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Chtěla bych být spontánní máma

Více informací o očistné kůře NEERA® najdete na www.darzprirody.cz nebo na tel.: 724 356 320, 739 454 045.
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Editorial
Pokoj všem lidem dobré vůle. Především
těm, kteří víc, než na sebe, myslí na druhé.
Kteří vědí, co si představit pod pojmem
přátelství a snad i láska. Kteří rozdávají
optimismus spíše než negativní emoce. Kteří
věří, že bude líp, i když někdy to tak vůbec
nevypadá…
Krásné svátky všem, kteří věří na Ježíška
a na to, že pravda a láska někdy znovu
zvítězí… Že přijde rok, kdy si zase většina
národa bude moct vážit prezidenta a namísto placek s oznámením, že tohle není můj
prezident, budou hrdí na to, že tohle můj
prezident je. Možná to nebude hned ten
příští rok, ale možná bude. Kdo ví…
Každopádně krásný adventní čas, při kterém
zažijete krásné chvíle mezi svými blízkými,
které bude doprovázet láska a štěstí vašich
dětí. A pokud si během té vánoční pohody
najdete chvilku i na prolistování našeho ryze
vánočního čísla a začtete se do některého z článků, které jsme pro vás připravili,
budeme moc rádi. Obzvláště doporučuji
náš rozhovor s operní pěvkyní Andreou
Kalivodovou. Ta bude se svým miminkem
totiž letos zažívat ty úplně první společné
Vánoce.

PŘEDŠKOLÁČEK

38 Hračky pod stromeček
ZDRAVÍ

44 Kolik stojí Vánoce? 5tisíc
a 3 kila

KRÁSNÁ

50 Krásná na Štědrý den

Titulní foto: Lenka Hatašová
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VÝBAVIČKA

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

DOKLADY:
Občanský průkaz
Těhotenská průkazka
Vdané oddací list – stačí kopie, pokud
nechcete dávat originál, ten pak stačí předložit na matrice při vyzvednutí
rodného listu miminka. To ale znamená, že vám ho nezašlou poštou, ale
musíte si ho vyzvednout (dají ho i tatínkovi).
Svobodné rodný list a pokud chcete,
aby se mimi jmenovalo po tatínkovi,
tak je třeba předem zajít na matriku,
kde se sepíše prohlášení o tom, jaké
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jméno bude dítě používat (dohoda
o jméně dítěte), jinak dostane mimi
jméno po matce a bude se to muset
„dovyřídit“ po porodu.
Průkazku pojištěnce
Porodní plán, pokud jej chcete použít

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

POTŘEBY DO PORODNICE PRO
MAMINKU:
ručníky
boty na přezutí + teplé ponožky
hygienické potřeby – kartáček na zuby,
pastu, hřeben, šampón, mýdlo, krém,
jelení lůj
manikúru
jemný toaletní papír, papírové kapesní-

ky, vlhčené hygienické ubrousky
porodnické vložky
spodní kalhotky
prsní vložky
kojící podprsenky
noční košili
župan
mobilní telefon + nabíječku
něco na čtení
fotoaparát
pití, musli tyčinky nebo něco lehkého
k jídlu
Nezapomeňte přibalit take léky proti
nadýmání. Nejlépey ty, které obsahují
simetikon, což je látka působící výhradně fyzikálním způsobem.
„Protože simetikon není z trávicího
traktu vstřebáván, je jeho užívání v těhotenství nebo při kojení zcela bezpečné. Navíc neovlivňuje vstřebávání
vitamínů rozpustných v tucích (A, D,
E, K) ani jiných látek a vylučuje se z organismu nezměněn,“ říká o použití simetikonu v těhotenství MUDr. Michal
Kvapil z gynekologicko-porodnického
oddělení FTN v Praze.
V lékárně při výběru přípravku s obsahem simetikonu dbejte na to, aby se

Chystáte výbavičku?

Rychlozavinovačka 2v1

Prostěradla do kočárku

Kojící polštáře, fixační válce

-10%
Ložní výbava

Zavinovačky do autosedaček

Fusaky 3v1 a rukávníky

Navrhněte si kvalitní výbavu
do kočárku i postýlky přímo na míru.

Svěřte se profesionálům!
Objednejte si přímo u výrobce
vlastní barevné kombinace.
Nevíte si rady,
navštivte naši vzorkovnu:
Praha 4, Ke Krči 39
info@aesthetic.cz, 777 212 333
Přebalovací tašky na kočárek

Deky letní i zimní

Rychlozavinovačky

Inspirujte se přímo u českého výrobce designového textilu Aesthetic
INZERCE

www.aesthetic.cz
Sleva 10% na první objednávku
slevový kód: MR2014

(platí na nezlevněné zboží, platnost do: 30.9.2015)
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jednalo skutečně o registrovaný lék,
nikoliv pouze potravinový doplněk či
potravinu pro zvláštní výživu.
Nakonec nezapomeňte mít stále na
telefonu osobu, která s vámi ten váš
„velký den” včetně porodu bude absolvovat a držet vás pevně za ruku, když
vám nebude zrovna do zpěvu! A nezapomeňte se s prostředím porodnice
seznámit – nejlépe osobně!

VĚCI PRO MIMINKO NA ODVOZ
DOMŮ
A pak už příjde ten velký den a vy půjdete domů. Jenže v čem? Možná by
bylo fajn si předem doma připravit základní výbavičku.
pro letní miminko je zapotřebí:
•
košilka nebo body
•
dupačky
•
kabátek
•
čepička letní bavlněná
•
zavinovačka do autosedačky, pokud je chladněji ještě deku
•
autosedačka s vložkou na miminko
•
1-2 jednorázové pleny
•
látková plena

PRO ZIMNÍ MIMINKO BUDETE
POTŘEBOVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

košilku nebo body
dupačky
kabátek
teplou čepičku a pod ní ještě čepičku bavlněnou
rukavičky
ponožky
kombinézku nebo fusak
zavinovačku a teplou deku nebo
zimní pytel do autosedačky
autosedačku s vložkou na miminko
1-2 jednorázové pleny
látkovou plenu

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

A CO BUDETE POTŘEBOVAT
DOMA?
Spinkání, koupání a jiné roztomilosti...
Začít bychom měli rozhodně postýlkou
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a dalšími potřebami, bez kterých se asi
neobejdete.
Postýlka a matrace – Nabídka na trhu
je více než pestrá. Můžete zakoupit
postýlky v mnoha provedeních a záleží
jen na vás, čemu dáte přednost. Vždy
by ale měla být postýlka bezpečná
a určitě s polohovacím roštem.
Mantinely a nebesa – Záleží na vkusu
rodičů a také na umístění postýlky, zda
je potřeba miminku stínit či ho chránit
před chladem ze zdi. Obecně ale platí,
že obzvláště zpočátku dělá miminku
uzavřený prostor velmi dobře – připomíná mu prostředí, ve kterém žilo
celých devět měsíců.
Cestovní postýlka – Parádní věc, výborná nejen na cesty, ale skvělou službu
udělá i třeba na terase nebo na zahradě. Dá se koupit zvýšené podložky na
novorozeně.
Koš na miminko – Obzvláště v prvních
týdnech ho velmi oceníte. Jednak
splňuje opět nároky na uzavřený prostor, jednak bývá na kolečkách, tudíž
s ním můžete přejíždět z místnosti do
místnosti.
Peřinka – Nejprve vám možná bude
stačit povléknou obyčejnou dětskou
dečku. Pro starší dítě, které se odnaučuje plínkám, je skvělá prací peřinka.
Podložka na matraci – Dá se koupit
igelitová, ale existují i speciální voděodolné, na kterých se miminko nepotí.
Povlečení a prostěradlo – Minimálně
dvoje, prostěradlo je lépe ještě ve větším. Mně se nejlépe osvědčilo napínací,
které neleze a nehoulí se.
Kolotoč nad postýlku – Sice není potřeba hned po narození, ale rozhodně
je to šikovná hračka pro děti tak od
dvou měsíců. Je to výborný tip na
dárek od babiček nebo tetiček.
Přebalovací pult – Je výborná věc. Je
na vás, zda dáte přednost obyčejné
podložce položené přes vanu nebo
postýlku, nebo dražšímu modelu s dřevěnou komodou na věci miminka.
Kapsář na postýlku – Pokud nebudete
pořizovat přebalovací pult, je moc
šikovné pořídit kapsář na postýlku,
všechny potřeby, ubrousky a plínky
jsou pak na jednom místě a hned při
ruce. Já osobně měla kapsáře dva
– jeden na plínky, druhý na hračky
a osvědčily se oba.
Koš na použité plínky – Je to určitě
náramně šikovná věc, plínky vám „ne-

voní“ celým bytem.
Autosedačka – Budete-li s miminkem
cestovat, určitě se vyplatí vybrat kvalitní, nejlépe ještě kompatibilní s podvozkem vybraného kočárku.
Vanička nebo kyblík – Kyblík u nás ještě není příliš rozšířený, i když maminky
si ho hodně pochvalují. Je jen na vás,
zda se rozhodnete pro něj, nebo pro
vaničku.
Síťka proti hmyzu na kočárek a na
postýlku – Zvažte podle očního období. Dá se koupit nebo i ušít ze staré
záclony.
Deka vel. 70x140 do kočárku na
chladnější dny - Dek není nikdy dost opravdu!
Slabá pokrývka do kočárku na teplé
dny – Postačí i plínka nebo plenková
osuška.
Fusak na zimu – Kožešinový je nezničitelný a nádherný, ale výborný je také
fleeceový kombinovaný fusak vhodný
i do autosedačky i do kočárku.
Šátek (nebo jiné nosítko) – Mnoho maminek šátek nemá a nechybí jim - ale
pro jiné je k nezaplacení. Dá se pořídit
i klokanka, babyvak nebo krosna –
záleží jen na rodičích...
Židlička – Bude potřeba až pro větší
dítě (do té doby se dá krmit v autosedačce), ale vyplatí se s ní počítat hned.
Lehátko – Polohovací přenosné lehátko do bytu se hodně prodává, ale
stejně poslouží i autosedačka...
Rehabilitační balón – Skvělá, výborná a nenahraditelná věc na řvoucí
dítě. Sednete si na balón s miminem
v náručí a skáčete a skáčete a skáčete
a skáčete a skáčete...
Bavlněné plínky 15-20 ks – Tohle
množství bohatě postačí pro neprdelkové použití, pokud budete chtít
střídat bavlněné a látkové plenky,
budete jich potřebovat víc. Dají se
koupit i moderní látkové pleny – záleží
na individuální rozhodnutí rodičů.
Bavlněné (plenkové) osušky 3x - 4x –
Zhruba do čtvrt roku se dává miminku
na každé koupání čistá osuška, dají se
použít i froté osušky. Perfektní jsou
ty dětské s kapucí, nebo hodně velké
dospělácké osušky.
Kojící polštář – Skvělá pomůcka, odpadne bolení zad a hledání přijatelné
polohy.
Nanny nebo jiný monitor dechu –
Doporučuji, ušetříte si mnohé trápení,

www.emitex.cz

Zavinovačka do autosedačky ZOE

Chránič matrace
Ochrana matrace před znečiśtěním, tekutinami i bakteriemi. Chránič na
matrace rozměru 50 x 80 cm.
•
Antibakteriální a protiplísňová úprava
•
Rezistence vůči MRSA bakteriím
•
Nepropustnost - odolnost vůči tekutinám
•
Prodyšnost - propustnost vodních par
•
Voděodolný
•
od rozměru 80x50cm (rozměr vhodný
jako přebalovací podložka")

Zavinovačka EMI
(aqua, růžová, žlutá, béžová)
Pro maximální pohodlí miminka je zavinovačka
vyrobena ze 100% bavlněného, hustě tkaného
úpletu, s měkkou výplní.
Zapínání je na kvalitní suchý zip, který nemá
díl s háčky, takže se zip při manipulaci se
zavinovačkou nezachytává za jiné tkaniny,
například oblečení.

Jak na výbavu

(nejen) do porodnice

Poradíme Vám!

?

Univerzální způsoby využití
V autosedačce, v hlubokém kočárku, ve sportovním kočárku, v přenosné tašce pro dítě,
v postýlce.
Praktické detaily pro pohodlí dítěte
• praktické otvory pro ruce dítěte, vhodné pro
děti, které rády pohybují ručičkami a nesnášejí pocit stažení v zavinovačce
• stáhnutím kolem hlavy dítěte se vytvoří kapuce, která chrání dítě před chladem

Bonding deka
Deka specificky navržená
k podpoře raného kontaktu
mezi matkou a dítětem.
Tuto deku koupíte pouze ve
specializovaných prodejnách
nebo u doporučených dul.
Přínos bondingu: imunologický, fyziologický, emocionální Bonding (z angl. lepení
se nebo připoutání)

INZERCE
ELASTICKÁ KOJICÍ PODPRSENKA
Porodní asistentky doporučují pořídit 2-3 elastické podprsenky
zn. Bravado nebo Carriwell, které nikde netlačí, dokáží růst
společně s poprsím a přitom dodávají prsům potřebnou oporu.

PRACÍ VLOŽKY DO
PODPRSENKY
Jejich ultraabsorpční
provedení udrží stále
suchou pokožku prsou v období kojení. Varianta
s hedvábím má hojivé účinky na poškozené bradavky.
KOJICÍ NOČNÍ KOŠILE
Usnadní nácvik kojení v porodnici a dopřeje vám potřebné pohodlí při kojení vašeho
miminka. Košili či pyžamo zn. Anita navíc
můžete sladit s kojicím polštářem.

KALHOTKY DO PORODNICE:
Kupte si takové, které jsou
elastické, prodyšné a nemají pevný šev v podbřišku.
Jen ty jsou vhodné i po císařském řezu

Jaselská 21, Praha 6 - Dejvice

www.vseprotehotne.cz
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strachy a obavy.
Kočárek – Na závěr to, bez čeho se jistě neobejdete. Těžko ovšem doporučit
ideální kočárek. Záležet bude na tom,
zda s ním budete jezdit po dokonalých
chodnících satelitního městečka, nebo
po hrbolaté návsi. Obecně platí – čím
horší terén, tím větší kola.
Obvykle se vyplatí podvozek, do
kterého lze postupně umístit korbu,
autosedačku a sportovní sedačku.
Někdo ovšem dává přednost tomu, aby
sportovní kočárek byl lehký a mobilní
a v tom případě je lepší počítat rovnou
s nákupem dvou kočárků.
Vede se spor o tom, zda kočárek se
čtyřmi nebo třemi koly. Zase je to záležitost individuální. Někdo si nemůže
vynachválit tříkolku, jiný dá přednost
klasickému modelu.

MASTIČKY A OLEJÍČKY.
Pokud myslíte, že už máte nakoupeno, opak je pravdou. Vyrážíme do
drogérie.
Mastička na popraskané bradavky –
Často zachrání prsa a tím i kojení.
Mastička na prdelku – Každá maminka
si oblíbí jinou, ale chybět určit nesmí
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nikde.
Olejíček nebo tělové mléko – Obzvláště pokud má miminko problém se
suchou kůží, je to nutné.
Tyčinky na čištění nosíku a oušek –
Pozor, miminkům se tyčinkou nezajíždí
do ouška, čistí se jen kraj a záhyby
ušního lalůčku!
Papírové plenky – Na novorozeně
se kupuje velikost jedna, ale větší
miminka se do ní nevejdou. Novorozeně spotřebuje klidně i devět plínek za
den, větší děti jsou už skromnější.
Vlhčené čistící ubrousky – Výborná věc.
Jednorázové přebalovací podložky –
Jsou šikovné na cestování.
Rektální rourka – Pomáhá na prdíky
přímo zázračně.
Dudlík – Nejprve jen jeden, nekupujte
víc, nevíte, jaký dudel bude miminko
ochotné přijmout, či zda je vůbec bude
ochotné přijmout...
Kojenecká láhev – Je dobré ji mít
doma jen pro vlastní klid.
Teploměr – Digitální - nebo rychloběžka a nejlépe ušní.
Líh nebo jodisol na pupík – Každá
porodnice vám doporučí něco jiného takže se zeptejte...

Buničité čtverečky na čištění pupíku –
Totéž, každá porodnice to vidí jinak,
někde doporučují tyčinky...
Sirup proti teplotě a bolesti – Je dobré
mít ho doma v lékárničce, většinou
je potřeba po očkování. Je lepší dát
miminkům lék proti bolesti, než ho
nechat při silnější reakci trápit...
Odsávačka hlenů – Na trhu je mnoho
modelů, některý by měl určitě skončit
u vás.

MAMINKOVSKÉ OBLEČKY
A teď se konečně dostáváme k té nejméně obsáhlé, ale nejdůležitější části
miminkovské výbavičky - k oblečení.
Normální, čerstvě narozené miminko
má kolem 50 cm a tří až čtyř kil, obvod
hlavičky má kolem 34 cm. Ideální je
pro něho velikost 56, ale jen nakrátko,
protože miminka neuvěřitelně rychle
rostou a už kolem třech měsíců nosí
velikost 62, kolem půl roku velikost
68, kolem třičtvrtě roku velikost 74
a konečně kolem roku už jim začínáme
dávat velikost 80 - a nyní následuje
dobrá zpráva, jejich růst se konečně
zpomalí a miminka rostou tak o jednu
velikost za půl roku. Ano, velikosti se

543 330 032
INZERCE

ŕňÿƖœĜitÎĜĴŜ
v
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odvozují od délky miminka a jdou po
šesti centimetrech - takže 50, 56, 62,
68, 74, 80, 86, 92, 98, 104... Občas se
některý výrobce rozhodne jít proti
proudu a začne dodávat na trh například velikost 64... To je o kousíček

nejpohodlnější, takže pokud narazíte
na nějaké opravdu pěkné, kupte je,
ale ne menší než 80 - jsou ideální až
pro chodící mimčo. Naprosto skvělé
jsou zateplené bavlněné kalhoty, pod
ně ponožky a bačkůrky a nemusíte mi-

Overaly – Někdo je má rád, někdo ne,
nahrazují vlastně dupačky a mikinu.
Overal na spinkání vel. 62 3x – Pro
novorozeně se většinou nepoužívají, mění se to zhruba ve čtvrt roce
s příchodem režimu – takže stačí je

vetší, než 62 a o dost menší než 68,
Další specialita je číslování v měsících,
což by nebylo vůbec špatné, ale jejich
měsíce jsou takové zvláštní - nikdy
velikostně nesedí. Číslování v u větších
velikostí v rocích je o něco přesnější –
ale počítá s průměrným dítětem, ale to
už není problém odhadnout.
Body vel. 56 4x – Spíš méně, nejlépe
ze 100% bavlny, určitě s dlouhým
rukávem.
Body vel. 62 4x – Spíš více, taky raději
bavlněné, jsou prostě k nezaplacení.
Body vel. 68 – Začnou příkrmy a bude
jich potřeba hodně!
Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 56
4x – Raději bych to s počtem nepřeháněla, miminko z ní velmi rychle
odroste.
Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 62
4x – Laclové riflové nebo manšestrové
kalhoty jsou sice ohromně roztomilé, ale pro ležící miminko ne pravě

minko trápit oblékáním punčocháčků.
Ponožky nejmenší velikosti 5x – Miminka mají často studené nožičky, tak
nosí ponožky i pod dupačky. Nevyplatí
se kupovat levné ponožky, bohužel
nedrží na nožičkách...
Trika s dlouhým rukávem nebo mikinky vel. 56 4x – Není třeba přehánět
počet, miminko může hned nosit
velikost 62 nebo svetřík.
Trika s dlouhým rukávem nebo mikinky vel. 62 4x – K nezaplacení, vážně.
Navíc miminko může nosit i větší
velikosti, takže bych možná doporučila
hned nakoupit i pár kousků velikosti
68.
Bavlněná čepička obvod hlavičky 3638 cm 2x – Nejlépe obyčejné bavlněné,
fleeceové čepky se zdobením na temeni se vyplatí až na chodící dítě, ležícím
miminkům docela překážejí.
Pletené bačkůrky, rukavičky a čepička
- Stačí 2x – miminka je moc neumažou.

nakoupit od velikosti 62.
Bryndáček – Dobré jsou ty s igelitem
na spodní straně, výborné jsou taková
obdélníková „ponča“ s otvorem
s rantlem pro krk, ale je to hodně individuální, na jedno miminko je skoro
nepotřebujete a na druhé jich spotřebuje spoustu - je to dítě od dítěte jiné.
Ale až se batole začne učit jíst samo,
tak se budou ještě hodit.
Rychlozavinovačka – Některá miminka
zavinovačku používají docela hodně,
některá vůbec, ale rychlozavinovačka
je výborná věc. Později se z ní dá odpárat suchý zip a dá se používat jako
podložku pod miminko na sedačku
nebo na zem.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Schutterstock.com
Zdroj: naseporodnice.cz, vasedeti.cz

Barbora Špotáková

je naší spokojenou zákaznicí, staňte se jí i vy!

INZERCE

• U nás si vybere každý – více než 15.000 výrobků
v nabídce a více než 40.000 výrobků skladem
• Poštovné zdarma již při objednávce nad 850,-Kč
• Bezplatná zákaznická linka 800 500 450
• Člen APEK – certifikát kvality APEK

www.pinkorblue.cz

Těhotenství

ZDRAVÁ
KRÁSNÁ
A V KONDICI
Trápí vás přibírání na váze během těhotenství? Máte pocit, že vypadáte
jako velryba a s každým dnem se situace povážlivě zhoršuje? Potom je
potřeba s tím něco udělat.

14

Těhotenství
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Těhotenství

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ ČEKÁNÍ NA MIMINKO
Pro zdárný průběh těhotenství se doporučuje nosit zdravotní podpůrné punčochy,
které snižují pocit únavy, tíhy a napětí v nohou i otoky. Jsou dobrou prevencí rozvoje křečových žil v těhotenství. Jejich použití je vhodné při výskytu drobných žilek
na dolních končetinách, při cestování jako prevence vzniku cestovní trombózy i jako
prevence hlubokého zánětu žil. Mají odzkoušený gradient sestupu tlaku od kotníku
směrem vzhůru, což výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohou, tiší bolest a potlačuje vznik otoků. Nemusíte se bát ani vzhledu, moderní punčochy jsou vyrobeny z
nových materiálů zajišťujících příjemnější pocit při nošení s nesrovnatelně měkčím
omakem, jsou v odstínech tělových barev a s jemným leskem. A navíc: punčochy
jsou více odolné proti mechanickému poškození a méně se pářou.
Rozhodně by nemělo platit, že je zapotřebí jíst za dva. Ano, dvakrát tolik si
můžete vzít zeleniny, přidat byste mohly ovoce, na škodu nebudou také zakysané výrobky a vůbec výrobky z mléka.
Tím, by ale měla nadměrná konzumace
zcela jistě končit. Rozhodně se nevztahuje ani na přílohy, ani na zákusky a už
vůbec ne na čokoládu a další podobné
dobroty.
Zapomeňte na nesmysly, že tělo si samo
řekne. Mnohem spíše si řekne váš mlsný
jazyk a roztažený žaludek. A až bude
miminko na světě, věřte, že si budou
velmi těžko odvykat.

JAKÁ STRAVA JE DOBRÁ PRO
MIMINKO?
Velké změny vznikají na úrovni meta-
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bolismu živin, minerálů, vitaminů i stopových prvků. Kvantita i kvalita změn
se liší podle trvání gravidity. Strava má
být popisovaným změnám přiměřená
a lehce stravitelná. V prvním trimestru
se požadavky energetického příjmu neliší od stavu před graviditou. Těhotná
žena se musí vyhnout extrémům přejídání i hladovění.
Pro zajištění normálního růstu plodu je
nutný dostatečný přísun bílkovin - 1,3 g/
kg denně. Nelze vynechat živočišné bílkoviny, které obsahují vzácné aminokyseliny, jež si organismus nedokáže sám
syntetizovat. Podle středoevropských
zvyklostí doporučujeme konzumaci
180-250 g masa denně. Dáváme přednost rybám, drůbeži, libovému hovězímu nebo telecímu, zcela doporučujeme

vyloučit uzeniny. Maso a luštěniny jsou
významným zdrojem železa.
Dostatek vápníku je podmínkou zabezpečení normální neuromuskulární
dráždivosti, krevní koagulace i kostního metabolismu matky i plodu. Denní
minimální přísun vápníku je 1200 mg
denně. Pro dobrou resorpci vápníku je
nutný i dostatečný příjem hořčíku. Jeho
denní spotřeba je 300-400 mg denně.
Důležitým zdrojem minerálů i bílkovin
jsou mléčné výrobky. Žena by měla vypít přibližně jeden litr netučného mléka denně, které doplní i o častou konzumaci jogurtů a tvarohu.
Gravidita vede ke zvýšeným požadavkům na příjem železa, který by se
měl denně pohybovat kolem 80 mg.
Protože obvyklá strava nemůže tento
požadavek splnit, je vhodné každé těhotné od 2. trimestru podávat železo
v množství 30 mg denně. U anemických
těhotných dávku zvyšujeme až na 100
mg denně.
Nedostatek
jodu
ve
stravě těhotné vede k poruchám psycho-neurologického vývoje dítěte, k potratům
i předčasným porodům. Ne-podaří-li
se jeho příjem zvýšit častým požíváním
mořských ryb, doporučuje se podávat
jod v tabletách v dávce nejméně 100

140 DEN

AG

ZDRAVOTNÍ PODPŮRNÉ PUNČOCHY

Ideální

pro nastávající
maminky
světlá

tmavá

černá

QR kód webu

Vyrobené z dokonale jemného materiálu.
Elegantní krajka se třemi silikonovými proužky.
Zabraňuje sklouzávání punčoch a vytváření otlaků.
Nové odstíny tělových barev s příjemným pololeskem.
Nově vyvinutá masážní část v oblasti chodidla.

www.maxis-relax.cz
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matku nebo na samotný plod. Občas
také můžete zařadit neslazenou minerálku (pozor však na její nadměrnou
konzumaci - přílišné množství minerálů
v těle vede k jejich usazování). Další alternativou je džus, který je dobré ředit
vodou (v koncentrované podobě může
u citlivých jedinců způsobit žaludeční
problémy).

POZOR NA SŮL
Za zmínku ještě stojí otázka konzumace soli. Její množství byste měly zejména v těhotenství omezit, abyste tak
předešly případným otokům a omezily
tak možnost vzniku preeklampsie (závažné onemocnění ve 2. polovině těhotenství, které se projevuje vysokým
krevním tlakem, bílkovinou v moči
a otoky) na minimum.

CVIČENÍ
Přiměřený tělesný pohyb je základem
správné životosprávy. Sporty, kde hro
zí úder na břicho (míčové hry) nebo
pády (jezdectví, judo), jsou nevhodné.
Pokud žena aktivně před těhotenstvím
necvičila, neměla by začínat cvičit sama.
Vhodné je však cvičení pod dohledem
v rámci psychoprofylaktické přípravy.
Doporučit lze plavání, turistiku a pravidelné denní procházky.

SPÁNEK
Těhotná žena má spát pravidelně,
v dobře větrané, chladné místnosti (do
18 °C) nejméně 8-9 hodin denně. Cítí-li
potřebu krátkého spánku odpoledne,
lze ho doporučit, neztíží-li usínání večer. Večer by měla usínat před 23. hodinou.

TĚLESNÁ HYGIENA

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

K JÍDLU PATŘÍ PITÍ
Ke správné stravě také zcela neodmy-
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slitelně patří pravidelný a dostatečný
pitný režim. Ten je důležitý pro všechny
osoby a o to víc pro těhotné ženy. Denně byste měly vypít 2-3 litry tekutin.
Nejvhodnější je obyčejná voda s nižším obsahem sodíku, díky kterému se
vám nebude zbytečně zadržovat voda
v těle, nebo neslazené ovocné, bylinkové a zelené čaje. Z bylinkových čajů se
doporučují šípek, zázvor, lipové květy,
pomerančová a citrusová kůra. Užívání
ostatních bylinek by mělo být konzultováno s odborníkem, jelikož některé
bylinky mohou negativně působit na

Vhodná je každodenní sprcha vlažnou
vodou. Těhotná žena nemá používat
dráždivá mýdla a kosmetické prostředky. Nevhodná je koupel v horké vodě.
Zakazujeme výplachy pochvy. Během
sprchování provádí žena pravidelně
masáž prsních bradavek. Vhodná je
i masáž dolních končetin. Pravidelné
čistění zubů po každém jídle v délce
nejméně 2 minuty je samozřejmostí.

-ifFoto: Shutterstock.com
Zdroj: Mojetělo.cz, forumzdravi.cz

VOŇTE STEJNĚ
JAKO VAŠE MIMINKO

CERTIFIKOVANÝ
BIO MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

a čistě přírodní oleje a silice
Co napomáhá miminku cítit se v bezpeční a spokojeně
spokojeně?
SPOJENÍ MATKY A DÍTĚTE FORMOU ZACHOVÁNÍ STEJNÉ OSOBITÉ VŮNĚ POKOŽKY : Čich
a hmat miminka je silně vyvinutý již při narození . Miminko podle čichu rozezná vůni své
maminky od ostatních žen a proto se u ní cítí v bezpečí a spokojeně. Jedním z hlavních
cílů dětské kosmetiky Linteo Baby je spojení matky a dítěte formou zachování stejné
vůně jejich pokožky. Složení všech výrobků je navrženo s maximální šetrností k dětské
pokožce a zároveň v souladu s mateřskou pokožkou. Díky tomuto unikátnímu navržení jsou naše výrobky vhodné jak pro miminka, těhulky, či maminky těsně po porodu.
Pokud maminka používá jinou kosmetiku, než jakou používá na své miminko, může být
miminko zmatené, či nespokojené, protože dojde k narušení spojení mezi maminkou
a miminka. To platí především pro miminka čerstvě či krátce po narození.

Jak podporovat a zvyšovat od narození odolnost dětské pokožky?
Dětská pokožka je od narození velice jemná a citlivá. Jednotlivé složky našich výrobků
respektují vlastní tvorbu ochrany dětské pokožky tím, že nezasahují aktivně při její tvorbě
a obnově, ale pouze ji napomáhají přirozenou cestou vyživovat, hydratovat, či regenerovat. Tím zvyšují její odolnost a obranyschopnost vůči vnějším vlivům a zároveň tak
snižují i riziko vzniku alergií, ekzémů a jiných kožních problémů. Přírodní čisté oleje
a extrakty z bylinek jako jsou certiﬁkovaný měsíček lékařský, levandule, mateřídouška, jádra z mandlí, vinné révy a meruňky, kokosu, či ostropeřsce mariánského, napomáhají při hojení opruzenin, či vzniku zarudlé pokožky, pleť hydratují,
zklidňují, vyživují i regenerují. Jednotlivé bylinky a přírodní oleje jsme navrhli
tak, aby byly pokud možno z prostředí, kde žijeme, na které jsme zvyklí a které
standardně používáme. Tím, že je tělo na tyto látky zvyklé, se zmenšuje pravděpodobnost reakce na některou z účinných látek.
NEOBSAHUJÍ syntetické PEG emulgátory , parabeny, barviva a parfémy, které se neslučují s parametry pro dětskou kosmetiku.
ČESKÝ VÝROBEK: Všechny výrobky z dětské kosmetické řady se vyrábějí v České Republice,
nedaleko města Lanškroun, odkud značka Linteo pochází.

TIPY NA POUŽÍVÁNÍ :
Dětský olej po koupeli použijte již během koupání. Kápněte pár kapek oleje miminku, nebo
sobě přímo do koupele, nebo naneste na pokožku ještě během sprchování. Olej se tak rychleji
a lépe vstřebá.
V těhotenství můžete olej používat jako masážní olej na stehna, bříško, prsa. Díky přírodním
výživným olejům je pokožka vyživována a zvyšuje se i její elasticita. Tím se napomáhá snižování
vzniku strií a nežádoucímu popraskání pokožky.
Olej lze použít na relaxační masáž obličeje, či celého těla. Čisté přírodní silice z levandule,
mateřídoušky a rozmarýny lékařské mají zklidňující a uvolňující účinky.

Svět nejmenších

Co trápí pokožku
našich nejmenších?
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Svět nejmenších

Problémy s pokožkou miminek zná asi každá maminka. Ať už se jedná o
opruzeniny, potničky, nebo různé typy kojenecké dermatitidy. Jak pečovat
o pokožku našich nejmenších, aby byla jemná a hebká, a aby bylo miminko
spokojené?

INZERCE
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Lipidy (tuky) jsou vylučovány kožními
buňkami, vytvářejí ochrannou vrstvu,
která brání ztrátám vody a proniknutí
mikrobů. Dětskou pokožku tvoří zejména lipidy, hydrolipidová vrstva však
má jinou strukturu než u dospělých. V

těji potýkají?
Opruzeniny - vyskytují se zejména v
místech, kde se pokožka dotýká plenek
a v kožních záhybech.
Co s tím: Pokud objevíte opruzeniny
v jejich počátcích, můžete je zahnat

čem se ještě dětská pokožka liší od té
“dospělácké”?
je 5x tenčí
je citlivější oproti vnějšímu prostředí
není dostatečně odolná vůči infekcím
nemá dostatečnou schopnost udržovat
stálou teplotu, má sklony k přehřívání
nebo k podchlazení

pomocí obkladů z heřmánkového odvaru. Při přebalování nechejte miminko několik minut “vyvětrat” na čerstvém vzduchu, aby pokožka mohla
proschnout. Pokud se v oblasti vytvoří
červené tečky, vydejte se pro jistotu k
lékaři, může se jednat o kvasinkovou
infekci. Jako prevence je vhodná pravidelná (nikoliv nadměrná) hygiena,
časté přebalování, v rámci kterého je
vhodné použít zásyp s éterickým olejem heřmánku – azulenem, případně
vhodný krém proti opruzeninám..

Výzkum vedený kosmetickou firmou,
který se zaměřil na tuto problematiku,
zjistil, že maminky dávají jednoznačně
přednost jednorázovým plenám a v
péči o citlivou dětskou pokožku preferují krém proti opruzeninám. Kosmetiku si maminky vybírají značkovou a
spíše zahraniční, jsou opatrné a dávají
přednost tradičním přípravkům s ověřenou historií před nejnovějšími trendy.
A s jakými potížemi se maminky nejčas-
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Novorozenecké akné - může se objevit
již po porodu - nejčastěji v oblasti obličeje nebo v místě zapářky a v místech,
kde se oblečení otírá o kůži.
Co s tím: Novorozenecké akné mizí
samo poměrně brzy (zhruba do 8. měsíce) a jeho léčba není většinou nutná.

Potničky - jsou drobné červené pupínky
nebo puchýřky, které vznikají při přehřátí.
Co s tím: Je vhodné místo omývat vlažným roztokem heřmánku a vetřít zá-

syp. Potničkám můžete částečně předejít volbou vzdušného oblečení nejlépe
z bavlny.
Seborhoická dermatitida - vyskytuje se
nejčastěji ve věku do tří měsíců v podobě bílých až nažloutlých šupinek v
oblasti vlasové části hlavy.
Co s nimi: Nevystavujte miminko horkému a vlhkému prostředí. Jako léčba
se používají obklady a následné vyčesávání z vlasové části. Postižená místa je
možné promazávat sádlem nebo máslem. U kojenců se dermatitida obvykle
hojí do několika týdnů až měsíců.
Jestliže je dětská pokožka velmi suchá
nebo se kožních potíží nemůžete dlouhodobě zbavit, poraďte se ohledně používání kosmetiky s dermatologem.
Foto: Schutterstock.com

Svět nejmenších

Zdravou energii batoleti
dodá cereální snídaně

Výživa dítěte v prvních 1000 dnech má zásadní vliv na celý jeho život, proto
by mělo přijímat energii ze zdravých zdrojů, které mu dodají potřebné látky
pro tělesný i psychomotorický rozvoj. Jako zdravé potraviny jsou obvykle
označovány ty, které neobsahují příliš nasycených tuků, cukru a sodíku, ale
zároveň jsou bohaté na energii a ostatní základní živiny.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím rychlých
změn. Průměrné malé dítě do věku
pěti měsíců přibere na dvojnásobek své
původní hmotnosti, do věku 1 roku na
trojnásobek a do 2 let na čtyřnásobek.
Do konce prvního roku je dítě o 50 %
vyšší než při narození, do 2 let je pak
vyšší o 75 %.
Kojenecký věk je velmi aktivní období
i pro lidský mozek. Mozek kojence je
minimálně dvakrát aktivnější než mozek dospělého. Abychom dodali mozku
kojence dostatečnou výživu pro jeho
správné fungování, musíme mu dodat
i správné množství sacharidů - glukózy, která je nezbytným palivem pro
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mozkové buňky. Pro správnou funkci
organismu během prvního roku života
potřebuje kojenec minimálně 60 – 95 g
stravitelných sacharidů denně.
S růstem dítěte stoupá i jeho aktivita,
taktéž i spotřeba energie, a dítěti kolem
šestého měsíce věku přestává mateřské
mléko (případně náhradní mléčná výživa) stačit na pokrytí jeho energetických
potřeb. Začínáme tedy zavádět nemléčné příkrmy, nejdříve zeleninové či maso-zeleninové a také příkrmy obilné,
například ve formě kaší, které zlepšují
celkovou výživu, a bylo u nich prokázáno mnoho pozitivních vlastností. „Hlavní výživovou složku obilnin totiž tvoří
složité sacharidy a kaše přirozeně obsahují jenom malé množství soli a cukrů.

Svět nejmenších

INZERCE
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Naopak v nich najdeme mnoho vitamínů, zejména skupiny B, a minerály jako
železo a zinek, které jsou pro malé děti
velmi důležité,“ vysvětluje MUDr. Pavel
Frühauf z iniciativy 1 000 dní do života.
První kaše by měla být čistě obilná
s vhodným kojeneckým mlékem, velmi
jemné konzistence bez přidaných přísad či cukru. Později je dobré zařazovat
kaše s pestřejšími kombinacemi obilnin
či ovoce. V českých zemích je obvyklé první obilné příkrmy podávat před
spaním, protože kojence lépe zasytí
na noc. Obilná kaše je ovšem vhodná
nejen k večernímu zasycení, ale především jako vydatná cereální snídaně pro
batolata.

ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO START
DO NOVÉHO DNE
Ne nadarmo se říká, že snídaně je hlavním zdrojem energie pro celý den,
a proto bychom ji neměli vynechávat.
Toto pravidlo platí u kojenců a batolat
dvojnásob. Pravidelné snídání patří ke
správným stravovacím návykům, které
si člověk buduje právě už od raného
dětství. Malé děti však často dostávají snídani zcela nevhodnou – snídají
sladké pečivo, jako jsou vánočky,
koláče či sušenky. Takové snídaně,
typické pro jídelníček dospělého,
ale obsahují příliš mnoho jednoduchých cukrů či nevhodných
tuků. Z aktuální studie provedené
na více než 800 českých dětech ve
věku do tří let vyplývá, že dětský
jídelníček je především přesolený.
Zároveň mají děti ve stravě i nadmíru cukrů. Není se čemu divit, protože
podle studie přijímají dvouleté děti
20 % energie ze sladkostí! To logicky
vede k nadváze a obezitě. Navíc malým
dětem chybí železo. „Zdravá dětská
snídaně by měla obsahovat především
komplexní sacharidy bez přidané soli
či jednoduchých cukrů.,“ upozorňuje
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MUDr. Frühauf.

DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ
Češi denně konzumují více než dvojnásobek doporučeného množství soli.
Oproti ideálním 6 gramům přijmou
zhruba 12 g. Tento zlozvyk si budují již
v dětství. Složení dětské snídaně se totiž obvykle od té pro dospělého neliší.
Přitom denní doporučené množství soli
pro děti je výrazně nižší než pro dospělé. Kojenec svou doporučenou dávku
obvykle vyčerpá jediným plátkem šunky.

Doporučený denní příjem soli
•
•
•

kojenec (do jednoho roku): 0,45 g
batole (12-36 měsíců): 1,7 g
dospělý: 6 g

JAKOU SNÍDANI VYBRAT PRO
BATOLE?
Správným vodítkem pro volbu snídaně
pro batole jsou cereálie, či kaše. Obilné

kaše jsou snadné na přípravu a určené přesně pro malé děti podle jejich
věku. Právě věkové určení by mělo být
základním vodítkem, jak kaše a cereálie vybírat. Na trhu je k dostání řada
kojeneckých a batolecích obilných kaší
a snídaňových cereálií, mezi kterými
si každé dítě najde svého favorita, ať
už se jedná o rýžové, krupicové či vícezrnné kaše s příchutí medu, vanilky
nebo různých druhů ovoce. „Obilné
kaše s věkovým určením jsou vhodnou
potravinou s ohledem na výživovou
hodnotu i surovinovou kvalitu. Jako
potraviny určené kojencům a batolatům totiž podléhají přísným pravidlům
pro bezpečnost potravin. V neposlední
řadě rodiče vyberou díky věkovému
určení kaši správné konzistence – pro
kojence zcela jemné kaše, pro batolata
hustější kaše s drobnými kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

ZPESTŘETE SVÉMU BATOLETI
OBILNOU SNÍDANI OVOCEM
Očištěnou a oloupanou hrušku (nebo
jiné ovoce) nakrájejte na kousky a vařte do měkka (10 - 12 min). Nechte
vychladnout a rozmixujte v mixéru.
Přidejte 4 až 5 lžic vody z vaření nebo
vychlazené převařené vody. Mixujte,
dokud nevytvoříte hladké, řídké pyré,
které smíchejte s hotovou kojeneckou
kaší. Namísto vařené hrušky můžete
použít i některý z 100% ovocných příkrmů.
Foto: Schutterstock.com

www.nominal.cz
Česká firma z Vysočiny s 20-ti letou tradicí.
Vyrábíme kvalitní bezlepkové potraviny a produkty zdravého
životního stylu pro všechny věkové kategorie. Více informací
a receptů najdeš na Facebooku nebo na www.nominal.cz.

Online rezervační systémy
jako pomocník pro podnikání
Online prodej nemusí být jen doménou eshopů. Prodávat přes internet mohou
i poskytovatelé služeb. Lidé jsou stále pohodlnější a čím dál více využívají výhod
internetu. Kromě toho, že na webu vyhledávají informace o službách a firmách, běžně
nakupují, tak chtějí na internetu objednávat i běžné služby, které teď vyřizují osobně
nebo přes telefon. Toto právě umožňují online rezervační systémy.
Jak to funguje?

Jaká úskalí rezervační systém přináší

Provozujete kadeřnictví, kosmetický salón, autoservis nebo
jinou službu, kde si zákazník musí u vás nejprve návštěvu
dopředu domluvit? Pak právě vám rezervační systém výrazně
zjednoduší práci. Stačí pro to jediný krok – přejít z papírového
plánovacího diáře na elektronický.
V rezervačním systému si nastavíte jaké služby poskytujete,
jak dlouho daná služba trvá a můžete přidat i ceny. Po vyplnění
potřebných údajů zbývá už jen rezervační systém propojit
s vaším webem. Stačí si jen ve vybraném rezervačním systému
vygenerovat rezervační tlačítko ve formě HTML kódu, který
vložíte na vaše webové stránky. Od té doby mohou zákazníci
objednávat služby přímo z webu.

Pro mnoho lidí bude největším úskalím změnit zajetý zvyk
a přenést svůj papírový diář do internetového prostředí. Jde
o jakýsi mentální blok a ne nadarmo se říká, že zvyk je železná
košile. Ale jakmile jednou na online rezervační systém přejdete
a zvyknete si ho používat, nebudete se už nikdy chtít vrátit
zpátky k papíru.
Možná vás napadne, zda jsou vaše data kdesi v internetu
v bezpečí a spolehlivě dostupná. To samozřejmě vždy záleží na
konkrétním poskytovateli systému, kterého si vyberete. Pokud
si ale vyberete specializovanou a ověřenou firmu, tak je v jejím
zájmu, aby vše fungovalo a zákazníci byli spokojeni. Když to
zjednodušíme, tak vaše data v online kalendáři nejsou v o moc
menším nebezpečí, než v papírovém diáři, který můžete ztratit
nebo ho polít kávou.

Proč rezervační systém využít?
Hlavní výhodou je úspora času. Jednoduše převeďte svůj
kalendář do online prostředí a zákazník rovnou uvidí, jaké
termíny máte volné a vybere si právě ten termín, který mu
nejvíce vyhovuje. Vám tak odpadá rutinní zvedání telefonů
a zapisování nových objednávek do papírového diáře.
Rezervace máte navíc přehledně na jednom místě a vždy
po ruce, ať už jste v práci u PC nebo na cestě přes mobilní
telefon či tablet.
Věděli jste, že až 35 % hledání na internetu je ve večerních
hodinách? Tedy mimo standardní pracovní dobu většinu firem,
kdy se vám zákazník už běžně nedovolá. A představte si, že
třeba v 9 hodin večer se chce zákazník objednat na zítra k vám
do pneuservisu na výměnu pneumatik. Díky rezervačnímu
systému jsou vaše služby dostupné 24 hodin denně, aniž by
to vyžadovalo vaší přítomnost nebo aktivitu.
Tím, že při online rezervaci služby zákazník vyplňuje svůj email
nebo telefonní číslo, tak si jednoduše budujete databázi
kontaktů, kterou byste běžně nezískali. Tuto databázi pak
můžete využít pro vaše marketingové aktivity, například pro
zasílání newsletterů.
A pokud už máte na zákazníka telefon nebo email, pomůže
vám to eliminovat i tzv. nedošlé rezervace. Často se totiž
stane, že když se člověk objedná k zubaři na příští týden, tak na
termín pak zapomene a pro podnikatele se tak jedná o ztracený
čas, který už jim pacientem nevykryje. Díky upomínkám ve
zvolenou dobu se zákazníkovi můžete 1 den před plánovanou
návštěvou připomenout přes textovou zprávu nebo email.

Jaké systémy existují?
Rezervačních systémů je na trhu několik. Z těch českých lze
určitě doporučit Reservanto.cz nebo Reservio.cz. V zahraničí
je zase velmi oblíbený systém Bookfresh.com. Všechny tyto
nástroje mají své bezplatné i placené verze. Bezplatná je
samozřejmě částečně omezena z pohledu funkcí nebo je
zdarma jen po určité období, abyste si službu mohli vyzkoušet.
Existují i specializované systémy pro konkrétní obory, kde je
rezervační princip a logika trochu odlišná jako jsou například
ubytovací služby. Zde můžete vyzkoušet třeba Mevris.cz,
Hoteltime.cz, Freetobook.com nebo i my v Agentuře Najisto
poskytujeme malým penzionům jednoduchý rezervační
systém.
Internet nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění podnikání.
Vaše online aktivity nemusí končit tím, že máte zřízené webové
stránky. Nabídněte zákazníkům jednodušší cestu, jak se k vám
dostat a odlište se od konkurence.
Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám.
Agentura Najisto - specialista na internetovou reklamu pro malé
a střední podnikatele

Netradiční

vánoční dárek

Potěšte své blízké pod stromečkem originálním vánočním
dárkem. Darujte pobyt v lázních nebo balíček lázeňských
procedur a rozmazlujte své nejbližší.

Kokosy na sněhu
Termín pobytu: 1.12.2014 – 30.4.2015
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• masáž zad s kokosovým olejem
• kokosová koupel
• kokosový peeling dolních končetin
• kokosový zábal dolních končetin
• parafínový zábal na ruce
Bonus:
• poukaz na zákusek v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba/pobyt

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

Cena balíčku již od 810,- Kč

*/Uvedené ceny pobytů jsou včetně zákonné sazby DPH.

RAVÍ
DARUJTE ZD
.
U A POHODY
V OÁZE KLID

Or
igi
ná
lní
dá
rek

Další nabídka pobytů i balíčků procedur na

www.msene.cz

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

www.msene.cz

VYBERTE HRAČKU,

KTERÁ POTĚŠÍ
Vánoce jsou za dveřmi a vy si jistě lámete hlavu, čím letos uděláte největší
radost? Co bude tím pravým vánočním, dárkem? Panenka, autíčko, nebo
nějaká převratná vánoční novinka?
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8 ZÁSAD PRO KOUPI
HRAČKY
1.

2.

3.
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Kvalita hračky - ta se těžko na první pohled pozná a obvykle nám ji
prověří až naše děťátko, ale i tak
je možné si všimnout věcí, které by
nás měly varovat. Pokud z hračky
už v obchodě např. lezou nitě, vypadají opotřebovaně, či chatrně,
asi by stálo za to podívat se někam
jinam. Možná vám pomůže i oblíbené lidové rčení „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné
věci”.
Hračka by měla být pro dítě atraktivní - měla by mít pestré barvy,
zajímavé tvary, nápaditý design.
V ideálním případě je dobré hračku nenápadně konzultovat s dítětem (podle věku dítěte vás asi napadne nějaký trik - např. že se jen
tak díváte a vybíráte hračku pro
kamaráda). Když dítě hračka nezaujme ani v obchodě, těžko tomu
bude doma jinak.
Materiál hračky – obecně je dobré
vybrat co nejširší zastoupení ma-

4.

5.

6.

7.

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

8.

rukou, prstů - stavebnice, šněrovadla), hrubou motoriku (pohyb
nohou a celého těla - odrážedla),
poznání světa (knížky, písmenka,
čísla,...), logické myšlení (hry, hlavolamy), představivost (skládačky)...
Pokud možno co nejpestřejší rozložení hraček - pro komplexní
rozvoj osobnosti je důležité co
nejpestřejší výběr hraček. I když se
asi shodneme, že puzzle jsou výborné, je lepší místo deseti hraček
na stejném principu (byť s jiným
obrázkem), opatřit dítěti každou
hračku typově odlišnou, aby tak
mohlo rozvíjet všechny složky své
malé osobnosti.

JAK VYBRAT DOBROU HRAČKU?
Velkou roli hraje několik kritérii. Tím hlavním je samozřejmě:

VĚK DÍTĚTE
0-1 MĚSÍC
Čerstvě narozené miminko si ještě příliš
nehraje. Je to jednak tím, že vidí právě jen na vzdálenost své ruky a vnímá

w w w. d i n o p o l i s . c z

Váno ční dá rky pro Va še dět i na je dnom mí stě!
INZERCE

DŘEVĚNÉ HRAČKY Z CELÉHO SVĚTA
V nabídce eshopu přes 2500 dřevěných hraček.

10% SLEVA
KOD: RODINA2014

Slevu získáte zadáním do pole slevový kupón v nákupním
košíku. Sleva platí do 15.1.2015 při nákupu na:

WWW.MODROOCKO.CZ

Svět nejmenších

pouze velmi kontrastní barvy (černou,
bílou, červenou). Úchopový reflex se
navíc teprve objevuje, takže žádnou
hračku v ručičce neudrží.

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

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

měsíce se rozvíjí zrakově-pohybová koordinace.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Koordinaci zraku a pohybu se kojenec učí pozorováním pohyblivých
předmětů, kterých se může dotýkat.
Nejvhodnější jsou hrazdičky se zavěšenými hračkami nad postýlkou. Houpající se předměty vyvolávají snahu dítě-

Svět nejmenších

Kromě toho ho fascinují také zvuky,
které samo vydává, např. broukání. Začíná být fyzicky aktivnější a společenské.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Pokud je to bezpečné, dovolte nemluvněti prozkoumávat svět ústy.
Ujistěte se, že všechny předměty, které ‚ochutnává‘, jsou čisté a dost velké
na to, aby nehrozilo jejich polknutí
či vdechnutí. I když se dítěti začnou
prořezávat zoubky až za několik měsíců, hračky různých tvarů a povrchů
na kousání jsou nyní velmi vhodné.
Můžete koupit velký a lehký míč a koulet ho k miminku - je to skvělý způsob, jak
posílit jeho fyzický vývoj a koordinaci.
Společné hry, jako je schovávání tváře
za dlaně či hra na ‚kuk‘, začínají být pro
něj atraktivní kolem 5. měsíce.

7-9 MĚSÍCŮ
A miminka se stalo batolátko, což znamená, že se velmi rychle batolí, leze,
plazí se a sedí. Tím se jeho prostor pro
hru výrazně zvětšil. Jemná motorika
mu umožňuje uchopit i malé věci.

NEJLEPŠÍ HRAČKY

Procvičování této aktivity ‚posiluje‘ krční i žeberní svaly a také hrudníček. Podpoříte tím u něj správné dýchání, které
potřebuje, aby se naučilo mluvit.

Pro vaše miminko se najednou každý
předmět v bytě stává potencionální
hračkou. Už má sílu dosáhnout na věci
ve své výškové úrovni a dovede uchopit i malé předměty. V tomto období
je důležité odklidit z jeho dosahu léky,
jídlo pro pejska a ostatní věci, které by mohly být pro něj nebezpečné.
Vaše miminko už také vnímá slova, pokud je pravidelně říkáte.
Vymyslete hru, kdy budete opakovat
určitá slova a činnosti. Položte do půlkruhu kolem miminka různé objekty
a zeptejte se ho: „Kde je kartáč? Kde
je lžíce? Kde je míč?“ atd. Jednoduché hry a obrázková leporela s krátkými básničkami jsou pro tento věk
už velmi vhodné. Pozornost miminka
upoutá i nerozbitné zrcadlo umístěné
v jeho výškové úrovni. Když hází malé
měkké předměty na zem nebo bouchá
do věci, je to pro něj úžasná legrace.
V tomto věku si oblíbí také hry jako ‚Vařila myšička kašičku‘ nebo hru na schovávanou s různými předměty. Ukryjte je
tak, aby je dítě lehce našlo.

4-6 MĚSÍCŮ

10-12 MĚSÍCŮ

Hra už pro vaše děťátko začíná mít klíčový význam. Nastává období, kdy chce
všechno prozkoumat, většinou ovšem
pusinkou.

Batolátko už nám začíná chodit, všude
se postaví, na vše dosáhne. Rozvíjejí se
i jeho smyslové, jazykové a jemně motorické schopnosti. Začíná si hrát ‚napo-

INZERCE

te plácnout do nich, aby je rozhýbalo.
U miminka se tak rozvíjí schopnost
ovládat svoje tělo i vědomí, že svět
kolem sebe může částečně ovlivnit.
Pokud dítě leží na bříšku, podržte
mírně nad jeho zorným úhlem hračku
kontrastních barev, která vydává jemný zvuk. Dítě se pokusí zvedat hlavičku, aby se na lákavý předmět podívalo.
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Svět nejmenších

dobovací‘ hry.

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

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

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

13 - 18 MĚSÍCŮ

3,5 ROKU AŽ 5 LET

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

Vaše dítě už má za sebou zřejmě školkovou zkušenost a jeho nároky na hračky už budou jiné. Upřednostní hračky,
se kterými si může hrát a vámi společně, případně se sourozenci.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:

NEJLEPŠÍ HRAČKY:

Jistě to budou hračky na kolečkách,
které dítě tahá za sebou. Radost mu
udělají hračky, které se dají skládat na
sebe nebo do sebe zasouvat (kostky,
kelímky a navlékací kroužky, matrjošky). Určitě nezapomeňte na ilustrované
knížky z odolného a bezpečného materiálu, dětské barvičky a motivy k vybarvování, nebo třeba dřevěná či gumová
autíčka a hudební hračky (tamburína,
bubínek, rolničky).
Vaše děťátko už je osobnost, která má
svůj názor, nejvíce ho teď baví, když
může vytvářet různé tvary, vyluzovat
zvyky a rozvíjet svoje dovednosti.

Určitě mu udělá radost zdravotnický
kufříček, nebo třeba kadeřnická souprava. Vzhledem k tomu, že jeho motorika už je mnohem lepší, jistě také sportovní náčiní - obruč, švihadlo, kroužky,
kuželky, hokej i kolečkové brusle. Nezapomeňte ani na tabule a křídy, magnetickou tabuli, koberec se silnicemi
a dopravními značky a na jednodušší
konstrukční stavebnice. Chybět by neměly ani knížky (pohádky, jednoduché
encyklopedie, knihy s hádankami a vyplňovačkami, omalovánky. V dnešním
přetechnizovaném světě pak budou
jistě děti toužit i po dětském tabletu či
notebooku.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:

5 AŽ 7 LET

Pro holčičky jistě panenky, pro kluky
autíčka. Pro obě pohlaví pak hračky
třídící a navlékací (rozpoznávání tvarů
a manuální zručnost), hudební hračky (pianko, xylofon, bubínek, trubka),
případně hračky, do kterých se dá bouchat (prkénko se zatloukacími kolíky)

Předškolaček už bude náročnější a výběr hraček bude jistě ovlivněn tím, co
kolem sebe vidí i co mu předkládá reklama. Většinou z hraček, které jsme
nabízeli pro nižší věkovou kategorii, se
mu ovšem také zavděčíte.

18 MĚSÍCŮ AŽ 2 ROKY
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Radost jim uděláte i třeba houpacím
koněm, nebo odstrkovací motorkou.
Pro tuto věkovou kategorii jsou na
předvánočním trhu zajímavé novinky.
Například mluvící autíčko, které umí
i počítat, nebo třeba hroch, který ho
naučí rozpoznat hudební nástroje.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:

Kromě toho ho určitě potěší i společenské hry (při kterých se hází kostkou
nebo se musí počítat, stolní fotbal)
elektrický vláček, případně hračky na
klíček. Rádo si vyzkouší řemeslnické
práce a stroje (navlékání korálků, dětský tkalcovský stav). Oblékací panenky
s oblečky a módními doplňky zabaví
holčičky na velmi dlouhou dobu. Zajímavou novinkou je i strategická fotbalová hra podobná šachům, která se ale
hraje na fotbalovém hřišti s figurkami
hráčů.

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

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

Předškoláček

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

INZERCE
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Předškoláček

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.

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 dospělých, věrně napodobovat, vžívá se do
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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.

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

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

POŘÁDNÁ DÁVKA PIXELŮ!
O těchto Vánocích bude KAŽDÝ náš PRODUKT s extra balíčkem pixelů,
takže dostanete dvojnásob pixelů ZDARMA!

Extra balíček pixelů

ZDARMA!
Akce platí do 31.01.2015 nebo do vyprodání zásob.

www.pixelbags.com
INZERCE

Nevztahuje se na jednotlivé krabičky pixelů.

Limitovaná edice
Surf 2

Kočárek Sola City

Surf 2 byl navržen tak, aby

Sola City je kočárek, který je

splňoval všechny vlastnosti

vhodný pro všechny nastávající

originálního kočárku –

rodiče. Je výjimečný svým

pohodlí, styl a manipulaci.

designem a vysokou kvalitou.

Surf 2 má nové vlastnosti

Podvozek lze zvolit buďto ve

jako jsou větší a více

stříbrné nebo černé barvě,

robustní kola, která nelze

barva stříšky a podložky je

propíchnout, větší nákupní

volitelná ze 4 barev.

košík a krásné detaily z kůže
a chromu. Nosnost kočárku
je 25kg.

www.happybabies.cz
www.mamasandpapas.cz

www.happybabies.cz
www.silvercross.cz

Calm, přirozená úleva od stresu
Hořčík je jedním z minerálů klíčových pro fungování lidského těla. Udržuje stálý srdeční
rytmus, podporuje zdravý imunitní systém a také se podílí na posilování kostí. A co víc dopřává našemu zatěžovanému organismu schopnost uvolnění. Naprostá většina
z nás však trpí jeho vážným nedostatkem. Výživové doplňky Calm jsou přírodním
zdrojem hořčíku s vynikající vstřebatelností.

Více na www.darzprirody.cz
2DERM REHA SPECIAL – PRVNÍ POMOC PŘI REHABILITACI AKUTNĚ POŠKOZENÉ KŮŽE
2DERM REHA special je klinicky testovaný
patentovaný český dermo-kosmetický přípravek.
Jedná se o účinný bariérový krém, který by neměl
chybět v žádné domácnosti, protože díky svému
širokému využití je prakticky první pomocí při
celé řadě kožních problémů. Přípravek by neměl
chybět žádné mamince, protože aplikace je
možná od narození a je v hodný na opruzeniny,
plenkovou dermatitidu i na drobné odřeniny.

www.2derm.com
ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
ADRESA:

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

Záclony do dětského pokoje
Známé postavičky z oblíbených pohádek navodí příjemný
pocit Vašeho miminka a podpoří dětskou fantazii.

Nový tištěný katalog bude rozesílán na jaře 2015, objednat si ho můžete už teď na www.rali.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakty:
tel. Objednávky: 558352244
email: info@rali.cz
RALI Decor, s.r.o.
Pod Výtopnou 993
Návsí 73992

Bambusová plena bílá rozměr 80x80 cm
Složení 60% bavlna, 40% bambus.
Možnost vyvářet, praní v pračce až na 95°C.
Kvalitní zpracování okrajů, netřepí se.
Jemné a příjemné na omak.
Vysoká savost a odvod vlhkosti.
Rychle schnoucí.
Antibakteriální.
Prodyšné.
Výroba bez použití chemických pesticidů.
Ekologicky nezávadné.
Oeko-Tex Standard 100 : Class I
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KOLIK STOJÍ VÁNOCE?

5 TISÍC A 3 KILA
Češi utratí za Vánoce v průměru 5 tisíc korun na osobu, což pro rodinný
rozpočet představuje zátěž 10 až 20 tisíc korun, v závislosti na počtu členů.
Finanční náročnost je kompenzovaná požitkem z dobrého jídla a radostí
z dárků. Pachuť ale zůstává z nabraných kil, která radostí korunovaná
nejsou. Přemíra cukru, živočišných tuků a nedostatek pohybu se zhmotní
do 3 kil, která podle zkušeností odborníků průměrně každý z nás během
vánočního období přibere...
INZERCE
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A nejsou to jen kila navíc. Konec roku
může být rizikový i s ohledem na hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak, cukr
v krvi. Přitom stačí vědět, jak na to –
odborníci z Fóra zdravé výživy sestavili
rádce pro letošní Vánoce, díky kterému
si je naplno užijete a odnesete si z nich
dobrý pocit bez nabraných kil a dalších
zdravotních neduhů.
„Blíží se konec roku, který je již tradičně
zátěží nejen pro naše zažívání, ale také
váhu a celkový zdravotní stav“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová
z Fóra zdravé výživy a upozorňuje na
fakt, který si většinou neuvědomujeme:
„Zátěžové období začíná už na začátku prosince pečením vánočního cukroví
a mikulášskou nadílkou a končí až
po Novém roce.“ Zdaleka se tak nejedná o jednorázovou oslavu, ale
o měsíční nabourání běžného režimu,
snížení pohybové aktivity, a to už může
zdravotní stav výrazně negativně ovlivnit. Polovina dospělých Čechů nemá
svou optimální tělesnou hmotnost (trpí
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nadváhou či obezitou), registrovaných
diabetiků už je více než 850 tisíc, naprostá většina z nich je diabetiků 2. typu
a většina z nich musí také řešit svou
nadměrnou tělesnou hmotnost. Téměř
70 % dospělých Čechů trápí vyšší hladina cholesterolu v krvi. A tyto zdravotní problémy trápí také velké množství
dětí. „Stravování v období adventu
a konce roku by mělo být aktuálním
zdravotním stavem ovlivněno tak, aby
se jednotlivé rizikové parametry dále
neprohloubily,“ uvádí Bc. Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka TN.
„Obecně můžeme říci, že i v průběhu
svátků by se naše strava měla řídit zásadami správné životosprávy. Dobrým
pomocníkem nám může být třeba potravinová pyramida. Ve stravě je dobré omezovat zejména množství cukru
a sladkostí, alkoholu, tuků, především
těch nasycených a soli, zkrátka mít na
paměti, že potraviny z vrcholu pyramidy by neměly ve stravě převažovat“,
upřesňuje Bc. Starnovská.

Vánoce jsou především svátky klidu
a míru, není ale důvod si odpírat ani
radost z dobrého jídla, které si vychutnáme se svými nejbližšími. To ovšem
neznamená, že se projíme k nepřiměřené únavě, nadbytečným kilogramům
a vyššímu riziku infarktu a mrtvice.
Není třeba zakazovat si vše oblíbené,
ale najít cestu, alternativy, jak si svátky
užít se vším všudy a přitom nezhoršovat svůj zdravotní stav. Následující rádce prozradí, jak se vyhnout největším
(nejen) vánočním prohřeškům, ke kterým patří příliš vysoký energetický příjem, nadměrná konzumace nasycených
mastných kyselin, alkoholu, vysoký příjem soli a nadbytek jednoduchých cukrů. A každopádně, kdyby to tak úplně
nevyšlo, mějte po ruce nějaký dobrý
lék na nadýmání, případně jiné zažívací
problémy…

Zdroj: fzv.cz
Foto: Schutterstock.com
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SNADNÉ HUBNUTÍ
S JISTÝM VÝSLEDKEM

doplněk stravy

K dostání na www.maxivitalis.cz nebo ve Vaší lékárně.
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NA CO SE ZAMĚŘIT

PROČ

BENEFIT PRO VÁS

Připravte si předem nákupní seznam

Nakoupíte tak jen to, co opravdu potřebujete a budete odolnější proti nástrahám
v regálech supermarketů, které pobízejí
k nákupu potravin, které vůbec nepotřebujete.

Ušetříte kalorie i obsah peněženky. Nakoupíte to, co chcete vy, ne to, co vám nutí
nabídka v obchodech.

Slané „dobroty většinou jíme „jen tak“
mezi jídly, u televize apod. Jde tedy hlavně
o to, aby v misce bylo něco k dispozici,
obsah je až na druhém místě.

Snížíte významně příjem soli a tuků, navíc
ušetříte organismus zbytečné zátěže spojené s trávením nezdravých látek vznikajících
při smažení. Oříšky navíc obsahují prospěšné omega 3 mastné kyseliny, které našemu
tělu prospívají!
I u nich ale musíte díky vyšší energii
kontrolovat množství, u zeleniny kontroly
netřeba

Pokud se neobejdete bez uzenin, upřednostňujte kvalitní šunku s vysokým obsahem masa před salámy, párky a paštikami.

Čím více masa, tím méně tuku, nevhodných
náhražek a přídatných látek.

Záměnou 100 g salámu za 100 gramů šunky nejvyšší kvality přijmete přibližně o 20 g
nasycených mastných kyselin méně, navíc
zkonzumujete zhruba poloviční množství
soli.

Ke každému jídlu si dejte porci ovoce nebo
zeleniny.

Vláknina obsažená v ovoci a zelenině
napomáhá trávení a dodá tělu potřebné
vitamíny a minerální látky.

Těžší jídla se vám budou lépe trávit
a navíc zkonzumovaná zelenina a ovoce
napomůžou pocitu nasycení
a automaticky tak sníte menší porci.

Upřednostňujte rostlinné oleje a tuky
před živočišnými. Vhodné alternativy jsou
dostupné pro vaření i pečení.

Tuky rostlinného i živočišného původu do
jídelníčku patří. Ty živočišné ale konzumujeme ve výrazném nadbytku, proto tam,
kde je to možné použijte raději kvalitní
oleje nebo výrobky z nich.

Zvýšíte příjem nenasycených mastných
kyselin a naopak snížíte množství těch
nasycených, což prospěje vašemu zdraví.
Pozitivní je i nižší spotřeba cholesterolu.

Vánoční cukroví konzumujte s mírou
a nekombinujte ho s dalšími sladkostmi.

Množství cukru a tuku přijaté v cukroví
je pro organismus velká zátěž. Vzdát se
ho by ale o Vánocích pro většinu z nás byl
problém. Čokoládu, bonbony a podobné
sladkosti si ale odříct můžeme.

Snížíte množství přijaté energie, cukrů
i tuku mnohdy nevhodného složení.
Předejdete tak přibírání nadbytečných
kilogramů.

Nezapomínejte na dostatek mléčných výrobků, upřednostňujte ale jejich polotučné
varianty, nejlépe zakysané, vysokotučným
a smetanovým se raději vyhýbejte.

Tučné mléčné výrobky, zejména smetana,
obsahují velké množství živočišných tuků,
jejichž konzumaci bychom měli omezovat.

Pochutnáte-li si na 20% eidamu namísto
40%, snížíte o polovinu příjem nasycených
mastných kyselin, kterých máme ve stravě
velký nadbytek.

Hýbejte se!

Pohyb podporuje metabolismus
a posiluje imunitu.

Budete se cítit lépe a spálíte nadbytečné
kalorie!

Vybírejte „zobání“ s vhodnějším složením –
např. místo smažených přesolených chipsů
upřednostněte nesolené oříšky, mandle
apod. Ideální variantou jsou např. zeleninové hranolky s jogurtovým dipem
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Krása

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

INZERCE
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Svět nejmenších

Každodenní péče o pokožku celého
těla se stala pro většinu žen samozřejmostí a již v této moderní době ji
praktikují s oblibou a pečlivostí, což
je samozřejmě v pořádku. I zde však
může vzniknout problém, či malá nepříjemnost, které se ne každý vyhne.
Můžeme se sice snažit a pro dokonalý
vzhled udělat maximum, ale výsledek
se bohužel vůbec nemusí dostavit. Ptáte se, proč tomu tak je? Základním pravidlem a faktem je, že každé tělo má
svůj specifický biorytmus a právě díky
jeho fungování se nám zkrášlování daří
někdy lépe a někdy naopak hůře. Proto abychom si dokázali naši krásu udržet a vypilovat ji i do toho nejmenšího
detailu, bychom si měli zapamatovat
a osvojit si několik časových termínů,
bez kterých se při vašem usilovném
snažení neobejdete.
PĚKNÉ NEHTY
I přesto, že vám občas může přijít, že
věnujete svým nehtům příliš mnoho
času, není tomu tak. Mnozí lidé se totiž dívají ostatním při setkání na ruce.
Podání rukou je většinou prvním kontaktem s novým člověkem. V takovém
případě neexistuje téměř nic nechutnějšího než špína za nehty, která se dá
odstranit během minutky.
Jedinou podmínkou samozřejmě je, že
máme po ruce pilník nebo nůžky, čímž
se vyřeší všechny problémy. Tyto dva
nástroje by se proto měly stát součástí
vašeho kosmetického neceséru.
SKVĚLÝ ÚČES
Všechno je v pořádku, ale co když vaše
vlasy vypadají jak vrabčí hnízdo. Vlasy patří mezi jeden z nejdůležitějších
sexuálních atributů u obou pohlaví
v okamžiku, kdy se snaží zaujmout
něčí srdce, takže se o ně dobře

postarejte. Choďte ke kadeřníkovi každé dva měsíce a pokud máte ten samý
účes už několik let, změňte ho, protože
už vám nemusí slušet. Obzvlášť pokud
jste se z desetileté dívky proměnila
v dvacetiletou krásku. Zároveň nezapomeňte, že účes je krásný jen tehdy,
když nemáte mastné vlasy.
PERFEKTNÍ PLEŤ
Tvář si zaslouží opravdu mimořádnou
pozornost, je to totiž jediná část těla,
které si vaše okolí všímá ze všeho nejvíce. Dobré prokrvení pokožky v důsledku rychlé látkové výměny třeba využít
k aplikaci pleťových masek, mazání obličeje, masáže a tak podobně. Některé
ženy tvrdí, že se nemalují, ale pravdou
je, že se malují téměř všechny. Některé
nosí výraznější make up a jiné zase nenápadnější. Možná vám stačí jen řasenka a oči vám mohou zářit jako filmové
hvězdě. Nebo třeba potřebujete jen
tu správnou barvu rtěnky? Tak proč si
nezajít do obchodu a nenajít něco pro
sebe? S trochou make upu se budete cítit lépe a budete vypadat ještě ženštěji
a sebevědoměji.
VĚNUJTE PÉČI ZUBNÍ HYGIENĚ
Neexistuje nic hezčího než široký
a šťastný úsměv. Jediná věc, která jej
dokáže ještě vylepšit, jsou čisté zuby
a pevné dásně. Co naopak odebere
úsměvu jeho záři, jsou zarudlé dásně
a žluté zuby.
CHOĎTE PRAVIDELNĚ DO
POSILOVNY
Pěkné tělo je pevné tělo. A velmi často
je pevné tělo mnohem důležitější než
štíhlé tělo, na kterém všechno „visí“.
Takže se vydejte do posilovny! Máte na
výběr spoustu druhů cvičení a sportů,
takže žádné výmluvy nejsou třeba. Je
na čase vyrazit ven a něco pro sebe udělat. Pokud se jen těžko
dostáváte z bytu, nebo
pokud prostě nemáte čas chodit do posilovny, můžete najít
i jiné řešení. Užitečný
stepper pro sexy
pozadí
nebo
rotoped, na
který mů-

žete nasednout a protáhnout své tělo,
když budete mít pár volných minutek,
jsou pro vás skvělou volbou.
DEJTE SBOHEM CELULITIDĚ
Hýbejte se. Účinným pomocníkem
proti pomerančové kůži jsou ale i masáže problémových partií, přičemž by
se samozřejmě nemělo zapomínat na
vhodný přísun tekutin (aspoň dva litry
denně, v horkých dnech dokonce 3 litry). Vyzkoušet byste mohly i občasné
zábaly a výživné produkty.

A JAK BÝT OKOUZLUJÍCÍ
OBZVLÁŠTĚ NA ŠTĚDRÝ DEN?
POSTAREJTE SE O OČI
Oteklé oči se opět rozzáří, pokud je na
pár minut přikryjeme studenou lžičkou.
Skvělým řešením však jsou i okurky,
které oční víčka osvěží. Pokud však jste
proti tomu, můžete použít i čajové sáčky.
ZKRÁŠLETE SI OBOČÍ
Snížená citlivost na bolest je způsobená
vlivem hormonální činnosti a umožňuje tak často bolestivou a nepříjemnou
úpravu vašeho obočí. Při trhání je nejdůležitější obočí zformovat (dodat mu
tvar) a vyvážit jeho hustotu. Zde by jste
měla klást důraz na to, jaký máte obličej a poté začít s trháním. Jak už to
totiž bývá, ke každému se hodí něco jiného. Proto se raději poraďte s kosmetičkou. Kromě trhání obočí nastal také
vhodný čas na depilaci, kterou v horkých letních dnech určitě oceníte.
NAVOŇTE SE
Ženské hormony, zejména v době ovulace výrazně aktivují čichové senzory.
Proto si, pokud vám to finanční situace
dovolí, kupte si parfém, který se k vám
bude hodit a samozřejmě vám bude
nejvíce vonět.
NEPŘEHLÉDNUTELNÝ DEKOLT
Na jemné a citlivé partie zabírá speciální kosmetika. Buňky jsou nejpropustnější. Svou zvýšenou pozornost by jste
měla věnovat hlavně vaší kůži na prsou, jemné kůži na tváří (oblast okoli
očí a rty).
NAMALUJTE SE
A na Štědrý den to platí dvojnásob. Ale
neexperimentujte. Vsaďte na barvy, na
které jste zvyklá, a které vám zkrátka
sluší.
Jana Abelson Tržilová
Foto: Shutterstock.com
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"MADE IN CZECH"

INZERCE

WINTER COLLECTION 2015
CZECH ORIGINAL WEAR
Originální oblečení lazzzy je naprosto unikátní lifestyle oblečení pro volný čas i sport.
Toto luxusně zpracované oblečení je hrdě kompletně vyráběné v České republice.
V naší nabídce najdete více jak 80 barevných modelů oblečení určeno pro vaše pohodlí.
Celou nabídku najdete na www.lazzzy.cz . Kupuj originál, buď originál!
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1. Soutěžní otázka
Kolikáté výročí slaví letos značka
Remoska®?
A) – 60 let
B) – 50 let
C) – 55 let
Odpověď na otázku najdete na
www.remoska.cz
2. Soutěžní otázka
Je součástí vysoušeče Philips ActiveCare difuzér pro
vytvoření bezchybných vln či maximálního objemu?
A) Ano
B) Ne
Odpověď hledejte na www.philips.cz
3. Soutěžní otázka
Jaká vůně ze svíček AROMA&THERAPY by Stephen Cordina
je vhodná na osvěžení mysli a zlepšení koncentrace?
A) Ylang Ylang a Mandarinka
B) Růže a Citrus – správná odpověd
C) Citrus a Skořice
4. Soutěžní otázka
Ve kterém roce byl natočen film Lví král?
A) 1983
B) 2011
C) 1994
5. Soutěžní otázka
Z kolika panenek si můžete v řadě „Moxie Girlz Magické
vlasy“ s ledovými razítky vybrat?
A) 2 česací hlavy a 1 panenka (26 cm)
B) 2 česací hlavy a 2 panenky (26 cm)
C) 3 česací hlavy a 3 panenky (26 cm)
Nápovědu najdete na
www.facebook.com/zapfcreation

6. Soutěžní otázka
Ve kterém roce otevřelo Takko svoji první prodejnu v České
republice?
A) 2003
B) 2004
C) 2005
Nápovědu najdete na
www.takko-fashion.com
7. Soutěžní otázka
Jakou barvu šatů má princezna z povlečení "Princess 2014",
která sedí vpředu?
(Odpověď naleznete na
www.4home.cz).
8. Soutěžní otázka
Jaký produkt společnosti Pexi se letos umístil na 1. místě
v soutěži "Nejlepší novinka roku 2014"?
A) Klíč a nauč se víc
B) Paměť 3D
C) EVOLUCE-O původu druhů
odpověď hledejte na www.pexi.cz
9. Soutěžní otázka
V řadě 3D Hyaluron Therapy najdete:
A) 3 produkty
B) 4 produkty
C) 5 produktů

9. Soutěžte o Novou řadu HYALURONOVÉ TERAPIE
Nová řada HYALURONOVÉ TERAPIE je
neinvazivní a šetrnou alternativou hyaluronových injekcí. Jedinečná velmi efektivní
remodelační péče s čistou sférickou kyselinou
hyaluronovou a silným protivráskovým komplexem vyplňuje vrásky a obnovuje 3D
strukturu pokožky.

Své odpovědi vyplňte do odpovědního lístku na straně 42 a ten pak pošlete do 20. 12. 2014 na adresu:
IN publishing group s. r. o. Boleslavská 139 250 01 Stará boleslav obálku označte heslem "soutěž"

1. Soutěžte o 2ks Remoska R22 GRAND
Remoska Firma Remoska s.r.o. zařadila do své nabídky nové
modely elektrické pečící mísy Remoska® s novu barevnou
povrchovou úpravou.
Vyšší kvalitu i lepší vlastnosti zaručuje vícevrstvý, nepřilnavý
materiál Teflon® Select v barvách zlatá „Champagne Gold“,
červená „Hot Chilli“ a modrá „Lavender Blue“,
Teflon® Select je ve srovnání
s dvouvrstvým Teflon® Classic
odolnější,
má
delší
životnost a snadněji se
udržuje.

3. Soutěžte o Aroma&Therapy by Stephen Cordina
Vlajková loď středomořských produktů Stephena Cordiny, ručně
vyráběné luxusní AROMA&THERAPY svíčky, obsahují tak jemný
přírodní sójový vosk, že jej můžete použít také jako zklidňující
a hydratační balzám. Jednoduše ponořte prst do rozehřátého
vosku nebo ho nalejte přímo na kůži. Teplota rozehřátého vosku
je příjemných 40 stupňů. Vánoční vůni Citrus&Skořice nabízí výrobce do konce prosince za speciální cenu.
Dále si můžete vybrat Ylang Ylang &
Mandarinku, Růži & Citrus nebo
speciální vůni Cordina No 4.

2. Soutěžte o 2x vysoušeč Philips
ActiveCare (HP 8270)
Philips ActiveCare s unikátní technologií TempPrecision zajišťuje vlasům
maximální péči. Jeho součástí je mimo
jiné speciální senzor měřící teplotu vlasů
v průběhu jejich sušení, který podle zjištěné teploty
automaticky nastavuje teplotu vysoušení, čímž vlasy chrání před přehříváním a minimalizuje tak jejich
poškozování příliš horkým vzduchem. Zapomenout
můžete i na krepaté a zelektrizované vlasy.

4. Soutěžte o PICTOFUN
Hra plná asociací vyžaduje kreativitu, bohatou fantazii a nápaditost. Hráči se pokoušejí
obrázek na kartě spojit
s některou z kategorií znázorněných na hrací desce. Těmi jsou třeba slavné
osobnosti, historie, sport
nebo filmy.

www.eshop-piatnik.cz

www.stephencordina.cz

5. Soutěžte o MOXIE GILRZ MAGICKÉ VLASY
S KOUZELNÝMI RAZÍTKY
Moxie Girlz panenky mají kvalitní vlasy,
na kterých si holčičky mohou zkoušet
různé účesy. Ve vlasech mají barevné
pramínky, které lze pomocí „ledových
razítek“ obarvit, aniž by se okolí zašpinilo barvou! Stačí razítka ochladit
ledem, přiložit k vlasům a vlasy změní
barvu! Po pohlazení teplou dlaní barva
zmizí a může se barvit znovu. Slavnostní
vzhled dodají třpytky.

7. Soutěžte o Fotbalové
povlečení FC Barcelona
Potěší určitě každého fandu. Bavlněné ložní povlečení je vyrobeno
ze 100% bavlny. Rozměr přikrývky 140 x 200 cm, rozměr polštáře
70 x 90 cm. Chcete vyhrát některý
z osmi kusů?

6. Soutěžte o 5x voucher v hodnotě 1000 Kč na
nákup v prodejnách Takko
Vyzbrojte se na zimu novými trendy. Hřejivé
svetry, módní topy, krásné halenky, kalhoty,
šaty, blyštivé doplňky, pletené šály a čepice
i svůdné spodní prádlo, to vše seženete
v Takku. Pořídit tu můžete i pěkný kousek pod
stromeček pro svého partnera nebo ratolest.
Takko nabízí módu pro celou rodinu, a myslí
dokonce i na boubelky. Navštívit můžete
jednu ze 100 prodejen v České republice.

8. Soutěžte o 5 balíčků z Pexi
1 balíček obsahuje
Soutěžní balíčky jsou nabité dárky sloužící
hlavně pro vzdělání a rozvoj vašich dětí.
Těšit se můžete na vzdělávací hru „Povím Ti mami XXL“, s kterou si vaše děti
můžou vytvářet vlastní příběhy. Další hra
„Klíč a nauč se víc“,spojuje zábavu s procvičováním postřehu a paměti. Balíček obsahuje i pěnovou modelínu „PlayFoam“
pro rozvoj kreativity a „Doodle Roll“- tvořivou sadu s pastelkami. A aby toho nebylo málo, těšit se můžete i na hru „Magiská mozaika“ a také na krásnou svítící
Chobotničku Cloud b.

Výživa

ŠTĚDRÝ VEČER?
ZAČÍNAL UŽ RÁNO
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Nejlepší bramborový salát? No přece ten váš! Kapr? Jedině tak, jak jej dělala
babička, protože se recept dědí po celé generace... Co jiného, než Vánoce
a oslavy nového roku v nás utužují jedinečnost a zvyklosti? Ve skutečnosti
nemá štědrovečerní salát s kaprem tradici delší než sto let. Zbourejte mýty
s námi a pojměte letos svátky netradičně. Třeba jako za starých časů.

INZERCE
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Ačkoliv si to dnes umíme představit jen
těžko, dlouhá léta měly v českých zemích silnou tradici opulentní vánoční
zabíjačky, při kterém lidé namísto ryb
spořádali opravdu velké množství vepřového. Jitrnice, ovary, celá selata a klobásy. Aby se vyhnuli naši předci problémům s církví, která po nich vyžadovala
půst, rozhodli se pořádat tyto hojné
večírky raději 23. prosince. Zbytky pak
dojídali ještě na Boží hod. Že šlo o skutečné obžerství dokládá i fakt, že se
těmto hostinám říkávalo tučné večery.
Štědrovečerní večeře začínala až po
onom celodenním půstu, který se v některých rodinách dodržuje i dnes. Dodržují jej hlavně děti, aby mohly vidět zlaté prasátko. Před staletími půst končil
ve chvíli, kdy se na nebi objevila první
hvězda, která měla připomenout zrození Ježíše pod betlémskou hvězdou.
A pak už nebylo na co čekat. Štědrovečerní hodování mohlo začít.

KDY PŘIPLAVAL KAPR
Možná vám to bude připadat smutné,
ale kapr na vánočním stole obvykle chyběl, protože byl příliš drahý. Za to jste
na něm našli velké množství pokrmů
z hub. Jako předkrm byly oplatky s medem, nebo jejich slaná verze s bylinkami či česnekem. V polévce nechyběly
houby. Hlavním jídlem byl černý kuba.
Oblíbené staročeské jídlo z krupek
a hub. A pokud se chtěl někdo opravdu rozšoupnout, nechyběla slavnostní
kaše z jáhel a krupice.
Na východu Moravy si lidé pochutnávali
na naklíčeném hrachu a chamule, což
je kaše ze sušeného ovoce. V bohatších
rodinách se dokonce jedli i hlemýždi.
Ryba byla ale odjakživa symbolem křesťanství, a tak nesměla chybět alespoň
v symbolické podobě. Když si ji nemohli
lidé dovolit, alespoň si ji dopřáli obrazně – pečivo mělo rybí tvary.
Kapr se na vánočním stole objevuje až
ve 20. století spolu s nejslavnější kuchařkou u nás – Magdalenou Dobromilou Rettigovou. Zpočátku lidé připravovali takzvaného kapra na modro, který
se vařil v octě nebo víně. Pak se začal
připravovat na černo, ve sladké omáčce
z povidel a perníku.
A kdy na sebe kapr vzal podobu smaženou? To až po druhé světové válce, kdy
se se smaženými jídly doslova roztrhl
pytel. Smažily se řízky, sýry, karbanátky,
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a tak to lidé brzy zkusili i s kaprem na
štědrovečerním stole.

SALÁT NA STO ZPŮSOBŮ
Kapr má dnes v českých domácnostech
velmi silného spojence, kterým je bramborový salát. Neexistuje na něj jednotný recept, není moc zdravý, ale všichni
jej zbožňujeme. I když má bramborový salát tradici delší než 250 let, nikdy
se u nás nechystal na Vánoce. Lidé jej
připravovali v průběhu celého roku ze
surovin, které zrovna měli po ruce. Šlo
vlastně o zpracován zbytků, což ostatně dokazuje i recept z kuchařky Rettigové: „Po nějaké tabuli, když jsou rozličné zbytky, kupř. telecí pečeně, uzený
jazyk, šunka, kapouni, i třeba koroptve…“ Tyto zbytky doporučuje slavná
kuchařka smíchat s majonézou, za tepla pokrájenými bramborami a cibulí.
Také vám to něco připomíná?
Proč jsme začali připravovat salát zrovna na Vánoce, není úplně jasné. Historici se domnívají, že jsme zvyklost odkoukali od sousední Vídně, kde se kapr
se salátem na Štědrý den podává už od
roku 1900. V české kuchařce se objevuje salát ve spojení se smaženým kaprem
až v roce 1924. Nese honosný název
francouzský salát. Tak si vyberte, odkud
naše tradice vlastně dorazila…
„Málokdo si dnes uvědomuje, že kapr
se salátem žádnou silnou historickou
vazbu v Česku nemá. Uvidíme, na co
přijdeme zase za pár desítek let. Myslím si, že se to rozhodně bude měnit, že
přijde něco nového. I když, bramborový
salát zřejmě zůstane v oblibě dlouho,
kapr ale už ne,“ myslí si šéfkuchař vyšehradského restaurantu Kandelábr.

BUJARÉ VESELÍ
Přemíru masa a dalších pokrmů lidé od
pradávna zapíjeli alkoholem. Ostatně i zvyk pít na nový rok se dodržoval
hlavně ve střední a severní Evropě už
od pravěku. Lidé pili, aby se v novém
roce vše urodilo, aby nestrádal dobytek a lidé mezi sebou udržovali dobré
vztahy. Alkoholu vévodilo pivo. Aby byl
nový rok opravdu povedený, museli jste
piv vypít klidně i dvacet.

ŠÉFKUCHAŘ PAVEL KARHAN:
VÁNOCE JSOU OD TOHO, ABYCHOM HŘEŠILI. TEDY V JÍDLE
Do kuchyně jej nepřímo dotlačily dvě

ženy jeho života – maminka a babička,
které pro něj denně vařily teplé obědy
i večeře. Když se přidal i táta, byla to
radost pohledět. Jako jediný z rodiny
se Pavel Karhan rozhodl, že kuchařské
umění převede na mistrovství a pustil
se do něj jako profesionál. Pronikl do
několika kuchyní prestižních restaurací v Praze, na čas odešel vařit do Špindlerova Mlýna do překrásných hor, až
skončil opět v Praze, kde nyní šéfuje
kuchařskému týmu Restaurantu Kandelábr na Vyšehradě.

BEZ JAKÉHO POKRMU SI NEDOVEDE PŘEDSTAVIT VÁNOCE?
Na stole nesmí rozhodně chybět cukroví od všech ženských z naší rodiny. Spolu se výborně doplňovali, takže jsme
díky tomu měli doma vždycky několik
spoustu druhů. Jelikož byl táta hodně
na maso, od rána se u nás chystaly ještě
i nejrůznější svačinky. Vyuzené maso,
zelenina, pochoutky. Na večeři jsme neměli tradičního kapra, ale vždycky řízek
se salátem. Salát byl u nás v podstatě
takovým základem štědrovečerní večeře. Mamka uměla neskutečně výborný.
Nikdy jsem snad nejedl lepší, a to jsem
jich pár vyzkoušel.

JSTE ZASTÁNCEM DOMÁCÍHO
CUKROVÍ?
Ano, rozhodně. Ale zase chápu, že lidé
dneska nemají tolik času. Navíc, když
si srovnáte peníze za suroviny a čas,
který pečením cukroví strávíte, tak vás
to může od domácího cukroví odradit a pořídit kupované. Vždy záleží na
tom, od koho cukroví kupujete. Pokud
už jste se rozhodli nepéct, svěřte to
někomu, kdo má cit a pracuje poctivě.
Osobní cukrářky jsou rozhodně lepší
než krabice v supermarketech.

JAK VYPADÁ ŠTĚDROVEČERNÍ
MENU PODLE PAVLA KARHANA?
Základem je, aby se sešla celá rodina,
od toho se pak odvíjí i vynikající pohoštění. Začal bych něčím lehkým, protože
Vánoce jsou v současné době hlavně
o jídle, kdy během celého dne pořád
něco uždibujete a vlastně celou dobu
jíte. Jako první chod bych si představoval hovězí carpaccio se salátkem a bagetkou, pak by následovala polévka.
Tradičně se jí rybí, ale já bych použil jen
vývar se zeleninou. Hlavním chodem
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KULINÁŘSKÉ PIVOVARSKÉ KVASNICE
100% sušené pivovarské kvasnice pro běžné vaření. Vyvážená strava
jedním gestem: stačí jen posypat Vaše oblíbené pokrmy před servírováním.
Nemění chuť pokrmů, ale OBOHATÍ JÍDELNÍČEK PODLE ZÁSAD PESTRÉ
STRAVY. Rostlinného původu, tedy vhodné i pro vegetariány. Pomáhá
i při nechutenství u dětí.
DOPLNĚK STRAVY V ROZPUSTNÝCH ŠUPINKÁCH DO BĚŽNÝCH POKRMŮ:
do polévek, pomazánek, salátů, těstovin i dezertů. Zkuste přidat i na vánoční bramborový salát a rybí polévku. Inspiraci najdete v receptáři na
www.pangamin.cz.
Chytré řešení pro všechny milovníky a znalce pivovarských kvasnic, kteří
formu rozpustných šupinek upřednostní před klasickými tabletkami nebo
nemají rádi "pivní chuť" klasického Pangaminu, a to nejen pro děti.
VHODNÉ I PRO DĚTI JIŽ OD 1 ROKU!
doporučené dávkování:
• Děti od 1 do 3 let: 1 kávová lžička denně do jídla
• Děti od 3 do 14 let: 2 kávové lžičky denně, tj. například
2x denně 1 lžičku do jídla
• Dospělí: 5 g = 1 polévková lžíce denně, tj. například
1/2 lžíce 2x denně do jídla

Dodává:
RAPETO A. S.
Čeliv 17
349 53 Bezdružice
www.pangamin.cz
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by byl samozřejmě osvědčený řízek
s bramborovým salátem. Je to klasika,
na které jsem vyrostl a nevidím zatím
důvod ji měnit. Na dezert bych zvolil
čokoládové suflé. Je to neskutečná pochoutka a i když to není český pokrm,
k vánoční tabuli se skvěle hodí.

JAK JSTE ZMÍNIL, KAPRA ZA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JÍDLO NEPOVAŽUJETE. VNÍMÁM, ŽE TEĎ LIDÉ
ČASTO PŘECHÁZÍ OD KAPRA
TŘEBA K JINÉ RYBĚ. ČÍM JEJ TŘEBA NAHRADIT?
Kapr je nezbytný pro tu část lidí, kte-
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ří na něm vyrostli. Kapra vnímají jako
tradici, něco, bez čeho by Vánoce nebyly kompletní. Řadě z nich přitom kapr
zase tak nechutná a v jiné části roku
by si jej nedali. Kapr má spoustu kostí a je cítit po bahnité vodě. Je třeba
si uvědomit, že dneska máme širokou
nabídku různých ryb a je možné připravit dobrou rybu, která bude lehčí než
kapr a bude nám třeba i více chutnat.
Myslím, že hlavně mladší generace se
nebojí bořit zaběhnuté tradice, dá si
na Vánoce klidně candáta nebo lososa.
Není s tím tolik práce, filety nemají kosti a výborně chutnají.

JAKÉ VOLIT ŠTĚDROVEČERNÍ
MENU, KDYŽ MÁME DOMA
MALÉ DĚTI, KTERÉ RYBU ANI
SALÁT S MAJONÉZOU A CIBULÍ
NECHTĚJÍ?
Volil bych drůbeží nebo hovězí vývar se
zeleninou, kuřecí řízek obalený v cornflakes s vařeným bramborem a pažitkou, nebo jen kuřecí maso s kaší a salátkem. Jako dezert bych volil lívance
nebo palačinky.

ŘADA LIDÍ MÁ PO VÁNOCÍCH
VÝČITKY Z PŘEJÍDÁNÍ. DÁ SE
UDĚLAT MENU I DIETNĚ?

Výživa

silvestrovské noci pojídat maso, prokládat to zeleninou a alkoholem, nebudete žaludek zatěžovat tolik, jako když se
na začátku večera nacpete chlebíčky.

PRVNÍ LEDNOVÝ DEN NAŠE TĚLO
VSTŘEBÁVÁ VŠECHNY HŘÍCHY
SILVESTROVSKÝCH OSLAV. JAK
SE Z TOHO CO NEJRYCHLEJI
DOSTAT?
Osobně si dávám silný vývar s točeným
pivem, to vás vrátí do stavu použitelnosti. Zachránit vás může i klasická
česnečka. Hlavně je potřeba se vyhnout
hutným jídlům, jako jsou knedlíky
a omáčky.

KLASICKÉ ŠTĚDROVEČERNÍ
MENU

INZERCE

Pokud chceme, můžeme vytvořit jídlo
bez masa. Volil bych v tomto případě
kombinaci sýrů a zeleniny. Na hlavní
chod bych nevynechal salát, který může
být s tofu sýrem a lehkou zálivkou s jogurtem. Můj názor na dietu o Vánocích
je ale neúprosný. Myslím si, že dietu
můžete držet celý rok, ale Vánoce jsou
od toho, abychom se pořádně nadlábli
a trochu zhřešili.

VÁNOCE ALE NEJSOU JEN
O ŠTĚDRÉM DNI. GURMÁNSKÝ
MARATON OBVYKLE TRVÁ CELÝ
TÝDEN A VRCHOLÍ NA SILVEST-

RA. CO PŘIPRAVIT NA POSLEDNÍ
DEN ROKU, ABY NAŠI HOSTÉ
BYLI PŘEKVAPENI A SPOKOJENI?
Základem by na Silvestra mělo být maso
a nápadité chuťovky, které potěší i naše
oko. Silvestr si chce každý užít, dobře se
najíst a pobavit se. Z toho důvodu bych
volil klasická jídla, jakými jsou vepřová
kolena, žebra, kuřecí křídla, tlačenky,
nakládaný bůček, uzená masa.
Musíme jíst v pravidelných intervalech
v průběhu celého večera, pokud konzumujeme alkohol, proto jsou právě
mastná jídla ideální. Když to řeknu
narovinu, pokud budete během celé

Kdo uznává tradice, bez klasického vánočního menu si Vánoce neumí představit.
Rybí polévka s jikrami a mlíčím
•
300g jiker a mlíčí
•
1 francouzská bageta
•
Olivový olej
•
Máslo
•
Olej na smažení
•
½ celeru
•
3 mrkve
•
1 petržel
•
2 lžíce krupice
•
Sůl
•
Rybí vývar
V osolené vodě povařte jikry a mlíčí do
měkka. Pokrájejte bagetku na plátky,
vyskládejte ji do pekáčku, pokapejte olivovým olejem a dejte zapéct do
trouby.
V hrnci osmahněte na másle na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu, po
chvíli přisypte krupici a chvíli restujte,
aby chytla barvu. Přelijte vývarem a přiveďte k varu. Vařte asi 5 minut a pak
odstavte z plamene.
Přidejte uvařené mlíčí a jikry, dochuťte
solí a pepřem. Připravte do talířů a přidejte opečenou bagetu.
Černý kuba
•
Hrnek ječných krup
•
Hrnek sušených hub
•
Sádlo
•
1 cibule
•
5 stroužků česneku
•
Kmín
•
Majoránka
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•
Sůl
•
Pepř
Namočte houby na 10 minut do studené vody, dejte je do hrnce, přilijte
vodu, osolte a dejte vařit. Jakmile voda
začne vařit, přisypte kroupy a uvařte je
po dobu 45 minut s houbami. Občas je
promíchejte a podle potřeby doplňte
vodu.
Na sádle orestujte cibulku a česnek
s kmínem tak, aby začali vonět a zesklovatěli. Přemístěte směs k scezeným
kroupám a houbám, promíchejte a dochuťte.
Vymažte pekáček sádlem, naplňte směsí a dejte zapéct do trouby na 15 minut.
Podávejte s majoránkou.

LUXUSNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ MENU
Pokud máte dost salátu i kapra, dopřejte si letos něco zcela nového. Udělejte
si ze Štědrovečerní večeře gurmánskou
záležitost!
Salát s hřebenatkami na bílém víně
•
1 kg hřebenatek
•
1 hrnek bílého vína
•
1 hrnek pažitky
•
¼ hrnku zakysané smetany
•
¼ hrnku estragonu
•
3 lžíce dijonské hořčice
•
Salátová okurka
•
Řeřicha na ozdobu
•
1/25 citronu
•
Sůl a pepř
Ve větším hrnci smíchejte hřebenatky
s vínem. Přikryjte a vařte mírným varem, dokud nezmatní. Bude to trvat asi
pět minut. Pak je slijte a nechejte úplně
vychladnout. Zcela studené je nakrájejte na malé kousky.
V míse smíchejte pažitku, smetanu,
jemně nasekaný estragon a hořčici.
Vmíchejte mušle a pokrájenou okurku.
Dochuťte solí a pepřem a ozdobte řeřichou a plátkem citronu.
Pečená vánoční šunka
•
2 kg vepřové kýty bez kosti s kůží
•
1 mrkev
•
1 cibule
•
1 pór
•
Celá skořice
•
Celý pepř
•
Semínka koriandru
•
Bobkový list
•
Hřebíček
•
Sůl
•
200g třtinového cukru
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•
25 ml sherry
•
100 ml portského vína
•
250 g medu
Vložte maso do hrnce, zalijte jej studenou vodou tak, aby bylo zcela ponořené. Přidejte nakrájenou mrkev, cibuli,
pór, skořici, pepř, koriandr a bobkový
list. Mírně vše osolte a přiveďte k varu.
Na mírném plamenu vařte asi 3 hodiny.
Maso během celého vaření musí zůstat
pod vodou! Pěnu sbírejte opatrně naběračkou.
Až bude maso uvařené, slijte vodu
a nechejte jej trochu vychladnout. Předehřejte si troubu, přesuňte maso na
pekáč a nařízněte jej mřížkovaně, aby

se dobře propeklo. Do každého vzniklého kosočtverce zapíchněte hřebíček.
Do hrnce mezitím dejte cukr, sherry
a portské a přiveďte směs k varu. Přidejte med, znovu zavařte a pak odstavte. Přelijte polovinu glazury přes kůži
masa a pečte asi 15 minut. Pak přelijte
druhou půlku a vraťte do trouby ještě
na 40 minut. Průběžně podlévejte maso
výpekem. Až bude mít maso vypečenou
zlatavou kůrku, nechejte jej před servírováním 15 minut odpočinout. Podávat
můžete šunku studenou i teplou.
Text: Nela Maťašeje,
foto: Schutterstock.com

Nový Palmex s technologií detekce skvrn

Palmex– skutečný detektiv na skvrny
Oblíbený prací prostředek Palmex přichází na trh s novým složením,
díky kterému najde a účinně odstraní
všechny typy skvrn. Nyní se nemusíte
obávat, že váš oblíbený kousek oblečení,
ubrus nebo povlečení skončí zničené
v koši. Spolehněte se na soukromého
domácího detektiva na skvrny v podobě
nového Palmexu.
Nový Palmex je navíc kompaktovaný, tak ho
stačí méně a vypere lépe. Jedna dávka je
nyní 75g na jedno praní. A pokud máte rádi
květiny, pak zvolte variantu Palmex s novou
Fokus inz Moje rodina a já 104x65 mm + 5 mm.pdf 1 28. 11. 2014
vůní lilie a bílé kaly.

Quixx soft
Je Vaše dítě neustále nemocné? Vyzkoušejte
Quixx soft, izotonický roztok mořské
vody. Je určený ke každodenní péči
o nos a zachování zdravých nosních
funkcí, přispívá k prevenci nosních
příznaků nachlazení. K dostání je
v praktickém balení s až 220 dávkami, má
mechanický aplikátor, takže aplikaci snadno
zvládnou i děti, a díky výtažku Aloe vera
zklidňuje podrážděnou nosní sliznici.

12:53:11

Cena Quixx soft: 139 Kč

Nevíte,

Odsávačka hlenů
na baterie

co dát svým blízkým pod stromeček?

se stává stále oblíbenějším doplňkem

Potěšte je dárkem od FOKUS optik
- dárkovou poukázkou na nákup
jakéhokoliv zboží, nebo rovnou
speciální vánoční sadou!

výbavy pro děti. Je velmi výkonná,
nepoškozuje nosní sliznici a je vždy
po ruce. Určitě oceníte nejen při
cestování. Zakoupíte ve vybraných

Více o dárcích FOKUS optik
na www.fokusoptik.cz

lékarnách nebo na

www.nextik.cz

MOXIE GIRLZ MOŘSKÁ VÍLA
SAMA PLAVE A MĚNÍ BARVU
PLOUTVE!

CHOCOLAND
Bylinné bonbóny HERBA
Léčivá příroda ve spojení s esenciální-

Elegantní mořská víla Moxie Girlz miluje plavání.

mi oleji a extrakty unikátních příchutí

Jednoduše ji ponořte do vody, začne hýbat ploutví a sama

vám zaručí dokonalý požitek. Osvěží

poplave! Navíc ploutev v teplé vodě mění barvu. Víla je

dech, podpoří vaše zdraví a zlepší

skvělý dárek pro všechny holčičky, které mají rády vodu, ale

vám náladu. Můžete si

i pro ty, které se plavání zatím trochu bojí, protože Mořská

vybrat několik příchutí

víla jim ukáže, jak je plavání snadné. Koupání s Moxie Girlz

želé v sáčku nebo drops

Mořskou vílou bude nyní ještě zábavnější. Na výběr dva

v krabičce.

druhy: blondýnka nebo zrzka.

23,90 Kč (sáček 90 g)

Velikost panenky: 35 cm.

Vyhrajte svítícího kamaráda
Bojí se vaše děti tmy, když jdou spát? Pořiďte jim do postele malého svítícího hlídače. Philips vytvořil řadu roztomilých lampiček Softpal inspirovaných
známými Disney postavičkami. Tyto lampičky tlumeně osvětlí dětský pokoj vnitřním LED světlem, které chrání povrch lampičky před ohřátím. Jsou vyrobené
z měkkého příjemného materiálu, který přímo vybízí k manipulaci a hrám. Ovládání je snadné, rozsvítí se i vypínají pouhým pohybem a díky indukční nabíjecí
baterii mohou děti s měkkou lampičkou v postýlce klidně a bezpečně usnout.
Odpovíte-li správně na jednoduchou otázku, jedna z lampiček může být vaše.
Jak se jmenují postavičky, kterými jsou lampičky Philips SoftPal inspirované?
a. Donald, Daisy, Woody a Buzz
b. Mickey, Minnie, Sulley a Mike
c. Goofy, Pluto, Timon a Pumba
Nápovědu najdete na stránce www.sviticikamarad.cz
Správné odpovědi posílejte na: soutez@rodinaaja.cz

Aby samostatné pití bylo zábavou pro děti
i rodiče
Součástí nových hrnečků Philips AVENT SCF75X pro děti ve věku 6m+,
12m+ a 18m+ je hubička ukrývající patentovaný ventil, který kontroluje
tok a zaručuje, že nedojde k nechtěnému rozlití nápoje, a to ani tehdy,

Projektor Philips Disney vykouzlí v dětském
pokoji pohádkovou atmosféru
Hravá a praktická lampička dokáže promítnout 24 obrázků a poslouží i jako
bezpečné večerní osvětlení dětských pokojíčků

je-li hrnek otočen vzhůru nohama nebo ponechán na boku. Hubičku je
navíc možné použít i na lahvičky Philips AVENT, takže ani zde se nemusíte

I usínání může být zábavné. Projektor Philips vykreslí na

obávat rozlití a svému dítěti tak můžete kdykoliv během dne

zeď některou ze známých Disney postaviček, a podnítí

nabídnout oblíbený nápoj. Pro zachování hygieny
lze celý hrneček sterilizovat a všechny

tak pestrou dětskou fantazii. Spodní část projektoru
slouží jako lampička, která tlumeným a příjemným

součástky lze také mýt v myčce

světlem osvítí pokoj. Díky projektoru Disney se děti

nádobí. K dispozici v několika
barevných provedeních.

stanou součástí pohádky, ba dokonce jejími samotnými

Orientační maloobchodní

hrdiny.

cena od 220 Kč.

Projektor je k dostání v několika roztomilých motivech

Soutěž: Malujte, tygrujte, vyhrajte:
Malovací soutěž s vitamíny Imugamin® pro děti, ve které soutěžíte
o 3 noci na zámku Berchtold pro celou rodinu a další hezké ceny.
Imugamin® pro děti, který obsahuje sušenou pomerančovou šťávu, vitamín
C, echinacea a extrakt z hlívy ústřičné, žádejte ve

Barvičky, zručnost a paměť ve
víru zábavy.
Učí barvy a trénuje prostorovou představivost
a paměť, piluje jemnou motoriku.
Polož co nejrychleji kostky podle vzoru na kartě, kterou si předtím pořádně zapamatuj!

své lékárně (objednávají i co není skla-

Pokud kostky položíš jako první

dem rychle) nebo na e-shopu

správně v prostoru podle vzoru,

www.pangamin.cz

získáváš žeton. Vyhrává ten,

najdete akční balíček (pod

kdo nasbírá nejvíce žetonů!

názvem IMUNITA podzim/

Můžete využít i přesýpací

zima 3+) a pravidla soutě-

hodiny, které vám přesně

že. Těšíme se na vaše tygří

odměřují čas a dělají hru

malování!

napínavější.

ti od 5

Pro dě

www.pexi.cz

VŠE PRO MIMINKO
KOČÁRKY, AUTOSEDAČKY, POSTÝLKY, ŽIDLIČKY,…
VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ ZA SUPER CENY

POZOR
VYUŽIJTE MOŽNOSTI NÁKUPU VÝROBKŮ CYBEX, ABC DESIGN,
KLUPS, BABY DESIGN, ….
ZA NEJNIŽŠÍ CENY V ČR

WWW.AJASHOP.CZ

V BARVÁCH PROTI ÚNAVĚ

TERMOFORY

ohřívací láhve
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 čistý nosík bez rýmy

Vyhlášený výrobce zdravotních kompresivních

Speciálně pro děti přichází na trh nový produkt

punčoch, německá společnost medi, přidala své

již známého přípravku proti rýmě PHYSIOMER

řadě mediven®elegance nový rozměr: módní

Baby hypertonický, určený pro děti od 1 měsíce

barvy. V jedenácti základních odstínech a šesti

věku. Physiomer Baby je vhodný pro miminka,

nových, trendových, si nepochybně vybere každá

kterým zaručuje citlivý přístup k odstranění

žena. Díky velice jemné, transparentní pletenině

nepříjemné rýmy. Jedinečnost přípravku je

se ničím neliší od běžných silonek. Ovšem oproti

dána především jeho složením, je tvořen 100%

nim jsou navíc účinnou zbraní proti chronické

mořskou vodou, bohatou na minerální látky.

žilní nedostatečnosti. A opravdu umějí zahnat

K aplikaci přípravku slouží speciální nástavec,

únavu a pocit těžkých nohou, ba dokonce

který je svou velikostí přizpůsoben dětskému

snižují pocení!

nosíku a je šetrný. Miminko tak bezpečně zbaví

www.maxis-medica.cz/mediven-elegance

obtíží a dovolí mu volně dýchat.

let.

Výživa
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VÁNOCE
JSOU OPRAVDU TADY!
Ke štědrovečerní večeři v českých rodinách neodmyslitelně patří smažený kapr
nebo řízek s bramborovým salátem, v hojném množství je obvykle napečeno
vánoční cukroví. Lákavé nabídce se těžko odolává, a tak může především děti
z přemíry sladkého a tučného jídla pořádně bolet bříško.
INZERCE
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Zkuste proto tentokrát připravit Vánoce nejen chutně, ale i zdravě. Není přitom nutné se čehokoliv vzdávat, nemusíte ani měnit připravené štědrovečerní
menu. Stačí si trochu pohrát s ingrediencemi a můžeme mít vánoční dobroty
snadno podle zásad zdravé výživy.
„Vše začíná při nakupování, kdy je
důležité nenechat se zlákat výhodnými slevami a nakoupit pouze takovou
kvalitu a takové množství jídla, které
rodina dokáže bez problémů sníst“
říká nutriční terapeutka Hana Knížková z Poradenského centra Výživa dětí.
„Lednička by neměla praskat ve švech,
protože pokud jsou doma velké zásoby
potravin, nutí to člověka neustále něco
ujídat, což bývá častou příčinou vánočního přibírání i občasných nevolností“
dodává Knížková. Také o Vánocích navíc platí, že by se mělo jíst pravidelně
5 – 6 x denně (rozhodně ne však velké
porce) - a v jídelníčku by neměla chybět
čerstvá zelenina a ovoce. Při nákupech
je vhodné omezit sladkosti, slazené limonády, tučné maso a další potraviny,
které dodávají našemu organismu příliš
mnoho energie a málo živin.

VÁNOČNÍ MENU TROCHU
JINAK…
Rybí polévka jako součást štědrovečer-
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ní večere je skvělou volbou a pro děti
bývá zdravým zpestřením jídelníčku.
Rybí maso je zdrojem dobře stravitelných bílkovin a v případě tučných ryb
také velmi prospěšných nenasycených
mastných kyselin, včetně tzv. omega-3
(EPA
a DHA), působících velice
účinně v prevenci onemocnění srdce a
cév. Při přípravě štědrovečerního kapra
(lososa, pstruha i jiné ryby) vyzkoušejte tentokrát přírodní úpravu, namísto
tradičního smažení. „Zkuste tentokrát
rybu upéct na olivovém oleji, okořenit
čerstvými bylinkami a pokapat šťávou
z čerstvého citrónu. Do bramborového
salátu můžete nakrájet hodně zeleniny
a lepší stravitelnost podpoříte tím, že
nahradíte majonézu nebo alespoň její
část bílým jogurtem“ doporučuje nutriční terapeutka.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Ač se tak nezdá, pečení vánočního
cukroví nemá několikasetletou tradici.
Když se podíváte na dobové obrázky
třeba od Josefa Lady, je na nich hlavně ovoce a ořechy. Například takovou
vánočku začali lidé péct doma až v 18.
století. Od té doby se sice řada receptů
ještě změnila, některé byly zapomenuty, jiné jsou nové. Základní pravidla, jak
sklidit o vánocích úspěch, ale zůstala

stejná.
Prvním krokem je výběr mouky. Nejčastěji používaná mouka je pšeničná, většinou hladká, ale například na
správné perníčky byste ji měla smíchat
ještě s moukou žitnou. Špaldová mouka, jejíž obliba v posledních letech stále
stoupá, dodá pečivu lehce oříškovou
chuť. Pokud se nebojíte experimentovat, můžete použít i mouku kukuřičnou
(pečivo pak bude krásně žluté), sójovou
nebo pohankovou. Pokud chcete zůstat
u mouky pšeničné a přesto udělat pečivo zdravější, můžete místo běžné bílé
mouky použít mouku celozrnnou, nebo
je alespoň vzájemně zkombinovat. Celozrnná mouka má sice stejné množství
energie, ale je také bohatá na vitaminy,
minerální látky a vlákninu. Při jejím použití ale počítejte s tím, že budete potřebovat o něco více vody, mléka nebo
smetany, než v případě mouky bílé.
Vánoční cukroví je sladké, takže další
nezbytnou surovinou je cukr. Cukr jako
takový ale, jak známo, je jedním z viníků zvyšování tělesné hmotnosti nejen
dětí, ale i dospělých. Jeho použití se při
pečení vánočního cukroví asi nevyhnete, můžete ale projít své tradiční recepty a vybrat ty, ve kterých je cukru použito méně. Sladkou chuť pečivu dodá
i sušené nebo kandované ovoce, je také

DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM

BELGICKÝ ČOKOLÁDOVÝ LUXUS

INZERCE

www.belvec.cz

Výživa

možné ji úplně nahradit chutí zcela novou a použít zajímavé a výrazné druhy
koření. Vyzkoušejte například skořici,
badyán, zázvor, muškát, vanilku či citrónovou nebo pomerančovou kůru.
Ve většině receptů na vánoční cukroví
také nalezneme vaječné žloutky nebo
rovnou celá vejce. O Vánocích ale přece jen hrozí, že jich spolu s cukrovím
sníme podstatně více, než kdykoli jindy. Pokud je Vám jasné, že při jednom
kousku za den nezůstane, můžete opět
použít trik a použít sójovou mouku. Ta
totiž těstu dodá stejně žlutou barvu,
jako vaječné žloutky. Pro její použití
platí pravidlo: jeden žloutek = jedna
lžíce sójové mouky.
Křehkost a chutnost vánočnímu cukroví
zajišťuje tuk. Není tedy dobré, z hlediska chuti, abychom na tuk při vánočních přípravách zanevřeli. Zatímco se
v minulosti nedalo použít nic jiného,
než máslo, můžeme teď sáhnout po
kvalitních rostlinných tucích. Ty oproti
máslo nejenže neobsahují cholesterol, ale mají také tzv. vícenenasycené
mastné kyseliny, které prospívají zdraví
srdce a cév a některé navíc u dětí podporují růst a vývoj mozku. Vhodnou
volbou je tedy rostlinný olej, pokud se
ale bojíte, že těsto nebude dostatečně
tuhé a vláčné, protože olej je přeci jen
tekutý, můžete použít kvalitní rostlinné tuky určené na pečení. Chuť peči-
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va touto změnou jistě neutrpí a navíc
uděláte další krůček ke zdraví celé rodiny. Zdrojem tuku je také smetana ke
šlehání. I v tomto případě ale můžeme
sáhnout po smetaně rostlinné. V obou
případech se sice celkové množství tuku
ani energie nesníží, ale rozhodně se vyhneme velkému množství cholesterolu.
Oblíbenou ingrediencí jsou také ořechy. Pokud je uvedeno pouze „ořechy“,
jsou myšleny ořechy vlašské. Pokud už
byste ale měla použít „oříšky“, budou
to spíše lískové, používají se i ořechy
piniové a pochopitelně mandle, nejčastěji loupané. Madle zbavíme slupky nejsnadněji tím, že je ponoříme do
vroucí vody, scedíme a slupky prostě
sundáme. Můžeme je také po vyjmutí
třít utěrkou, slupky odpadnou.
Jak pracovat s vlastním těstem? To by
vždy mělo být hladké a vláčné, nelepit
se, ani by se nemělo trhat. Velká část
těst se také „dává odležet“ do chladničky nebo alespoň na chladné místo.

Stačí zabalit do potravinářské fólie,
mikrotenového sáčku nebo pergamenového papíru a na několik desítek
minut až tři hodiny odložit, pokud jej
ale necháte přes noc ve spíži, bude ráno
ještě jemnější než po pár hodinách.
Těsto pak zpracujeme podle vlastní
fantazie – plníme do formiček, ty je
pak třeba vymazat tukem; vykrajujeme
nejrůznější tvary. Pokud budeme slepovat upečené kousky k sobě, je třeba na
to myslet již při válení těsta a to udělat
cca 3 mm silné. Pokud je již budeme jen
zdobit a ne slepovat (např. perníčky),
může být plát těsta silnější (asi 5 mm).
Jednotlivé vykrojené kusy pak skládáme na plech. Velmi se hodí použít pečící papír, protože tím odpadne práce
s vymazáváním a následným otíráním
plechu. Cukroví na plechu pečeme spíše
rychleji, ale vždy podle teploty doporučené podle daného receptu.
Zdroj:vyzivadeti.cz,
foto: Schutterstock.com
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Nechte

216 × 276 mm, váz., 112 str., 349 Kč

145× 210 mm, váz., 200 str., 229 Kč

216 × 276 mm, váz., 56 str., 199 Kč

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců
nebo na www.fragment.cz
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Merino fusak

s velbloudí vlnou
Rozměry:

bez nánožníku cca 90×45cm
s nánožníkem 115×45cm

Oteplovací rouno
značky VALTHERM
– základní informace









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.
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.

Výrobce:

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

Vzduch je nejlepší izolátor tepla. Na základě tohoto fyzikálního principu byl vyvinut nový oteplovací materiál
značky VALTHERM. Jedná se o polyesterová mikrovlákna v plástvové struktuře s diferencovanou hustotou. Jsou tak v této vložce vytvořeny miliony mikroskopicky malých vzduchových dutin, které v sobě
vážou teplo izolující vzduch (pokud se člověk pohybuje,
je dosaženo tepelné izolace až do -35°C).

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).

Materiál:

Vnější potah:
100 % polyester
Výplň:
100 % polyester oteplovací
rouno značky Valterm
Vnitřní potah líc:
90 % merino vlna
10 % velbloudí

Výživa

VÁNOČNÍ ČAS
PLNÝ CHUTÍ A VŮNí
Bez vánočního cukroví by nebyly ty pravé pohodové svátky. Příjemná
vůně z pečení slavnostně provoní celý byt. Mnozí z nás preferují klasiku
– perníčky, vanilkové rohlíčky, v některých domácnostech se pečou tajné
rodinné recepty po babičce a jiní se zase rádi inspirují novými kousky.
Chcete-li letos překvapit své blízké něčím novým, vyzkoušejte naše recepty.
Při pečení vánočního cukroví se věnujeme spíše drobnějším druhům. Na vánočních tabulích se tak nejčastěji objevují perníčky,
linecké, vanilkové rohlíčky nebo pracny. Ba naopak řezy a rolády nepatří mezi typické vánoční cukroví. Co ale letos vyzkoušet něco
nového a blýsknout se před vánočními návštěvami? Vyzkoušet můžete třeba pistáciové dortíčky nebo kaštanové poleno.
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ČOKOLÁDOVÉ LANÝŽE
200 g smetany na šlehání
500 g čokolády
100 g rostlinného tuku
200 g kakaa
Smetanu společně s kakaem přivedeme
k varu a necháme cca 1 minutu provařit. Poté sundáme z ohně a po zchladnutí přidáme do ještě teplé směsi nadrcenou čokoládu a tuk Hera máslová
příchuť. Dobře spojíme a dáme chladnout do druhého dne.
Z vychlazené směsi poté tvarujeme kuličky, které obalujeme v kakau. Na jednotlivé kuličky můžeme vidličkou utvořit lehký vzor.

TŘENÉ BANÁNKY
Těsto:
500 g rostlinného tuku
750 g hladké mouky
250 g moučkového cukru
2 vejce
Rybízová marmeláda na slepování
Čokoládová poleva na zdobení/rozpuštěná čokoláda na zdobení.
Utřete cukr s vejci a tukem na vodní lázni. Do dobře vyšlehané a prohřáté směsi ručně přimícháme prosátou hladkou
mouku a takto vzniklou hmotou naplníme sáček se zdobící trubičkou.
Na plech vyložený pečícím papírem nastříkáme tvary banánků a pečeme na
180° C v předem vyhřáté troubě cca 10
minut. Upečené tvary necháme dobře
vychladnout a slepíme kvalitní rybízovou zavařeninou.
Necháme odstát do druhého dne a odleželé potahujeme v ředěné čokoládě.

INZERCE

KOKOSOVÉ KULIČKY
400 g strouhaného kokosu
300 g cukru
100 ml vody
200 g tuku
špetka skořice
300 g bílé čokolády
Vodu s cukrem a skořicí přivedeme
k varu a vaříme 10 minut. Cukrovým
rozvarem poté přelijeme kokos a za
občasného promíchání necháme mírně
vychladnout. Ještě do teplé směsi přidáme čokoládu a rostlinný tuk a dobře
spojíme. Směs necháme vychladit do
druhého dne a poté tvarujeme jednotlivé kuličky, které obalujeme v kokosu,
který můžeme přibarvit.
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PISTÁCIOVÉ DORTÍČKY
Těsto:
300 g cukru
100 ml vody
150 g bílků
100 g cukru do bílků
250 g najemno namletých mandlí
zelená potravinářská barva
Vodu s cukrem a barvou vaříme 15 minut. Mezitím si vyšleháme bílky s cukrem do tuhého sněhu. Po uvaření cukrový rozvar přilijeme za stálého šlehání
k bílkům a šleháme, dokud směs opět
nezačne houstnout. Nakonec ručně přimícháme mleté mandle a pomocí sáčku

stříkáme na plech jednotlivé bochánky,
které pečeme na 150° C cca 20 minut.
Po vychlazení slepujeme krémem.
Krém:
1 pistáciový pudink
500 ml mléka
150 g krupicového cukru
250 g tuku Hera máslová příchuť
Uvaříme mléko s cukrem, přidáme pudink rozpuštěný v troše studené vody
a společně vaříme do zhoustnutí. Necháme dobře vychladit a poté všleháme tuk. Hotovým krémem slepujeme
jednotlivé sněhové placičky.

NUGÁTOVÉ KOSTKY
Těsto:
750 g hladké mouky
250 g rostlinného tuku
150 g cukru
2 žloutky
Vypracujeme těsto a ½ obarvíme kakaem a dáme odležet do lednice na 2 hodiny. Po odležení vyválíme jeden světlý
a jeden tmavý plát na celou plochu plechu a pečeme na 190° C cca 10 minut.

Nugátový krém:
200 g pravého nugátu, nebo arašídové
pomazánky
250 g rostlinného tuku
50 g medu

Čokoládový krém:
200 g rostlinného tuku
200 g čokolády
50 ml rumu
100 g moučkového cukru
2 žloutky

Nugát společně s tukem a medem vyšleháme do hladkého krému. Na tmavé
těsto rozetřeme tmavý krém a přiklopíme světlým plátem těsta, na který rozetřeme světlý krém z nugátu a dáme
vychladit. Po dobrém vychlazení a odležení polijeme čokoládou a nakrájíme
na jednotlivé kostičky.

KAŠTANOVÉ POLENO

100 g rostlinného tuku

Korpus:
6 vajec
600 g krupicového cukru
500 g hladké mouky
150 g rozpuštěného tuku
Vejce vyšleháme s cukrem do bílé hladké pěny a ručně vmícháme prosátou
mouku. Nakonec opatrně přidáme rozpuštěný rostlinný tuk a takto vzniklé
těsto rozetřeme na plech do stejnoměrného plátu. Pečeme v předem dobře vyhřáté troubě na 200° C.
Po upečení necháme vychladnout
a ihned otočíme pečícím papírem navrch, aby korpus neosychal.
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Rostlinný tuk utřeme společně s rumem, žloutky a moučkovým cukrem.
Poté všleháme rozpuštěnou čokoládu.

Mezitím si připravíme krém:
200 g čokolády
500 ml smetany
150 g kaštanového pyré

Tip cukráře Josefa Vícha: Kaštanové
pyré si můžete buď koupit již hotové,
nebo si jej můžete připravit i doma.
Postup je velmi jednoduchý: cca 1 kg
jedlých kaštanů lezce naříznutých povařte cca 10 minut v horké vodě, poté
je nechte zchladnout a vyloupejte je.
Případně je můžete i upéct, je však
nutné je naříznout a lehce podlít.
Vyloupané kaštany lehce doslaďte, polijte vodou, můžete přidat
i vanilku a rozmixujte do hladka.
Veškeré suroviny společně rozehřejeme na vodní lázni, dobře
spojíme a dáme vychladnout.
Vychlazenou směs poté vyšleháme a natřeme na piškotový
plát. Zatočíme, dobře utáhneme
a dáme chladnout.

Vzoru dřeva docílíme pomocí fládrovacího válečku, případně jej můžeme
vytvořit pomocí zdobícího sáčku a to
tak, že nejprve z tmavé čokolády utvoříme vzor dřeva na pečící papír a necháme v pokojové teplotě zatuhnout,
poté přetřeme bílou čokoládou a takto
vzniklým čokoládovým plátem obalíme
zatuhlou roládu.

Ochutnejte

mléčné
výrobky

zValašska
www.mlekarna-valmez.cz
mlekarna valm
INZERCE
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www.3KoShoP.cz

Rodina

VÁNOCE
SE BLÍŽÍ...
Potěšte své blízké dárky, které jim udělají opravdovou
radost. Ať už zaběhnete do nejbližšího obchodu, nebo
si pobrouzdáte po internetu, jistě vás bude zajímat,
jaké hity vás letos čekají...
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Obzvláště internetové portály se předhánějí v nabídce toho nejzajímavějšího.
S e-shopem Kasa.cz jsme sestavili zajímavý přehled novinek, které pod stromečkem nemohou chybět. Své nápady
přidaly i další výrobci a prodejci, tak
snad se nám podařilo sestavit zajímavý
a inspirativní seznam…

JAKÉ BUDOU LETOS
HITY VÁNOC?
PRO DĚTI
DOTYKOVÝ TABLET GOGEN
MAXIPES FÍK
Tablet se 7” digitálním TFT displejem je
vhodný pro děti od 3 let. Obsahuje 38
miniher, 9 sportovních her, výuku angličtiny pro nejmenší, focení s legračními
rámečky a rovněž oblíbené výukové aplikace, které byly vyvinuty asociací Záchranný kruh ve spolupráci s pedagogy
a záchranáři. Díky rodičovskému módu
sami určíte, jak dlouho a jaké aplikace bude vaše dítě používat. Prostředí
tabletu, vydekorované postavičkami
Maxipsa Fíka, je kompletně v českém
jazyce, pro menší děti je doplněno logickými ikonami s obrázky.

BARBIE - ZPÍVAJÍCÍ PRINCEZNA
ALEXA
Princezna Alexa je kouzelná panenka
Barbie, která nejen hezky vypadá, ale
díky kouzelné hůlce umí také česky zazpívat dvě filmové písničky. Její nádherné neonové šaty navíc dokáží vytvářet
magické světelné efekty. Díky těmto
vlastnostem zavede Barbie - princezna
Alexa - své majitelky do pohádky Barbie a kouzelná dvířka.

HRY A ZÁBAVA, KTERÁ ROZHÝBE CELÉ VAŠE TĚLO - MICROSOFT
XBOX 360
Užijte si celé spektrum zábavy, od akč-

ních her přes ty sportovní a dobrodružné až po hry pro děti. Sledujte filmy,
televizní pořady, hudbu či sport ve
vysokém rozlišení. Xbox 360 poskytne
úžasnou zábavu celé rodině. Nabízí
nejrozsáhlejší knihovnu her, které vás
díky senzoru Kinect okamžitě
pohltí. Díky němu se vaše tělo
stane ovladačem, budete moci
sportovat, cvičit či tančit přímo
ve svém obýváku. Kinect Sports
vám přinese šest her plných
akce, s Kinect Adventures vás
čeká velké dobrodružství a Forza Horizon znamená báječnou
zábavu na silnici.

NAPĚTÍ S RYCHLÝM
SPÁDEM? VYZKOUŠEJTE
PIRÁTSKOU HRU PORT
ROYAL
Hledáte napětí a máte rádi svižné hry s rychlým spádem? Pak
by vám určitě neměla uniknout
novinka mezi společenskými
hrami Port Royal. Ta vás totiž
zanese svoji tematikou mezi piráty.
Jedná se o karetní hru vhodnou pro
celou rodinu a tudíž nenáročné hráče,
užijí si ji však i hráči náročnější. Navíc
její výhodou je i příznivá cena, která se
pohybuje na polovině sumy, za kterou
se prodávají hry srovnatelné velikosti
balení.

MOBILNÍ TELEFON LG L40 OCENÍ
NEJEN VAŠE DĚTI
Cenově dostupný kompaktní telefon
LG L40 s operačním systémem Android
4.4 nabízí snadné a intuitivní ovládání.
Přístroj disponuje vysoce svítivým dotykovým displejem s úhlopříčkou 3,5”.
Součástí mobilu je také GPS navigace,
fotoaparát o rozlišení 3Mpx, WiFi, Bluetooth, FM rádio a řada dalších funkcí.

PRO MUŽE
PRO SLEDOVÁNÍ FILMŮ BEZ
KOMPROMISŮ - SMART 3D TELEVIZE S ÚHLOPŘÍČKOU 107 CM
Dokonalý obraz, skvělý zvuk, nepřekonatelný zážitek při sledování filmů.
Tyto a další přednosti nabízí LG Smart
TV 3D LED. Jedná se o přístroj se zabudovanou WI-FI, který umožňuje pohodné sledování 3D filmů pomocí lehkých
3D brýlí bez baterie. Díky stabilnímu
a křišťálově čistému obrazu bez rušivého blikání i režimu zvuku optimální
kvality pro vás bude sledování filmu
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opravdovým zážitkem. Technologie IPS
navíc zprostředkovává ostrý obraz s minimálním rozmazáním při rychle se pohybujících scénách a funkce nahrávání
vám zase umožní zhlédnout oblíbený
program právě tehdy, když budete mít

čas a náladu.

PHILIPS SENSOTOUCH3D - DOKONALE OHOLENÁ TVÁŘ PRAVÉHO GENTLEMANA
Holicí strojek Philips SensoTouch3D
s výkyvnými hlavami se přizpůsobí pokožce na tváři i na krku. Díky těsnění
Aquatec bude záležet jen na vás, zda
zvolíte pohodlné suché či osvěžující
mokré oholení. Strojek navíc disponuje
systémem, který přístroj automaticky
čistí, promazává a nabíjí. Ergonomický
tvar strojku pak umožňuje dokonalou
kontrolu nad holením. LED displej,
nerezavějící hlavy, ergonomická protiskluzová rukojeť, až 21 oholení na
jedno nabití a další přednosti činí ze
strojku Philips nejoblíbenější produkt
svého druhu.

VAŠE IDEÁLNÍ VOLBA – HOLICÍ
STROJEK GILLETTE FUSION
PROGLIDE
Pokud váš muž dává přednost klasickému holicímu strojku před elektrickým,
pak je tu moderní holicí strojek – Fusion ProGlide. Tento holicí strojek je vybaven pěti tenkými a odolnými břitvy
vepředu a jednou vzadu. Břity Power
Glide jsou těsně u sebe, jejich povrch
snižuje tření a minimalizující podráždění. Navíc je Gillette Fusion vybaven
zvlhčujícím páskem Lubrastrip s minerálními oleji a polymery, které zajišťují

REVOLUČNÍ POMOCNÍK OD VORWERKU
ČISTIČ OKEN VG100
ČISTÁ OKNA V JEDNOM KROKU
Umývání oken patří k jedné z nejméně oblíbených činností při úklidu domácnosti. Každý z nás se s touto prací snaží vypořádat po svém, ale vždy nám to zabere minimálně půl dne a výsledek nemusí být vždy uspokojivý. To se však teď může
změnit. Vyzkoušejte nový čistič oken Vorwerk Kobold VG100 a už ho nebudete chtít dát z ruky. Revoluční pomocník
Kombinuje hned tři kroky mytí oken do jednoho - předmytí, mytí a leštění.
•
•
•

Utěrka z mikrovláken rovnoměrně zvlhčuje okno vodou a
čisticím prostředkem
Zároveň odstraňuje všechny nečistoty
Gumová stěrka a silný sací výkon okamžitě odstraňují
použitou vodu do zásobníku
Okno je v jednom kroku nejen čisté,
ale i perfektně naleštěné.

•
•
•
•

Okna bez šmouh za méně než polovinu obvyklé doby
Na jedno naplnění zvládne vyčistit zhruba 20m2 skleněné plochy
Spotřeba jen 80 ml vody a 5 ml detergentu
Vhodný nejen k mytí oken, ale také skleněných stolů, zrcadel, sprchových koutů
a dalších pevných a rovných povrchů

Novinka je na českém trhu k dispozici prostřednictvím sítě obchodních zástupců Vorwerk, zákaznických center společnosti nebo prostřednictvím online obchodu na www.vorwerk.cz.

Nezávazné předvedení si lze objednat také na bezplatné lince 800 168 987.
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náležité zvlhčení a usnadňují holení,
což zase výrazně snižuje podráždění
kůže. Strojek se rovněž pyšní vylepšeným zarovnávacím břitem Precision

stylu.

AKU VRTAČKA - SKVĚLÝ
POMOCNÍK PRO DOMÁCÍ KUTILY
Aku vrtačka Black&Decker v sobě zahrnuje šroubovák i vrtačku, které díky
dvěma výměnným bateriím vydrží
dlouhou dobu v pohotovosti. Žádná
domácí práce už nebude problémem,
vrtačka umožňuje vrtání do dřeva,
sádrokartonu, kovu i plastu. Díky 24polohovému nastavení spojky navíc budete moci pracovat se šrouby různých
velikostí a pomocí rychloupínacího
sklíčidla v případě potřeby pracovní nástroj rychle a jednoduše vyměníte.

LENOVO YOGA - POHODLNÝ
A KVALITNÍ TABLET S VOLITELNOU BEZDRÁTOVOU KLÁVESNICÍ
10palcový

dotykový

tablet

Lenovo

Trimmer se speciálními omyvatelnými
drážkami. Zeštíhlená rukojeť s větší
a ergonomičtější plochou na uchopení
umožňuje plynulý přechod mezi předním a zadním holicím povrchem. Pro
pohodlnější oholení Gillette doporučuje holicí gel ze stejné produktové řady.

Volání, surfování po internetu i fo-
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ODOLNÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT
ETA GRATUS S DLOUHOU
ZÁRUKOU
Hnětení, mixování, šlehání i strouhání.
To vše zvládne mimořádně výkonný
kuchyňský robot ETA Gratus se silným
motorem o příkonu 1 200 kW a odolným celokovovým tělem. Díky pevné
konstrukci je na robot poskytnuta prodloužená záruka na 10 let. Robot s planetárním systémem míchání disponuje
osmi rychlostmi s plynulou regulací
a pulsním spínačem. Objem hlavní nádoby činí 5,5 litru. ETA Gratus je praktický, tichý a účinný pomocník, kterého
lze rychle sestavit, jednoduše se ovládá
a dobře udržuje.

POMOC DO DOMÁCNOSTI –
ČISTIČ OKEN - KOBOLD VG100

LG G3 - TELEFON A KVALITNÍ
FOTOAPARÁT V JEDNOM

tografování bude s telefonem LG G3
opravdovým zážitkem. Telefon s dotykovým displejem s minimální plochou
rámečku, fotoaparátem o rozlišení 13
Mpx s revolučním laserovým zaostřováním a celou řadou inovativních funkcí
uspokojí i náročnější uživatele. Metalická povrchová úprava zadního krytu eliminující otisky prstů, GPS, WI-FI,
Bluetooth, FM rádio či USB port jsou
u tohoto přístroje samozřejmostí. Díky
funkci LG Health, která sleduje pohyb
majitele 24 denně a následně vyhodnotí jeho životosprávu, navíc získáte
představu o kvalitě svého životního

ných kalorií či pulsu. Pás s protiskluzovou úpravou, který lze nastavit v úhlu
od 0 do 20 % s regulací po 1 %, vyvine rychlost od 1 do 22 km za hodinu.
Veškerá nezbytná data lze sledovat na
sedmipalcovém LCD displeji, kolem něhož jsou přehledně rozmístěny ovládací prvky a výstup pro MP3.

Yoga s pamětí 16 GB nabízí díky inovativnímu vícerežimovému designu větší
pohodlí pro práci i zábavu. Přidaný stojan na zadní straně tabletu umožňuje
používat přístroj v režimech Podrž, Postav či Polož a jeho baterie vydrží až 18
hodin na jedno nabití. Díky stylovému
designu, prostorovému zvuku, vestavěné přední i zadní kameře a především
vzhledem k volitelné bezdrátové klávesnici objevíte v tabletu Lenovo Yoga
jedinečného partnera pro chvíle práce
i odpočinku.

PRO ŽENY
S BĚŽECKÝM ELEKTRICKÝM
PÁSEM ARIZONA SPOLEHLIVĚ AŽ
DO CÍLE
Běžecký pás Arizona disponuje počítačem s 25 programy a funkcemi, jako je
čas, vzdálenost, rychlost, měření spále-

Velká okna jsou moderní. Ale umývat
je, to je hrozná práce. Vorwerk představil novinku v oblasti umývání právě takových oken. Jmenuje se Kobold
VG100. Ten kombinuje hned tři kroky
do jednoho – předmytí, mytí a leštění.
Tyto kroky jsou zajištěny utěrkou z mikrovláken, která rovnoměrně zvlhčuje
okenní výplň vodou a čisticím prostředkem a současně odstraňuje všechny nečistoty, a gumovou lištou, která spolu s
výkonným sáním okamžitě odvádí špinavou vodu do zásobníku. Okno je tak
v jednom kroku nejen čisté, ale i perfektně naleštěné.

TOALETNÍ VODA VERSACE
BRIGHT CRYSTAL PRO

Rodina

OPRAVDOVÉ OSOBNOSTI
Podmanivá vůně z flakónu, který je
sám o sobě uměleckým dílem, je výjimečným doplňkem pro každou ženu.
Toaletní vodu s názvem Zářivý křišťál
vytvořil Gianni Versace tak, aby vhodně dotvářel osobnost silné a zároveň
smyslné ženy. Základ vůně tvoří rostlinná ambra, pižmo a mahagon, ten však
záhy přechází do srdce reprezentovaného pivoňkou, magnólií a lotosovým
květem. Hlavu toaletní vody Versace
Bright Crystal představuje jemný ledový akord se stopou granátového jablka a citrusového plodu yuzu divoce
rostoucího už po tisíce let v tibetských
horách.

rozpětí zaručí, že z vánočních balíčků
Dove vyberete vždy ten pravý dárek, ať
už pro babičku, maminku či kamarádku.

PŘÍJEMNÉ VYHŘÍVACÍ
PROSTĚRADLO GALLET

Mějte vždy kontrolu nad svým krevním tlakem. S digitálním tlakoměrem
Hyundai jednoduše zkontrolujete své
hodnoty systolického i diastolického
tlaku i pulsu, a díky možnosti ukládat
naměřené hodnoty do paměti přístroje
je tak snadno porovnáte s údaji z předchozích měření.

Bývá vám doma zima a neradi uléháte
do nevyhřátého lůžka? S polar fleecovou dekou už nemusíte mít z chladu

HYUNDAI WS 2266 - METEOROLOGICKÁ STANICE I STYLOVÝ
DOPLNĚK VAŠEHO DOMOVA

PRO SENIORY

ORIGINÁNÍ USB FLASH DISK
SONY MICRO VAULT X 32GB
Kvalitní a esteticky mimořádně vkusně
zpracovaný USB disk 3.0 s odnímatelnou krytkou konektoru a otvorem pro

šňůrku. Kapacita flash paměti činí 32
GB, maximální rychlost pro čtení pak
80 MB/s, což je zhruba 4x větší přenosová rychlost než u předchozího disku
s rozhraním 2.0, s nímž je kompatibilní.
Růžový USB flash disk Sony Micro Vault
X 32GB je funkčně spolehlivý a zároveň
originální doplněk pro každou slečnu
či dámu.

KRÁSNÉ A BOHATÉ VÁNOCE SE
ZNAČKOU DOVE
Značka Dove připravila na letošní Vánoce širokou nabídku dárkových
balíčků, kterými
zaručeně uděláte radost každé
ženě. Dárkové
kazety a kosmetické taštičky
obsahují různé
kombinace přípravků z celého
portfolia značky
Dove. Balíčky tak nabídnou mnoho
variant výrobků, především s tělovou
a vlasovou kosmetikou, deodoranty,
ale i dalšími produkty pro péči o ženskou krásu. Stejně tak široké cenové

82

obavu. Dečka určená pro jednolůžko je
hřejivá a velmi příjemná na dotek, díky
možnosti připojit ji na dálkové ovládání navíc snadno nastavíte její teplotu
v rozmezí 16-60 °C. Můžete ji používat jako prostěradlo i přikrývku, prát
v pračce a díky nastavitelnému časovači
a bezpečnostnímu čidlu se nemusíte
obávat nechtěného přehřátí.

Stříbrná meteostanice s průhledným
displejem a barevným podsvícením si
vás získá nejen nevšedním designem,
ale také praktickými funkcemi. Přináší
přesné informace o čase, vnitřní i venkovní teplotě, vlhkosti vzduchu i fázích
Měsíce. Nabízí předpověď počasí s animací pro slunečno, polojasno, oblačno,
zataženo s deštěm, mráz nebo sněžení
i další užitečné funkce jako například
kalendář či budík.

MOBILNÍ TELEFON ALIGATOR
NEJEN PRO SENIORY
Telefon vyniká tenkým tělem, velkou
robustností a snadným ovládáním. Nabízí kontrastní displej, FM rádio, budík,

POSÍLENÍ IMUNITY WOBENZYM
Darovat zdraví znamená darovat nejvíce, co je možné. Zkuste obdarovat své
rodiče volně prodejným
lékem
Wobenzym. Výhodou systémové enzymoterapie je, jak už ostatně název
napovídá, že působí komplexně. Podporuje přirozený způsob obrany organismu místo toho, aby jen řešila důsledky oslabené imunity. Navíc zvyšuje
účinek antibiotik, pokud tyto léky musíme užívat. Potahované tablety zaručují, že enzymy nepřijdou nazmar. Rozkládají se až v tenkém střevě, odkud se
vstřebávají do celého organismu.

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ TLAKU HYUNDAI BPM 850
kalendář, hudební výbavu a extrémně
dlouhou výdrž baterie. Jedná se o jednoduchý, ale zároveň důmyslně zkonstruovaný přístroj, který podporuje SOS
Locator - soubor funkcí, které umožňují
odeslání polohy telefonu po stisku SOS
tlačítka pomocí běžné zprávy. Díky
tomu je Aligator ideálním telefonem
pro seniory, ale nejenom pro ně.

V Remosce vařily již naše babičky.

Pamatujete?

Kuře od ní bylo vždycky

nejlepší!

Pokud hledáte ideální tip na vánoční dárek,
s novou Remoskou nemůžete sáhnout vedle…
Více na:

www.remoska.cz
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Na modely roku 2015 se vztahuje 20% sleva!
Slevy se nesčítají. Akce trvá od 10. 11. 2014 do odvolání.
Sleva na dioptrické obruby platí jen při zakoupení
kompletních dioptrických brýlí (obruba + skla).
Sleva neplatí v outletech FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.

www.fokusoptik.cz
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Psychotéma

VÁNOCE?
ŠŤASTNÉ A VESELÉ?
Vánoce by měly být šťastné a veselé. Vzpomínáte ještě, co pro vás Vánoce
znamenaly v dětství? No přeci Ježíška, který naděloval dárky.

Pak jste ale dospěli a toho štěstí a veselí se vám moc nedostává. A o Vánocích už vůbec ne. Je mezi námi hodně
takových, kteří na Štědrý den propadají
depresím. Dostavuje se u nich smutná
a sklíčená nálada, pocity beznaděje,
méněcennosti, pesimistické myšlenky,
plačtivost, neschopnost prožívat radost, ztráta zájmu o sebe, práci, rodinu
i přátele – o smysl života.

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

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

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

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

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

FYZICKÁ ÚNAVA
Jednou z hlavních příčin svátečního
stresu je množství požadavků a nutnost
stihnout spoustu věcí v krátkém čase.
I když jsou vánoční aktivity v zásadě
příjemné a radostné, přece jen se jedná o vybočení z denní rutiny, na kterou
jsou lidé zvyklí, a nové situace nutí lidi
zvládat více věci, než běžně zvládají.
Nakupování, nákup dárků, účast na
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různých společenských setkáních, příprava vánočních jídel a cukroví, to vše
příspívá k stresu a únavě. A nezapomínejme na zklamání z nabírání kil, když
se snažíme váhu ztratit.

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

SEZÓNNÍ EMOCIONÁLNÍ
PORUCHA
Skutečným psychologickým problémem, který koinciduje s obdobím svátků a který bohužel není rozpoznán, je
sezónní emocionální porucha. K této
poruše dochází, když podzim ustupuje zimě. Když se denní světlo zkracuje
a lidé tráví více času
uvnitř, bývají zasaženi formou deprese

známou jako „sezónní emocionální porucha“. Ačkoliv se jedná o mírnou formu deprese, způsobuje obtíže a ovlivňuje osobu, která jí trpí. Vytváří zdroj
úzkosti a starosti v období, kdy se očekává, že každý bude šťastný.
Je velice důležité poznat důvody, proč
někteří lidé mohou cítit stres a depresi během svátků. Toto porozumění
nám umožní najít způsob, jak bojovat
s depresí. K řešení těchto problémů je
nutné vzít v úvahu specifickou situaci a psychologické podmínky každého
jednotlivce. Rodina a společenská podpora, přijetí druhých, jací jsou a ne, jaké
bychom je chtěli mít, a odložení hádek
jsou základními kroky, které umožní
rozpoznat obtíže a bojovat proti stresu
a depresi během svátečního období.
Musíme se naučit říkat NE a provádět
věci, jen když je opravdu chceme dělat.
V případě, že se cítíme unaveni nebo
přetíženi, bychom svou odpovědnost
měli sdílet s druhými a zvolit si dělat ty
věci, které dělat chceme.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Schutterstock.com
Zdroj: Ordinace.cz, Vitalia.cz

Pupečníková krev,

dar na celý život

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných
kmenových buněk, které se využívají na léčbu několika desítek vážných onemocnění.
Medicínský výzkum otevírá nové možnosti
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně
pupečníku v regenerativní medicíně, kde
se jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako
například dětská mozková obrna, autismus, diabetes 1. typu, traumatické poškození mozku a další.
Cord Blood Center nabízí ve schválených nemocnicích jako jediná tkáňová banka v České republice také odběr a uskladnění buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň
obsahuje mezenchymální kmenové buňky, které se se navzájem doplňují s buňkami
z pupečníkové krve. Rodiče mají možnost
se rozhodnout mezi typy odběru Classic,
kdy je krev odebírána pouze z pupeční šňůry a Premium, kde se odběrem i z placenty
zvyšuje množství odebrané krve a tím i
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

Více informací se dozvíte na

800 900 138

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně
pupečníku se odebírají na začátku života,
jsou mladé a mají dobrou schopnost se
množit. Nejsou zatížené životním stylem,
stárnutím anebo získaným onemocněním.
Jejich odběr je jednoduchý, bezbolestný
a neškodí matce ani dítěti.

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života

INZERCE

Nekompromisní
a radikální kniha
o porodu, bondingu,
kojení, spánku,
nošení, plenkách
a pláči. Odhaluje
souvislosti mezi tím,
co na nás působí
v raném dětství,
a problémy v naší
společnosti.

Kniha známé
německé pedagožky pojednává
o vymezování
hranic ve výchově dětí a zdravých vývojových
procesech,
které se v jejich
rámci mohou
odehrávat.

DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1, 608 242 993
Naše knihy s 20% slevou na www.dharmagaia.cz

Představujeme zajímavé tituly

INZERCE

ARGO

NENÍ-LI TO NEMOŽNÉ. ŽIVOT SIRA NICHOLASE
WINTONA
ANGRY BIRDS – HLAVU VZHŮRU, CHUCKU!

Na světě je dnes přes 6000 lidí, kteří za svůj život vděčí
Nicholasi Wintonovi – jsou to potomci 669 dětí, jež sir
Nicholas v roce 1939 zachránil z nacisty okupovaného
Československa. Co tehdy motivovalo mladého anglického
makléře, aby se pustil do podobného monumentálního
úkolu?

Chuck se nudí, protože všichni jeho kamarádi mají něco na
práci. Co se stane, když se vypraví na ostrov? A co najde na
jeho pláži? Podle celosvětového fenoménu Angry Birds!

DASH & LILY – KNIHA PŘÁNÍ

RYTÍŘI NEBES

Lily zanechala chvíli před Vánoci červený zápisník plný
výzev na poličce svého oblíbeného knihkupectví a čeká, až
někdo přijme nabídku ke hře. Ale je Dash ten pravý? Nebo
je jejich osudem vzájemně sdílet svoje sny a touhy jen na
stránkách deníku, který na střídačku
schovávají po celém vánočním New Yorku?

Poznejte vzrušující příběhy z historie stíhacích pilotů
a jejich legendárních strojů – od první světové války
až do dnešních dnů – mistrně podané z pera jednoho
z nejúspěšnějších pilotů USA Dana Hamptona.

NEVÍTANÍ
SKÚTRY DVOUTAKTNÍ A ČTYŘTAKTNÍ

Je rok 2021 a ve Spojených státech amerických se několikanásobně zvýšil počet vražd. Může za to HTS syndrom
– DNA obsahující vraždicí gen. Davy je téměř dokonalá
studentka, je krásná a je velmi talentovaná hudebnice.
Ale jednoho dne se její život sesype. Dozví se, že je HTS
pozitivní.

Jste majitelem malého motocyklu nebo skútru
se čtyřdobým či dvoudobým motorem a nevíte si
rady s údržbou, seřizováním, opravami a tuningem
vašeho stroje?

SOLITAIRE

C PRESS

KÁJA, SUPER FRÁJA – TÝDEN BEZ TELEVIZE

Pokud by vás to napadlo, tak tohle není žádná love story.
Jmenuju se Tori Springová. Ráda spím a ráda bloguju. Minulý rok – před tím vším, co se stalo s Charliem, a předtím
než jsem se musela vypořádat s maturitou a přihláškou na
vysokou a faktem, že jednoho dne opravdu budu muset
začít s lidmi mluvit – jsem měla kamarády. Všechno bylo
úplně jinak, řekla bych, ale to teď skončilo.

Tak si to představte: Náš pan učitel se zbláznil! Chce po
nás, abychom celý týden vůbec, ale vůbec, to znamená,
že ani jednou, nezapnuli televizi! No chápete to? Jak po
mně může někdo vážně chtít, abych celý týden vydržel bez
mých oblíbených pořadů a bez videoher?

KUCHAŘKA Z ROMÁNU S VŮNÍ KÁVY A ŠPETKOU
SKOŘICE

VELKEJ FRAJER NATE – MEJDAN ČMÁRALŮ

Recepty inspirované románem Muž s vůní kávy, žena se
špetkou skořice voní nejen po těchto dvou surovinách,
ale také po exotické střední Americe, tedy po koriandru,
limetkách, rumu nebo kokosovém mléku. Zároveň tu má
prostor i česká klasika, která s mírným vyšperkováním
dokáže očarovat cizince i našince. úspěšné série.

Velkej frajer Nate je opět zde a v plné parádě. A s ním i
kniha plná her, křížovek, osmisměrek, sudoku, tajných
kódů, komiksů, doplňovaček a mnoha dalších. Takže
si určitě užiješ spoustu zábavy místo nudného dělání úkolů.

ČTYŘKA - DIVERGENTNÍ POVÍDKY

Andrew Stilman, významný reportér New York Times, se
právě oženil. Dne 9. července 2012 ráno běží podél řeky
Hudson, když na něj najednou někdo zaútočí.
Ucítí v zádech palčivou bolest a zhroutí se na zem. Když se
probudí, píše se 7. květen 2012… Do svatby i do podivného
útoku zbývají dva měsíce…

COOBOO

DRUHÁ ŠANCE

ŠIŠLÁNÍ NÁM NESLUŠÍ

EDIKA

MOTTO

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ: ROK V ŘÍMĚ
Strávit celý rok ve Věčném městě, to je splněný sen. Jenže
život v Římě přináší nejedno překvapení. Místo paláce
čeká rodinu obyčejný dům s tuctem bytů, kde neteče teplá
voda, nejde proud a všude leží souvislá vrstva prachu.

Dva roky předtím, než Beatrice Priorová podstoupila
Obřad volby, to samé učinil i Tobias. Po svém překvapivém
rozhodnutí se ocitá mezi Neohroženými – zde konečně
může zapomenout na svého tyranského otce, přestat
být tím ustrašeným klukem schovávajícím se v koutě a žít
šťastný život, nebo si to alespoň myslí. Už jako Čtyřka
přichází na to, že ani nová frakce není bez problémů –
nejen že pro získání postavení jsou Neohrožení ochotni
jít přes mrtvoly, ale zároveň skrývají tajemství, které by
mohlo rozvrátit celý systém frakcí.

Kniha je určena dětem útlého i staršího věku
ke zpříjemnění zdlouhavého a nezáživného
procesu vyvozování správné výslovnosti hlásek.
V knize najdete nejen krátké a jednoduché
říkanky pro malé děti, ale i složitější texty
určené starším dětem a dospívajícím.

KITCHENETTE

ROK V KUCHYNI

PEKÁČ BUCHET

Publikace Kitchenette ‒ Rok v kuchyni vychází z blogu
www.kitchenette.cz, který již dva roky autorka Markéta
Pavleje s citem a zanícením připravuje pro svoje přátele
a věrné příznivce. Originální kniha, která je komplexním
dílem autorky (texty, fotografie a food styling Markéta
produkovala sama) vám v běhu všech čtyř ročních dob
nabídne klasická jídla, trochu exotiky, spoustu sladkého
a také nepřeberné možnosti, jak do kuchyně vtáhnout
nové chutě a ingredience.

ONA: redaktorka ženského časopisu, expertka na vaření.
Miluje nové recepty, oprašuje staré po babičkách,
dobrého jídla se nikdy nepřejí a je pro ni středobodem
vesmíru.
ON: Adrenalinový sportovec. V létě leze po horách,
v zimě po zamrzlých vodopádech. Sport je součástí jeho
života a nedokáže bez něj existovat.
Je vůbec možné, aby dva takto rozdílné světy fungovaly
společně?

PLUS

ŠVÉD
Ernst Grip, bývalý agent švédské tajné policie,
je povolán do zámoří, aby pomohl odhalit
totožnost vězně. Společně s agentkou FBI Shaunou
Friedmanovou se ocitá na vojenské základně
v Indickém oceánu, kde v cele nachází zmučenou
lidskou trosku – tajemného muže, který se údajně
podílel na teroristickém útoku. Grip si je čím dál víc
jistý, že nebyl povolán jen proto, aby vyslechl vězně.
Na vojenské základně v zemi nikoho, kde běžná
pravidla neplatí, začíná hra kočky s myší…

DETEKTIV MICHAEL CROW KLAUNI
Když se začnou objevovat klauni, nemusí to ještě
znamenat, že do města přijel cirkus…
Ulicemi New Yorku se plíží zákeřný vrah a číhá. Jeho
motivy jsou nejasné, podpis děsivý. Na tváře brutálně
zavražděných obětí maluje klaunské obličeje. Kolik
přibude mrtvých, než mu detektiv Michael Crow
a psycholožka Anne Shawová přijdou na stopu?

COMPUTER PRESS

SLOVART

HARRY POTTER – FILMOVÁ KOUZLA
Druhé, doplněné vydání knihy, která zájemce a milovníky
příběhů Harryho Pottera a jeho kamarádů zavede do
zákulisí natáčení osmidílného filmového převyprávění
čarodějnické ságy J. K. Rowlingové. Umožní čtenáři, aby
se ponořil do úžasného světa filmů o Harrym Potterovi
a zjistil, proč ledové sochy na Vánočním plese nikdy
neroztály, jak vznikaly galeony, srpce a svrčky nebo jak
tvůrci donutili hipogryfa, aby spolupracoval s herci. Dozví
se, jak se zrodil bradavický hrad či jak se podařilo vytvořit
pohyb děsivých mozkomorů.

ÚŽASNÝ DENÍK – TOM GATES EXTRA SPECIÁLNÍ
(PO)CHOUTKY
Napadly haldy sněhu, takže škola bude jeden den zavřená. SUPER! Škoda, že volno musím trávit s krajně otravným
Marcusem.
Vykopávky budou slavit zlatou svatbu. Strýček Kevin si
myslí, že skvělým dárkem bude rodinný portrét. To je dost
daleko od mojí představy o dokonalém dárku.

DOBRODRUŽSTVÍ MINECRAFTU 2 – PORTÁL

NAJÍT SVĚTLO VE TMĚ

V druhém dílu Dobrodružství Minecraftu se dvojčata
Josh a André konečně znovu shledávají, i když velmi
neobvyklým způsobem. Poté, co se jim na zabezpečeném
serveru podařilo najít tajemného Herobrina, musejí spojit
síly s kamarádkou Suzy a opět se vydat vstříc nebezpečí
kostičkovaného světa. Dokážou tři desetileté děti zabránit
Herobrinovi v ovládnutí celého Minecraftu?

Na maturitním plese zemřela teprve devatenáctiletá maturantka Bára. Kolem události se roztočil nemilosrdný
mediální kolotoč. Pro Bářinu matku Simonu šlo o nejtěžší
období v životě. Čelila nelehkému osudu, ale i tlaku médií.
Po roce se rozhodla uvést vše na pravou míru a napsat knihu o tom, co prožívá.

MESSI: CHLAPEC, KTERÝ CHODIL VŠUDE POZDĚ
(A DNES JE PRVNÍ)

SAECULUM – UPROSTŘED LESŮ ZAČÍNÁ BOJ
O ŽIVOT...

Lionel Messi už ve svých 24 letech ovládl klub FC
Barcelona a v současnosti vládne celému fotbalovému
světu. Na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 dovedl
Argentinu sice jen ke stříbrným medailím, ale rozhodně
chce víc, chce se neustále zlepšovat a nic ho při tom
nezastaví.

Strávit pět dní v hlubokém lese a zkusit žít jako ve
středověku vypadalo jako výborný nápad. Bastian by si
však tento zážitek v klidu odpustil. S účastí na výpravě
souhlasil jen kvůli své lásce Sandře.
Parta dobrodruhů se vydává na cestu i přesto, že místo,
kde chtějí tábořit, bylo kdysi prokleto.

MŮJ MILÝ DENÍČKU – JASNĚ, ŽE JSEM NEJLEPŠÍ!
Jsem Jamie a už nikdy nedopustím, abych dostala
k narozeninám místo roztomilého štěněte skákací tyč!!!
Taky se mi vůbec nelíbí, že MOJI nejoblíbenější kapelu
považují za SVOJI nejoblíbenější i všichni ostatní. Proč se
po mně opičí?

BRIDGET JONESOVÁ – BOX 1-3
Neodolatelná Bridget zůstává prostě neodolatelně svá
při všem, co dělá. Ať už hledá partnera, píše filmový
scénář, nebo třeba vychovává děti.

Všechny tři díly jedné z nejoblíbenějších erotických
trilogií. Temný, smyslný, strhující a lechtivý příběh
váženého profesora Gabrielava plaché studentky Julie.
Vážený profesor Gabriel Emerson a plachá studentka
Julie vás zavedou na území zákazné lásky. V trilogii
Gabriel spolu milenci projdou Peklem i Očistcem… čeká
na ně na konci příběhu vytoužený Ráj?

DOTEK ANDĚLA

COOBOO
FRAGMENT

X.Y.Z.

GABRIELOVA TRILOGIE BOX 1-3

Patnáctiletá Amy se v sobě příliš nevyzná. Má problémy
s rodiči a nejraději by se před celým světem někam schovala.
Aby získala podpis zpěváka Matta M., musí překonat svoji
nesmělost. Zvládne to, ale z osobního setkání s Mattem je
velmi zklamaná. Ukáže se, že její vysněný idol je arogantní
sobec, který se neumí chovat.

CHTĚLA BYCH BÝT
SPONTÁNNÍ MÁMA
Operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová je žena, která stojí nohama
pevně na zemi. Lecčíms si prošla, o to víc si teď váží svého štěstí. Manžela
– podnikatele Radka Tögela a krásného a zdravého synka Adriana. Jak se
Andrea těší na první Vánoce, které stráví ve třech?

KDYŽ JSME SE POTKALY TĚSNĚ
PŘED VAŠÍM PORODEM, ŘÍKALA
JSTE, ŽE JSTE REALISTKA A NA
SVĚT SE NEDÍVÁTE RŮŽOVÝMI
BRÝLEMI, NEČEKÁTE, ŽE MATEŘSTVÍ BUDE PROCHÁZKA
ROZKVETLÝM SADEM. JAKÁ JE
SKUTEČNOST OPROTI PŘEDSTAVÁM?
Mateřství mě zaskočilo, ale spíš pozitivně. Čekala jsem, že všechno bude
mnohem horší a náročnější. Ale máme
krásné a pohodové miminko, které
v noci spí a je moc hodné. Šok, i když
v tom dobrém slova smyslu, jsme měli
hned po jeho narození. Tím, že se narodil císařským řezem a byl velký, vůbec
nebyl zmačkaný, ale od první chvíle byl
krásné a souměrné miminko. Porod byl
pro mě krásným zážitkem, od první vteřiny jsem k malému pocítila ohromnou
lásku. A tím, že je klidný a pohodový
a pláče jenom, když ho bolí bříško, protože je velký jedlík, nemám důvod být
nějak nervózní nebo nejistá. Možná je
to i tím, že jsme s manželem na sebe
napojení a krásně se doplňujeme a vycházíme si navzájem vstříc. A Adrian to
z nás cítí. O péči o malého se naprosto přirozeně střídáme, Radek je skvělý
táta. Proto se mi nestává, že bych byla
unavená, nevyspalá, ve stresu. Už jsme

si našli rytmus, který nám vyhovuje.
Trochu jsem se bála, že se budu ploužit jako stín a budu trpět nedostatkem
spánku, ale nic takového nezažívám.
Zatím.

NEŽ SE VÁM SYNEK NARODIL,
O JEDNO MIMINKO JSTE PŘIŠLA.
MĚLA JSTE PROTO VĚTŠÍ OBAVY,
CO BY SE VŠECHNO MOHLO
STÁT?
První tři měsíce těhotenství jsem se
hodně sledovala a měla strach z toho,
abych znovu nepotratila, jako před rokem. A klidně to přiznám, stejně jako
to, že jsem se po téhle nešťastné události psychicky sesypala. Byl to smutný
zážitek, ale i takové bohužel patří k životu. Naopak si říkám, že o takových
věcech by se mělo mluvit víc, aby byly
ženy co nejvíc informované. Kdybych já
tehdy věděla to, co vím teď, co jsem si
načetla a zjistila od lékařů, ale i od dalších lidí, byla bych v lepším psychickém
stavu. Tvrdím, že příroda je mocná a ví,
co dělá, co má zastavit a co podpořit.
První měsíce jsem tedy byla trochu nejistá, ale pak mé obavy ustoupily a já
si těhotenství užívala. A protože jsem
neměla žádné problémy, mohla jsem
až skoro do devátého měsíce ještě koncertovat nebo se účastnit charitativních

akcí. A teď po Adriankově narození
mi k tomu, abych byla klidná, pomáhá
spousta přístrojů, od monitoringu dechu, po různé odsávačky a ohřívačky,
papírové plenky. Musím říct, že moderní doba péči o miminko hodně usnadňuje, dřív to muselo být mnohem složitější.

JSTE VELMI POZITIVNÍ
A TEMPERAMENTNÍ, COŽ LIDI
NABÍJÍ ENERGIÍ. KDE SE VE VÁS
TA ENERGIE A TEMPERAMENT
BEROU?
Občas přijdu domů, lehnu si, manžel
mě přikryje dekou a já odpadnu stejně
jako náš malý, v tu chvíli by ve mně temperament každý hledal marně. (smích).
Ale myslím, že temperament jsem zdědila po rodičích. Mám velmi pozitivního
a veselého otce, který se v životě s lecčíms musel poprat a nic ho nezaskočí.
Dokáže hodně věcí obrátit v žert, jen
tak se z něčeho nesloží. Myslím, že to
jsem zdědila po něm. I maminka je
ženská do nepohody, nezdolná, takový
držák. A má povaha je daná i výchovou,
já i má sestra Denisa jsme byly vychovávané s optimistickým náhledem na svět,
tak abychom prožívaly emoce. Lidi ode
mě očekávají, že budu pozitivní. Kdybych se na veřejnosti nebo při práci

s kolegy tvářila naštvaně a protivně, asi
bych brzy skončila. Každý to zná z vlastní zkušenosti. S lidmi, kteří k práci, ale
třeba i k problémům přistupují s nadhledem a pozitivně, se každému mnohem lépe pracuje a jim dá každý člověk přednost. Povolání mi dělá radost
a nabíjí mě, což se také odráží v mém
chování. Možná by to jednoduše vyjádřilo rčení: Chovej se k ostatním tak, jak
bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. Kéž
by se toho drželi všichni. Jak snáz by se
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nám žilo.

ŘÍKÁTE, ŽE S MANŽELEM SE
KRÁSNĚ DOPLŇUJETE A JSTE NA
SEBE NAPOJENÍ. JAK JSTE JEDEN
DRUHÉHO OVLIVNILI?
Asi v každé rodině je někdy trochu
bouřlivo, i my si doma občas řekneme
něco méně příjemného. Jsme k sobě
hodně upřímní a i negativní věci si říkáme na rovinu. Stejně jako na každé
jiné rodiny, i na nás někdy dolehnou

starosti. Ale my s manželem se opravdu
skvěle doplňujeme, on je ta má druhá
půlka, kterou jsem celý život hledala.
Jsou chvíle, kdy se naše pohledy na určitou situaci různí, což bývá zajímavé.
Jsme každý úplně jiný, já jsem umělec,
člověk empatický a hodně citlivý, ale
zároveň zodpovědný. On je spíš pragmatický realista. Já jsem se díky němu
stala poměrně zdatnou řidičkou, jeho
jsem přivedla k tomu, že už není tak
pragmatický a vyloženě ateista. Nevnu-

z dvojice idealista a bohém, i když já
jsem takový ukázněný bohém, a druhý
když stojí nohama pevně na zemi. Manžel vlastní fitko a podniká také v oboru
pohonných hmot.

JAK NA VÁS PŮSOBÍ OBDOBÍ NA
PŘELOMU LISTOPADU A PROSINCE, ČAS PŘED ADVENTEM?
Mám moc ráda toto období a Vánoce
vůbec. Loňské byly plné očekávání, byli
jsme zasnoubení a trávili je jen sami
dva s manželem. Ty letošní budou jiné,
poprvé je strávíme s naším synkem, moc
se na ně těším.

JAK VZPOMÍNÁTE NA VÁNOCE,
KTERÉ JSTE TRÁVILA S RODIČI
A SESTROU NA MORAVĚ?

cujeme si navzájem své názory, bereme
jeden druhého takového, jaký je, ale
společný život způsobuje, že se přirozeně ovlivňujeme.

VĚŘÍTE V BOHA?
Ano, já jsem věřící. A díky mému přístupu k víře jsem přivedla muže ne
k tomu, aby se také stal věřícím, ale aby
víru akceptoval, aby se trochu jinak díval na věci mezi nebem a zemí, smířil
se s tím, že v životě občas nastávají si-

tuace, které nelze rozumově vysvětlit.
Díky tomu, že na ně změnil pohled, se
mu jejich vnímání posunulo. On je sice
pragmatický, ale zároveň velmi vnímavý. Je dobře, že na bázi duchovna jsme
se protnuli.

V JAKÉM OBORU VÁŠ MUŽ
PODNIKÁ?
Díky bohu nepodniká v uměleckém
směru, umělce už bych nechtěla. Pro
výchovu dítěte je dobré, když je jeden

Jsme rodina, která si hodně potrpí na
tradice, tak jsme tyto svátky slavili se
vším všudy. Zpívali jsme koledy, zdobily
jsme se sestrou stromeček, těšily se na
dárky, peklo se u nás hodně cukroví,
měli jsme vždycky salát, rybu, polévku.
Dodnes z těch vzpomínek žiju a chtěla bych, aby podobné Vánoce zažíval
i můj syn.

A VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ?
Moje dětství bylo trochu složitější. Rodiče se brali po poměrně krátkém vztahu. Museli se brát, já už jsem byla na
cestě. Tenkrát byla jiná doba, dnes je
běžné, že spolu dva lidi čekají dítě, ale
svatbu neřeší. Proto byly začátky mého
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dětství trochu náročné. Rodiče pracovali a stavěli dům v Brně, a aby na něj
vydělali co nejrychleji peníze, byla jsem
hodně u babičky a u dědy. Vzpomínám
si na své pocity, když odjížděli a mě nechávali u prarodičů, jak mi bylo líto, že
mě neberou s sebou, že mě opouštějí.
Dneska je chápu, nemohli jinak, neměli to jednoduché, ale jako dítě jsem

šek přečte, já pak podle toho vyběhnu bleskově do obchodu a koupím, co
zvládnu.

BUDETE PÉCT VÁNOČNÍ
CUKROVÍ?
Určitě budu. Ne proto, že bych si tak
moc potrpěla na sladké, ale aby to
doma zavonělo a navodilo krásnou vánoční atmosféru.

nu bych ráda natočila s Filharmonií
Hradec Králové své nové cédéčko pod
taktovkou světového dirigenta Leoše
Svárovského. Novou roli budu studovat
v březnu, a to v opeře Boris Godunov,
pod taktovkou mého šéfa Petra Kofroně. Práci si velice vybírám, protože se
chci první měsíce opravdu co nejvíce
věnovat synovi a rodině. Koncerty a vystoupení na jevišti mi dávají mnoho radosti a euforie a já mohu tyto aspekty
pak předat i svému synovi, což mi dělá
velkou radost. Já dám hodně na svůj
instinkt. A ten mi před narozením syna
říkal, že všechno bude dobré, všechno
přichází v pravý čas, věci se dějí tak, jak
mají. Věřím tomu a jsem klidná, ale určitě nastanou i chvíle, kdy budu úzkostlivá matka, přeci jen už mi není dvacet.

JAKÁ MÁMA BYSTE CHTĚLA
BÝT?
Doufám, že budu především pohodová
matka. Chtěla bych být hlavně spontánní, máma kámoška, která zvládne
péči o dítě a taky bude moct ještě trochu zpívat. Uvidím, jak obojí skloubím.
Udělám pro to maximum a věřím, že
to půjde. A taky bych chtěla být veselá máma, která se se synem bude smát.
Nemám ráda lidi, kteří se berou příliš
vážně, neumí přiznat svou chybu, aby
nepřišli o rodičovskou autoritu.
Andrea Kalivodová se narodila 24. 11. 1977 v Kroměříži. Vystudovala brněnskou
konzervatoř a HAMU v Praze. Již během studií spolupracovala s různými operními scénami, absolvovala stáž ve Vídni. Zúčastňovala se různých pěveckých soutěží, v roce 2001 získala například 1. cenu nadace Emmy Destinové v Londýně, díky
níž s úspěchem vystoupila ve vyhlášené Covent Garden. Od roku 2003 působí tato
operní pěvkyně – mezzosopranistka jako sólistka Národního divadla v Praze, kde
jsme ji mohli vidět v rolích Dulciney nebo Carmen a dalších rolích. Pravidelně koncertuje v celé Evropě, několikrát zpívala v Japonsku nebo USA. V roce 2011 vydala
debutové album Cestami lásky. Je provdaná za podnikatele Radka Tögela, kterému
31. října porodila synka Adriana.
z toho občas bývala smutná. Na druhou
stranu mi to dalo hodně do života, nebyla jsem žádný mamánek. Já bych ale
chtěla, aby můj syn tyto pocity neměl,
aby měl vždycky jednoho rodiče doma
a nikdy se mu po nás nestýskalo. Proto
jsme s manželem rádi, že my už máme
něco vybudováno a nemusíme řešit existenční starosti.

UŽ ZAČÍNÁTE KUPOVAT
VÁNOČNÍ DÁRKY?
Vůbec ne. Píšeme dopisy a dáváme je
Ježíškovi za okno. Takže až si je Ježí-
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MÁTE PLÁNY, KDY SE VRÁTÍTE
DO PRÁCE?
Jak se říká: Když chcete pobavit Boha,
sdělte mu své plány. Sem tam občas někde vystoupím nebo se zúčastním nějaké akce. Můžu si dovolit od malého na
tři hodinky odejít, protože jak už jsem
řekla, manžel funguje jako skvělý táta.
V prosinci mě čeká několik koncertů,
například vystoupení na mimořádném
vánočním koncertu v Betlémské kapli
v Praze, nebo 16. prosince v Besedním
domě v Brně. Také se velmi těším na vánoční koncert na zámku Kozel. V led-

CHTĚLA BYSTE, ABY MĚL
ADRIANEK SOUROZENCE?
Opět mě napadá to rčení o bohu a lidských plánech. Čím jsem starší, tím víc
přistupuju k podobným prohlášením
s velkým respektem. Ten náš prcek se
nám krásně povedl a je možné, že za
dva roky se rozhodneme a pořídíme mu
sourozence, abychom naše štěstí znásobili. Ale možná ne, možná všechnu lásku, kterou v sobě máme, dáme jenom
jemu, budeme se mu věnovat na tisíc
procent. Co my budeme chtít, ale toho
nahoře stejně nezajímá. Člověk spoustu věcí může ovlivnit, ale některé jen
do určité míry. Proto v současné chvíli
nevím, jak na tuto otázku odpovědět.
Věřím, že mi v daný čas opět napoví má
intuice.
Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová a archiv A. Kalivodové
Make-up Monika Navrátilová
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

ANDREA TÖGEL
KALIVODOVÁ

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Chtěla bych být spontánní máma
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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.

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

JAK ZHUBNOUT
PO VÁNOCÍCH
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