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Viděla jsem Ježíška

Jste žena ve věku nad 45 let a myslíte si,
že se Vás osteoporóza netýká?

Přípravek Calcichew D3 500 mg/200 IU
se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D.
1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku 500 mg vápníku.
Tabletu můžete rozkousat a zapít
nebo vycucat.

K dostání ve Vaší lékárně i bez lékařského předpisu.

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.,
Panorama Business Center, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
tel.: +420 234 722 722, fax: +420 234 722 733, www.takeda.cz
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
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Editorial
Tak jak tomu už poslední roky bývá, přestože nám ještě v polovině listopadu teploty
vesele vystoupaly nad 20 stupňů a chvílemi
to vypadalo, jako by se mělo každým dnem
vrátit jaro, tento týden nás přivítala ladovská zima. S prvním letošním sněhem se děti
začaly houfně těšit na vánoční prázdniny,
dospělí začali věřit tomu, že si třeba letos
i zalyžují a začali pokukovat po volných
chatách na horách. Vánoční výzdoba, která
už zdobí náměstí a přilehlá prostranství, dala
všemu pohádkové kouzlo. Pojďme se tedy
společně těšit na kouzelný vánoční čas, který
nás čeká a při tom si přečíst nějaké zajímavé
články.
Určitě doporučuji začít rozhovorem s Monikou
Absolonovou a přečíst si, jak právě ona
prožívá Vánoce. Poté, budete-li mít chuť,
pokračujte napříč našimi vánočními nápadníky - poradíme vám, jak vybrat zajímavou
hračku, že zajímavým vánočním dárkem
může být kosmetika, stejně jako balíček pro
zdraví. Řekneme si i něco zdravém vánočním
vaření a pečení. Samozřejmě nebude chybět
ani tradiční vánoční soutěž.
Tak šťastné a veselé a na shledanou v novém
roce

dýchacích cest?

Titulní foto: Lenka Hatašová

Těhotenství

TĚHOTENSKÉ TESTY
ZNALI JIŽ VE STARÉM EGYPTĚ
Možná si myslíte, že diagnostikování těhotenství z těhotenských tesů je čistě
novodobou záležitostí. O to víc vás možná překvapí, že tomu tak úplně není…

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

Patent na těhotenský test byl vydán
v roce 1980 v Anglii. Je založen na
imunitní reakci choriogonadotropinu
(hCG). Tento hormon začíná být produkován zárodkem placenty v momentě
oplodnění. Jakmile je oplodněné vajíčko implantováno do dělohy, produkce
hCG prudce vzroste. Během pouhých
čtyřiadvaceti hodin zdvojnásobí své
množství. Hormon hCG se ukáže v krvi
a o pár dní později i v moči ženy. Tohle a více museli vědět ve starém Egyptě. Nejstarší záznamy o těhotenských
testech z moči se datují do 1350 před
naším letopočtem. V té době testovaly
egyptské ženy svůj těhotenský stav močením na semena pšenice a ječmene po
dobu několika dnů. Podle tohoto testu v případě, že semena pšenice začala
klíčit, žena mohla dítě očekávat, byla
tedy pravděpodobně těhotná. Vyklíčení ječmene pak naznačovalo narození
chlapce. Pokud pšenice ani ječmen nevyklíčily, žena těhotná nebyla. I když
to zní jako pohádka, v roce 1960 vědecká zkouška močení žen na pšenici
a ječmene potvrdila v 70% pravdivost
těchto testů. Ještě zajímavější však je,
že při močení mužů na toto obilí nikdy
k vyklíčení semen nedošlo. Test převzali
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Řekové, Římané a Arabové. Evropa si
vzala slovo až v 17. století.

KDY SE ŽENA MŮŽE POVAŽOVAT
ZA TĚHOTNOU?
Těhotenský test se používá k určení,
zda je nebo není žena těhotná. Provádí se analýzou vzorku buď ženské
moči, nebo krve. Sleduje se přítomnost
lidského choriového gonadotropinu
(hCG). HCG je hormon produkovaný
placentou a je obvykle přítomen pouze
v ženském těhotném těle. Jakmile vynechá menstruace, lze se považovat za
těhotnou. První orientační test si může
udělat sama žena ze vzorku moče, nejrychleji a nejpřesněji to potvrdí vyšetření z krve. Jestli jste těhotná, zjistíte do
10 minut, a to již 8 dní po oplodnění
vajíčka. O pár dní později pak testování z moči, kde se prokáže přítomnost
těhotenského hormonu hCG. Je to díky
tomu, že výše hodnoty tzv. těhotenského hormonu hCG (choriový gonadotropin) v krvi je vyšší než v moči.

JAK TĚHOTENSKÝ TEST
FUNGUJE?
Moderní těhotenské testy fungují na
základě posouzení přítomnosti nebo

nepřítomnosti hCG hormonu v ženské
krvi nebo moči. Buňky, které se tvoří
v placentě (trofoblastické buňky), vytváří unikátní hormon hCG. Produkce hCG
začíná v době, kdy se oplodněné vajíčko
vnoří do sliznice dělohy ženy. Hladina
hCG se začíná zvyšovat v prvních 7-10
dnech těhotenství. Vrcholek své tvorby
má v 10 až 12 týdnu těhotenství, pak
mezi 16-20 týdnem dochází k jeho snížení na nižší úroveň. To znamená, že těhotenství může být detekováno u ženy
krátce po oplodnění, protože hormon
hCG je přítomen jak v moči, tak i v krvi
těhotné ženy. Krevní těhotenské testy
jsou mnohem citlivější, než močové testy. Krevní testy sice ukáží možné těhotenství mnohem dříve, než ty z moči, ale
měl by je ale provést lékař nebo zdravotnický personál.
Test z krve i moči obsahuje testovací
proužek, který má plazmovou membránu obsahující tři typy protilátek a barviva ve třech různých zkušebních zónách:
reakce, testovací a kontrolní zóny. Podle návodu se na testovací proužek exponuje vzorek moči/krve (například na
jednom konci proužku nebo se umístí
moč v malé jamce v pásu, každý výrobce to má jinak). Zóna jedna, známá jako

ZDRAVÉ A VESELÉ
Darujte celé rodině pevné zdraví
z LÉKÁREN ipc a získejte plyšové
dárky pro Vaše nejmenší
• české lékárny s tradicí od roku 1993
• profesionalita, vstřícnost a zkušenost

INZERCE
z16-826_IPC_inzerce_Medvidek-210x148-v1.indd 1

29.11.16 11:48

Těhotenství

reakční zóna, obsahuje specifické protilátky monoklonálního hCG alfa-řetězce.
Je-li přítomen hCG, tyto enzymy se začnou vázat na molekuly hCG předtím,
než projdou do druhé zóny, známé jako
testovací zóna. V případě nepřítomnosti
hCG v moči zůstanou tyto enzymy nevázané. Druhá test zóna obsahuje polyklonální anti-hCG protilátky a substrát
barviva, který bude reagovat, pokud budou aktivovány polyklonální protilátky,
což následně ukáže těhotenství. Pokud
je hCG přítomen ve vzorku krve/moči,
budou se vázat na specifické protilátky
hCG alfa-řetězcem v reakční zóně testu
před dosažením testovací zóny. Polyklonální anti-hCG protilátky (a pak činidlo
barvy) jsou uvolněny pouze v přítomnosti těchto vázaných molekul, takže
barevný proužek nebo tečka se objeví
v testovací oblasti, pouze pokud je přítomen hCG v moči (tj. žena je těhotná).

JAKÝ MÁ VÝZNAM VČASNÉ
ROZPOZNÁNÍ GRAVIDITY?
Včasné zjištění gravidity je důležité.
Pokud se matka na dítě těší a usilovala o těhotenství, může co nejdřív začít
se správnou životosprávou, která zajistí
plodu nejen správnou výživu, ale i bezpečný vývoj.
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První trimestr (tři měsíce) je celkem
zásadní a matka kuřačka by měla neprodleně zanechat kouření, to samé
se týká i častého pití alkoholu a kávy
(o omamných látkách nemluvě). Případné užívání léků, je vždy nutné konzultovat s lékařem. Naopak vhodné je
upravit stravu tak, aby byla výživná,
obsahovala dostatek vitamínů a některých minerálů (vápníku apod.). Nastávající maminka by se měla vyvarovat
těžké práci, zvedání břemen, stresu. Co
nejvíc času by měla trávit na čerstvém
vzduchu s přiměřeným pohybem, nutný
je i vydatný odpočinek.

JSEM TĚHOTNÁ, JSEM OŠKLIVÁ,
UNAVENÁ, VZTEKLÁ A JE MI
POŘÁD ZLE. NA VINĚ JE TĚHOTENSKÝ HORMON
Za změnou nálad, nevolnostmi, zadržováním vody, vadami na kráse, ale
i za udržením samotného těhotenství
stojí hned několik důležitých hormonů.
Prakticky každá žláza s vnitřní sekrecí
zvyšuje během devíti měsíců svoji činnost a produkce hormonů tak roste.
V období ovulace vzniká ve vaječnících
tzv. žluté tělísko, což je dočasná žláza s vnitřním vylučováním. Nedojde-li
k oplození vajíčka, po 10 až 14 dnech

žluté tělísko zaniká. Jakmile se ale zadaří, produkuje právě tohle tělísko hormony (progesteron a estrogen) důležité k udržení a zachování těhotenství.
Hormony nás sice „trápí“ celých devět
měsíců, ale bez nich by tento zázrak
jednoduše nebyl proveditelný. A které
že to vlastně jsou? Zaprvé je to HCG
aneb také lidský choriový gonadotropin. Právě tento hormon je prvním poslem počátku těhotenství. Jeho hodnota
stoupá od prvních dnů po oplodnění.
Na svědomí má vynechání menstruace, ranní nevolnosti a zvracení, které
většinou ustoupí ve druhém trimestru,
protože tehdy jeho hladina začíná po
10. týdnu těhotenství pomalu klesat.
Společně s progesteronem stojí za nadměrnou únavou a zvýšenou potřebou
spánku.
Jeho funkci v následujících měsících
přebírá placenta, která se stává doslova
továrnou na produkci hormonů. Kromě
již zmíněných produkuje také speciální
těhotenské hormony, které se starají,
aby byl plod dostatečně vyživen, aby
správně rostl a nic mu nechybělo.

Foto: Schutterstock.com
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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?

Svět nejmenších

MALÍ KOUMÁCI
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.

lých, 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
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.

HRY NA DOSPĚLÁKY
Děti rády dělají to, co dospělí, vzájemnou komunikací je můžete vtáhnout
do toho, co děláte, čemu se věnujete.
Pokud dítě vyrůstá na venkově, má
blízko k chovu zvířat, bude vděčné za
malou farmu. Pokud jste si vy v jeho
věku hráli s vláčky, nemusíte je dítěti nutit, protože vyrůstá v prostředí,
kde vlaky buď nejezdí, nebo se jen
vozí v autě. K 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 dospě-
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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 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 rozhod-

CO SI STIHNEŠ
ZAPAMATOVAT
ZA DESET VTEŘIN?

Že toho moc není? To by ses divil!
S hrami V kostce! zjistíš, že deset
vteřin stačí na zemák i děják, je to dost
na to, abys něco věděl o Karlově mostě
nebo zjistil, jak se to vlastně má
s těmi procenty a grafy.
Hry V kostce! procvičí tvůj postřeh i tvoji paměť,
a navíc se toho i dost dozvíš. O čem? No přece
skoro o všem! Matematika tě nezajímá? Historie
tě míjí? O České republice už všechno víš?
To by v tom byl čert, aby tu nebylo něco i pro
tebe. Co takhle Dinosauři – je deset vteřin dost
na to, abys zjistil, kolik měřil Tyranosaurus a čím
se živil Brachiosaurus?

A co takhle Zvířata nebo Příroda? Než napočítáš
do desíti, dozvíš se něco i o nich. Máš strach,
že deset vteřin je málo, že to nestačíš všechno
přečíst? Není se čeho bát, spoustu věcí se přece
dozvíš i z obrázků.

Nebo raději vzhlížíš ke hvězdám? Chtěl bys
vědět, jak funguje raketoplán? Nebo to už víš
a rád by ses předvedl před kamarády nebo
rodiči? Vesmír V kostce! tě nadchne!

Hry V kostce! si můžeš zahrát, kde tě jen
napadne – ve škole o přestávce, doma,
v autobuse, klidně i pod stanem. Stačí deset
vteřin a zábava
ava m
může
ůže zač
začít!
čít!!

www.albi.cz
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ně stojí za koupi. Stejně tak puzzle
třeba o tisíci dílcích může pak zdobit
stěny staršího dítěte, pokud mu Ježí-

uvedeno, pro jakou věkovou kategorii
je hračka určena. Levné hračky nebývají kvalitní a mohou být z nezdravých

dlouhodobě upozorňují mnohé kontrolní úřady snad ve všech vyspělých zemích. Výrobci shánějí levnou pracovní
sílu, sortiment šidí. Navíc třeba v Číně
platí mírnější předpisy. Problém je také
v tom, že ne všechny látky v hračkách
jsou specifikovány. Například ftaláty se
v nich zkoumají od počátku roku 2007.
Součástí každé hračky musí být návod
v češtině a značka shody CE: výrobce
nebo dovozce tím dává najevo, že byl
produkt testován a je v souladu s bezpečnostními standardy.

ROZVOJ OSOBNOSTI

šek 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.

UMÍTE VYBRAT SPRÁVNOU
HRAČKU?
Tím se dostáváme k tomu, jak takovou
správnou hračku vybrat.
Při výběru hraček bychom měli mít na
paměti jednak věk dítěte, pro které
jsou určené, jednak bezpečnost a také
schopnosti, které by měly rozvíjet.
Na obalu hračky by mělo být výrobcem
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materiálů. Některé drahé hračky jsou
tak dokonalé a mají tolik funkcí, že
dítě a většinou i rodiče zprvu ohromí,
ale díky své úplnosti nepřipouští zapojení fantazie a dítě přestanou záhy
zajímat.
Při výběru hraček pro nejmenší děti,
je velmi důležité, zda se dají snadno
prát, omýt nebo čistit. Přitom není
třeba čistit hračky dezinfekčními roztoky, stačí běžné omytí vodou. Všechny hračky a jejich části musejí být tak
velké, aby je dítě nemohlo spolknout.
Kromě toho nesmějí mít žádné ostré
hrany a musejí být nerozbitné, jinak
hrozí, že se dítě poraní. Měly by být
pokud možno vyrobeny z přírodních
materiálů, například ze dřeva nebo
látek, jejichž povrch je zdravotně nezávadný (netoxické barvy apod.). Kvalita a bezpečnost hraček by měly být
důkladně testovány. Doporučuje se
kupovat kvalitní hračky od renomovaných výrobců. Lákavá cena a hezký obal však udělají při rozhodování
v obchodě své. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by trh hraček u nás zaplaven
levnými a nekvalitními výrobky. Čas od
času se z médií dozvíme, že materiál
některé z takových hraček je zdravotně závadný.
Na špatnou pověst hraček především
z asijských dílen a továren ostatně už

Dítěti je třeba poskytnout škálu hraček
zaměřených na všechny složky jeho
osobnosti a na rozvoj všech jeho dovedností. Proto by mělo mít dítě k dispozici hračky rozvíjející:
•
Zrak (zářivé barvy hraček upoutají
pozornost)
•
Sluch (zvukové hrající předměty)
•
Haptiku (předměty různých povrchů, tvrdosti, váhy, velikosti)
•
Představivost
•
Motoriku (chrastící, otáčecí, vsunovací předměty)
•
Myšlení a řeč (hračka vybízí ke
komunikaci, rozvíjí fantazii a myšlení)
•
Sociální vztahy a povahové rysy
(hračka motivuje dítě ke spolupráci, podporuje soustředění dítěte
a stanovuje určitý řád a pravidla)
Děti nejvíce ocení, když jim věnujeme
svůj čas. I ta sebedokonalejší hračka
nenahradí radost ze společného stavění hradu. Čím je dítě starší, tím složitější hračky mu lze koupit. Taková hračka
ale nemusí vždy splnit očekávání a dítě
může brzy omrzet, zvlášť pokud nerozvíjí jeho fantazii.
Dítě by mělo mít hračky uklizené na
nějakém pro něj známém místě. Vy mu
vždy nabídněte jen několik předmětů
a když je omrzí, vyměňte je za jiné.
Není žádoucí, aby dítě mělo všechny
hračky před sebou na hromadě. Není
totiž schopné si z nich vybrat, je pak
předrážděné a nenaučí se soustředit
na jedinou činnost. Kromě toho se
hračky zbytečně rychle okoukají a začnou být pro dítě nezajímavé.

Zdroj: Moje-rodina.cz, doktoronline.cz
Foto: Schutterstock.com

Výborná balanční hra ze dřeva na procvičování
jemné motoriky a logického úsudku.
Nekonečně mnoho variant obtížnosti
podle toho, jak umístíte
desku na velká vejce.
www.bonaparte.cz

Vlevo stojí dinosaurus,
vpravo halda kamení.
Kam jen dám to vajíčko?
Pojď mi trošku poradit,
moje milá maminko.
Stačí jenom trošičku
a shodím celou destičku.
Potom přijde velké hřmění
a spustí se zemětřesení.

INZERCE

Předškoláček

ČEKÁTE PŘÍRŮSTEK DO RODINY?

JAK MU ZAŘÍDÍTE POKOJÍČEK?

Říká se, že období, kdy rodiče očekávají narození svého prvního dítěte, patří
mezi jedno z nejkrásnějších v životě. Maminky nakupují výbavičku, shání různé
informace a rady, hledají co a jak. V neposlední řadě rodiče přemýšlí i o tom, jak
bude jejich potomek bydlet. Bude u maminky? Nebo hned od začátku ve svém
pokoji? Co všechno je pak třeba zajistit? Zkusíme se nad tím zamyslet.

Předškoláček

INZERCE

Předškoláček

Zařízení dětského pokoje se samozřejmě mění s věkem dítěte, ale pokaždé
musíme mít na paměti, že se v každé době jedná o místnost, která by se
nám sice měla líbit a i my bychom se
tam měli cítit dobře – koneckonců –
budeme tam trávit také mnoho času,
ale především musí působit příjemným
dojmem na našeho potomka. Pokoj připravujeme pro něj, ne pro sebe. Starší děti dokonce velice rádi při různých
přestavbách a změnách svého království asistují. Co ale ti nejmenší? Tam se
musíme vrhnout do práce sami.

BARVY A ZASE BARVY
Vzhledem k tomu, že se jedná o místnost, kde bude vyrůstat dítě, musíme
počítat s tím, že se budou měnit i jeho
nároky a záliby. Věkem dítěte se změní
i výzdoba a dekorace, malé děti ocení
jemnost, starší pak výzdobu dle svých
zájmů a koníčků. Velké možnosti nabízejí velkoformátové samolepky a fólie.
Moderní technologie umožňují frézovat nebo tisknout obrázky přímo na
skříně nebo zdi.
Barvy zdí budeme volit tedy spíše pastelové a jemné. Nepolepíme stěny
pestrými tapetami s Hurvínky a Máničkami, nepoložíme na zem barevný koberec s obrázky, ale volíme neutrálnost.
Ostatně kde jinde, než právě v dětském
pokoji, najdeme takové množství doplňků a hraček, které jsou samy o sobě
barevné až až. Stejně musíme počítat
s tím, že po nějaké době stejně budeme muset vybavení pokoje změnit tak,
aby vyhovovalo vzrůstajícím nárokům
potomka.
Totéž se týká i stěn a podlahových
krytin. Barvy ovlivňují pocity, náladu
i spontánní chování dítěte. Jako první
barvu vnímá malé dítě již v několika
měsících červenou. Zrovna s touto barvou to ale v dětském pokoji nepřeháníme. Barva dodává příliš mnoho energie.
Uklidňující a vhodná je světle zelená,
žlutá – i když podle zásad Feng Shui by
zde dítě mohlo časem plakat, dále pak
oranžový odstín, který navozuje dojem
prosluněnosti.
Bílá barva působí chladně, proto je
vhodné ji doplnit další barvou, nebo
alespoň nějakým barevným pruhem.
V každém případě musíme dbát na tvar
místnosti, velikost a množství i směr
denního světla.
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NA PODLAZE TRÁVÍ DÍTĚ
NEJVÍCE ČASU
Čas letí jako voda a po několika měsících se dítě přesouvá z postýlky nejprve na deku, a pak přímo na zem. Leze,
batolí se, zvedá se. Nejvíce by nás měla
zajímat bezpečnost (ne příliš klouzavý
povrch), údržba (koberec s dlouhým
vlasem se velmi špatně čistí) a teplota
místnosti, respektive přímo podlahy
(některé podlahy je třeba zateplit).
Nečastější volbou rodičů je stále celoplošný koberec. Místnost sice zateplí,
ale nesmíme zapomenout vybrat takový, jehož údržba bude pro nás snadná.
Pokud máme domácí zvířátko, které by
stejně do dětského pokoje chodit nemělo, budeme s výběrem koberce velmi opatrní. V každém koberci se zvířecí
chlupy, bakterie a roztoči drží mnohem
snáze než na hladké podlaze. Ale to
už záleží i na rodičích, jakou variantu
úklidu volí raději. Vytřít nebo vyluxovat? Někomu naopak vadí chuchvalce
prachu a špíny na laminátové podlaze.
Kompromisem by mohla být hladká podlaha s různými malými koberečky, které jdou i vyprat. Mezi nejvyhledávanější
patří podlahové krytiny dřevěné nebo
laminátové. Jistým kompromisem mezi
měkkostí koberce a tvrdším laminem
může být korek. Snadno se udržuje a je
měkčí, než se zdá. Dalším řešením může
být linoleum, které nabízejí obchody
v různých variantách, vzhledově mnohdy nerozpoznatelné od opravdového
dřeva nebo dlažby. Takový vzor by se
však do dětského pokoje hodil méně.
Linoleu podobné je marmoleum. Na
rozdíl od lina jde však o krytinu ryze
z přírodního materiálu. Marmoleum
vydrží i „ostřejší“ hry našich ratolestí.
Nenajdeme tam rýhy, odřeniny ani nic
podobného. Pro vybavení dětského pokoje hovoří v tomto případě i fakt, že
má antibakteriální povrch.

ZÁCLONY ČI ŽALUZIE?
V případě možnosti volby bychom neměli dětský pokoj situovat na jih. Sluneční záření je sice příjemné, ale jen do
jisté míry. V létě bývá v těchto pokojích
příliš velké teplo, pak je nutno obstarat
alespoň větrák, pokud nemáme k dispozici klimatizaci. Oba spotřebiče však
potřebují opatrné využívání, aby nenadělaly více škody než užitku. Platí zlaté
pravidlo – všeho s mírou.

Přímo nutností – a to v každém pokoji v bytě – je možnost zatmění oken.
V dětském pokoji volíme raději žaluzie
místo závěsů a záclon, které opět zadržují prach. Žaluzie mají mnohem snazší
údržbu, stačí je otřít vlhkým hadříkem.
K čištění můžeme použít i čističe přímo
na žaluzie určené.
Těžké zdobné závěsy by do dětského
pokoje neměly patřit vůbec. Pokud už
volíme textilní variantu, vybereme vždy
lehčí materiál a jemnější vzhled. Na
druhou stranu, tyto materiály většinou
nezajistí dostatečnou nepropustnost
světla. A i když lékaři říkají, že to být nemusí, některé maminky zatemňují dětem místnost i k odpolednímu spánku.
Pokud mluvíme o oknech, je dobré
zkontrolovat, jestli mají kličky bezpečnostní zámek – a pokud ne, tak ho
dokoupit. Určitě se bude v pozdějším
věku hodit. Obdobnou službu vykoná
i klasický obyčejný bezpečnostní řetízek, který ale umístíme v takové výši,
aby na něj dítě nikdy nedosáhlo. Tato
opatření jsou vhodná u každého okna
v bytě, a to nejen ve vyšších patrech.

ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE
Nikdo by si nepřál mít dětský pokoj
zastavěn nábytkem tak, aby se v něm
v podstatě nedalo hnout. Užívejme si té
nabídky, že malé miminko toho opravdu moc nepotřebuje. Na pár let stačí
postýlka, skříň, komoda, později přibude stolek a židlička. Čím více prostoru,
tím lépe.
Potřeby se však mění s věkem.
„Dětský pokoj, to je svět sám pro sebe,“
říká architekt Martin Hlaváček (ateliér
Hlaváček-partner). „ K dětskému pokoji
je potřeba přistupovat s citem a vcítit se
do potřeb dětí. Hodně záleží na věku
dítěte i na tom, zda se jedná o chlapce
či holčičku. V každém případě by měl
být pokoj situován tak, aby umožnil
kontrolu a vazbu rodičů na dítě, ale zároveň aby umožnil samostatný rozvoj
dítěte, učil ho samostatnosti a nezávislosti. Měl by být světlý a prosluněný.
Měl by být veselý. Záleží však na tom
o jak velké dítě se jedná. Předškolák
má jiné potřeby než dítě školou povinné. Předškolák potřebuje hlavně
prostor pro hraní a rozvoj svých aktivit.
Nepotřebuje až tak stůl. Ten potřebuje
hlavně školák. Studenti pak potřebují
prostor pro studium, ale i ostatní akti-

Je to velice jednoduché. Stačí Ježíškovi napsat a on vám odepíše svým dopisem, ve kterém se vyjádří ke všemu,
o čem mu budete vy psát. Možná poradí, možná dodá sílu nebo pochválí za úspěchy, určitě ale svým dopisem potěší.

Dopis vložte do obálky spolu s nenalepenou známkou v hodnotě

20 Kč, nadepište heslem „Odpověď od Ježíška“ a pošlete na adresu: Ježíškova dílna, 362 62 Boží Dar.

Veškeré další informace najdete na webu
Prosba Českého Ježíška: Přátelé, pokud se vám projekt “Český Ježíšek odepisuje dětem“ líbí, prosíme,
podpořte nás jakoukoliv finanční částkou ve veřejné sbírce na stránkách www.nfpomoci.cz.
Váš vklad Nadační fond pomoci Karla Janečka pak ještě znásobí tzv. zlatým řezem a vybrané finance
poslouží k financování projektu tak, abychom mohli dětem odpovídat ZDARMA. Děkujeme
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Dětské koberce
www.detsky-koberec.cz
velk
výbě ý
vzor r
ů

• speciální ECO pěna
• perfektní herní zážitek
• vhodné na doma i na ven
• oboustranné použití a design
• antibakteriální povrch
• chrání děti před prochladnutím
• tlumí hluk a chrání před úrazem
• otíratelný vlhkým hadrem
• 26 hravých motivů

Předškoláček

vity. Nemělo by se u nich zapomínat ani
na skutečnost, že budou chtít v jejich
životním prostoru přivítat své kamarády či první lásky. Dětský pokoj by měl
být hlavně veselý, pestrý a barevný. Neměla by chybět nástěnka nad stolem na
vylepování a umísťování nejrůznějších
výtvorů, kreseb a poznámek, dobrá je
i plocha na kreslení na zdi. Děti rády
kreslí a malují na stěnu a je lepší jim
vyhradit určitý prostor, než je nechat
malovat tam, kde bychom to opravdu
viděli neradi. V každém případě je však
dobré zapojit dítě od určitého věku aby
samo přispělo a řeklo, jak by jeho životní prostor měl vypadat a dopřát mu
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možnost spolupodílet se na vytváření
jeho vlastního životního prostoru.“

PRO SLADKÝ A ZDRAVÝ SPÁNEK
První, co kromě kočárku většina rodičů
řeší, je postýlka. Většina matek dává
přednost mít malé miminko u sebe –
alespoň pár prvních měsíců. Je to pohodlnější z hlediska kojení, přebalování,
ale hlavně se maminky i miminka cítí
jistější. Přece jenom na své miminko
vidí, a právě proto si dávají postýlku
hned vedle své postele. I tak by ale
měly dávat pozor např. na okno, kudy
jde denní světlo, na průvan, dále na to,
aby postýlka nebránila ve volném po-

hybu v ložnici. Řešením by mohlo být
zapůjčení malých kojeneckých postýlek, které znají maminky z porodnice.
Jsou na kolečkách, takže s nimi lze pohodlně manipulovat a přejíždět podle
potřeby z místnosti do místnosti. Výhodou je i polohovatelnost – děťátku
můžeme určit sklon. Důležitá je i nastavitelná výška, která šetří maminkám
záda. Stěny jsou průhledné, takže miminko je vidět ze všech stran. Půjčovny
tyto malé „vaničky“ půjčují zhruba na
tři měsíce. Pak už se tam miminko stejně většinou nevejde. V blízkosti matky
by děťátko mělo zůstat alespoň do šesti
měsíců. Potom se může přestěhovat do

Předškoláček

svého pokoje.
Jaká by tedy postýlka měla být. Každá postýlka však musí být především
bezpečná. Znamená to, že se díváme
na to, zda nemá nějaké mezery, zda
má v pořádku a v bezpečných vzdálenostech tyčky, sledujeme ostré hrany
a šrouby, které by se neměly v postýlce
vůbec vyskytovat. Pokud je postýlka na
kolečkách, jsou třeba brzdičky, které
zajistí postýlku proti pohybu. Dětské
postýlky mají lamelové rošty, které nikdy nezakrýváme a ani nic nedáváme
pod postýlku. Vhodnější jsou také tyčky
kolem celého obvodu. Obojí je důležité
vzhledem k cirkulaci vzduchu. Většina

postýlek má polohovatelné rošty, některé postýlky lze časem rozložit i takovým způsobem, že velikostí odpovídají
nárokům předškoláka. Stále oblíbenější jsou postýlky, ve kterých lze později
odejmout určitý počet tyček (2-3). Dítě
se tak samo dostane do své postýlky
a přitom z ní nevypadne. Polohovatelný rošt se snižuje s věkem dítěte. Do 6
měsíců by měla být vzdálenost matrace a horní hrany bočnice 300 mm, od
6 měsíců 600 mm. Pokud má postýlka
stahovací bočnice, je třeba je zajistit,
aby dítě nemohlo vylézt ven. Z téhož
důvodu by v postýlce neměly být různé
výčnělky a předměty, po kterých by dítě
mohlo ve svém batolecím věku vylézt.
Do dětské výbavičky je vhodné zakoupit i tzv. cestovní postýlku, která je
skladná a lehká. Nikdy ji však nepoužíváme pravidelně místo klasické dětské
postele. Tato postýlka se používá na
cesty, k návštěvám u rodičů a někdy
místo ohrádky, když chce mít matka
dítě blízko u sebe, ale musí se věnovat
něčemu jinému.
Jestliže postýlku můžeme koupit z druhé ruky, u matrace by to platit nemělo.
Dopřejte svému děťátku novou, neproleželou a z hygienického hlediska nezávadnou. Výběr matrace je ve většině
domácností závislý na finančních možnostech. Ostatně stejně jako u jiných
věcí i zde platí, čím dražší, tím kvalitnější. Ale i za slušnou cenu lze zakoupit
matraci pěnovou, která má pratelný
povrch. V některých případech, zvláště
v rodinách, kde k alergiím mají sklony
i rodiče, je dobré koupit matraci antialergenní.
Oblíbeným doplňkem postýlek bývají
nebesa, která nejen zútulní pokoj, ale
plní svou funkci při ochraně proti hmyzu, brání průvanu a mohou i příjemně
rozptýlit světlo, nebo naopak světelné
paprsky utlumit. I tady je však třeba
dbát na bezpečnost (dítě by se do nich
nemělo zamotat) a čistotu (je třeba je
zbavovat prachu a pylu).

POSTEL PRO STARŠÍ
Starší děti mohou na spaní i bydlení v pokoji využít nábytkové sestavy,
které většinou šetří místem. Hodí se
tak do pokojů, kde je třeba i více sourozenců. Oblíbenou možností je tzv.
spaní na patře. Využít se tak dá prostor
pod lůžkem. Mnohem výhodnější, než

umístit do tohoto prostoru další lůžko, je zapojit fantazii prokombinovat
tento prostor např. s úložným prostorem, pracovním stolem i prostorem pro
hry. Dítě tak získá větší pocit soukromí.
Úložné prostory lze také zamaskovat
do různých sedáků, pod schody, pod
postel, stůl. Míst na ukládání věcí není
nikdy dost.
V dětském pokoji by se mělo dítě učit,
odpočívat a spát. Všechny tři složky
jsou velmi důležité. Vzhledem k rušivým podmínkám při spaní by dítě nemělo mít na lůžku umístěnou hlavu
proti dveřím nebo proti oknu. Při nákupu postele budeme volit praktičtější
velikost, tzn. 200x90. Nic mezi malou
a velkou postelí.

NEUSTÁLE POD KONTROLOU
Chůvičky, domácí kamery, monitory dechu – to vše je nápomocno v rodinách,
kde je miminko v místnosti o samotě.
Jedná se o nenáročná zařízení, která vám nezaberou skoro žádné místo.
Monitory dechu mají svůj prostor přímo
v postýlkách nebo v kočárku. Jde vlastně o desku, která se podloží pod prostěradlo, a která spíše než na dech na
pohyb miminka. Monitory jsou běžně
k dostání na v internetových portálech,
i v lékárnách. Chůvičky jsou dnes dobře známé „vysílačky“, které nám hlásí,
když se miminko vzbudí a zapláče.
Domácí kamera umístěná nad postýlkou – později i na hrací plochu – umožňuje neustálou vizuální kontrolu. Hodí
se v případech, že maminka má např.
svou pracovnu, nebo plní domácí povinnosti v kuchyni apod.

KAM S MIMINKEM PO KOUPÁNÍ?
Na přebalovací pult. Další, velmi důležitá součást dětského vybavení. I takový pult má však svá kritéria. Na prvním
místě je opět bezpečnost. Pultík by měl
mít kolem horní desky zábrany, aby
dítě v žádném případě nevypadlo. Horní okraj zábrany by měl být vyšší, ale
pokud stojí u zdi, tak nemusí. Součástí
některých pultů jsou i úložné prostory
pro potřebné věci k péči o miminko.
Odkládací plocha má také své výhody.
Než miminko na pult položíme, je třeba
si vše připravit. Nikdy nesmíme nechat
dítě na pultu samotné, a i když jen pro
něco sáhneme, dítě vždy druhou rukou
přidržíme. Přebalovací pult musí být sa-
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mozřejmě stabilní, nepohyblivý. Velkou
výhodou je jeho výška. Maminky se nemusí k dítěti sklánět a namáhat si tak
už dost zatížená záda. Součástí přebalovacího pultu jsou i měkké omyvatelné
podložky, které umožňují snadné dodržování čistoty. Pulty by opět neměly
stát v průvanu, ani u žádného tepelného zdroje. Všechny používané potřeby
by měly zůstat z dosahu dítěte, aby při
svém rozmachování ručkama neshodilo
lahvičky, nevysypalo pudr apod. Pozor
také na osvětlení, dítě leží většinou na
zádech, tudíž by mu nemělo svítit do
očí plné světlo. K pultu bychom měli
využít světlo tlumené, vzdálenější nebo
odražené od stěny. Takové světlo bychom měli využít i při nočním kojení.

CO DÁL? NA LEHÁTKO…
Miminko máme přebalené, načančané,
ale domácí práce za nás nikdo neudělá.
Postýlka je daleko, dítě nespí, musíme
na něj vidět. Právě k těmto účelům se
hodí dětské polohovatelné lehátko. Lze
ho kamkoli postavit, kamkoli přenést.
Klasická lehátka mají pevnou kovovou
konstrukci, vyztuženou opěrku zad
a pratelný potah. Většina lehátek lze
použít až do 11 kg váhy dítěte. Součástí všech lehátek jsou popruhy, které
zajišťují pevné usazení dítěte. Miminko
můžeme do lehátka vkládat takřka od
narození.
Tvarem připomínají lehátka vajíčko,
takže dítě je pohodlně schouleno tak,
jak bylo zvyklé těsně před narozením.
Kromě obyčejných klasických lehátek
nám obchody nabídnou i tzv. interaktivní lehátka, která pouští uklidňující hudbu, vibrují, mají hrazdičky, na
kterých visí různé hračky. Od čtvrtého
měsíce mají děti tendenci na ně sahat.
I v době předtím je však zaujme barva
(nejprve červená, žlutá a pak modrá),
pak i tvar hračky. Polohovatelnost je
samozřejmostí, proto se později může
lehátko hodit i jako krmící židlička.

DĚŤÁTKO ROSTE A VĚCI S NÍM
Čím bude vaše dítě starší, tím více se
bude jeho pokojíček zaplňovat. Mějme to proto na paměti a nesnažme se
hned zpočátku pokoj zaplnit. Mění se
hračky, postel, skříně… S lecčíms lze
ale počítat předem. Úložné prostory
mohou zůstat delší dobu beze změny,
pokud s nimi budeme v tomto duchu
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počítat. Jedná se o skříně, komody,
případně o kontejnery na hračky. Jestliže ale neplánujeme obměnu pokoje
s věkem, musíme vědět alespoň, jaký
styl do pokoje zvolíme. Retro? Klasický? Moderní? Podle toho vybíráme
typ skříní i komody. Je příjemné pokoj sjednotit jakýmsi stejným prvkem,
který pak rozčleníme jednotlivými doplňky. Jednotící prvek může být barva,
vzor, typ nábytku. Při výběru skříní ne-

zapomeneme na výšku – dítě by mělo
být v pozdějším věku schopno se skříní samo manipulovat – a bezpečnost.
Lepší jsou oblé hrany – jak pro větší,
tak pro menší děti, které pak v pokoji
polezou. Komody by měly mít praktické šuplíky, do kterých můžeme vložit
různé přihrádky a krabice na roztřídění věcí a oblečení. Neměly by mít ostrá
madla a držadla.

INZERCE

NEZBYTNÉ DOPLŇKY DĚTSKÉHO
POKOJE
Ještě než se děťátko narodí, je třeba promyslet místo kojení, prostor pro odkládání špinavého prádla, plenek a vůbec
všech hygienických potřeb.
Do dětského pokoje je proto vhodné
umístit pohodlné křeslo pro maminku,
která by zde mohla své dítě v klidu nakrmit. Jako doplňky se prodávají i různé
kojící polštáře, které zajistí větší pohodlí

matce a větší stabilitu miminku. Až děťátko povyroste, křeslo můžeme přemístit jinam, je třeba ale dopředu vědět
kam. Některé maminky dávají přednost
i pohodlnému gauči.
Do dětského pokoje by měl patřit i koš
na špinavé prádlo, který tam však dlouho
nenecháváme. Stejně tak nenecháváme
v pokoji použité pleny.
Hračky necháváme zpočátku dítěti na
očích, platí zde ale opět ono známé pra-

vidlo – nic nepřehánět. Větší počet hraček
dítě spíše rozptýlí, než zaujme. Později
musíme myslet i na to, kam hračky uložit.
Nejlepší je takové místo, aby i v pozdějším věku dítěte bylo snadno dostupné
a dítě si mohlo hračky začít uklízet samo.
Vhodné jsou různé bedýnky, koše, závěsné kapsy – vybírat musíme podle prostoru a celkového zařízení pokoje. Někdy
lze však takovým způsobem vytvořit velmi vkusný doplněk celého pokoje.
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POKOJ STARŠÍCH ŠKOLÁKŮ
A STUDENTŮ
Pro školáky a studenty je nezbytný
pracovní stůl a židle. Výškově polohovatelný stůl má tu výhodu, že roste
s dítětem. V poslední době se dokonce doporučuje pracovat i ve stoje, což
nám obyčejný stůl neumožní. Polohovací deska už tak výhodná není, všechny věci se z ní skutálí dolů. Podle výzkumů by se na pracovní plochu stolu
měly vejít učebnice a sešit o velikosti
A4, dále různé stojánky na tužky, telefon, bločky a drobnosti. Vedle sešitu by
se měl vejít i papír na poznámky. Starší
děti si berou ke svému stolu navíc rády
i různé dobroty, takže i s tím by se mělo

počítat. Pokud nemáme místo na PC
a tiskárnu, musíme zakomponovat do
prostoru i tyto dva přístroje. Deska stolu by neměla být bílá nebo ze skla. Tyto
dvě vlastnosti odráží světlo. Stůl samotný by však měl být ke světlu ve správném úhlu, tzn. u praváka je světlo zleva
a u leváka naopak. Totéž platí u lampiček. V dětském pokoji by měly být určitě alespoň tři – centrální bodové světlo,
lampička u stolu a u postele. Nad stůl
je vhodné umístit nástěnku, kterou je
možno dle potřeby obměňovat.
Jestliže máme polohovatelný stůl, tak
totéž platí pro židle. Navíc by měla mít
područky a bederní opěrky. Výšku nastavíme tak, aby dítě mělo nohy vždy

na pevném podkladu a stůl tak, aby
mohlo opřít pohodlně lokty na stůl.
Starší děti si do svých pokojů berou rádi
návštěvy, ocení proto, když budou mít
jednak prostor ke hře, tancování nebo
jiným aktivitám. Kamarádi by si měli
mít kam sednout, oblíbeným místem se
stávají obyčejné sedáky na zemí, velké
polštáře nebo sedák typu fatboy, který
navíc vypadá velmi zajímavě. Měli bychom počítat i s tím, že dětská návštěva
by čas od času u vašeho potomka mohla přespat, proto nezapomeneme pořídit lehátko, karimatku, nebo rovnou
výsuvnou postel pro hosty.
Text: Milada Schieblová,
foto: Schutterstock.com

POJIŠTĚNÍ VÁŽNÝCH NEMOCÍ A ÚRAZŮ PATŘÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM!
Jak a na co se pojistit? Na co bychom neměli při sjednávání životního pojištění zapomenout?
Dobře nastavené životní pojištění by mělo v první řadě zahrnovat rizika, jako jsou úmrtí, vážná onemocnění a úrazy, invalidita, trvalé následky úrazu a až v druhé řadě pokrývat drobné
úrazy nebo onemocnění spojená s krátkodobou pracovní neschopností. Důležité je uvědomit si, že když vážně onemocníme nebo se vážně zraníme, budeme se muset dlouhodobě
léčit – půl roku, rok, nebo i déle – a výrazně se nám kvůli pracovní neschopnosti sníží příjem.
Zároveň se nám kvůli léčení značně zvýší náklady, na dopravu, léčebné pomůcky a podobně.
Nyní můžete pro takové případy využít zvýhodněnou akci, kterou jsme tentokrát připravili
pro případ infarktu. Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám úmrtí u nás.
Infarkt myokardu postihne v České republice každoročně více než 22 000 lidí a asi čtvrtina
z nich na jeho následky umírá. Všem, kdo si do 31. prosince 2016 sjednají pojištění vážných
nemocí a úrazů, v rámci FLEXI životního pojištění, a v budoucnu je postihne infarkt myokardu, vyplatíme dvojnásobek sjednané částky. Akce mohou využít i stávající klienti, kteří si toto
pojištění do své smlouvy poprvé doplní.
Petr Procházka,
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

Rozm

bez nán ěr y
ožníku
cca 90
s nánož × 50 cm
níkem

115 × 5
0c

 Zimní fusak s možností prodloužení

spodním nánožníkem.

 Využití do všech typů kočárků

(klasické, sporťáky, golfky).

 Fusak má uprostřed zip

a lze ho celý rozevřít.

 Šňůrové stahování kolem hlavičky.
 Otvory na protažení tří i pětibodových

bezpečnostních popruhů zajišťují bezpečné
použití i sedícímu miminku.

m

Merino vlna
Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nejjemnějších vln vůbec. Má výborné termoregulační vlastnosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Nekouše“ proto je vhodná i pro
přímý kontakt s jemnou dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna absorbuje vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na rozdíl od bavlny hřeje i když je mokrá. Je
přirozeně antibakteriální obsahuje lanolin, který má antibakteriální vlastnosti. Je to
přírodní materiál, který je plně biologicky odbouratelný. Má velké samočistící schopnosti, proto není třeba časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat).

 Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti

posunutí v kočárku při poloze vsedě.

 Praní v ruce ve studené vodě v tekutých

přípravcích na vlnu, nepoužívat aviváž,
nesušit v sušičce, neodstřeďovat.

Made in EU

Výrobce

Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, e-mail: info@detskedeky.cz

INZERCE

Materiál

Nánožník
100 % polyester
Vnější potah
100 % polyester
Výplň
100 % polyester
Vnitřní potah líc
100 % merino vlna

Škola základ života
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JAKOU ŠKOLU VYBRAT?
ANEB PLATÍ, ŽE DRAŽŠÍ JE LEPŠÍ?

INZERCE

Konec kalendářního roku se blíží a s ním
i zápis do prvních tříd základních škol.
Někteří rodiče budoucích prvňáčků již mají
jasno, do které školy své dítě zapíší, jiní ještě
zvažují pro a proti.
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Rodiče si pro své dítě mohou zvolit
jakoukoliv základní školu. Někdy je
volba snadná, neboť v okolí bydliště
je jen jedna škola, jindy mají
rodiče opravdu z čeho vybírat.
Obzvláště ve větších městech se
nabídka škol může velmi lišit.
Každá škola má svůj vzdělávací program. Některé školy jsou
zaměřeny na výuku jazyků, jiné
na sporty, výpočetní techniku
a další. Pro někoho může být
zajímavý například program
„Začít spolu“, který se zaměřuje na individuální přístup
k dítěti, spolupráci/partnerství
rodiny, důraz se klade na podnětné prostředí. Další rodiče
mohou třeba preferovat projektové
vzdělávání, týmovou práci dětí, školu
hrou. Nakonec je třeba jen upozornit,
že ředitel školy musí přednostně přijmout děti s trvalým pobytem v daném
školském obvodu (spádové oblasti).

STÁTNÍ NEBO SOUKROMÁ?
Toť otázka. První soukromé mateřské
školky a základní školy u nás začaly
vznikat hned po roce 1989. Po více než
dvaceti letech se ale ukazuje, že zájem
o tyto privátní vzdělávací instituce je
minimální. Do soukromých školek chodí jen 1,5 % všech dětí, do základních
pak méně než 1 %. Důvodem je jednak
relativně hustá síť státních mateřských
i základních škol, jednak také cena soukromých zařízení. Školní rok v mateřince soukromé školy vyjde třeba v pražském vzdělávacím zařízení The Prague
British School na 210 000 Kč za rok. Pochopitelně čím je stupeň vzdělání vyšší, tím větší jsou i výdaje. Za závratné
sumy školy nabízejí žákům důkladnou
výuku cizích jazyků, kvalitní zázemí,
mimoškolní aktivity a často i ubytování. Logicky se však nabízí otázka: Má
smysl posílat do podobných zařízení už
předškoláky? Podle odborníků to smysl má, otázkou ale je, kolik rodin si to
opravdu může dovolit. Jednou z výhod
takovýchto zařízení bezpochyby je, že
počet dětí na jednoho učitele je v nich
mnohem menší než ve státních školách.

INDIVIDUÁLNĚJŠÍ PÉČE
Dítěti se tak dostane větší a individuálnější péče a škola se více přizpůsobí
i časovým možnostem rodičů. Cizí jazyk
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je další bonus, ovšem některým dětem
může výuka přinést i komplikace. Každopádně co se zdá být výhodou pro

a požádá o to jeho rodič (zákonný zástupce).

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY

jednotlivce, nemusí být výhodou pro
společnost. Talentovaní jedinci jsou
v elitních školách vytrženi z běžného
kolektivu, kde svým příkladem mohli
pomoci „vytáhnout“ některé další děti
k lepším výsledkům. Co to způsobí? Podle Jiřího Braňky, experta z Národního
vzdělávacího fondu může mít tento
model za násedek značnou diferenciaci kvality ve vzdělávání a následně i na
trhu práce. Samostatnou kapitolou je
pak školné. Nejde totiž jen o platby za
mateřinku – pokud dítě jednou začne
v elitní škole, mělo by na stejný systém
vzdělání navázat i v budoucnosti. Kolik
rodičů si však můžete dovolit hradit rok
co rok statisíce?

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Pokud už mate svou základní školu vybranou, brzy vás čeká zápis do první
třídy. Ten neprobíhá na všech školách
stejně. Zákonem stanovený termín pro
konání zápisu je od 15. ledna do 15.
února. Termín/y stanoví ředitel školy
a rodiče je zpravidla najdou na dveřích
školy, na internetových stránkách školy
a radnice i na dalších obvyklých místech. K zápisu je třeba přinést rodný list
dítěte a občanský průkaz rodiče.

KTERÉ DĚTI SE MUSÍ K ZÁPISU
DOSTAVIT
K zápisu se musí dostavit všechny děti,
kterým bylo nejpozději k 31.8. 2016
šest let. Pokud dítě dosáhne věku šesti
let do konce roku 2016 (tedy od 1. září
do 31. prosince 2016), může být přijato do první třídy za předpokladu, že
je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

K zápisu se musí dostavit i děti,
u kterých se zvažuje odklad
povinné školní docházky. O odložení nástupu dítěte do první
třídy musí požádat jeho rodič
(zákonný zástupce). Žádost je
nutné podat písemně a je nutno k ní doložit doporučující
posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické
centrum) a odborného lékaře.
Ředitel školy odloží nástup do první třídy o jeden školní rok. Dítě jde k zápisu
pouze jednou – má-li odklad povinné
školní docházky, znovu již k zápisu do
první třídy nemusí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte-li možnost, navštivte se svým dítětem den otevřených dveří, které školy často pořádají. Jedná se o jedinečnou
příležitost, jak se seznámit se školou,
pedagogickým sborem, systémem výuku a také s celkovou atmosférou školy. Pro dítě je velkým přínosem fakt,
že v den zápisu nejde do neznámého
prostředí. Některé školy pro budoucí
prvňáčky připravují i další formy seznámení se školou i budoucími spolužáky
(škola nanečisto).
Samotný zápis do první třídy je pro dítě
(i jeho rodiče) důležitým dnem. Je fajn,
když mohou do školy doprovodit svého
syna či dceru oba rodiče a třeba i jeho
sourozenec. K pocitu „něčeho zvláštního“ může přispět i slavnostní oblečení. S dítětem je vhodné již dopředu
o tomto dni mluvit, aby vědělo, co ho
čeká a nebálo se. Zpravidla si s budoucím prvňáčkem bude povídat paní
učitelka či pan učitel bez přítomnosti
rodiče. Dítě může být požádáno, aby
řeklo básničku či pohádku, ukázalo, jak
umí počítat, zda zná nějaká písmenka
a další. Většinu věcí zná z mateřské školy či běžného života, takže není třeba
dopředu potomka nějak trénovat či
zkoušet. Tak hodně štěstí – prvňáčkům
i rodičům.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Vánoce plné emocí
Emušáci jsou knihy a hračky určené
k rozvoji emoční inteligence u dětí.
Hlavním hrdinou pohádek je žabák
Ferda a jeho kamarádky mouchy,
které představují jednotlivé emoce.

tip na dárek

www.emusaci.cz
INZERCE
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PRAVÝ ČAS

NA PODPORU NITY
IMU
Dárková edice obsahuje:
Multivitamin želé & Multivitamin + kolostrum

BUDÍK
ZDARM
A

vitamin C pro podporu imunity

Vyrábí

VITAR, s.r.o.
Doplněk stravy

ŽÁDEJTE
VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ

Zdraví

ZDRAVÍ POD
STROMEČEK PATŘÍ

Chybí vám ta správná vánoční inspirace? Možná by nebylo od věci darovat něco
na podporu zdraví. Ať už se jedná o vitamíny, nebo čajíčky, určitě nešlápnete
vedle…

Zdraví

INZERCE

Zdraví

VITAMÍNY POTĚŠÍ VŽDY
Určitě nic nezkazíte, pokud svým blízkým darujete dárkovou kazetu s vitamíny a minerály. V této oblasti výrobci myslí zejména na nejmenší, kterým
k dárkovému balení přidávají různé
lákavé dárky. Hodinky, tužky, baterky,
nebo třeba plyšáčky obdržíte zdarma,
pokud zakoupíte obvykle dvě krabičky. Dárek tedy potěší nejen tím, že nedostanou chřipku, ale i tím, že si mají
s čím hrát. Ženy dají možná přednost
variantě balené v proutěném košíčku
s hrnkem, případně dárkové kosmetické taštičce. Stačí si jen vybrat

ZHUBNOUT, ALE JAK?
Výrobci samozřejmě myslí i na to, že
v období kolem Vánoc většina žen bojuje s nadbytečnými kilogramy. Sady
zahrnující čaje, krémy, případně přírodní doplňky zaměřené na hubnutí a boj
proti striím a celulitidě tedy také nejsou
na předvánočním trhu výjimkou.

ČAJÍČEK POTĚŠÍ
Bylinkové čaje v krásných krabičkách,
často s hrnečky či sítky jistě také potěší
každého milovníka zdravé výživy. Neříkejte, že by snad mohl čaj na vašem
vánočním stole chybět. A pokud patří
mezi vaše spolustolovníky miminko či
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batole? Pak si jistě vyberete z pestré
nabídky čajů granulovaných.

NEZAPOMEŇTE NA ZUBY
Špatným dárkem určitě není ani elektrický zubní kartáček, případně sada
péče o zuby, která obvykle zahrnuje
kartáček, pastu, dentální niť a ústní
vodu. Bývá balená v pěkné kosmetické
taštičce a hodí se určitě každému v rodině.

MASÁŽ JAKO DÁREK
Jistě nezklamete ani nějakým vhodným
poukazem. Ať již je to třeba na masáž
zad, nebo na jiné rehabilitační či léčebné ošetření.

KDYŽ SLUNÍČKO SCHÁZÍ
Samozřejmě všichni víme, že náš život,
zdraví a životní pohoda z velké části závisí na slunci. Přesto většina z nás
nemá každý den dostatek slunečního
světla. Bojovat s tím můžeme mnoha
způsoby. Na trhu se například objevil
simulátor slunečního světla. Ten se používá k odstranění symptomů způsobených účinkem sezónních výkyvů (zimní
deprese - nedostatek slunečního světla v podzimních a zimních měsících),
Podobný účinek může mít i světelná
energie biolampy. Tato energie, která

proniká tkání až do hloubky 3cm, specificky působí na molekulární uspořádání
buněčných menbrán a posiluje buněčný
metabolismus. Má protibolestivý, protizánětlivý a biostimulační účinek.

ENERGIE ZE SOLNÉ LAMPY
Když už mluvíme o potřebě dodat energii, určitě bychom neměli zapomenout
na solné lampy, které už se pomalu stávají součástí každé domácnosti. Takže,
pokud v té vaší ještě na stolku nestojí,
možná přišel ten správný čas něco s tím
udělat.

VÁHA PRO ZDRAVÍ
Revoluci v péči o vaše zdraví dokáže
udělat i osobní digitální váha, která
umí věci, o kterých se vám ani nesnilo.
Nejen že vám ohlásí nadbytečné kilogramy, ale posoudí i kolik procent připadá na tuk, kolik na vodu a svaly.

ABY BYLO MIMINKO ZDRAVÉ
Pokud dbáte o své zdraví a zároveň čekáte přírůstek do rodiny, jistě by pod
stromečkem neměly chybět: monitor
dechu a kvalitní chůvičky, které vám
dají jistotu, že je vaše miminko v bezpečí.
Foto: Shutterstock.com,
zdroj: doktorka.cz

PODPOŘTE SVOU

IMUNITU
ARÓNIE, RAKYTNÍK, GRANÁTOVÉ JABLKO

antioxidanty v přírodních šťávách
Pozdní podzimní a časné jarní počasí je pro náš organismus velkou zatěžkávací zkouškou. Rozkolísané
teploty kolem nuly, vysoká vlhkost vzduchu a časté změny počasí prospívají šíření a množení choroboplodných zárodků širokého spektra nemocí. Tělu v této době zároveň již dochází zásoby vitamínů
a životně důležitých látek, které si našetřilo zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny koncem léta.
Není tedy divu, že během sychravého počasí začíná i období chřipkových a jiných virových onemocnění.
Ti z nás, kteří se pravidelně starají o pravidelný přísun vitamínů, drží se zdravého životního stylu a snaží se během celého roku otužovat, mají velkou výhodu a organismus s posílenou imunitou nepříznivé
období překonává lehčeji. Riziko nákazy se úměrně zvyšuje cestováním v hromadných dopravních prostředcích ve městech, nepřiměřeným oblékáním a zvýšeným pracovním stressem, nervováním se
s přípravou vánoc a sháněním dárků před koncem roku.
Co dělat a jak posílit vlastní imunitu? Dodržujte 7 jednoduchých zásad zdravého životního stylu:
• Snažte se oblékat přiměřeně počasí, abyste se nezpotili nebo neprochladli. Pokud je to jen trochu
možné, vyhýbejte se při cestě do zaměstnání cestování v hromadných prostředcích. Můžete-li dojít
do zaměstnání pěšky, vstaňte o půl hodiny dříve a projděte se.
• Po práci choďte denně na procházky, relaxujte, aby se organismus adaptoval změnám počasí.
• Doma pravidelně větrejte a nepřetápějte na více než 22 stupňů.
• Začněte se postupně otužovat (ideálně začínejte během letního období).
• Konzumujte kvalitní přírodní potraviny bez konzervačních látek s vysokou nutriční hodnotou, čtěte
informace na výrobcích. V zimě platí dvojnásob známé rčení dietologů „Jste to, co jíte!“.
• Snažte se zajistit vyváženou stravu s vyšším obsahem vitamínů a antioxidantů, které podpoří vlastní obranyschopnost organismu. Pokud máte možnost, upřednostňujte přísun vitamínů a minerálů
v přirozené přírodní podobě, konzumací potravin s vysokým obsahem aktivních látek. Svému organismu tak dáváte možnost se bránit proti případnému předávkování tabletami.
• Vyhýbejte se stressovým zátěžím, jak v zaměstnání, tak v osobním životě, pokud je to možné.
Člověk, který je v psychické pohodě a dobré fyzické kondici je daleko více odolný vůči jakýmkoli
nákazám.
Čím Vám můžeme pomoci? Pokud se Vám nedaří plně dodržovat výše uvedené zásady, máme pro
vás v nabídce široký výběr přímo lisovaných šťáv bez konzervačních látek, s vysokým obsahem antioxidantů, minerálů a vitamínů. „Superovoce“ jako Arónie, Rakytník, Granátové jablko, jsou jistě notoricky
známé a není třeba opakovat jejich příznivý vliv na organismus. Nově nabízíme prémiové šťávy v sérii „7
Leben“ -„7 životů“ z Černého bezu, Černé moruše, Černého rybízu, Dřínu, Borůvek, Brusinek, Granátového jablka. Navštivte naše e-shopy, zaregistrujte se a nakupte si výhodněji zdravé dárky nejen pro
své blízké, ale hlavně pro sebe. Poptávejte ve výběrových prodejnách se zdravou výživou.
Nezapomeňte nikdy, že podlomené zdraví se bohužel
nedá koupit!
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Pevné zdraví
„nejen“ s Arónií!

H 4 H, s.r.o. – specializovaný velkoobchod se zdravou výživou

www.Aronka.cz

www.AroniaOriginal.cz

Zdraví

Zdraví

NEDEJTE

DEPRESI
ŠANCI

INZERCE

Světla venku ubývá a předvánočního stresu naopak přibývá. Nedostatkem světla,
ale i špatného počasí se hodně lidí začne cítit bez energie, padá na ně únava i lenost
k jakýmkoliv aktivitám. To jsou jen jedny z mála příznaků, které někdy přetrvávají
celou zimu. Mezi lidmi se tomuto stavu říká „podzimní či zimní deprese“, odborně
se ale nazývá jako sezónní afektivní porucha (SAD) a každý rok s ní bojují statisíce
lidí po celém světě. Pokud se vás tyto úzkostlivé pocity drží dlouhodobě, určitě
byste je neměly podceňovat a včas vyhledejte pomoc odborníka. Na nižší formu
poruchy existuje spousta rad a doporučení, jak jí předcházet nebo zmírnit její
dopad.

Zdraví

1) DOBRÝ SPÁNEK JE ZÁKLADEM
KAŽDÉHO DNE
Je to tak, dobrý spánek značně přispívá
k tomu, aby se člověk během dne cítil
svěží a plný energie. Ne nadarmo se
říká, že by každý z nás měl spát optimálně 8 hodin denně a v zimě to platí
dvojnásob. Někteří lidé s těžšími projevy
SAD mají dokonce potřebu spát až o 2,5
hodiny denně déle, než je u nich běžné.
U ostatních jde v průměru až o 0,7 – 1,7
hodin spánku denně. Myslete na spaní
a dopřejte si jej v dostatečném množství. K dobrému spánku patří i kvalitní matrace a ložní prádlo. A pokud se
vám špatně vstává, zajděte do obchodu
a udělejte si radost novým povlečením
ve vašich oblíbených barvách, ať se do
nového dne probouzíte vždy s úsměvem.

2) PUSŤTE DO SVÉHO ŽIVOTA
VÍCE SVĚTLA
Pokud vám v zimních měsících chybí dostatek světla, není nic jednoduššího, než
ho nahradit uměle. Na světle se nevyplatí šetřit, protože jím opravdu můžete
dodat tělu chybějící energii slunečních
paprsků. Zkuste si například dopřát silné světlo ze 100 W žárovky v teple bílé
barvě a sviťte u sebe až třikrát denně po
dobu dvaceti minut. Nezapomeňte však
na životní prostředí a dlouhodobou
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úsporu energie. Kromě svícení doma
můžete také vyzkoušet léčebnou metodu (fototerapii), která je vědecky uznávaná a založená na stejném principu.

3) UDĚLEJTE SI ČAS NA RODINU
I PŘÁTELE
Člověk by neměl být sám. Jestli je to
možné, ozvěte se novým i starým přátelům a společně vyrazte za zábavou či
kulturou, na dobrou večeři nebo kávu.
Zapomínat by se nemělo ani na čas strávený s rodinou a zima je pro to ideálním
obdobím. I když se vlivem sezónní afektivní poruchy často vytrácí chuť k sociálním kontaktům a komunikaci, nenechte
se odradit a třeba místo návštěvy zkuste alespoň párkrát do týdne zatelefonovat někomu ze známých, podělte se
o novinky ze života nebo odpusťte staré
křivdy. Pocit spokojenosti na sebe nenechá dlouho čekat. A v případě, že kolem
sebe nikoho nemáte, existuje spousta
dobrovolnických činností, které mohou
prozářit váš život, přivést vám do cesty
nejen nové přátele, ale i další smysl bytí.

4) DOPŘEJTE SI DOTYKY
Není snad nikdo, kdo by si neužíval příjemné a uvolňující dotyky, obzvlášť vychází-li z rukou profesionála. Dokonce
je i vědecky prokázáno, že dotyková
terapie pomáhá mnoha lidem překonat

depresi a úzkost, jelikož snižuje stresový
hormon kortizol a naopak zvyšuje hladinu hormonu jménem oxytocin, který
přináší pocit uspokojení, lásky i důvěry.
Oxytocin lze vyvolat například i objetím
nebo hlazením a hraje v životě člověka
nezbytnou úlohu. Dopřejte si proto odpočinek a načerpejte novou energii pomocí akupunktury, akupresury, masáže
nebo reiki.

5) NAPLÁNUJTE SI DOVOLENOU,
VÝLET NEBO AKCI S KAMARÁDY
Vždy je dobré na něco se těšit a netřeba klesat na mysli, pokud letos zrovna
neplánujete dovolenou na lyžích. Podle
psychologů je totiž účinným bojem proti SAD plánování čehokoliv. Pokud tedy
chystáte dovolenou na příští léto, není
nic jednoduššího, než začít vybírat už
dnes od A po Z, ať se máte na co těšit.
A v případě, že je pro vás léto až moc
v nedohlednu, naplánujte si výlet s přáteli, který můžete podniknout kdykoliv
a kdekoliv. V zimním období se koná
i řada kulturních, vzdělávacích nebo
sportovních událostí, které vám zvednou náladu, zpestří den a dodají chuť do
života. Tak plánujte a plánujte!

6) NEBOJTE SE VYRAZIT VEN
I ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
Pokud trávíte celý týden prací v kancelá-

Kouzelné dárky pro Vaše kouzelné mazlíčky
Funkční vesta Dallas je novinka sezóny 2016/2017 z řady Doggies Fashion Line.
Ochrání Vašeho psa před zimou, větrem i deštěm. Díky pružnému břišnímu dílu
padne každé psí postavě. V pohodlném límci je otvor pro vodítko.
Od 390 Kč
Pelíšek Princess pro kočky nebo malé psy je vyroben z kvalitních, lehkých a velmi
příjemných materiálů. S možností odděleného praní korpusu pelíšku nebo jen
vloženého oboustranného polštáře se snadno udržuje a zvířecím mazlíčkům
jednoduše „sluší“.
Od 468 Kč
Od 804 Kč
Poduška Lineta má krásný strukturovaný potah a zdravotní náplň. Duté vlákno Thermo Tex je odolné proti vlhkosti a zároveň
vyniká velkou prodyšností. V nabídce 2 velikosti vhodné i pro
velká plemena.

Zboží skladem ihned k dodání • expedice do 24 hodin
• výhodné ceny • doprava zdarma k nákupu od 490 Kč
bez DPH* 100% servis.

www.tommiland.cz
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České stříbrné šperky Moshna jsou elegantní a atraktivní.
Obsahují pečeť kvality – stříbrnou holografickou nálepku s unikátním kódem. Po jeho registraci na webu
www.moshna.cz získáte přístup ke speciálním službám.
Je to např. pravidelné čištění a povrchová úprava zdarma,
nebo při ztrátě náušnice získáte novou za poloviční cenu.
Více na: www.moshna.cz
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Zdraví

ři, těšíte se na víkend a ten přinese dešťové přeháňky, dobrou náladu to nejspíš nepřinese. V přírodě si však můžete
vyčistit hlavu a zklidnit mysl za každého počasí, proto vyrazte ven navzdory
dešti, jen si dejte pozor na kvalitní obuv
a oblečení, které zajistí, že dny strávené
mimo město následně neodstonáte.

7) JEZTE VYVÁŽENĚ A VYHÝBEJTE SE VĚTŠÍMU MNOŽSTVÍ
SACHARIDŮ
V zimním období může nedostatek
slunečního záření zapříčinit úbytek serotoninu v organismu, který má velký
vliv na změny nálad, deprese, agresivitu
i sexualitu. Pokud jej v těle nemáme dostatečné množství, můžeme pociťovat
zvýšenou chuť na sacharidové potraviny
jako těstoviny, brambory či rýži. Nesmíme však zapomenout, že jejich nadměrnou konzumací lze velmi rychle přibrat
na váze. Někteří jedinci s rozvinutou formou SAD jsou dokonce schopni v tomto
období přibrat na váze až 20 kilogramů!
Snažte se i v zimních měsících pokračovat ve vyváženém jídelníčku, zařadit
více bílkovin z masa a mléčných výrobků, listovou zeleninu a také potraviny
s vysokým obsahem vlákniny a také antioxidantů jako tuříny, sladké brambory
a dýně. Výbornou volbou jsou i fíky, jablka a hrušky. Nedílnou součástí vašeho
jídelníčku by se měly stát též potraviny
s vysokým obsahem omega 3 mastných
kyselin, jejichž konzumací lze až o polovinu snížit výskyt symptomů, jako jsou
úzkosti, deprese, pocity smutku, sebe-
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vražedné myšlenky a snížený sexuální
apetit. Dopřejte si proto každý den dostatek vlašských ořechů, lněných semínek a tučných ryb jako losos a tuňák,
nebo lžičku rybího oleje.

8) TRÉNINK A CVIČENÍ VÁM DO
TĚLA VYPLAVÍ ENDORFINY
Fyzická aktivita a pohyb jsou další nezbytnou součástí zdravého životního
stylu, proto by se neměly vynechávat ani
v tomto období. Najděte si sport, kterému se budete věnovat pravidelně (1 – 2
x týdně) a držte se hesla, že není důležité hubnout nebo dosahovat skvělých
výsledků. Hlavní totiž je, aby vás pohyb
bavil a měli jste ze sebe dobrý pocit.
Pokud patříte mezi věčně zaneprázdněné ženy, malým tipem pro vás může
být například trénink pomocí elektrické stimulace svalů, který procvičí až 90
procent svalů a zabere jen dvacet minut.
Vyzkoušet ho můžete ve studiích BodyBody, kde se vám bude věnovat osobní
trenér a ani s sebou nemusíte nic nosit –
vše od cvičebního oblečení až po ručník
zajistí studio.

9) ODREAGUJTE SE HUDBOU
O muzice se mluví jako o potravě pro
uši. Poslechem optimistických tónů se
v mozku mění chemické reakce a mohou tak velmi rychle ovlivnit vaši náladu
pozitivním směrem. Vyvarujte se ovšem
smutných balad, které by na vaše rozpoložení měly zcela odlišné, možná až
nežádoucí účinky.

10) ZLEPŠETE SVŮJ SEXUÁLNÍ
ŽIVOT
Asi pro vás nebude novinkou, že právě
v zimním obdobím se rozpadá nejvíce
partnerských vztahů. Stojí za tím právě
útlum komunikace mezi partnery provázený náladovostí, depresemi, apatií,
ale i snížením libida a sexuálního apetitu. Podle odborníků byste neměli na
důležitost intimní blízkosti zapomínat.
Vyhraďte si na ni pravidelně čas, abyste
nezačínali se sexuálními hrátkami o půlnoci, kdy už ospalostí neudržíte otevřené oči, ale například už v osm večer, kdy
děti usnou, nebo naopak ráno či v době
oběda. Zkuste také nečekat, až s hrátkami začne partner a převezměte iniciativu nebo zkuste něco nového, ať dodáte
vašemu sexuálnímu životu trochu „šťávy“. Kromě potěšení vám bude odměnou pocit štěstí, méně stresu, uvolnění
bolesti zad, spálené kalorie a díky větší
produkci estrogenu i lesklejší vlasy.
A rada na závěr:

11) MYSLETE POZITIVNĚ
Pokud si místo stěžování pokusíte zimu
vychutnat plnými doušky, máte zaručeně vyhráno. Snažte se brát tuto roční
dobu pozitivně a i když venku není zrovna počasí na procházku, vždy si můžete
sednout na drink s přáteli, vyrazit do
kina s rodinou nebo si v teple domova
vychutnat oblíbený film se sklenkou
vína nebo hrnkem čaje.

Foto: Schutterstock.com

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

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

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

U DĚTÍ
Děti do tří let bývají často nemocné. Ve většině případů je to normální,
protože jejich imunita se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha
obranyschopnosti, kterou je zapotřebí léčit.

Zdraví
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Sníženou imunitou se v klinickém pojetí označují poruchy imunitního systému, které vedou ke zvýšené náchylnosti
k infekcím. V širším pojetí je tzv. imunodeficience jakákoliv porucha v procesu
imunitní reakce, odpovědi organismu
proti infekcím, ale též zvýšená náchylnost k alergiím, nádorovým chorobám či
chorobám autoimunitním, kdy se v organismu tvoří protilátky proti vlastním
tkáním organismu. U dětí se porucha
imunity projevuje zvýšenou náchylností k infekcím, které bývají opakované,
dlouhotrvající, špatně reagující na léčbu, mnohdy s komplikacemi a s netypickým průběhem. Mimochodem dvakrát
častěji bývají postiženi chlapci než dívky.
U většiny typů poruchy imunity je nejčastěji 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, lze podporovat obranyschopnost organismu zejména v jarním a pod-
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zimně-zimním období zvýšeným přísunem vitaminů, otužovacím programem
(dle rady lékaře je možné se otužovat
vzduchem či vodou). V lékárnách lze zakoupit přípravky na zvyšování imunity.
Ještě před tím je zapotřebí absolvovat
imunologické 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, 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.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com,
zdroj: miminet.cz, orling.cz

ÚČINNÝ SPREJ
NA BOLEST V KRKU
N

100%
PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
S MEDEM

Ulevuje od bolesti v krku
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účin st
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Pomáhá odstraňovat viry a bakterie
Chrání hrdlo před podrážděním
a vysycháním
Žádejte ve své lékárně
Humer Akutní bolest hrdla, Faryngitida je zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

URGO Healthcare CZ s.r.o., Bolevecká 493, 109 00 Praha 10 • info@urgo.cz • www.humercz.cz
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JAK SE VYPOŘÁDAT SE ZÁNĚTY

DÝCHACÍCH CEST?
Možná vás to letos ještě nepřepadlo, ale o to víc se toho momentu děsíte, zvláště
pak ve chvílích, kdy většina kolegů ve vaší bezprostřední blízkosti nebezpečně
posmrkává a pokašlává. Každoroční bitva s „bacily“, které neúprosně útočí na
naše horní dýchací cesty, je unavující. Většina z nás se snaží udělat pro zachování
zdraví maximum, a tak polykáme kvanta vitamínů a snažíme se v hromadné
dopravě nedýchat. Přesto uniknou jen ti šťastnější z nás, jejichž imunita je hodna
vědeckého zkoumání.
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Ti ostatní začínají v průběhu podzimních a zimních měsíců z ničeho nic popotahovat, někde na hrudníku pociťují
zvláštní tlak a při snídani je překvapí
počínající bolest v krku. Rok co rok, pod
tíhou podobných obtíží trpí a snaží se

různě pokoutně léčit, jen aby nemuseli
k doktorovi a na nemocenskou, která je
připraví o značnou část příjmů.

VŠECHNY MOŽNÉ „ITIDY“
Infekce horních cest dýchacích se týká
nosních dutin, nosohltanu a také hrtanové části hltanu. Z těch nejznámějších
onemocnění jmenujme například rhinitidu (zánět nosní dutiny neboli rýmu),
akutní faryngitidu (akutní zánět hltanu), laryngitidu (zánět hrtanu na hranici
horních a dolních cest dýchacích) nebo
tonzilitidu, což je velmi neoblíbený zánět mandlí neboli angína. Zánět hrtanu
také může lehce přejít i do zánětu průdušnice a průdušek.
Podle MUDr. Petry Bruthansové z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní
nemocnice v pražském Motole je nárůst
onemocnění dýchacích cest v tomto období dán celkovým oslabením organismu a také výrazně delší dobou pobytu
v uzavřených prostorách na rozdíl od
jarních a letních měsíců. Svou roli hraje
i nedostatek vitamínů ve stravě a málo
slunečního svitu. Respirační onemocnění zároveň patří mezi jednu z nejčastějších příčin návštěvy nemocného v ordinaci praktického lékaře.
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CO JE VLASTNĚ ZÁNĚT?
Až 80 % akutních infekcí je sice vyvoláno viry a pouze pětina bakteriemi. Nicméně jsou to právě bakterie, které také
často napadají viry napadenou sliznici
a dochází pak k takzvané superinfekci,

která se typicky projeví zhoršením obtíží po několika dnech probíhajícího onemocnění.
K čemu vlastně v těle dochází? Viry či
bakterie vyvolávají v těle zánět - přirozenou imunitní reakci, kterou se tělo
snaží odstranit příčinu obtíží. Ten se
obecně projevuje zvýšenou teplotou,
otokem, zarudnutím postižené oblasti
a s tím související bolestí a zhoršením
funkcí napadeného orgánu. Kupříkladu
u nosní sliznice se jedná o zvlhčování,
ohřívání a čištění vdechovaného vzduchu, což zánět omezuje.
Jak už bylo řečeno, nejčastěji se jedná
o zánět virového původu. Ten však dokáže citlivou sliznici oslabit natolik, že
následná bakteriální infekce nemá problém s překonáním přirozené obranyschopnosti.
„Nejčastěji se ORL záněty projevují pálením až bolestí v krku, jež může vystřelovat do uší a pod úhel dolní čelisti,
někdy dochází k reaktivnímu zvětšení
lymfatických uzlin na krku. V případě
postižení nosohltanu a dutiny nosní se
přidává pálení v nose, rýma a nosní neprůchodnost. Celkové příznaky mohou
být různě výrazné, od mírně zvýšené
teploty po horečky se zimnicemi a tře-

savkami, bolestmi hlavy, svalů a kloubů.
U dětí se může přidávat zvracení či bolesti břicha,“ popisuje příznaky doktorka Bruthansová.

LÉČBA S ROZUMEM
Pacienti s těmito problémy přitom často
dosahují dvou různých extrémů. Buď ve
snaze za každou cenu zastavit nastupující chorobu vytahují nespotřebovaná
antibiotika (či o ně žádají svého lékaře)
nebo naopak příznaky podceňují a snaží
se nemoc „přechodit“. Okamžité nasazení antibiotik „pro jistotu“, stejně jako
naprostá ignorance varovných příznaků
vyčerpaného organismu, jsou chybou.
Léčba zánětů horních cest dýchacích
virového původu spočívá v režimových
opatřeních (klidový režim, dostatek
tekutin) a zejména v užíváních vhodných prostředků sloužících k tlumení
nežádoucích příznaků, urychlení hojení
a omezení rozvoje možných komplikací. MUDr. Bruthansová k tomu říká:
„Při léčbě těchto obtíží je potřeba postupovat s rozumem. Na počátku jsou
často dostačující volně prodejné lokálně
působící přípravky. Návštěvu lékaře by
neměli odkládat ti nemocní, u nichž nedochází ke zlepšení stavu po 2-3 dnech
probíhajícího onemocnění, pokud horečky nereagují na léčbu nebo dochází
ke zhoršování stavu, zhoršení dýchání,
polykání, rozvoji krvácení či omezení
otevírání úst. Kontrola lékařem je též
namístě u nemocných s jednostrannými
obtížemi trvajícími déle než dva týdny.“
Užívat je tedy možné prostředky na vlhký či suchý kašel (expektorancia, antitusika), kapky či spreje uvolňující ucpaný
nos a zklidňující nosní sliznici a prostředky ke snížení horečky a omezení bolesti.
Pro rychlé zmírnění příznaků těchto
infekcí v dutině nosní i ústní je podle
lékařky možné využít také volně prodejné lokální antibiotikum ve spreji pro
použití v ORL oblasti (volně prodejné
právě proto, že působí jen místně, lokálně a je velmi dobře snášeno). Působí
jak bakteriostaticky, tak i protizánětlivě, mírně analgeticky a antiflogisticky.
Napomáhá uvolnění ucpaného nosu
a rychle zmírňuje bolest v krku. Celkově
navíc zlepšuje obranyschopnost sliznice
napadené viry, čímž snižuje riziko rozvoje bakteriální superinfekce.
Foto: Schutterstock.com
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Euphorbium
compositum-Heel®
nosní sprej
• První homeopatický sprej pro indikaci:
• rýma infekčního původu
• rýma alergického původu (senná rýma)
• akutní i chronický zánět dutin
• Vhodný i pro dlouhodobější používání
již od 2 let věku
• Bez známých nežádoucích účinků

Dr. Peithner Prag s.r.o.
www.peithner.cz, www.euphorbium.cz

Chytře proti rýmě
Rýma
Neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dní. Toto je časté tvrzení,
které by se však nemělo brát na lehkou váhu. Rýma může kohokoli
z nás potrápit kdykoli během roku. Některé skupiny jsou však víc
náchylné a rýmou víc ohrožené.
Jedna z hlavních funkcí nosu je však jeho obranná a filtrační funkce,
kde nosní sliznice, resp. Řasinky, které ji pokrývají, zachycují částečky prachu, bakterií a nečistot.
Může se však stát, že nosní sliznice je oslabená a tím pádem náchylnější k působení negativních vlivů, jako jsou viry či alergeny.
Nosní sliznice poté začne produkovat nadměrné množství čirého
výtoku, který může být spojen s kýcháním, svěděním a sníženou
průchodností. Toto jsou symptomy, které se pojí s akutní virovou
rýmou resp. alergickou rýmou. Nosní sliznice napadena viry se
také stává náchylnější k působení bakterií, které způsobují bakteriální rýmu, u které může dojít k řadě nepříjemných komplikací
jako je zánět vedlejších nosních dutin, zánětu středního ucha nebo
zánětu průdušek.
V případě, že rýma nastane, vyzkoušejte šetrný homeopatický sprej
Euphorbium Compositum, doporučuje se používat 3-5x denně
1-2 dávky do každého nosního otvoru.
U dětí od 2 do 6 let pak 3-4x denně jednu dávku.

Euphorbium compositum-Heel Nasentropfen L je homeopatický léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Před použitím si přečtěte pozorně příbalový leták.

Krása

KRÁSA

POD STROMEČEK PATŘÍ

Zatímco děti očekávají po stromečkem svou porci hraček, potěšit dospělé nebývá
úplně jednoduché. Které ženě by ale neudělala radost kvalitní kosmetika…

Krása
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Krása

PARFÉM? POZOR NA LEVNÉ REPLIKY…
Je prokázáno, že víc než kdy jindy čicháme před Vánocemi k flakónkům, lahvičkám a dózičkám nejrozličnějších tvarů
a barev. Vždyť takový kvalitní parfém
přece potěší každého. Aby byl opravdu
kvalitní a aby opravdu potěšil, máme
pro vás pár rad, jak se při koupi parfému
vyhnout fatální chybě:
•
Vyhýbejte se replikám a levným vůním! Obojí může sice chvíli příjemně vonět, ale po deseti minutách se
zpravidla stane, že dokážete svou
pouhou přítomností vyprázdnit
tramvaj.
•
Když se vypravíte na pouť za svou
novou vůní, nespokojte se s tím,
když vám ji prodavačka ukáže na
zkoušecím papírku. Potřebujete
vědět, jak se vůně zachová na vaší
kůži, takže testujte jen na sobě.
Jinak nic nepoznáte a později můžete být nemile překvapeni. Také
je dobré nechat se vůní „označkovat” a na hodinku se vzdálit. Když
se vám bude vůně líbit i potom, asi
je to ta pravá.
•
Otázkou zůstává, zda mít víc parfémů - do práce, na večer, na doma…?
Mistr vůní Jean-Paul Guerlain na ni
odpovídá: „Myslím, že je hloupé,
když žena voní jinak ráno a jinak
večer, případně druhý den zase úplně jinak. Každá by měla mít jeden
jediný parfém, kterého by se neměla vzdávat. A také bych ženám doporučoval, aby si parfém nedávaly
jen na kůži, ale také na šaty nebo
do vlasů.”
•
S výběrem své vůně nespěchejte,
nebo to dopadne jako obvykle přibude vám v koupelně na zrcadle
další flakón, který pomalu vyprchává.
•
Rada pro ženy - nejvhodnějším
obdobím k nakupování parfému
je zhruba polovina menstruačního
cyklu - období kolem ovulace, kdy
máte tu nejlepší schopnost vybrat si
„toho pravého”.
Abyste ovšem vybrali opravdu dobře, je
nutné se správně orientovat i v označení parfémů.
Eau de toilette má nejslabší koncentraci vonných složek, nejrychleji tedy
vyprchá. Eau de parfem je mezistupněm k nejsilnější koncentraci vůně tedy
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k parfému. Toaletní vodu je zvykem
používat během dne, parfém pak na večer. Obvykle se vyplatí zainvestovat do
vody parfémované, které budete muset
používat daleko méně a její intenzita je
nesrovnatelná. Také se mnohdy stává,
že voňavý závoj toaletní a parfémované
vody není úplně stejný!

PÉČE PRO VLASY V BALÍČKU…
Netroufáte si zakoupit přímo parfém?
Nevadí, potom určitě nic nezkazíte s některým z vánočních voňavých balíčků.
Začít můžeme například s péčí o vlasy.
Na trhu je nepřeberná nabídka dárkových sad. Vybrat si můžete z varianty
šampon - kondicionér, šampon – vlasový
balzám, nebo třeba šampon – vlasová
maska. Pokud má vaše partnerka raději něco speciálního, určitě nic nezkazíte
dárkovou kazetou s leskem ve spreji pro
závěrečnou úpravu vlasů, nebo třeba
samozahřívací maskou pro poškozené
vlasy, která obsahuje ošetřující komplex
výživných látek a pronikne rychle a hluboko do struktury vlasu. Hřejivý účinek
se aktivuje kontaktem s vodou a tím poškozený vlas vyživuje a regeneruje zevnitř. Vlasy jsou hedvábně lesklé, hladké
a snadno se rozčesávají.
Pokud máte pocit, že jen kosmetika by
byla málo, můžete zabrousit do sad,
které jsou doplněné půvabným šperkem, dřevěnou dárkovou krabičkou,
případně praktickým kosmetickým balíčkem.

PRO KRÁSNÉ OČI
Každou ženu jistě potěší i balíček péče
o oči. Vybírat můžete mezi dekorativní
kosmetikou a kosmetikou pro péči o oči
a oční okolí. Kombinací existuje tolik, že
si vybere jistě každá žena. Můžete mít

taštičku obsahující prodlužující řasenku
pro dlouhé a silné řasy, odličovač pro
odlíčení jemných očních partií, ke kterým je přidán oční gel na unavené oči,
což je excelentní přípravek, který má
pro pleť kolem očí trojí přínos: působí
proti otokům, únavě a tmavým kruhům
pod očima. Můžete se rozhodnout pro
kazetu dekorativní kosmetiky, která obsahuje hydratační přípravek proti vráskám a kruhům pod očima, paletu očních
stínů, odličovač očních partií i dvoufázovou řasenku. Určitě neprohloupíte,
pokud vaše kosmetická taštička bude
obsahovat rozjasňující emulzi na oční
kontury. Svěží, příjemný mikrogel, který
rychle a snadno proniká do kůže a působí jako neviditelná „náplast”, lehce
uvolňuje napětí, eliminuje tmavé kruhy,
otoky a vrásky způsobené dehydratací.
Chrání křehkou kůži očních kontur.

PRO ZDRAVÉ TĚLO
Možná dáte přednost sadám péče o pleť
a pokožku těla. Co takhle kazetu, ve
které najdete aktivní zeštíhlující krém
proti celulitidě, tělový zeštíhlující peeling a sprchový gel? Některé sady obsahují dokonce i zpevňující krém na prsa
a aktivní krém na ruce a nehty. Jiné přidávají čistící pleťovou vodu, hydratační
gel, obličejové mýdlo a čistící tampóny.
V další sadě zase můžete vyzkoušet třeba „záchranný” zvlhčující krém s antioxidantem s dlouhotrvajícím účinkem.
Zajímavý obsah je samozřejmě opět
schován i v zajímavém balení. Rozhodnout se můžete pro kufříky, kosmetické
taštičky, nebo luxusní dárkové kazety.
Záleží jen na vás, co z toho vám a vašim
blízkým udělá větší radost.
Foto: Schutterstock.com

komerční prezentace

CHTĚJTE DÁREK, KTERÝ VÁS UDĚLÁ
KRÁSNĚJŠÍ
Vánoce jsou časem dárků a dělání radosti. Vybrat ten nejvhodnější dárek, je často nelehký úkol. Každá žena dbá na péči o svou pleť, chce
vypadat mladě a svěže. A právě švýcarská kosmetika Fytofontana Cosmeceuticals s peptidy a kyselinou hyaluronovou vám k tomu dopomůže.
Cenově zvýhodněná vánoční balení Fytofontana Cosmeceuticals obsahují přípravky ideální pro péči o pleť. Darujte sobě nebo svým blízkým
pod stromeček protivráskovou kosmetiku, radost z ní bude mít každá
žena.
Omládněte díky kyselině hyaluronové
FC Hyaluroceutical hydratační biotechnologická emulze obsahuje kyselinu hyaluronovou z čistého zdroje. Díky obsahu dvěma tipům kyseliny hyaluronové je dosahováno maximálních výsledků. Kyselina hyaluronová s většími molekulami vytváří na
povrchu pokožky jemný film, který pomáhá zachovávat vlhkost
pleti. Kyselina hyaluronová s menšími molekulami je schopná
proniknout i do hlubších vrstev pokožky, kde váže a udržuje
molekuly vody. Účinné látky hydratují pokožku, vyživují kolagenová vlákna a poskytují péči i hlubším vrstvám pokožky. Zvyšují
pružnost pleti a zlepšují její tón. Kolagen tvoří v pleti důležitou
úlohu při zachování dobrého stavu pokožky. Produkce kolagenu se se zvyšujícím věkem snižuje a následkem přirozeného procesu stárnutí a vlivů venkovního prostředí ztrácí pokožka svoji původní strukturu. FC Hyaluroceutical hydratační biotechnologická emulze obsahuje kombinaci takových peptidů, které podporují přirozenou produkci
kolagenu, a tím vyživují pleť zevnitř. Pro zvýšení omlazujícího účinku přípravek obsahuje i další
hexapeptidy, které jsou účinné proti mimickým vráskám.
FC Hyaluroceutical viditelně zmírňuje vrásky a předchází jejich
tvorbě. Díky intenzivnímu vstřebávání a účinnosti přípravku se
výrazně zlepšuje i přirozená rovnováha pleti a zachování její
dlouhodobé pružnosti. S ohledem na uvedené pozitivní účinky
patří přípravek do nejvyšší kategorie přípravků péče o pleť, mezi cosmeceutika. K dostání ve vybraných lékárnách
a v internetových obchodech za doporučenou cenu 523,- Kč 30 ml.
Přitažlivá ve dne i v noci
FC CC ceutical Night Life je ideální volbou pro ty, kteří chtějí vypadat přitažlivě. Multifunkční krém s technologií nejmodernějších
korekčních barvících látek vyrovnává tón pleti, zakrývá její nedostatky, ošetřuje, hydratuje a pokožka se stává na dotyk hebká
a jemná. Obsažené perleťové částice navíc pleť dokonale rozzáří
a dodají jí přitažlivý vzhled po celou noc i den. K dostání samostatně za doporučenou cenu 458,- Kč 30 ml nebo ve speciálním vánočním balení zcela ZDARMA.
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1. Soutěžní otázka
Proč jsou pro těhotné a kojící ženy důležité omega-3
nenasycené mastné kyseliny (z toho DHA)?
A. Pomáhá tělu přirozeně vstřebávat a vázat vápník
B. Přispívá k normálnímu vývoji očí a mozku
C. Přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy
Odpověď najdete na www.ogestan.cz

5. Soutěžní otázka
Které značky tvoří základ portfolia urbanlux.cz?
A. známé obuvnické značky Crocs a Toms
B. kultovní ponožky Happy Socks
C. Crocs, Toms, Happy Socks a spousta dalších
designových brandů

2. Soutěžní otázka
Původní česká společenská hra, která v roce 2016
získala titul české i německé hry roku se jmenuje:
A. Pandemic
B. Krycí jména
C. Carcassonne

6. Soutěžní otázka
Na kterém místě se umístila Uklidňujíí želvička Cloud b
v letošním ročníku HRAČKA ROKU 2016?

3. Soutěžní otázka
Co u Easy Wring Ultramat mopu znamená XXL power zóna?
A. Systém pro jednodušší odstranění odolné špíny zvyšující přítlak
mopu na podlahu pro důkladné vyčištění i odolné špíny.
B. Označení velikosti hlavice mopu. Můžete si zvolit rozměr
S, L nebo XXL pro nejrychlejší úklid.
C. Mop s kbelíkem je vyvinut pro opravdu robustní a silné
dámy a pány, kterým ideálně padne do ruky.

7. Soutěžní otázka
Kde se nachází firma EFKO?
A. Nové Veselí na Ždársku
B. Veselí nad Lužnicí
C. Plzeň

Nápověda: bylo to v kategorii Baby a předškolní

napovedu najdete na www.efko.cz
8. Soutěžní otázka
Jak zní celé jméno zakladatelky firmy Mary Kay
a z jakého státu pochází?
A. Mary Kay z Oklahomy
B. Mary Kay Ash z Texasu
C. Katharina Maroon z New Yorku

4. Soutěžní otázka
Umí si My First Baby Annabell® Pečuj o mě odříhnout?
Ano
Ne
Nápovědu najdete na: www.baby-annabell.com/cs
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Své odpovědi zasílejte na adresu Mojerodinaaja, Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav

1. Soutěžte o OGESTAN
doplněk stravy pro těhotné a kojící
Doplňky stravy pro těhotné a kojící ženy obsahují často i látky,
které ženy nepotřebují a které zbytečně zatěžují organizmus.
Na jejich doplnění totiž obvykle stačí pestrá strava. Odborníci
říkají: kyselina listová, vitaminy E a D, jód, omega 3 nenasycené
mastné kyseliny… a dost. Přesně tyto složky obsahuje Ogestan,
francouzská novinka na českém trhu. Nejen díky
obsahu kyseliny listové je Ogestan vhodným
doplňkem již při plánování miminka. Jeho
optimální složení pak zajišťuje dostatek skutečně
potřebných látek během celého těhotenství
a doby kojení. Jedna tobolka denně a je vystaráno.

2. Soutěžte o Balíčky od firmy
Mindok
Balíčky od firmy Mindok obsahují vždy
tři novinky: Dinosauři, Carcassone Star
Wars, Panovníci

3. Vyhrajte úžasnou sadu na čištění podlah

4. Vyhrajte My First Baby Annabell® Pečuj o mě

Čištění podlah nebylo nikdy tak snadné - plochý mop
Easy Wring Ultramat od Viledy není výjimečný jen
jednoduchostí používání, ale také vysokou kvalitou
a promyšleným zpracováním. Vhodný je i na podlahy
citlivé na působení vody, jako jsou parkety či dřevo.
Je totiž vybaven praktickým pedálem, který mop
vyždímá do poslední kapky.
Podrobnosti na www.vileda.cz

Panenka My First Baby Annabell® Pečuj o mě kombinuje hru
na maminku s krásnou aplikací plnou něžných obrázků. Všechny
funkce mohou malé maminky samozřejmě využívat s aplikací
i bez ní. Panenka roztomile saje z lahvičky, když ji polechtáte,
bude se smát a když jí dáte
pusinku na čelo nebo ji
pohladíte, začne vesele žvatlat.
V režimu hry s aplikací je
panenka propojena s dětskou
aplikací, která nabízí různá
doporučení, co by miminko
mohlo potřebovat nebo chtít.

5. Vyhrajte jednu z poukázek na libovolné zboží
v hodnotě 1 000 Kč
do oblíbeného módního e-shopu www.urbanlux.cz. Pořiďte
svým nejmenším třeba teplé botičky na zimu nebo veselé
barevné ponožky, se kterými bude každé ráno příjemnější! Na
www.urbanlux.cz si vybere celá rodina.

6. Vyhrajte Chobotničku, hru a sadu magnetek
Limitovaná edice nočních Chobotniček Cloud b pro nalezení
nerušeného spánku dětí i na cestách, magnetické tvary na
ledničku, pračku, digestoř a Horký brambor JUNIOR – to vše
obsahují balíčky od firmy Pexi.

7. Soutěžte o stavebnice

8. Soutěžte o sadu kosmetiky

Pojďte si pohrát s krásnými sadami od firmy EFKO. Obsahují jednak
kreativní stavebnice ROTO, se kterými si pohrají již děti od čtyř
let, jednak velkou sadu farmy a mesta, pak i samozrejme figurky
legendárního Igráčka, tentorkát v sestavě hasiče, záchranáře
a policistky.

S TimeWise® Mikrodermální sadou Plus
získáte okamžité přínosy vylepšené
mikrodermabraze, nyní obohacené
o Sérum redukující póry. Sada výrazně
zlepšuje strukturu pokožky a viditelně
mění její vzhled, čímž vytváří bezvadně
vypadající pleť. Již po prvním použití
jsou jemné linky méně nápadné a póry
se zdají být menší. Vhodná pro všechny
typy a tóny pleti.
www.marykay.cz – jediný autorizovaný
prodejce kosmetiky Mary Kay.

VYHRAJTE KOSMETIKU LILIEN A NATURALIS
NATURALIS je značka kvalitní přírodní kosmetiky, obsahující celou škálu bylinných extraktů. LILIEN je značka
vlasové a tělové kosmetiky s kombinací přírodních složek. Speciálními výrobky této řady jsou dětské produkty,
které dokáží zpříjemnit a prodloužit každodenní požitek dítěte z koupele a jsou velmi šetrné k pokožce. Více na
www. Unioncosmetic.cz. Chcete vyhrát jeden z balíčků plný kosmetiky? Odpovězte na soutěžní otázku:
Tělová másla Naturalis od kvalitní české značky Union Cosmetic existují v několika variantách.
V jedné z nich však ne – ve které?
•
•
•
•

S kopřivovým extraktem
S kokosovým olejem
S vůní čokolády
S rakytníkovým extraktem

Odpověď posílejte na : soutez@rodinaaja.cz

SOUTĚŽ: VYHRAJTE MĚSÍC S VÝROBKY JAROMĚŘICKÉ MLÉKÁRNY!
Balíček s produkty Jaroměřické mlékárny potěší každého. Tento ryze český výrobce sýrů, tvarohů a pomazánkových másel, si zakládá na kvalitě a tradičních postupech. Výrobky Jaroměřické mlékárny představují tradici
a poctivost. Více na www.mlekarna.cz
Pro 3 z vás, kteří správně zodpoví následující otázku, jsou připraveny poukazy na měsíc s výrobky Jaroměřické
mlékárny (každý v hodnotě 1000 Kč). Dvakrát během jednoho měsíce vám bude až domů doručený balíček
vybraných smetanových a porcovaných sýrů i pomazánkových másel z Jaroměřické mlékárny pro celou rodinu
Výrobky Jaroměřické mlékárny:
A.
neobsahují žádná nežádoucí „éčka“
B.
připravují se z mléka dováženého ze sousedních zemí
C.
obsahují konzervanty a umělá barviva
Správnou odpověď najdete na www.mlekarna.cz

VYHRAJTE BALÍČEK HER
Labyrinth, jedna z nejúspěšnějších deskových her, ve které je úkolem každého hráče jako první najít v labyrintu
cestu k jednotlivým pokladům, slaví 30 let od uvedení na trh. Za dobu své existence si získala spousty příznivců
a prodalo se jí přes neuvěřitelných 20 mil. kusů v 20 jazykových verzích. Vy můžete vyhrát jeden ze tří balíčků,
který obsahuje Klasický Labyrinth, karetní podobu Labyrinth Mini a hru Scotland Yard Junior.
Stačí zodpovědět soutěžní otázku:
Za dobu své existence si získala hra Labyrinth
spousty příznivců, kolik kusů se jí za prodalo?
A.
20 mil. kusů v 20 jazykových verzích
B.
10 mil. kusů v 10 jazykových verzích
C.
12 mil. kusů v české verzi
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

OPTIFIBRE POMŮŽE PŘI NARUŠENÉM POHYBU STŘEV
Každého z nás někdy trápí trávicí potíže, jako jsou tvrdá stolice, zácpa, průjem nebo
narušená střevní flóra. S tím nám pomůže OptiFibre, 100% přírodní vláknina ve formě
prášku, která napomáhá přirozeným způsobem optimálnímu pohybu střev. OptiFibre je
chuťově neutrální, plně rozpustný v nápojích nebo v pokrmech a lze ho užívat dlouhodobě. OptiFibre přitom neovlivní chuť ani konzistenci jídla či nápoje. Vice informací najdete
na www.optifibre.cz.
Chcete vyhrát balíček s OptiFibre? Stačí odpovědět na otázku: Z čeho se získává prášek
OptiFibre? Odpověď posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz

JEMNÁ DĚTSKÁ POKOŽKA SI ZASLOUŽÍ TU NEJLEPŠÍ PÉČI
Dětská pokožka je nejjemnější na světě. Proto jsou v řadě Tiny Rituals použity ty nejdelikátnější, nejjemnější a pečující ingredience. Všechny jsou hypoalergení, mají pH vhodné pro dětskou pokožku, jsou nejméně z 93 % přírodní a z 30 % organické.. Značka Rituals nabízí extra jemný a zklidňující mycí gel pro dětskou pokožku a vlasy. Gel je
šetrný k očím, neštípe a lze ho snadno vymýt. Obsahuje sladký mandlový olej a zklidňující rýžové mléko. Ze stejné
řady pochází i krém pro maminky, kterým se během těhotenství mohou objevit strie. Pokud máte v okolí nějaký
nový přírůstek, podívejte se na dárkové sety. V prodejnách Rituals pořídíte kromě kosmetiky pro ženy a muže
také krásné vůně do bytu. Chcete vyhrát balíček pro svě Děťátko? Stačí odpovědět na soutežní otázku a odpověď
poslat na soutez@rodinaaja.cz, heslo Rituals
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje zimní limitovaná edice?
a.
The Ritual of Light
b.
The Ritual of Chrismtas
c.
The Ritual of Winter
Více na: www.rituals.cz
VYHRAJTE DOPLŇKY STRAVY S BETAGLUKANY
V zimním období jsme náchylnější k únavě a různým onemocněním. Proto je důležité dodávat tělu látky na
podporu imunity. Klíčový význam pro obranyschopnost organismu mají betaglukany. Jejich dostatečný příjem si
zajistíte díky naší výhře – doplňku stravy Betaglukan IMU. Každá tobolka obsahuje 200 mg čistého kvasničného
betaglukanu. Pro své děti pak můžete vyhrát Betaglukan Junior s vitaminem C pro
normální funkci imunitního systému a na vyzkoušení také sirup Glukánek, který je
vhodný již od 1 roku a má příjemnou pomerančovou chuť.
Jakou garantovanou čistotu mají betaglukany v sirupu
Glukánek a doplňcích stravy z řady Betaglukan?
a) minimálně 50 %
b) minimálně 60 %
c) minimálně 70 %
Správnou odpověď hledejte na www.pripravky-apotex.cz.

LEGRACIE A VÁNOCE?
O tom, že cukroví na vánoční stůl patří, asi nikdo nepochybuje. Má to ale
několik háčků. Někoho děsí nezdravé ingredience, jako tuky, bílá mouka
nebo hromady cukru. Někdo řeší, kde vzít na výrobu vánočních dobrot
čas. Všechny tyhle potíže můžete snadno překonat, když se pustíte do výroby
nepečeného cukroví ze sladkých kuskusů.
6 balíčků plných ingrediencí pro výrobu
můžete vyhrát, pokud zodpovíte
soutěžní otázku:

www.legracie.cz

Jakou z dobrot firmy LaGracie byste
rádi ochutnali?
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz,
heslo cukroví.

SOUTĚŽTE O PODZIMNÍ BALÍČEK PLNÝ CHUTI A ENERGIE
Pro většinu z nás je zima spojena s únavou a neustálým nedostatkem energie. Přitom
stačí organismus nastartovat správnou výživou, která obsahuje dostatek vlákniny, vitamínů a minerálů. S jejich doplněním pomohou chutné tyčinky Fit od společnosti
ÚSOVSKO FOOD - Klopina. Nyní si o ně můžete zasoutěžit! Stačí správně zodpovědět
následující soutěžní otázku a mít štěstí při slosování:
Kolikáté výročí v letošním roce oslavila müsli tyčinka Fit?
A.
15. výročí
B.
18. výročí
C.
25. výročí
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Fit.
Nápovědu najdete na webových stránkách
www.tycinkafit.cz a www.usovsko.cz

Výživa

ZDRAVÉ

&
VESELÉ

O Vánocích kalorie neřešíme. Přesto bychom si ale měli rozmyslet, než na
štědrovečerní tabuli zařadíme smaženého kapra a babiččin bramborový salát.
Ne kvůli kaloriím – jednou za rok si zahřešit můžeme. Díky odlehčené večeři
vám ale nebude těžko a budete mít sílu na návštěvy na Boží hod a sv. Štěpána.
Navíc nebudete muset stát hodinu u pánve – stačí dát do trouby a můžete se jít
bavit s rodinou. A když už budeme v tom zdravém vaření, možná se nám budou
hodit i nějaké recepty na Silvestra, co myslíte?
56

PEČENÝ KAPR S JARNÍ CIBULKOU
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
4 filety kapra
•
sůl
•
1 svazek jarní cibulky
•
½ lžičky mleté sladké papriky
•
500 g brambor
•
150 g sójové smetany
•
30 g rostlinného tuku
•
rostlinný tuk Flora Gold na vymazání
Návod k přípravě:
Nejprve si připravíme

ingredience.

LOSOS S CELEROVÝM PYRÉ
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
600 g lososa (filety)
•
3 polévkové lžíce rostlinného tuku
Flora Gold
•
500 g celeru
•
250 ml sladké smetany
•
2 lžičky celozrnné hořčice
•
200 g brokolice
•
cherry rajčátka
•
mrkev
•
sůl, koření

TRESKA S CHILLI, PAŽITKOU
A CREME FRAICHE
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
600 g tresky
•
80 g rostlinného tuku
•
200 ml bílého vína
•
400 g creme fraiche (francouzská
specialita)
•
3 lžičky citronové šťávy
•
sůl, čerstvě mletý pepř, chilli paprička
•
menší hrst plocholisté petrželové
nati

Kapra osolíme, brambory omyjeme,
oloupeme a nakrájíme na lupínky, jarní
cibulky (naštěstí je už koupíte celoročně) očistíme, omyjeme a nakrájíme na
kolečka.
Troubu předehřejeme na 220 °C. Do
pekáče vymazaného rostlinným tukem
vložíme polovinu cibule a poskládáme
na ni vrstvu brambor. Osolíme a ochutíme trochou mleté papriky. Přidáme
porce kapra a zalijeme smetanou. Posypeme zbývající jarní cibulkou a mletou
papriku.
Pečeme v předehřáté troubě asi 60 minut.

Návod k přípravě:
Filety z lososa osolíme a okořeníme.
Opečeme z obou stran na rozehřátém
rostlinném tuku a odložíme na teplé
místo.
Celerové pyré připravíme tak, že do
výpeku přidáme očištěný nastrouhaINZERCE
ný celer, zalijeme
sladkou smetanou
a uvaříme do měkka. Po uvaření směs
rozmixujeme a dochutíme celozrnnou
hořčicí.
Lososa podáváme s celerovým pyré,
spařenou brokolicí, dozdobený cherry
rajčátky a hoblinkami mrkve.

Návod k přípravě:
Filety tresky osušíme.
Rozpálíme polovinu množství rostlinného tuku v ohnivzdorné zapékací míse
a zprudka opečeme filety po obou stranách. Osolíme a opepříme. Vyjmeme
a přendáme na pečící papír.
Do mísy přidáme druhou polovinu rostlinného tuku, semínek zbavenou nakrájenou chilli papričku a za stálého mícháni vaříme asi 1 minutu. Přilijeme bílé
víno, citronovou šťávu a necháme lehce
zredukovat. Poté přidáme creme fraiche
a na mírném ohni povaříme asi 5 minut.
Nakonec přidáme opečené filety a znovu krátce provaříme.
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PIKANTNÍ SILVESTR

A je to tady. K Silvestru patří nejen alkohol, ale také dobré jídlo, které pomůže jeho
účinky mírnit. Připravte si pálivé dobroty, které budete moci zobat a po kterých Vám
nebude na Nový rok těžko.

BRYNDZOVÁ POMAZÁNKA
PODÁVANÁ S TOPINKOU
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
•
•
•

160 g bryndzy
120 g rostlinného tuku
mletá červená paprika
4 stroužky česneku

Návod k přípravě:
Ingredience smícháme, dochutíme a podáváme s topinkou. Na Silvestra se hodí pálivé, proto se červené papriky a česneku nemusíte bát. Pokud vám česnek nedělá
dobře, vyndejte z něj středy.

CROSTINI S MARINOVANOU
PAPRIKOU, PECORINEM
A BAZALKOU
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 plátky bagety nebo jiného italského chleba
Rostlinný tuk s máslem a olivovým
olejem
2 červené a 2 žluté papriky
sýr pecorino
4 lžíce olivového oleje
1 lžíce octa aceto balsamico
1 lžíce vody
½ lžičky tmavého cukru
malá hrst čerstvé bazalky
1 stroužek česneku, 1 chilli paprička
sůl, čerstvě mletý pepř

ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA Z PEČENÉHO ČESNEKU S TYMIÁNEM
Počet porcí: 4
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•
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9 větších stroužků česneku
100 g rostlinný tuk s máslem
3 snítky čerstvého tymiánu + na
ozdobu
350 g parmezánu
citronová šťáva
sůl, čerstvě mletý pepř
½ lžíce olivového oleje
alobal

Návod k přípravě:
Troubu předehřejeme na 175 °C. Neoloupané stroužky česneku vložíme
do zapékací mísy, zakápneme olejem
a dochutíme solí a pepřem. Obsah mísy
protřepeme, aby se stroužky česneku
obalily olejem a kořením a pečlivě ji při-

Návod k přípravě:
Troubu předehřejeme na 200 stupňů.
Očištěné papriky pokrájíme na čtvrtky, pokapeme lžící oleje, lehce osolíme a promícháme. Pečeme na plechu
slupkou nahoru do zhnědnutí a po
vyjmutí dáme do mísy a přikryjeme
potravinářskou fólií. Po vychladnutí
oloupeme, nakrájíme a promícháme s marinádou.
Na tu smícháme 2 lžíce oleje
s balzamikovým octem, vodou,
cukrem, na plátky nakrájeným
česnekem a chilli papričkou, solí,
pepřem a na drobné kousky natrhanými lístky bazalky. Papriky
necháme v ledničce marinovat
alespoň hodinu, nejlépe přes noc.
Vydrží takto ale až několik dní.

Před podáváním opečeme v předehřáté troubě nebo na pánvi plátky bagety dokřupava. Lehce vychladlé crostini
potřeme rostlinným tukem s máslem
a olivovým olejem, libovolně navrstvíme marinovanou paprikou, hoblinkami pecorina a dozdobíme celými lístky
bazalky.

kryjeme alobalem. V rozpálené troubě
pečeme asi 45 minut, česnek by po této
době měl být zcela měkký. Necháme jej
vychladnout, odstraníme slupky a jemně rozmačkáme vidličkou. V kuchyňském robotu smícháme tuk s máslem,
nastrouhaný parmezán a lístky tymiá-

nu. Nakonec už jen vmícháme připravený česnek (snažíme se, aby v pomazánce zůstaly viditelné kousky). Na závěr
už jen dochutíme pepřem, případně citronovou šťávou a solí. Pomazánku podáváme s čerstvým rustikálním pečivem
a dozdobíme bylinkami.

SLADKÉ VÁNOCE

Ať už se snažíme o jakkoliv zdravé Vánoce, asi nikdo z nás si je nedovede představit
bez cukroví. Pojďme tedy udělat takovou sladkou tečku na závěr.

SLADKÉ VÁNOČNÍ TYČINKY
Ingredience:
200 g hladké mouky
125 g tuku
80 g kysané smetany
2 sáčky vanilkového cukru
moučkový cukr na obalení
Návod k přípravě
Z prosáté mouky, změklého tuku a Kysané smetany z Valašska vypracujeme vláčné
těsto a necháme ho 1-2 hodiny v chladnu odležet. Potom těsto rozválíme na obdélník
vysoký asi 4mm a posypeme ho vanilkovým cukrem, který pomocí válečku vmáčkneme do těsta. Plát rozkrájíme rádýlkem na úzké proužky dlouhé asi 5cm. Pečeme ve
středně vyhřáté troubě. Když tyčinky nabydou, vyndáme je a obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru

KOULE „RAFAELO“
Ingredience:
1 ks kuskus Sladké omámení
200 g strouhaný kokos
50 g drcených mandlí
Kokosový cukr (dle chuti nebo jiný
způsob slazení )
Papírové košíčky
Návod k přípravě:
Sladké omámení vysypte do mísy
a přelijte 0,5 l vroucí vody. Po 7 minutách nechte vychladnout. Vlažný
kuskus oslaďte dle chuti a přidejte
150 g strouhaného kokosu a 50 g
drcených mandlí. Hmotu zpracujte
a tvořte z ní kuličky, které obalte ve
zbylém kokosu. Každou kuličku uložte do papírového košíčku.

KRÉMOVÉ KVĚTY
Ingredience:
250 g másla, či tuku s máslovou příchutí
400 g hladké mouky
125 g moučkového cukru
1 žloutek
Návod k přípravě:
Veškeré suroviny ve větší míse spojíme
a vypracuje do hladkého těsta, které necháme v lednici odpočnout min. 2 hodiny.
Z připraveného těsta poté vyválíme cca
0,5 cm silný plát a vykrajujeme pomocí
tvořítka hvězdičky. Část takto vykrájených
tvarů upečeme na plechu vystlaném pečícím papírem a část v tvořítkách na košíčky.
Pečeme v dobře vyhřáté troubě na 170° C.
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Upečené rovné a v košíčcích ohnuté tvary
k sobě slepíme zavařeninou a ozdobíme
krémem.

Krém:
300 ml mléka
60 g vanilkového pudinku
100 g krupicového cukru
250 g Hera máslová příchuť
50 ml rumu

Mléko společně s cukrem přivedeme
k varu a přidáme pudink. Důkladně
provaříme a za stálého míchání necháme vychladit. Poté přidáme tuk Hera
máslová příchuť, rum a dobře vyšleháme.

Ochutnejte

mléčné
výrobky

zValašska
www.mlekarna-valmez.cz
INZERCE

Výživa

PŘÍBĚH

ČOKOLÁDY

Čokoláda je velice oblíbenou pochoutkou po celém světě. A Vánoce bez čokolády
si nedovede představit asi nikdo. Přesto cesta za tou čokoládou, kterou známe,
nebyla zrovna jednoduchá. Původní čokoláda měla formu tekutého, ne příliš
chutného nápoje. První civilizací, která znala kakaovník, byli před třemi tisíci
lety mexičtí Olmékové, kteří z rozemletých kakaových bobů vyráběli hořkou
a kořeněnou čokoládu. Postupně se chuť čokolády vylepšovala a prvním, kdo
si uvědomil hodnotu kakaových bobů, byl španělský dobyvatel Hernán Cortés,
který roku 1521 ve Střední Americe založil první plantáže. Díky němu se čokoláda
dostala roku 1528 i do Evropy.

Výživa

INZERCE

Výživa

Dnes je kvalita čokolády posuzována
podle několika kritérií, která jsou, nejen pro znalce, velmi zásadní. „Nemusíte totiž sníst dvě tabulky čokolády,
abyste z čokolády něco měli. I pár kousků vám bohatě stačí, abyste uspokojili
své chuťové pohárky. Musíte však výběru čokolády věnovat chvilku pozornosti,“ říká chocolatierka Klára Frycová.

KVALITA KAKAOVÝCH BOBŮ
Z pěstitelského hlediska dělíme kakaové boby na dva základní druhy: Criollo a Forastero. Criollo – nejkvalitnější
boby, nejchutnější, méně hořké a více
aromatické než ostatní druhy. Ale také
méně odolné a náročnější na půdu,
podmínky i nemoci. Z celkové sklizně
tvoří méně než 10% a tak jsou také
podstatně dražší. Mezi dnešní pěstitele
Criolla patří hlavně Venezuela, Madagaskar, Srí Lanka a Indonésie. Forastero
se dnes pěstuje hlavně v Brazílii a západní Africe. Tato odrůda je odolnější
a má vyšší výnosy. Hybridem dvou zmíněných je Trinitario, v němž se kombi-

nují pozitivní vlastnosti obou základních odrůd, ovšem chuť těchto zrn se
mění strom od stromu.

OBSAH KAKAOVÉHO MÁSLA
Čím vyšší je obsah kakaového másla,
tím je čokoláda kvalitnější a jemnější.
Kakaové máslo můžeme samozřejmě
nahradit levnějším tukem, v tom případě musíme počítat s horší kvalitou
čokolády. Každá čokoláda má trochu
jinou chuť a jinak se rozpouští v ústech.
„To, že se vám některá čokoláda špatně
rozpouští v ústech je dáno právě přidaným tukům nižší kvality,“ prozrazuje
Klára Frycová.

ČOKOLÁDA S PŘÍVLASTKEM
U čokolády nejvyšší kvality můžeme
najít přívlastek plantážní (vyrobeno
z bobů sebraných jen na jedné plantáži), nebo singl origin (vyrobeno z bobů
sebraných v jedné zemi). „Rozdíl mezi
takovou plantážní čokoládou a běžnou
čokoládou ze supermarketu je stejný,
jako rozdíl mezi vínem výběr z hroznů

a krabicovým stolním vínem,“ říká Klára Frycová. Pro výrobu těchto čokolád si
firmy systematicky vyhledávají nevšední plantáže v zemích vyhlášených produkcí kvalitního kakaa. Výrobců, kteří
nakupují kakaové boby a zpracovávají
je tradičním způsobem, ubývá, nicméně
výjimky existují a výsledný efekt je jedinečný svou chutí a vůní. Samozřejmě
tomu ale také odpovídá výsledná cena.
„Kvalitní čokoláda se vyznačuje komplexem vůní, převládají tóny od ovocných, přes kořeněné až po květinové.
Má tvrdou konzistenci, pevný a hladký
lom, hedvábný lesklý povrch a rozplývá
se na jazyku.
Čokoládě škodí vlhkost a teplo, správně má být uchovávána v teplotě mezi
10-15°C při 40% vlhkosti. Velmi rychle
nasává okolní pachy. Před konzumací
by se měla nějakou dobu nechat při pokojové teplotě. Trvanlivost je poměrně
velká - několika týdnů (u pralinek) až
jeden rok (u hořké čokolády),“ říká Klára Frycová.
Foto: Schutterstock.com

ČOKOLÁDA V ČÍSLECH
1659 vyrobení první pralinky a použití čokolády do pečiva a zákusků
1728 založení první čokoládovny (Velká Británie)
1780 první strojově vyrobená čokoláda (Barcelona)
1839 založena pražská firma Luna, považovaná za nejstaršího výrobce čokolády u nás
1847 smícháním kakaového másla a kakaového prášku vznikla první tabulková čokoláda
1875 přidáním sušeného mléka vznikla první mléčná čokoláda
1879 Rodolphe Lindt vynalezl proces konšování (zajišťující jemnou čokoládu rozplývající se na jazyku)
1913 první plněná čokoláda (Švýcarsko)
1930 firma Nestlé vyrobila první bílou čokoládu

DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM

BELGICKÝ ČOKOLÁDOVÝ LUXUS

www.belvec.cz

Dietni klub

Dietni klub

VÁNOCE
NEJSOU O PŘEJÍDÁNÍ SE

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

INZERCE

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.

PŘEJÍDÁNÍ
Kdo by si na Vánoce nedal nějakou
tu pochoutku. Vždyť i mnohé ženy
před Vánocemi nebo naopak po Vánocích drží přísné diety jen proto, aby si
v tomto období dopřály. Jaké lahůdky na nás čekají? Cukroví, bramborový 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? Nemůžete 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 energie,
malátní a do ničeho se nám nechce.
Zažívací obtíže postihují o Vánocích
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stejnou měrou muže i ženy, liší se ale
jejich příčina. U mužů je obvykle spustí
přemíra tučných jídel a piva, u žen hojnost sladkostí. Vliv má i věk, s přibývajícími roky zažívací orgány stárnou
a jejich funkce se zhoršuje.

JAK SE NEPŘEJÍDAT
Chcete-li si udržet dobrou postavu,
nebo zkrátka jen dobré stravovací návyky, neznamená to, že se budete muset ochudit o poživatiny, na které jste
o Vánocích zvyklí. Jen je třeba si jich
dopřávat s mírou. Chcete-li ochutnat
více dobrůtek, jezte po menších porcích a hlavně pomalu. Snažte se jídlo
co nejvíce 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.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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BIBLE DĚTSKÝCH POKRMŮ (5920)
Annabel Karmel
T
Tato
kniha nabízí
stejně snadné rest
ccepty jako předcchozí tituly Annabel Karmel – ideální
b
pro ty z nás, kteří
p
bojují s časem, ale
b
přesto chtějí pop
sskytnout dětem výskvělým dárkem pro
živné jídlo.
jídlo Může být skv
nové rodiče, nebo dobrým pomocníkem
pro každého, kdo hledá inspiraci na nové
pokrmy nebo kdo potřebuje překonat stresující začátky prvních jídel se svými dětmi.
Publikace obsahuje recepty pro první a
druhou fázi odstavování, pro děti ve věku
devět až dvanáct měsíců a pro batolata.
344 stran, vázaná
359 Kč

anag@anag.cz

585 757 411

obchod@anag.cz

www.anag.cz

7 ÚSPĚŠNÝCH PRAVIDEL K ZÍSKÁNÍ
VYSNĚNÉ POSTAVY
(5840)
Pierre Franckh
Užívat si jídlo, udělat
U
si na něj čas a vychutn
nat si ho všemi smysly. Důležitá je však
sl
zzároveň sebeláska a
sebe přijetí. Tím lze
se
docílit vysněné pod
st
stavy. Sedm pravidel,
kkterá autor s úspěcchem používal, popsall v tét
této kknize.
Najdete v ní všechno,
i
N
co mu pomohlo dostat se na jeho vysněnou hmotnost – ale současně co jej od
prvního dne naplňovalo pocity štěstí.
Součástí knihy jsou chutné kulinářské recepty, které si sám autor v průběhu hubnutí napsal.
160 stran, vázaná
269 Kč

AUTOIMUNITNÍ ŘEŠENÍ
Amy Myers, M.D.

(5918)

V této knize nabízí
aautorka svůj lékařssky ověřený přístup
k prevenci a odvráccení široké škály
symzzánětlivých
ptomů a onemocp
n
nění včetně alergií,
o
obezity, astmatu,
kkardiovaskulárních
chorob
h b ﬁb
ﬁbromyalgie
l
chorob,
ﬁbromyalgie,
lupusu, syndromu
dráždivého tračníku, chronických bolestí hlavy atd.
Kniha přináší z lékařského hlediska průlomový, popisný a přehledný program
pro potírání a zdolání celého spektra autoimunitních onemocnění, který vychází
ze 4 základních kroků.
400 stran, brožovaná
399 Kč

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých
knihkupectvích po celé ČR.

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

MEGGLE ALPSKÉ MÁSLO
Pečlivě vybrané suroviny pocházející z podhůří bavorských
alp a ověřené výrobní postupy zachovávají máslům Meggle
přírodní charakter a dávají jim tu pravou máslovou chuť.
Každému jídlu dodá výjimečnou chuť.
Více informací na www.meggle.cz

VYHRAJTE COLAFIT PRO CELOU RODINU
Pro zdraví kostí a kloubů je nezbytný kolagen. Můžete jej
snadno doplnit díky doplňku stravy Colafit s vitaminem
C. V každé kostičce je čistý lyofilizovaný kolagen typu I,
vitamin C navíc napomáhá jeho tvorbě. Vaše děti si pak
oblíbí Colafit Junior s jahodovou příchutí.
Jaký druh kolagenu
obsahuje doplněk
stravy Colafit
s vitaminem C?
a) kolagen typu I
b) kolagen typu II

Celý den jako v bavlnce!
Dopřejme našim dětem to nejlepší již od narození. Zavítejte do našeho obchůdku a vybírejte z velké nabídky kvalitních látkových plenek s moderními
motivy, ve kterých se naši maličcí budou cítit jako v bavlnce. Pro všechny
jsme si navíc připravili i malé překvapení k objednávce. Po telefonické domluvě rozvoz objednávek v Písku a ve Strakonicích zcela zdarma!
www.plenka-czech.cz
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Nevíte, co dát blízkým pod stromeček?
Pokud nosí brýle, zajisté by je potěšila poukázka v hodnotě 500, 1000 nebo 2000 Kč
na nákup zboží ve FOKUS optik. Pobočky největší české společnosti v oboru oční optiky
najdete ve více než 45 městech ČR, a to na 90 adresách.

Více na www.fokusoptik.cz

POSILUJTE IMUNITU DĚTÍ HRAVĚ
NYNÍ JE TEN PRAVÝ ČAS
Podporujte imunitu dětí se skvělými multivitaminy s dárkem - svítícím budíkem s motivem Barta nebo Lisy. Dárková edice obsahuje The Simpsons
Multivitaminy želé + The Simpsons Multivitaminy s kolostrem, tedy
vitaminy pro každý den se skvělými ovocnými příchutěmi. Kombinace
zvolených vitaminů (mimo jiného i vitaminu C) posiluje imunitní systém.
MOC: 389 Kč Doplněk stravy. Zakoupíte v lékárně. ww.vitar.cz

„7 životů“ může mít nejen kočka …..
…. ale i Vy!!!

„7 LEBEN“ („7 Životů“) - Nová řada 100% přímo lisovaných šťáv ze
„Superovoce“ bez konzervantů.
Registrujte se, nakupujte a šetřete na zdravých dárcích nejen o Vánocích!!!
www.AroniaOriginal.cz
www.Aronka.cz

Originální dárek na celý rok
Nenapadá vás, co koupit svým blízkým letos k Vánocům? Darujte nafukovací lazy bag, který lze využít kdekoli a kdykoli po celý rok. V zimě
zajistí pohodlný odpočinek u sjezdovky po náročném lyžování a v létě
zase poslouží jako lehátko u vody.
Nafukavací Lazy Bag G21 je praktická nafukovací pohovka, kterou lze
vzduchem naplnit během pár vteřin. Zakoupíte ho za cenu 1 499 Kč na
www.garden21.cz.

Soutěžní otázka
Jak se jmenuje žabák, hlavní hrdina
knihy o emocích?
A)
B)
C)

Mirda
Terda
Ferda

www.emusaci.cz

Moto Z: smartphone budoucnosti
emusaci_inzerce_osmina.indd
Vystupte s1

HUMER Ucpaný nos,
100 % mořská voda hypertonická

• Nosní sprej se 100 % neředěnou mořskou
vodou představuje přírodní účinnou péči o nosní
sliznici.
• Vhodný pro uvolnění ucpaného nosu v důsledku
rýmy z nachlazení nebo alergické rýmy.
• Uvolňuje nos, usnadňuje smrkání hustého hlenu
a pomáhá odstranit infekční částice a alergeny
z nosní sliznice
www.humercz.cz

nábytek
na míru

skříně

knihovny
dělící stěny

kuchyně
komody
postele

SLEVA 22 % SLEVA 10 %
na vestavěnou skříň

na kuchyňskou sestavu

koupelnový nábytek posuvné
stoly a stolky dětské pokoje

davu s modulárním smartphonem Moto Z a jedinečnými doplňky Moto Mods, které ve vteřině vylepší váš telefon.
Jednoduše přicvakněte Moto Mods na
záda telefonu a můžete zorganizovat
třeba filmový maraton s přáteli díky
70palcovému projektoru Moto
Insta-Share Projector nebo
pořádný večírek s přídavným
JBL reproduktorem a technologií SoundBoost.

7.12.2016

Moto Z 16 999 Kč
www.lenovo.cz

Soutěžte o nafukovací pohovku Lazy Bag
Praktickou nafukovací pohovku Lazy Bag G21 využijete kdekoli v interiéru
a exteriéru pro pohodlné ležení nebo sezení. Technika nafukování je velice
jednoduchá, stačí pár mávnutí, při kterém do vaku naberete vzduch, zavázat
a pohodlné lenošení je připraveno.
Soutěžní otázka:
Jaké jsou rozměry pohovky Lazy Bag G21 v nafouknutém stavu?
a) 80 x 60 x 210 cm
b) 80 x 60 x 200 cm
c) 90 x 60 x 200 cm
Odpověď na otázku najdete na:
www.garden21.cz
odpovědi posílejte na
soutez@rodinaaja.cz, heslo Lazy Bag

Rodina

MALÉ ELEKTRONICKÉ ZÁZRAKY

POD STROMEČEK

Rodina

Máte doma školáka a v jeho dopisu Ježíškovi už se téměř nevyskytují hračky,
ale naopak přibyly vychytávky typu telefon, tablet, počítač? Případně řešíte
Vánoce hodnotnějším rodinným společným dárkem? Potom možná právě teď
přemýšlíte, co právě letos vybrat.

INZERCE

Rodina

Co je mobil, to ví každý. A pokud
máte doma školáka, asi na jeho seznamu Ježíškovi nebude chybět. Kdo
totiž nemá pořádný mobil ve škole,
tak ten je out.
Vybrat si správný telefon není jednoduché. Kupující si musí dát pozor na
verzi operačního systému, aby jeho
mobil všechno správně „stíhal“. U
levnějšího přístroje s malou pamětí
hrozí, že váš mobil nebude splňovat
to, co od něj očekáváte, nebo bude
podstatně pomalejší. Veškerou paměť
totiž zabere právě operační systém.
Někdy se tedy v případě dětí vyplatí
namísto nejnovějších systémů zůstat u
levnějších telefonů s nižší verzí, které
budou naše nároky splňovat stejným
způsobem. Při nákupu se dívejte i na
velikost displeje, dotykovou vrstvu,
rozlišení a další funkce.
Kvalitnější displeje s vyšším rozlišením, výkonnější grafika i procesory
jsou dány i vyšším cenovým rozpětím.
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KOMBINOVANÁ ZAŘÍZENÍ?
Co nás zde zajímá nejvíce? Zařízení by
spolu měla bezchybně komunikovat
a vzájemně se doplňovat. Příkladem
může být PadFone, kdy se po zasunutí telefonu do displeje stává tablet a
naopak. Tím pádem nemusíme telefonovat s obrovským displejem tabletu
u ucha.
Telefon sám je rychlý, má výborný fotoaparát, tablet má kvalitní klávesnici a připojení USB. Výhodu je i to, že
tablet svým způsobem dobíjí telefon,
aniž by sám sebe vyčerpal. Při koupi
se většinou přidává i kvalitní pouzdro, které by ostatně nemělo chybět u
žádného přístroje.
Tablet má své výhody. Především je
malý, menší než notebook, nemusíme
k němu nosit žádné kabely ani myši.
Pracujeme pouze s dotykovým displejem, ale pokud opravdu chceme, můžeme připojit i klávesnici.
Tablety jsou malé a lehké. Většinou
je uživatelé užívají pouze k hledání

informací na internetu, anebo jako
druhý displej – pro komunikaci na
sociálních sítích, surfování – při práci
na počítači. Využijeme je zkrátka ve
chvíli, kdy potřebujeme zvládnout
více věcí najednou a přitom nepřepínat přístroje.
Při výběru se řídíme nejen tím, k čemu
chceme tablet používat, ale i technickými vlastnostmi – velikostí uhlopříčky displeje (5 – 14 palců), tloušťkou,
hmotností. V podstatě můžeme říct,
že čím větší, tím nesnadnější ovladatelnost.
Jak vybereme operační systém? Každý má „něco“. Někteří upřednostňují
iOS od Applu, jiní si nemohou vynachválit systém Android. Lidé se dívají i
na množství aplikací, které mohou do
svých tabletů (i telefonů) stáhnout.
Důležitá je i podpora mustiaskingu –
možnost rychle přepínat mezi různými aplikacemi, které jsou v chodu. Zajímat by nás měla i doba, po kterou je
tablet schopen „pracovat“. I když to

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na

www.inpg.cz
IN publishing group s.r.o.

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

INZERCE
obchodak.indd 1
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nelze říct tak jednoznačně – záleží na
tom, jestli se díváme na film nebo čteme pouze dokumenty apod. Nicméně
je stejně rozdíl, když má být baterie
funkční 7 nebo 14 hodin.

STEJNÉ NEJSOU, I KDYŽ TAK
VYPADAJÍ
Může se nám na první pohled zdát –
jedna placka vedle druhé. Liší se pouze velikostí. Ale není tomu tak. Těch
rozdílů je tam podstatně více. Onou
plackou myslíme televizory. Jiné, než
ploché totiž už nikde nenajdete. Nové
televizory už zdaleka neslouží jen
k tomu, že si na nich naladíte své oblíbené stanice a tím to končí. Televizní
obrazovka slouží jako monitor k počítači, k herním konzolám, dají se tam
ukládat a prohlížet fotografie z dovolených. Televizor můžete využít jako
rozhlas, přehrávač hudby z MP3. Není
problémem rozhodnout se pro sledování filmu přes zařízení USB. Dokonce
můžete sledovat filmy i ve 3D. Není
proto divu, že televizor velmi často
má pod stromečkem své místo.
Co vše si tedy před pořízením této neodmyslitelné součásti bytu promyslet?
Zřejmě první, co nás napadne, je velikost uhlopříčky. Není to tak, že čím
větší, tím lepší. Vždy mějme na mysli, v jak veliké místnosti náš televizor
bude. Z jaké dálky se na něj budeme
dívat. Odkud se na něj budeme dívat.
Větší televize navíc ukáže všechny
nedokonalosti klasického digitálního
vysílání. Správná pozorovací vzdálenost od TV by měla být 2-3x velikost
úhlopříčky. Dodržení tohoto pravidla
zaručí ostrost obrazu i správné barvy.
Dnešní doba nabízí svým zákazníkům
tři typy obrazovek. Největší zájem
bývá o širokoúhlé LCD televize, ale
oblíbené jsou i televize s LED podsvícením a plasmové televize. Nespornou výhodou je, že tyto televize šetří
místo. Jsou ploché, závěsné na zeď,
nebo mohou stát na podstavci. Velkou výhodou oproti starším televizím
jsou ostrost obrazu a živé barvy. Někteří uživatelé, zvláště ti, kteří milují
sledování filmů, vybírají už mezi typy
tzv. 3D televizí.
Při umístění televize do interiéru našeho bytu sledujeme i hranici tzv. pozorovacího úhlu. Pokud tento úhel
opustíme, obrazovka LCD televize

76

změní zobrazení. Většinou ztmavne
a my nic nevidíme. Standartní úhel je
170°-178°. Čím větší úhel, tím pohodlnější sledování.

FOTOAPARÁT NEBO MOBIL?
Mít fotoaparát v mobilu je velkou vymožeností. Navíc nám nabídne ihned
možnost sdílení zážitku na fotografii.
Obrázek můžeme ihned poslat mailem, nebo sdílet na sociálních sítích.

Kvalita fotografií z mobilu je přímo
úměrná ceně telefonu. Je ale pravdou, že i obyčejné telefony dokážou
vytvořit krásné snímky, pokud je fotograf šikovný a má cit pro obraz (detail, pozadí, rušivé elementy – komíny
z hlavy, využití světla). Větší fotografický nadšenec už ale spíše ocení samostatný fotoaparát.
Než sáhneme v obchodě po tomto
přístroji, musíme si uvědomit to hlav-

ní. Kdo bude fotoaparát používat a
k čemu (sezónní focení nebo umělecká fotografie?). Musíme vědět, co
očekáváme. Možná, že většina z nás
chce co nejjednodušší obsluhu. Vzít –
a fotit. Nezabývat se tím, jak nastavit
světlo, čas a podobně. To už necháme
na těch zručnějších. Nechceme se učit,
chceme pouze fotit a uchovat si památku z akce. Vhodným typem pro
tyto uživatele jsou „automaty“ – kom-

paktní digitální fotoaparáty, ve kterých nemusíme nastavovat nic. Mají
automatický režim, který se přizpůsobí. Výhodou jsou opět malé rozměry,
nízká váha, příjemný design. Pokud
ale zvýšíme své nároky k výsledkům,
pak už nás tento přístroj neosloví.
Manuální nastavení naopak dává
možnost kontroly a vlastního určení
i experimentování. Parametry si určíme sami. Tyto kompakty jsou bohatě

vybaveny různými funkcemi. Ty ovšem
musíme umět ovládat. Kromě toho je
znatelně těžší a větší.
Profesionální fotograf, i ten, který má
o fotografování hlubší zájem, si bude
určitě vybírat mezi různými druhy digitální zrcadlovky. Tyto velmi drahé
přístroje se snad pro běžné focení ani
nehodí.
Tak tedy – hodně štěstí!
Foto: Schutterstock.com
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VÁNOCE?
KÝČ NEBO STYL?
INZERCE

Každý rok si říkáme, že si Vánoce pořádně užijeme. Nebudeme se tentokrát honit,
vyhneme se tlačenicím v obchodech, jídlo a cukroví nakoupíme a ušetřený čas
věnujeme rodině i zimním radovánkám. Každý rok si to říkáme a každý rok je to
jinak. Anebo možná stejně…

Rodina

Často nám ani nic jiného nezbyde. Kolikrát chodíme ještě v krátkém tričku
a vyhříváme se v teplých podzimních
paprscích a už na nás z reproduktorů
v nákupních centrech pouští ono klasické dudlaj dudlaj dudlaj dá. A tak se necháme celí ududlajdaní vtáhnout opět
do onoho vánočního shonu a tiše závidíme těm, kteří odolali a klidu si opravdu užívají. Ale ruku na srdce – jsou mezi
námi i tací, kteří si vánoční svátky bez
pečení a úklidu představit nedovedou.
Dospělejší děti argumentují tím, že
když se narodil Ježíšek, tak taky nikdo
neuklízel – ostatně v chlévě to snad ani
podle nich není potřeba – manželovi je
to jedno, takže si tu vánoční „radost“
vlastně děláte sami pro sebe. Proč to
tedy nepřijmout a Vánoce nepojmout
z té lepší – kreativnější stránky?

VÁNOČNÍ MÓDA
Na Vánocích se toho zase tak moc
zkazit nedá. Každý si volí výzdobu dle
svého vkusu, možností a plnosti peněženky. Takřka vše je dovoleno. Někdo
má rád přírodní výzdobu venkovského
a lidového stylu, jiný hypermoderní
výzdobu s lesklými kovy a průhledným
sklem. Někdo dá přednost barevnému
stromečku s různými druhy ozdob – je
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v tom trochu nostalgie – vždyť mnohé
ozdoby se i dědí – a jiný se raději předem dívá do časopisů a sleduje, jaký
bude letošní trend. I Vánoce tedy podléhají jisté módě. Pravdou je, že barevnou výzdobu pomalu ale jistě vytlačuje
určitý barevný styl.
Klasickými barvami Vánoc stále zůstává
červená, zelená a zlatá nebo stříbrná.
Vhodným doplněním je pak bílá. Tyto
barvy mají dokonce i své opodstatnění, které souvisí s tradicí a s významem
svátku narození Krista. Zelená je symbolem života, tajemství. Navíc v zimě
jedině jehličnaté stromy zůstávají stále
zelené, je zde tedy možno hledat i jistou souvislost s vánočním stromkem. Je
to také znak Kristova narození. Naopak
červená značí krev a jeho smrt. Zlatou
barvu přinesl jeden ze tří králů. Bílá je
symbolem čistoty. V praktickém životě
je to barva, která se hodí jako doplňková barva ke všemu. Navíc vytváří pravou
zimní atmosféru, je znakem příjemného prostředí a vlídnosti a otevřenosti.
Červená naopak prostor zintimní, protože absorbuje světlo. A i to patří k vánočnímu večeru.
Mezi módní trendy však patří sjednotit výzdobu a interiér do jedné barvy.
V oblibě zůstává modrá, bílá, starorů-

žová, šedá a fialová. Zvláště dvě poslední dodávají nádech svátečnosti.
Pokud volíme jednu barvu, neznamená
to, že bude stejné barvy každá ozdoba,
ubrus i potahy. Naopak. Klíčovou barvu
doplníme nějakým výrazným akcentem
a nebojíme se využít všechny tóny daného odstínu. Fialová se dobře kombinuje se starorůžovou nebo tmavě
fuchsiovou, modrá s bílou a stříbrnou,
krásnou kombinaci tvoří šedá, stříbrná
a fialová. V křišťálové šedi se krásně odráží měkké světlo svíček.

TRENDY LETOŠNÍCH VÁNOC
I když máme několik stylů vánoční výzdoby, některé trendy přece jen převažují. Trendem letošních Vánoc by měl
být „sníh“. Vše se má třpytit jako v odrazu krystalků sněhu. V barvě to pak
znamená především bílou, v materiálu
sklo. Dokonce i motivy by měly být jaksi „ledové“. Mezi časté dekorace patří
rampouchy (světelné řetězy v různých
barevných i tvarových odstínech), kapky, hvězdičky připomínající krystalky
sněhu, ale také například bílí andílci.
Návrat k tradicím zaručí tradiční skleněné ozdoby – koule, postavičky, přírodní
motivy (dokonce i houbičky a muchomůrky – typicky česká ozdoba).

ZARUČENÉ VÁNOČNÍ TIPY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
JURAJ ČERVENÁK
ĎÁBEL V ZRCADLE

DEBORAH RODRIGUEZOVÁ
NÁVRAT DO KAVÁRNIČKY V KÁBULU

EVE MAKISOVÁ
ČTENÍ Z KÁVOVÉ SEDLINY

328 Kč

Přeložila Jitka Jeníková

279 Kč

Ve čtvrtém románu cyklu
historických detektivek
Juraje Červenáka navštíví hrdinové Vídeň
přelomu 16. a 17. století. Napínavý politický
thriller ohromí dokonale
vykreslenými dobovými
reáliemi i spletitým příběhem plným akce, ale
především sugestivním
hledáním kořenů zločinu, při němž není příliš jasné, na které straně se nachází
dobro a na které zlo.

V malé kavárně ve válkou
rozervaném Kábulu svedl osud dohromady pět
žen z jediného důvodu:
aby pomáhaly – jedna
druhé i všem ostatním.
Volné pokračování Kavárničky v Kábulu přivádí na scénu staré známé
postavy i nové tváře.
Zakladatelka kavárny
Sunny se po návratu do
Spojených států snaží
marně zapadnout do
běžného života a nepřestává snít o návratu do milovaného
Afghánistánu. Shea se naopak na své afghánské kořeny po
prožitém traumatu usilovně snaží zapomenout. Jasmína,
které teď kavárna patří, se snaží pomáhat dívkám a ženám,
kterým hrozí stejný osud, jemuž ona jen o vlásek unikla.
Zara, zaslíbená násilníkovi, jehož v životě neviděla, přichází
do kavárny, aby zde našla útočiště. A Háladžán, babička,
která dál porušuje všechna pravidla, se potají učí řídit…
Nechte se znovu pohltit silou přátelství a oddanosti, lásky
a ztráty na místech, která jsou od sebe tak vzdálená a přece
k sobě mají blíž, než byste čekali.

Rodina kyperských přistěhovalců se usídlila v
britském Nottinghamu
a vede krámek s rychlým občerstvením na
místním sídlišti. Život je
směsicí sladkých vzpomínek na rodný ostrov
a drsné reality všedních dnů. Tři generace
žen – Anna, její matka
a babička – vyznávají
rozdílné hodnoty. Anna
pracuje v rodičovském
krámku, ale chtěla by studovat na univerzitě. Její rázná
matka Tina si přeje, aby se dcera provdala za bohatého
Řeka a věnovala se jen rodině, a babička má na všechno
vlastní názor. Umí čarovat a věštit z kávové sedliny a podporuje vnučku v jejích snech a samostatném rozhodování.
Úsměvné historky o svérázných postavách z rozvětveného
příbuzenstva a rodinných slastech i strastech mají chmurný
podtón. Jsou poznamenané válečnou tragédií okupované
vesnice a útěkem z domova, kam se mnozí z nich stále chtějí
vrátit, i předsudky a násilným chováním některých místních
zákazníků. Annino hořkosladké vyprávění, při kterém se
nejednou sbíhají sliny v ústech, je okořeněno spoustou
rodinných receptů.

Nad někdejším císařským sídlem se stahují mračna. Špioni
biskupa Khlesla zavětřili stopu protestantského spiknutí,
kterého cílem je likvidace nejvyšších katolických hodnostářů. Obětí prvního útoku se stane sám následník trůnu,
arcivévoda Matyáš Habsburský. Zatímco lékaři bojují o
jeho život, Stein, Barbarič a Jaroš v ulicích Vídně a blízkém
okolí pátrají po nelítostném vrahovi. Možná je to úkol nad
jejich síly – za maskou „ďábla v zrcadle“ se údajně skrývá
člověk, který se pohybuje v nejvyšších kruzích. Napětí mezi
vídeňskými katolíky a protestanty se stupňuje a vkrádá se i
mezi Steina a Barbariče. Nebudou nakonec stát proti sobě?
www.argo.cz

KNIHY
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Nadělujeme • Sleva

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle
včetně letošních modelů!
Na modely pro rok
2017 sleva 20 %
k
Dáreázka

pouk 0 Kč
na 50

www.fokusoptik.cz

Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla). Akce platí od 14. 11. 2016 do odvolání ve všech prodejnách kromě
outletu FAOC Štěrboholy. Nelze uplatnit na nákupy v e-shopu. K jakémukoliv nákupu nad 2 000 Kč získáte dárek: 500 Kč na další nákup slunečních
brýlí v min. hodnotě 1 500 Kč po odečtení slevy.

Rodina

ČTYŘI STYLY VÝZDOBY
Retro
Inspirace 70. - 80. lety minulého století
se nazývá retro styl. Akcentujeme tedy
návrat do minulosti, kdy převládaly
především religiózní barvy i motivy.
Kromě fialové a červené se ale objevuje i zářivě zelená, žlutá, modrá – v různých odstínech. Zdobné ornamenty se
vrací k jakési rustikální výšivce, objevují se i květiny, ptáčci, větvičky apod.
V materiálu jednoznačně převažuje
dřevo, kov, plátno a kůže. Ve stejném
duchu retro je však třeba sladit interiér
celého bytu. Nebo spíše naopak. Kdo
má toto vybavení, podřídí tomu i vánoční výzdobu – včetně přípravy stolu
a vyzdobení každého koutu.
Jednoduchost
Mlžná nálada, jemnost. Takto můžeme
tento čistý styl hodnotit. Nic výrazného, ale zato poklidných a uklidňujících
prvků můžeme využít opravdu mnoho.
Nikdy se totiž neokoukají. Jejich barvy
jsou nenápadné (bílá, šedá, modrozelená). Krásně doplní jakýkoli interiér.
Kromě klasického skla využíváme papírové ozdoby, girlandy, hvězdičky. Opět
barevně sladíme výzdobu celého bytu,
nezapomeneme na stálezelené rostliny,
nebo větvičky jehličnanů. Krásně doplní atmosféru. Lehce nezvyklým prvkem
této výzdoby může být soška Budhy.
Čistá elegance – vzhled glamour
Černá, šedá, fialová, hnědá – nejklasičtější barvy tohoto cíleného vzhledu. Do
elegantního stylu rozhodně nesmíme
zakomponovat nic zlatého. Působilo by
to jako „pěst na oko“. Výsledkem výzdoby by měl být lesk kovu, a to třeba
i v matné podobě. Materiálem se nejvíce hodí krásné dřevo, tepané kovy,
ale i džínsovina. Pokud bychom chtěli
najít dobovou inspiraci, museli bychom
prolistovat časopisy 20. let minulého
století.
Teplo domova
Pod tímto termínem většinou hledáme
pravou domácí atmosféru, kde převládá příjemná nálada, teplo a klasická
domácí vůně. A k vůni Vánoc patří cukroví, káva a čokoláda. Kromě kávy je to
i materiál, který můžeme použít při výzdobě bytu a vánočního stromku. Tím
se nabízí i barevné varianty – kromě
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klasické červené a zlaté to je tedy hnědá, bronzová a okrová. Dalším zdobným prvkem je přírodní dřevo a opět
kov.

NA VÁNOCE KVĚTINY?
Jestliže řekneme slovo vánoční výzdoba, neznamená to pouze ozdobit vánoční stromek a jídelní stůl. Zdobíme
celý byt, vchodovými dveřmi počínaje
a obývacím pokojem konče. Byt by měl
působit jemně, svátečně a zároveň útulně. Rozhodně ne přeplácaně. Nebude-

me za každou cenu využívat všechny
ozdoby, které se nám za léta nahromadily, když se třeba do dané barvy nehodí. Použijeme je třeba za rok.
Při výzdobě bytu bychom neměli nikdy
zapomenout na květiny. Vnesou do
prostoru život, krásu, jemnost a dobrou
náladu. Některé překvapí svou vůní,
jiné neobvyklým tvarem či barvou.
I květinová vánoční výzdoba by měla
barevně ladit a doplňovat daný styl.
V dnešní době již nejsou na trhu pouze
typické vánoční hvězdy (jsou v různých

Rodina
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barvách – červené, žluté, bílé i modré,
někdy se stříbrným nástřikem) nebo vánoční kaktus. Obstarat můžeme i červenou Calandivu (kvítka jsou bohatá a vypadají jako malé růžičky), oblíbenou
květinou se stává Euphorbia fulgens,
Amarylis (hvězdník) a orchidea. Všechna tato květenství mají dlouhé stonky
a mohou být ve váze samostatně nebo
doplněné jednoduchou holou větvičkou apod. I ve váze je však třeba dát
květinám náležitou péči. Každé čtyři
dny vyměňujeme vodu, u růží a podob-

ných květin vodu měníme obden. Do
vody přidáme výživu, pokud nemáme,
vypomůžeme si trochou cukru, alcylpirinem nebo pár kapkami Sava. Voda ve
váze by neměla přesahovat 5 cm ode
dna, protože pak stonky nevzhledně
hnijí. U průhledných váz navíc toto
množství vody působí i estetickým dojmem.
Květy vytvářejí nádhernou atmosféru
a připomenou nám, že ani v zimě příroda nespí, ale žije.

ADVENT
Pokud mluvíme o bytě a řekneme slovo
advent, okamžitě nás napadne adventní věnec. Opravdu do této doby čekání
na Vánoce patří. Advent je vlastně také
takovou dobou, kdy se výzdobě věnujeme nejvíce. Do Vánoc zbývají čtyři týdny a každou neděli zapalujeme jednu
svíčku na adventním věnci. Kruh věnce
symbolizuje věčný život a stálezelené
rostliny na něm život sám. Pokud je věnec bez svíček, zavěšujeme jen na vchodové dveře. I ten bývá zdobený. Dnes
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ale nemusíme nutně použít pouze kruh
– věnec. I tato adventní tradiční výzdoba podléhá módním trendům. V každém případě by však měla doplňovat
svou barvou nádech celého bytu. Ideální je, když dekorace jsou ve stejném
tónu, jako na vánočním stromku. Zvláště, jsou-li blízko sebe. Místo věnce můžeme použít i tác, košík, misku – nebo
pouze svícen se čtyřmi svíčkami. Adventní věnec by měl svým tvarem kopírovat tvar stolu, kde bude umístěn. Je-li
stůl kulatý, volíme kruh. Máme-li ale
obdélníkový stůl, je lepší zvolit hranatý
podnos. Materiály, kterými věnec nebo
svícen zdobíme, jsou různé. Oblíbené
jsou přírodní – šišky, bukvice, sušené citrusové plody a jablka, cesmína a další.
Ne vždy se ale hodí ke stolu, kde bude
věnec umístěn. Na moderní, skleněný
stůl se třeba více hodí skleněný podnos,
na který postavíme čtyři svíčky a kolem
třeba rozsypeme pár kamínků, které
jsme nasbírali v létě u moře. Zásadou je,
že při zdobení věnce nepoužijeme více
než dvě barvy najednou. Barvu svíček
vybereme opět ve stejném tónu. V některých rodinách se doprostřed věnce
vkládá ještě pátá svíčka, bílá, která se
zapaluje na Štědrý den a Boží hod. Tato
svíčka symbolizuje Ježíše nebo Pannu
Marii. Pokud použijeme přírodní materiály, musíme svíčku dát do kovového
kalíšku s jehlou tak, aby se věnec nemohl vznítit. Kvůli adventnímu věnci ji
hasiči nejednou zasahovali.

SVĚTLO VÁNOC
Prosinec je nejtmavším měsícem v roce.
Využijeme tedy všech možností, abychom si tuto dobu nějakým způsobem
prosvětlili. Různě zastrčená a propojená světýlka vytváří mnohem hezčí
a intimnější atmosféru než jedno velké,
centrální světlo. Navíc můžeme prosvítit pouze ten prostor, na který máme
zrovna náladu, nebo kde světlo potřebujeme. Různá světélka, lampičky,
svíčky a dekorace vytváří i slavnostní
atmosféru.
K vánočním svátkům prostě světlo patří. A to v jakékoli podobě. Světelnými
dekoracemi můžeme ozdobit stromek
před domem, dveře, okna, truhlíky, zdi,
ale hlavně vánoční stromek. Nabídka
světelných dekorací je pestrá. Jen se
musíme při nákupu rozhodnout, jestli
zdobíme interiér nebo exteriér. Ostat-
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ně – to platí u každého nákupu svítidel. Kromě různých lampiček můžeme
vybírat mezi různě dlouhými řetězy,
dále mezi rozmanitými tvary zimních
a vánočních motivů. Záleží na tom, co
zdobíme a pro koho. Dětem vybereme
něco jiného než sobě do moderního
obývacího pokoje.
K osvětlení venkovních keřů a stromků používáme světelnou síť, kterou jen
lehce přehodíme přes větve. Řetězy
zdobíme jak interiér, tak exteriér. Jsou
v různých velikostech, barvách i tvarech. Nejčastěji je využijeme při výzdobě oken, zábradlí, stromku a různých
koutů.
Příjemnou dekorací je i řetěz, který
naaranžujeme do skleněné vázy nebo
mísy. Na balkónech a terasách vidíme
stále častěji světelné krápníky, opět
v různých barvách. Kromě nich se objevují i tzv. záclony, ty jsou však charakteristické svou velkou svítivostí.
Novým trendem se stává ledkové osvětlení. Výrazně šetří energii, lze ho použít
jak venku, tak doma. Oproti klasickému
osvětlení musíme počítat s tím, že svítí
pouze v určitém úhlu a ne všemi směry.
Ledkové osvětlení může být barevné či
bílé. Oblíbená se stává modrá do oken,
která evokuje zimní sněhovou atmosféru. Zvláště v době, kdy venku převládá
ve městech spíše hnědošedá, je příjemným barevným zpestřením.

KLASICKÝ SYMBOL VÁNOC
Vánoční stromek chybí v málokteré domácnosti. Nebývá už ale tradicí, že musíme mít vždy stromek z lesa, případně
stromek umělý. V modernějších bytech
zdobí interiér ozdobené větve ve vázách, textilní látky se vzorem, drobná
aranže v míse apod.
Stromek ale stále hraje svůj prim. Mnohem ekologičtější je stromek přírodní,
i když si mnozí lidí myslí opak. Provoní
hezky byt a každým rokem se můžeme
radovat z něčeho jiného. Už samotné
vybírání stromku v prodejních místech
má své kouzlo. Není moc široký? Není
moc vysoký? Je bohatý? Není křivý?
Kdo z nás by tyto otázky neznal. Často
se z nákupu vánočního stromku stává
rodinná záležitost. Ze zdobení koneckonců také. Pokud ale nedochází k absolutní shodě, je lépe, když stromek
zdobí pouze jedna osoba. Ta ví přesně,
co kam chce zavěsit a nikdo jí její obraz

nenarušuje. Při zdobení opět dbáme
na vkusnost a výzdobu celého interiéru. Stromek bývá dominantou pokojů,
proto musí barevně ladit s ostatní výzdobou, se stolem, prostíráním a celkovým dojmem.
Módním trendem je sjednocení materiálu a barvy. Na chalupách a v bytech zařízených klasickým dřevem se hodí k výzdobě přírodní materiál, jako jsou šišky,
slaměné ozdoby, červené mašličky, ořechy, jablíčka a sušené ovoce. Děti mohou přispět i papírovými ozdobami. Naopak modernější byty volí i modernější
ozdoby. Lesk, barvy tón v tónu. Celé
kolekce skleněných ozdob jdou velmi
snadno zakoupit. K tomu samozřejmě patří řetězy, mašličky, svíčky a další
drobnosti, které navodí tu správnou vánoční atmosféru. Nezapomeneme ani
na prostor pod stromkem, ani na pevný stojan. Pokud máme nějaké domácí
zvířátko, které by mohly lákat ozdoby,
ukotvíme stromek raději i ve vyšších
místech (vlascem). I když se může zdát,
že estetický dojem bude narušen, za
klid, že se po zemi nebudou válet skleněné střepy, to rozhodně stojí.
Vzhledem k tomu, že prostory bytu
jsou někdy menší, můžeme se rozhodnout i pro malý stromek v kontejneru.
Je živý, máme možnost ho vypěstovat
i sami nebo si ho pouze pronajmout
na dobu Vánoc, a pak ho zase vrátit.
Stromek v květináči působí roztomile
a jemně. Jen ho nesmíme přezdobit,
aby byl vůbec vidět. Někdy stačí pouze
světelný řetěz a pár malých ozdůbek.

SVÁTKY DOBRÉHO JÍDLA
Ať chceme, nebo ne, Vánoce vždy patřily mezi svátky, kdy dobré jídlo je
stále k dispozici. Na stolcích máme
v mísách ovoce, na jiných cukroví
a další dobroty. K jídlu patří i dobré
pití a káva.
Slavnostní prostření štědrovečerní tabule není rozhodně zanedbatelnou
záležitostí. Styl a zvolená barva je samozřejmostí. Co tedy dál?
Od štědrovečerního stolu se nevstává,
protože by to mohlo přinést smůlu. Vše
tedy musíme mít po ruce. Někdy ani jeden stůl nestačí a je třeba mít u stolu
i odkládací pult. Mějme na paměti, že
se tam toho musí vejít opravdu hodně.
Od nádobí až po mísy s jídlem. Slavnostní tabule má mnoho podob.

Rodina

Nikdy by ale neměl chybět sváteční ubrus, případně běhoun, který je
pouze uprostřed stolu. Mnohé ubrusy
mají ve svém vzoru přímo vánoční motivy, svátkům odpovídá také zvolená
barva. My volíme opět dle uzpůsobení celého bytu. Určitě by se ale mělo
jednat o jemné barvy, případně i temnější (tmavě zelená, vínová apod.),
které doladíme určitými doplňky. Oblíbeným způsobem kladení ubrusů je
tzv. vrstvení. Působí slavnostně a má
i své praktické důvody. Nejprve položíme na stůl klasický bílý slavnostní
ubrus a na něj pak rozprostřeme buď
běhoun, nebo menší ubrus s vánočním motivem, případně námi zvolenou barvou výzdoby. Ubrusy mohou
být krajkové, z vlizelínu nebo organzy,
běhouny taktéž, a to buď s motivem,
nebo bez. Určitě nic nezkazíme, když
ubrus doplníme závěsem ze stejného
materiálu a ve stejné barvě. Organzové závěsy ostatně v poslední době
dost často nahrazují klasické záclony.
Pokud stojíme o hodně slavnostní atmosféru, „oblékneme“ ve stejné barevné variaci (nebo naopak kontrastní
a doplňující)
i jídelní židle. Zde se ale hodí pevné
plátno.
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VÁNOCE TROCHU JINAK
Jak už jsme zmínili v úvodu článku, pořád ještě je možnost pro tentokrát se
stresu a nepohodě opravdu vyhnout.
Stále více se rozmáhá trochu jiná podoba Vánoc – kdy sbalíme sebe a své blízké a vyrazíme někam na hory, abychom
prožili skutečnou a nefalšovanou zimu
se skutečným sněhem.
Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku
popularity rozhodně stojí Krkonoše.
Díky svým krásám a sněhovým podmínkám poskytují ideální možnosti pro
sjezdové lyžování, snowboardy, milovníky běžkařských tratí i pro vyznavače
zimních adrenalinových sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská centra, která jsou
proslulá kvalitním servisem, lyžařskými
vleky a upravenými sjezdovkami pro
začátečníky i zkušené lyžaře. Milovníci běhu na lyžích si mohou vychutnat
množství denně upravovaných běžeckých stop.
Své příznivce ale samozřejmě mají i Jizerské hory a stále větší popularitu získává Šumava.
Veškerá střediska nám samozřejmě během vánočních svátků nabízejí příjemný komfort.
Skvěle vybavené pokoje a apartmány
jsou samozřejmostí zrovna tak, jako

hotelová sportovní a wellness centra.
Hotelovým hostům jsou k dispozici posilovny, bazény, vířivky, sauny, koupele,
zábaly, fyzioterapie, squash, stolní tenis, ricochet či spinning. Chladné nebo
deštivé dny tak můžete strávit třeba
v bazénu, vířivce či uspořádat rodinný
turnaj v kuželkách, zahrát si stolní tenis
nebo vyzkoušet lekci spinningu s profesionálním instruktorem. Pro zlepšování
kondice je pak ideální využít hotelovou
saunu, nebo posilovnu. Příjemnou tečkou může být relaxační masáž, perličková koupel, nebo zábaly z rašeliny či
minerálního bahna.
Přímo v hotelích jsou vám k dispozici
lyžařské půjčovny, kde si můžete půjčit
kompletní vybavení pro sjezdové i běžecké lyžování, snowboard ale třeba
i sáně či boby. Součástí půjčovny je také
profesionální skiservis, který zahrnuje
broušení hran, voskování nebo kompletní údržbu skluznice. Ve všech těchto střediscích je také k dispozici lyžařská škola, takže můžete vánoční svátky
spojit s výukou těch nejmenších členů
rodiny.

Text: Milada Schieblová,
foto: Schutterstock.com

dresy & trička

www.3KOSHOP.cz
Ohradní 10, Praha 4
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

pro fanoušky i hráče
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Ski Areál Troják
Vítáme Vás
www.trojak.cz – skiareál
www.natrojaku.cz – ubytování
www.hostynsko.cz – portál lokálních aktivit
Nově nabízíme kartu plnou slev. Více informací naleznete na www.hostynsko.cz
Skiareál Troják je členem profesní organizace ALDR

HRA, KTERÁ DĚTI ROZPOVÍDÁ
"Povím Ti, mami" je komunikačně - naučná hra pro děti
od 4 let, která pomáhá předškolním dětem i prvňáčkům
jednak pochopit časové souvislosti různých dějů, ale také
- a to hlavně - naučit je samostatnému vyjadřování, které
dnešní učitelky prvňáčků hodnotí velmi kriticky.
Hra získala 2. místo
na letošním ročníku
Hračky roku 2016
v ČR v kategorii
"Vzdělávací, kreativní" v konkurenci
27 her a hraček.
Cena 179,-Kč

TERMOFORY

ohřívací láhve

Jak zatočit s rýmou
Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro
miminka a malé děti jsou odsávačky
hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetrné a velmi účinné bateriové odsávačce
LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům
a jejich dětem překonat období nachlazení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše
miminko se bude ve svém kojeneckém
věku potýkat s rýmou a naše odsávačka
vám může velmi účinně a hlavně šetrně
pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách
nebo na www.nextik.cz

TĚLOVÁ MÁSLA NATURALIS POSKYTUJÍ DOKONALÉ
ZVLÁČNĚNÍ POKOŽKY
Tělová másla Naturalis jsou určena pro suchou a normální pokožku, kterou obdaří hebkostí a příjemnou vůní. Velmi snadno
se vstřebávají. Jsou k dispozici ve čtyřech okouzlujících vůních čokoládové, kokosové, kávové a rakytníkové.
www.unioncosmetic.cz

Vhodné na zahřátí do postýlek
dětí i dospělých, z příjemného
materiálu, který dlouho udrží
láhev teplou. Uvnitř plovoucí
zvířátka, srdíčka nebo hvězdičky.

www.adonis.cz
PRO NORMÁLNÍ FUNGOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Přípravek Immun44® byl vyvinut pro potřeby imunitního systému,
má vliv na růst a množení virů. Obsahuje Plantovir®, tzv. polyfenoly,
a PHYTO-PANMOL® - biologicky aktivní vitamíny.
Doplněk stravy Immun44®, je vhodný pro celou rodinu a seženete
jej pouze v lékárnách za přibližně 450Kč. A to jak v podobě kapslí
v balení po 60ks nebo v podobě sirupu pro děti s obsahem 300ml.
Doplněk stravy Immun44® obsahuje extrakt z jedné, pro své vlastnosti,
již od dob antiky známé rostliny (Cistus incanus), což je:
A) skalní růže
B) pouštní růže
C) divoká růže
Přejeme Vám hodně štěstí!
Nápovědu získáte na www.vegall.cz

BABY BORN® CVIČENÉ ŠTĚŇÁTKO

MY LITTLE BABY BORN® SUPER SOFT

Krásný přátelský pejsek se jmenuje Andy a určitě si brzy najde místo

My Little BABY born® Super Soft je skvělou první panenkou na

v srdci všech malých maminek. Stačí stisknout tlačítko na jeho cvakacím

mazlení. Dupačky panenky jsou neuvěřitelně hebké a tělíčko

ovládání a Andy roztomile poprosí. Největší radost mu pak udělá, když

je naplněno příjemným měkkým materiálem. Střih a zapínání

mu do pusinky dáte jeho oblíbenou růžovou kostičku. Andy ji slupne

dupaček je vyřešeno speciálním systémem easyFIT, tak aby i ty

jako malinu a postaví se na všechny čtyři. Když stisknete druhé tlačítko

nejmenší

na ovládání, Andy se vesele rozejde kupředu, po chvilce se zastaví a kos-

dupačky pohodlně svléknout

tičku vykaká, aby si s ním jeho malá kamarádka mohla hrát zase znovu.

a obléknout. K dupačkám si

Když Andyho pohladíte po zádech,

panenka přináší i čepičku do

začmuchá a zakňučí, dává tím najevo,

barvy. V balení najdete i dudlík.

že je připraven na další skopičiny.
www.baby-born.cz

ručičky

dokázaly

www.baby-born.cz

RITUALS...
Všude dobře, doma nejlépe. Značka Rituals vám pomůže
s vytvořením příjemné atmosféry
u vás doma. Vonné tyčinky a vonné sáčky do šatníku jsou maličkosti, které doplní hřejivou atmosféru
každého domova. Vaše nejmilejší
vůně vás přivítá každý den, ihned
po otevření dveří.
Pokud se vám Rituals líbí, navštivte
stránky www.rituals.cz nebo některou
z poboček v pražských obchodních centrech.
Škola vaření Chefparade přináší lidem do života radost
z dobrého jídla, výjimečných zážitků a příjemně stráveného času. Nabízí kurzy vaření, firemní akce, akce pro
děti, soukromé oslavy i party a klade důraz na osvětu ve
stravování.

Překvapte své blízké pod stromečkem originálním vánočním dárkem.
Darujte jim pobyt v lázních a nechte je hýčkat.

Ledová čokoláda

Termín pobytu: 1.12.2016 – 30.4.2017
Délka pobytu:
3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu, moučníků a příloh
Lázeňská péče
• čokoládová masáž (záda)
Ori
• čokoládová lázeň
gin
dár ální
• čokoládový zábal dolních končetin
ek
• wellness manikura
• vulkanpack (záda)
Bonus:
• poukázka na horkou čokoládu

Cena pobytu již od
2.960,- Kč/osoba/pobyt*

Kde se nacházejí dvě kuchařská
studia školy vaření Chefparade?
A. Žižkov a Dejvice
B. Žižkov a Holešovice
C. Holešovice a Karlín
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz,
heslo Chefparade

Další nabídka lázeňských pobytů i balíčků
procedur naleznete na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné
ákonné sazby DPH.

Lá z e ňsk ý re so r t ne d a l e k o Prah y.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Více na www.chefparade.cz

MED KVĚTOVÝ
Ke zdravé snídani kvalitní med. Zkuste med květový,
není příliš aromatický, bude vám chutnat namazaný na
pečivu i teplém croissantu. Výborný je i na slazení ranní
kávy nebo čaje..

Med květový
www.nakupzfarmy.cz
750g, 139,90 Kč

ABY SE VÁM PEKLO LÉPE
Znáte to? Pečete nějakou dobrotu a těsto se nechová podle
vašich představ, lepí se, trhá se a pečení s láskou je to tam.
Abyste byli mistry v pečení, vyvinuli jsme pro vás speciální
druhy mouk s názvem Z jiného těsta – každá ze šesti druhů je
určena pro konkrétní typ pečení. Předurčuje je k tomu hrubost
mletí, která pak hraje důležitou roli. Proto se s nimi pracuje
jedna radost. Například s Cukrárenskou moukou budete mít
to nejlepší linecké cukroví a jako
bonus budete nadšeni z práce
s těstem, s žitnou moukou Na
tmavé pečivo letos dovedete perníčky k dokonalosti.
Více informací najdete
na www.penam.cz.

ZBRUSU NOVÉ DESIGNY LÁTKOVÝCH PLENEK BATOLINI.
JEN U NÁS. A STÁLE ZA VÝBORNÉ CENY!
www.bez-chemie.cz

ŽIVOT PO TOBĚ
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc
by to změnilo váš pohled na svět? V pokračování světového
bestselleru Jojo Moyesové Než jsem tě poznala najdeme
Louisu Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním
půlročním vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který
se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou,
zůstává Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí.
Po vážném úrazu se navíc musí vrátit domů k rodičům.
Záchranář Sam Fielding, pro něhož je kontakt se smrtí
každodenní náplní práce, by snad mohl být právě tím, kdo
Louise pomůže se zase vrátit do života, jenomže pak se
z Willovy minulosti nečekaně jako uragán vynoří Lily – jeho
šestnáctiletá nezvladatelná dcera. A všechno je rázem jinak…

KNIŽNÍ NOVINKY

TOHLE NEVYŽEHLÍŠ
Miluji Tomáše. A Tomáš miluje mě. Vím to, jasná věc!
Tak proč se teď válí se svou dcerou a ex někde u moře,
zatímco já trčím doma a společnost mi dělá maximálně
sedmička červeného? Po jeho návratu z dovolené je
rázem všechno jinak. A ex mi to dává sežrat. Pohádka
končí a začíná život připomínající jízdu na horské dráze.

MANŽELSKÉ NEHODY
Ben a Maddy jsou svoji už patnáct let a mají tři děti. Maddy
je klidná žena, kdežto Ben má výbušnou povahu a sebemenší
rozepři řeší křikem. Svou ženu však nadevše miluje. Jenomže
jednoho dne Benova prchlivost způsobí autonehodu, při níž
Maddy upadne do kómatu. Benovi nejenže hrozí vězení, ale
musí se ještě spolu s nejstarší dcerou postarat o domácnost.
A teprve v tu chvíli se začíná ukazovat jeho pravý charakter…
Vynikající psychologické drama o vině, odpuštění a možnostech změnit to špatné v nás, ale také o všednodenních maličkostech, jež nemusí být tak nevinné, jak se zprvu zdají být.

KRÁSKY V NESNÁZÍCH
Izzie a Mira si zvykají na to, že jsou sestry, a ačkoli každá
je úplně jiná, navzájem se doplňují. Ve škole to nemají
vůbec lehké. Mira se přes noc stane z nejoblíbenější
studentky vyvržencem. A Izziinu vztahu s Braydenem
brání rodiče. Navíc se chystá ples – tudíž je třeba
sehnat nejen oslnivé šaty, ale především vhodný pánský
doprovod. Ať všechny mrchy puknou závistí!

HRA O HOLČIČKU
Příběh Saši, bývalé novinářky, dnes profesorky na vysoké
škole, a Roberta, německého lékaře se soukromou praxí,
se odehrává střídavě v Čechách, Německu a Chorvatsku.
Společnou láskou obou je Robertova dvanáctiletá dcera
Kate, která žije se svou matkou v nové rodině. Silný
a vášnivý vztah mezi Sašou a Robertem, jenž je i v jejich
pozdním věku plný zvláštností a sexu, však nekončí happy
endem. Časem vyplave napovrch překvapivé tajemství,
jež nemile zasáhne všechny tři protagonisty. Dramatický
rozchod krutě poznamená další život nejen Saši a Roberta,
ale především malé Kate.

DOPIS DO TICHA
Zdravotní sestra Linda, se dostává na operační sál sama
jako pacientka. Při operačním výkonu je u ní odhalena
jistá vada omezující naději na otěhotnění. Třebaže Linda
má svého partnera a schyluje se k jejich svatbě, nalezne
pochopení u ženatého lékaře, který se stane její oporou.
Vztah přeroste v silné milostné pouto a skandál se již
nedá utajit.

VZÁCNÉ DARY
CELÁ V BÍLÉM
Amanda, nevěsta z bohaté rodiny, zmizí a její tělo není
k nalezení. Po letech se případu ujme Laurie Moranová,
moderátorka televizního pořadu, v němž se řeší dávné
zločiny. Motiv odstranit Amandu měla tenkrát řada
svatebčanů, ale především ženich by Amandinou smrtí
značně získal. Ovšem ani objevení Amandiny mrtvoly
nepřinese tolik potřebné rozuzlení.

Veronique Parkerová je oddanou matkou a svůj život
zasvětila svým třem dcerám. Je jim o to blíž, že je
rozvedená a vychovává je sama. Ale když její bývalý manžel
zemře a zanechá svým dcerám neuvěřitelné dědictví, nic
už nebude jako dřív. Vzácné dary, mezi nimiž je tajemný
obraz i zámek v jižní Francii, vedou k šokujícímu odhalení
z minulosti. Veronique a její dcery se vydají na úžasnou
cestu přes Řím, Paříž, New York a Benátky a během ní se
jejich osud změní víc, než si uměly představit.

SÁZKA NA MIZERU

HOSTITEL

Vdaná Elvíra v utajeném vztahu s prostopášným
Medardem zahoří vášní, o níž vždy jen snila. Postupně
ztrácí hlavu, nevidí, neslyší, neuvažuje. Záludný milenec
obratně využívá jejího nízkého sebevědomí pro své
potěšení a připraví ji o peníze, o čest a téměř i o rozum.
Jak to půjde dál? A co se stane, když její ctnostný manžel
Jaroušek začne tušit pravý důvod studených večeří?

Lynn Peircová má pocit, že má před sebou skvělý život. Je
nadějnou studentkou medicíny a má báječného přítele,
úspěšného mladého právníka. Její pečlivě uspořádaný
svět se však obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se Carl
po rutinní operaci neprobere z anestézie a magnetická
rezonance jen potvrdí mozkovou smrt.

NEZNÁLKŮV OSTROV

Odevzdat klíč na recepci luxusního hotelu, dát si
poslední drink na pláži, vstoupit do sauny svatebního
apartmá – a nikdy z ní nevyjít, nastupovat do letadla –
a neodletět… pro tyhle nešťastné páry líbánky skončily.
Když je zavražděn další pár, agentům je jasné, že si
někdo bere na mušku novomanžele, a propuká hysterie
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DRUHÉ LÍBÁNKY

Neználek a jeho kamarádi zažívají různá neuvěřitelná
dobrodružství – potkají mluvící hřib, automobilový sirup a
taky hokus-pokus... Malé hrdiny ale nic nezaskočí a poradí
si se vším a s každým. Jsou totiž mimo jíné i velmi nadaní –
jeden umí hrát na všelijaké hudební nástroje, druhý maluje,
další píše verše, jiný je mistr mechanik. A všetečný Neználek
by se přitom rád všemu přiučil.

Pejsek Max má báječný život – bydlí se svou milovanou
paničkou Katie a mají spolu ten nejlepší vztah na světě! Až
do chvíle, kdy se ve dveřích objeví velká chlupatá obluda –
pes Baron, se kterým se má dělit o Katinu lásku. Vzájemné
naschvály je dovedou až do velkého nebezpečí, kdy ztracení
ve velkoměstě musí prchat před pomstychtivými divochy.
Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří
se ze svých pelíšků vydají na mimořádně dobrodružnou
záchrannou výpravu. Jak ale překonají všechny nástrahy?

CESTA KE KRÁSE, SEBEVĚDOMÍ A CHARISMATU

GRADA

C PRESS

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Perfektní kniha pro každého, kdo chce oslavovat život
pomocí jídla. Raw strava nám dodává spoustu energie
a rovněž schopnost myslet jasněji – je ovšem také
o prožitcích a užívání si života, takže i o zdraví. Tanya
Maher nabízí jednoduchý návod s dostupnými recepty
v moderním duchu, čerpá z mnohaletých zkušeností
z vlastní praxe nutriční specialistky na raw stravu,
poutavou formou vás provede základy raw stravy a také
těmi nejlepšími recepty pro celou rodinu.

ROZHOVORY S NEBEM

KNIŽNÍ KLUB

ANAG

VAŘENÍ BEZ VAŘENÍ – PRŮVODCE ŽIVOTNÍM
STYLEM ZALOŽENÝM NA RAW STRAVĚ

Styl je více než módní trend. Být stylová nikdy nevyjde
z módy. Tento bohatě ilustrovaný osobní průvodce
okořeněný praktickými cvičeními vás vezme na vzrušující
cestu za nalezením vlastního stylu, sebevědomí
a charismatu.
Získejte klíč ke své kráse. Objevte svou jedinečnost a staňte
se hvězdou svého života! Toto je kniha, se kterou to
dokážete.

Na základě osobních zkušeností i zážitků mnoha lidí
sestavila uznávaná odbornice na paranormální jevy
Theresa Cheungová sbírku uklidňujících i znepokojivých
příběhů o kontaktech s neviditelným světem, který nás
obklopuje, a také s posmrtným životem. Hlavní téma této
knihy zní, že nebesa nám nabízejí mnohá znamení, chrání
nás a díky nim můžeme také navázat spojení s těmi, které
jsme milovali a ztratili.

NEBEZPEČNÉ LŽI
Poté, co se stane svědkyní vraždy, je středoškolačka
Stella Gordonová v zájmu své bezpečnosti poslána do
Nebrasky, což se jí ani trochu nezamlouvá. Najednou je
pro ni těžké být neustále ve střehu a brzy si musí poradit
s opravdovou hrozbou. Její nepřátelé jsou blíž, než si
myslí.

METAFORA

EGMONT PUBLISHING

BOŽÍ MÁGOVÉ
Bestseller Grahama Hancocka Otisky božích prstů, rozsáhlé
pátrání po tajemství naší minulosti a po důkazech ztracené
prehistorické civilizace, vyvolal obrovské pozdvižení svou
kontroverzní hypotézou. Mohla tu už dávno předtím, než
vůbec začalo to, čemu říkáme „historie“, vzkvétat pokročilá
civilizace, která pak zmizela v propasti zapomnění?
Civilizace schopná složitých astronomických měření
a nevídaných architektonických výkonů? A pokud ano,
ztratila se úplně beze stopy? Nyní, o dvacet let později,
přichází Hancock s pokračováním svého převratného díla
naplněným zcela novými, nedávno objevenými vědeckými
důkazy a archeologickými nálezy.

TO NEJLEPŠÍ Z HURVÍNKA
DLE KUCHYNĚ POZNÁ SE HOSPODYNĚ

MOTTO

Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, Máničky
a jejich čtyřnohého kamaráda Žeryka. Jak to chodí
v Oslově, ve městě, o kterém nikdy nikdo neslyšel?
Opravdu se tam vůbec nechodí do školy? Kde leží
Tramtárie? Kdo tam žije a kdo takové zemi vládne? Co
je to Kostitřaska a k čemu asi slouží? Kdo Hurvínkovi
pomůže splnit velké přání stát se dospělým? A bude
Hurvínek v dospělém těle šťastný? Pokud se to chcete
dozvědět, na nic nečekejte a pusťte se do čtení.

Prostřednictvím dobových pramenů „vychutnáte“ nejen
tehdejší jídla, ale i proměnu životního stylu českých
domácností od časů Rakouska -Uherska přes nuzná léta
první světové války až po moderní a bohatou kuchyni první
Československé republiky. Vašimi průvodci na této lákavé,
chutné a voňavé cestě budou postavy z dobové literatury.

PÁTRÁNÍ S KOUZELNOU TUŽKOU – TAJEMSTVÍ
Z MINULOSTI
Staň se detektivem a vyřeš záhady, které tě zavedou
do hlubin minulosti! Pátrej po zmizelé aztécké sošce,
vystopuj mumii, která ukradla zlatou masku faraóna
nebo zachraň farmáře, kterého pronásleduje obrovský
tyranosaurus. Používej zdravý rozum a věnuj pozornost
i těm nejmenším detailům. A co je hlavní – používej
KOUZELNOU TUŽKU! Rozsviť světlo na jejím konci
a rozlušti šifry nebo odhal skryté stopy. Piš neviditelným
inkoustem a užij si skvělou zábavu při psaní svých
vlastních tajných zpráv.

MŮJ POSLEDNÍ VÝDECH
Neskutečně dojemná, jedinečná osobní zpověď mladého
neurologa, jehož život změnila nevyléčitelná choroba,
nám pokládá ožehavé otázky: Jakou má život cenu? Proč
se vyplatí žít? Co je pro nás opravdu důležité, když se
ocitneme tváří v tvář smrti? Jak byste se zachovali, kdyby
vás už nečekala žádná budoucnost? Jaké je to vychovávat
dítě, budovat nový život, když váš právě končí?

Staň se detektivem a vyřeš záhady, které tě zavedou
do ulic velkoměsta! Vystopuj lupiče, který ukradl balík
peněz, vypátrej, kdo přepadl kouzelníka Shazima nebo
odhal tajemství starého opuštěného domu. Používej
zdravý rozum a věnuj pozornost i těm nejmenším
detailům. A co je hlavní – používej KOUZELNOU TUŽKU!
Rozsviť světlo na jejím konci a rozlušti šifry nebo odhal
skryté stopy. Piš neviditelným inkoustem a užij si skvělou
zábavu při psaní svých vlastních tajných zpráv.

VŮNĚ ŽIVOTA
Vůně v našich životech jsou proměnlivé jako dny střídající
se s nocemi. Zároveň ale mají v sobě něco krásně
neměnného. Vůni domova… a lásky. Toužíme po ní všichni,
po jistotě, která nás zahřívá a skýtá pocit bezpečí. Dovoluje
nám dýchat a plnit si sny, menší či větší životní plány..

NOXI

FRAGMENT

PÁTRÁNÍ S KOUZELNOU TUŽKOU – ZÁHADY VE
MĚSTĚ

VIDĚLA JSEM

JEŽÍŠKA
Kdykoliv jsem s ní dělala nějaké povídání, v podstatě jsem se ani nedostala
k pokládání otázek, protože zpěvačka Monika Absolonová jen tak někoho nepustí
ke slovu. Vždycky sršela nakažlivou energií. Od té doby, co se stala maminkou
chlapečka Tadeáše, se to znásobilo. A teď z ní ještě navíc – když mluví o synkovi
i o partnerovi Tomášovi Hornovi – vyzařuje štěstí a pocit splněného snu.

Tadeášovi byl nedávno rok.
Máš pocit, že utekl hodně rychle?
Tadeášovi byl rok, ale ve stejný den
slavil narozeniny i Tomáš, Tadeáš se narodil přesně na jeho pětatřicetiny. Tak
jsme doma uspořádali dvojitou oslavu
a všichni jsme si ji moc užili. Pořád jsem
mluvila o Tadeášovi a o tom, jaký dort
mu nechám udělat, až se mě Tomáš zeptal: A co dort pro mě? Málem bych na
něj zapomněla. Tak dostali každý svůj,
aby se neprali. (smích). V listopadu jsem
moderovala už další ročník vyhlášení vítězů ankety Atlet roku. Loni jsem ji moderovala těsně před porodem, už jsem
sotva chodila. Tahle anketa je pro mě
taky určitý mezník. Pamatuju si, jako by
to bylo včera. Ten rok strašně utekl. Byl
to zásadní rok v mém životě, protože
Tadeáš je naprosto zásadní.
Stává se ti, že občas kvůli
Tadeášovi upozadíš Tomáše?
Stává, ale Tomášovi občas taky. V tom
jsme oba – jak to říct – vehementní rodiče. On je pro nás absolutní priorita
a oba to tak vnímáme. Vůbec si neumím představit, že by mi třeba Tomáš
vyčítal, že na něj mám míň času.
Trvalo ti nějakou dobu, než sis našla s narozením Tadeáše určitý řád?
Vůbec ne, všechno přišlo automaticky
a přirozeně. Vybrala jsem si to před
porodem, kdy jsem měla strach úplně
ze všeho. Proto jsem například kupovala jen oblečky, které se dají rozepínat,
měla jsem hrůzu z představy, že budu
Tadeášovi něco přetahovat přes hlavu,
bála jsem se, jestli s ním budu umět
zacházet. Pak jsem se bála, jestli mu
budeme jako rodiče sympatický, jestli
ho nebudeme štvát. Ale to asi přijde
až v pubertě. (smích). V těhotenství
jsem měla všechny možné komplikace.
Přibrala jsem spoustu kilo, hrozně mi
otékaly nohy, první tři měsíce mi bylo
neustále špatně, přirovnala bych to
k pocitu, jako když mívám kocovinu.
Ale příroda je fakt mocná. Jakmile se
Tadeáš narodil, hned jsem intuitivně
věděla, co mám dělat.
Lituješ třeba někdy, že Tadeáš
přišel až před čtyřicítkou?
Vždycky jsem chtěla děti a neřešila, kolik jich budu mít. Občas mě napadne,
že je škoda, že jsem Tomáše potkala
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tak pozdě. Být mi o pár let méně, určitě
bych měla dětí víc. Chtěla bych Tadeášovi pořídit ještě sourozence, ale uvidíme, jestli nám to příroda umožní. Až
s jeho narozením jsem si uvědomila, že
mi pořád něco vnitřně chybělo. Pořád
jsem něco hledala a doufala, že to najdu v práci. V ní se mi dařilo a já si toho
vážila a pořád vážím. Je skvělé, když vyprodám koncert, když mě lidi mají rádi
a zpívají si mé písničky. Ale teď už vím,
že to není alfa a omega mého žití. Měla
jsem pocit, že to, co hledám, najdu
u partnera. Našla jsem to až u Tomáše.
Ale moje vnitřní naplnění přišlo až s narozením Tadeáše. Teď jsem úplná. Moje
máma byla překvapená, jaký mám najednou řád, jak jsem se zklidnila. Když
mi v těhotenství skončily nevolnosti
a Tomáš mluvil o tom, že by chtěl dětí
víc, myslela jsem si, že se úplně zbláznil. Teď vím, že bych mu to přání ráda
splnila. Ale chci si dát trošku odstup,
protože Tadeáš je hodně živé dítě, neumím si představit, že bych měla krátce
po sobě dvě takové. Na jednu stranu
mě mrzí, že možnost druhého miminka
je vzhledem k mému věku komplikovanější, ale zase je fajn, že vím, že Tomáš
je nejlepší táta, jakého jsem si pro syna
mohla přát.
Říkáš, že Tadeáš je hodně živé dítě.
Připadáš si hodně unavená, „stará“
matka? Nebo jsi díky němu naopak
vnitřně omládla?
Připadám si pořád stejně. Pro někoho
už jsem možná stará, ale já si uvnitř
často připadám prdlá jako malá holka.
Přesto si myslím, že v mém případě věk
přináší jedině pozitiva. Větší klid například. Uvědomila jsem si taky, že některé věci nemusím ani dělat, ani tolerovat. Jen se do budoucna bojím, abych
jednou pro Tadeáše nebyla stará matka, abych ho stíhala. Tomáš má dcerku
Amálku, které je 10, Tadeáš ji zbožňuje.
Já mám krásný vztah s bráchou a chtěla
bych, aby Tadeáš zažíval něco podobného. Proto bych chtěla, aby měl ještě
dalšího sourozence, věkově parťáka
k sobě.
Jak prožíváš konec roku?
Jsem zvědavá, jak bude Tadeáš vnímat
stromeček. Loni byl moc malinký, letos
už si ho užije. Jen se trochu bojím, aby
ho neshodil, v tom je dost vehementní.

Budu muset stromek přivázat a musím
promyslet, jestli ho nedat na jiné místo.
Ale rozhodně musí být v obýváku. Vím,
že nemá smysl dávat Tadeášovi hromadu dárků, sejde se mu jich stejně dost
a on si bude hrát jen s jedním. Jsem
zvědavá, jak na všechno bude reagovat. Vánoce mám moc ráda a tyhle pro
mě budou určitě jedny z nejhezčích. Je
sice konec roku, ale pro mě svým způsobem i začátek. Rok jsem nehrála a teprve před třemi měsíci jsem naskočila
zase zpátky do muzikálu Evita. Slíbila
jsem, že se vrátím k pravidelnému hraní v září, až bude Tadeášovi devět měsí-

ců. Do té doby jsem zpívala jen jednou
nebo dvakrát do měsíce, to bylo nic,
dřív jsem měla i třicet vystoupení v měsíci. Kdybych byla mladší, třeba bych
utíkala k práci už měsíc po porodu. Ale
já vůbec neměla potřebu. Naopak mě
moc bavilo být doma a hnízdit a starat
se o kluky. Teď jsem se vrátila k práci,
proto říkám, že jsem zase na začátku.
Začala jsi tím, že jsi pokřtila svou
desku Až do nebes.
První desku jsem vydala v roce 1993,
byla úspěšná a na základě toho jsem
zůstala v téhle branži. S žádnou další

se tak velký úspěch pak už neopakoval,
ale zase se mi začalo dařit v muzikálech,
tak jsem vlastní tvorbu upozadila. Vybírat písničky je pro mě těžší, protože si
je neumím napsat sama, ani nemám autora v rodině, tak musím obcházet textaře a někdy složitě písničky hledat. To
úsilí, které při tvorbě desky musíš vynaložit, mi přišlo neadekvátní, tak jsem to
neřešila, nechala věci plynout a naopak
si užívala, že v divadle mám od publika hned zpětnou vazbu. Michal Hrubý,
který mi před pár lety nabídl ve Studiu
DVA první roli v Děvčátku, mi říkal, že
během těhotenství budu mít čas, ať vy-

dám desku. Nějak na ni nedošlo, upekli
jsme ji až v únoru a vyšla teď, jmenuje
se Až do nebes. Jsou na ní písničky, bez
kterých si nedovedu představit Vánoce
– Tichá noc, Bílé Vánoce, Chtíc aby spal,
taky šest světových hitů. Aranže na ni
udělal Kryštof Marek, který napsal i některé texty, další Ruda Kubík, ale jsou
na ní i písničky dalších autorů.
Nazpívat duet s Karlem Gottem byl
tvůj nápad?
To je jediná původní a nová písnička. Já
nemám žádné profesní sny, ale když se
mě producent Michal Hrubý ptal, jestli
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bych nechtěla na desku napsat nějaký
duet, zasnila jsem se a vyhrkla, že duet
s Kájou. Já jsem Karla Gotta poslouchala odmalinka, on je pro mě symbol
Vánoc. Když zdobím byt, když peču vánočky, když uklízím, poslouchám Káju.
Mám doma všechny jeho desky.
O tom je písnička Vánoce s Karlem G.
Přesně. Věděla jsem, že je po operaci
a předpokládala jsem, že do toho nepůjde. Pak jsme si jednoho dne volali
a on udělal tu chybu, že na konci telefonátu řekl, že se těší do budoucna
na nějakou případnou spolupráci. Já
jsem se toho hned chytla a povídám
mu: ´Kájo, to jste neměl říkat. Já chystám novou desku a moc bych chtěla,
abyste se mnou nazpíval duet´. On, že
už všechno vánoční nazpíval, což má
pravdu. Tak jsem vyprávěla Kryštofovi, co pro mě Karel jako symbol Vánoc
znamená. Až se mi teď z toho chce brečet (zalesknou se Monice oči – pozn.
red.). Kryštofovi se to v textu povedlo
popsat, ale já ho varovala, že je třeba
možné, že se písnička Kájovi nebude lí-
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bit a nenatočíme ji. Že ho nechci do ničeho nutit, protože ani já bych nechtěla
dělat něco, co se mi nechce. To mi taky
přinesl věk. Nechci spolupracovat s nikým, s kým mi není příjemně. Dřív bych
se zapřela, teď už ne. To budu raději
s Tadeášem doma a holt nepojedu na
nějakou dovolenou. Ani peníze, ani
sláva nejsou důležitější, než můj vnitřní
klid. Život přináší problémy sám o sobě.
A abych je ještě vyhledávala? Byla bych
blázen. To je nastavení, které mi taky
přinesl věk.
Dobře, zpátky ke Kájovi.
Kryštofovi se do textu povedlo dostat
všechno, co pro mě Karel znamená. Jela
jsem mu to pustit a Kája povídá: ´Je to
hezké, ale tohle bych třeba změnil. Pečlivě jsem si jeho připomínky zapisovala.
Podruhé jsme přijeli už s Kryštofem. Kája
si vymyslel druhý hlas a písničku jsme nazpívali. A je pro mě zásadní. Strašně moc
si vážím toho, s jakým nasazením na desce
všichni lidi kolem mě pracovali. Někdy i do
pěti do rána. A nemuseli, ale chtěli. Dali
mi něco, co se nedá zaplatit – svůj čas.

Ty například věnuješ hodně času
tomu, že před Vánoci pečeš spoustu
Vánoček, které pak rozdáváš.
Kolik jich bývá?
Kolem dvaceti. A jednu ode mě samozřejmě dostane i Kája, vždycky mu ji
vezu na Bertramku. A další má vždycky
Aleš Háma. Je to další můj krásný vánoční rituál. Vždycky dělám u nás doma
předvánoční mejdan, během kterého si
vánočky přijdou všichni postupně vyzvednout. Loni jsem je s několikatýdenním Tadeášem taky pekla, ale byly bez
mejdanu. Já mám v životě největší štěstí na kamarády, na lidi kolem sebe vůbec. Potkávat fajn lidi je nejdůležitější.
Někdy se s kamarády nevidím tak často,
jak bych chtěla, ale na Vánoce vždycky.
Jak ten vánočkový rituál vznikl?
Vánočku u nás v rodině vždycky pekla
naše babička, které je dneska pětaosmdesát. Jednou jsem se zmínila, že bych
do ní chtěla víc mandlí. Babička se trochu
naštvala a řekla, ať si ji teda upeču sama.
Tím mě vyprovokovala a já se do toho
pustila. Dneska je samozřejmě ráda, že

Nejstarší vzpomínka z dětství:
Moje první Vánoce jsme trávili u babičky v Benešově, u mamčiných rodičů. Byly mi asi tři nebo čtyři roky. Dívala jsem se přes
prosklené dveře do obýváku na svítící stromeček. Z nich vedly dveře na balkon, které někdo otevřel, jako že pro Ježíška, aby
k nám mohl přiletět. Já jsem na něj jako malá hodně dlouho věřila. V jednu chvíli jsme byli všichni v kuchyni, nikdo nebyl mimo,
a dárky se v obýváku objevily. Měla jsem tehdy pocit, že jsem zahlédla nějaké světlo, že jsem Ježíška opravdu viděla. Vím, že to
zní praštěně, ale nikdo mi to nevymluví. Pamatuju si, jak jsem nakukovala za těmi dveřmi a polohlasem úplně unešená volala,
že už tam je, že ho nebudeme rušit. Jasně, asi to byla moje dětská a možná moc bujná fantazie, která mi do určité míry zůstala.
Jsem zkrátka dodnes přesvědčená, že jsem Ježíška tenkrát viděla.

ji ode mě dostane a má ušetřenou práci.
Postupně jsem začala péct vánočky pro
pár kamarádů, kteří si pro ně pak jezdili
na ten mejdan. Loni jsem si koupila na
hnětení a míchání těsta strašně drahý robot, protože ten starý se už definitivně
rozbil a po tomhle jsem léta jen pokukovala. Bylo to období před nástupem na
mateřskou a měla jsem nutkání hnízdit.
Nakupovala jsem spoustu z Tomášova
pohledu nepotřebných věcí. On už říkal
mojí manažerce, ať mě hlídá a nepouští mě do žádného obchodu, děsil se, co
zase přinesu. Přinesla jsem spoustu věcí,
všechno jsem doma vyměnila. Takže
mám teď super míchač, který při tom počtu vánoček rozhodně nezahálí.

Kdy vánočky pečeš?
S tím byl letos trochu problém. Na vánočky zadělávám každý rok 22. prosince. Pravidelně jsem do 21. prosince
zpívala, pak udeřilo 22., já se pustila
do těst a 23. do pečení. Vždycky jsem
se pečením vánoček konečně po tom
předvánočním zápřahu zklidnila. Letos
mám 12. prosince vánoční koncert, který se hned vyprodal, tak jsme se s Michalem Hrubým domluvili, že uděláme
ještě jeden. Jediný volný termín byl 23.
prosince. Takže letos musím mít napečeno už 22. prosince. A příští rok bych
chtěla – předsevzetí si žádný nedávám
– ale chtěla bych udělat vánoční turné
po republice. Koncertuju s Boom Ban-

dem Jiřího Dvořáka a moc mě zpívat
s nimi baví. Tak zkusíme vánoční turné.
A možná změním názor i na nahrávání, protože mě začalo těšit a raduju se
i z reakcí na nové CD.
Věnovala jsi desku někomu?
Tadeášovi a všem lidem, kteří jsou stejně jako já pořád dětmi. Já jsem vyrůstala na Kájovi a poslouchám ho dodnes.
Chtěla bych, aby Tadeáš znal moje písničky, aby poslouchal i mě.

Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.
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PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.
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Bübchen je...
... když pokožka dítěte zůstane
chráněna – skoro jako v bříšku
maminky.

Pro tebe to nejlepší.
Nová pečující řada verniosa,
podle vzoru přírozené ochrany pokožky
v bříšku maminky.
Bübchen vyvinul dle ochranného principu novorozeneckého
mázku (Vernix caseosa) ultrasenzitivní pečující řadu verniosa.
Díky jejím jemným a hodnotným obsahovým látkám přináší
pečující funkci přirozeného mázku také po narození dítěte.
Pro každý den - ideální také pro celou rodinu.

chrání před
ztrátou
hydratace
chrání před
podrážděním
pokožky
chrání před
zvýšeným rizikem
alergie

Distribuce: Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Praha-Východ, Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice.
Více na www.naturprodukt.cz.

