. V posledním trimestru se pak nárůst váhy o něco zpomalí.
Nemusíte se tedy obávat, pokud ručička vaší váhy začne postupně stoupat. Naopak, buďte rády, že vaše miminko roste a přibývá. Je to jeden
z důkazů, že vaše těhotenství probíhá tak, jak by mělo.
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NOVINKY na trhu od 4family
Na českém i slovenském trhu přibyl nový e-shop www.4family.sk, který přináší do rodin
s dětmi inovativní řešení značek Parklon a Pognae, které jsou známé a oblíbené ve světě.
Oživte dětský pokoj barevným kobercem, který zároveň dbá
na zdraví a bezpečnost vašich dětí při hře. V nabídce je pestrá
a široká škála koberečků pro děti od narození až do školního
věku. Koberečky od 4family jsou pro děti v porovnání s klasickými koberci zdravější volbou. Jsou vyrobeny z netoxického
a hypoalergeního PVC nebo PE a svými vlastnostmi nabízejí
mnohem více výhod než klasický koberec, protože odpuzují
prach a nevsákne se do nich žádná tekutina .

Svým materiálovým složením jsou měkké a jemné, což pomáhá tlumit nárazy a pády dítěte. Navíc mají protiskluzovou
úpravu z obou stran, takže se koberečky na podlaze nehýbou.
Tloušťka koberečků je od 12 do 15 mm, čímž perfektně izolují.
Koberečky jsou v různých velikostech a barevných motivech, které zaujmou každé dítě. Maminky si mohou vybrat
buď oboustranné potištěné koberečky (řada Premium), jednostranné (řada Standard ), nebo skládací.
Dalším produktem od 4family, který zaujme, je bederní nosič . Tento nosič je velmi oblíbený v zahraničí pro své využití
ve třech variantách, přičemž základem je bederní sedák.
Samotný bederní sedák se obepne kolem pasu a položíte
nebo posadíte na něj své dítě. Nosič v této variantě je velkým pomocníkem hlavně pro maminky, jejichž děti se rády

chovají a nosí na rukou. Jednoduše si položíte nebo posadíte dítě na sedák a rukou jej
pouze přidržíte. Tím ulehčíte své páteři. Vaše
dítě si bude pohodlně a spokojeně sedět a vy
ani neucítíte, že ho nosíte.
Na bederní sedák si dále můžete připnout druhou část nosiče. Vybrat si můžete ze dvou variant - na jedno nebo na obě ramena. Varianta
na dvě ramena se dá navíc nosit i vzadu.
Pognae bederní nosič 3in1 je vynikajícím pomocníkem pro maminky, které dbají na zdraví své i dítěte.
Více informací najdete na
www.4family.sk

www.rodinaaja.cz
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Těhotenství

CO SI ZABALIT

DO PORODNICE?
Také čekáte miminko a přemýšlíte, co jste zapomněla
zabalit do tašky, kterou si berete s sebou?

Tašku je dobré mít nachystanou pěkně po ruce již několik dní před
očekávaným
termínem
porodu.
Nikdy totiž nevíte, jaké nepředvídané
události nastanou, může vám prasknout
voda nebo se vyskytnout jiné nečekané
komplikace… Pokud pojedete do porodnice narychlo, není většinou čas, nála-
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da ani myšlenky na nějaké to baleníčko,
takže nachystanou tašku jistě oceníte.
Porodnice sice uvádějí, co vše vám poskytnou zdarma během vašeho pobytu jak pro
děťátko, tak pro vás, rodičku, ale vždy je
lépe přibalit raději nějakou tu věc navíc, než
abyste pak musely honit novopečeného tatínka. Ten by totiž v návalu radosti z přícho-

du vašeho potomka na svět nemusel doma
vůbec nic najít, raději tedy na něho moc
nespoléhejte!

POTŘEBY DO PORODNICE PRO
MIMINKO
•
•
•

jednorázové pleny (asi 30 kusů)
látkové pleny (asi 3 kusy)
dětské hygienické vlhčené ubrousky

Těhotenství

•

•
•
•
•

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

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

•
•

v létě kloubouček proti sluníčku
S nákupy oblečení to nepřehánějte,
řadu věcí do půl roku dítěte dostanete
jako dárek od příbuzných a kamarádek těsně před porodem nebo těsně
po porodu.

JÍDLO
POTŘEBY DO PORODNICE PRO
MAMINKU
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ručníky
boty na přezutí + teplé ponožky
hygienické potřeby – kartáček na
zuby, pastu, hřeben, šampón, mýdlo,

krém, jelení lůj
manikúru
jemný toaletní papír, papírové kapesníky, vlhčené hygienické ubrousky
porodnické vložky
spodní kalhotky
prsní vložky
kojící podprsenky
noční košili
župan
mobilní telefon + nabíječku
něco na čtení
fotoaparát
pití, musli tyčinky nebo něco lehkého
k jídlu
všechny potřebné doklady pro lékaře

Nakonec nezapomeňte mít stále na telefonu osobu, která s vámi ten váš „velký den”
včetně porodu bude absolvovat a držet vás
pevně za ruku, když vám nebude zrovna do
zpěvu!

•

CO BUDEME POTŘEBOVAT
DOMA?
Náš seznam by byl ale neúplný, kdybychom
nezmínili věci, které si budete muset připravit na pobyt doma…

•

OBLEČENÍ
•

•
•
•
•

určitě budete potřebovat 10-15x
body, nejlépe některá s krátkým, jiná
s dlouhým rukávem (vel. 50-56cm)
minimálně 6x dupačky
ponožky – 6x menší než velikost 9)
na cesty – 2x punčocháčky, 1x tepláčky, 1x bundička, slabá čepička
v zimě kombinézku, rukavičky, teplejší
čepičku

•
•

pokud chcete kojit - jedna lahev 0-6
měsíců na občasné krmení, když nejste po ruce (jsou ale lepší způsoby
alternativního krmení pro častější
krmení) a savička podle měsíce (na
odstříkané mléko), při umělém mléce

2-3 lahve, savičky pravidelně měnit,
tvar savičky vyberte podle tvaru dudlíku, které miminko preferuje.
10-20x pohárků na zamražení mateřského mléka i s víčky (160ml, 240ml).
Téměř každou ženu potká během kojení laktační krize a je dobré mít připravené zásoby aspoň na 2 dny (1,5
– 2l MM). Pokud se rozhodnete pro
jiné levnější zamražení, dejte si dobrý
pozor na sterilitu.
odsávačka – rozhodněte se mezi ruční
a elektrickou variantou.
sterilizátor – na dudlíky, lahve, lžičky.
Na trhu jsou k dostání elektrické nebo
do mikrovlnné trouby,

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

Multi.Mam.indd 1

12/3/13 3:45 AM
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•
•
•

•

•

ohřívačka – na příkrmy, na lahve
s umělým mlékem
kartáček na čištění lahviček
kojící polštář – velmi oblíbený, miminko nemusíte držet a neničíte si záda.
Lze ho nahradit širokým pevným polštářem.
vložky do podprsenky – množství je
individuální, ze začátku si kupte tak
60 ks (2 balení)
kojící podprsenky - pozor na velikost,
po porodu se vám prsa velmi zvětší

•
•
•

•
•
•
•
•

vačky
5 větších plen jako osušku
dětské vlhčené ubrousky
jednorázové přebalovací podložky –
ideální na cesty a na návštěvy u doktora, kupujte je v akcích po 10 kusech,
přebalovací pult, vyberte si:
s pevnou deskou - je ideální nad vanu
komoda – bývá součástí celé sestavy
nábytku
omyvatelná měkká podložka
Bepanthen – vynikající krém proti

•

•
•

ftalátů
krém pro miminko na ven – důležité je, aby měl vyšší obsah tuku (byl
mastný). Rozlišujte, zda je venku větrno, zima nebo teplo. Na léto se hodí
krémy spíše pro hydrataci, do větru
a zimy mastné.
nůžtičky na stříhání nehtíků
teploměr - pro ty, kdo nechtějí po staru zasunovat teploměr do konečníku,
je k dispozici i teploměr v dudlíku, dá
se zakoupit i bezdotykový na čelo,
případně různé druhy teploměrů digitálních.

OSTATNÍ
•
•
•
•

•
a poté trochu zmenší, další zmenšení
nastává po šestinedělí. Je dobré, aby
nepatřily k nejlevnějším a dobře držely
prsa.

opruzeninám miminka a rozpraskaným bradavkám doporučený mnoha
maminkami i zdravotními sestřičkami.

NA KOUPÁNÍ
PLENY A PŘEBALOVÁNÍ
•
•
•

•

•

•
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Existují různé možnosti přebalování
miminek:
kombinace – na noc jednorázové,
přes den látkové pleny
bezplenková komunikační metoda –
bez plen od prvního měsíce, i to je
možné
látkové pleny – existuje velké množství druhů a typů látkových plen s překrásnými potisky. Ze začátku vás čekají sice drahé investice, ale na konci
ušetříte až 15000,- Kč. Přebalování
a praní látkových plen s dnešním moderním látkovým systémem je velmi
jednoduché - nemusíte vyvářet, žehlit,
stačí jen vyprat a usušit.
jednorázové plenky – jednoduchá varianta. Pokud jste se rozhodla pro tuto
variantu, na den vaše miminko spotřebuje zhruba 8 plenek, ze začátku
i 12 plenek. Na první měsíc budete
potřebovat číslo 1 (2-5 kg), na druhý
a třetí číslo 2 (3-6 kg).
aspoň 10 obyčejných látkových plen
– na utření, pod hlavičku do zavino-

•

•
•

•

•

•

ručník – hezký ručník s kapuckou
a nášivkou si můžete nechat dát jako
dárek
vanička – jsou různé délky, variantou
může být i koupací kyblík
teploměr – ideální teplota je 37 stupňů, dětské teploměry mají ve stupnici
napsáno OK, což ocení především tatínkové.
lehátko pod miminko, některé vaničky už ho mají také zabudované
v sobě, což kvůli rostoucímu miminku
není zrovna nejideálnější.
olej na koupání – dá se dát přímo
do vaničky nebo na tělíčko miminka,
šampon na vlásky zatím nepotřebujete, vlásky, když už nějaké miminko
má, se začnou mastit až tak od půl
roku. Navíc se do té doby mohou vlásky, které mělo miminko po porodu,
vyměnit kolem 4. měsíce za jiné.
žínka – doporučuje se používat jednu
na tělo a druhou na intimní partie

KOSMETIKA
•

prací prášek nebo gel pro děti bez

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

chůvičky - ať mají alespoň 5 kanálů
a dosah min. 150 metrů
monitor dechu – hlídá dech miminka,
kdykoliv usne.
postýlka
mantinel kolem postýlky – zabrání,
aby si vaše miminko zaklínilo ruku
a navíc ho budou obklopovat příjemné obrázky
kolotoč nad postýlku s hudbou a světýlkem
kapsář na postýlku – jestliže nemáte
přebalovací pult s komodou, kapsář
je dobrá zásobárna plenek, vlhčených
ubrousků a krém
3x deka jako přikrývka, podložka a do
kočárku
3x dudlík
krabička na dudlíky
šnůrka na dudlík – klipsem se připevní
na oděv, zabrání spadnutí na zem
čaje pro kojící matky – podporují tvorbu mléka a zahání prdíky, jsou dobré
pro udržení laktace
autosedačka – u její koupě si dejte
obzvláště pozor, může zachránit život
vašemu drobečkovi.
potah na autosedačku – dobré pro
často zvracející miminka
vak do kočarku a do autosedačky –
nejlepší jsou univerzální s dírou mezi
nohama pro pás. Počítejte také s tím,
že miminko Vám rychle poroste.
babyvak nebo šátek na nošení dítěte,
klokánka se hodí až pro starší sedící
děti.
cestovní postýlka

Zdroj: Naseporodnice.cz
Foto: SAMphoto.cz

Svět nejmenších

POMŮCKY,
KTERÉ SE HODÍ
Máte doma miminko a přemýšlíte, jak s ním nejlépe pracovat, aby se dobře
rozvíjelo? Co je a co pro něj není dobré? Připravili jsme malý návod…

Pro pohybový vývoj dětí do 3. měsíců je
nejdůležitější správná poloha na zádech.
Páteř nesmí být zatěžována v nesprávných
směrech, snadno by se deformovala. Polohy v klubíčku a hnízdečku, jsou polohy relaxační, ale to neznamená, že můžete takto
dítě chovat neustále. Pomůcky na nošení
dětí /šátky, baby-vak.., lehátka a autosedačky je třeba používat s rozvahou a nikoliv
na celý den. Po návratu domů by se mělo
dítě uložit na rovnou podložku, do kočárku nebo do polohy na tygříka, kterou také
lehce zvládnete.

NOŠENÍ
Pro věk 0-3. měsíce je doporučeno: Nošení
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v klubíčku a Nošení mazlivé/v hnízdečku ruce a nohy jsou volně pohyblivé a dítě si
s nimi může hrát Pro věk 0-7. měsíců je
doporučeno: Nošení na břiše/poloha tygříka - učí snadněji zvedat hlavičku, posiluje
zádové svaly a trénuje předpažování rukouNošení na boku v náručí/v klubíčku - vyhovuje potřebě schoulení v bezpečí, podporuje pohyblivost kyčlí, hlavy a rukou
Od 6. měsíce je doporučeno: Nošení před
tělem - procvičuje držení nohou a pohyblivost kyčlí
Od 7. měsíce je doporučeno: Nošení před
břichem - napomáhá aktivovat pohyb
z místa
Od 10. měsíce je doporučeno: Nošení na

kyčli - cvičení pro záda - nezapomeňte nosit dítě střídavě vpravo a vlevo, abyste se
vyhnuli jednostrannému zatížení.

KRMENÍ Z LÁHVE
Děti, které jsou krmeny z láhve, držíme obvykle stejně jako při kojení opřené o naši
paži. Podle toho, jestli jsme praváci nebo
leváci, podáváme mu láhev pravou nebo
levou rukou. Střídavé přikládání jako při
kojení, tedy odpadává. Jestliže krmíte dítě
z láhve stále na stejné straně, existuje nebezpečí, že se jeho pohyby budou soustředit více na jednu stranu. Krmení na klíně
může předcházet chybnému držení těla,
pokud přidržíte u lahve i chodidla, provádí-

te současně i cvičení nohou.

ci, stabilně leží na boku až v 8. měsíci, kdy
tuto polohu samo aktivně objeví.

MEZNÍKY NORMÁLNÍHO POHYBOVÉHO VÝVOJE V KOSTCE
– ZÁKONITÝ POHYBOVÝ VÝVOJ

SEZENÍ

Poloha na břiše:
3.-4. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na loktech a pánvi
6.-7. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na kloubech zápěstí a pánvi,
osvojí si opěrnou funkci rukou, lékař ji
ověřuje pomocí tzv. střemhlavého reflexu
9.-10. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na rukou a kolenou, který je předpokladem pro lezení a sezení,
začne si sedat na levou nebo pravou
polovinu zadečku a objeví šikmý sed
12.-16. měsíc: kojenec by měl být schopen
vzporu na rukou a nohou, tímto způsobem
objeví dřep a volný stoj
Poloha na zádech:
3.-4. měsíc: dítě leží rovně na zádech, ruce
se nad tělem spojují, dítě si s nimi hraje před
obličejem, pozoruje je a dává si je do úst, procvičuje si úchop a koordinaci očí-rukou-úst
6.-7. měsíc: dítě sahá po svých nožičkách,
procvičuje koordinaci očí-rukou-nohou-úst,
někdy zvedá hlavu z podložky, aby lépe dosáhlo na nohy - hovoří se o rychlém střídání

PŘEBALOVÁNÍ
Onemocnění kyčlí u dětí může být v kojeneckém věku zmírněno širokým balením,
kdy mají děti nohy široce roznožené od
sebe. Tak se může lépe vytvářet kloubní
jamka.

POLOHY TĚLA
Poloha na zádech je nejjistější poloha při
spánku. Je-li dítě vzhůru, měli byste je častěji
pokládat i na bříško. Děti, které hodně leží
na bříšku, se dříve vzpírají na rukou, mají silnější zádové svalstvo a dříve se plazí a chodí.
Polohy na zádech a na břiše představují nejlepší předpoklady pro tělesný vývoj, proto byste měli dítě střídavě pokládat na bříško a na záda.
Polohu na boku byste měli aplikovat
opatrně. Pasivní poloha na boku může
mít nepříznivé účinky na vývoj kyčlí, neboť vlivem této polohy se obě nohy
nacházejí vedle sebe a nikoli v rozložení nutném pro zdárný vývoj kyčlí.
- aktivně se dítě překulí na bok přibližně ve
4-5 měsíci a ze zad na bříško v 6-7 měsí-
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Neposazujte vašeho kojence. Vyčkejte, až dospěje k sedu sám od sebe.
Mnohé děti jsou posazovány už v době,
kdy ještě neumějí samy sedět, protože
k tomu ještě není vyvinuto jejich břišní
a zádové svalstvo. Následkem toho se děti
při sezení překulí na bok. Mnozí rodiče je
proto podepírají polštáři, aby sedět vydržely. Předčasné sezení je nebezpečné, může
způsobit poruchy páteře, protože páteř
bez odpovídajícího svalstva nedokáže dítě
udržet v sedu. V 5.- 6. měsíci si děti ještě
samy nesedají. V poloze na zádech a na břiše posilují ty svalové partie, které jim sezení
teprve budou umožňovat. Břišní a zádové
svaly, nejsou v tomto věku ještě natolik
vyvinuté, aby si dítě dokázalo udržet rovná záda. Některé děti si na základě příliš
časného posazování vyvinou druh pohybu,
který je označován jako posunování po zadečku. Tyto děti se posunují v sedě na zadečku nebo na ohnuté noze pod ním vsedě
směrem dopředu.

Dbáme
o Vaše

dítě

BABY R+R s.r.o.
tel.: +420 603 505 236
e-mail: inforrgroup@seznam.cz

w w w. b a b y r r. c z
1-2 s_Baby RR.indd 1

• U nás si vybere každý - více než 15.000
výrobků skladem
• Poštovné zdarma již při objednávce nad 850 Kč
• Bezplatná zákaznická linka 800 500 450
(od Po-Pá: 08:00 – 17:00)
• Člen APEK - certifikát kvality APEK
• www.pinkorblue.cz
Sleva 150,- Kč při nákupu nad 2.000,- Kč
Stačí zadat kód ROD 7334 při objednávce
Platí do února 2014

28.11.2013 21:38:51

napětí a uvolnění těla, tím se dítě učí obracet ze zad na bříško (obvykle v 6. měsíci
nejprve jen přes jednu stranu a asi o 4 týdny později v 7. měsíci i na druhou stranu),
jde o počátek pohybu z místa

POMŮCKY PRO DĚTI
Závěsná lehátka a houpací sítě pro
kojence
Závěsná lehátka a houpací sítě vývoji dítěte
v prvním roce života neprospívají. Dítě potřebuje rovnou, pevnou podložku, jakákoli
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nestabilní podložka je pro dítě nevhodná.
V prvních 3 měsících se vaše dítě zabývá
především spánkem a jídlem. Vykazuje
v pohybovém vývoji ještě tzv. reflexní chování a nejdůležitější je dbát na správnou
péči a vhodnou polohu v postýlce. Od 4.
měsíce má váš kojenec delší fáze bdění, ve
kterých si procvičuje rovné ležení na břiše
a na zádech.
Šátek na nošení
Šátky na nošení dětí jsou i u nás doporučovány jako ideální transportní prostře-

dek pro kojence v raném věku. Přitom
je zdůrazňován jako důležitý argument,
že díky šátku na nošení vzniká na delší
dobu úzký tělesný kontakt mezi dítětem
a rodičem. Důležité je ovšem zvolit správný moment, kdy dítě nosit. Jak můžete
posoudit, od jakého okamžiku a zda vůbec máte dítě nosit například v šátku?
1/ břišní svaly jsou pro sezení v šátku zralé
teprve tehdy, když vaše dítě dosáhne plného ohnutí těla - zvedá v poloze na zádech obě nohy nahoru, směřuje je k ústům

a při tom trochu zvedá hlavičku z podložky
2/ svaly zad jsou pro sezení v šátku zralé
teprve tehdy, pokud dítě zvládne plné natažení páteře, to znamená, že se v poloze
na bříšku opírá o dlaně, lokty jsou prohnuty a pánev zůstává ležet na podložce
3/ natahovače páteře jsou plně vyvinuty teprve tehdy, když se vaše dítě dokáže
obrátit po obou stranách ze zad na bříško
Tohoto vývojového stádia dosáhne většina
dětí v 7 měsících. Abyste předešli možné
jednostrannosti, měli byste uvazovat šátek

střídavě před pravou a levou kyčlí.
Houpací lehátko nebo dětská autosedačka
Houpací lehátko je sice pro dítě praktické a pohodlné, avšak dlouhodobé použití je nevhodné pro jeho tělesný vývoj
- brání mu v procvičování důležitých svalových skupin. Pokud se nechcete těchto pomůcek vzdát, měli byste dbát na
to, abyste je používali jen na kratší dobu.
Dětské autosedačky je nutno používat při
jízdě autem. Představují záležitost bezpeč-

nosti vašeho dítěte při cestování. Jakmile
jízda skončí, vaše dítě by nemělo ležet v sedačce.
Hopsadlo
Ve věku od 7. do 8. měsíce přejímají nohy
stále více váhu vlastního těla. Dítě přitom
stojí zpočátku pouze na špičkách. Pouze
dlouhodobým zatížením vahou vlastního
těla ztrácí tento stoj na prstech a naučí se stát na celém chodidle. Pokud dítěti
odejmete prostřednictvím hopsadla váhu
vlastního těla, pouze obtížně přechází ze
stoje na prstech. Chybí mu k tomu potřebné zatížení, aby se naučilo stát na celém
chodidle. V krajním případě může dokonce dojít k takzvanému postavení nohou na
špičkách. V 10. měsíci se dítě učí volně stát
a procvičuje udržení rovnováhy těla. Aby si
mohlo osvojit rovnováhu, potřebuje zase
váhu těla k zatížení celých chodidel.
Chodítko
Je známo, že osmiměsíční dítě už umí natahovat nohy, ale krátkodobě ještě převládá stoj na špičkách prstů. Normálně tento
stoj na špičkách stále více ustupuje, jestliže
dítě zatěžuje chodidla celou svou vahou.
Chodítka tedy brání normálnímu stoji na
chodidlech a dále způsobují, že stoj na prstech přetrvává déle, než je obvyklé. Porto
jej pediatři doporučují používat až pro děti,
které již začínají samy běhat a chodítko je
tedy prvek bezpečnostní.
Krosna na dítě
Krosna na dítě je praktický dopravní prostředek. Bez obav ji však lze použít teprve
tehdy, když se dítě začne samo posazovat
a delší dobu si hraje v sedě, protože krosna
na dítě je vlastně sedátko. Krosnu na dítě je
lze bezpečně doporučit v 10 měsících.
Ohrádky
Ohrádky jsou z bezpečnostního pohledu
důležité. Musí být ale dostatečně stabilní
a dno může tvořit i samotná podlaha. Jakmile se dítě naučí plazit, ohrádka jeho volnost pohybu silně omezuje. Chodit se lépe
naučí u nábytku a pevných předmětů.
Kočárek
I dnes je stále nepostradatelný, třebaže
u přírodních národů jsou miliony dětí nošeny v náručí, na klíně, na zádech nebo na
kyčli. Určitě to ale neznamená, že byste se
měli obejít bez kočárku. Při jeho výběru
buďte opatrní, zvolte ten, který vám bude
nejlépe vyhovovat.

Zdroj: pediatrie-mignon.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Svět nejmenších

MÁTE VYBRANÝ

KOČÁREK?
Ačkoliv existují rodiny s alternativním přístupem k životu, které se neobejdou
bez kočárku, většina z nás si to stěží dovede představit. Plánujete-li miminko,
bude vaším pomocníkem minimálně dva roky a je velmi důležité, jestli vyberete
ten správný. Podle čeho ale vlastně vybírat?
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Důležitým kritérime samozřejmě je, pro
jaké miminko je kočárek určený a kde ho
budete použivat. Jistě je velký rozdíl, pokud bydlíte v lokalitě s krásnými asfaltovými
chodníčky, anebo u lesa, kam budete chodit na procházku nejčastěji. Jiný kočárek
pak budete potřebovat pro novorozence,
jiný pro batole. Pojďme tedy vybírat…

CO ŘÍKÁTE NA KOMBINOVANÉ
KOČÁRKY?

PRVNÍ PŘÍJDE NA ŘADU
HLUBOKÝ KOČÁREK

KOMBINOVANÉ KOČÁRKY
S HLUBOKOU KORBOU

Do doby než dítě začne samostatně sedět (cca 6 měsíců věku) ho většina rodičů
ukládá do tzv. jednoúčelového hlubokého
kočárku. Jeho výhodou je houpání, kterým
můžete miminko často uklidnit a uspat.

Základem těchto moderních, populárních
a nejrozšířenějších kočárků je dobrý podvozek, který vyhovuje vašim potřebám.
K podvozku jsou obvykle v ceně dodávány tzv. adaptéry, jež k němu umožňují při-

A nevýhodou je skutečnost, že dítě z něj za
několik měsíců vyroste.

Druhou a velice rozsáhlou skupinou jsou
kombinované kočárky, které se dále dělí na
2 základní podskupiny:

pnout hlubokou korbu, sportovní sedačku
či autosedačku. Některé korby se navíc dají
v autě použít místo autosedaček, ovšem
ve srovnání s klasickou autosedačkou jsou
z hlediska bezpečnosti zcela nedostatečné.
K většině podvozků je nabízena sportovní
sedačka, jindy ji musíte koupit samostatně.
Zpravidla bývá tato část kvalitně vyrobena,
a vydrží vám tak do doby, než se vaše dítě
obejde bez kočárku. Výrobci sportovních
sedaček nabízí i širokou škálu příslušenství,
například v letních slunných měsících pravděpodobně budete potřebovat slunečník.
Naopak v zimě může vašeho cestovatele
zahřát fusak nebo nánožník.
Hluboké lůžko (korba) nebývá obvykle za-

hrnuto do ceny podvozku. Nezbude vám
tedy nic jiného než ho dokoupit. Cena
korby je ovšem podstatně nižší, než kdybyste kupovali stejně kvalitní jednoúčelový
hluboký kočár. Vhodně vybraný podvozek
může navíc dítěti navodit srovnatelný pocit
z houpání jako u klasického jednoúčelového kočárku. Dodávané příslušenství k přídavným hlubokým lůžkům je takřka stejné
jako u jednoúčelového hlubokého kočárku
např.: síťka proti hmyzu, pláštěnka, deka,
nánožník. Velice populárním doplňkem
bývá také přebalovací taška, která se dá
navíc barevně sladit s kočárkem.

PODVOZEK A AUTOSEDAČKA
SKUPINY 0, 0+
Mezi rodiči, jež vlastní automobil, se kombinace podvozku a autosedačky stala velice
oblíbenou (tzv. cestovní systém). Dokáže
totiž velice usnadnit přepravu vašeho malého pasažéra, pokud dítě usne v autě, můžete jej jednoduše s autosedačkou přemístit na podvozek bez nutnosti vzbuzení. Tato
poloha je pro dětskou kostru náročnější
než obyčejný leh, nedoporučujeme tak pobyt dítěte v autosedačce po delší dobu.

KOMBINOVANÉ KOČÁRKY
S VLOŽNOU TAŠKOU
Princip této skupiny spočívá ve speciální
konstrukci, kterou lze přizpůsobit potřeb-
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né funkci. Nemusíte tak dokupovat žádné
další komponenty. Kombinované kočárky
bývají kvůli své složitější a mohutnější konstrukci těžší. Přeprava dítěte v přenosné
tašce je vhodná již od narození. Zpočátku
dítě v tašce leží. Jakmile se mu zachce pozorovat okolí ze sedu, můžete konstrukci
těchto kočárků jednoduše přenastavit.
Mnozí rodiče si u takovýchto druhů kočárků vychvalují, že mohou dítě bez problémů přenést kamkoliv v této tašce. Jiným
se jeví jako nevhodná, protože ani taška
s kvalitním pevným dnem a bohatým polstrováním nemůže miminku přinést takové
pohodlí jako hluboké lůžko či jednoúčelový
hluboký kočárek. Až se miminko nevejde
do vložné tašky, můžete z kočárku vytvořit
sportovní sedačku. Vložnou tašku přitom
nemusíte vyhazovat, neboť někteří výrobci
ji umožňují předělat na fusak. Ovšem komfort takto vytvořené sportovní sedačky stále
pokulhává za klasickými sportovními kočárky či sportovními sedačkami s víceúčelovým
podvozkem. Jejich další nevýhodou je vyšší
hmotnost.

KDY JE ČAS NA SPORTOVNÍ KOČÁREK?
Když se vaše dítě již nevejde do hlubokého
kočárku, začnete přemýšlet co dál. V tomto okamžiku budete mít na výběr mezi klasickým sportovním kočárkem a golfovými

holemi. Co si tedy vybrat? Odpověď na
tuto otázku není tak jednoznačná, jak by
se mohlo na první pohled zdát. Sportovní
kočárek poskytuje dítěti větší pohodlí (více
prostoru, lépe polohovatelná záda). V zimním období budete za svůj sporťák obzvlášť
rádi, protože tyto kočárky jsou vybaveny
kvalitnějšími (většími) kolečky, se kterými
je jízda po zasněženém chodníku snadnější. Golfky jsou ve srovnání se sportovními
kočárky mnohem lehčí. Tyto kočárky jsou
zcela postačující na letní přejíždění ve městě a při nákupech. Pokud budete chtít jet
s dítětem na dovolenou, zaberou golfky
v kufru automobilu menší prostor. Z výše
uvedených vlastností sportovních kočárků
a golfových holí je zřejmé, že je nelze jednoduše srovnávat. Většina rodičů si pořídí
golfové hole i sportovní kočárky, přičemž
každý z nich používá pro jinou roční dobu
nebo místo.

CO JE DNESKA „IN”?
Mnoho rodičů dává přednost systému 3
v 1, což je asi ta nejlepší varianta z hlediska
pořizovací ceny kočárku a pohodlí dítěte.
Nemusíte kupovat 2 různé kočáry, navíc
někteří výrobci umožňují namontovat na
podvozek autosedačku.
Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: ondalek.cz, e-mimino.cz

Kabelky pro maminky
a přebalovací tašky najdete
v našem e-shopu www.mimmo.cz

V ČR a na Slovensku zastupujeme tyto značky:
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Domexim

Zippy Waves
Pokud potřebujeme klid a inspiraci jdeme k moři
a naše oči sledují, jak se vlny přelévají.
Moře je svoboda, svěžest, upřímnost
a to je začátek všeho, kolébka života.
Možná to je důvod, proč je něco tak magického
a zároveň jednoduchého skrytého v dunění vln.
Nová kolekce Zippy Waves je inspirována právě
motivem vlny. Je to jako přání svobody, svěžesti
a upřímnosti.

SILVER PLUS
TECHNOLOGIE
je použita ve výrobním
procesu garantující čistotu,
svěžest a nenáročnost
na čištění. Struktura vlákna
je chráněna SILVER PLUS
silver ionovou technologií,
která chrání průniku špíny
a různých nepříjemných
pachů do vlákna.

kočárek je opatřen
ochranou vrstvou
s iony stříbra

iony stříbra
obklopí
bakterie

bakterie jsou
zničeny a zápach
je tak eliminován

www.domexim.cz
Domexim a.s., Masarykova 59, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 511 143, email: info@domexim.cz

Svět nejmenších

VYBERTE HRAČKU,

KTERÁ POTĚŠÍ
Vánoce jsou za dveřmi a vy si jistě lámete hlavu, čím letos uděláte největší
radost? Co bude tím pravým vánočním, dárkem? Panenka, autíčko, nebo
nějaká převratná vánoční novinka?

8 ZÁSAD PRO KOUPI HRAČKY
1.
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Kvalita hračky - ta se těžko na první
pohled pozná a obvykle nám ji prověří až naše děťátko, ale i tak je možné
si všimnout věcí, které by nás měly
varovat. Pokud z hračky už v obchodě např. lezou nitě, vypadají opotřebovaně, či chatrně, asi by stálo za to

2.

podívat se někam jinam. Možná vám
pomůže i oblíbené lidové rčení „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci”.
Hračka by měla být pro dítě atraktivní
- měla by mít pestré barvy, zajímavé
tvary, nápaditý design. V ideálním případě je dobré hračku nenápadně kon-

3.

zultovat s dítětem (podle věku dítěte
vás asi napadne nějaký trik - např. že
se jen tak díváte a vybíráte hračku pro
kamaráda). Když dítě hračka nezaujme ani v obchodě, těžko tomu bude
doma jinak.
Materiál hračky – obecně je dobré vybrat co nejširší zastoupení materiálů

4.

5.

6.

7.
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(dřevo, látka, kov, plast). U všech hraček to ale samozřejmě neplatí. Také
musíte mít na zřeteli, že pro dítě bude
atraktivní takový materiál, se kterým
se třeba ještě u hraček nesetkalo.
Víceúčelovost hračky - jedna ze zásadních věcí - hračka by neměla být jen
hezká a k jednomu účelu, ale zároveň
by měla nabízet více možností využití.
Jednoduchost hračky - hračka by neměla být s přílišnými detaily, aby dítě
bylo nuceno svou fantazií hračku dotvářet.
„Nehotovost” hračky – tento pod
úzce souvisí
spodem předešlým.
Ideální je hračka, která není hotová
a hotovou se stane teprve za přispění
dítěte. Skvělé jsou hračky, které dítě
ponoukají k jejímu dotváření (pokud
možno k opakovanému). Takovými
bývají různé skládanky, stavebnice
apod.
Hračky rozvíjející osobnost dítěte např. sociální dovednosti (panenky),
jemnou motoriku (práce rukou, prstů - stavebnice, šněrovadla), hrubou
motoriku (pohyb nohou a celého těla
- odrážedla), poznání světa (knížky,
písmenka, čísla,...), logické myšlení
(hry, hlavolamy), představivost (sklá-

dačky)...
Pokud možno co nejpestřejší rozložení hraček - pro komplexní rozvoj
osobnosti je důležité co nejpestřejší
výběr hraček. I když se asi shodneme,
že puzzle jsou výborné, je lepší místo deseti hraček na stejném principu
(byť s jiným obrázkem), opatřit dítěti
každou hračku typově odlišnou, aby
tak mohlo rozvíjet všechny složky své
malé osobnosti.
Jak vybrat dobrou hračku?
Velkou roli hraje několik kritérii. Tím hlavním je samozřejmě:

8.

VĚK DÍTĚTE
0-1 MĚSÍC
Čerstvě narozené miminko si ještě příliš nehraje. Je to jednak tím, že vidí právě jen na
vzdálenost své ruky a vnímá pouze velmi
kontrastní barvy (černou, bílou, červenou).
Úchopový reflex se navíc teprve objevuje,
takže žádnou hračku v ručičce neudrží.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Nejlepší hračkou pro něj budete vy sama
Miminko už vnímá váš obličej a velmi ho
zajímá. Těší se z vaší blízkosti. Mluvte na
něj, povídejte si s ním a buďte mu nablízku.

2-3 MĚSÍCE
Nastupuje období prvních opravdových
hraček, i když si nedělejte iluze, že některé vaše děťátko ještě zabaví na delší dobu.
Nicméně v této době již dítě začíná lépe
ovládat své končetiny. Opakuje pohyby,
které jsou mu příjemné a způsobují mu
radost. Na konci třetího měsíce se rozvíjí
zrakově-pohybová koordinace.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Koordinaci zraku a pohybu se kojenec
učí pozorováním pohyblivých předmětů,
kterých se může dotýkat. Nejvhodnější
jsou hrazdičky se zavěšenými hračkami
nad postýlkou. Houpající se předměty vyvolávají snahu dítěte plácnout do nich,
aby je rozhýbalo. U miminka se tak rozvíjí
schopnost ovládat svoje tělo i vědomí, že
svět kolem sebe může částečně ovlivnit.
Pokud dítě leží na bříšku, podržte mírně
nad jeho zorným úhlem hračku kontrastních barev, která vydává jemný zvuk. Dítě
se pokusí zvedat hlavičku, aby se na lákavý
předmět podívalo. Procvičování této aktivity ‚posiluje‘ krční i žeberní svaly a také
hrudníček. Podpoříte tím u něj správné
dýchání, které potřebuje, aby se naučilo
mluvit.

Kvalitní dřevěné české hračky,
nejlepší volba pro Vaše dítě.

DETOA Albrechtice s.r.o.
Jiřetín pod Bukovou 6
468 43 Albrechtice v Jizerských horách

WWW.DETOA.CZ

Svět nejmenších

4 – 6 MĚSÍCŮ
Hra už pro vaše děťátko začíná mít klíčový
význam. Nastává období, kdy chce všechno
prozkoumat, většinou ovšem pusinkou.
Kromě toho ho fascinují také zvuky, které
samo vydává, např. broukání. Začíná být
fyzicky aktivnější a společenské.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Pokud je to bezpečné, dovolte nemluvněti prozkoumávat svět ústy. Ujistěte se,
že všechny předměty, které ‚ochutnává‘,
jsou čisté a dost velké na to, aby nehrozilo jejich polknutí či vdechnutí. I když se

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Pro vaše miminko se najednou každý předmět v bytě stává potencionální hračkou. Už
má sílu dosáhnout na věci ve své výškové
úrovni a dovede uchopit i malé předměty.
V tomto období je důležité odklidit z jeho
dosahu léky, jídlo pro pejska a ostatní věci,
které by mohly být pro něj nebezpečné.
Vaše miminko už také vnímá slova,
pokud
je
pravidelně
říkáte.
Vymyslete hru, kdy budete opakovat určitá slova a činnosti. Položte do půlkruhu
kolem miminka různé objekty a zeptejte

smyslové, jazykové a jemně motorické
schopnosti. Začíná si hrát ‚napodobovací‘
hry.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
V tomto období rádo vysypává předměty z nádoby a pak je do ní opět pokládá.
Pořiďte mu krabici naplněnou čímkoli, co
může vysypat na zem (a neublíží si při tom).
Využijte jeho přirozené snahy ukládat předměty zpět do krabice a naučte ho tímto
způsobem samostatně uklízet. Rozvoj jeho
smyslových schopností podpoříte tím, že
mu nabídnete sadu plastových hrníčků,
které do sebe zapadají, nebo kroužky různých velikostí. Miminko si také oblíbí neustálé opakování stejných her s prsty a rukama, které doprovodíte říkankou nebo
písničkou. Povzbudíte tím u něj rozvoj řeči.
Kolem 12. měsíce se mu začnou líbit napodobovací hry, třeba s hračkářským telefonem, panenkami nebo zvířátky. Také vás
více včlení do svých her. Umí už používat
‚pracovní nástroje‘. Proto ho zaujmou hračky, kdy může různé tvary zatlouct dřevěným
kladívkem do správných otvorů. Užívejte si
jeho nadšení pro hru s ním.

13 - 18 MĚSÍCŮ
Vaše děťátko už poměrně jistě chodí. Už
dokáže se vším manipulovat, vše otevřít,
zavřít, rozvázat. Má radost ze všeho, co
může tahat za sebou. Začínají ho zajímat
knížky a skládanky.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:

dítěti začnou prořezávat zoubky až za několik měsíců, hračky různých tvarů a povrchů na kousání jsou nyní velmi vhodné.
Můžete koupit velký a lehký míč a koulet ho k miminku - je to skvělý způsob,
jak posílit jeho fyzický vývoj a koordinaci.
Společné hry, jako je schovávání tváře za
dlaně či hra na ‚kuk‘, začínají být pro něj
atraktivní kolem 5. měsíce.

7-9 MĚSÍCŮ
A miminka se stalo batolátko, což znamená, že se velmi rychle batolí, leze, plazí se
a sedí. Tím se jeho prostor pro hru výrazně zvětšil. Jemná motorika mu umožňuje
uchopit i malé věci.
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se ho: „Kde je kartáč? Kde je lžíce? Kde
je míč?“ atd. Jednoduché hry a obrázková leporela s krátkými básničkami jsou
pro tento věk už velmi vhodné. Pozornost miminka upoutá i nerozbitné zrcadlo
umístěné v jeho výškové úrovni. Když hází
malé měkké předměty na zem nebo bouchá do věci, je to pro něj úžasná legrace.
V tomto věku si oblíbí také hry jako ‚Vařila
myšička kašičku‘ nebo hru na schovávanou
s různými předměty. Ukryjte je tak, aby je
dítě lehce našlo.

10-12 MĚSÍCŮ
Batolátko už nám začíná chodit, všude se
postaví, na vše dosáhne. Rozvíjejí se i jeho

Jistě to budou hračky na kolečkách, které
dítě tahá za sebou. Radost mu udělají hračky, které se dají skládat na sebe nebo do
sebe zasouvat (kostky, kelímky a navlékací
kroužky, matrjošky). Určitě nezapomeňte
na ilustrované knížky z odolného a bezpečného materiálu, dětské barvičky a motivy
k vybarvování, nebo třeba dřevěná či gumová autíčka a hudební hračky (tamburína,
bubínek, rolničky).

18 MĚSÍCŮ AŽ 2 ROKY
Vaše děťátko už je osobnost, která má svůj
názor, nejvíce ho teď baví, když může vytvářet různé tvary, vyluzovat zvyky a rozvíjet
svoje dovednosti.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Pro holčičky jistě panenky, pro kluky autíčka. Pro obě pohlaví pak hračky třídící
a navlékací (rozpoznávání tvarů a manuální zručnost), hudební hračky (pianko,

Hračka Vánoc 2013
a mnoho dalších
v katalogu

Garance
nejnižší ceny

při nákupu nad 250 Kč

při nákupu nad 500 Kč

platnost do 31.3.2014

platnost do 31.3.2014

SEZNAM PRODEJEN

www.hmstudio.cz

Hm
Studio
Hračky

AVION Shopping Park, Skandinávská 2, BRNO, 619 00 | Campus Square, Netroufalky 770/14, BRNO, 625 00 | OC FUTURUM, Vídeňská 100, BRNO, 619 00 | Nákupní centrum
Géčko, České Vrbné 2360, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 11 | Dobrovského 3680, FRÝDEK MÍSTEK, 738 01 | Rašínova třída 1669, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02 | Svobody 27, CHEB, 350
02 | Panská 109, JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01 | T. G. Masaryka 9, KARLOVY VARY, 360 01 | Křížová 16, KLATOVY, 339 01 | OC Retail Park, Jičínská 1418, MLADÁ BOLESLAV,
293 01 - OUTLET PRODEJNA - STÁLÝ VÝPRODEJ HRAČEK ZA NEJNIŽŠÍ CENY! | Olomouc City, Pražská 255, OLOMOUC, 779 00 | FORUM NOVÁ KAROLINA, Jantarová 3344/4,
OSTRAVA 2, 702 00 | Palace Pardubice, Masarykovo nám. 2799, PARDUBICE, 530 12 | Klatovská třída 26, PLZEŇ, 301 26 | Plzeň Plaza, Radčická 2, PLZEŇ, 301 00 | OC Atrium
Flóra, Vinohradská 2828/151, PRAHA 3, 130 00 | OC Novo Plaza, Novodvorská 994, PRAHA 4, 142 00 | OC Nový Smíchov, metro Anděl, Plzeňská 233/8, PRAHA 5 - Smíchov, 150 00
| Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, PRAHA 9, 190 93 | Pražská 14, PŘÍBRAM, 261 01 | OC MAXIM Strakonice, Bezděkovská 30, STRAKONICE, 38601 | OC Pasáž Atlantis,
Třída 9. května 640, TÁBOR, 390 01 | Prostřední 39, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 686 01 | OC ZLATÉ JABLKO, Náměstí Míru 174, ZLÍN, 760 01 | Velká Michalská 185/3, ZNOJMO, 669 02

Svět nejmenších

xylofon, bubínek, trubka), případně hračky, do kterých se dá bouchat (prkénko se
zatloukacími kolíky) Radost jim uděláte
i třeba houpacím koněm, nebo odstrkovací
motorkou. Pro tuto věkovou kategorii jsou
na předvánočním trhu zajímavé novinky.
Například mluvící autíčko, které umí i počítat, nebo třeba hroch, který ho naučí rozpoznat hudební nástroje.

by neměly ani knížky (pohádky, jednoduché encyklopedie, knihy s hádankami a vyplňovačkami, omalovánky. V dnešním přetechnizovaném světě pak budou jistě děti
toužit i po dětském tabletu či notebooku.

zabaví holčičky na velmi dlouhou dobu. Zajímavou novinkou je i strategická fotbalová
hra podobná šachům, která se ale hraje na
fotbalovém hřišti s figurkami hráčů.

BEZPEČNOST
5 AŽ 7 LET
Předškolaček už bude náročnější a výběr
hraček bude jistě ovlivněn tím, co kolem
sebe vidí i co mu předkládá reklama. Větši-

2 ROKY AŽ 3,5 ROKU
Malí neposedové čím dál více
upřednostňují hry na něco.
Na obchod, lékaře, nebo
prodavačku. Čím dál více
toho také umí vytvořit a víc
je to baví.

Dalším kritériem při výběru hraček je samozřejmě bezpečnost. V obchodech je
bohužel spousta hraček, které nevyhovují
zdravotním kritériím. Podezřelé jsou hlavně
hračky bez označení výrobce
či distribuční sítě, které už na
první pohled vypadají lacině
a nekvalitně. Jistou záruku,
že hračka dítě neohrozí je
označení CE=výrobek splňuje
všechny evropské normy pro
bezpečnost.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
V tomto období jsou to, jak
už jsme říkali hry na dospělé
a na pohádky, Radost dětem
udělají hračky jako obchod,
lékař, kadeřník a princezny,
nebo třeba dětské potřeby
pro domácnost (smetáček
a lopatka, žehlička, nádobíčko, rýč a dětské kolečko na
zahradu), které dovolí dětem
pracovat, když pracujete vy.
Neměla by chybět stavebnice, která dítě v tomto věku
už zabaví na celé hodiny.
Na spaní jistě každé děťátko ocení pěkného plyšáčka.
Pořídit mu můžete i elektronického mazlíčka, nebo první
fotoaparát.

3,5 ROKU AŽ 5 LET
Vaše dítě už má za sebou
zřejmě školkovou zkušenost
a jeho nároky na hračky už
budou jiné. Upřednostní
hračky, se kterými si múže
hrát a vámi společně, případně se sourozenci.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Určitě mu udělá radost zdravotnický kufříček, nebo třeba kadeřnická souprava.
Vzhledem k tomu, že jeho motorika už je
mnohem lepší, jistě také sportovní náčiní
- obruč, švihadlo, kroužky, kuželky, hokej
i kolečkové brusle. Nezapomeňte ani na
tabule a křídy, magnetickou tabuli, koberec se silnicemi a dopravními značky a na
jednodušší konstrukční stavebnice. Chybět
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nou z hraček, které jsme nabízeli pro nižší
věkovou kategorii, se mu ovšem také zavděčíte.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Kromě toho ho určitě potěší i společenské hry (při kterých se hází kostkou nebo
se musí počítat, stolní fotbal) elektrický
vláček, případně hračky na klíček. Rádo si
vyzkouší řemeslnické práce a stroje (navlékání korálků, dětský tkalcovský stav). Oblékací panenky s oblečky a módními doplňky

POMOCNÍK PŘI VÝCHOVĚ
Správně zvolená hračka skvěle
rozvine osobnost vašeho dítěte K rozvoji emocí jsou jistě
ideální plyšáci. Děti se s nimi
rádi mazlí a hladí jejich měkké kožíšky, svěřují jim svá tajemství a zahání s nimi noční
můry. Na oblíbeného plyšáčka
si potom vzpomenou i v dospělosti
Stolní hry rozvíjejí zdravou
soutěživost, umění vyhrávat
i prohrávat, spojují celou rodinu.
Strategické hry fascinují promyšleným příběhem (Carcascone, Osadníci z Katanu),
dětí mají možnost něco nového vybudovat a prožívat
příběh.
Naučné hry (Česko, Otázky
a odpovědi, Scrable, Slova,
Kvíz, letošní novinka Základka atd.) učí dítě vědomostem
a dovednostem.
Postřeh a paměť rozvíjejí interaktivní hračky, ale i obyčejné pexeso. Míče,
vozíčky, kočárky, tahací hračky pomáhají
rozvíjet koordinaci svalů a dítě získává jistotu v pohybu Vkládání tvarů, lego a podobné stavebnice, stejně jako navlékání korálků rozvíjejí jemnou motoriku. Stavebnice,
tabule, hudební nástroje, barvy rozvíjejí
kreativitu.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Malysvet.cz, Mahracka.cz,
pppbruntal.cz

Přenosné

MAXIDVD
MAXPAD 7

představuje naučný tablet pro děti s možností
rodičovské správy a snadným intuitivním ovládáním. Přístroj obsahuje
vzdělávací aplikace Dopravní výchova, Malý záchranář a Animovaná první
pomoc, které byly vytvořeny ve spolupráci s pedagogy a záchranáři. Tablet
zahrnuje i výuku angličtiny a hry pro celou rodinu. Rodiče mohou stanovit dítěti
dobu jeho používání či mu povolit přístup jen k určitým aplikacím. K dispozici je
i přepnutí mezi dětským a rodičovským módem. Tablet je vybaven silikonovým
pouzdrem a tvrzeným sklem.
Cena od 2 699 Kč (kasa.cz)

Přenosné MAXIDVD do auta je ideální
volbou pro rodiny, které rády cestují
a potřebují děti během jízdy zabavit. V autě se
jistě hodí brašna na uchycení, dálkové ovládání a speciální
adaptér. Do přístroje lze vložit nejen DVD a CD, ale i paměťové karty
či flash disk. Přístroj je vybaven otočným displejem, příjemným LED
podsvícením, zabudovanými reproduktory a sluchátkovým výstupem.
Cena od 2 399 Kč (kasa.cz)
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dítě? S novou dětskou
e sháníte ten pravý dárek pro vaše
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barvách a vyzdobe
Kolekce je provedena ve veselých
S dětským foťákem

MAXITELKA

MAXIFOTO

svými hravými barvami snadno
zapadne do dětského pokojíčku.
Vybrat si lze z pěti barev a dvou
úhlopříček 56 cm/60cm. Televize
umožňuje vysílání natočit nebo
jej pozastavit, prohlížet si rodinné
fotky, sledovat videa nebo
poslouchat hudbu. Nechybí ani
časované vypnutí či dětská pojistka.
S koupí MAXITELKY získáte
prodlouženou záruku 40 měsíců.
Cena od 4 499 Kč - 56 cm;
4 999 Kč - 60 cm (kasa.cz).

MAXIMP3

Stylový přenosný MP3 přehrávač MAXIMP3 bude pro
vaši ratolest ideálním společníkem zejména při sportu,
rodinných výletech či během cesty do školy. MAXIMP3
si můžete pořídit v oranžové, fialové a modré barvě.
Do zařízení se vejde až 4GB a muziku do něj snadno
přetáhnete pomocí USB kabelu. Nechybí ani rádio.
Přehrávač disponuje LCD displejem s podsvícením.
Samozřejmostí jsou přiložená sluchátka.

vaše dítě vytvoří rychle a snadno
kvalitní fotografie či video,
které si může ihned prohlédnout na LCD displeji. Děti
si užijí také kupu zábavy
s fotorámečky Maxipsa Fíka,
kterými si mohou ozdobit své první
fotografické úlovky. Ergonomický
tvar foťáku umožňuje pohodlné
držení a snadné zaměření
snímků. Má také dva hledáčky,
aby i menší děti nebyly nuceny
při focení přivírat oko. Fotoaparát je
vyroben z odolného plastového skeletu a vybaven textilním ouškem. Fotografie či video z přístroje
lehce přetáhnete do počítače pomocí SD/SDHC karty či
USB kabelu.
Cena od 1 499 Kč (kasa.cz)

Cena od 899 Kč (kasa.cz)

MUFO
Létající
étající MAXI KORÁB MUFO představuje
hračku, kterou lze ovládat dálkovým
ovládáním. MUFO se skládá
z celouzavřené odolné pěnové
konstrukce a vestavěné vrtule
uprostřed. Nemusíte se bát, že by vrtule
vašemu dítěti jakkoli ublížila, její pohonná síla je
totiž velmi malá. Dolet přístroje je 8 – 12 metrů a výdrž 6-8 minut. Nabíjí se
USB kabelem.
Cena od 1 499 Kč (kasa.cz)

MAXIHRY a MAXIFOTOHRY
Kapesní MAXIHRY a MAXIFOTOHRY lehce zabaví každé dítě. Díky své nízké
váze a malým rozměrům je můžete mít stále při sobě. MAXIHRY 181, 180,
150 a 60 se liší počtem her, velikostí LCD displeje, způsobem napájení,
možností zapojení sluchátek a také vzhledem. Kapesní hra MAXIFOTOHRY
pak umožňuje hrát nejen hry, ale zároveň i fotit a natáčet video. Díky
zabudované kamerce, dotykovému barevnému displeji a pohybovému čidlu
si děti užijí při hraní ještě více zábavy.
Cena od 599 Kč (kasa.cz)

Svět nejmenších

TAKÉ VÁS
TRÁPÍ
DĚTSKÝ
KAŠEL?
„Kašel je častým a důležitým příznakem onemocnění dýchacího ústrojí,“ říká MUDr. Jana Rydlová,
primářka dětské léčebny. „Nejčastěji je vyvolán
změnami v nosohltanu, hrtanu a průduškách.“

Asi málokterá maminka je ochuzena o zkušenost s dětským kašlem. Také se právě z vaší
postýlky celou noc ozývalo kašlání a vy právě stojí ve frontě v lékárně? A teď pozor,
jestli pak víte, co odpovíte na otázku paní
lékárnice? Trápí dítě suchý, či vlhký kašel?
Má vykašlávat, nebo je zapotřebí kašel tišit?
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ROZLIŠUJEME TYTO DRUHY KAŠLE
•
•

•
•

suchý, dráždivý, který dítě vyčerpává,
namáhá jeho hrudník a břišní svalstvo.
vlhký s tvorbou hlenovitého až hnisavého sekretu (tzv. sputa). Malé děti neumějí vykašlávat a tak hleny polykají.
hrubý, štěkavý až chraptivý kašel je typický pro zánět hrtanu
zajíkavý, připomínající zakokrhání kohouta se vyskytuje výjimečně i dnes, jde
o černý (dávivý) kašel

Příčinou akutního kašle je většinou akutní
zánět horních nebo dolních cest dýchacích, trvá-li kašel déle než 3 týdny, mluvíme o kašli protrahovaném. Kýchání, rýma
současně s kašlem svědčí často pro banální
infekci horních dýchacích cest. Pro záněty
průdušek a plic je typický na začátku onemocnění suchý, dráždivý kašel, který se
během nemoci mění na vlhký. Často mívají děti horečku, někdy i dušnost. Objeví-li se kašel náhle v souvislosti s jídlem, je
podezření u dítěte na vdechnutí (aspiraci)
potravy.
Dráždivý, suchý kašel, který vzniká v záchvatech více v noci nebo po námaze se vyskytuje u průduškového astmatu. Pro toto
onemocnění jsou typické stavy ztíženého
dýchání také spíše v noci a po námaze.
Pro lékaře je velmi důležité, když maminka
kašel důkladně popíše a neopomene zdůraznit případně další příznaky onemocnění
jako je horečka, bolesti v krku, zvracení
apod.

KDY JE TŘEBA ZAJÍT K LÉKAŘI?
Obecně platí, že čím menší dítě, tím je
třeba být ostražitější. I u tzv. obyčejného

„nachlazení“ se může stav zkomplikovat
například zánětem středního ucha nebo
zánětem průdušek. U větších dětí zvládnou
často maminky kašel při zánětu horních
cest dýchacích (rýma, suchý kašel, škrábání
v krku) vyléčit samy.
Léčba jednotlivých druhů kašle se řídí samozřejmě základním onemocněním. Je
třeba zdůraznit, že kašel u dítěte nelze
podceňovat, zvláště trvá-li již několik dnů
nebo je doprovázen dalšími příznaky jako
je horečka, zvracení, ztížené dýchání atd.
a ihned nechat dítě vyšetřit dětským lékařem! Samotné vyšetření není nijak bolestivé. Je nutné s lékařem spolupracovat a
informovat ho, jak dlouho trápí dítě kašel,
jestli je provázen teplotami, rýmou, bolestmi v krku, hlavy.

MŮŽEME KAŠLI PŘEDEJÍT?
V rámci prevence onemocnění dýchacích
cest, která jsou příčinou různých druhů
kašle, je kladen důraz na pravidelnou tělesnou aktivitu, cvičení, které zvyšují tělesnou
zdatnost
a výkonnost dětí. Důležitá je rovněž správ-
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K dostání bez předpisu v lékárně.
K vnitřnímu užití. Před použitím čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití léčivého přípravku a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Účinná látka: Hederae helicis folii extractum siccum.
*NaturaMed Forschung und Praxis, 5/2009, volume 24.
**Kontraindikace: Lék PROSPAN je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku.
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ná výživa a pobyt dětí v lázních, kde je velmi příznivé klima právě pro děti s častými
onemocněními dýchacích cest.

MŮŽEME NA VLHKÝ KAŠEL
ZAKOUPIT V LÉKÁRNĚ NĚJAKÝ
PŘÍPRAVEK SAMI BEZ RECEPTU?
Existuje samozřejmě široká škála přípravků
vhodných na kašel. Výhodou je tekutá forma, tedy komfort pro pacienta s obtížemi
při polykání.

JAK SI MÁME PORADIT SE
SUCHÝM KAŠLEM?
Suchý kašel je třeba zklidňovat tlumícími
léky. Na vlhký druh kašle se používají léky
rozpouštějící hleny, které se pak snadno vykašlávají a uvolňují se tak průdušky. Dnes
se dává v léčbě nekomplikovaných případů
kašle přednost nekodeinovým lékům, které
nevedou k útlumu dechového centra.
Zdroj: MUDr. Jana Rydlová, primářka
dětské léčebny Lázně Luhačovice a.s,
Doktorka.cz
Foto: SAMphoto.cz

VÁNOCE

A DĚTSKÁ BŘÍŠKA
Ke štědrovečerní večeři v českých rodinách neodmyslitelně patří smažený
kapr nebo řízek s bramborovým salátem, v hojném množství je obvykle
napečeno vánoční cukroví. Lákavé nabídce se těžko odolává, a tak může
především děti z přemíry sladkého a tučného jídla pořádně bolet bříško.
Zkuste proto tentokrát připravit Vánoce nejen chutně, ale i zdravě. Není přitom nutné se čehokoliv vzdávat, nemusíte ani měnit připravené štědrovečerní menu. Stačí si trochu pohrát s ingrediencemi a můžeme mít Vánoční
dobroty snadno podle zásad zdravé výživy.

Svět nejmenších

„Vše začíná při nakupování, kdy je důležité nenechat se zlákat výhodnými slevami
a nakoupit pouze takovou kvalitu a tako-

zdravým zpestřením jídelníčku. Rybí maso
je zdrojem dobře stravitelných bílkovin
a v případě tučných ryb také velmi pro-

vé množství jídla, které rodina dokáže bez
problémů sníst“ říká nutriční terapeutka
Hana Knížková z Poradenského centra
Výživa dětí. „Lednička by neměla praskat
ve švech, protože pokud jsou doma velké
zásoby potravin, nutí to člověka neustále
něco ujídat, což bývá častou příčinou vánočního přibírání i občasných nevolností“
dodává Knížková. Také o Vánocích navíc
platí, že by se mělo jíst pravidelně 5 – 6
x denně (rozhodně ne však velké porce)
- a v jídelníčku by neměla chybět čerstvá
zelenina a ovoce. Při nákupech je vhodné
omezit sladkosti, slazené limonády, tučné maso a další potraviny, které dodávají
našemu organismu příliš mnoho energie
a málo živin.

spěšných nenasycených
mastných kyselin, včetně tzv. omega-3 (EPA
a DHA), působících velice
účinně v prevenci onemocnění srdce a cév. Při
přípravě štědrovečerního
kapra (lososa, pstruha
i jiné ryby) vyzkoušejte
tentokrát přírodní úpravu, namísto tradičního
smažení. „Zkuste tentokrát rybu upéct na
olivovém oleji, okořenit
čerstvými bylinkami a pokapat šťávou z čerstvého
citrónu. Do bramborového salátu můžete
nakrájet hodně zeleniny a lepší stravitelnost podpoříte tím, že nahradíte majonézu
nebo alespoň její část bílým jogurtem“ do-

Rybí polévka jako součást štědrovečerní
večere je skvělou volbou a pro děti bývá
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poručuje nutriční terapeutka.
Odlehčit lze jednoduše i vánoční cukroví.

Na chuti to nepoznáte ani vy, ani děti, ale
dětská bříška vám budou vděčná.
Zdroj: www.vyzivadeti.cz.
Foto: SAMphoto.cz
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ČTENÍ, KTERÉ BAVÍ!
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* SLEVA SE POČÍTÁ Z BĚŽNÉ MALOOBCHODNÍ
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UPLATNÍTE V POSLEDNÍM KROKU OBJEDNÁVKY NA
WWW.EGMONT.CZ. AKCE PLATÍ DO 31. 12. 2013

Předškoláček

HRAČKY

POD STROMEČEK

Dopisy Ježíškovi jsou poslány a čekají na vyřízení. Tak copak si naše děti
letos asi budou přát? Co by jim asi tak mohlo udělat radost? V předchozím
článku jsme se zaměřili spíše na batolata, teď tady máme prostor pro děti
předškolního a školního věku.
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MALÍ KOUMÁCI

HRY NA DOSPĚLÁKY

Během předškolního období je dítě badatelem, jenž objevuje svět, potom vědátorem,
který experimentuje. Zároveň se u něj vyvíjí
schopnost přemýšlet o věcech, se kterými
se seznamovalo, které nalézalo, poznávalo. Předškolák si rád něco představuje, sní,
tvoří a samozřejmě si rád hraje. V tomto
období se také zvětšuje manuální zručnost.
Vhodné hračky-zatloukačky, mozaiky, navlékání korálků, šňůrek, jednoduché dřevěné skládačky, domina. Děti si rozvíjejí jemnou motoriku, učí se trpělivosti, vyrovnávají
se s prvními nezdary, neúspěchy.

Děti rády dělají to, co dospělí, vzájemnou
komunikací je můžete vtáhnout do toho,
co děláte, čemu se věnujete. Pokud dítě vyrůstá na venkově, má blízko k chovu zvířat,
bude vděčné za malou farmu. Pokud jste
si vy v jeho věku hráli s vláčky, nemusíte je
dítěti nutit, protože vyrůstá v prostředí, kde
vlaky buď nejezdí, nebo se jen vozí v autě.
K nádraží a vlakům zatím nemá vztah. Naopak se často „motá“ mamince v kuchyni
či opravuje s tatínkem v garáži či dílně.
Vhodné hračky: kuchyňky s nádobíčkem,
kufřík s nářadím. Má-li doma dítě mladšího

sourozence, bude chtít panenku či medvídka krmit, přebalovat, vozit. Malé repliky
a napodobeniny jídelních setů, oblečků či
miniaturních židliček nabízí každé dobré
hračkářství.
Starší předškolní dítě se pokouší každou
činnost, které si všimlo u dospělých, věrně napodobovat, vžívá se do dospělého.
Užitečnější než převleky jsou pro něj rekvizity. Výpravčí musí mít červenou čepici
a plácačku, prodavačka pokladnu, lékař
své nástroje. Buďte vnímaví, pokud jezdí
dítě rádo vlakem, kupte soupravu průvodčího, pokud s vámi rádo nakupuje, kupte

Předškoláček

pokladnu, košík, miniaturní zboží, peníze.
Nenuťte však dítěti svoje představy. Není
zrovna správné kupovat dítěti malého lékaře, když dítě má trauma z doktorů, nebude
si ani chtít hrát na doktory. Vy jste v jeho
věku měli mikroskop a bádali? Nekupujte
mu jej, pokud o něj samo neprojeví zájem.
Možná později.

TVOŘÍM A SKLÁDÁM
Pokud dítě rádo tvoří vlastníma rukama,
stříhá, lepí, kreslí, pořiďte mu kreslířskou
sadu nebo stojan s tabulí či rolí papíru.
Barvy, nůžky, lepidlo má z všedního života
vyzkoušené, ale takové skládání a zažehlování korálků, či modelování ze samotvrdnoucí hmoty je možná skutečně svátečnější
dárek.
Stavění a skládání přizpůsobte také zájmu
dítěte. Jsou různé typy stavebnic, skládaček a montovacích hraček a různých kostek. Skvělé jsou obrázkové kostky, puzzle.
Jen dítě nezatěžujte složitějšími hrami,
než které zvládne přiměřeně věku a svým
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schopnostem. Začněte malým počtem kostek, malým počtem dílků.

JÁ JSEM MUZIKANT
Pokud se vaše dítě zajímá o hudbu stejně
jako o barvy nebo kotrmelce, mohlo by se
brzy začít učit hrát třeba na klavír. Xylofon
kupujte raději v obchodě s hudebninami
než v hračkářství.

Hračky zásadně kupujte v obchodech, ne
na tržnicích. Vyhněte se laciným hračkám,
které se brzy polámou, vyhněte se kýčům,
které dítě brzy omrzí a kdy v pokojíčku pak
budou zabírat místo, neřku-li lidově řečeno
zavazet.

HRAČKY ROZVÍJEJÍ SMYSLY
Edukativní hry, kdy se děti učí hrou, jsou
velmi potřebné pro rozvoj myšlení. Dnes
najdete na pultech hračkářství či v seznamu internetových obchodů spoustu karetních her od klasického Černého Petra až po
Kvarteto. Najdete i spoustu deskových her,
které rozvíjejí myšlení a logiku.

Skutečnost, že děti jsou buď chlapci, nebo
děvčata, by je neměla připravovat o příležitost prozkoumávat všechny stránky lidského světa. Snažte se nerozlišovat mezi
hračkami pro chlapce a dívky, ale nabízejte
jim na hraní cokoliv a ve hře uplatněte jakékoliv nápady, o nichž si budete myslet, že
v nich vaše dítě v daném okamžiku najde
zálibu. Projeví-li holčička zájem o sanitku,
klidně ji kupte. Upřednostní chlapeček panenku před hasičským autem? Udělejte mu

radost a nějakou menší mu nadělte.
Školní děti, které jsou již zručnější, ocení
náročnější hry a hračky. Stolní hry by pod
stromečkem neměly chybět. Pro starší děti
a větší počet hráčů jsou třeba strategické
či zábavné hry náročnější na peněženku,
ale rozhodně stojí za koupi. Stejně tak puzzle třeba o tisíci dílcích může pak zdobit
stěny staršího dítěte, pokud mu Ježíšek
nadělí i speciální lepidlo. Máte-li dostatek prostoru v obytných místnostech, těm
náročnějším adolescentům uděláte radost
elektronickými šipkami, fotbálkem, basketbalovým košem. Je-li dítě sportovně nadané, zaraduje se z míče, hokejky, rakety.
Důležitá je vaše vnímavost, vaše společné
komunikativní soužití, které vás či Ježíška
jistě nasměruje správným směrem, do
správného obchodu, ke správnému regálu.
Vy nejlépe víte, co vaše děti potěší, k čemu
inklinují, co je baví. A pokud se dětem věnujete, jistě v přáních najdete výchovný výsledek, motivaci k přání splnitelnému.
Snažte se, aby skladba nadělených dárků
nebyla jednotvárná. Doporučuji, aby třeba
jedna hračka byla malá, statická, pro potěšení, druhá rozkládací pro rozvoj motoriky
a třetí třeba hudební pro rozvoj sluchu. Při
výběru a nákupu přeji hodně trpělivosti.

Zdroj: Moje-rodina.cz, doktoronline.cz
Foto: SAMphoto.cz

Darujte zdraví

Potěšte své blízké o vánocích originálním dárkem –
poukazem na lázeňský pobyt nebo balíček lázeňských
procedur, které mohou absolvovat během jednoho dne.

Kokosy na sněhu
Období pobytu: prosinec 2013 – duben 2014
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• masáž zad s kokosovým olejem
• kokosová koupel
• kokosový peeling dolních končetin
• kokosový zábal dolních končetin
Bonus: poukaz na kokosovou roládu

Cena pobytu již od 2.240,- Kč/osoba

Medový balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
čerpat během jediného dne.
• medová masáž zad
• koupel s výtažky z medu a obilí
• zábal z včelího vosku - záda

Cena balíčku již od 810,- Kč

*/Uvedené ceny pobytů jsou včetně zákonné sazby DPH.

KÉ
A SVÉ BLÍZ
N
I
E
T
E
L
S
MY
ZDRAVÍ !
E
T
J
U
R
A
D
A
O

rig
iná
lní
dá
rek

Další nabídku lázeňských pobytů naleznete na

www.msene.cz

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz
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Český
Ježíšek

odepisuje dětem
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Zdraví

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.

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 po-
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rucha 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 postiženým dýchací systém, horní cesty, ale i dolní
cesty dýchací, dále se projevují opakované
záněty středního ucha a vedlejších dutin

nosních, záněty hrtanu. Naopak infekce
postihující pouze horní cesty dýchací nebývají příznakem 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

Zdraví

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. Určitě do nich investujte, investice do zdraví se bezesporu vyplatí. 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 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,
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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.

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
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.

JAK POSÍLIT DĚTSKOU IMUNITU
V každém případě bychom se měli snažit
imunitu dětí posilovat. Pojďme se podívat,
jakým způsobem.

POBYT NA ČERSTVÉM VZDUCHU
Dítě by mělo být venku denně za každého
počasí, 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. Děti musí dostat vždy vyváženou dávku vitamínů. Zvláště v zimním
období je většinou nutné jim je dodávat

Jak nejlahodněji a přitom velmi zdravě
ochutit váš oblíbený čaj?

Pokud jste zvyklí si přihodit do čaje kostku
cukru, nebo nad hořkým čajem ohrnují vaše
ratolesti nos - zkuste dochutit čaj sobě i dětem výrobek na posílení imunity se skládá
z ryze českého výběrového pastového medu
a beta-glukanu - extraktu z hlívy ústřičné, kte rý dodá vaší imunitě sílu.
Do vlažného čaje vmíchejte lžičku medového
apiglukanu - takto připravený nápoj nejen
získá lahodnou chuť, ale pomůže i dobít ztracenou energii, zvedne vám náladu, zatočí se
stresem, pomáhá zahojit poranění a dokonce
působí i jako mírné sedativum, jelikož konzumace medu podporuje tvor bu endorfinů, které v našem těle tiší bolest. Apiglukan je doporučován
jako jeden z nejsilnějších přírodních výrobků posilujících imunitu nejen
při nachlazení, ale i při rekonvalescenci po onkologické léčbě a pooperačních stavech.

V podzimních plískanicích je dobré kombinovat med s vitaminem C.
Čaj s medem a citronem pily při nachlazení již naše prababičky. Víte však
co je nejbohatším přírodním zdrojem vitaminu C? Je to acerola - tropická
třešeň, která se stává moderním zdrojem vitaminu C a dalších prospěšných látek. Obsahuje totiž 30x více vitaminu
C než citrony a 10 x více než černý rybíz.
Pokud si tedy chcete vytvořit ryze přírodní vitaminový
a ještě k tomu i lahodný nápoj, oslaďte čaj apigluka nem a vmíchejte špetku aceroly, a podzimní „nachlaze niny“ se vám i vašim dětem obloukem vyhnou.
Chraňte sebe i vaši rodinu - vyplatí se to.

Acerola vitamin 100 g, obsahuje
srovnatelné množství přírodního
vitaminu C

jako 324 zralých citronů!

Acerola vitamin, Apiglukan i další přírodní produkty firmy Grulich s.r.o. zakoupíte nově ve všech lékárnách!
Do lékáren dováží velkoobchod Phoenix.
Internetový prodej na: www.apiglukan.cz, www.prozdravi.cz, www.lekarna.cz.

Zdraví

uměle, pokud preferujete přirozenou cestu, 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 mikroflóru, 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
litru neslazené vody denně.

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.

POZITIVNÍ ÚČINKY SAUNOVÁNÍ
•
•
•

•
•

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.

48

zlepšuje adaptaci na změny teplot,
které nás činí náchylné k infekci
uvolňuje a pročišťuje dýchací cesty
zvyšuje počet buněk schopných likvidovat viry a bakterie, včetně buněk,
které zlepšují obranyschopnost samotných sliznic dýchacích cest
také děti zklidňuje, zlepšuje činnost
jejich srdce a cév, chuť k jídlu atd.
příznivé efekty saunování vydrží až
šest dní, takže stačí do sauny zajít jedenkrát týdně

DALŠÍ ZÁSADY PRO POSÍLENÍ
DĚTSKÉ IMUNITY
•

Je také důležité, abychom v bytě neměli v zimě přetopeno (ne víc než 22
°C) a na noc topení vypínali. Dítě by
ven nemělo chodit nabalené, ani málo
oblečené.

•

Nepřítomnost cigaretového kouře děti vystavené pasivnímu kouření jsou
o 30 % více vystaveny riziku onemocnění dýchacích cest.
•
Návyk automatického mytí rukou po
návratu domů a před jídlem
•
Hlídání hmotnosti - obezita imunitě
neprospívá
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, zdrave.cz

e-shop: www.thermofocus.cz

20 %

SLEVA na celý sortiment
platí do 31.1.2014

při nákupu na e-shopu zadejte heslo: Moje rodina a já
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HOMEOPATICKÁ POMOC
PŘI ANGÍNĚ A CHŘIPCE
Vánoční čas může být plný radostí – dárky
pod stromečkem, návštěvy milovaných babiček,
sportovní zápolení a hry v napadaném sněhu.
Stačí však zapomenutá šála, promoklé oblečení
nebo protivně mrazivý vítr a kouzlo Vánoc je pryč.
Bolesti v krku, horečky, studený obklad a horký čaj,
vysedávání v přeplněné čekárně u lékaře. Pokud
nechcete čekat, až se bolest v krku změní v něco
horšího, poradí vám homeopatie.
Velkými strašáky dětí i rodičů jsou angína a chřipka, které se
v chladných obdobích roku rychle šíří. Chřipku mnohdy vnímáme
jako běžné onemocnění, pro dětský organismus je však souboj
s touto nemocí vysilující. Platí přitom, že chřipkou se děti nakazí až
čtyřikrát častěji než dospělí. Pokud u vašeho „dětského pacienta“
nemoc propukne, sáhněte po léku Bella-donna AKH, který mu uleví
od bolestí hlavy, břicha, kloubů i vysokých horeček.
Bolestivé škrábání v krku můžeme připisovat lehkému
nachlazení, když se však změní v angínu, nastává opravdové trápení.
Bella-donna AKH je hlavním homeopatickým lékem proti angínám.
Tiší palčivé bolesti oteklých mandlí a sráží vysoké horečky. Chřipku
i angínu léčí velice šetrně a nezpůsobuje nevolnost nebo otupělost.

„Vážený pane doktore,
moje dcera Anička velmi trpí na angíny,
mívá je i v létě. V období na přelomu
roku bývá často nemocná – když angínu
vyléčíme, po několika týdnech se vrátí.
S manželem se už pomalu začínáme této
části roku bát, protože Anička bolesti v krku
špatně snáší, je zlostná, pláče, vztekle hází
hračkami a nedá se utěšit. Může nám pomoci
homeopatie?“
Monika, Praha
Vážená paní Moniko,
v
případech
pacientů,
kteří během roku opakovaně
onemocní
angínou,
se
mi osvědčilo užívání léku
Bella-donna AKH. Ulevuje
od bolesti v krku i vysokých
horeček. Své dceři podávejte
při onemocnění jednu tabletu
třikrát denně.
MUDr. Alexander Fesik
lékař a homeopat

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
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Šťastné duhové svátky!

WWW.ALBI.CZ

POD MOŘSKOU HLADINOU
Uklidňující světelná želvička, oceněná na veletrhu
V New Yorku v roce 2013, přináší
naprosto fantastický zážitek.
Vaše děti se ocitnou pod skutečnou
mořskou hladinou pohupujících se mořských
vln s uklidňující hudbou nebo
šuměním moře. Usínání teď budou děti
milovat. www.klidneusinani.cz

Moje Vášeň
Panenky Bratz představují svá povolání, která se
stala doslova jejich vášní a která jsou snem mnoha
holčiček. Yasmin nadšeně skládá hudbu - je pravá
DJka. Jade baví psát o módě a má dokonce svůj
vlastní módní blog. Cloe je skvělou web designerkou a autorkou počítačových her. S panenkami
Bratz nuda nikdy nebude! Panenky Bratz holčičky
inspirují k mnoha novým nápadům a zábavným
hrám o tom, čím by jednou chtěly být.
Panenky mají ohebné klouby – ramena, lokty, zápěstí, kyčle a kolena a je možné jim otáčet hlavou.
Velikost: 29 cm.
Více na www.zapf-creation.cz

Soutěže o 3 balíčky
nové Margot s chutí jablka a skořice a dalších
tyčinek ORION v celkové hodnotě 500 Kč
Jablko a skořice. Kombinace, která neodmyslitelně patří k zimnímu období a předvánočnímu času. Ochutnejte limitovanou
verzi tyčinky Margot s příchutí jablka a skořice a přeneste
se do ráje i během těch největších zimních chumelenic. Ve
společnosti vaší oblíbené tyčinky proměníte každý den v oázu
klidu a odpočinku. Více informaci naleznete na naší facebook
stránce: www.facebook.com/Margotczsk

Soutěžní otázka:
Jaké další příchutě tyčinky Margot si můžete koupit?
a) Margot s příchutí švestek a Margot rozinková
b) Margot Artemis s příchutí punče a Margot rozinková
c) Margot s příchutí hrušky
Spravné odpovědi posílejte na:
soutez@rodinaaja.cz pod heslem: MARGOT

www.zubici.cz
Značka duhových bonbónů SKITTLES si
připravila na zimu speciální novinku.
Uvnitř veselého vánočního balení se
ukrývá 6 balíčků oblíbených
bonbónů, takže radost bude
mnohonásobná! Nadělte
milovníkům kyselého SKITTLES
Crazy Sours. Extra kyselé bonbóny s chutí ananasu, mandarinky, višně, maliny a jablka
nosí jedině čert.
Romantické duše potěší variace
lesních plodů SKITTLES Wild
Berry ve fialkovém balení..
Ovocné červené SKITTLES Fruits
nosí těm největším labužníkům samotný Mikuláš. Balíček nabízí výjimečnou
kombinaci pěti šťavnatých příchutí:
citron, pomeranč, černý rybíz, jahoda
a limetka

LEGO® Club
NOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE!
LEGO Club přináší spoustu zajímavých informací pro mladé LEGO fanoušky –
exkluzivní obsah dostanou jako první!
Děti se dozví informace ze zákulisí a mohou si přečíst reportáže o novinkách,
nebo si stáhnout super návody na stavění. LEGO Club časopis, webové stránky
LEGO.cz/club a pravidelné měsíční e-maily s posledními aktualitami pomohou
rozvíjet tvořivost mladých architektů, designérů i techniků.
LEGO® Club časopis je plný příběhů, soutěží, komiksů a rozhovorů s designéry.
Od následujícího roku bude časopis vycházet 5x ročně. Časopis a vše další, co s členstvím souvisí, je zcela
zdarma. Jedinou možností, jak získat LEGO Club
časopis a ostatní výhody, je registrace do našeho
klubu na www.LEGO.cz/club.

Hřejivé zvířátko...
Udělejte radost svým nejmenším a ještě je zahřejte!
Uvnitř plyšového zvířátka je směs pšeničných zrnek
a levandule. Po zahřátí v mikrovlnné troubě zvířátko
zahřeje a příjemně provoní.
mobil: 603 293 491
tel: 572 639 636

www.adonis.cz

Jak si poradit
s opruzeninami u miminka

Pokožka novorozenců a kojenců je daleko jemnější a citlivější na
vnější vlivy, než je tomu u starších dětí. Nejčastějším kožním problémem u miminek bývají opruzeniny v plenkové
oblasti. „Když miminko přebalujete, vždy mu
plenkovou oblast důkladně omyjte vodou,
nebo otřete speciálními vlhčenými ubrousky
a důkladně osušte,“ radí dermatoložka Silvie
Rafčíková. Jakmile zadeček dítěte omyjete
a osušíte, použijte kvalitní krém proti opruzeninám. V šetrné péči se u miminek výborně
osvědčil Bübchen dětský ochranný krém. Více
informac naleznete na o kosmetice naleznete
na www.kosmetika-bubchen.cz

WELEDA
DĚTSKÝ ZUBNÍ GEL
Přirozená prevence zubního kazu od prvního zoubku.
Nepěnivý zubní gel účinně předchází vzniku zubního
kazu. Výtažek z měsíčku lékařského ve 100% BIO kvalitě
s protizánětlivými, hojivými a antibakteriálními účinky
prospívá zdraví dásní i celé ústní dutiny.
Více informací na www.weleda.cz
nebo na tel.: 257 315 888.

Trápí vás
suché oči?

– pro 100% formu
vašich oblíbených šatů

Oční kapky Hyal Drop multi s kyselinou hyaluronovou nabízejí okamžité osvěžení vašich
očí. Hyal Drop multi neobsahuje konzervační
látky, tudíž je vhodný pro velmi citlivé oči i pro
nositele kontaktních čoček. Patentovaný uzávěr
umožňuje přesné dávkování každé jednotlivé
kapky. Více informací naleznete na www.hyal.cz

Značka Dreft je úzce spojená s módou. Vašemu jemnému prádlu totiž poskytuje tu nejlepší péči a udržuje je v perfektní formě po dlouhou dobu. Dreft,
lehký tekutý prací přípravek, byl zcela navržen tak, aby chránil jemné prádlo
před ztrátou tvaru, barev a hebkosti. Zároveň je skvěle čistí.

Roztomilí
plyšáci

– vitamíny, které vytvořila
sama příroda

do mikrovlnky?
Ano, kolekce postaviček z Harmony
collection. Plyšáci jsou naplněni
lněnými semínky a po nahřátí uleví od
bolavých sval, kloubů nebo bříška.
Zahřejí na těle i na duši.

www.albi.cz

Kysaná smetana

z Valašska

Blíží se zima a s ní také čas, kdy je potřeba doplnit tolik chybějící vitamíny
a přírodní látky. Řešení přínáší Ovocňák - čistá ovocná šťáva, která je díky
šetrnému zpracování ovoce a zeleniny
výborným zdrojem vitamínů a minerálů. Oblíbené české mošty můžete nyní
zakoupit také v menším, praktickém balení, které je obzvlášť vhodné pro děti a na cesty.
Více informací najdete na www.ovocnak.cz

Odsávačka hlenů

- kysaný mléčný výrobek,
- hustá, krémová konzistence,
- jemná, lahodná chuť,
- má široké uplatnění v teplé i studené kuchyni,
- obsahuje 15% tuku
www.mlekarna-valmez.cz

LIVINGLAB
Odsávačka hlenů na baterie
LivingLab je velmi účinná,
pohodlná. Jistě ji oceníte nejen na
cestách.
Zakoupíte v lékarnách nebo
na www.nextik.cz
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Digitální monitory dechu
Videochůvy
Chůvičky
www.angelcare.cz

PEREME STÁLE,
MŮŽEME PRÁT LÉPE?
Kdybych si měla vybrat, co naše
rodina potřebuje nejvíce, bez
dlouhého váhání bych zvolila
pračku. No schválně, televize
je věc vcelku zbytečná, bavit se
můžeme i bez ní. Na výlety je
kolo, takže auto oželíme a jídlo
se sní tak rychle, že do ledničky
ani nedoputuje. Zato pračku, tu
si považuji. Kdybych měla prát
na valše, strávím přepíráním
svršků mých dětí, které mají
patent na přitahování skvrn a
výrobu fleků, většinu života.

Vzhledem k tomu, že prací prostředky
jsou v mém nákupním košíku velmi často,
snažím se dobře vybírat. Zkombinovat ten
nejúčinnější, nejlevnější, nejšetrnější a nejekologičtější je úkol pravdě nadlidský.

TYPY PRACÍCH PROSTŘEDKŮ:
•

•

Pro bílé a stálobarevné prádlo jsou na
trhu univerzální prací prostředky, které
v sobě navíc obsahují i optické zjasňovače (ty mají za úkol rozzářit prádlo)
nebo bělicí látky jako je percarborát,
které se postarají o dokonalou bělost.
* Pro barevné prádlo jsou nejvhodnější prostředky s označením „color“,
tedy bez bělicích látek s dodatečnou
základní přísadou na ochranu barvy.
Pro speciální materiály, jako je vlna
anebo jemné tkaniny, bychom měli
použít speciální prací prostředek. Ten
běžný je totiž vysoce zásaditý a například taková vlna by se po jeho použití
srazila. Proto jsou tyto prací prostředky velmi pěnivé: pěna vlákno obalí a
ochrání během praní.

své konzistence dělí na gelové a práškové.
Rozdíl je i ve způsobu dávkování. Prášek
patří klasicky do dávkovače pračky, gel naopak vkládáme přímo do bubnu pračky ve
speciální nádobce. Dnešní výrobci se předhánějí, kdo z nich vám nabídne zajímavější
způsob užití a dávkování. Na trhu jsou i prací prostředky čist ekologické, které nezatěžují životní prostředí. Jedním z nich jdou
například mýdlové ořechy. Jsou to usušené

skořápky plodů indického stromu sapindus mukorossi. Obsahují přírodní saponin,
která má podobné účinky jako mýdlo.
No řekněte sami, prostředek na praní, který
roste na stromě a v podstatě neubývá? Připadám si tak trochu jako pohádková Popelka. Ta měla v oříšcích schované krásné šaty
a já naše oblečení v oříšcích peru.
Foto: SAMphoto.cz

MÁME NA VÝBĚR?
Univerzální prací prostředky se dále podle

To pravé ořechové
pro vaše prádlo

Indické mýdlové ořechy
Přestože jsou mýdlové ořechy čistě přírodní surovinou, jsou velmi
účinným pracím prostředkem. Jsou velmi šetrné a není potřeba je
doplňovat aviváží. Lze je doporučit pro praní bílého i barevného prádla.
Pro odstranění odolných skvrn se doporučuje přidat lžíci soli. Přirozenou
vůni prádla docílíte například několika kapkami levandulového oleje.
Sledujte naše pravidelné soutěže na
http://www.facebook.com/plinky.cz

e-shopy bez chemie pro Váš zdravý život:

ekoprani.cz | plinky.cz | ekozena.cz | krajeni.cz

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.
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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
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,

Krása

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

rudlé dásně a žluté zuby.

CHOĎTE PRAVIDELNĚ DO
POSILOVNY
Pěkné tělo je pevné tělo. A velmi často je
pevné tělo mnohem důležitější než štíh-

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.

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

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 za-
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lé 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

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

Dopřejte si to nejlepší,
to 100% přírodní!
• biopotraviny
• doplňky stravy
• superpotraviny
• čaje a byliny
• přírodní kosmetika
• ekodrogerie
• ekologické produkty

přírodní produkty

www.bioobchod.cz

Vše p
ro:
•z

• krá draví
su
• zdr • vitalit
avý ž
u
ivotn
í
styl

Nakupujte online na www.bioobchod.cz nebo navštivte naše prodejny:
•

PRAHA 2 Bělehradská 71 • PRAHA 4 metro C - Háje • PRAHA 1 Jungmannova 25/13 (Přírodní kosmetika.cz)

HRADEC KRÁLOVÉ / TRUTNOV / DVŮR KRÁLOVÉ / JAROMĚŘ

PRRAK TIC
CKÉ I PRO POTĚŠENÍ

TIPY NA DÁRKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI
MAGICAL LOVE

Podmanivá kompozice
hřebíčku, anýzu, skořice
a zázvoru, která je jako stvořená
pro slavnostní chvíle
a dlouhé zimní večery.

UŽ MÁŠ SVOJE
TULÍTKO?

119 Kč

100%

PAMĚŤOVÁ
PĚNA

ANATOMIXX®
TULÍTKO

Pro zlepšení zdravotních potíží
(bolest zad, krční páteře,
křečové žíly, kloubní protézy,...)

ale i pro těhotné a kojící maminky
nebo pro zmírnění chrápání.

69 Kč
AKTUÁLNÍ KATALOG
+ PŘÍLOHY ZIMA 2013
Našši kom
mpletní na
abídk
ku
naleznete na www
nnalez
w.d
ded
dra
a.cz
neebo u naššichh prrodejců po
o ceeléé ČR a SR.

ZA VAŠE NÁKUPY

FUFNÍKY
na www.dedra.cz

Podrobnosti
na zadní straně
hlavního „černého”
katalogu.
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SNOWHILL SI HÝČKÁ LYŽAŘE

NEJEN NA SJEZDOVKÁCH
HERLÍKOVICE – NOVÁ RESTAURACE ALPSKÉHO TYPU S VELKOU TERASOU A NÁDHERNÝM VÝHLEDEM,
ŠIRŠÍ A POHODLNĚJŠÍ SJEZDOVKY; ŠACHTY – VÍCE LYŽOVÁNÍ, NOVÉ SJEZDOVKY NA VĚTROVĚ A ROZŠÍŘENÁ
HORSKÁ RESTAURACE; KAMENEC – NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA, POHODLNÉ PARKOVÁNÍ PŘÍMO U SJEZDOVKY,
RESTAURACE V NOVÉM KABÁTĚ; KOZINEC – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO LYŽAŘE, VYLEPŠENÁ PROFESIONÁLNÍ DĚTSKÁ ŠKOLIČKA, ŠIRŠÍ NABÍDKA OBČERSTVENÍ; KAŠPERSKÉ HORY – VÍCE ZÁBAVY PRO LYŽAŘE A PŘEDEVŠÍM
RODINY S DĚTMI;  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – NOVÉ PARKOVIŠTĚ ZDARMA PRO VÍCE NEŽ 80 AUT. A NOVINKA VE
VŠECH AREÁLECH SNOWHILL - WIFI ZDARMA! KROMĚ LYŽOVÁNÍ TAK MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI BEZPLATNĚ
MUČIT SVÉ CHYTRÉ TELEFONY A SURFOVAT PO INTERNETU.

To jsou jen některé vybrané novinky v areálech provozovaných společnosti Snowhill, která si
potrpí na příjemné prostředí, kvalitní služby a profesionální přístup. „Myslíme si, že upravené
sjezdovky a dobré sněhové podmínky díky technickému zasněžování jsou dnes samozřejmostí, kterou od nás zákazník očekává. My však klademe velký důraz na komplexní servis,
dobrou kvalitu stravování a ostatních služeb v našich areálech. Velkou pozornost věnujeme
zázemí a službám pro rodiny s dětmi a dlouhodobě rozšiřujeme nabídku výukových parků
pro děti. Proto nejvíce novinek letos Snowhill připravil především v oblasti nabídky stravování
a pohodlí na sjezdovkách,“ uvádí k aktuální sezoně Radka Záhořová ze společnosti Snowhill.
Skiareály Snowhill nezdražují!
Takže jednoduše, v nové sezóně na lyžaře čeká mnoho novinek za stejnou cenu skipasů!
A nejen to, všechny areály Snowhill poskytují í v nadcházející sezóně příznivcům lyžování
hned několik bonusů jako jsou levné dětské jízdenky, výhodné ceny pro juniory, sleva 20 %
pro držitele ISIC karet. Senioři od 65 let mají slevu 20% a navíc všichni lyžaři starší 55 let lyžují
každou středu ještě výhodněji. Pro zákazníky O2 využívající program O2 Extra výhody je opět
připravena speciální 30% sleva na denní skipas, zvýhodněná cena na zapůjčení vybavení,
nebo lyžařskou školu a také vstup do O2 Extra dětských parků a na slalomy zdarma. Více
o výhodách na www.o2extravyhody.cz.
Co dalšího nabízejí lyžařská střediska?
Do Herlíkovic, Šachet a Kamence se opět pohodlně a jednoduše dostanete nejen z Prahy
speciálními linkami skibusů za skvělou cenu včetně skipasu. Letošní novinkou je online rezervace skibusu na webových stránkách www.snowhill.cz. Zákazníkům je denně k dispozici
také infolinka na tel.: 737 222 456 nebo web WWW.SNOWHILL.CZ, kde naleznou veškeré informace o lyžařských střediscích Snowhill, ale i další informace, ceníky, aktuality nebo třeba
aktuální informace o počasí.

Výživa

VÁNOČNÍ RECEPTY
A VYCHYTÁVKY
Kuchyň bývá místem, na kterém těsně před Vánocemi strávíme nejvíce času.
Právě zde bychom tedy měli mít správnou vánoční atmosféru. Příjemnou
atmosféru může navodit ta správná vůně. Mezi ty vánoční patří skořice,
vanilka, ořechy, badyán, anýz a purpura. Skořice vám kuchyni provoní, když
ji použijete do pečení – například do vánočního štrúdlu či do perníčků.
Je také ideální ingrediencí k přípravě svařeného vína a punče. I vanilka
je neodmyslitelnou součástí vánočního pečení a vhodným dekorativním
materiálem. Badyán je voňavé koření ve tvaru hvězdy. Využívá se do
perníkového koření, bylinkových čajů a do sušenek. Používá se také jako
vánoční dekorace například na adventní věnec. A kdo by neznal voňavou
směs bylin a koření purpuru?

PRAKTICKÉ RADY A TIPY DO
KUCHYNĚ
Těsto
Křehkost těsta – pečivo z křehkého těsta bude jemné a nadýchané, když v něm
máslo nahradíte zakysanou smetanou.
Zbytky těsta – zbytky listového těsta můžete i dále využít a nemusíte jej vyhazovat.
Stačí, když těsto potřete olejem, doprostřed
vložíte ovoce, rohy přeložíte a přimáčknete
k sobě. Vznikne tak zpevněný okraj. Poté
dáte těsto péct dozlatova. Voňavá sladká
jednohubka potěší každého milovníka listového těsta.
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Perníkové těsto – chcete-li mít perník
vláčný po dlouhou dobu, připravte perníkové těsto namísto z vody ze studeného
neslazeného čaje.
Křehké linecké – když do vajec přidáte
trochu citrónové šťávy, bude těsto ještě křehčí a lehčí. A pokud dáte váleček na chvíli
do mrazáku, nebude se na něj těsto lepit.
Které teploty pečení se hodí pro různé
druhy pečiva – 100 °C (sušení) nižší bílkové pečivo (laskonky), které se po upečení
plní krémem či šlehačkou
130
−
150
°C
(pečení při nízké teplotě, spíše sušení)

sněhové pečivo s ořechy, placičky a hromádky, makaronky
160 − 170 °C (pečení při nižší střední teplotě)
šlehaná (třená) tuková těsta a dorty ve vyšší vrstvě
170 − 190 °C (pečení při střední teplotě)
pečivo kypřené kypřicím práškem, pečivo
s medem, perník ve vyšší vrstvě
190 − 210 °C (pečení při vyšší střední teplotě)
drobné vánoční cukroví, tvarované kynuté
pečivo, koláče pečené ve formách, štoly,
vánočky
210 − 225 °C (pečení při vyšší teplotě)
piškotové rolády, pečivo z lístkového těsta,
drobné pečivo s vyšším obsahem tuku
225 − 250 °C (pečení při vyšší teplotě)

Výživa

lístkové těsto v různých variantách, pečivo
z pálené hmoty (odpalované těsto), záviny
250 − 300 °C (vysoká teplota)
rychlé a prudké zapečení sněhových hmot

ší, doporučujeme do vajíček přidat trochu
piva nebo libovolného koňaku. Řízky budou jemnější a trojobal bude lépe držet.
Opadání strouhanky na řízku – strou-

zvor, anýz, hřebíček či skořice jsou příkladem.

BÍLEK
Šlehání bílků – bílky vyndejte z lednice asi
hodinu před použitím, lépe se našlehají při
pokojové teplotě.
Srážení bílků – aby se bílky nesrážely, přisypte do nich během šlehání část krupicového cukru. Nepoužívejte moučkový.

RYCHLÉ PEČENÍ
Nemáte-li čas chystat si těsta sama doma,
kupte si hotová a pečte z nich. Na spotřebu
cukroví to rozhodně nebude mít vliv. Záleží
totiž především na tom, jak cukrátka nazdobíte a odlišíte.

JAK ODSTRANIT Z NÁDOBY
KARAMEL
Pokud máte v hrnci zaschlý karamel, nesnažte se ho seškrábat nebo používat jiné
mechanické postupy, ale jednoduše naplňte nádobu až po okraj vodou a vařte, dokud se karamel (cukr) opět nerozpustí.

POLEVY

na předpečeném moučníku apod.
•

•
•

•

•
•
•
•

Cukroví by mělo být upečené v takovém předstihu, aby se v chladu (maximálně do 5 °C) dobře proleželo a chutě a náplně se prolnuly.
Při zadělávání těst by měly mít všechny suroviny stejnou teplotu.
Těsto půjde snadno vyválet a vytvarovat, necháme-li je do druhého dne
odpočinout v lednici.
Ideální teplota pro získání dorůžova
propečeného cukroví je 180 °C. Při
nízké teplotě vytéká tuk, při vysoké
zase těsto rychle zhnědne, ale není
upečené.
Pečete-li cukroví již s náplněmi,
nezapomeňte:
do marmelády přidat ovocnou šťávu
a piškotové drobky,
ořechy povaříme v mléce či smetaně
a zahustíme piškoty,
tukové náplně ochutíme kávou či
kapkou destilátu.

SMAŽENÉ ŘÍZKY
Chutnější řízky – aby byly řízky chutněj-
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hanka z řízků opadává, když je před smažením necháte delší dobu obalené v lednici. Pomůže vám přidání lžíce bílého jogurtu
do vajíčka, strouhanka tak neopadá.

KOŘENÍ
Vanilka – pokud chcete opravdu silnou
a výraznou chuť z celé vanilky, použijte
z lusku jen malá, olejnatá semínka. Rozkrojte vanilku a podélně ostrým nožem setřete semínka a přidejte do pokrmů.
Vlastní vanilkový cukr – pokud si chcete
vytvořit vlastní vanilkový cukr, stačí pouze,
když proutek vanilky zapíchnete do uzavřené sklenice s cukrem a necháte vanilku
působit. Cukr tak získá silnou vanilkovou
vůni.
Vanilkový lusk – pokud při vaření používáte vanilkový lusk, nikdy jej nevyhazujte.
Jednou z mnoha variant je přidat lusk do
černého čaje. Čaj bude mít skvělou afrodiziakální chuť.
Voňavé koření – koření si uchovává svou
vůní pouze tehdy, koupíte-li ho vcelku. Zá-

Kypřicí prášek do cukrových polev - pokud vmícháte trochu kypřicího prášku
do cukrové polevy, nebude poleva tak
rychle tuhnout a bude se lépe roztírat.
Roztírání polevy - poleva se bude lépe roztírat po povrchu, když na rozmíchání použijete horkou a ne vlažnou vodu. Koláče také
zůstanou mnohem déle čerstvé a šťavnaté.
Volte však polevy v souladu s druhem pečiva. Tedy čokoládovou k mramorové bábovce, citrónovou ke křehkému koláči apod.
Polevy na cukroví – je-li poleva řídká i po
delším tření, přidejte trochu cukru. Naopak
do příliš husté polevy přidejte dle jejího druhu trošku vody nebo bílek. Pokud je totiž
poleva moc hustá, nestejnoměrně se roztéká a vytváří moc vysokou vrstvu. Pokud je
zase velice řídká, nekryje a stéká.

OŘECHY A KOKOS
Opražený kokos – když kokos opražíme
na sucho na teflonové pánvi, bude mít
v těstě nebo v náplních jak intenzivnější
vůni, tak i zajímavější vzhled. Opražený kokos je vhodný též na ozdobu moučníků
Intenzivní ořechové aroma – mleté ořechy budou mít v těstu nebo krému intenzivnější chuť, když je před použitím mírně
nasucho opražíme. Po vychladnutí použijeme tak, jak jsme zvyklí. Lze použít vlašské,

ochutnejte výrobky

z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz
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lískové, kešu oříšky, ale i mandle.

RYBY
Rybí zápach – rybí zápach dostanete z rukou, namočíte-li si je na chvíli do mléka.
Dušení ryb - naporcované ryby před dušením vždy krátce opečte v rozehřátém tuku,
maso se zpevní a získá kůrku, která zabrání
vyluhování šťávy. Ryby podlévejte malým
množstvím vývaru nebo vína, aby se maso
jen dusilo v horké voňavé páře.
Nákup čerstvé ryby – máte rádi čerstvé
ryby? Když půjdete kupovat čerstvou rybu,
dejte si pozor na pár maličkostí. Čerstvé
ryby mají lesklou kůži, oči jsou jasné a vystouplé a žábry musí být světle červené.
Když jsou zašedlé, ryba je zkažená!
Pořadí při přípravě ryb – při jakékoliv
přípravě ryb dodržujte toto pořadí. Nejprve rybu očistíte pod studenou vodou. Pak
ji okyselíte - většinou citrónovou šťávou,
která na sebe váže pachuť a pach rybiny.
Teprve nakonec přichází kořenění, solení,
obalováni apod.
Obalování ryb – ryby můžete obalovat
více způsoby, než jen strouhankou a moukou. Můžete je obalovat ve směsi sušených
bylinek, kari koření nebo chilli. Ryby s tuhým bílým masem můžeme obalit ve vajíčku a potom v kokosu.

FORMIČKY NA VÁNOČNÍ
CUKROVÍ
Nikdy formičky nemyjte v saponátech. Pečivo by se z nich nemuselo dobře vyklopit.
Vypláchněte je proto jen vařící vodou a vysušte papírovou utěrkou.

VÁNOČKA
Aby povrch vánočky při pečení neztmavnul,
přidejte do rozšlehaného vejce na potření
trochu citronové šťávy. Pokud to nepomůže, překryjte její povrch alobalem. Pozor ale
při nahlížení do trouby. Pokud plechem trhnete, můžete vánočku zdeformovat.

CITRÓNOVÁ KŮRA
Až z citronu vymačkáte šťávu, nevyhazujte
ho. Kůra se vám bude hodit do moučníků.
Koláče a buchty nám krásně provoní, a proto z vymačkaných citronů kůru schovejte
a pak ji jenom nastrouhejte. Vždy ale citron
pořádně omyjeme od chemických ošetření.

A NA ZÁVĚR SAMOZŘEJMĚ PÁR
KLASICKÝCH RECEPTŮ:
LINECKÉ
270 g hladké mouky
70 g moučkového cukru nejlépe s pravou
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vanilkou
140 g másla
2 žloutky
nastrouhaná kůra z citronu
červená marmeláda na slepování
moučkový cukr na poprášení
Prosijte mouku na vál, přidejte cukr, máslo, žloutky i citronovou kůru. Co nejrychleji
zpracujte hladké těsto. Zabalte ho do folie
a nechte hodinu odpočinout v lednici. Předehřejte troubu na 180, horkovzdušnou na
160 stupňů. Z těsta vyválejte plát silný asi 2
mm, vypichujte tvary) polovina jich má mít
veprostřed kolečko) a nožem je přenášejte
na plech. Pečte dozlatova, trvá to asi tak 8
minut. Vychladlé cukroví slepujte zavařeninou a pocukrujte.

VANILKOVÉ ROHLÍČKY
170 g másla
50 g moučkového cukru
210 g hladké mouky
80g mletých ořechů
špetka soli
vanilkový cukr nebo cukr s pravou vanilkou
na obalení
Máslo nakrájejte na kostičky a zpracujte
s ostatními surovinami na pevné těsto (pracujte rychle, aby máslo nepovolilo). Těsto
nechte v chladu několik hodin odpočinout.
Před zpracováním ho nechte dojít pokojové teploty. Pak z něj odkrajujte kousky.
Nejběžnější způsob je vytvářet válečky a ty
potom ohnout do tvaru rohlíčků. Troubu
předehřejte na 180 stupňů. Rohlíčky klaďte
na plech a pečte asi 12 minut. Po upečení je nechte na plechu krátce zchladnout
a potom je, ještě teplé, obalujte ve vanilkovém cukru.

BRAMBOROVÝ SALÁT
Suroviny:
. 1 kg brambor
. 4 – 5 vejce natvrdo
. 2 ks větší mrkve
. 1 – 2 ks petržele dle chuti
. 5 ks sterilované okurky
. 2 ks cibule
. 2 – 3 lžíce horčice plnotučné
. 1 sůl pepř dle chuti
. 500 ml bílý jogurt z Valašska
Příprava:
Brambory omyjeme, vložíme
do hrnce s vodou, uvaříme do měkka
a necháme vystydnout. Potom je
oloupeme a protlačíme přes mřížku
na bramborový salát. Do hrnce
dáme vejce a uvaříme natvrdo.

Kořenovou zeleninu očistíme,
nakrájíme na stejně velké kousky
a rovněž uvaříme.
Potom vejce zchladíme a zeleninu
necháme okapat. Do mísy postupně
přidáváme nakrájenou cibuli (kterou
po nakrájení můžeme přelít vroucí
vodou, aby nebyla tak výrazné chuti)
a ostatní zeleninu. Zamícháme
a nakonec přidáme vajíčka. Přidáme
pepř, hořčici a trochu soli dle chuti.
Nakonec přidáme jogurt. Přidáváme
jej opět postupně podle chuti.

VIŠŇOVÉ KOULE
250g másla
250g moučkového cukru
250g rozdrcených dobrých sušenek
2 žloutky
1 lžíce rumu
špetka pravé vanilky
kakao holandského typu na obalování
višně v lihu
Máslo s cukrem utřete do pěny, přidejte žloutky, rum, vanilku a navrch nasypte
rozdrcené sušenky. Na vále posypaném
drcenými sušenkami vyválejte plát, z něj
odebírejte kousky a balte do nich naložené višně. Koule obalujte v kakau (případně s nastrouhanou čokoládou) a skladujte
v lednici.

KAKAOVÉ PŮLMĚSÍČKY
120 g změklého másla
120 g hrubé mouky
100g krupicového cukru
3 vejce
4 lžíce kakaa
Na polevu
200g moučkového cukru
2 lžíce vody
1 lžíce citronu
Suroviny na těsto promíchejte a natřete je
na cca 0,5 cm na výšku plechu s pečícím
papírem. Pečte při 180 stupních přibližně
patnáct minut, až těsto zpevní. Smíchejte
přísady na polevu a natřete je na ještě teplý
korpus. Kulatou formičkou vykrajujte půlměsíčky dřív, než poleva zatuhne, jinak by
se lámala.
A máme tu i alternativu pro ty, kteří neradi
tvarují rukama jeden kousek za druhým?
Vánoční laskominy můžete upéct na plechu
a pak naporcovat. Jde to rychle, snadno
a výsledek nezklame.
Zdroj:ireceptar.cz, maggi.cz
Foto: SAMphoto.cz
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SLADKÉ VÁNOCE
Co by byly Vánoce bez vánočního cukroví, dortíků a jiných dobrůtek. Tak
jako každoročně jsme pro vás připravili přehlídku zajímavých receptů,
kterými můžete potěšit své blízké na vánočním stole. Stačí vyrazit na nákup,
narovnat do košíku mouku, cukr, mléko, tuk, vajíčka, mléko, smetanu či
nějké to zdobení a vánoční čarování může začít.
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VÁNOČNÍ CUP CAKES
Na 18 kusů
Ingredience:
150 g změklého rostlinného tuku Hera
500 g mouky
280 g moučkového cukru
1 PL prášku do pečiva
Špetka soli
3 velká vejce
100 ml mléka
50 ml vody
1 čajová lžička vanilkové tresti
Postup:
Předehřejte troubu na 180° C. Připravte
si košíčky nebo formu na muffiny. V míse
smíchejte rostlinný tuk se suchými přísadami. Poté přidejte vejce, mléko, vodu a vanilkovou tresť. Zpracujte ingredience do
hladkého těsta. Připravte si košíčky a do
každého vložte lžíci připraveného těsta.
Pečte 10 – 15 minut.

VÁNOČNÍ OŘECHOVÉ HVĚZDY
Ingredience:
300 g pšeničné mouky
200 g rostlinného tuku
100 g třtinového cukru
1 vanilkový cukr
200 g slazeného kondenzovaného mléka
(může být i karamelové)
vlašské ořechy na ozdobu
1 vejce
vanilkový cukr
Postup:
Předehřejte troubu na 180° C. Prosátou mouku vysypte na vál, přidejte

LINECKÝ VÁNOČNÍ KOLÁČ
S OŘECHOVOU NÁPLNÍ
Ingredience:
300 g mouky
150 g rostlinného tuku
100 g moučkového cukru
3 vejce
1 lžička prášku do pečiva
Ořechová náplň:
200 g třtinového cukru
30 ml vody
1 citron
1 lžíce medu
200 g vlašských ořechů
rum dle chuti
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Krém:
250 g změklého rostlinného tuku, nebo
másla
1 kg moučkového cukru
1 čajová lžička vanilkové tresti
Mléko na zjemnění
Cukrářské zdobení
Červené potravinářské barvivo
Postup:
Vyšlehejte tuk do krémové konzistence.
Poté postupně přidávejte moučkový cukr
tak, aby vám krém neztěžknul. Nakonec
přidejte vanilkovou tresť a trochu mléka
a vše vyšlehejte do hladké konzistence.
Krém rozdělte do dvou misek a ty smíchejte
s potravinářským barvivem. Větší množství
se zeleným barvivem, menší s červeným.
Pomocí cukrářské zdobičky zdobte cup
cakes připraveným krémem. Nakonec posypte cukrářským zdobením a lehce červeným krémem. Takto připravené cup cakes
dejte zatuhnout a nakonec vložte do ozdobných vánočních košíčků.

nakrájený tuk, cukr a nakonec vanilkový cukr. Pokud je těsto příliš suché,
přidáme 1 vejce. Těsto zpracujte a pak
zabalte do přilnavé potravinové fólie a dejte odpočnout do lednice na cca hodinu.
Odpočaté těsto si rozdělte na několik kusů, rozválejte a vykrajujte
formičkou
ve
tvaru
hvězdy.
Vykrojené hvězdičky vkládejte na plech
vystlaný pečícím papírem. Pečeme cca 20
minut. Až je cukroví upečeno, potřete je
kondenzovaným mlékem nebo karamelovým kondenzovaným mlékem a do středu
přilepte celé půlky vlašských ořechů.

Postup:
Předehřejte troubu na 180° C. Na vál
nasypte prosátou mouku a spojte ji
s práškem do pečiva, rostlinným tukem
Hera, cukrem a vejci. Vypracované těsto vložte do středně velké formy na pečení, na několika místech propíchejte
vidličkou a pečte v troubě dozlatova.
V rendlíku smíchejte vodu s třtinovým cukrem a medem a přiveďte k varu. Přidejte
drcené vlašské ořechy, citronovou kůru a citrónovou šťávu z citronu, nakonec přidáme
rum. Za stálého míchání krátce povařte.
Když je koláč hotový, nalijeme na něj připravenou nádivku a necháme vychladnout.

www.emos.cz

Tradiční český výrobce
kuchyňského zboží s dlouholetou tradicí

cedníky, dortové formy, formičky,
vykrajovačky, vařečky, obracečky,
struhadla, lopatky, mačkadla
a mnoho dalšího

Vyberte si z pohodlí domova
na www.eshop.Blex.cz

20 % S L E V A

Slevový kód: MK20

Platnost kódu do 31. 1. 2014

Kaleidoskop

SMĚS
ZIMNÍHO
KOŘENÍ
Chcete se v zimě pořádně zahřát
a vyhnat ze svého těla nachlazení?
V tom případě určitě zkuste sirup
od společnosti Klášterní officínaSMĚS ZIMNÍHO KOŘENÍ
Jistě ho využijete jak při nachlazení, tak při zažívacích problémech
třeba právě po vánočních svátcích.
V sirupu vás zahřeje zázvor lékařský
a skořicovník čínský.
Více na www.klasterofficina.cz

Bepanthen Oční kapky
v praktických
znovuuzavíratelných
ampulkách.
Okamžitě uleví od příznaků suchých, podrážděných očí. Neobsahují konzervanty a jsou tudíž vhodné pro nositele kontakních čoček.
Každá ampulka představuje vždy
čerstvou dávku úlevy pro Vaše
unavené oči.

CHIMPANZEE
YIPPEE BAR
Již tak pestrou nabídku Chimpanzee tyčinek doplní na trhu varianta
pro ty nejmenší sportovce. Tyčinku
tvoří 40% ovoce, má vysoký obsah
vlákniny a vitamínů, je to vyvážená
svačina pro děti v pohybu. Dětskou
řadu začínáme s příchutí hruška/
meruňka.
www.chimpanzeebar.com

Víte, že Ježíšek přináší dárky jen tam,
kde voní čistota?
Vánoce jsou sice již za dveřmi, ale na některé z nás přesto ještě čeká důkladný vánoční úklid. Ten představuje
poměrně neoblíbenou aktivitu, které každoročně musíte věnovat minimálně jeden den volna. Pokud při
úklidu preferujete pouze jednoho pomocníka, volte univerzální prostředky jako například Diavu multifunkční, v opačném případě si připravte všechny pomůcky předem, ať zbytečně neodbíháte. Chcete vyhrát balíček
čisticích prostředků? Stačí zodpovědět následující otázku a zaslat odpověď na mail soutez@rodinaaja.cz
Otázka:
Výrobky Fixinela a Diava jsou původem z:
a) Česka b) Slovenska c) Maďarska
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WHITE
PEARL
CARE

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY DENTÁLNÍ
HYGIENY PRO CELOU RODINU

Bělící zubní pudry SMILE

BELENÍ ZUBU
JE

WHITE PEARL

Pudry Smile obsahují malé množství
účinné látky používané v profesionálním
bělení zubů, působí preventivně proti
zubnímu kazu a plaku. To vše bez
abrazivních částic. Používají se každý
den místo běžné zubní pasty
Cena jen 99,- Kč

Enzymatické pasty White Pearl

Vyzkoušejte novinky každodenní
péče o zuby, zubní pasty White Pearl.
Speciálně vyvinutá receptura zubních
past obsahuje přírodní enzym, který
jemně odstraňuje zabarvení na zubech
a pomáhá udržovat zuby bílé a zdravé.
Verze základní + extra pro kuřáky.
Cena jen 129,- Kč

White Pearl Nanocare s
koloidním stříbrem

Vyzkoušejte bělení zubů White Pearl, nyní s ještě efektivnějším složením.
Výsledky již za 5 dní, bělení je vhodné i pro citlivé zuby!
Chcete krásně bílé zuby, bezpečně
a profesionálně? Použijte nové revoluční
bělení zubů White Pearl, vyvinuté
stomatology pro použití v pohodlí domova.
Komplexní 3-fázová bělící procedura je
vhodná i pro velmi citlivé zuby, narozdíl
od jiného bělení zubů. Výhodou jsou
rychlé výsledky (již za 5 dní), krátká doba
aplikace gelu (5-10 min), použití pryžových
aplikátorů pro urychlení bělení. White

Bělení zakoupíte v lékárnách, dále:
a na e-shopu www.krasnyusmev.cz

wp-inz-dental_mojerodina-210x148.indd 1

Pearl zároveň komplexně vylepšuje zdraví
dutiny ústní. Vašim zubům se dostane péče
shodné s bělením na zubních klinikách,
avšak s výraznou úsporou až 10tis. Kč.
Proč už také nemáte krásné bílé zuby, když
je to tak snadné? V prodeji 2-fázové pero
za 349Kč a 3-fázový 138ml gel s aplikátory
za 699Kč.

Výsledky í,
n
již za 5 d ro
p
vhodné i by.
citlivé zu

Čisté zuby s HELLO KITTY

Hello Kitty se nyní vyrábí v ČR. Zvolte
zubní pastu, blikající kartáček, nebo
ústní vodu s postavičkou Hello Kitty a
můžete motivovat Vaše děti ke kvalitní
a pravidelné zubní hygieně. S hrou a
radostí je učíte hygienickým návykům.
Ceny od 49,- Kč
Antibakteriální kryt

na zubní kartáček. Ničí
plísně, viry a bakterie.
Uržuje ho hygienický a
suchý. Čímž snižuje riziko
prodlužování nemocí.
Cena 60,- za 2ks

Binaca ústní kapky

V Hollywoodu se již
nežvýká, kapky pro
osvěžení dechu
likvidují bakterie špatného
pachu a udržují svěží
dech. Ideální do kabelky,
kapsy apod.

Nanočástice stříbra v zubní
pastě eliminují škodlivé
patogeny, působí proti virům,
špatným bakteriím, plísním
a udržují ústní mikroflóru v
rovnováze. Snižují možnost
vzniku aftů, zubního kazu,
zánětu dásní atd. Pasta dále
obsahuje propolis, extrakt ze
zeleného čaje, mentolu a další
účinné látky pro komplexní
zdraví dutiny ústní.
Cena jen 129,- Kč

Zakoupíte v lékárnách, v drogeriích:

a na e-shopu www.krasnyusmev.cz

29.11.13 16:14

Výživa

NEBOJTE SE

VLÁKNINY
Podle Světové zdravotnické organizace bychom pro správné fungování
našeho těla měli každý den přijmout asi 25-30 gramů vlákniny. Většina
Čechů ale během dne získá ze stravy ani ne polovinu z doporučené denní
dávky. Navýšit příjem vlákniny přitom nemusí být složité. Kde všude můžeme
vlákninu hledat?

SUŠENÉ OVOCE
Sušené fíky, meruňky a švestky se oprávněně doporučují při zácpě. Sušené fíky
obsahují jak rozpustnou vlákninu pektin,
která snižuje hladinu cholesterolu, tak i nerozpustnou vlákninu, která pomáhá proti
zácpě. Jako účinné projímadlo se osvědčila
hrst sušených fíků, meruněk nebo sušených
švestek. Třicet gramů sušených meruněk
nebo stejné množství fíků vám dodá přibliž-
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ně 2,5 gramů vlákniny, šest kusů sušených
švestek obsahuje až 8 gramů vlákniny.

KUKUŘICE
Po pšenici a rýži je v současné době kukuřice nejpěstovanější obilninou na světě.
Kukuřice kromě vysokého obsahu vlákniny (půl šálku kukuřičných zrn obsahuje asi
2 gramy vlákniny) nabízí také minerální látky, jako je draslík, fosfor, hořčík a železo.

Pokud vám vařená kukuřičná zrna nejedou,
můžete si dopřát i neochucený popcorn,
který obsahuje asi 1,5 gramu vlákniny na
jeden šálek.

MANDLE
Mandle, ale i další ořechy a semínka jsou
velmi dobrým zdrojem vlákniny. Čtvrt šálku mandlí obsahuje asi 3 gramy vlákniny.
Ořechy jsou také bohaté na zdravé tuky

Výživa

FAZOLE
Ať už bílé nebo červené, téměř všechny
druhy fazolí jsou velmi bohaté nejen na
vlákninu, ale také na bílkoviny a železo.
Bílé fazole jsou navíc jedním z nejlepších
zdrojů draslíku. Padesát gramů červených
fazolí obsahuje přibližně osm gramů vlákniny. Fazole mají špatnou reputaci kvůli nadýmání a zažívacím potížím, klíčem je zvykat
si na jejich příjem postupně. Platí, že čím
jsou fazole tmavší, tím jsou jejich bílkoviny
stravitelnější. Začněte tedy s černými, poté
vyzkoušejte červené a až nakonec si nechte
bílé.

OVESNÉ VLOČKY
Ovesné vločky obsahují beta glukan, speciální druh vlákniny, která má moc snižovat
hladiny cholesterolu a posilovat imunitní
systém. Jeden šálek ovesných vloček obsahuje asi 8 gramů vlákniny. Vločky jsou
ceněné i pro svůj vysoký obsah bílkovin,
nenasycených mastných kyselin, vitaminů
B1, B6 a E, železa a vápníku. Vyzkoušejte
ovesnou kaši k snídani nebo si ovesné vločky přidávejte do jogurtu.
a bílkoviny, jelikož však obsahují hodně
kalorií, ve větším množství nejsou vhodné
při dietě. Podle některých výzkumů mandle
snižují riziko vzniku cukrovky a Alzheimerovy choroby.

JABLKO
Mezi nejzdravější svačinu vůbec patří syrové jablko, které obsahuje jen málo kalorií
a je dobrým zdrojem nejen vlákniny (jedno střední jablko obsahuje asi 3,5 gramů
vlákniny), ale také vitaminu C, který posiluje imunitní systém. Jablečný pektin na sebe
váže těžké kovy a pomáhá trávení, kromě
toho jsou jablka plná minerálních látek jako
draslík, vápník, fosfor a železo.

HRUŠKA
Jako většina ovoce s poživatelnou slupkou
jsou i hrušky nejvýživnější a nejbohatší na
vlákninu, když se konzumují neoloupané. Hrušky jsou na vlákninu stejně bohaté
jako jablka, jedna středně velká neoloupaná hruška obsahuje asi 3,5 gramů vlákniny. Hrušky mají také močopudné účinky
a obsahují vysoký podíl sacharidů, z nichž
převládá fruktóza. Proto se hodí i pro diabetiky.

HNĚDÁ RÝŽE
Pokud jíte jen bílou rýži, může vám chvilku
trvat, než si zvyknete na žvýkavější a lehce
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ořechovou chuť hnědé rýže. Občasná výměna však rozhodně stojí za to, alespoň
co se vlákniny týče. Jeden šálek hnědé rýže
obsahuje asi 3,5 gramů vlákniny a je rovněž
zdrojem mnoha stopových minerálů. Podle
vědeckých studií vám dokonce výměna bílé
rýže za hnědou může snížit riziko vzniku
cukrovky až o 16 %.

MALINY
Lahodné maliny patří mezi výživové bomby,
které jsou nejen nadopované vlákninou, ale
také zdraví prospěšnými antioxidanty a organickými kyselinami. Maliny rovněž snižují
hladinu cholesterolu v krvi a pomáhají při
hubnutí. Z poloviny šálku malin získáte asi
4,5 gramů vlákniny.

CELOZRNNÉ PEČIVO
Bílá barva není moc dobrá ani u pečiva,
odborníci se shodují, že zdravější jsou tmavé celozrnné výrobky. Celozrnná mouka si
totiž na rozdíl od bílé zachovává všechny
živiny, které se skrývají ve vnějším plášti
zrna. Celozrnné pečivo je proto bohaté na
vitaminy, minerály, esenciální mastné kyseliny a také vlákninu. Jeden plátek celozrnného chleba obsahuje přibližně 2 gramy
vlákniny.

BROKOLICE
Všichni už víme, že brokolice je velmi zdravá. Tato košťálová zelenina, která podle
studií pomáhá bojovat proti rakovině, obsahuje velké množství vlákniny, z jednoho
šálku vařené brokolice získáte přibližně
5 gramů. Brokolice vyžaduje šetrnou kuchyňskou úpravu, vařením totiž ztrácí většinu svých zdraví prospěšných vlastností.

POHANKA
ČOČKA
Tento druh luštěnin patří mezi vysoce koncentrované potraviny s nízkým obsahem
vody, a je tak jedinečným zdrojem energie.
Čočka obsahuje velké množství bílkovin
a sacharidů, vitaminů skupiny B, železa
a dalších minerálů a jen velmi malé procento tuků. Čočka boduje i v obsahu vlákniny,
z jednoho šálku vařené čočky jí přijmete asi
5 gramů.

I pohanka je významných zdrojem vlákniny,
jeden šálek obsahuje asi 9 gramů. Pohanka
je také plná vitaminů a minerálních látek,
je například bezkonkurenčním zdrojem rutinu. Tato látka má celou řadu pozitivních
zdravotních účinků, kromě příznivého vlivu
na kardiovaskulární systém zvyšuje pevnost
stěn cév a pomáhá v prevenci a léčbě křečových žil.
Zdroj: cs.medixa.org, itest.cz
Foto: SAMphoto.cz

deník maléHo poSerouTky
- audio Cd, vypráví váClav kopTa

klaSiCké čeSké vánoCe
– výZdoba, Hrav é Tvoření, Zvyky

„v jednom musí být od začátku jasno: tohle jsou ZápiSky,
ne deník.“ Tak začíná první díl jedné z nejpopulárnějších sérií
pro děti. deník malého poseroutky si získal statisíce čtenářů
a Greg Heffley coby jeho hlavní hrdina je celebrita, jak se
patří. vy teď máte jedinečnou možnost si jeho „zápisky“
poslechnout v mluvené verzi, a naplno tak zažít, jaký je to
opruz, když je vám jedenáct a máma chce, abyste si začali
vést deník…

FraFment

S Hlavo u v o blaCíCH (pejru)
Stačí okamžik a váš život může být vzhůru nohama! něco
o tom ví i markéta, kreativní ředitelka malé reklamní agentury,
které víkend v jižních čechách změní život. kam se poděla
profesionálka z města, která to má v hlavě srovnané?
Pár sebevíc příjemných chvil na vesnici po boku typického
„vidláka” přece nemůže změnit celý pohled na svět! nebo
snad ano?

Cooboo

Těší se vaše děti na vánoce a už se nemohou dočkat až přijde
ježíšek? Společně si můžete zkrátit čekání přípravou dekorací
a známými zvyky. Poradíme, jak připravit vánoční perníčky,
vizovické pečivo, jak vyrobit jmenovky na dárky, balicí papír
nebo ozdoby na stromek, jak ozdobit svícen z jablíčka
a adventní věnec.

mé Sladké šeSTnáCTé SToleTí
Cat Crawfordová má za pár dní oslavit své sladké šestnácté
narozeniny. ovšem to poslední, co si Cat přeje, je extravagantní narozeninová party organizovaná její temperamentní
nevlastní matkou. Alespoň malou útěchou jí je plánovaný
rodinný výlet do magické Florencie. a když ji při prohlídce
tohoto úžasného města zavede zvědavost
do cikánského stanu, ocitne se přímo… v renesanční
Florencii.

nové mikulášovy paTálie
– SváTeční oběd
nové příběhy dnešní školáky zaujmou stejně jako generaci
jejich rodičů, kteří si oblíbili Mikulášovy patálie, a budou jim
blízcí i Mikulášovi kamarádi – tlustý vendelín, co musí věčně
něco jíst, silák Albín, který rád rozdává rány do nosu, viktorín,
který má píšťalku a otce policejního strážníka, i augustýna,
který by nejraději ostatním jen šéfoval, ale i mazánek paní
učitelky Celestýn.

bizbook

Teorie a prax e FiremníCH FinanCí

škoda 1000 mb / 1100 mb

edika

můj nejHorší školní rok 3
myslíte si, že je to taková trefa mít bráchu, z kterého učitelé
šílí? stěžuje si Georgie. a nastoupit po něm do šesté třídy, odkud ho vyloučili? Georgie to nemá vůbec lehké, srovnávají ji s
průšvihářem rafem, a přitom měla Georgie dosud jen výborné
známky! Georgii nezbývá než o svých schopnostech všechny
přesvědčit. najde si kamarádky, dají dohromady rockovou
kapelu, a i když to zpočátku je jen hodně rámusu, sehrají se, a
dokonce vystoupí na školním plese s ohromným úspěchem!

aktualizované vydání
kniha Teorie a praxe firemních financí je vlajkovou lodí mezi
ekonomickou literaturou a neměla by chybět v knihovně
žádného ekonoma, studenta ekonomie či ředitele významnější firmy. autoři v knize ukazují, jak manažeři používají
finanční teorii k řešení praktických problémů, a proč firmy
a jejich management jednají tak, jak jednají. nové vydání
knihy také reflektuje současnou finanční krizi.

Historie – technika – prototypy – sport
Publikace popisuje vznik a historii výroby prvního sériově
vyráběného vozidla škoda se samonosnou karoserií, zadním
pohonem a motorem umístěným vzadu. kniha obsahuje
rovněž prototypy škoda typ 976, 977 a 978, přehled a
fotografie všech modelů, popis vývojových změn v letech
1964–1969 a znázorňuje změny designu vozidel škoda
1000 mb / škoda 1100 mb v celém období výroby.

všeCHny mé domovy

žil jSem jako kaSkadér

Autorka se o své zkušenosti s překonáváním bytových malérů rozhodla podělit se čtenáři poté, co dospěla k moudrému
poznání, že nic člověka nerozveselí tak jako pohled na cizí
mizérii. proto je tato knížka určena především těm, kteří
mají momentálně zatopený sklep, vypnutý telefon, přepálené elektrické vedení, nefungující topení a vražedný vztek.
Pokud se tento vztek po přečtení knihy nezmírní, nabízí
autorka ještě možnost knihu přetrhnout.

derek Fallon znovu na scéně! Tentokrát se tenhle malý rošťák
a odpůrce čtení a knížek zhlédne v parkuru. při překonávání
překážek v místním univerzitním kampusu ho zahlédne
o něco starší Tony. ukáže se, že pracuje u filmu jako kaskadér,
a nabídne derekovi, aby zaskakoval za jednoho z herců. jenže
to nebude jen tak. navíc má derek strach, že mu seberou
milovanou opičku, protože se o ni špatně stará, a zlobí se
na nejlepšího kamaráda matta, protože provedl něco, co se
nedělá. Jak jen tohle dopadne?

okouZlená noCí

Medvídek Pú rozhodně není jen tak nějaký obyčejný medvěd.
Tenhle malý sympatický popleta si získal své
čtenáře hned, jak se objevil, a od té doby uplynulo hezkých pár
let. Pú se zabydlel v srdcích čtenářů i se svými
kamarády: s oslíčkem Ijáčkem, klokánkem, Prasátkem, králíčkem, a především s kryštůfkem Robinem. Laskavá
knížka s úžasnou fantazií a báječnými dobrodružstvími vychází
s původními ilustracemi e. H. Sheparda.

motto

Medvídek Pú

den, kdy se alespoň jedenkrát nezasmějeme, jako by
nebyl. A to je škoda, nemyslíte? dá se
to však snadno napravit – v téhle knížce vám na každý
den nabízí jeden ušatý vtip s cukaturou
smíchu taťulda Spejbl s Hurvínkem a samozřejmě při
tom nechybí ani Mánička se svou
bábinkou a chundelatý čtvernožec žeryk.

běž domů, ivane

brána

albatros

Smějeme Se každý den Se
Spejblem a Hurvínkem

šestnáctiletá kate mercierová žije poklidným, zcela normálním životem, dokud jí při nehodě nezemřou oba rodiče.
přestěhuje se i se starší sestrou do paříže a před bolestí ze
ztráty rodičů utíká do světa knih a pařížského umění. pak
ale potká vincenta. vzápětí však zjistí, že vincent není
obyčejný smrtelník, ale revenant – zvláštní bytost, jejímž
údělem je bojovat proti zlým silám a nasazovat vlastní život
pro záchranu lidstva. kate se ocitá na osudové křižovatce –
má se své lásky vzdát, nebo ji následovat?

vtipné vyprávění o jednom páťákovi se odehrává v době kolem srpna 1968 ve specifické pražské čtvrti kolem petrského
náměstí, kam jednoho rána vtrhly tanky okupantů. Zdánlivě
se v životě hrdiny mnoho nemění, dál hraje tenis, těší se na
kultovní radosti té doby, věnuje se školním a mimoškolním
alotriím a začíná si také mnohem víc všímat spolužaček. jenže společnost, v níž vyrůstá, se mění k horšímu, protože žádní
ivanové domů nepospíchají, naopak jich přibývá. knížka pro
ty, kterým bylo deset v roce 1968, i pro ty, kterým prostě
někdy bylo deset.

A DOST!

metafora

Ohnivý anděl

Toužíte vychovat vyrovnané, soběstačné a spokojené dítě?
Inspirujte se francouzským způsobem výchovy dětí, který ve
své vtipné a výstižné knize popsala americká žurnalistka Pamela Druckermanová. Když se americké novinářce Pamele
Druckermanové narodilo v Paříži dítě, neměla v úmyslu stát
se „francouzskou matkou”. Koneckonců, přístup k výchově
není nějaká „věc”, jako třeba francouzská móda nebo
francouzský sýr. Dokonce i sami francouzští rodiče tvrdí,
že nedělají nic zvláštního. Jenže francouzské děti, které
Druckermanová poznala, spaly celou noc ve dvou nebo
třech měsících, zatímco dětem jejích amerických přítelkyň to
trvalo rok nebo i déle.

Detektivní thriller charakterizovaný slovy „žhavé smrtící plameny, ledově chladné lži“ je mrazivý i podmanivý jako sám
Island, kde talentovaná autorka žije. Advokátka Tóra
Gudmundsdóttir má toho nejděsivějšího klienta své kariéry.
O její služby se zajímá duševně narušený sexuální deviant
ve výkonu trestu. Nežádá však osvobození pro sebe. Přeje si
propuštění Jakoba, mladíka s Downovým syndromem, který
údajně založil požár v ústavu pro nemocné.

hra čísel
– Co skutečně rozhoduje ve fotbale

PrOmArNěNá šANCe
Nina Snyderová pracuje jako agentka v jedné z nejmocnějších uměleckých agentur v New yorku.vI když na přelomu
padesátých a šedesátých let, kdy slavily na Broodwayi
úspěch muzikály West Side Story a my Fair lady, bylo pro
ženu velmi těžké se prosadit, Nina díky svým zkušenostem
a šťastné náhodě udělá doslova závratnou kariéru. Snaží
se však, aby se její manžel vedle ní necítil jako outsider.
Odmítne lákavou nabídku vést filiálku v Kalifornii
a riskuje kariéru, když se rozhodne zůstat půl roku doma,
aby mohli s elliotem adoptovat dítě, protože vlastní mít
nemohou.

Tato publikace je brilantní analýzou krásné hry jménem fotbal, analýzou bořící zažité mýty, dogmata a praktiky. V žádném případě však nejde o nudná statistická data, naopak
– autor na základě dlouholetého zkoumání odhaluje pravé
příčiny fotbalového úspěchu. Bez nadsázky jde o „povinnou
četbu“ pro trenéry, hráče, fanoušky i sázkaře.

BODyBuIlDING – ANATOmIe
Váš ilustrovaný průvodce pro zvýšení svalové hmoty a
vytvarování postavy. Ilustrovaný průvodce, který vás povede
úsilím při zvyšování svalové hmoty, posilování a zpevňování celé postavy. Jedinečná publikace zobrazující lidské
tělo a jednotlivé svalové skupiny, jejich vytížení a zapojení
při cvičení na posilovacích strojích v posilovně. Svaly jsou
doilustrovány do obrázku cvičící postavy. Doplněno také o
obtížnější varianty daného cvičení.
Vhodné i pro osobní trenéry!

růže PrO AlGerNON
růže pro Algernon si poprvé získala čtenáře jako slavná
povídka, která se dočkala uvedení v nesčetných antologiích
a byla přeložena do mnoha jazyků. Stejně úspěšná byla i
jako televizní inscenace – a nakonec jako celovečerní film
s názvem Charly. Pak Daniel Keyes svůj znepokojivý příběh
rozšířil a zabydlel dalšími postavami, takže vznikl román,
který obdržel od asociace Science Fiction Writes of America
cenu Nebula za nejlepší science fiction roku.

cpreSS

Váš rODOKmeN KrOK zA KrOKem
zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou kořeny vaší rodiny?
Chcete se dozvědět o předcích, o jejichž existenci nemáte
ani tušení, a objevit dávno zapomenutou rodinnou historii?
Potom je tato publikace právě pro vás. Pomůže vám
postupně od prvních a nelehkých krůčků proti proudu
času a kromě návodu na tvorbu rodinného stromu vám
nabídne také ucelenější a barvitější pohled na každodenní
život našich předků tak, abyste ze svých rodokmenů stvořili
jedinečné příběhy

zPOVěď šíleNé mATKy
Kniha populární americké blogerky o mateřství nejen pobaví, ale také zapůsobí svou brutální upřímností jako skvělý
protilék na příliš seriózní výchovné příručky, které v rodičích
vzbuzují hrůzu, že ve výchově svých dětí neobstojí.

Když se dvaadvacetiletá Anna vydává na pohovor s mladým
podnikatelem earlem Grayem, netuší, že potká muže, který
jí změní život i hodnoty. earl Grey je pohledný, bohatý, má
největší penis na světě a velkou firmu a vlastní vrtulník, je
chytrý a… tajemný. Naivní Anička si začíná uvědomovat, že
přes jeho skrývaná tajemství jím začíná být úplně posedlá.
Ale ani earl Grey není vůči jejímu věčně rozkousanému rtu
imunní a připouští, že po ní také touží – ovšem za vlastních,
specifických podmínek…

X.Y.Z.

FIFTy ShADeS – PADeSáT ODSTíNů –
BOx 1–3

lucka bohemia

PADeSáT ODSTíNů OSTuDy

exkluzivní komplet trilogie Fifty Shades – Padesát odstínů.
Když se studentka literatury Anastasia vydává na pohovor
s mladým podnikatelem Christianem Greyem, netuší, že potká muže, který jí změní život i hodnoty. Postupně odhaluje
všechna tajemství a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je
temnějších, než si kdy dovedla představit. A zatímco Christian bojuje se svými démony, Ana musí učinit nejdůležitější
rozhodnutí ve svém životě... Když se zdá, že mají vše,
zasáhne osud...

Čte Jan hartl

„Jedno vám teda povim, bejt idiot neni žádnej med.“
První věta legendárního příběhu o Forrestu Gumpovi
hovoří za vše. Neuvěřitelné příhody mentálně postiženého mladíka z amerického jihu zná snad úplně každý.
Groom očekával okamžitý úspěch knihy, ale ta se
bestsellerem nestala. román se sice slušně prodával a
ani u kritiků si nevedl špatně, ale autor chtěl mnohem
víc, než jen průměrnou knihu. Plánoval se Forrestem
proslavit a jeho sen se nakonec přece jen splnil. V roce
1994 byl podle románu natočen jeden z nejslavnějších
a nejoblíbenějších filmů všech dob.

radioServiS

Slovart

Skutečný příběh, který čtenářům připomene známý bestseller Bez dcerky neodejdu. uprostřed jednoho z nejhorších
konfliktů syrské historie byla louise monaghanová donucena překročit bedlivě střeženou hranici země, aby zachránila
svou šestiletou dcerku. malou may totiž unesl vlastní otec.
louise se poznala s otcem své dcery na Kypru. Dostala se do
jeho područí, chovala se jako podřízená týraná manželka,
ale nechtěla ho připravovat o vlastní dítě. To ještě netušila,
že mustafa její vstřícnosti zneužije a malou may násilím
odvleče do Sýrie.

FOrreST GumP

PrOKleTí rOKeNrOlu
TrAGéDIe A záhADy rOCKu
Tato kniha přináší 63 příběhů o umění, životě a smrti ve
světě rocku. Příběhy o životech ukončených předčasně na
vrcholu kariéry, o neuvěřitelných osudových setkáních a o
umělcích, kteří prohráli souboj se sebou samými. hudební
legendy, jež sice žily v různých dobách, měly odlišný životní
styl i rozdílný způsob, kterak projevovaly svůj talent, spojovala je však skutečnost, že se staly ve své době ikonami.
mnozí z nich patří do takzvaného Klubu 27, skupiny
muzikantů a zpěváků, jejichž život neočekávaně skončil v
sedmadvaceti letech.
Prvním z nich byl bluesový muzikant robert Johnson v roce
1938, poslední zpěvačka Amy Winehouse v roce 2011.

uKrADeNá

KlAPzuBOVA JeDeNáCTKA
Čte a zpívá: Karel höger

humoristický román Klapzubova jedenáctka napsal
eduard Bass v roce 1922. Težko jej charakterizovat
lépe než jako fotbalovou pohádku pro dospělé. Starý
Klapzuba, otec jedenácti zdatných synů, přetvoří jejich
životní elán do jedinečné fotbalové jedenáctky, která
nejdříve raketovou rychlostí opustí pralesní ligu, aby
pak vítězila na všech hřištích světa…

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

Dietni 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.

dobí dopřály. Jaké lahůdky na nás čekají?
Cukroví, bramborový salát, řízky, v dalších
dnech svátků třeba i kachnička se zelím…
Do toho se můžete usadit u televize, celé
dny lenošit a nová kila mohou na nás vesele “naskákat“. Opravdu si však všechno
to jídlo užijeme? Nemáte nakonec radost,
když tohle „přežírací“ období skončí? Ne-

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

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 ob-

80

můžete se po Vánocích na jídlo ani podívat? Cítíte se skutečně fit? Ne, přejídání
nám neprospívá. Nejen že může vést k zažívacím potížím ale jsme-li nafouklí, necítíme se ani celkově v pohodě. Jsme bez

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

Vychutnejte si jeden z bestsellerů nebo další z desítek zábavných her!

Užij si maximální
svobodu
v obrovském
novém světě!

Více než 80
zbrusu
nových úrovní!

www.mojenintendo.cz
© 2012 Nintendo. © 2013 Nintendo. © 2013 Pokémon. © 1995-2013 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon, Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.
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Milé maminky, milí, tatínkové, milé děti,

pytlem dárků.
Vánoce už jsou pomalu za dveřmi a s nimi samozřejmě Ježíšek s plným
na které najdete
otázek,
chých
jednodu
pár
íte
zodpov
nám
když
Ale nadělovat umíme i my. Stačí,
í,
odpovědi na našem serveru www.rodinaaja.cz. Budete-li mít štěstí při losován
můžete vyhrát jednu s desítek cen v hodnotě více než 100 000 korun.

1. soutěžní otázka

5. soutěžní otázka

2. soutěžní otázka

6. soutěžní otázka

Pro jak staré děti je určena stavebnice LEGO
DUPLO Můj první vláček?
a. 1–4 roky
b. 3–6 let
c. 2–5 let
Jakou exotickou příchuť LIMO BAR nabízí?
a. Ananas
b. Mango
c. Kokos

3. soutěžní otázka

V jakém roce získala ﬁrma SunCe ocenění od
Disney „Quality Product Award“?
a. 1995
b. 2010
c. 2004
Jakou barvu šatiček má panenka Moxie Girlz
Třpytivá víla Avery?
a. růžovo – ﬁalovou
b. modrou
c. stříbrno – růžovou

Jaké zvířátko je oblíbeným mazlíčkem
panenky Lalaloopsy Pepper?
a. kravička
b. prasátko
c. velryba

7. soutěžní otázka

4. soutěžní otázka

8. soutěžní otázka

Kdo je výrobcem těchto naučných her?
a. Waldemar
b. Alexander
c. Maximilián
Nápovědu naleznete na www.pexi.cz

Jak se jmenuje Zubík krokodýl ?
a. Hada
b. Kojo
c. Taj
Kde sídlí společnost Hamé s.r.o.?
a. v Brně
b. v Kunovicích
c. v Liberci

9. soutěžní otázka

Čím jsou plněná zvířátka a postavičky
z Harmony collection?
a. semínka prosa
b. lněná semínka
c. obilná semínka
Nápovědu naleznete na www.albi.cz

10. soutěžní otázka

Z jakého materiálu je hlavice mopu Electro
Easy Wring and Clean?
a. 100% bavlny
b. 100% vlny
c. 100% mikrovlákna

11. soutěžní otázka

Která kniha vydaná Radioservisem získala
cenu Magnesia Litera 2013 Kniha roku a kdo je
její autor?
a. Tereza Boučková – Šíleně smutné
povídky
b. Jiří Hájíček – Rybí krev
c. Tomáš Zmeškal – Milostný dopis
klínovým písmem
Nápovědu naleznete na: www.radioservis-as.cz

Své odpovědi vyplňte do odpovědního lístku na straně 70 a ten pak pošlete do 15. 12. 2013 na adresu:
IN publishing group s.r.o.,
Pražská 69/11,
250 01 Brandýs n./L.
Obálku označte heslem: „soutěž“

Chcete vyhrát LIMO BAR

Pro jednoho z výherců je připravena cena
v podobě LIMO BARu a tří sirupů. Výrobníky
sody a sirupy britské značky LIMO BAR si můžete
koupit už i v České republice. Ceny výrobníků
startují od 899 Kč, mají rychloupínací systém
uchycení láhve, regulaci velikosti bublinek a z jedné
bombičky vyrobíte až
135 litrů limonády.
www.limobar.cz
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Vyhrajte

10x plný košík dobrot

od Hamé v hodnotě 1000 Kč

Něco dobrého pod stromeček jistě uvítá každý.
Košík plný dobrot od ﬁrmy Hamé obsahuje paštiky,
pomazánky i šunku, stejně tak jako kvalitní džemy plné
ovoce, které se hodí
na chleba i do rolád.
Více na
www.sladkanerest.cz

Soutěžte
o deset balíčků s CD

Zaposlouchejte se společně s vašimi dětmi do
audionahrávek, které v knižní podobě mnohdy
obletěly celý svět. Balíček obsahuje 3 CD, které
ocení celá rodina. Jsou to: Danny, mistr světa,
Tom Sawyer, Tatínek 002.
Více informací o titulech
www.radioservis-as.cz

Soutěžte

o 10 balíčků
s dárky od Albi
Hřejivý plyšák, trendy diář a
kostková hra Osadníci z Katanu na
Vás čekají pokud uhádnete správnou
odpověď!
www.albi.cz

Soutěžte

o 6x Electro Easy Wring and Clean
Elektrický odstředivý koš
vyždíme mop do optimální
vlhkosti jediným stiskem
tlačítka
•
Perfektně vyčistí Vaši
podlahu
•
Vhodný na všechny
typy tvrdých podlah

Soutěžte

o krásné Zubíky!

Ilustrační foto

Polštářek, deka, nebo plyšák? Hned
tři věci v jednom je Zubík. Chcete
některé ze zvířátek vyhrát? Stačí
odpovědět na soutěžní otázkua
můžete se těšit na měkký
dáreček.

Vyhrajte

5 panenek Moxie Girlz
Třpytivá víla!
Víla Moxie Girlz je jako z pohádky!
Má krásná barevná křidélka, která
se při stisknutí tlačítka na zádech
roztřepotají a navíc se víle ve vlasech
rozsvítí motýlek. Víla má ohebná
kolena, kotníky a ramena.
Velikost: 26 cm.
www.zapf-creation.cz

Chcete vyhrát

balíček
3 naučných her od Pexi

Soutěž: O

Soutěžte o

5 panenek
Lalaloopsy!
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 panenky: 30 cm
www.zapf-creation.cz

Poznávej písmenka je zábavná a naučná hra vhodná pro děti od 4
let, které se učí písmenka.
Pomocí puzzle dílků, kde jedna část představuje obrázek a druhá
první písmenko jeho názvu se děti učí a opakují malá a velká
písmenka abecedy. Paměť 3D je hra od 5 let se skvělým tréninkem
postřehu a paměti. Učí barvy a prostorovou představivost.
Úkolem je zpaměti poskládat kostky do prostoru, podle vzoru
na kartě. Klíč a nauč se víc je skvělá a naučná hra pro děti od 5 let,
která zábavnou formou učí tvary a barvy. Procvičuje motoriku,
manuální přesnost a základní analytické myšlení.

batoh na
kolečkách?

Novinku od ﬁrmy SunCe
může vyhrát každý, kdo se
zapojí do soutěže o 4 krásné
sety. Podrobnosti na
www.suntanshop.cz

Vyhrajte

3x Lego
Duplo

Můj první vláček

LEGO DUPLO Můj první
vláček zaujme kluky úžasnými
vlaky a systémem kolejí, malé
cestovatelky naopak nadchnou zvuky houkající lokomotivy a roztomilé
ﬁgurky. Stavebnice obsahuje kromě kolejí také množství DUPLO kostek
a hodí se tak i pro začínající stavitele. Tipy na zajímavé hry se stavebnicemi
LEGO DUPLO najdete na www.duplosvet.cz. Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte jednu z mašinek dětem pod stromeček!

NEZAPOMEŇTE NA
VÁNOČNÍ HVĚZDU
Je už dlouhou dobu symbolem Vánoc. Co o ní ale vlastně víme? Poinsettie
pochází ze střední a jižní Ameriky. Díky své mezinárodní popularitě je
nedílnou součástí vánoční výzdoby v řadě zemí. A nejenom to, tato
atraktivní v zimě kvetoucí rostlina je jednou z nejoblíbenějších pokojových
rostlin na celém světě.

Má příznivce v širokém okruhu zemí od
Egypta, přes Austrálii, Čínu, Indii, Japonsko, Koreu, Jižní Afriku, Taiwan až po Turecko a jejich počet stále roste. Žádná jiná
rostlina nepřeklenuje rozdíly v kulturách
a tradicích napříč kontinenty takovým způsobem jako poinsettie: je známá jako „Ježíšova hvězda“ i „Atatürkova květina“, patří
k s oslavám čínského nového roku nebo
Chanuce.
Ve své domovské zemi v Mexiku, kde poinsettii říkají „La Flor de Noche Buena“ - květina Štědrého večera - je s Vánoci spojována už od 16. století. Mezinárodní „vánoční
rostlinou“ se ale stala až začátkem 20. století, a to přímo na hollywoodském bulváru
v Los Angeles, kde začala větvičky poinsettií
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poprvé úspěšně prodávat rodina německých imigrantů. V padesátých letech se už
poinsettie pěstovala jako pokojová rostlina.
To této zimní květině otevřelo cestu k lidem
v řadě dalších zemí. Rostlina známá jako
„Adventsstern“, jinde „Christmas star“
nebo „Stella di natale“ rychle pronikla do
domácností v celé Evropě.
V Německu je poinsettie neodmyslitelnou
součástí vánočních tradic. Díky srdčitým
listům a tradičnímu červeno-zelenému
zbarvení je ideálním symbolem tohoto
svátečního období. Dnes se poinsettie používají jako výzdoba k vytvoření sváteční
atmosféry na celém světě, převedším v Evropě, ale také ve Spojených státech nebo
Kanadě a v poslední době také v jižní Africe

a Austrálii. Lidé v Indii poinsettie tradičně
používají k výzdobě chrámů společně se
svíčkami.

POSEL VÁNOC NA ZÁPADĚ,
NOVOROČNÍ ROSTLINA
A ATATÜRKOVA KVĚTINA
V zimním období jsou poinsettiemi vyzdobeny domy v mnoha zemích na celém světě. Rostlina získává stále více příznivců také
ve východoasijských zemích jako je Čína,
Japonsko, Taiwan nebo Jižní Korea. Díky
stále větší popularitě vánočních oslav v západním stylu, zejména mezi mladými lidmi
ve velkých městech, získala jako součást
západní vánoční kultury do těchto zemí
přístup i poinsettie. V současné době se tak
objevuje jako dekorace i dárek na oslavách

japonského nebo také čínského nového
roku, který se tradičně slaví v období 21.
lednem a 21. únorem.

JE TO NA STOLE…

V Turecku a Egyptě mají poinsettie dlouhou
tradici bez spojitosti s Vánocemi. Atraktivní
zimní rostlina se tady pěstovala už v době,
kdy ji v Evropě neznali. V Turecku je známá
jako Atatürkova květina. Jméno zakladatele současného Turecka, generála Kemala

Netřeba dodávat, že ve vánočním období
budou poinsettie součástí oslav i večírků po
celé zeměkouli. S nekonečnou řadou druhů a barev jsou ideální právě pro slavnostně prostřený stůl.
Poinsettii můžete využít k okázalé výzdobě stolu, například ve formě elegantních

Mustafy známého jako Atatürk (otec Turků) nese proto, že byla jednou z jeho oblíbených rostlin. Pod jeho jménem se také
stala v Turecku široce známou. V Egyptě se
poinsettie pěstovala už v šedesátých letech
19. století. S odkazem na oficiálního „objevitele“ poinsettie, prvního velvyslance
Spojených států v Mexiku, Joela Poinsetta,
Egypťané rostlinu nazývají „Bent El Consul“, konzulova dcera. V Turecku i Egyptě
jsou dnes poinsettie široce používané k výzdobě.

HVĚZDA SPOJUJE NÁRODY
Poinsettie jsou dostupné v mnoha různých
barvách, druzích a velikostech, k nimž každoročně přibývají další. U poinsettií nezáleží na tom, jaký má kdo vkus, každý si
najde tu pravou: šarlatově červenou, jemně
růžovou, zářivě růžovou, jasně žlutou nebo
vznešenou krémově bílou, dvoubarevně
mramorovanou nebo skvrnitou, se zakulacenými nebo vykrojenými listy, křehkou
miniaturu nebo okázalý keř.
Díky rozmanitost barev a druhů a mnohostrannému využití se poinsettie stala nedílnou součástí těch nejodlišnějších tradic,
kulturních zvyklostí i bytových stylů. Kdo
ví, do jakých částí světa poinsettie pronik-
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ne letos v zimě – její příběh určitě nekončí.

mini rostlin, nebo jako decentní dekoraci
v podobě jedné větvičky na každém místě u stolu. Vždy potěší oko a přivítá hosty. S poinsettií snadno vytvoříte jakýkoliv
styl. Můžete ji kombinovat se stříbrným
nádobím a příbory, svíčkami i čínským
porcelánem, vždy změní prostřený stůl na
slavnostní. Jednoduchého a přírodního
vzhledu dosáhnete s obyčejnými doplňky
jako jsou šišky nebo větvičky, pro moderní styl se naopak zaměřte na hravé detaily.
Díky široké barevné škále poinsettií vytvoříte jakoukoliv výzdobu: majestátní krémové
nebo bílé, tradiční červené, jemně růžové,
lososové nebo zářivě růžové poinsettie zaplaví váš stůl barvami přesně podle vašeho
vkusu nebo posledních trendů.

JAK O NI PEČOVAT?
Samozřejmě bychom nechtěli, aby tyto
nádherná květina zdobila stůl jen po pár
vánočních dní a dál nepřežila. Víte ale, jak
o ni správně pečovat?

VHODNÉ MÍSTO
Poinsettii vyhovuje světlé teplé místo s pokojovou teplotou mezi 15 a 22 ° C. V každém případě je potřeba se vyhnout studenému průvanu. Vánoční hvězdě se nebude

dařit ani na přímém slunečním světle nebo
v blízkosti topných těles. A ještě jedno upozornění: všechny rostliny vadnou a umírají
rychleji, pokud jsou umístěny v blízkosti
ovoce a zeleniny.

PŘIMĚŘENÁ ZÁLIVKA
Poinsettie potřebují mírně vlhký substrát.
Při běžné pokojové teplotě obvykle stačí mírná zálivka jednou za několik dní.

V teplejším období, na stanoviště s přímým
slunečním světlem nebo v blízkosti topení
nesmí rostlině vyschnout kořeny. Na nadměrnou zálivku bude rostlina reagovat
žloutnutím nebo dokonce shazováním listů. Přebytečnou vodu z misky nebo květináče proto vždy vylejte. V období květu je
vhodné rostlinu jednou měsíčně přihnojovat. Tak bude vaše poinsettie krásná, silná
a zdravá.

NEJLEPŠÍ KVALITA
Před nákupem se vyplatí pořádně si vybranou poinsettii prohlédnout: husté listoví
a žluté květy mezi zbarvenými listy zaručují
nejlepší kvalitu. Substrát by neměl být ani
příliš vlhký ani suchý. Na místech prodeje
jsou vánoční hvězdy často umístěny u dveří
v průvanu - to způsobuje opadávání listů
krátce poté, co si rostlinu přinesete domů.
Rostliny ze specializovaných prodejen obvykle mají náležitou péči, a jsou proto
obvykle dobrou volbou. V zimním období
je vhodné rostliny přepravovat zabalené
v ochranném papíře a dostat je na teplé
místo co nejdříve.

Zdroj. Stars for Europe
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Nakupte o Vánocích v Pet Center
a získejte pro Vašeho mazlíčka

krmení na rok ZDARMA

nebo SLEVU až 50 % na celý nákup.
Stírací los získáte při nákupu nad 300 Kč ve všech prodejnách Pet Center v ČR nebo na e-shopu.

e-shop www.petcenter.cz

Rodina

TIPY

NA
DÁRKY

Každý rok si slibujeme, že vyměníme předvánoční horečku za pobyt
někde v teple, každý rok nakonec vítězí tradice nad zbožným přáním…
Také letos přemýšlíte nad tím, co koupíte svým nejdražším k Vánocům?
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Rodina

Vánoce, bohužel, nejsou jen svátkem pro
ty nejmenší. To by nám bylo hej. Záplava
hraček v obchodě přímo nabízí ke koupi
a malé děti ještě obvykle umějí své požadavky specifikovat velmi konkrétně a nahlas. Většinou má ovšem rodina víc členů
a radost chceme udělat všem.
Pojďme se podívat, co všechno můžeme
svým blízkým darovat

•
•
•
•
•
•

vážná
Krásná knížka
Album nejlépe i s fotografiemi
Jakýkoliv obrázek od našich dětí namalovaný s láskou
Jakýkoliv výrobek vyrobený s láskou
Svetr, který tajně babička pletla celý
půlrok
Rámeček na fotky

•
•
•
•

Karta do fitness či wellnes centra
Oblíbené vitamíny
Nějaká probiotika
Zdravotní pomůcka – digitální teploměr, tlakoměr, nebo třeba osobní váha
•
Nebo třeba dárkové balení něčeho
dobrého a zdravého
Nesmime zapomínat na čím dál více oblíbená dárková balení doplňků stravy pro
rodiče a prarodiče.

DÁRKY DO DOMÁCNOSTI
tvoří zcela osobitou kategorii. Někomu
totiž tento typ dárků udělá velkou radost,
tudíž by mohly patřit i do kategorie jedna.
U jiného však mohou vyvolat pocit, že snad
patři jen do kuchyně… Svým blízkým můžete dopřát:
Skvělou filtrační konvici
Novou kuchyňskou váhu
Netradiční hodiny
Sadu příborů
Hrníčky či skleničky
Svícny a svícínky
Zajímavý kus nábytku
Nebo třeba netradiční prostírání

DÁRKY OSOBNÍ
Vybrat je bývá nejtěžší. Musíme už mnohé
vědět o sobě obdarovaného, abychom dokázali odhadnout, po čem opravdu touží.
Přání bývají různá:
•
Domácí mazlíček
•
Nové akvárium
•
Lístky na koncert
•
Elegantní kostýmek
•
Kolo
•
Motocykl
•
Auto
•
Dům…
•
Nebo třeba vlastní ostrov…

DÁRKY PLNÉ EMOCÍ

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

Veselá tužka
Nebo třeba velké skleněné srdce

DÁRKY PRO ZDRAVÍ
Ty už nám tolik oči nerozsvítí, ale někdy
jsou sakra potřeba. Radost nám totiž mohou přinést ve chvíli, kdy díky nim zdoláme
nějaký zdravotní problém. Mezi oblíbené
zdravotní dárky patří:
•
Poukaz do lázní, kde si krásně odpočineme
•
Poukaz na masáž

Darovat samozřejmě nemusíme jen hmotné věci, ale i zážitky. Něco, na co se jen tak
nezapomene. Mezi takové hity může patřit
•
Seskok padákem
•
Let ve větroni
•
Voucher na celkovou proměnu
•
Permanentka na bobovou dráhu
•
Permanentka na sjezdovku
•
Nebo třeba potápěčský kurs.
Každému co libo. ..
Krásné Vánoce vám všem.
Iva Nováková
Foto: SAMphoto.cz

NOVÝ
Doplněk stravy

Ochrana zraku
založená na vědeckých poznatcích

Pečujte o zrak s doplňky stravy OCUVITE
založenými na vědeckých poznatcích

®

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

NYNÍ S

dárkem

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

Antioxidanty - vitamíny C, E a zinek
Přispívají k ochraně buněk před oxidativním
stresem.

www.ocuvite.cz

Nově otevřený design butik
v centru Prahy!
Benediktská 8, Praha 1

Po–Pá 10–19 hod., So 10–16 hod.

tel.: 777 162 877

Navštivte naší prodejnu
či internetový obchod
s kvalitními a vkusnými
intimními pomůckami,
luxusním spodním
prádlem a mileneckými
doplňky pro ženy, muže
i páry a vyberte si opravdu
neotřelé vánoční dárky.

www.intimity.cz

*Slevu lze uplatnit při objednávce
na internetových stránkách www.intimity.cz
zadáním kódu MRAJ2013 do políčka „Vložit slevový
kód“ v nákupním košíku, nebo předložením tohoto
inzerátu v butiku intimity (Benediktská 8, Praha1).

Sleva 20 %*
Sleva platí do 28. 2. 2014
a nevztahuje se na již zlevněné zboží.

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ADRESA:

1.

A)

B)

C)

7.

A)

B)

C)

2.

A)

B)

C)

8.

A)

B)

C)

3.

A)

B)

C)

9.

A)
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DÁREK K NAROZENINÁM – DRES S VLASTNÍM JMÉNEM
Velikosti od 128 cm – XXXL, dodání do 7 dní od online objednávky na www.3koshop.cz

Kamenný obchod 3KOSHOP:
Ohradní 10, Praha 4
otevreno po–pá 10–18 hod.
tel. 602 413 137

internetový
obchod

WWW.3KOSHOP.CZ

Ochranné návleky na dětskou obuv
Babygaloše

Jednoduché a účinné
v kočárku

v autě

na vycházce

v dopravě

SLEVA 10 %
V měsíci listopadu a prosinci 2013
nakupte v našem e-shopu se slevou 10 %!
Pro uplatnění slevy do poznámky
v objednávce uveď te heslo „RODINA“.
Sleva se nevztahuje
na dopravu a poštovné.

Kvalitní
český
výrobek

1-2 s_Babygaloše.indd 1

Vyrábí a dodává společnost CleverBag s.r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10, tel.: +420 773 599 985

S praktickým

ZIPOVÝM

OBALEM

www.babygalos.cz
18.10.2013 21:29:01

S MÝM MUŽEM JSME SE POTKALI

VE SPRÁVNÝ ČAS
Zpěvačka Ilona Csáková přiznává, že se na Vánoce strašně moc těší.
O to víc, že letos už si je užije kromě čtyřletého Daniela také její druhý
synek - patnáctiměsíční Dominik. Vánoce stráví s manželem – Radkem
Vonešem v Brně, kde před pár lety našla domov. Jak se na ně připravuje?
A jak vzpomíná na svátky vánoční, které trávila jako dítě?
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CO VŠECHNO JEŠTĚ MUSÍTE
STIHNOUT, NEŽ SE ZAČNETE
SOUSTŘEDIT NA VÁNOCE?

hle kouzelný okamžik ničím pokazit, proto
chci mít všechno nachystané dopředu.

Čeká mě zhruba osm pracovních výjezdů
do Prahy, ať jde o moderování, koncerty
či jiná vystoupení. Pak musím navařit, poklidit, přichystat rodinné zázemí. Už jsem
pekla první cukroví – perníkové hvězdičky.
I když mám pomocnici na úklid, nesedím
s rukama za zády, ale taky uklízím. Ve větším domě a s malými dětmi to ani jinak
nejde, Dominiček už sice chodí, ale hlavně
všude vleze, tak uklízím průběžně. Takže
musím stihnout spoustu věcí, abych byla
na Vánoce v klidu. Ale myslím, že to zvládnu, vyrobila jsem si mentální psychickou
ozdravnou imunitu, která docela funguje.
Na Vánoce se s manželem moc, ale opravdu moc těšíme, protože tyto svátky milujeme. Obzvlášť teď, co je prožíváme i s našimi dvěma syny. Díky nim se zase vracíme do
dětství a vnímáme tyto svátky úplně jinak,
dětskýma očima. Proto chci, aby Vánoce
byly krásné. Musí to tu vonět cukrovím
a vypadat kouzelně a magicky. Dominik byl
loni maličký, letos už Vánoce bude vnímat
víc, starší Daniel se těší na dárky a už „napsal“ dopis Ježíškovi. Nechci si nechat ten-

JAK JSTE SI VYROBILA MENTÁLNÍ
IMUNITU?
Nechci se nechat strhnout předvánočním
stresem a hektickou náladou, kdy člověk
s jazykem na vestě dosedne, nebo spíš vyčerpaně dopadne ke štědrovečerní tabuli.
Proto do příprav zapojuju i manžela, domluvila jsem se s jeho rodiči, kteří budou na
Štědrý den u nás. Těsně před svátky mám
ještě nějaká vystoupení, v ty dny proto nebudu mít na nic čas, musím s tím počítat.
Chce to jen úkoly si dobře rozvrhnout a ten
plán pak dodržet.

JAKÉ BYLY VÁNOCE U VÁS
DOMA V CHEBU, KDYŽ JSTE
BYLA MALÁ HOLKA?
Vybavuju si ozdobený stromeček, dárečky,
cukroví, pohodu, sváteční večeři, sedíme
u stolu a čekáme na zazvonění, že přišel
Ježíšek. Kdybych trošku přivřela oči, tak
Vánoce v dětství pro mě byly pohádkové,
a vždy jsem se na ně dlouho těšila, ale než
jsem se stačila vzpamatovat, bylo po všem.
Přála jsem si, aby nikdy neskončily. Když je

pak člověk dospělý a je sám, tak svátkům
nepřikládá až takovou váhu. Dáte si s partnerem večeři, pak dárek, přiťuknete si, obejdete pár přátel a je po svátcích. Ta magie
se z Vánoc najednou vytratí, prožíváte je
jen symbolicky. O pár let později jsem je začala vnímat jinak díky mé sestře, která má
dvě holčičky. A teď je prožívám díky svým
klukům, oni mě v jakýchsi flashbacích vracejí zpátky do dětství a já se opět cítím jako
malá holka. A můj muž to má stejně. Říká
se, že by si každý člověk měl v sobě zachovat trochu dítěte. Něco na tom asi bude.

JAKÝ JSTE MĚLY SE SESTROU
JAKO HOLKY VZTAH?
Veronika je o deset let mladší než já. Má
holčičky ve věku dvanáct a třináct let, takže je paradoxně mnohem zkušenější máma
než já. Já jsem si na děti počkala až do
chvíle, než jsem našla toho pravého. Kvůli
velkému věkovému rozdílu jsme se sestrou
nikdy moc parťačky nebyly. V patnácti letech jsem odešla na internát a o rok později začala zpívat s kapelou Laura a její tygři
a jezdila s ní nejen po celé republice, ale
taky hodně do zahraničí. Takže mi léta dospívání mé sestry úplně utekla a nikdy jsme

jsem zamilovaná a těhotná, takže veskrze
pozitivně nastavená. Bylo mi jedno, kde
budeme bydlet, chtěla jsem mít u sebe svého partnera a chtěla jsem, aby se mi narodilo zdravé dítě. Přestěhováním do Brna se
mi uzavřela jedna kapitola života a otevřela
zase druhá, úplně jiná. Na svůj život v Praze a na minulé roky ráda vzpomínám, nic
a nikoho nezatracuju, nechci ani srovnávat.
Teď zkrátka žiju jinou životní etapu.

NA CO JSTE PŘIŠLA AŽ PO
ČTYŘICÍTCE?
Nebudu asi objektivní, protože mě velmi
ovlivňují děti a rodina a vůbec štěstí, které
prožívám. Ale globálně řečeno získala jsem
velký nadhled a přehodnotila spoustu věcí.
Zní to jako klišé, ale přesto ho musím říct.
Na první místo dávám zdraví. Mé, mých
dětí a mých nejbližších lidí. Když vidím,
kolik žen má problémy otěhotnět, jakými
všemi nemocemi si některé děti musí projít, v jak zoufalých životních podmínkách se
často ocitají matky s dětmi, je zdravé dítě
a šťastné dítě něco jako zázrak. Protože
když není zdraví, není nic. Žádná radost,
jen starost.
spolu neměly vztah jako nejlepší kamarádky. Cestu jsme k sobě našly až o mnoho let
později, ale teď si to všechno vynahrazujeme.

MÁTE SLOVENSKO – MAĎARSKÝ
PŮVOD. JAK SE RŮZNÉ NÁRODNOSTI PROMÍTLY A PROMÍTAJÍ
DO VAŠEHO ŽIVOTA?
Maminka je Slovenka, otec je Maďar, já
jsem Češka. Na Štědrý den jsme například
nikdy nejedli kapra, ale vždycky vepřové
řízky. Neměli jsme ani rybí polévku, ale zelňačku s klobásou, které se na Slovensku
říká kapustnica. A bramborový salát jsme
dělali jednoduchý, sušší, jen s cibulí, vajíčkem, okurkou a minimem majonézy. Já
budu na Štědrý večer připravovat pro manželovy rodiče kapra, protože ho mají rádi,
pro nás upeču lososa, budeme mít rybí
polévku, zelňačku oželím. Jinak co se týče
třeba povahy, myslím, že díky maďarsko –
slovenským genům mám v sobě poměrně
hodně temperamentu. Můj muž je klidnější
povahy, což je dobře, protože se krásně doplňujeme.

KDO SE VE VAŠEM VZTAHU VÍC
PŘIZPŮSOBIL TOMU DRUHÉM?
VY NEBO VÁŠ MUŽ?
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My jsme se potkali ve věku, když jsme za
sebou oba měli různé životní peripetie.
Mně bylo osmatřicet, manželovi o rok
méně. V tomhle věku už za sebou mají lidé
třeba patnáctiletý vztah a děti v pubertě.
Oba jsme udělali spoustu ústupků už ve
chvíli, když jsme spolu začínali žít. A není
potřeba je nějak konkretizovat. Když člověk žije nějakou domu sám, je zvyklý být
pánem svého času a řídit si život po svém.
Nemá za nikoho zodpovědnost, myslí především na sebe, stává se trochu egoistou.
Pokud začne žít s někým druhým, jsou
tohle základní věci, v nichž musí udělat
ústupek. To ostatní už přijde automaticky.
Ale pokud toho druhého milujete, uděláte
ústupky ráda. Alespoň já ano. Můj tchán,
bezva chlap, říká, že manželství je o kompromisech. Já s ním souhlasím.

PRO VÁS ASI MUSEL BÝT ZÁSADNÍ ÚSTUPEK NEBO DŮLEŽITÉ
ROZHODNUTÍ ODSTĚHOVAT SE
ZA MANŽELEM DO BRNA.
Nebylo to nic těžkého nebo bolestného
a rozhodnutí zůstat v Brně vůbec nevnímám jako ústupek. Původně jsme se měli
stěhovat do Prahy, což byl nápad mého
muže. Pak jsme se ale rozhodli jinak. Já
jsem neřešila, kde budeme bydlet. Byla

KDYBYSTE DOSTALA NABÍDKU
ZAHRÁT SI NĚJAKOU DALŠÍ
PĚKNOU MUZIKÁLOVOU ROLI,
BYLO BY TO PRO VÁS TĚŽKÉ
ROZHODOVÁNÍ?
Nepovažuju se za muzikálovou divu, přesto,
že pár pěkných rolí jsem na jevišti odehrála.
Kdybych ale dostala nějakou nabídku, jež
by mě opravdu zaujala, a byla pro mě krásnou výzvou, šla bych do ní. Mám úžasnou
rodinu, která by mě podpořila. Můj muž
rozhodně není typ, který by omezoval mou
kariéru a nutil mě nechat práce a věnovat
se pouze domácnosti a dětem. Spíš já jsem
skeptik a vždycky na všem vidím negativa.
Můj muž mě podporuje ve všem, co dělám.
Rozhodně nesedím doma a nečekám, až mi
taková nabídka spadne do klína. Práce už
pro mě není alfou a omegou mého života,
ale pořád mám v povaze být tvůrčí a ráda
dělám svou profesi. I když mám tyto touhy teď díky hormonům trochu utlumené,
mám ráda, když se můžu seberealizovat.
A ten čas zase přijde. Kdy? To zatím nechám hvězdám.

VŽDYCKY JSTE BYLA SKEPTIK,
NEBO SE U VÁS TATO VLASTNOST PROJEVILA AŽ POZDĚJI?
Skeptik jsem byla odjakživa. Nevěřím, že

Ilona Csáková se narodila 1. 10. 1970 v Chebu. Od šestnácti let začala vystupovat s kapelou Laura a její tygři. V roce 1993
vydala sólový debut Kosmopolis, od té doby vydala dalších sedm
sólových desek a jedno album „Best of“. Získala Cenu Grammy
v kategorii Objev roku za rok 1993, na svém kontě má tři stříbrné
České Slavíky a jednoho bronzového v kategorii zpěvačka. Účinkovala v muzikálech Vlasy, Kleopatra ad. V roce 2006 byla porotkyní v soutěži Česko hledá Superstar. Je vdaná za Radka Voneše,
s nímž má čtyřletého Daniela a patnáctiměsíčního Dominika.
NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Byly mi asi dva a půl roku, hrála jsem si u babičky na zahradě a najednou mě někdo vzal a posadil do velkého černého auta a někam
jsme jeli. Už nevím, kam. Další střípek – to mi byly asi čtyři a mně
bylo hrozně špatně z nějakého jídla. A ze stejného období se mi
vybavuje ještě jedna situace. Vždycky jsem měla hodně bujnou
fantazii a bála jsem se spát sama v pokojíčku. Proto jsem se v noci
plížila za mámou do postele, aby mě k sobě vzala pod peřinu.
A já si pamatuju, jak jsem vykukovala z té peřiny a dívala se na klíč
od skříně a na něm viděla tancovat maličkého skřítka. Měl velkou
modrou čepici s bambulkama a mával na mě.

lidi jsou buď ryzí optimisté, nebo pesimisté. Já nejsem rozená optimistka, snažím se
vidět situace i s jejich stíny a nechci si nic
nalhávat. Možná je to trochu pud sebezáchovy, ale myslím, že je lepší být připravená
na horší variantu a pak být příjemně překvapená, než naopak. V tom mě děti nezměnily. Na druhou stranu kvůli nim musím
být občas optimističtější, než je mi dáno.
Člověk musí programově trochu „zbytelnit“. Netušila jsem, jak psychicky mě dokáže rozložit, když jsou například děti nemocné. V tu chvíli jim musím dodávat energii
a optimismus, což mě stojí určité úsilí. Je to
trochu jiný level a každá maminka asi ví, jak
náročný. Ale co se týče mě samotné, rozhodně nemám na očích růžové brýle. Což
ale neznamená, že bych tak zvaně házela
flintu do žita. To jsem nikdy nedělala. Jsem
zkrátka zdravá pesimistka, která je někdy
svým okolím přinucena být větší optimistkou, než se sama cítí být. (smích)

že jsem konečně našla toho pravého muže
a že právě s ním chci mít rodinu. Teprve
když vztah skončil, došlo mi, že všechno je
tak, jak má být. Musela jsem počkat až na
svého muže.

NETAJILA JSTE SE TÍM, ŽE CHCETE MÍT DĚTI A RODINU. KDY VÁS
TOUHA PO MATEŘSTVÍ OVLÁDLA POPRVÉ? VE DVACETI? NEBO
AŽ POZDĚJI?

MEZI VAŠIMI SYNKY JE ZHRUBA
TŘÍLETÝ VĚKOVÝ ROZDÍL. POROVNÁVÁTE A SLEDUJETE, KDO
Z NICH JE ŠIKOVNĚJŠÍ NA TO ČI
ONO?

Já jsem vždycky toužila po dětech. Kontinuálně a nezávisle na tom, kolik jsem měla
práce a jak moc jsem byla či nebyla zamilovaná, u mě pracoval mateřský instinkt.
S každým novým vztahem jsem měla poct,

Jsou každý úplně jiný. Starší Daniel nikdy
nebyl tak přítulný jako Dominik, ale díky
němu se najednou otvírá a chce se víc mazlit. Přitom odmalička jsem se s ním pořád
mazlila, ale on to nikdy moc neměl rád. Až

CO VÁS NA NĚM ZAUJALO
PŘEDEVŠÍM?
Je charismatický, inteligentní, má velký
nadhled. Věděl, co chce od života. Oba
vyznáváme stejné životní hodnoty. Nebudu
ho srovnávat s mými předchozími partnery.
Tenkrát jsem byla mladší a měla jinak nastavené myšlení. S mým mužem jsme se
potkali ve správný čas.

JSTE RÁDA, ŽE JE MIMO VAŠI
BRANŽI?
V zásadě ano, i když můj muž krásně zpívá
a hraje na kytaru. Přesto, že pracuje v naprosto jiném oboru, ve strojírenství, je velmi
kulturně založený člověk a miluje umění.

teď, možná i proto, že na mladšího brášku
trochu žárlí, se ke mně víc tulí. Myslím, že
podobou, ale i povahově, je po mně víc Dominik. Miluje muziku, brouká si, hned se
vrtí do rytmu, je temperamentnější. Daniel
je víc po mém muži. Ale on zase – protože Dominik je ještě maličký – hltá pohádky,
které jim vyprávím. Vymýšlím si je a občas
se v nich snažím na kluky trochu morálně
působit. Dandu nejvíc baví, když při vyprávění měním hlasy. Jednou bych ty pohádky
chtěla sepsat.

ČEKÁ VÁS V PŘÍŠTÍM ROCE
NĚJAKÁ PRÁCE, NA KTEROU SE
EXTRA TĚŠÍTE?
Po několika letech připravuju novou desku
a doufám, že se na ní krásně vyřádím. Už
mě trochu svrbí prsty po tom dlouhém mateřském období, do studia se moc těším.
A pak mě čeká spousta koncertů a další
projekty, na kterých průběžně pracuju. Ale
já se těším na každý další den a jsem zvědavá, co mi přinese. Ať jsou to nové hlášky
mých synů nebo zajímavá pracovní nabídka. Mám ráda život. Potkalo mě obrovské
štěstí, na které jsem musela dlouho čekat,
ale které si teď užívám. A myslím, že je to
na mně znát.

Monika Seidlová
Foto Marie Votavová
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