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Navzdory tomu, že ještě v polovině 
listopadu teploty vesele vystoupaly nad 
20 stupňů a my si připadali, jako by se 
mělo každým dnem vrátit jaro, dnes 
ráno nás přivítala ladovská zima.  Děti se 
začaly houfně těšit na vánoční prázdniny, 
dospělí plánovat výlet na lyže do hor, 
který najednou začal vypadat vcelku 
lákavě. Vánoční výzdoba, která už zdobí 
náměstí a přilehlá prostranství, dala vše-
mu pohádkové kouzlo. Pojďme se tedy 
společně těšit na kouzelný vánoční čas, 
který nás čeká a při tom si přečíst nějaké 
zajímavé články.
Určitě doporučuji začít rozhovorem 
s Janou Strykovou o tom, jak právě ona 
prožívá Vánoce. Poté, budete-li mít chuť, 
pokračujete napříč našimi vánočními 
nápadníky - poradíme vám, jak vybrat za-
jímavou hračku, že zajímavým vánočním 
dárkem může být kosmetika, stejně 
jako balíček pro zdraví. Podíváme se na 
překvapení pro vaše chlupaté mazlíčky 
a řekneme si i něco zdravém vánočním 
vaření. Samozřejmě nebude chybět ani 
tradiční vánoční soutěž.

Tak šťastné a veselé a na shledanou 
v novém roce

Editorial
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Těhotenství

Čekáte miminko a nevíte si s tím tak úplně rady?  Potom právě pro vás je tu 

předporodní kurz...

TAKÉ NAVŠTĚVUJETE 
PŘEDPORODNÍ KURZ?



Kurzy mohou být určené přímo jen že-

nám nebo i  párům. Záleží jen na vás, 

kterému z nich dáte přednost. Přináše-

jí ucelené informace, většinou řazené 

podle jednotlivých témat. Každou ho-

dinu se s  porodní asistentkou probírá 

nové téma. A to se skládá z teoretické 

a praktické části. 

OBVYKLÁ TÉMATA KURZU: 
Seznámení

Těhotenské změny

Životospráva

Oblékání

Sport - cvičení

Sebepojetí

Dýchání

Partner u porodu

Úlevové polohy

Porod

V  kurzu předporodní přípravy se sice 

nedozvíte, jak bude probíhat právě váš 

porod, ale můžete získat dostatek in-

formací a praktických dovedností, aby 

byl jeho průběh co nejhladší a  abyste 

si z  něj odnesly co nejvíce pozitivních 

vzpomínek. Podle výzkumů byly nej-

spokojenější s průběhem svého porodu 

ženy, které měly dostatek informací 

o svých možnostech - například o polo-

hách v  1. a  2. době porodní a  dalších 

způsobech úlevy při kontrakcích. V kur-

zu můžete najít spřízněné duše i  pro 

pozdější setkávání po porodu. Návštěva 

kurzu společně s partnerem vám může 

pomoci začít mluvit o tématech, kterým 

jste se dosud vyhýbali (např. pomoc, 

kterou od něj v průběhu porodu a po 

porodu očekáváte), a snížit riziko kritic-

kých situací ve vašem vztahu v období 

vstupu do rodičovství. Užitečné jsou 

i informace o kojení a péči o miminko 

a nácvik poloh pro porod společně s re-

laxací.

Nakonec, podle různých studií rodí 

připravené rodičky snadněji a  rychleji 

a  díky kontaktu na nové kamarádky 

z  kurzu, se kterými mohou sdílet své 

pocity, mají menší předpoklad poznat 

co je poporodní blues a deprese. Nemy-

slíte, že je to dost důvodů, proč se na 

svou velkou chvilku dobře připravit?

Foto: Schutterstock.com
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Termín porodu se blíží, je čas nachystat tašku do porodnice. Tašku je dobré mít 

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. 

ABYCH NĚCO NEZAPOMNĚLA ANEB 
CO ZABALIT S SEBOU DO PORODNICE
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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 uvá-

dějí, co vše vám poskytnou zdarma bě-

hem vašeho pobytu jak pro děťátko, 

tak pro vás, ale vždy je lépe přibalit 

raději nějakou tu věc navíc, než abyste 

pak musely honit novopečeného tatín-

ka. Ten by totiž v návalu radosti z pří-

chodu vašeho potomka na svět nemu-

sel 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 rod-

ného listu miminka. To ale znamená, že 

vám ho nezašlou poštou, ale musíte si 

ho vyzvednout (dají ho i tatínkovi). 

Svobodné rodný list a  pokud chcete, 

aby se mimi jmenovalo po tatínkovi, 

tak je třeba předem zajít na matriku, 

kde se sepíše prohlášení o  tom, jaké 

jméno bude dítě používat (dohoda 

o  jméně dítěte), jinak dostane mimi 

jméno po matce a  bude se to muset 

„dovyřídit“ po porodu.

Průkazku pojištěnce

Porodní plán, pokud jej chcete použít

POTŘEBY DO PORODNICE PRO 
MIMINKO: 
jednorázové pleny (asi 30 kusů)

látkové pleny (asi 3 kusy)

dětské hygienické vlhčené ubrousky

mycí přípravek, krém, olejíček vše urče-

né 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

Nakonec nezapomeňte mít stále na 

telefonu osobu, která s  vámi ten váš 

„velký den” včetně porodu bude absol-

vovat a držet vás pevně za ruku, když 

vám nebude zrovna do zpěvu! A  ne-

zapomeňte se s  prostředím porodnice 

seznámit - nejlépe osobně! 

Text: Jana Abelson Tržilová , 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: naseporodnice.cz, vasedeti.cz
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Již 10 let vám přinášíme čistě 
přírodní produkty bez obsahu 

škodlivých chemických látek. Na 
www.bez-chemie.cz naleznete 

širokou nabídku kosmetiky, 
drogerie, textilu a potřeb pro 

celou vaši rodinu.

Zdravý život
bez chemie
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Narození miminka je výjimečnou událostí a měla byste na ni být náležitě při-

pravena. Pravda je taková, že seznam všech potřebných věcí není zrovna krátký 

a bez něj snadno na něco zapomenete. 

VÝBAVIČKA 
PRO MIMINKO



Očekáváte narození potomka a nevíte 

si rady, čím vším byste pro jeho příchod 

měla býv vybavena? Snad vám pomů-

že následující seznam. Samozřejmě ale 

musíte zvážit roční období - letní mimi 

bude mít výbavičku poněkud „odleh-

čenější” než zimní. Pokud se tedy vaše 

mimi chystá na svět v létě, dle vlastního 

uvážení proškrtejte ty zimní kousky. 

Snad každý koupí něco zbytečného, co 

nikdy nevyužije - bohužel tohle nikdy 

neodhadnete dopředu - protože každý 

rodič  a  každé miminko je jiné, takže 

univerzální rady neexistují. Pokuste se 

nekupovat ihned, když vám někdo do-

poručí „něco úžasného”. Zkuste se na 

„úžasnou věc” (ať už je to  cokoli) in-

formovat u více lidí. Věřte, že tak dost 

ušetříte a  hlavně nebudete mít doma 

jednu skříň plnou „úžasných nepouži-

tých věcí”. Hodně věcí se dá dokupovat 

tak říkajíc „za pochodu” až po poro-

du, nicméně nutný základ je dobré mít 

doma, protože se může stát, že se doba 

než se po porodu dostanete do obcho-

du trošku protáhne a pak musí vše „za-

chraňovat” nakupující tatínek .

BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE
Ve vaší výbavičce by rozhodně nemělo 

chybět náledující: 10 ks body, triček, 

košilek (kombinace, jak co komu vy-

hovuje - taky zvážit roční období) 5 ks 

bavlněných dupaček, 2 ks sametových 

nebo froté dupaček, 1-2 ks kombinéz-

ka, 2 ks bavlněných mako čepiček, 1 

ks teplá zimní čepička + rukavičky, 3-4 

ks kabátků, mikinek, svetříků,  3 ks 

spacích kombinéz, ale zpočátku stačí 

dupačky 2-4 ks ponožky, capáčky 1 ks 

bavlněných rukavic (mimo letní mě-

síce) 2 ks ortopedických kalhotek na 

pleny - jsou super pro případ „široké-

ho balení”. Dalšími nutnostmi jsou: 

postýlka, kočárek, autosedačka, lehát-

ko, chůvička pro dálkový poslech mi-

minka, vanička nebo kyblík, lehátko 

do vaničky (pokud si hned netroufnete 

na koupání ve vaničce plné vody, které 

mají miminka většinou raději), přeba-

lovací podložka, kojící polštář (bez něj 

jsem se obešla), pleny, čistící ubrous-

ky, 20-60 bavlněných plen (záleží na 

tom, jestli se rozhodnete používat pou-

ze papírové, látkové nebo kombino-

vat - v případě, že budete na zadeček 

používat pouze jednorázové, budete 

potřebovat cca 20 bavlněných jako 

ochranu při ublinknutí, pod hlavičku, 

podložku při přebalování atd.) Dále si 

nezapomeňte pořídit: 3 osušky (1 froté, 

2 tetra), 4 žíňky (2 bílé na obličej, 2 ba-

revné na tělíčko), 2 zavinovačky s vlož-

kou nebo rychlozavinovačky, 1 deku do 

kočárku 1 fusak do kočárku, případně 

i  do autosedačky, 1 přikrývku do po-

stýlky + polštářek (velmi tenký),  2 po-

vlečení do postýlky, 2-3 prostěradla do 

postýlky, 1 podložku pod prostěradlo 

(není absolutně nutná - někdo ji vyu-

žije až při tréninku spaní bez plínek), 

mantinel, nebesa, držák nebes - může 

a nemusí být - záleží od vkusu mamin-

ky, buničité tampony (čtverečky), vato-

vé tyčinky (pokud chcete mít jistotu, že 

mimi nezraníte, kupte  ty anatomicky 

tvarované), nůžky nebo kleštičky na 

nehty, kartáček na vlásky, digitální tep-

loměr - speciální dětské mívají ohebnou 

špičku, se kterou nehrozí zranění, tep-

loměr do vany, odsávačku na hleny. 

KOSMETIKA 
Důležité jsou i  kosmetické přípravky. 

Těch alespoň zpočátku používejte ra-

ději méně, nejlépe hypoalergenní z lé-

kárny. Velmi důležitý je krém ošetření 

opruzenin a bolavých bradavek, líh pro 

novorozence - na ošetření hojícího se 

pupíčku,  borová voda na očička. Použi-

tí těchto přípravků ale raději konzultuj-

te se svým pediatrem. V létě se neobe-

jdete bez opalovacího krému s vysokým 

faktorem, ideálně takového, který se 

nevstřebává do pokožky.  Na zimu se 

pak vybavte krémem k ošetření pusin-

ky - proti větru a mrazu. Miminku take 

budete muset přizpůsobit praní a  po-

užívat jen prášky pro citlivou pokožku 

určené pro děti. Aviváž z počátku raději 

nepoužívejte a prádlu vždy přidejte ex-

tra máchání navíc. 

Koupě dudlíku je na zvážení každé 

maminky, já osobně dudlíky doporuču-

ji. Miminku neškodí, naopak ho utiší. 

Na bolesti bříška, pokud nepomohou 

masáže, můžete vyzkoušet speciální 

kapky nebo tzv. rektální trubičku, kte-

rou seženete ve zdravotnických potře-

bách. Názory na její použití se různí, 

její použití každopádně konzultujte se 

svým lékařem. Dále budete potřebovat 

láhev - velkou a malou, kartáč na mytí 

lahví a dudlíků, později hrníček.  A dále 

na trhu existuje spousta pomocníků, 

věciček, které nejsou přímo nutné, 

ale rozhodně se hodí. Jako například 

zmiňovaný kojící polštář, cestovní po-

stýlka, ohrádka, šátek na nošení mi-

minka, chůvička pro dálkový poslech 

dítěte,monitor dechu ( hlavně pro ne-

donošená miminka nebo pro mimin-

ka s  poruchami dýchání), jednorázové 

podložky. Je toho hodně a bez sezna-

mu se něco snadno zapomene. Vyjde to 

i  na dost peněz, proto doporučujeme 

“vybavovat” se postupně a nenechávat 

vše na poslední chvíli, aby to pro vás 

nebyl takový finanční šok. Pořídit si mi-

minko není zrovna levnou záležitostí, 

ale věřte, že to stojí za to. Tak hodně  

štěstí.   

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock. com
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Když maminky navrhují ...

Testováno v  ve Strojírenském 
zkušebním ústavu, s.p.www.gmini.cz

Chystáte výbavičku pro miminko?
Hledáte dárek pro vaši kamarádku?
Chcete kvalitní kočárek či postýlku 

na dovolenou?

VŠE A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE 
VÁM NABÍZÍ ZNAČKA GMINI

PrOVĚřENÁ KVAlITAPrOVĚřENÁ KVAlITA

15-1173_Inzerce_Gmini_Grand_210x148.indd   2 24.11.2015   15:35:59

Rychlozavinovačky

Přebalovací tašky na kočárek

 Nechte si poradit, navštivte studio Aesthetic s.r.o., Praha 4 Braník Ke Krči 39, info@aesthetic.cz, 777 212 333!

Prostěradla do kočárkuRychlozavinovačky/deky 2v1 Kojící polštáře, fixační válce

Za osedačekvinovačky do aut Fusaky zimní, rukávníky

Chystáte výbavičku?

 -10%
kód:TEH16

Ložní výbava Kompletní výbavička

Český tradiční výrobce AESTHETIC 
zosobňuje to nejlepší z nabídky fusaků, 
doplňků ke kočárku a novorozenecké 

výbavy již od roku 2002!
AESTHETIC neusnul na vavřínech 

a stále vyvíjí nové výrobky, 
které mají skvělý funkční design a kvalitu.

Ba co navíc, můžete si zvolit 
libovolnou barevnou kombinaci!

Vyzkoušejte si ...

www.aesthetic.cz

Využijte jednorázové slevy na první objednávku
platnost do: 31.12.2016
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Vánoce máme za dveřmi a tudíž aktuálně řešíme, co by udělalo radost našim 

dětem. Stavebnice, panenka, koloběžka? Pokud se jedná o batolata, snadno se 

jim do vkusu strefíme, u starších dětí už je to mnohem složitější…

HRAČKY 
A ZASE HRAČKY…
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Dokonale propracované modely i  po-

divně zdeformované postavy, figurky 

všech seriálových hrdinů, plyšáci po 

autonehodě, sliz v  plechovce… Nikdy 

v minulosti nebyla nabídka hraček tak 

široká, reklamní „masáž“ dětí a rodičů 

tak intenzivní jako dnes. A nikdy nebyly 

estetické nároky na hračku tak prapo-

divné.

HRAČKY, KTERÉ SI DNEŠNÍ DĚTI 
PŘEJÍ
Kdo si hraje, nezlobí. Ovšem víme, jaké 

hračky si přejí dnešní děti? Oční bulvy 

s  věrně vykreslenými žilkami a  čočkou 

mírně zakalenou. Třesoucí se sulcovitá 

hmota jedovaté barvy a  na první po-

hled neznámého určení. Věrně vyve-

dení odporní brouci a  pavouci. Smra-

ďoši, hit minulých sezon, šířící delikátní 

vůně, čím nechutnější, tím lepší. Stroj 

na výrobu umělých nudlí z nosu a jiné-

ho slizu... Psi s  vážným hydrocefalem, 

hlavička velikosti tenisáku, očička jen 

o  malinko menší, jakoby zbytek těla 

patrně během vývoje zakrněl. Nebo 

roztomilé šité hračky s jizvou místo očí 

nebo úst či jinak deformované. 

Ne, neocitli jsme se v  domě hrůzy na 

matějské pouti, ani v panoptiku vosko-

vých figurín. Tyto „esteticky hodnotné“ 

předměty a  s nimi mnoho dalších mů-

žeme obdivovat, kdykoli si uděláme ex-

kurzi do nejbližšího hračkářství. 

Někdy ale může být té ošklivosti pří-

liš. Třeba takové zvířátko s  vyhřezlými 

vnitřnostmi je něco, co do dětského 

světa vážně nepatří. V  plyšových zví-

řátkách děti obvykle vidí kamaráda 

na mazlení. Hračky se zobrazení smrti 

a krutosti určitě není to, co by měly děti 

dostávat k narozeninám nebo pod stro-

meček.

Na jednu stranu vládne mezi výrobci 

hraček nepopiratelná snaha vyrobit 

hračky co nejroztomilejší, nejsladší 

a  nejrůžovější. Nikdy neměla zvířát-

ka tak veliká očička, tak třpytivé hřívy 

a  nevydávala tak podmanivé zvuky. 

Pejsci umí sami běhat a štěkat. Mimin-

ka nečůrala, netekly jim slzy a nezpíva-

la tak půvabně jako ta dnešní. Zároveň 

jsou ale mnohé dnešní hračky natolik 

dokonalé, natolik realistické až natura-

listické, že skoro ztrácejí onu přidanou 

hodnotu hračky.

Nedávají totiž dítěti možnost, aby je 

používalo univerzálněji, se zapojením 

fantazie. Postavička Harryho Pottera 

a  jeho přátel, či jiných filmových bo-

jových hrdinů je více méně použitelná 

především pro hru na Harryho Pottera 

nebo předvedení nejznámější pasáže 

filmu. Těžko poté použít hračku jako 

pana výpravčího nebo tatínka k panen-

ce „mamince“.

 

DŮLEŽITÉ HRAČKY PRO NAŠE 
DĚTI
Hračky by měly rozvíjet kreativitu a lo-

gické myšlení dítěte - stavebnice všeho 

druhu, motorické hračky, kostky, logic-

ké hry, hudební nástroje, knihy a další. 

Samozřejmě panenky, panáčci a  zví-

řátka. Hračky, se kterými se děti se učí 

sociálnímu cítění, lásce ke svým bližním 

i společenskému životu (chování).

Dítě je takovým „smyslovým průzkum-

níkem“. Děti se učí nejen tím, že my jim 

něco povídáme, ale i  jejich vlastními 

zkušenostmi a  pocity. Cílem smyslové 

výchovy je dát dítěti možnost získat 

jasné a vědomé informace z prostředí, 

díky jeho smyslům a  tím mu umožnit 

poznávat okolí a  svět hlouběji a  přes-

něji.

Samozřejmě není v našich silách ochrá-

nit děti před vším. Dopad reklamy a vý-

voj dnešních hraček je však neúpros-

ný. Ano, vždy se snažíme splnit všechna 
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Odměňte své děti za vysvědčení a motivujte je k ještě lep-
ším výsledkům v novém pololetí dětským tabletem GoGEN 
MAXPAD z nové řady, která je nyní ještě výkonnější a navíc 
obsahuje vzdělávací aplikaci „Jdu do školy“. Nejvyšší model 
tabletu pak zahrnuje i zábavnou hru karaoke. Tablety jsou 

určeny dětem ve věku 3 – 10 let.

CO ZA VYSVĚDČENÍ?
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ TABLET MAXPAD!

Tablety mají rychlý a výkonný 4 jádrový procesor, přední i zadní kamerku a dávají rodi-
čům plnou kontrolu nad tím, jaké aplikace mohou děti využívat a kolik času s přístrojem 
stráví. Lze v nich vytvořit až čtyři dětské profi ly, které můžete samostatně spravovat. Bě-
hem chvilky se tablet umí navíc proměnit na plnohodnotný „dospělácký“ model s ope-
račním systémem Android 4.4.  Pro pohodlí dětí a bezpečné držení je tablet zasazen do 
silikonového pouzdra.

Více informací o tabletech na www.maxipes.cz  

GoGEN MAXPAD7 G4 
– malé rozměry, ideální na cesty
Cena od: 2 299 Kč (euronics.cz)
Vzdělávací tablet GoGEN MAXPAD7 
G4 bude díky svým malým rozměrům, 
s úhlopříčkou displeje 18 cm, ideálním 
společníkem na cestách. Můžete jej 
pořídit v růžové nebo modré barvě.

račním systémem Android 4.4.  Pro pohodlí dětí a bezpečné držení je tablet zasazen do 

Nová řada tabletů GoGEN MAXPAD 
obsahuje aplikaci Jdu do školy
Nová řada tabletů GoGEN MAXPAD 
obsahuje aplikaci Jdu do školy

Více informací o tabletech na www.maxipes.cz  

GoGEN MAXPAD9 G3 – karaoke, s kterým to rozjedete
Cena od: 3 499 Kč (kasa.cz)
Tablet GoGEN MAXPAD9 G3 nabízí nejen řadu zmíně-
ných vzdělávacích her, ale oproti ostatním modelům má 
navíc i funkci karaoke, přímo stvořenou pro všechny malé 
zpěváky a zpěvačky. Součástí balení je i mikrofon. Tablet 
má displej s úhlopříčkou 23 cm. Pokud má vaše dítě rádo 
zelenou, potěší ho tablet právě v  této nově dostupné 
barvě. Pořídit jej ale můžete i v modré nebo růžové.

Tablety nabízí celkem 11 zábavných výukových aplikací v češtině, mezi kte-
rými najdete například početní úlohy, logopedii nebo výuku anglických 
slovíček. Samozřejmostí je i české menu.

maxipes fik.indd   1 27.11.2015   18:13:10



přání a  tužby našich dětí,  ale jsme to 

přece jen my, dospělí, rodiče, kteří tu 

či onu hračku koupíme… U školáků už 

mnohé neovlivníme, batolata si ale bu-

dou hrát s tím, co pro ně vybereme.

Pojďme se tedy podívat na sedm pra-

videl, která by měla platit při nákupu 

hračky pro naše nejmenší. 

1. Položte si otázku:  Jaká je ta 

správná hračka, kterou bychom 

mohli dítěti koupit?

Jaký je účel hračky? Má podněcovat 

dítě k tomu, aby bylo na bříšku, nebo 

k  tomu, aby sedělo? Je určena do po-

stýlky, do kočárku, nebo do auta? Hle-

dáte hračku, která bude rozvíjet jemné 

motorické dovednosti jako například 

ovládání rukou a  prstů? Nebo spíše 

hrubou motoriku, jako je například ob-

racení se, či zvedání hlavičky? 

Nechejte si doporučit osvědčenou hrač-

ku od vašich přátel, kteří mají dítě v po-

dobném věku. Je to skvělá příležitost 

k tomu, aby si dítě hračku vyzkoušelo, 

a  tak velmi rychle uvidíte, zda hračka 

děťátko zaujala nebo ne. Nezanedba-

telným zdrojem informací je také in-

ternet a stránky, které se věnují malým 

dětem a  hračkám. Mnohé z  nich mají 

rozdělené hračky podle věku, pro kte-

rý jsou vhodné, důležité jsou detailní 

obrázky, a také reference rodičů, kteří 

již hračku koupili a mají s ní zkušenos-

ti. Avšak mějte na paměti, že hračka, 
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která je oblíbená u  nějakého děťátka 

nemusí být oblíbenou hračkou pro vaše 

děťátko... I když šance jsou trošku vyšší.

2. Ověřte si, zda hračka splňuje 

bezpečnostní standardy

Bezpečnost, je při výběru hračky na 

prvním místě. V tomto nikdy nedělejte 

žádné kompromisy. Při koupi hračky si 

musíte být jisti, že jednoznačně splňuje 

bezpečnostní normy. 

Všichni renomovaní výrobci hraček 

musí své produkty testovat, aby měli 

jistotu, že hračky splňují bezpečnostní 

normy. V  Evropě je znakem této kon-

troly značka CE. Pokud hračka nemá 

na obalu značku CE, nemáte jistotu, 

že byla testována, a že splňuje bezpeč-

nostní normy. Může se to stát zejména 

v  USA (tam označují splnění bezpeč-

nostních standardů značkou ASTM 

F963), kde výrobci nemají povinnost 

označit obal hračky uvedenou značkou. 

Všimněte si, zda není na obalu upozor-

nění, že hračka není vhodná pro děti 

do 3 let. Takto zvyšujete pravděpodob-

nost, že hračka pro vaše děťátko bez-

pečná.

3. Udělejte si vlastní test 

bezpečnosti

Předtím, než dáte hračku do rukou dě-

ťátku, prověřte si následující:

Trvalost: Protože děti velmi rády házejí 

hračky na zem, musí být proto vyrobe-

ny z  pevného, nerozbitného materiá-

lu. Vše co je křehké nebo má tendenci 

se snadno zlomit nebo rozbít na malé 

kousky, představuje pro vaše dítě riziko 

pořezání. Právě proto je důležité klást 

důraz na kvalitní plasty nebo jiné pev-

né materiály. Zdá se vám, že je hračka 

dostatečně kvalitní? Výběrem hračky 

známé značky zvýšíte pravděpodob-

nost, že je kvalitní, trvalá a bezpečná.

Malé části: Miminka a malé děti pozná-

vají okolní svět tak, že hračky zkoumají 

ústy. Pokud jsou na hračce malé části, 

které může dítě snadno odlomit nebo 

rozkousnout v  pusince, nebezpečně 

se zvyšuje riziko spolknutí a  udušení. 

Máme na mysli například oči nebo malé 

knoflíky u panenek nebo plyšových zví-

řátek. Pokud je to byť jen trošku mož-

né, vyzkoušejte, zda malé části drží na 

hračce pevně.

Provázky, tkaničky: Nikdy nekupujte dí-

těti hračku s tkanicí, stužkou nebo pro-

vázkem delším než 12 cm. Při takovéto 

délce už hrozí, že si děťátko omotá šňů-

ru kolem krku a mohlo by se zaškrtit.

Dlouhé "vlasy" nebo "chlupy":  Měk-

ké a  chlupaté hračky s  dlouhými vla-

sy nebo srstí, která se může snadno 

vytrhnout, jsou pro děti do jednoho 

roku nebezpečné. Děťátko by mohlo 

chlupy vdechnout nebo sníst, čímž by si 

ucpalo dýchací cesty. Vylučte tedy hrač-

ky s  dlouhou "srstí" a  upřednostněte 

s kratšími chlupy, ale i zde se přesvědč-

te, že drží pevně a nedají se vytrhnout.

Bezpečné uložení baterií: Pokud zvažu-

jete koupi hraček na baterie, ujistěte 

se, že jsou baterie bezpečně uloženy 

a  uzavřeny na místě, které může být 

otevřeno pouze dospělou osobou. Po-

kud by se dítě dostalo k bateriím, moh-

lo by je spolknout, nebo si je strčit do 

nosu. Také prověřte, zda není otevřený 

přístup k elektrickým drátkům, které by 

byly v dosahu dítěte.

Měkké hračky: Prohlédněte si pozorně 

materiál a sešití měkkých hraček. Mate-
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riál musí odolat natahování, stlačování 

a hodu hračky. Švy musí vydržet několik 

praní. Před tím, než hračku koupíte, si 

prostudujte instrukce k  čištění a praní 

hračky. Hračku bez těchto instrukcí ur-

čitě nekupujte.

Prověřte velikost hračky: Dobrou zkouš-

kou na zjištění nebezpečné velikosti 

hračky je možnost vložit ji do prázdné 

krabičky od filmu. Pokud se do krabič-

ky vejde, je nebezpečná, protože je pro 

dítě příliš malá a hrozí riziko spolknutí.

4. Vyberte hračku, která je vhodná 

pro věk vašeho dítěte

Při koupi vybírejte hračky, které jsou 

vhodné pro věk vašeho děťátka. Hrač-

ka, která je příliš složitá a  určená pro 

větší děti může děťátko frustrovat 

a  naopak hračka jednoduchá určená 

pro mladší děti, se mu může zdát nud-

ná. Například třídění 3 tvarů bude pro 

dvouleté dítě už nezajímavé a nudné, 

přitom roční dítě se touto hračkou 

může na dlouhou dobu zabavit. Na 

druhé straně třídění 9 různých tvarů 

bude pro dvouleté dítě výzvou a bude 

ho to bavit. Také berte ohled na věk 

miminka při výběru velikosti hračky, ze-

jména u prvních chrastítek a prostřed-

cích na kousání při prořezávání zoubků. 

Je vhodné upřednostnit menší a  lehčí 

hračky, aby je miminko bez problémů 

udrželo a mohlo si s nimi hrát.

Správně zvolený typ hry, která zaujme 

vaše dítě, se bude zároveň promítat 

v  jeho rozvojových schopnostech. Na-

příklad pololetní miminko bude mít 

radost z  hraček, které může zkoumat 

ústy, a také které vydávají po zatřesení 

zvuk. Roční děťátko už upřednostní ak-

tivity vkládání a vykládání, jako napří-

klad výše uvedené vkládačky. Děti také 

mají rády hru na schovávanou (ne kla-

sickou, ale ve formě objevení a zmizení 

předmětů), čímž se učí pochopit stálost 

předmětů. Jsou fascinované hrou, kde 

mohou schovávat a  nacházet, vkládat 

a vybírat, nebo otevírat a zavírat. Pro-

to hračky, které umožňují takovou hru, 

budou vhodné pro dítě ve věku jedno-

ho roku. 

Nedržte se striktně věku, který je uve-

den na obalu. Někteří výrobci uvádějí 

přesný věk, jiní doporučují větší věkové 

rozpětí.

5. Prověřte si možnosti hry 

s hračkou

Hračky, které poskytují více možností 

zábavy, zvyšují šanci, že budou u dítě-

te oblíbené a bude si s nimi hrát déle. 

Často jsou možnosti hry vyobrazeny na 

obalu hračky.

6. Přečtěte si informace o hračce

Na internetu nebo na obalu hračky na-

jdete množství informací, které doporu-

čujeme pečlivě si přečíst. Výrobce větši-

nou uvádí informace o způsobu použití 

hračky, o věku, pro jaký je vhodná, nebo 

jaké schopnosti pomáhá rozvíjet.

7. Uvědomte si, že hračka má být 

vhodná pro vaše dítě a  nikoli pro 

vás.

Nevylučujte hračku jen proto, že se 

vám zdá nudná. Vaše děťátko má jiné 

potřeby, schopnosti a preference. Mno-

ho dětí si rádo hraje tutéž hru dokola 

a zkouší si při ní nabyté schopnosti. Na 

druhé straně, pokud se vám hračka vel-

mi líbí, je pravděpodobné že svým nad-

šením ovlivníte i děťátko. 

Při koupi hračky byste měli vzít v úva-

hu, že každé dítě je jedinečné a upřed-

nostní jinou hračku. I  přesto, že jsou 

potřeby děťátka rozděleny do jednot-

livých fází jeho rozvoje, stále má dítě 

i  své jedinečné potřeby. Některé mi-

minka se rády dívají na pestrobarevné 

předměty, jiné dají přednost hračkám, 

které vydávají zvuky. Pokud koupíte 

hračku třídění tvarů pro své jednoleté 

dítě a  ono o  hračku neprojeví zájem, 

nebuďte z  toho zklamaní. Je možné, 

že po krátké době přece projeví zájem 

a bude si s ní hrát, nebo pokud ne, mož-

ná upřednostní jiný typ hračky. Když 

budete přemýšlet nad tím, jaká hračka 

zaujme vaše dítě, je dobré ho sledovat 

při hře s více hračkami, kde zjistíte, kte-

rý typ ho nejvíce zaujme.

Zdroj: nasenavody.cz, jenzeny.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Rodina

Během vánočních příprav bychom rozhodně neměli zapomenout 

ani na naše domácí mazlíčky, kteří s námi sdílejí každodenní 

koloběh života a dávají nám spoustu lásky a radosti. Pokud ale 

uvažujeme o pořízení nového mazlíčka právě k Vánocům, musíme 

si uvědomit, že živý tvor není dárek, který nás za pár dnů či týdnů 

omrzí, ale závazek na několik let…

DÁREČKY
PRO MAZLÍČKY
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Samozřejmě péče o  domácí zvíře po-

může učit naše děti zodpovědnosti 

a pravidelnému plnění povinností, ne-

lze však očekávat, že je vždy splní na 

sto procent. I  za nejzodpovědnějšího 

potomka pod sluncem budeme muset 

občas zaskočit, aby naše zvířátko bylo 

s námi zdravé, šťastné a spokojené.

ČEKÁME ŠTĚŇÁTKO
Základní výbava pro pejska by měla být 

připravená podobně jako pro miminko 

ještě předtím, než si štěňátko přinese-

me domů. Pejsek prospí až 16 hodin 

denně, takže velice důležitou součást 

jeho výbavy představuje pelíšek. Na 

trhu je velký výběr, od měkkých textil-

ních přes vyztužené molitanem až po 

proutěné košíky, které ale nejsou prak-

tické na údržbu. Každý pes potřebuje 

misku na potravu a  na vodu, kterou 

musí mít k  dispozici 24 hodin denně. 

Nejlepší misky jsou s gumovou podlož-

kou, které nekloužou, nedají se převrh-

nout a snadno se čistí. Zcela nevhodné 

jsou skleněné.

Žádný majitel psa se neobejde bez 

obojku a vodítka. Pro štěně je nejvhod-

nější jednoduchý hladký obojek, podši-

tý měkkou plstí. Také vodítko postačí 

zprvu jednoduché, nepříliš dlouhé. Sa-

monavíjecí jsou nevhodné pro nácvik 

chůze u nohy. I  ten nejpřátelštější pes 

má mít svůj náhubek, který nesmí nikde 

tlačit nebo dřít. Pokud nechceme štěně-

ti obětovat zařízení bytu, musíme mu 

včas dopřát vhodné hračky. Hlavním 

kritériem při výběru by měl být materi-

ál, speciální „psí“ hračky jsou odolnější 

než dětské. Pokud jde o krmení, se psy 

je to jako s malými dětmi – ne všechno, 

co jim chutná, jim také prospívá. Zdro-

jem zdraví a  duševní pohody je tedy 

pouze nutričně vyrovnané a  současně 

chutné krmivo.

VÝBAVIČKA PRO KOTĚ
Pokud si chceme pořídit kočku, počítej-

me s  tím, že počáteční výbava je rela-

tivně nákladná záležitost. Musíme se 

na to ale dívat pozitivně - v budoucnu 

už budeme kupovat jen krmivo a  ste-

livo. Misky potřebuje kočička tři - na 

vodu, granule a na „mokré“ jídlo. Když 

máme koček víc, měly by na mokré jíd-

lo mít každá svou, na vodu i  granule 

může být společná. Naprosto nezbyt-

nou součástí kočičí výbavy je toaleta. 

Na výběr máme z krytých a nekrytých. 

Kryté jsou dražší, ale lépe zadrží pach 

a kočka při zahrabávání nerozhází steli-

vo okolo. Nekryté zaberou méně místa 

na výšku, ale budeme častěji zametat. 

Také budeme potřebovat lopatku na 

čištění. Ohledně steliva máte na výběr 

z více druhů - kamenné hrudkující a ne-

hrudkující, dřevité, silikon. Silikon má 

nespornou výhodu v tom, že absorbu-

je pachy. Pokud máme doma někoho 

s alergií, vždy bychom měli upřednost-

nit antialergenní stelivo.

Přepravku budeme potřebovat v  ka-

ždém případě, přinejmenším kvůli 

cestám k  veterináři. Můžeme pořídit 

standardní plastovou, skládací látko-

vou tašku či proutěný koš. Kočka oce-

ní různé plyšové myšky, pěnové míčky, 

peříčka na prutu či mávátka a podob-

ně. Velmi se osvědčuje laserové ukazo-

vátko, za nímž se kočky ochotně honí, 

a mají tak dostatek pohybu. K broušení 

drápků je nutné škrabadlo, v opačném 

případě hrozí, že použijí vybavení do-

mácnosti. Můžeme zvolit i vícepatrové 

odpočívadlo, na němž může kočička 

i  spát. Pelíšek není nutný, kočka bude 

spokojená i  na křesle nebo na gauči, 

pokud ho ale koupit chceme, máme na 

výběr z  klasických polštářků, krytých 

kukaní či boudiček. V neposlední řadě 

budeme potřebovat i krmení, tedy gra-

nule a konzervy či kapsičky.
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INZERCE

100 % bavlna
Materiál

100 % merino vlna
Podšívka

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

Délka
90 cm, 120 cm

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.

NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ !

SP merino 210x140_Sestava 1  4/15/15  11:06 PM  Stránka 1
KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.

MALIČKOST. ROMANCE Z ČASU GENETIKY. Vychází nová kniha Markéty Baňkové, 
autorky bestselleru Straka v říši entropie oceněného Magnesií Literou.

Co se ve vašem životě změnilo díky úspěchu Straky v říši entropie a získání Magnesie Litery?
Byla to radost. Ale i závazek. Další knihu jsem neplánovala, ale tohle jsem brala jako 
výzvu: zkus to ještě jednou. Tak dobře. Každý se snažíme dělat něco užitečného.

Proč čtenáři čekali tak dlouho na vaši novou knihu a jak vás napadl právě tento námět?
Myslíte, že je pět let dlouho? Neřekla bych, když je třeba knihu doladit do detailů. Já 
ji ani celou dobu nepsala, nejdřív jsem se snažila o biologii co nejvíc naučit. Vždycky 
mě zajímala. Chodila jsem na přednášky na pražskou přírodovědeckou fakultu, 
absolvovala jsem online kurz Úvod do biologie univerzity MIT. Online kursy jsou 
ve vzdělání hudba budoucnosti, mimochodem. Text vznikal tak akorát dlouho. A k 
tomu výtvarná část, v knize jsou mé ilustrace. Zase jsem se díky nim oklikou vrátila 
k tomu, co jsem studovala na Akademii výtvarných umění, ke kresbě založené na 
realismu. Oba náměty – vědecké prostředí i to umělecké – se v knize propojují.

V čem se liší Maličkost od vaší předchozí knihy?
Je to víc beletrie. Věkem pro teenagery a dospělé. Novela o studentovi přírodově-
decké fakulty, ale objeví se tam anatomický ústav, lékaři, galerie, modelky, hypnóza, 
zloději… Nostalgická groteska o příbuzenských vztazích, lásce, smrti, o pravěkých 
motivech našeho jednání, která nám samotným zůstávají skryty. Myslím, že o tomhle 
se dá odlehčenou formou bavit lépe.

Vydávat podobný typ knih vyžaduje jistou fascinaci tématem. Píšete tedy knihy hlavně pro sebe, 
nebo chcete zájmem „nakazit“ i svoje čtenáře?
Píšu o tom, co mně samotnou nejvíc zajímá a tak, jak mi to připadá nejlepší. Zda to 
čtenáře chytne nebo ne, zda se knížka povede nebo ne, už je ve hvězdách, ale my-
slím, že samo zaujetí tématem je základní nezbytná dispozice. Ovšem, moc si přeji, 
aby má Maličkost čtenáře “nakazila”. Připravila jsem ji poctivě, až hnidopišsky, jak mi 
bylo občas v žertu vytýkáno. Ale věci se mají dělat pořádně, a nejen co se týká knih.



OD MYŠKY PO KRÁLÍČKA
Vhodné podmínky a  dostatek času 

a péče potřebují i všichni hlodavci, od 

křečků přes morčata a  osmáky až po 

potkany a zakrslé králíky. Nejdůležitěj-

ší je vybrat vhodné obydlí. Nejčastěji je 

používána klec, na trhu existuje širo-

ká škála velikostí a barev. Je vzdušná, 

snadno se čistí i přenáší, dobře se k ní 

upevňují napáječky a  další nezbytné 

drobnosti. Nevýhodou může být cena, 

nebezpečí průvanu či vyhazování po-

destýlky. V  plastovém boxu na zvířát-

ka sice netáhne ani z něj nevypadává 

podestýlka, ale je hůř větratelný, takže 

ho musíme častěji čistit, aby v něm ne-

byla příliš vysoká vlhkost. Akvárium má 

podobné výhody a nevýhody jako plas-

tový box. Problém bývá s  upevněním 

napáječky a čištění je mnohem nároč-

nější. Ideální je kotec, vyrobený na za-

kázku. Lze ho i vhodně zakomponovat 

do vybavení bytu. Nevýhodou je vyšší 

váha, což se však dá vyřešit například 

kolečky. Jako podestýlka jsou nejvhod-

nější hobliny, seno se spíš podává jako 

potrava, pokud možno každý den. Po-

užít můžeme i různé kočkolity, dřevené 

pelety, kukuřičné podestýlky či dřevi-

tou vlnu. Opět v  případě pochybností 

vhodnější v úpravě pro alergiky.

VYBÍRÁME KLEC
Správný výběr klece pro papouška 

je velmi důležitý, zamysleme se, ko-

lik času v ní stráví – v noci, když jsme 

v práci, nemáme pro něj právě čas atd. 

Proto je velmi důležité, aby se cítil 

v kleci komfortně a aby byla bezpečná. 

Při pořízení papouška se jedná o  nej-

větší investici, proto se vyplatí výběru 

věnovat dostatek času a  neorientovat 

se pouze podle ceny. Materiál, z něhož 

je vyrobena, musí být zdravotně nezá-

vadný. Zcela nevhodné je pozinkované 

pletivo, případně železný materiál bez 

dodatečné povrchové úpravy. Zinek 

i  rez jsou pro papoušky toxické a mo-

hou způsobit i  smrt. Rozteč mezi drá-

ty musí být maximálně tak velká, aby 

mezi ně nemohl pták strčit hlavu. Síla 

drátu je dána velikostí papouška a jeho 

sílou v zobáku. Například pro žaka sta-

čí 4 milimetry, ale pro aru či kakadu je 

nutný průměr 6 milimetrů.

Minimální velikost je taková, aby pa-

poušek mohl pohodlně roztáhnout 

a  protřepat obě křídla najednou. Ide-

ální klec má horizontální i  vertikální 

mříže, aby po nich pták mohl šplhat, 

čímž se zabaví a  zároveň procvičuje 

svaly. V kleci by neměla být špatně do-

stupná místa, která se nedají důklad-

ně vyčistit. Rošt i zásuvka by měly být 

snadno vyjímatelné bez otvírání kle-

ce, dvířka dostatečně velká, abychom 

z  ní mohli papouška snadno vyjmout. 

Klec vybavíme dostatkem různorodých 

hraček, aby si mohl hrát a být aktivní. 

Svůj koutek k hraní by měl mít i mimo 

klec. K tomu účelu jsou nabízeny stoja-

ny v železném, nerezovém i dřevěném 

provedení. Zvlášť dřevěné stojany jsou 

velmi dekorativní a současně přírodní.

TERÁRIA A AKVÁRIA
Výběr terária přímo závisí na druhu 

a počtu zvířat, která v něm budou žít. 

Nejpraktičtější jsou sice litá z  čirého 

skla, jsou však k  dostání pouze v  ma-

lých velikostech. Většina terárií je lepe-

ná nezávadným lepidlem. Na trhu jsou 

k  dostání terária se základní výbavou 

pro konkrétní druh obyvatele, nebo 

taková, do nichž musíme většinu příslu-

šenství dokoupit. Své terárium bychom 

měli vybavit tak, aby dělalo radost ne-

jen nám, ale hlavně svým obyvatelům. 

Rozhodně se neobejdeme bez osvětlení 

a s dekoracemi bude život uvnitř hned 

veselejší. Hodit se budou také misky, 

podestýlka či pinzeta.

Pokud si chceme pořídit akvarijní rybky, 

i pro ně musíme vybírat „bydlení“ pře-

devším podle jejich velikosti a  počtu. 

Mnoho lidí tvrdí, že pestré rybky, ladně 

plující lesem vodních rostlin, jsou lepší 

než televize. Akvarijní technika je na 

vysoké úrovni, založit krásné akvárium 

proto zvládne každý. Potřebnou tech-

nikou kompletně vybavené akvárium 

pořídíme od dvou do deseti tisíc, podle 

velikosti a provedení. Akvarijní rostliny 

a běžně chované rybky jsou pak překva-

pivě levné. Proto je dobré na začátku 

investovat víc do velikosti nádrže. Ne-

jen že bude vypadat lépe a dá mnohem 

větší možnosti pro chov rybek, ale také 

se snáze udržuje. U akvária neplatí, že 

čím menší, tím méně práce, ale naopak. 

Uvnitř skleněných stěn je třeba vytvořit 

prostředí s přírodní rovnováhou, a to je 

mnohem snazší ve stolitrové, nežli v tři-

cetilitrové nádrži. Kvalitní vybavení, 

jako je výkonný čisticí filtr, dobré osvět-

lení s časovým spínačem a topné těleso 

s  termostatem zajistí bezproblémový 

chod. Snadno pořídíme i další pomůcky 

pro čištění nádrže, jako je klasický od-

kalovací zvon s hadičkou či škrabky na 

odstraňování řas, a samozřejmě i speci-

ální krmiva a přípravky na úpravu vody. 

Pokud chceme opravdovou lahůdku 

mezi akvárii, můžeme si založit akvári-

um mořské. Je sice náročnější na údrž-

bu, ale výsledný efekt stojí za to.

Text: Gabriela Koulová, 

foto: Schutterstock.com
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Originální oblečení vyráběné s láskou v České republice
kompletní sortiment značky lazzzy najdete na:

www.lazzzy.cz

více jak 100 barevných kombinací
mikiny, kalhoty, čepice, ponožky

pro mamky, tatínky i děti
české kvalitní výrobky

a vše skladem!

Termín pobytu: 1.12.2015 – 30.4.2016
Lázeňský pobyt: pobyt na 2 dny – 1 noc
 (od pondělí do čtvrtku)
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: plná penze, včetně salátového bufetu, 
 moučníků a příloh
Lázeňská péče:    
• 1x aromaterapeutická masáž (záda)
• 1x lázeň s esencí svařeného vína       
• 1x ovocný celotělový zábal (švestka)
• 1x regenerační zábal na ruce
Bonus:
• poukázka na sklenku svařeného vína v Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 2.105,- Kč/osoba*

Lázeňský pobyt nebo balíček lázeňských procedur – to je
TEN SPRÁVNÝ DÁREK, který padne každé postavě, hodí se pro 

každý věk a objednáte jej jednoduše na www.msene.cz 

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.

• aroma masáž zad
• Bylinková koupel z Lázní Mšené
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku již od 670,- Kč

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

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

Zimní sen

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

www.msene.cz

Aroma balíček 



Bagmaster
Klasická aktovka Bagmaster dobře sedí na zádech dítěte. Velká kapsa 

pomůže školákovi v organizaci sešitů a reflexní prvky zajistí bezpečnost 

školáka při špatné viditelnosti.

NOVINKA Bezlaktózový Meggle Cottage cheese
Meggle přichází s bezlaktózovým cottage cheese pro všechny ty kteří 

se potýkají s poruchou trávení laktózy. Obsah laktózy je u tohoto 

produktu 0,01%. Cottage cheese je přírodní nezrající sýr z tvarohu  

a  smetany, známý svou hrudkovitou konzistencí, která je dobře patrná 

právě u Meggle. Pro nízký obsah tuku a díky vysokému obsahu bílkovin 

je doporučován lidem držící různé 

diety a pro sportovce. Ideální je nejen 

za studena,ale i do salátů nebo v teplé 

kuchyni.
Více informací na www.meggle.cz  

nebo www.cottage-cheese.cz

Acidofilní mléka, tedy kysané mléčné výrobky obsahují probiotické kultury - 

Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacteria, Streptococcus Thermophilus.

Mlékárna Valašské Meziříčí vyrábí acidofilní mléka přírodní s obsahem tuku 

3,6% nebo v příchutích jahoda malina či cereálie s obsahem tuku 3%.

Vysoušeč 

obuvi teplouš
Tuzemský výrobek je 

určen široké veřejnosti 

k vysoušení a tempe-

raci všech typů obuvi, 

ať už se jedná o spor-

tovní obuv nebo obuv 

určenou k běžnému 

dennímu použití. Mezi jeho nesporné přednosti patří jednoduchost,  

nízký objem i hmotnost a zanedbatelná spotřeba. Čtyřletá záruka je 

garancí kvality zpracování a použitých materiálů.

www.teplous.eu

Limitovaná edice  

POM-BÄR Sněhulák  

zábavné zimní mlsání
Malí i velcí milovníci POM-BÄR se mají 

letos v zimě na co těšit. Tradiční křupa-

vé medvídky v zimních měsících na pul-

tech obchodů doplní limitovaná edice  

POM-BÄR Sněhulák. Stejně jako medvídci 

POM-BÄR Original, i sněhuláci mají jem-

nou solenou příchuť.

Myslete na své blízké a věnujte jim vánoční dárek, 

který potěší děti i dospělé – Narosan borůvkový.  

Doplněk stravy s ovocnými šťávami, pylovým  

extraktem, vitaminy a minerálními látkami, který 

pokrývá zvýšenou potřebu železa a 100% denní 

potřebu vitaminů.

Pro více informací kontaktujte některého z našich 

odborných poradců, navštivte www.justnahrin.cz 

nebo volejte bezplatnou linku 800 31 32 33.

www.millaminis.com
NAJDETE VE VŠECH DOBRÝCH HRAČKÁRNÁCH

  Zdravotně nezávadný  
materiál od 0+

  Rozvíjející jemnou  
dětskou motoriku

 Poroste společně  
 s vašimi dětmi

Stavebnice  
pro nejmenší



Potěšte své blízké šálkem lahodného čaje
Společnost Teekanne pro vás na toto zimní období připravila hned dvě dárkové 

balení čajů s originálními hrnečky. Znalce kvalitního zeleného a bílého čaje jistě 

potěší dárková kazeta obsahující tři balení exkluzivních čajů SechaRoyal, White-

TeaRedBerries a Zen Chai. Milovníky osvěžujících nápojů, které také zahřejí, na-

opak nadchne balení obsahující ovocné čaje v příchutích „Ginger and Lemon“, 

„MagicMoments“ a „Fresh Orange“. Zachumlejte se do teplé deky a vychutnej-

te si šálek lahodných čajů Teekanne v poklidu vašeho domova.

Další příchutě čajů a tipy na čajové recepty najde na www.teekanne.cz

Zase obálka pod stromečkem?! To je nuda. Ale nemusí, i Ježíšek totiž může 

být COOL. Když si nevíte rady s vánočním dárkem pro vaše blízké, zkuste místo 

bankovek strčit do obálky předplacenou COOL kartu, rozhodně tak nešlápnete 

vedle. Např. ČSOB a Era letos nově nabízejí dobíjitelnou platební kartu, se kterou 

si obdarovaný může koupit v obchodě či na internetu přesně to, co si přeje nebo 

potřebuje. A pokud bude chtít, může si peníze jednoduše vybrat z bankomatu. 

A když ji nabitou darujete dětem, můžete nejen vy, ale i celá rodina v průběhu 

roku na kartu zasílat dětem kapesné. Vždy, když dítě kartu použije, pak dosta-

nete informační SMS. Dárek tak bude celoroční a výdaje dětí budete mít pod 

kontrolou.

BUĎTE I NA VÁNOCE COOL A DARUJTE 

PENÍZE ORIGINÁLNĚ

Soutěžte s Kubíkem a získejte vynikající ovocné 

svačinky a voucher na dobrodružnou jízdu v Kubí-

kově dětském oddílu ve vlacích LEO Express
Cestování s dětmi vlakem? Od teď už je to hračka! Kubíkovy dětské oddíly 

v LEO Expressu nabízejí skvělé pohodlí! V Kubíkově dětském oddílu vlaků 

LEO Express na cestující rodinky čeká jednoduchý nástup 

s kočárkem, přebalovací pult, ale také vitamínová svačinka 

zdarma nebo tablety k zapůjčení.
Soutěžní otázka:

Do kterého města se můžete vydat Kubíkovým dětským 
oddílem? 

• do Ostravy 
• do Plzně 
• do Liberce
Správnou odpověď posílejte na soutez@inpg.cz, heslo Kubik

Vyhrajte balíček produktů v péči o chodidla od 

značky Scholl
Každodenní nošení uzavřené a neprodyšné obuvi našim nohám nijak zvlášť 

neprospívá. Chodidla nás po celém dni bolí, jsou nateklá a naše paty vypadají 

jako vyprahlá poušť bez jediné kapky vody. Udělejte si zaslouženou přestávku 

po dlouhém dni a dopřejte svým nohám skutečnou péči. Vždyť pracovaly zrovna 

tak pilně jako vy! Vyhrajte elektrický pilník a hydratační 

krém na chodidla od značky Scholl a nechte se hýčkat.

Soutěžní otázka:

Za kolik vteřin se vstřebá Esenciální hydratační krém – 

Scholl Velvet Smooth?

A) 5 vteřin  B) 180 vteřin  C) 60 vteřin

Odpověď naleznete na www.scholl.cz, posílejte ji na 

soutez@inpg.cz, heslo Scholl

Koupelové potěšení pro nejmenší ratolesti!
V setu za výhodnou cenu dostanete:

• dětský župan – žlutá kačena - velikost cca 3-5 let  -výška 80-100 cm 

• mycí rukavice bavlna – ramie – vzor medvídek

• koupelová sůl

• mýdlové konfety do koupele

• mycí žínka

Krab Kája
Děti si při pronásledování kraba Káji užijí tolik legrace! Krab Kája je 

vybaven senzorem pohybu, takže když se k němu děťátko přiblíží, krab 

Kája uteče. Vesele se posouvá do strany a přitom klape klepýtky a hraje 

hudbu. Krab Kája děti podpoří v pohybu. Protože se Krab hýbe zprava 

doleva po pokoji 

a hraje veselou 

hudbu, děti ho 

budou nadšeně 

pronásledovat, aby 

se nepřestal hýbat.

Dětská outdoorová kamera 

GoGEN MAXIKAMERA – NOVINKA!
Děti si často a rády hrají s dospěláckou elektronikou, kterou mohou 

snadno rozbít nebo omylem přenastavit. Outdoorová kamera GoGEN 

MAXIKAMERA s motivy oblíbeného Maxipsa Fíka je ale velikostí a 

jednoduchým ovládáním přímo ušitá na míru dětským ručkám. Natočí 

s ní během roku nekonečně zážitků a snadno pořídí i fotky.  Ke GoGEN 

MAXIKAMEŘE dostanete držák na kolo a na přilbu, univerzální pouzdro 

a vodotěsné pouzdro, 

díky němuž můžete 

přístroj používat do 

3 metrů pod vodní 

hladinou. 

Více na www.maxipes.cz 

www.adonis.cz
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Vánoce se kvapem blíží a my začínáme propadat depresi, co hezkého komu 

vybrat. Dříve než si ovšem řekneme co, měli bychom vědět kde a popřípadě 

jak...Vítejte ve vánočním nápadníku!

TIPY NA
VÁNOČNÍ DÁRKY
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Možná právě teď sedíte s hlavou v dla-

ních a sepisujete dlouhý seznam. Strej-

da František, teta Agáta, synovec Vin-

cent, sestřenice Běta, bože, to si zase 

nohy ušoupu, než jim něco hezkého 

seženu. Nebo snad ne?

Určitě pomůže, když si, dříve než vyra-

zíte, sednete a napíše seznam toho, co 

vlastně potřebujete. A potom se zamy-

slíte, co je pro vás v danou chvíli nejdů-

ležitější. Dárek od renomované značky? 

Dárek za solidní cenu? Rada prodava-

če? Výběr z bezpečí domova? Máte jas-

no? Potom můžeme vyrazit na nákupy.

HYPERMARKET NEBO DISCONT?
Začneme tam, kdy je to pro běžného 

člověka asi nejobvyklejší – v  kamen-

ném obchodě. Pokud patříte mezi ty, 

kteří si potřebují zboží vyzkoušet a osa-

hat, můžete vybírat v podstatě za čtyř 

možností. Michal Kramer ze společ-

nosti Fields Research, která se zabývá 

průzkumem trhu, říká, že obecně lze 

říci, že hypermarkety lákají zákazníky 

nejen cenou, ale hlavně šíří sortimentu 

a  ostatními obchody v  nákupním cen-

tru. U  diskontu je to cena, která má 

oslovit zákazníky, a  u  supermarketu 

pohodlí při nákupu a umístění jednot-

livých obchodů. Samozřejmě všichni tři 

se snaží zákazníky nalákat na zajímavé 

slevy. Těm bohužel obvykle nemůže 

konkurovat možnost třetí – malé speci-

alizované krámečky. Ty obvykle cennou 

neohromí. Nabízejí ovšem personál, 

který vám zboží představí a pomůže vy-

brat. Což je v mnoha případech ale také 

velmi důležité. 

V tomto předvánočním období se mož-

ná necháte zlákat některou ze zajíma-

vých předvánočních slevových akcí. Díky 

nim hypermarkety porážejí v některých 

případech i internetové obchody, které 

mají jinak pověst nejlevnějších (vyjma 

tržnic se zbožím pocházejícím z takzva-

né šedé ekonomiky). Bezkonkurenční 

ceny potom mívají výrobky vyrobené 

přímo pro obchodní řetězec. Objevují 

se v akčních letácích pravidelně a patří 

mezi ně zboží rozličného sortimentu. 

Od dárkových kosmetických sad až po 

oblíbené hračky.

A CO TAKHLE INTERNETOVÝ 
OBCHOD?
Pokud vám více vyhovuje nakupovat 

z  pohodlí domova, máte v  podstatě 

čtyři možnosti.

• Nejvíce využívanou jsou interne-

tové obchodní domy. Vzhledem 

k tomu, že nezaměstnávají spous-

tu lidí, neplatí vysoké provozní ná-

klady, mohou si dovolit prodávat 

zboží mnohem levněji, často až 

o  20%. Konkurenta internetové 

obchody obvykle nenajdou v  ce-

nách knih, DVD a  CD. I  když, po 

zavedení DVD přibalených k  den-

nímu tisku už ani tam mnohé ti-

tuly nevyjdou nejlevněji… Zboží se 

posílá na dobírku zpravidla poštou 

nebo přepravní společností. Zapla-

tit je možné také převodem z účtu 

nebo kartou, raději jen v  případě 

důvěryhodných obchodníků na 

zabezpečených stránkách tak, aby 

nebyla karta zneužita. Některé ob-

chody jsou členy Asociace pro elek-

tronickou komerci (www.apek.cz), 

která hlídá kvalitu prodeje

• Své místo na trhu už si našly také 

zásilkové služby. Fungují podobně 

jako internetové prodejny, zákaz-

ník si vybírá zboží z tištěného kata-

logu nebo z televizní reklamy (te-

leshopping) a dostane ho poštou.

Výhodou těchto nákupů je pohodlné 

nakupování, možnost vrátit zboží do 14 

dnů bez udání důvodu (pozor vrací se 

cena zboží, nikoli poštovné), doručení 

zboží domů

Nevýhodou je, že někdy zákazník vidí 

zboží až při převzetí a jeho podoba se 

může od fotografie nebo televizní re-

klamy lišit.

• V  neposlední řadě se rozšířila 

i možnost jakýchsi pojízdných ob-

chodů. Některé společnosti prostě 

naloží zboží, objednají si na dva tři 

dny velký dál a  svou nabídku při-

vezou za vámi, abyste vy nemuseli 

nikam daleko.

CO VYBRAT?
Už jsme si tedy řekli, kde a je na místě 

říci si co. O tom, co potěší děti, si poví-

dáme na jiné stránce našeho časopisu. 
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„váš text“

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

www.3KOSHOP.czvánoční dárek
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

99
cokoliv

JMÉNO
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Vaše skleněná lahev. 

„Drinkitka” je stylová skleněná lahev na vodu ručně vyrobená v Česku. Je 
ekologičtější i hezčí alternativou plastových lahví a je překvapivě lehká. 
Neoprenový obal láhev chrání proti rozbití a zároveň udrží obsah chladný. 
Navíc můžete na Drinkitku napsat jméno a věnovat ji jako dárek. 

Drinkitky různých velikostí koupíte od 380Kč na www.drinkit.cz



Zbývá tedy najít to, co udělá radost pod 

stromečkem maminkám, tatínkům, ba-

bičkám, či dědečkům. No, prostě, co by 

si přáli strejda František, teta Agáta, sy-

novec Vincent a sestřenice Běta …

PO ČEM ŽENY TOUŽÍ...
1. Co takhle dárek do domácnosti?

Většina žen je ráda, když má pěknou 

a upravenou domácnost, dá hodně na 

doplňky, a  tak jí určitě udělají radost 

maličkosti, které dodají nový šmrnc 

bytu nebo domku a které ho ještě více 

zútulní. Všimněte si, co v  domácnosti 

zcela chybí, nebo co už pomalu doslu-

huje. Ženu může potěšit nejen nové 

ložní prádlo, ale také drobnější zále-

žitosti jako nové obaly na květináče, 

pěkná váza, obrázky na zeď nebo nové 

nástěnné hodiny. Samozřejmě je však 

nasnadě respektovat vkus obdarováva-

né a barvy v interiéru.

Mnoho tipů na dárky skýtá kuchyň, 

která bývá (pokud není vrchním kucha-

řem muž) malým ženiným královstvím. 

Pěkným dárkem mohou být maličkos-

ti v podobě nové sady nožů a kráječů 

sýra, dekorativní dřevěné prkénko na 

obložené mísy, nerezový lis na česnek, 

palička na maso, lopatka na dorty 

nebo otvírák na konzervy. Vhodné je 

kupovat tyto malé šikovné kuchyňské 

pomocníky vždy od jedné firmy, aby 

k sobě ladily.

Ženu určitě potěší nová sada dóz růz-

ných velikostí, na mouku, cukr, rýži, 

luštěniny a  další ingredience k  vaření, 

designové kořenky na stůl, ale i  větší 

praktické dary v  podobě elektrických 

robotů a  dalších pomocníků při vaře-

ní. A  pokud už dosluhují hrnce nebo 

se rozbil další talíř či hrníček ze sady 

nádobí, je načase pořídit sadu novou. 

I  pekáče, plechy nebo zapékací misky 

do trouby se časem opotřebují.

Také v koupelně se ženy rády realizu-

jí a  zútulňují ji podle svých představ. 

Radost jim může udělat sada dóz na 

tekuté i pevné mýdlo, stojan na zubní 

kartáčky, kelímek a  případně box na 

odličovací tampóny či jiné drobnosti. 

Také sada pěkných froté ručníků najde 

své místo v každé domácnosti, a od věci 

nebudou třeba ani nové koberečky do 

koupelny. Opět se však řiďte barevnými 

odstíny, které v koupelně převládají.

Z  obecnějších věcí, které se hodí do 

domácnosti, jistě neprohloupíte s prak-

tickým ručním minivysavačem. Vždy, 

když se něco rozsype nebo rozlije, malý 

pomocník je ihned při ruce, aniž byste 

museli vytahovat a  skládat velký vysa-

vač.

A pokud si nevíte rady s vánočním dár-

kem pro vaše blízké, zkuste místo ban-

kovek strčit do obálky předplacenou 

COOL kartu, rozhodně tak nešlápnete 

vedle. Díky dobíjitelné platební kartě si 

obdarovaný může koupit v obchodě či 

na internetu přesně to, co si přeje nebo 

potřebuje. A pokud bude chtít, může si 

peníze jednoduše vybrat z bankomatu. 

I ježíšek totiž může být COOL.

2. Nebo snad osobní dárek?

V  některých domácnost ovšem platí 

pravidlo- nedávejte mi dárky, které 

jsou vlastně pro všechny. Tam potom 

s  pomocníky do domácnosti moc ne-

uspějete. I  tak ale zbývá mnoho mož-

ností.

1. kterou ženu by nepotěšila kvalitní 

kosmetika

2. nějaký pěkný kus oblečení také 

jistě není k  zahození. A  pokud si 

nejste jistí výběrem, vždy můžete 

sáhnout po osvědčených dárko-

vých poukázkách

3. nic nezkazíte pěknou knížkou, cé-

dečkem, nebo obrázkem.

4. určitě není od věci ani poukaz na 

lázeňské procedury, případně per-

manentka do fitcentra.

5. radost jistě udělají i dárkové balíč-

ky, které kombinují třeba vitamíny, 

kosmetiku a pěkný šperk.

CO POTĚŠÍ MUŽE 
Na rozdíl od žen asi muže těžko potěší 

nový obal na květináče či nové zrcadlo 

do koupelny nebo do předsíně. Silnější 

polovinu lidstva zaujme pod stromeč-

kem spíše něco, co je určeno nikoliv 

k běžnému životu a k okrase, ale co se 

spíše využije ve volném čase a ke koníč-

kům.

Většině mužů udělá radost elektroni-

ka. Nový DVD přehrávač, televizor, HIFI 

věž nebo doplněk k počítači (tiskárna, 

scanner, optická myš a podobně). Stej-

ně tak můžete obohatit domácí DVD 

- či videotéku o dobrý film nebo doku-

ment. Určitě nic nezkazíte třeba foto-

aparátem - cena těch digitálních je už 

tak příznivá, že je možné ji svým mu-

žům bez obav dopřát.

Je-li muž kutil, bude se určitě dětsky 

radovat z  nové sady nářadí a  dalších 

artefaktů, které využije ve své dílně. 

Nadšeného cestovatele zase zaujme ná-

stěnná mapa všeho druhu do pracovny, 

sportovci můžete pořídit některý z po-

silovacích strojů.

Milovníkovi míchaných koktejlů zase 

uděláte radost šejkrovací sadou či se-

tem pro barmany, tomu, který si spíše 

potrpí na víno, se jistě bude hodit ka-

zeta s  vývrtkou a  různými typy zátek 

a „nalévátek”. Praktický je také stojan 

na víno. Oba pak určitě potěší sada po-

řádných sklenic, do kterých budou moci 

mok nalít - odlišné tvary se samozřejmě 

používají na koktejly, jiné na víno bílé, 

jiné na víno červené a jiné na aperitiv.

Samozřejmě mnohé muže, stejně jako 

ženy potěší i  pěkné oblečení, nebo 

kosmetika. Obzvláště výrobci kosme-

tického zboží jsou si toho plně vědomi 

a mnohé z jejich nabídky je zaměřeno 

právě na muže.

Foto: Schutterstock.com 
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Chřipkový virus si nevybírá - nakazit se může stejně tak malé dítě ve školce, 

dospělý v produktivním věku v práci, těhotná žena v MHD nebo senior 

v nákupním středisku. Lidé z rizikových skupin - hlavně ti s chronickými 

nemocemi a starší lidé jsou chřipkou ohroženi mnohem více. Nemoc pro 

ně může mít i fatální následky. Například pro diabetika, který má zároveň 

kardiovaskulární potíže, představuje chřipka až 240x vyšší riziko úmrtí, pro 

člověka, který bere léky na tlak a je silný kuřák, dokonce 435x vyšší riziko 

úmrtí…

OCHRANA PŘED 

CHŘIPKOU



Chřipka přestavuje nejčastější lidskou 

infekci a dlouhodobě zůstává nejrozší-

řenějším a  nejsmrtonosnějším virovým 

onemocněním. Řada z  nás si chřipku 

stále plete s  běžným nachlazením. 

Chřipka však na rozdíl od běžných vi-

rových infekcí  postihuje každý rok  10 

% světové populace (v  době pandemie 

dokonce 40 - 50 %) a zhruba 500 000 

osob infekci každý rok podlehne.   V ČR 

každoročně onemocní chřipkou  stati-

síce obyvatel a v jejím důsledku zemře 

ročně přibližně  1 500 lidí, což je 2x více, 

než následkem dopravních nehod. 

Lék na chřipku v  podstatě neexistuje, 

v  případě onemocnění léčíme pouze 

symptomy (tlumíme bolest a horečku). 

Infekci ale můžeme účinně předcházet 

pomocí dostupného očkování. 

Chřipkový virus je velmi nestabilní 

a  průběžně mutuje. Ani za stovky let 

si proto lidstvo nedokázalo vytvořit 

byť i  jen částečnou imunitu. Každá 

nová mutace je stejně nebezpečná 

jako ta předchozí a znovu onemocnět 

může i  člověk, který „starou“ chřipku 

v  předchozích letech prodělal. Kromě 

toho se velmi snadno šíří (kapénkovou 

infekcí) a v prostředí přežívá i několik 

dní - je možné se nakazit například při 

obyčejném podání ruky, z  telefonního 

sluchátka, držadla v  MHD, kliky, vypí-

nače, hračky, bankovky apod. Aby toho 

nebylo málo má chřipka tendenci ke 

komplikacím, většinou vážným. Mezi 

primární komplikace patří např. závaž-

ný chřipkový zánět plic, v jehož důsled-

ku i při včasné intenzivní péči umírá až 

polovina pacientů. Mezi další primární 

chřipkové komplikace patří myokardi-

tida, encefalitida nebo meningitida. 

U  starších osob je častou komplikací 

i  sekundární (bakteriální) zánět plic, 

u dětí se zase často vyskytuje bolestivý 

zánět středního ucha nebo zánět ved-

lejších dutin nosních. 

JAK SE POPRAT S CHŘIPKOU?
Základem léčení chřipky je klid na lůž-

ku. Vyvarujte se fyzické námahy a nej-

lépe jen odpočívejte. Přitom popíjejte 

horký čaj s citronem a přeměřujte tep-

lotu. Během chřipky se mohou užívat 

léky pro ztlumení bolesti a snížení tep-

loty, tzv. antipyretika  a analgetika. Při-

chází na řadu, pokud teplota dosáhne 

38°C a výše, nebo pacient trpí bolestmi 

hlavy, kloubů a svalů.

Pokud vás během chřipky trápí ka-

šel,  můžete  nasadit léky podporující 

odkašlávání či léky k  potlačení kašle. 

Nabízejí se ve formě kapek, sirupů, tab-

let nebo ve vodě rozpustných sáčků či 

šumivých tablet a  jsou volně prodejné 

v lékárnách.

Na ucpaný nos nejlépe fungují kap-

ky nebo spreje do nosu. Všechny jsou 

k  dostání v  lékárně i  bez  receptu. Po-

kud si však nejste jisti, který typ léku 

použít, poraďte se se svým lékařem.

Léčbu  je vhodné doplnit dostatečným 

přísunem vitaminů B a C. Konzumujte 

hodně ovoce. Vhodné jsou zejména 

citrusy a  banány. Pomoci vám může 

i med. Dbejte také na správný pitný re-

žim.

OHROŽENI JSOU HLAVNĚ  
SENIOŘI, DĚTI A CHRONICI
Závažný průběh onemocnění a  vážné 

komplikace hrozí zejména seniorům 

nad 65 let, dětem a chronicky nemoc-

ným (zejména pacientům s onemocně-

ním sleziny, srdce a cév, dýchacích cest 

či ledvin a také diabetikům). Nejčastěji 

se chřipkou nakazí děti v  kolektivních 

zařízeních a pak šíří nákazu na dospě-

lou populaci7 (zejména do seniorských 

skupin). Senioři, malé děti a chronicky 

nemocní proto tvoří tzv. rizikovou sku-

pinu obyvatel, pro které je doporučeno 

očkování. Současná proočkovanost naší 

seniorské populace se odhaduje mezi 

10  20 %, podle doporučení Světové 

zdravotnické organizace by ale měla 

být alespoň 75 %.2

A existují i další skupiny obyvatel, kte-

rým je očkování doporučeno. Jedná se 

zejména o těhotné ženy a osoby, které 

s  rizikovými skupinami často přicháze-

jí do styku (rodinní příslušníci, ošetřu-

jící personál - lékaři nebo pracovníci 

v  sociálních zařízeních, příbuzní vážně 

nemocných pacientů a  zaměstnanci 

pracující ve větších kolektivech). Právě 

jejich proočkovanost znamená ochranu 

pro nás všechny. 

Foto: Schutterstock.com
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Děti do tří let bývají často nemocné. Ve většině případů je to normální, protože 

jejich imunita se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha obranyschopnosti, 

kterou je zapotřebí léčit.

SNÍŽENÁ
IMUNITA U DĚTÍ
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Sníženou imunitou se v  klinickém po-

jetí označují poruchy imunitního sys-

tému, které vedou ke zvýšené náchyl-

nosti k  infekcím. V širším pojetí je tzv. 

imunodeficience jakákoliv porucha 

v  procesu imunitní reakce, odpovědi 

organismu proti infekcím, ale též zvý-

šená náchylnost k alergiím, nádorovým 

chorobám či chorobám autoimunitním, 

kdy se v organismu tvoří protilátky pro-

ti vlastním tkáním organismu. U dětí se 

porucha imunity projevuje zvýšenou 

náchylností k  infekcím, které bývají 

opakované, dlouhotrvající, špatně rea-

gující na léčbu, mnohdy s komplikace-

mi a  s  netypickým průběhem. Mimo-

chodem dvakrát častěji bývají postiženi 

chlapci než dívky. U  většiny typů po-

ruchy imunity je nejčastěji postiženým 

dýchací systém, horní cesty, ale i dolní 

cesty dýchací, dále se projevují opako-

vané záněty středního ucha a vedlejších 

dutin nosních, záněty hrtanu. Naopak 

infekce postihující pouze horní cesty 

dýchací nebývají příznakem závažnější 

poruchy imunity. 

NUTNOST IMUNOLOGICKÉHO 
VYŠETŘENÍ 
Prvním projevem poruchy imunity 

může být reakce na očkování proti tu-

berkulóze nebo proti virovým onemoc-

něním. Tam, kde je vyloučena vážnější 

porucha imunity, lze podporovat obra-

nyschopnost organismu zejména v  jar-

ním a  podzimně-zimním období zvý-

šeným přísunem vitaminů, otužovacím 

programem (dle rady lékaře je možné 

se otužovat vzduchem či vodou). V  lé-

kárnách lze zakoupit přípravky na 

zvyšování imunity. Ještě před tím je 

zapotřebí absolvovat imunologické vy-

šetření, protože jejich podáním lze pak 

stimulovat jak žádoucí protilátky tak 

i  nežádoucí protilátky namířené proti 

vlastním tkáním. Proto se všeobecně 

doporučuje tzv. enzymoterapie. Pří-

rodní enzymy obsažené v lécích posilují 

oslabenou imunitu zejména v dětském 

věku, kdy není ještě plně vyvinuta. Pů-

sobením komplexu enzymů se docílí 

příznivého efektu u  virových infekcí 

a  u  bakteriálních, pokud je nutná te-

rapie antibiotiky, tyto rychleji působí, 

zkracuje se interval uzdravení i rekon-

valescence, a to bez možného negativ-

ního působení na organismus možnou 

tvorbou autoprotilátek. Významným 

faktorem, který přispívá k poruše sliznic 

horních cest dýchacích, je kouření v ro-

dině, případně nevhodně používaná 

antibiotika na banální lehké infekce, 

která narušují přirozenou bakteriální 

floru sliznic ive střevním traktu. Nedo-

léčenými, opakovanými respiračními in-

fekty dochází u určitého procenta dětí, 

zejména při dědičné dispozici, k vývoji 

tzv. respirační alergózy. V  tomto pří-

padě již onemocnění probíhá bez ho-

reček, kašel se přesouvá spíše do noč-

ních hodin a při ulehnutí, přes den se 

objevuje pouze při zvýšené pohybové 

aktivitě dítěte. Se zvýšeným dechovým 

nárokem se může objeviti tzv. hvízda-

vé, sípavé dýchání. V  tomto případě 

by si měli rodiče vyžádat vyšetření na 

odborném pracovišti s vyšetřeními plic-

ních funkcí s  vyloučením počínajícího 

astmatu. 

OPOŽDĚNÉ DOZRÁVÁNÍ  
IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opož-

děné vyzráváni imunitního systému. 

Dítě ve školce začne stonat, dochází 

k opakované stimulaci imunitního sys-

tému infekcí a při dostatečné rekonva-

lescenci se dítě tzv. promoří, dochází 

postupně k  poklesu četnosti infektů 

i tíže jejich projevů a dítě nastupuje do 

školy již bez opakovaných zdravotních 

potíží. Pokud dojde k  vyřazení z  ko-

lektivu kvůli infekčnosti prostředí, pak 

je nutno zahájit imunologickou léčbu. 

Bez cílené terapie se u neléčených paci-

entů zdravotní potíže v kolektivu škol-

ních dětí většinou vracejí a  jelikož je 

školní docházka povinná, dítě absolvu-

je léčbu na úkor školní docházky, což se 

zpětně projevuje na zdravotním stavu 

stresem z dohánění učiva.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: miminet.cz, orling.cz
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ZDRAVÝ DÁREK
PŘEDNABITÁ KARTA FRUITISIMO!

pro Vaši rodinu,
blízké, přátele
či kamarády

Zakoupíte v barech Fruitisimo
nebo na e-shopu www.fruitisimo.cz.

Při nabití
 na 1 000 Kč

+100 Kč

 Při nabití
 na 2 000 Kč

+300 Kč

 Při nabití
 na 3 000 Kč

+500 Kč

•	 Glukánek	sirup	je	doporučen	Českou	pediatrickou	společností	jako	doplněk	
	 stravy	pro	děti	již	od	1	roku.
•	 Použitým	zdrojem	jsou	kvasnice	(Saccharomyces	cerevisiae),	které	nemají
	 oproti	hlívovým	betaglukanům	typickou	houbovou	chuť	a	vůni.	Děti	je	proto		
	 mnohem	lépe	snášejí.	
•	 V	sirupu	použitý	betaglukan	je	v	min.	70%	čistotě.	
•	 Sirup	není	záměrně	koncipován	jako	multivitamin,	kde	jednotlivé
	 složky	nemusejí	být	vždy	v	synergii	a	v	dostatečně	účinném	množství.					
•	 Jako	sladidlo	je	použita	fruktóza,	a	tudíž	je	sirup	vhodný	i	pro	diabetiky.	
•	 Má	pomerančovou	příchuť.
•	 Neobsahuje	žádné	známé	škodlivé	konzervační	látky.
•	 Doporučujeme	užívat	nejméně	3	měsíce.

Doporučená cena cca 180,- Kč.
Žádejte ve vaší lékárně.

www.gynpharma.cz
www.glukanek.cz

Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.

Glukánek sirup pro děti od 1 roku



Zdraví

„Hlavně to zdravíčko,“ přejeme si k svátku, k narozeninám, ale samozřejmě 

hlavně o vánočních svátcích. Ale co tedy k Vánocům svým blízkým opravdu 

nějaké to zdravíčko dopřát?

DARUJTE
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VITAMÍNY POTĚŠÍ VŽDY
Určitě nic nezkazíte, pokud svým blíz-

kým darujete dárkovou kazetu s  vita-

míny a minerály. V  této oblasti výrob-

ci myslí zejména na nejmenší, kterým 

k  dárkovému balení přidávají různé 

lákavé dárky. Hodinky, tužky, baterky, 

nebo třeba plyšáčky obdržíte zdarma, 

pokud zakoupíte obvykle dvě krabič-

ky. Dárek tedy potěší nejen tím, že ne-

dostanou chřipku, ale i  tím, že si mají 

s  čím hrát. Ženy dají možná přednost 

variantě balené v  proutěném košíčku 

s hrnkem, případně dárkové kosmetic-

ké taštičce. Stačí si jen vybrat

ZHUBNOUT, ALE JAK?
Výrobci samozřejmě myslí i  na to, že 

v období kolem Vánoc většina žen bo-

juje s  nadbytečnými kilogramy. Sady 

zahrnující čaje, krémy, případně přírod-

ní doplňky zaměřené na hubnutí a boj 

proti striím a celulitidě tedy také nejsou 

na předvánočním trhu výjimkou.

ČAJÍČEK POTĚŠÍ
Bylinkové čaje v  krásných krabičkách, 

často s hrnečky či sítky jistě také potěší 

každého milovníka zdravé výživy. Ne-

říkejte, že by snad mohl čaj na vašem 

vánočním stole chybět. A  pokud patří 

mezi vaše spolustolovníky miminko či 

batole? Pak si jistě vyberete z  pestré 

nabídky čajů granulovaných. 

NEZAPOMEŇTE NA ZUBY
Špatným dárkem určitě není ani elek-

trický zubní kartáček, případně sada 

péče o  zuby, která obvykle zahrnuje 

kartáček, pastu, dentální niť a  ústní 

vodu. Bývá balená v pěkné kosmetické 

taštičce a hodí se určitě každému v ro-

dině.

MASÁŽ JAKO DÁREK
Jistě nezklamete ani nějakým vhodným 

poukazem. Ať již je to třeba na masáž 

zad, nebo na jiné rehabilitační či léčeb-

né ošetření.

NĚCO PRO SPORTOVCE
Pokud ke svému zdraví chcete přidat 

i trochu toho pohybu, určitě vám udělá 

radost powerball – jakýsi rotující míček 

do dlaně. Má široké uplatnění při po-

silování a  rehabilitaci, pro sporty jako 

je golf, tenis, cyklistika, lezectví, pro 

hráče na strunné, dechové a klávesové 

nástroje a pro operátory počítačů a dal-

ší pracovníky, pro něž je klávesnice po-

čítače základním pracovním nástrojem. 

Žádný jiný cvik, nářadí nebo zařízení 

nemá tak rychlý a významný vliv na for-

mování a  posilování prstů, rukou, zá-

pěstí a paží. Kromě toho má powerball 

neocenitelnou schopnost uvolňovat 

a posilovat ramena. Jakmile se s power-

ballem sžijete a naučíte se jej používat, 

okamžitě pocítíte efekt a  každodenní 

růst výkonu a síly. V oblasti rehabilitace 

má powerball roli především při řešení 

syndromu karpálního tunelu a RSI (po-

stižení ruky vzniklé při práci s klavesnicí 

počítače). 

KDYŽ SLUNÍČKO SCHÁZÍ
Samozřejmě všichni víme, že  náš život, 

zdraví a  životní pohoda z  velké čás-

ti závisí na slunci. Přesto většina z nás 

nemá každý den dostatek slunečního 

světla. Bojovat s  tím můžeme mnoha 

způsoby. Na trhu se  například objevil 

simulátor slunečního světla. Ten se po-

užívá k odstranění symptomů způsobe-

ných účinkem sezónních výkyvů (zimní 

deprese - nedostatek slunečního svět-

la v  podzimních a  zimních měsících),  

Podobný účinek může mít i  světelná 

energie biolampy.  Tato energie, která 

proniká tkání až do hloubky 3cm, speci-

ficky působí na molekulární uspořádání 

buněčných menbrán a posiluje buněčný 

metabolismus. Má protibolestivý, proti-

zánětlivý a biostimulační účinek. 

ENERGIE ZE SOLNÉ LAMPY
Když už mluvíme o potřebě dodat ener-

gii, určitě bychom neměli zapomenout 

na solné lampy, které už se pomalu stá-

vají součástí každé domácnosti. Takže, 

pokud v té vaší ještě na stolku nestojí, 

možná přišel ten správný čas něco s tím 

udělat.

VÁHA PRO ZDRAVÍ
Revoluci v  péči o  vaše zdraví dokáže 

udělat i  osobní digitální váha, která 

umí věci, o kterých se vám ani nesnilo. 

Nejen že vám ohlásí nadbytečné kilo-

gramy, ale posoudí i kolik procent při-

padá na tuk, kolik na vodu a svaly.

 
ABY BYLO MIMINKO ZDRAVÉ
Pokud dbáte o své zdraví a zároveň če-

káte přírůstek do rodiny, jistě by pod 

stromečkem neměly chybět: monitor 

dechu a  kvalitní chůvičky, které vám 

dají jistotu, že je vaše miminko v bez-

pečí. 

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: doktorka.cz
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Triola underwear myslí na české krásky a pro ně ve třech vlastních značkách TRIOLA, Charme a Like YOU 
navrhuje a šije prádlo téměř na míru. Vybírat můžete modely krajkové či tylové, z  jemného či funkčního 

úpletu, vyztužené, nevyztužené, s kosticemi i bez, s velikostí košů do J a K a s obvody od 65. 
Český výrobce nabízí originalitu, funkčnost a komfort pro ženy, jaké jsou.

Více na www.triola.cz

triola.indd   1 18.11.2015   10:01:15



Krása

Není tajemstvím, že Češky stále 

více využívají možnosti omlaze-

ní, které nabízejí šikovné ruce 

plastických chirurgů. Existu-

je řada metod, jejichž aplikace 

zabere necelou hodinu. České 

ženy však stále častěji sahají 

po zákrocích, jako je face-lift či 

úprava očních víček, které vy-

žadují použití skalpelu. Láká je 

fakt, že na rozdíl od rychlých 

ošetření mají výdrž až 10 let 

a omlazující efekt je skutečně 

výrazný. Podstoupit plastické 

zkrášlení obličeje se rozhodla 

i paní Vlasta, která si od mladší-

ho vzhledu obličeje slibuje i vět-

ší sebevědomí. 

STÁLE
KRÁSNÁ
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Hluboké vrásky, kruhy pod očima 

a unavený smutný výraz. To je pohled, 

který už paní Vlasta nechce každý den 

vídat v zrcadle. Přestože je jí teprve 48 

let, vypadá nejméně o 10 let starší. Ná-

ročná kariéra, výchova 2 dětí a špatná 

životospráva udělaly své. Paní Vlasta se 

však rozhodla využít možností, které 

v  dnešní době umí plastická chirurgie 

a  podstoupit omlazující zákrok. Oče-

kává nejen větší spokojenost se svým 

vzhledem, ale také vyšší sebevědomí. 

„Myslím, že jsem toho v životě udělala 

pro ostatní dost. Teď je čas, abych také 

udělala něco pro sebe. Pokud tady 

ty možnosti jsou, proč jich nevyužít? 

Moje kolegyně v  práci podstoupila 

omlazujících zákroků již několik. 

Prospělo to nejen jejímu vzhle-

du ale i psychice. Jako by omládla 

o  spoustu let i na duši,“ říká paní 

Vlasta. Pojďme se podívat na 5 nej-

vyhledávanějších zákroků plastické 

chirurgie v oblasti obličeje.

FACE – LIFT
Face-lift je jednou z  nejvyhledá-

vanějších metod chirurgického 

zkrášlení obličeje. Hlavním důvo-

dem je zásadní proměna vzhledu 

a  viditelné omlazení. V  důsledku 

stárnutí a ztráty elasticity kůže do-

chází k  jejímu povolení a ke změ-

ně rozložení tukových polštářků. 

Face-lift však dokáže v tomto ohle-

du skutečné zázraky. Zákrok je pro-

váděn v  celkové anestezii a  jeho 

průběhu je odstraněna přebytečná 

kůže a podkožní tuk a zpevněn va-

zivový aparát. Tím dojde k vypnutí 

pleti, vyhlazení vrásek a celkovému 

omlazení. Typů face-liftu je více, od 

menších zákroků zaměřených na 

určitou část obličeje, až po celkové vy-

pnutí obličeje, spánků a krku. 

U face-liftu není přesně určený věk, ve 

kterém je ideální ho podstoupit. Hodně 

záleží na kvalitě a  typu kůže, profesi, 

dědičných faktorech, ale i na slunečním 

záření, kterému je kůže vystavována. 

Dolní hranice se proto pohybuje mezi 

40 až 50 lety. Obecně však platí, že čím 

dříve žena face-lift podstoupí, tím dříve 

se znovu objeví projevy stárnutí. Hospi-

talizace obvykle trvá dva až tři dny. Je 

nutné počítat s tím, že dva až tři týdny 

po operaci přetrvávají na obličeji otoky 

a modřiny. Proto je vhodné zajistit si na 

tuto dobu dovolenou v práci. Pacientka 

by po zákroku měla vynechat větší fy-

zickou námahu celý měsíc po operaci. 

Výsledný efekt obvykle vydrží pět až 

deset let a zákrok je možné podstoupit 

opakovaně. 

Orientační cena zákroku: do 50.000,- 

ÚPRAVA OČNÍCH VÍČEK
Převislá horní víčka či tukové váčky pod 

očima trápí řadu lidí již od mládí. Nejen 

u nich však s přibývajícím věkem kůže 

ztrácí na pružnosti a na víčkách vznikají 

kožní nadbytky. Člověk vypadá o něko-

lik let starší a jeho výraz působí neustá-

le smutným a unaveným dojmem. Este-

tické hledisko může navíc lehce přerůst 

ve zdravotní problém. Více již MUDr. 

Zimovčáková, která se plastickou chi-

rurgií zabýva už dlouhé roky: „Korekce 

víček často neřeší jen estetický problém 

oteklých, unavených či pokleslých víček 

což způsobuje unavený a smutný výraz 

tváře, ale také zdravotní problém. Díky 

převisu kůže horního víčka může být 

omezeno i zorné pole.“ 

Před operací jsou víčka znecitlivěna 

injekcí anestetik. Následně se odstraní 

kožní nadbytky a tukové váčky a kůže 

se sešije tenkým stehem. Díky lokální 

anestezii není nutná hospitalizace. Po 

operaci přichází zjemnění, rozjasnění 

a omlazení výrazu v obličeji. Značně se 

uleví také očím a zlepší se vidění v celé 

šíři.

Po operaci je doporučeno 24 hodin 

v klidu na lůžku s podloženou hlavou. 

Několik dalších dnů je dobré vyhýbat se 

zakouřeným a  zaprášeným prostorám 

a  chladit operovaná místa. Kancelář-

ská práce je možná po třech až čtyřech 

dnech. Výsledný efekt se projeví po 

třech až šesti měsících, stejně tak indivi-

duální je doba jeho trvání. Ta závisí na 

kvalitě kůže a životosprávě a v průmě-

ru bývá pět až deset. Zákrok může být 

proveden opakovaně. 

Orientační cena zákroku: 13.000,-

BOTULOTOXIN A VÝPLNĚ  
KYSELINOU HYALURONOVOU
Botulotoxin je nejčastěji provádě-

nou kosmetickou úpravou na světě. 

Láká zejména svou bezpečností, dle 

studií totiž nevyvolává alergické re-

akce. Jeho aplikace slouží k  vyhla-

zení vrásek na čele, mezi obočím, 

a  k  odstranění vějířků kolem očí. 

Dávka botulotoxinu se injekcí vpra-

ví pod kůži, kde dojde k dočasnému 

vyřazení některých mimických svalů 

obličeje z funkce. Díky tomu se vy-

hladí mimické vrásky v obličeji. Po 

aplikaci se dva až tři dny nedoporu-

čuje větší fyzická námaha. Samotná 

bezbolestná aplikace botulotoxinu 

trvá cca deset minut, účinek se do-

staví mezi třetím a sedmým dnem. 

Výsledný efekt trvá tři až šest měsí-

ců, aplikace nových dávek může být 

podstoupena opakovaně. 

Omlazení a  hydratace kůže tváře, 

brady, krku, dekoltu a  rukou – ta-

kové jsou výsledky po aplikaci ky-

seliny hyaluronové metodou tzv. 

mezoterapie (injekční zavádění účin-

ných látek). Během ní se kyselina apli-

kuje do střední vrstvy kůže, kde dojde 

k nastartování regenerace a hydratace 

kůže. Tento proces zpomaluje stárnutí 

a  omezuje jeho nejvýraznější projevy. 

Je  doporučeno absolvovat tři sezení, 

avšak okamžitý efekt se dostaví již po 

prvním. Metoda je proto vhodná po 

každého, kdo chce po kosmetickém 

ošetření vidět rychlé zlepšení. Efekt 

ošetření lze ještě umocnit kombinací 

s plazma terapií. „Po létě, kdy pleť byla 

vystavena náročným podmínkám – vy-

sokým teplotám a působení UV záření, 
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Uzavření životního pojištění je pro většinu z  nás něco, co 

velmi rádi odkládáme „na později“. Je třeba si uvědomit, 

že se jedná v první řadě o preventivní opatření pro situace, 

které se v našem životě jednoduše stát mohou. Neboť jak 

říká staré české přísloví, neštěstí nechodí po horách, ale po 

lidech…

SKUTEČNĚ TOLIK PODCEŇUJEME ŽIVOTNÍ  
POJIŠTĚNÍ?
Těch příkladů vidím kolem sebe mnoho. A jsem přesvědčen, 

že lidé si stále dost dobře neuvědomují, co vlastně riskují, 

když nemají sjednané životní pojištění. Že pochybili, ob-

vykle zjistí, když už je pozdě. Hlavním smyslem životního 

pojištění je krytí rizik. V  případě nenadálé životní situace 

spojené se zraněním či vážnou nemocí, hraje velkou roli 

správné nastavení smlouvy. Do nedávné doby lidé pojiště-

ní chápali především jako nástroj pro investování, dnes se 

situace pozvolna zlepšuje. Alespoň to vidíme u nově sjed-

naných smluv, kdy čím mladší je smlouva, tím více plní svoji 

funkci – je nastavena vyšší pojistná částka a sjednáno více 

pojistných rizik.

KDY JE VHODNÁ DOBA PRO UZAVŘENÍ  
ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ? 
Řekl bych, že všichni chápeme význam zajištění proti výpad-

ku příjmu živitele rodiny, ať již se jedná o muže či ženu. Ale 

situace, které mohou mít na Váš život fatální dopad, mohou 

přijít i v době, kdy nikoho kromě sebe neživíte. Také pojiště-

ní dětí má své opodstatnění, v době jejich nemoci zpravidla 

spočívá péče na jednom z  rodičů, což vede ke snížení ro-

dinného příjmu, které právě pojištění může kompenzovat. 

Uzavřít životní pojištění proto doporučuji co možná nejdří-

ve, většina pojistných událostí má původ v těch nejobyčej-

nějších situacích.

JAK JE TO S NASTAVENÍM POJISTNÉ ČÁSTKY? 
MÁTE NĚJAKÉ DOPORUČENÍ?
Správné nastavení pojistné částky je důležité. Výše je vždy 

individuální a  záleží na konkrétních potřebách a  možnos-

tech každého z nás. Podle stávajícího životního standardu 

by si měl každý zvážit, jaký objem finančních prostředků 

a kolik času by jeho rodina potřebovala, aby se s výpadkem 

příjmů živitele rodiny vypořádala a podle toho si vypočítat, 

na jakou pojistnou částku by se měl pojistit. Pro zabezpe-

čení rodiny standardně doporučujeme sjednat pojistnou 

částku na smrt, případně invaliditu, přibližně ve výši trojná-

sobku ročního platu.

KTERÉ DRUHY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘEVAŽUJÍ?
K našim nejprodávanějším produktům patří smlouvy inves-

tičního typu – tedy investiční životní pojištění Evoluce pro 

dospělé a  Štístko pro děti. Jedním z důvodů, proč klienti 

volí tento typ pojištění, je ten, že mohou během pojištění 

aktivně ovlivňovat výši zhodnocení volbou vhodné investič-

ní strategie a také výši pojistného plnění při dožití. Dalším 

důvodem je vysoká flexibilita pojištění, která zahrnuje mož-

nost pojištění dalších osob, či připojištění na vybraná rizika. 

Samozřejmě může klient nastavení pojistné smlouvy během 

trvání pojištění kdykoliv upravovat.

CO NOVÉHO JSTE PŘIPRAVILI PRO SVÉ KLIENTY?
Od prosince nabízíme nový produkt Rizikovka zaměřený 

čistě na krytí rizik. Na jedné smlouvě lze pojistit dvě do-

spělé osoby a až čtyři děti. Zvlášť bych upozornil na někte-

rá rizika, která bude možné připojistit, ačkoli standardně 

spadají do výluk z pojištění. K těm nejvážnějším patří riziko 

onemocnění rakovinou nebo vrozené vady u dětí. Pojištění 

se vztahuje i  na úrazy, ke kterým dojde při teroristickém 

útoku.

TAKÉ SI MYSLÍTE, 

ŽE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NEPOTŘEBUJETE?

„Lidé mají často pocit, že 
se jim nic zlého nemůže 
stát a nepřikládají pojištění  
svého zdraví dostatečný vý-
znam,“ říká Marek Woitsch, 
ředitel úseku životního po-
jištění České podnikatelské 
pojišťovny. 



určitě doporučuji ošetřit pokožku ob-

ličeje nezasíťovanou kyselinou hyalu-

ronovou metodou mezoterapie. Toto 

ošetření pleť perfektně hydratuje a re-

generuje,“ prozrazuje MUDr. Zimovčá-

ková

Výsledný efekt trvá 6 až 12 měsíců, 

poté je možné ošetření opakovat.

Orientační cena zákroku:

Botox: 2.000,- až 4.000,- (dle rozsahu). 

Mezoterapie od 4.000,-.

LASEROVÉ OŠETŘENÍ
Frakční laser CO2 si rychle poradí s ne-

vítanou pigmentací, stejně tak s vyhla-

zením vrásek. Laserový paprsek ošetří 

kůži pouze na povrchu, hlubší vrstva 

zůstává nedotčena. Díky tomu je ho-

jení rychlejší a  s  minimálním rizikem 

je dosaženo maximálního efektu. Vý-

sledkem ošetření je vyhlazení a vypnutí 

kůže, sjednocení její barvy a zjemnění 

textury – tzv. liftingový efekt. Výsled-

ný efekt nastupuje zhruba tři měsíce, 

během nichž se kůže stále vyhlazuje 

a sjednocuje. Jeho trvání pak individu-

álně záleží na životosprávě a  kvalitě 

kůže. Po zákroku je nutné delší dobu 

používat krémy s vysokým UV faktorem 

a vyhýbat se přímému pobytu na slunci, 

jinak by mohlo dojít k  nežádoucí pig-

mentaci. 

Orientační cena zákroku: od 2 – 10.000,- 

(dle rozsahu)

ZVĚTŠENÍ RTŮ
Snad každá žena zatoužila někdy 

v  životě po plných a  smyslných rtech. 

V  dnešní době je toto přání relativně 

lehce splnitelné. Stačí podstoupit zvět-

šení rtů jedním z  vybraných způsobů. 

Těmi nejoblíbenějšími jsou zvětšení 

vlastním tukem a výplněmi na bázi ky-

seliny hyaluronové. Tuk či kyselina hy-

aluronová se injekčně aplikuje do rtu 

a tím dojde k jeho zvětšení. V případě 

využití vlastního tuku je velkou výho-

dou nulová pravděpodobnost alergické 

reakce. V prvních dnech vypadá výsle-

dek nepřirozeně, avšak jedná se o pře-

chodný stav. Část tuku se totiž vstřebá 

do těla, je proto zapotřebí aplikovat 

ho více. Po zákroku je vhodné ret chla-

dit a dodržovat klidový režim. Mohou 

se objevit drobné modřinky či otoky. 

Výsledný efekt zvětšení rtů je patrný 

ihned a vydrží 6 až 12 měsíců, poté je 

možné zvětšení opakovat. 

Orientační cena zákroku: od 6.500,-

Zdroj: Body clinic, 

foto: Schutterstock.com

NÁSTUP A VÝDRŽ EFEKTU JEDNOTLIVÝCH ZÁKROKŮ

NÁSTUP VÝDRŽ

FACE – LIFT OD 3 TÝDNŮ 5 – 10 LET

ÚPRAVA OČNÍCH 
VÍČEK

3 TÝDNY – 6 MĚSÍCŮ 5 – 10 LET

BOTULOTOXIN 3 – 7 DNŮ 3 – 6 MĚSÍCŮ

MEZOTERAPIE
POSTUPNĚ BĚHEM 3 

TÝDNŮ
6 – 12 MĚSÍCŮ

LASEROVÉ  
OŠETŘENÍ

POSTUPNĚ 3 – 6 MĚ-
SÍCŮ

1 ROK

ZVĚTŠENÍ RTŮ
IHNED PO ODEZNĚNÍ 

OTOKU
6 – 12 MĚSÍCŮ

Když se rodině Muratových narodil druhý syn, byli šťast-
ní. Byli i pyšní, protože chlapec se vyvíjel dobře, v roce 
mluvil, chodil, byl živý a o všechno jevil zájem. Nic ne-
nasvědčovalo blížícím se problémům. Ve třech letech 
najednou jeho chůze znejistěla, začal ztrácet rovnováhu 
a ráno zvracel. Magnetická rezonance potvrdila velký 
nádor 7x6x5 cm uložený v mozku. Diagnóza kraniopha-
ryngeom je velmi vzácná a objeví se u 2 dětí z milionu. 
Rodiče tedy hledali neurochirurga, který by mohl jejich 
syna operovat a rozhodli se pro profesora neurochirorgie v Izraeli, světovou kapacitu v oboru.
Po operaci nádoru bylo jasné, že dalším krokem bude ozařování. Otec začal sbírat informace, 
věděl o gammanoži, o fotonové i protonové terapii a znal i výhody protonu. Jenže v Izraeli 
protonové centrum nemají. A tak přišel na řadu opět internet a heslo „protonová terapie“ 
nabídlo Prahu. „Když se to objevilo na monitoru počítače a já viděla první obrázky z léčby 
dětí v pražském protonovém centru a četla jejich příběhy, věděla jsem, že chci do Prahy“ vy-
práví maminka Diase. „Hned jsme zavolali, zaslali zprávy a do několika hodin dostali zpětné 
potvrzení, že diagnóza našeho syna je pro proton vhodná a že ho přijmou k léčbě. Z praž-
ského protonového centra se nám dostalo obrovské podpory v úředních jednáních, vybavili 
přijetí i do Motolské nemocnice.“
Na první okamžiky v protonovém centru vzpomínají rodiče jako na zázrak. „Nikdy nezapo-
meneme, jak jsme vstoupili na recepci centra a všechno se rozzářilo, ujaly se nás usměvavé 
recepční, které mluvily perfektně anglicky i rusky, sestra nás odvedla na konzultační místnost, 
kde nám pan doktor vysvětlil všechno, co nás čeká, pak kluky zavedli do herny, kde Diasovi 
na malých figurkách vysvětlili, co se bude dít. První den se ještě trochu bál, ale ty další už 
utíkal k výtahu a těšil se na sestry a hlavně až bude po ozařování a on se zase probudí a bude 
si hrát.“
Dias absolvoval 30 ozařovacích frakcí, třicet narkóz, a jak rodiče přiznali, nejdřív měli strach, 
ale teď v poslední den léčby jsou šťastní, protože malý hrdina celou léčbu prošel bez problé-
mů. Poslední den léčby se už tradičně malí pacienti loučí s protonovým centrem, s lékaři a se-
střičkami malou oslavou a na cestu do nového života si zabubnují - a na to se Dias těšil celou 
dobu. 
Lékařská zpráva z Prahy míří i na Ministerstvo zdravotnictví Kazachstánu, které léčbu chlapce 
zaplatilo. A se zprávou tam míří i poděkování rodičů. Jak vysvětluje tatínek, Ministerstvo má 
program, kdy léčbu, kterou svým občanům nemůže Kazachstán zařídit ve vlastní zemi, uhradí 
v zahraničí. A to byl i případ malého Kazacha Diase Muratova.

PROTONOVÝ PŘÍBĚH 

MALÉHO BOJOVNÍKA DIASE Z KAZACHSTÁNU

WWW.PTC.CZ

Léčbu v  pražském protonovém centru ukončil 
5-letý Dias Muratov z Kazachstánu. Příběh stateč-
ného malého pacienta si ničím nezadá s příběhem 
britského pacienta Ashyi Kinga. I  cesta malého 
Diase k léčbě v pražském protonovém centru byla 
totiž dobrodružná a jeho rodiče po třiceti ozařova-
cích dnech doufají, že stejně jako Kingovi, i oni bu-
dou mít důvod se za rok do pražského centra vrátit 

na oslavu výsledků léčby.

TEL.: 222 999 000 E-MAIL: PACIENT@PTC.CZ
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Když se rodině Muratových narodil druhý syn, byli šťast-
ní. Byli i pyšní, protože chlapec se vyvíjel dobře, v roce 
mluvil, chodil, byl živý a o všechno jevil zájem. Nic ne-
nasvědčovalo blížícím se problémům. Ve třech letech 
najednou jeho chůze znejistěla, začal ztrácet rovnováhu 
a ráno zvracel. Magnetická rezonance potvrdila velký 
nádor 7x6x5 cm uložený v mozku. Diagnóza kraniopha-
ryngeom je velmi vzácná a objeví se u 2 dětí z milionu. 
Rodiče tedy hledali neurochirurga, který by mohl jejich 
syna operovat a rozhodli se pro profesora neurochirorgie v Izraeli, světovou kapacitu v oboru.
Po operaci nádoru bylo jasné, že dalším krokem bude ozařování. Otec začal sbírat informace, 
věděl o gammanoži, o fotonové i protonové terapii a znal i výhody protonu. Jenže v Izraeli 
protonové centrum nemají. A tak přišel na řadu opět internet a heslo „protonová terapie“ 
nabídlo Prahu. „Když se to objevilo na monitoru počítače a já viděla první obrázky z léčby 
dětí v pražském protonovém centru a četla jejich příběhy, věděla jsem, že chci do Prahy“ vy-
práví maminka Diase. „Hned jsme zavolali, zaslali zprávy a do několika hodin dostali zpětné 
potvrzení, že diagnóza našeho syna je pro proton vhodná a že ho přijmou k léčbě. Z praž-
ského protonového centra se nám dostalo obrovské podpory v úředních jednáních, vybavili 
přijetí i do Motolské nemocnice.“
Na první okamžiky v protonovém centru vzpomínají rodiče jako na zázrak. „Nikdy nezapo-
meneme, jak jsme vstoupili na recepci centra a všechno se rozzářilo, ujaly se nás usměvavé 
recepční, které mluvily perfektně anglicky i rusky, sestra nás odvedla na konzultační místnost, 
kde nám pan doktor vysvětlil všechno, co nás čeká, pak kluky zavedli do herny, kde Diasovi 
na malých figurkách vysvětlili, co se bude dít. První den se ještě trochu bál, ale ty další už 
utíkal k výtahu a těšil se na sestry a hlavně až bude po ozařování a on se zase probudí a bude 
si hrát.“
Dias absolvoval 30 ozařovacích frakcí, třicet narkóz, a jak rodiče přiznali, nejdřív měli strach, 
ale teď v poslední den léčby jsou šťastní, protože malý hrdina celou léčbu prošel bez problé-
mů. Poslední den léčby se už tradičně malí pacienti loučí s protonovým centrem, s lékaři a se-
střičkami malou oslavou a na cestu do nového života si zabubnují - a na to se Dias těšil celou 
dobu. 
Lékařská zpráva z Prahy míří i na Ministerstvo zdravotnictví Kazachstánu, které léčbu chlapce 
zaplatilo. A se zprávou tam míří i poděkování rodičů. Jak vysvětluje tatínek, Ministerstvo má 
program, kdy léčbu, kterou svým občanům nemůže Kazachstán zařídit ve vlastní zemi, uhradí 
v zahraničí. A to byl i případ malého Kazacha Diase Muratova.

PROTONOVÝ PŘÍBĚH 

MALÉHO BOJOVNÍKA DIASE Z KAZACHSTÁNU

WWW.PTC.CZ

Léčbu v  pražském protonovém centru ukončil 
5-letý Dias Muratov z Kazachstánu. Příběh stateč-
ného malého pacienta si ničím nezadá s příběhem 
britského pacienta Ashyi Kinga. I  cesta malého 
Diase k léčbě v pražském protonovém centru byla 
totiž dobrodružná a jeho rodiče po třiceti ozařova-
cích dnech doufají, že stejně jako Kingovi, i oni bu-
dou mít důvod se za rok do pražského centra vrátit 

na oslavu výsledků léčby.

TEL.: 222 999 000 E-MAIL: PACIENT@PTC.CZ
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Správná osobní hygiena je v současnosti znakem moderní doby. Pravidla, 

která často platí u osobní hygieny, nejsou však vždy vhodná pro intimní partie 

ženy. Přitom téměř každá z nás zná nepříjemný pocit svědění či pálení, aniž 

by tušila, čím je to způsobené. Možná si myslíte, že intimní hygiena není 

žádná věda a stačí se jen důkladně mýt mýdlem, ale používání voňavých 

sprchových gelů či nošení upnutých džínů a spodního prádla může vyvolat 

zánět močových cest. Co všechno tedy děláme špatně?

NEJČASTĚJŠÍCH CHYB
PŘI INTIMNÍ HYGIENĚ A JAK JIM PŘEDCHÁZET



INZERCE

Krása



• NECHTE KŮŽI DÝCHAT
Důležitou roli v  naší osobní hygie-

ně hraje vhodné spodní prádlo. Mělo 

by být z  materiálu, který je prodyšný 

a  nezadržuje v  sobě vodu. Pohodlné 

jsou  kalhotky ze 100% bavlny nebo 

bambusového vlákna, syntetika na-

opak může pokožku dráždit a  nedo-

voluje jí dýchat. Měla byste se proto 

vyvarovat i upnutému oblečení, snadno 

totiž dojde ke kumulaci tepla a  vlhka 

v intimních místech a to je ideální pro-

středí pro množení bakterií.

• „INTIMKA“? NE, DĚKUJI.
Slipové vložky jsou fajn, cítíme se to-

tiž díky nim svěží, ale nepřinášejí spíše 

více škody než užitku? Ano. Také slipo-

vé vložky často způsobují komplikace 

z  toho důvodu, že kvůli jejich nepro-

dyšnosti se nám intimní místa snadněji 

zahřívají a  vysušují se. Snažte se tedy 

omezit užívání všech druhů „intimek“. 

Pokud máte pocit, že bez nich nemů-

žete být, zkuste užívat opravdu jen ty 

prodyšné a neparfémované. Pro jistotu 

aplikujte zároveň i  speciální probiotic-

ké intimní krémy,  které zvláčňují, po-

máhají předcházet suchosti a  udržují 

hydrataci citlivých intimních partií.

• NEJEDNEJTE NA VLASTNÍ PĚST
I  když to patří k  naší povaze, že rády 

jednáme samy, aniž bychom se s  ně-

kým radily, v případě jakýchkoli intim-

ních problémů radši zajděte ke svému 

gynekologovi či praktickému lékaři. 

V lékárnách se sice dá koupit celá řada 

přípravků, nicméně vám to může bez 

porady s  lékařem ublížit. „I  při sebe-

menším podezření na infekci neváhejte 

kontaktovat svého gynekologa a  ne-

bojte se s ním konzultovat ani hygienu 

intimních míst. V četných případech je 

nevyhnutelné použít přípravky dostup-

né pouze na recept,“ vysvětluje zkuše-

ný gynekolog MUDr. Marek Krupša.

• JEDNOU DENNĚ STAČÍ
Sice je hezké, že své očistě věnujeme 

hodně času, sprchujeme se několikrát 

denně a mydlíme se o sto šest, ale přes-

ně na to bychom si měly dát velký po-

zor. Příliš častá a důkladná intimní hygi-

ena s sebou přináší zdravotní problémy, 

vybijete si tím totiž bakterie, které jsou 

přirozenou součástí vnitřního prostře-

dí. Nejčastější chybou, které se většina 

žen dopouští, je to, že se myjí i na mís-

tech, kde vlastní hygienu ani tolik ne-

potřebují. Zatímco vnější okolí intimní-

ho ústrojí si důkladnou očistu vyžaduje, 

vnitřní prostředí už ne. Sprchujete-li se 

několikrát denně, intimní místa opla-

chujte jen vodou, maximálně jednou 

denně sáhněte po mýdlu.

• VODA JE DOKONALEJŠÍ NEŽ 
TOALETNÍ PAPÍR

Ženské pravidlo „zepředu dozadu“, 

které se dodržuje od nepaměti, je zá-

sadou číslo jedna v každé příručce o dě-

tech a každá maminka holčičky o něm 

ví. Důležité ale je, aby se správného 

utírání držely i  dospělé ženy a  neza-

nesly si nežádoucí bakterie do svých 

intimních partií. Někdy je tam zanesou 

i  tanga, jež se přes intimní místa při 

pohybu posouvají, což se u normálních 

kalhotek obvykle neděje. Po velké tedy 

dbejte na důkladné očištění. Toaletní 

papír však, ať chceme nebo ne, nena-

bízí příliš šetrnou a  dokonalou očistu. 

Nejefektivnějším a  nejpřirozenějším 

způsobem očisty je voda. Pokud nemá-

te doma místo na bidet a do sprchy či 

vany se vám po použití toalety nechce, 

nezoufejte. Dnes už existují přímo toa-

lety s integrovanou sprchou a k dostání 

jsou i prkénka se stejnou funkcí, která 

se nasadí na stávající toaletu a dokona-

le omyjí intimní partie. Tím, že se jedná 

o  sprchování čistou vodou, se nemusí-
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Dámské vložky s probiotiky &  Dámské vložky s aktivním kyslíkem

FIDE s.r.o.
Brtnice 35, P.O.BOX 3,
588 32 Brtnice
tel.: +420 567 216 390
fax: +420 567 216 384

fide@fide.cz
www.fide.cz

www.probiotickevlozky.cz

Revoluce v dámské intimní hygieně!
FIDE - Váš výrobce menstruačních vložek!

Efekt založený na mechanismech, uhcěpsú k uotsec íšpI eln jo ev n a ec je 

Společnost FIDE je výrobní společností zaměřenou na dámskou intimní hygienu, která se vedle výroby zabývá též 
samotným vývojem v této oblasti. Produktové portfolio známé pod vlastními značkami Micci, Oasis a Carin se skládá
z menstruačních vložek, slipových vložek, dámských tamponů, výrobků pro lehkou inkontinenci, porodnických vložek
a jako novinka byla též zařazena výroba probiotických menstruačních vložek a vložek s aktivním kyslíkem. Naše výrobky 
jsou také vyráběny jako privátní značky pro naše obchodní partnery z celého světa. V současné době dodává privátní 
značky pro více než 200 obchodních partnerů. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.
Společnost Fide má vlastní vývojový tým a spolupracuje s farmaceutickými společnostmi a gynekology.
Filozofií naší firmy je nabídnout zákazníkovi výrobky nejvyšší kvality, ale za přijatelnější ceny než od významných 
světových výrobců.

které vytvořila sama příroda!

Dámské menstruační vložky s aktivním kyslíkem:

Unikátní kombinace dámské ultra tenké  vložky
a probiotik. Vložky obsahují čistou probiotickou kulturu 
Lactobacillus acidophilus.
Micci ProBiotic/Oasis ProBiotic/Carin ProBiotic přispívá
k péči o poševní sliznici a komfortní mikrofloru.
Určeno pro pravidelné použití.

Unikátní kombinace dámské ultra tenké vložky
a aktivního kyslíku, který šetrně desinfikuje vložku
a omezuje nepříjemný zápach neutralizací 
aromatických sloučenin.
Určeno pro pravidelné použití.

Dámské menstruační vložky s probiotiky:
Výrazná pozornost je 

věnována vývoji a výrobě 
produktů nejvyšší kvality

a výrobu produktů se 
speciální přidanou 

hodnotou:



te bát přenesení jakýchkoliv bakterií, 

což potvrzuje i mikrobiologická studie. 

Navíc se sprchovací tryska standardně 

před i po jejím použití hygienicky očistí.

 

• „SPRCHÁČ“ MUSÍ HLAVNĚ 
VONĚT – OMYL!

Dnes narazíme v drogeriích na tolik mý-

del a sprchových gelů, až jde z toho hla-

va kolem. Jaký „sprcháč“ si ale máme 

koupit? Hlavním kritériem, podle kte-

rého vybíráme, bývá vůně. Při výběru 

produktů bychom se však měly zaměřit 

na pH. V  oblasti intimních partií ženy 

převládá kyselé pH a  přirozená obra-

nyschopnost může být snadno naruše-

na  tím, že použijeme obyčejné mýdlo 

či sprchové gely, které jsou zásadité, 

parfémované a  mohou podráždit cit-

livou pokožku. K mytí tedy používejte 

takové prostředky, které jsou přímo ur-

čené k intimní hygieně. Předejdete tím 

mnoha obtížím.

• VLHČENÝ UBROUSEK JAKO 
POSLEDNÍ ZÁCHRANA

Vlhčené ubrousky nejsou určené pro 

každodenní použití. Jedete-li však 

někam, kde se jednoduše neumyje-

te, mít po ruce vlhčené ubrousky není 

vůbec špatné. Existují speciální intim-

ní ubrousky, které pokožku nedráždí 

a obsahují i prospěšné látky, jako je tře-

ba L-kyselina mléčná. Pokud už sáhne-

te po vlhčených ubrouskách, mějte na 

paměti, že by neměly být parfémované, 

protože by mohly podráždit pokožku. 

Myslete také na to, že jejich přehnané 

používání může narušovat vlhkost in-

timních míst, ztrácíte kyselé pH, a mů-

žou se dokonce objevit slabé záněty či 

vaginální mykózy.

• PŘI MENSTRUACI ZVYŠTE  
INTIMNÍ HYGIENU O 100 %

Menstruace sama o  sobě zvyšuje ná-

chylnost k  infekcím. Žena by se proto 

měla v  tomto období pravidelně spr-

chovat, koupání ve vaně se nedopo-

ručuje, a opět platí pravidlo, že pokud 

se sprchujeme víckrát za den, tak není 

vhodné se pokaždé mýt sprchovými pří-

pravky. „Pozor si dejte i na zanedbává-

ní výměny intimních vložek a tamponů 

vzhledem na hrozící riziko syndromu 

toxického šoku. Samozřejmostí by měla 

být každodenní výměna spodního prá-

dla,“ radí MUDr. Krupša.

• DBEJTE NA SPRÁVNÝ JÍDEL-
NÍČEK

Správné intimní prostředí ženy může 

narušit i  špatné stravování. Například 

nadměrná konzumace cukru a  bílé 

mouky narušuje přirozenou mikroflóru 

organismu. Snažte se do svého  jídel-

níčku zařadit dostatek zeleniny, bílých 

přírodních jogurtů, kefírů a  jiných 

mléčných výrobků bohatých na příznivé 

bakterie. Celozrnné pečivo a  pravidel-

ný příjem pitné vody zaručí bezproblé-

mový chod vašeho těla.

• CHOĎTE NA ZÁCHOD ČASTO 
A  NENOSTE NA DOVOLENÉ 
MOKRÉ PLAVKY

Velkým problémem je, když žena málo 

pije, nechodí často na malou a zadržuje 

moč. V moči je pak větší obsah bakte-

rií, které nedělají dobrotu v močovém 

ústrojí a mohou způsobit zánět močo-

vých cest, močového měchýře, dokon-

ce i ledvin. Nebezpečí zánětu či jiného 

onemocnění také nastává ve chvíli, kdy 

na sobě máme mokré plavky, které na 

nás neuschnou lusknutím prstu. Pokud 

plánujete vyrazit za koupáním do tep-

lých krajin, vlhké a chladné „plavkové“ 

prostředí byste vždy měly co nejrychle-

ji vyměnit za suché a prodyšné spodní 

prádlo.

Foto: Schutterstock.com
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Vánoční čas může být plný radostí – dárky 
pod stromečkem, návštěvy milovaných babiček, 
sportovní zápolení a hry v napadaném sněhu. 
Stačí však zapomenutá šála, promoklé oblečení 
nebo protivně mrazivý vítr a kouzlo Vánoc je pryč. 
Bolesti v krku, horečky, studený obklad a horký čaj, 
vysedávání v přeplněné čekárně u lékaře. Pokud 
nechcete čekat, až se bolest v krku změní v něco 
horšího, poradí vám homeopatie.

Velkými strašáky dětí i rodičů jsou angína a chřipka, které se 
v chladných obdobích roku rychle šíří. Chřipku mnohdy vnímáme 
jako běžné onemocnění, pro dětský organismus je však souboj 
s touto nemocí vysilující. Platí přitom, že chřipkou se děti nakazí až 
čtyřikrát častěji než dospělí. Pokud u vašeho „dětského pacienta“ 
nemoc propukne, sáhněte po léku Bella-donna AKH, který mu uleví 
od bolestí hlavy, břicha, kloubů i vysokých horeček.

Bolestivé škrábání v krku můžeme připisovat lehkému 
nachlazení, když se však změní v angínu, nastává opravdové trápení. 
Bella-donna AKH je hlavním homeopatickým lékem proti angínám. 
Tiší palčivé bolesti oteklých mandlí a sráží vysoké horečky. Chřipku 
i angínu léčí velice šetrně a nezpůsobuje nevolnost nebo otupělost.

HOMEOPATICKÁ POMOC
PŘI ANGÍNĚ A CHŘIPCE

        Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
      VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

„Vážený pane doktore,
moje dcera Anička velmi trpí na angíny, 

mívá je i v létě. V období na přelomu 
roku bývá často nemocná – když angínu 
vyléčíme, po několika týdnech se vrátí. 
S manželem se už pomalu začínáme této 
části roku bát, protože Anička bolesti v krku 
špatně snáší, je zlostná, pláče, vztekle hází 
hračkami a nedá se utěšit. Může nám pomoci 
homeopatie?“

Monika, Praha
Vážená paní Moniko,

v případech pacientů, 
kteří během roku opakovaně 
onemocní angínou, se 
mi osvědčilo užívání léku 
Bella-donna AKH. Ulevuje 
od bolesti v krku i vysokých 
horeček. Své dceři podávejte 
při onemocnění jednu tabletu 
třikrát denně. 

MUDr. Alexander Fesik
lékař a homeopat

belaprosinec N2.indd   1 22.11.2013   13:31:57

NACHLAZENÍ,
CHŘIPKA A HOMEOPATIE

Při počátečních stavech chřipky či po-

citu „něco na mě leze“ je vhodné za-

čít léky Dulcamara AKH a Allium cepa 

AKH. Dulcamara pomáhá při pocitu 

bolestivosti celého těla, kloubů a svalů, 

doprovázejících chřipku. Dulcamara se 

osvědčila i  při léčbě zánětů průdušek 

a dýchacích cest, při léčbě zánětů ledvin 

a močových cest. Pomáhá při prochlad-

nutí, po sezení na studeném, při pro-

močení nohou. Při začátečních stavech 

chřipky, při pásovém oparu. Allium 

cepa pomáhá při rýmě nejen akutní, ale 

i chronické, která může souviset s aler-

gií. Pomáhá také při začínajícím kašli. 

Pokud se nepodařilo nemoc podchy-

tit včas a  máte již vysokou teplotu až 

horečku, použijte Bella-donnu AKH. Je 

také lékem první volby pří léčbě angíny, 

s bolestí a horečkou. 

Jako podporu při antibiotické léčbě 

a na stavy po antibiotické léčbě se vý-

borně osvědčilo Kalium muriaticum 

AKH. Je to velký lék při chronických, 

dlouhodobých onemocněních, která se 

často vracejí a  nepříliš úspěšně se léčí 

pomocí antibiotik.

Konec podzimu a začátek zimy je obdobím rýmy, kašle i chřipkové epidemie. Homeopatie je šetrná 
a účinná, její velkou výhodou je také to, že se dá kombinovat s jakýmikoli dalšími léky, a při tom 

se nesnižuje účinnost žádného léku. 

Komerční prezentace
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O tom, že Vánoce mají své 

typické vůně, není potřeba 

dlouze mluvit. Vanilkové 

rohlíčky, jehličí a purpura, to 

vše k nim samozřejmě patří. 

Vánoce ale mohou vonět ještě 

jinak. To když pod vánočním 

stromkem najdete nějaký 

voňavý dárek. A jejich nabídka 

na trhu je velmi pestrá.

DOPŘEJTE SI NĚCO VOŇAVÉHO 

POD STROMEČEK



PARFÉM POTĚŠÍ KAŽDÉHO
Je prokázáno, že víc než kdy jindy čichá-

me před Vánocemi k  flakónkům,  lah-

vičkám a  dózičkám nejrozličnějších 

tvarů a  barev. Vždyť takový kvalitní 

parfém přece potěší každého. Aby byl 

opravdu kvalitní a aby opravdu potěšil, 

máme pro vás pár rad, jak se při koupi 

parfému vyhnout fatální chybě:

• Vyhýbejte se replikám a  levným 

vůním! Obojí může sice chvíli pří-

jemně vonět, ale po deseti minu-

tách se zpravidla stane, že doká-

žete svou pouhou přítomností 

vyprázdnit tramvaj.

• Když se vypravíte na pouť za svou 

novou vůní, nespokojte se s  tím, 

když  vám ji prodavačka ukáže na 

zkoušecím papírku.  Potřebujete 

vědět, jak se vůně zachová na vaší 

kůži, takže testujte jen na sobě. 

Jinak nic nepoznáte a později mů-

žete být nemile překvapeni. Také 

je dobré nechat se vůní „označko-

vat” a na hodinku se vzdálit. Když 

se vám bude vůně líbit i potom, asi 

je to ta pravá.

• Otázkou zůstává, zda mít víc par-

fémů - do práce, na večer, na 

doma…? Mistr vůní Jean-Paul 

Guerlain na ni odpovídá: „Myslím, 

že je hloupé, když žena voní jinak 

ráno a  jinak večer, případně dru-

hý den zase úplně jinak. Každá by 

měla mít jeden jediný parfém, kte-

rého by se neměla vzdávat. A také 

bych ženám doporučoval, aby si 

parfém nedávaly jen na kůži, ale 

také na šaty nebo do vlasů.”

• S  výběrem své vůně nespěchejte, 

nebo to dopadne jako obvykle - 

přibude vám v  koupelně na zrca-

dle další flakón, který pomalu vy-

prchává.

• Rada pro ženy -  nejvhodnějším 

obdobím k  nakupování parfému 

je zhruba polovina menstruačního 

cyklu - období kolem ovulace, kdy 

máte tu nejlepší schopnost vybrat 

si „toho pravého”.

Abyste ovšem vybrali opravdu dobře, je 

nutné se správně orientovat i v označe-

ní parfémů.

Eau de toilette má nejslabší koncen-

traci vonných složek, nejrychleji tedy 

vyprchá. Eau de parfem je mezistup-

něm k nejsilnější koncentraci vůně tedy 

k parfému. Toaletní vodu je zvykem po-

užívat během dne, parfém pak na ve-

čer. Obvykle se vyplatí zainvestovat do 

vody parfémované, které budete muset 

používat daleko méně a její intenzita je 

nesrovnatelná. Také se mnohdy stává, 

že voňavý závoj toaletní a parfémova-

né vody není úplně stejný!

PRO ZDRAVÉ VLASY
Netroufáte si zakoupit přímo parfém? 

Nevadí, potom určitě nic nezkazíte 

s  některým z  vánočních voňavých ba-

líčků. Začít můžeme například s  péčí 

o vlasy. 

Na trhu je nepřeberná nabídka dárko-

vých sad. Vybrat si můžete z  varianty 

šampon - kondicionér, šampon – vlasový 
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balzám, nebo třeba šampon – vlasová 

maska. Pokud má vaše partnerka raději 

něco speciálního, určitě nic nezkazíte 

dárkovou kazetou s  leskem ve spreji 

pro závěrečnou úpravu vlasů, nebo tře-

ba  samozahřívací maskou pro poškoze-

né vlasy, která obsahuje ošetřující kom-

plex výživných látek a pronikne rychle 

a  hluboko do struktury vlasu. Hřejivý 

účinek se aktivuje kontaktem s  vodou 

a tím poškozený vlas vyživuje a regene-

ruje zevnitř. Vlasy jsou hedvábně lesklé, 

hladké a snadno se rozčesávají. 

Pokud máte pocit, že jen kosmetika by 

byla málo, můžete zabrousit do sad, 

které jsou doplněné půvabným šper-

kem, dřevěnou dárkovou krabičkou, 

případně praktickým kosmetickým ba-

líčkem.

PRO KRÁSNÉ OČI
Každou ženu jistě potěší i balíček péče 

o  oči. Vybírat můžete mezi dekorativ-

ní kosmetikou a  kosmetikou pro péči 

o  oči a  oční okolí. Kombinací existuje 

tolik, že si vybere jistě každá žena. Mů-

žete mít taštičku obsahující prodlužující 

řasenku pro dlouhé a silné řasy, odličo-

vač pro odlíčení jemných očních partií, 

ke kterým je přidán oční gel na unave-

né oči, což je excelentní přípravek, kte-

rý má pro pleť kolem očí trojí přínos: 

působí proti otokům, únavě a tmavým 

kruhům pod očima. Můžete se rozhod-

nout pro kazetu dekorativní kosmetiky, 

která obsahuje hydratační přípravek 

proti vráskám a  kruhům pod očima, 

paletu očních stínů, odličovač očních 

partií i  dvoufázovou řasenku. Určitě 

neprohloupíte, pokud vaše kosmetická 

taštička bude obsahovat rozjasňující 

emulzi na oční kontury. Svěží, příjemný 

mikrogel, který rychle a snadno proni-

ká do kůže a  působí jako neviditelná 

„náplast”, lehce uvolňuje napětí, elimi-

nuje tmavé kruhy, otoky a vrásky způ-

sobené dehydratací. Chrání křehkou 

kůži očních kontur.

PRO ZDRAVÉ TĚLO
Možná dáte přednost sadám péče 

o pleť a pokožku těla. Co takhle kaze-

tu, ve které najdete aktivní zeštíhlující 

krém proti celulitidě, tělový zeštíhlující 

peeling a  sprchový gel? Některé sady 

obsahují dokonce i  zpevňující krém 

na prsa a aktivní krém na ruce a neh-

ty. Jiné přidávají čistící pleťovou vodu, 

hydratační gel, obličejové mýdlo a čis-

tící tampóny. V další sadě zase můžete 

vyzkoušet třeba „záchranný” zvlhčující 

krém s  antioxidantem s  dlouhotrva-

jícím účinkem.  Zajímavý obsah je sa-

mozřejmě opět schován i v zajímavém 

balení. Rozhodnout se můžete pro kuf-

říky, kosmetické taštičky, nebo luxusní 

dárkové kazety.  Záleží jen na vás, co 

z toho vám a vašim blízkým udělá větší 

radost.

Foto: Schutterstock.com
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Konec roku bývá pro většinu z nás hektický. Za luxus dopřát si trochu pohody 

pod stromečkem většinou platíme stresem a neuvěřitelným shonem. Dříve 

než se dočkáme svátků, máme za sebou maratón běhání, vánočních příprav 

a nákupů. O to víc se těšíme, jak si konečně v klidu sedneme a ochutnáme 

nějakou tu dobrotu. Řízeček a salátek na Štědrý den, klobásku na Silvestra, 

páreček k nějaké té čočce na Nový rok. Skvělá představa. Jenže…



Zkusme si probrat tradiční menu. Jen 

deset deka bramborového salátu s ma-

jonézou dodá tělu energii 883 kilo-

joulů. Jestliže k  tomu přidáte dalších 

deset deka smaženého kapra, připoč-

těte si 1295 kilojoulů. A  jste na slušné 

dvoutisícovce. Abyste tuto energii vy-

dali, budete na sobě muset hodně za-

pracovat. Dva tisíce kilojoulů vás bude 

stát hodinová chůze ve sněhu, po scho-

dech, štípání dříví, o něco méně ener-

gie vydáte při provozování sexu. Že se 

raději stulíte do ušáku v obýváku? Po-

tom na to musíte jít jinak. 

RECEPTY, KTERÉ VÁM NEUBLÍŽÍ
Pokud si nedokážete odepřít na Štědrý 

den klasický bramborový salát, zkuste 

ho alespoň v  dalších dnech nahradit 

vařenými brambory, dostanete v  de-

seti dekách sotva polovinu - jen 383 

kilojoulů - energie než v salátu. Nebo, 

co kdybyste  letos k  rybím řízkům zku-

sili místo majonézového báječný selský 

bramborový salát? 

Jak jej připravíte? Brambory uvařené 

ve slupce oloupete a nakrájíte na tenké 

plátky. Přidejte na měsíčky nakrájenou 

cibuli a  na kolečka pokrájené kyselé 

okurky (překvapivě dobrý salát také 

vznikne, když k  bramborům a  cibuli 

přidáte nakrájenou salátovou okurku, 

papriku a rajče). Vše dochutíte plnotuč-

nou hořčicí, solí, octem a olejem a máte 

zdravý salát jedna báseň. 

A jak vyzrát na smaženého kapra? Roz-

hodně tím, že obalíte a  usmažíte jen 

nezbytně nutné množství řízků z kap-

ra a  další „nasucho” ugrilujte (grilem 

disponují i ty nejlevnější trouby). Pak se 

z kapra stává velice dietní jídlo s 525 ki-

lojouly ve 100 gramech. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani 

na avizovanou čočku s párkem na Nový 

rok. Měli bychom se svého oblíbené-

ho jídla vzdát? Luštěniny samozřejmě 

k úvodu roku patří. Není žádný důvod 

se jich zříkat. Co takhle ale vyzkoušet 

něco jiného, než k nim přidat tradiční 

uzeninu?

UŽ JSTE OCHUTNALI ČOČKOVÉ 
RIZOTO?
Ingredience:

50 g čočky, 50 g rýže, cibule, 100 ml 

zeleninového vývaru, pepř, mořská 

sůl,hřebíček, muškátový oříšek, skořice, 

olivový olej

Návod k přípravě: 

Čočku uvařte do poloměkka. Rýži 

osmahněte na teflonové pánvi potře-

né olivovým olejem asi 3 minuty. Pak 

smíchejte s čočkou, přidejte koření, sůl 

a  zalijte vývarem. Vařte asi 25 minut 

(dokud vývar nevsákne). Cibuli pokrá-

jejte na kousky, osmahněte a poté vmí-

chejte do hotového rizota.

CUKROVÍ, KTERÉ NEUBLÍŽÍ
Co by to bylo za Vánoce, bez cukroví. 

Jenomže, co s  tím, když právě ono je 

zdrojem nejvíce kalorií  Pro začátek 

bude stačit, když si uvědomíte, že re-

cepty na to babiččino a maminčino cuk-

roví obsahují většinou zbytečně velkou 

dávku cukru. Stačí jen trochu ubrat. 

Čím méně dáte do cukroví cukru, tím 

více můžete použít koření (například 

hřebíčku, skořice, muškátu, zázvoru). 

Koření snižuje chuť na sladké a napo-

máhá snadnějšímu spálení tuků. Co 

byste řekli třeba voňavým zázvorkám? 

Uvidíte, jak se po nich zapráší! A jak je 

připravíte?

Ingredience:

200 g polohrubé mouky, 150 g mouč-

kového cukru, 50 g rostlinného tuku, 

1 vejce, 1 žloutek, 1/2 lžičky prášku do 

pečiva, 1 lžičku strouhaného zázvoru 

Návod k přípravě:

Vše důkladně zpracujte v  těsto, které 

nechte přes noc odpočinout. Poté vy-

válejte na zhruba 3 milimetrový plát 

a vykrajujte nejrůznější tvary. Pečte na 

pergamenovém papíře ve středně vy-

hřáté troubě.

VAŘME ZDRAVĚ 
Pokud chcete tento rok pro sebe oprav-

du něco udělat, zkuste si osvojit zásady 

správného zdravého vaření. Je nutné si 

uvědomit, že vliv stravy není určován 
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jen nutričním obsahem v potravě, nýbrž 

i její přípravou. Způsoby vaření a vybra-

né recepty hrají zásadní roli v tom, kolik 

tuku ve stravě přijmeme. Možná vám 

takové vaření zabere o něco více času, 

ale při troše fantazie a pečlivém výběru 

ingrediencí poskytnete sobě i celé rodi-

ně řadu chutných a zdravých pokrmů.

...CO DĚLAT MÁME...
• Nahraďte plnotučné mléko polo-

tučným.

• Nahraďte smetanu nízkotučným 

jogurtem.

• Majonézu smíchejte na polovic 

nízkotučným jogurtem a  použij-

te jako zálivku do bramborového 

nebo jiného salátu; hořčice je dob-

rá alternativa na chlebíčky.

• Dávejte přednost nízkotučným sý-

rům před plnotučnými.

• Snižte množství soli, které obvykle 

používáte při vaření.

• Připravujte zeleninu ve vývaru 

nebo ve víně raději než na másle 

nebo oleji.

• Berte si malé porce tučných jídel, 

jako je maso nebo mléčné výrobky, 

a větší porce nízkotučných příloh, 

jako je dušená zelenina, vařené 

brambory, těstoviny nebo rýže.

• Zaměňte paštiky a  šlehačkové 

moučníky za čerstvé ovoce.

• Snižte množství tuků a  olejů při 

vaření.

• Vybírejte si libové maso a před pří-

pravou odřízněte tuk.

• Před vařením drůbeže odstraňte 

kůži.

• Maso a ryby roštujte, grilujte, peč-

te nebo duste.

• Ochlaďte polévky i guláše - tuk vy-

stoupí na povrch a může být lžič-

kou odstraněn.

• Při vaření užívejte nepřilnavé (tef-

lonové) nádobí, kde není potřeba 

většího množství tuku či oleje.

• Do salátu na zálivku používejte 

nízkokalorické ochucení, jako je 

ocet, citron nebo nízkotučný jo-

gurt. 

...CO DĚLAT NEMÁME...
• Neužívejte při vaření plnotučné 

mléko nebo smetanu.

• Nepřidávejte máslo k vařené nebo 

dušené zelenině.

• Nepovažujte červené maso za 

hlavní součást stravy.

• Neužívejte recepty s použitím vel-

kého množství sýra.

• Neužívejte pravidelně polotovary, 

neboť obsahují „ukrytý“ tuk, sůl 

a cukr.

• Nepožívejte paštiky a sušenky, kte-

rá často obsahují hodně tuku.

• Nevybírejte tučné maso nebo tuč-

né masové výrobky, jako jsou pár-

ky a salámy.

• Nekupujte připravené maso k pe-

čení, které je často napuštěno tu-

kem.

• Nesmažte potraviny.

• Nepřidávejte při vaření velké 

množství tuku či oleje.

• Nepoužívejte při přípravě salátů 

majonézové zálivky, obsahují velké 

množství tuku. 

Foto: Schutterstock.com

VÁNOČKA 
Co by to ale bylo za Vánoce bez vánočky. Kvůli ní snad porušíme i nějaké 

to dietní pravidlo…

Ingredience:

1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 3/4 hrnku pískové-

ho cukru, 1  vanilkový cukr, 4 polévkové lžíce oleje, špetka soli, 4 žlout-

ky, 1 a  1/2 sáčku sušeného droždí, 250 g másla, 1/4 l čerstvé smetany 

ke šlehání se stříškou, 10  dkg loupaných sladkých posekaných mandlí,  

4 polévkové lžíce rozinek, citronová kůra z  1 citronu, 1 vejce k  potírání 

Návod k přípravě:

Nejprve si připravte kvásek z droždí, kávové lžičky cukru a mouky, ke kte-

rému přidejte tři polévkové lžíce teplé vody. Kvásek nechte kynout asi  

5 minut. Do velké mísy vsypte mouku, špetku soli, cukr, máslo a olej a mí-

chejte, dokud nevznikne sypká hmota. Do této hmoty přidejte kvásek, 

žloutky, smetanu ke šlehání, polovinu loupaných sekaných mandlí, rozinky 

a citronovou kúru. Těsto důkladně propracujte tak, aby se v něm vytvářely 

bubliny. Zpracované těsto posypte hladkou moukou a nechte asi dvě hodi-

ny kynout. Během kynutí je dobré těsto alespoň třikrát propracovat.

Po vykynutí těsto přendejte na pomoučněnou plochu, kde jej rozdělte na 

osm kousků. Kousky zpracujte do bochánků a odložte opět asi na 20 minut 

nakynout. Z jednotlivých bochánků tvořte válečky dlouhé asi 30 cm. 3 vá-

lečky spleťte volně do copu a přeložte  na plech. Cop potřete rozšlehaným 

vajíčkem a částečně posypte mandlemi. Pokračujte splétáním dalších 3 vá-

lečků do copu (pevněji, aby cop byl užší než ten první) a spletenec přiložte 

na spodní cop tak, že konce založte pod spodní vrstvu. Opět potřete rozšleha-

ným vejcem a posypte mandlemi. Zbylé 2 válečky spleťte a postup opakujte.  

Nechte asi 45 minut vykynout, pečte v  předehřáté troubě na 170°C cca 

50 minut.
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Bydlení

Stromeček, jmelí, betlém… to vše k našim Vánocům neodmyslitelně patří. Ale 

kde se vlastně symboly Vánoc vzaly a co doopravdy symbolizují?

VÁNOČNÍ
DEKORACE
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ADVENTNÍ VĚNEC
Přípravy na Vánoce začínají adventem. 

Toto slovo, původem z latiny, znamená 

příchod, očekávání Spasitele. Doba ad-

ventní nastává čtyři týdny před samot-

nými vánočními svátky. K adventu patří 

adventní věnec. Svíčky na něm si zapa-

lují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? 

Dny se zkracují, tmy přibývá. Postupné 

rozžíhání svící na adventním věnci sym-

bolizuje, že příchod Krista do života 

znamená přemožení temnoty a nárůst 

světla, pokoje a  radosti. Věnec je víc 

než pouhou okrasou. Zelené větve pro-

voní dům, znamenají život uprostřed 

odpočívající přírody, kruh vyjadřuje 

společenství a  plameny světlo, které 

osvěcuje každého člověka. Svíce jsou 

čtyři jako čtyři adventní neděle.

Původní barvou adventu je fialová - 

podle barvy kněžského roucha. Fialová 

však bývala v minulosti velkou vzácnos-

tí, a tak ji v domácím prostředí nahra-

dila lehce dostupná červená, ale v sou-

časné době se na věnce používají různé 

barvy, podle libosti, nálady, vkusu. 

BETLÉM
Jednoho dne se František z Assisi (poz-

ději svatořečený) rozhodl, že spolu 

s  přáteli zinscenuje biblický Betlém. 

Odebrali se proto do malinké jeskyně 

v  italské Umbrii, vzali s  sebou živého 

osla i vola, a kněz pak před touhle se-

šlostí odsloužil první půlnoční mši. Stalo 

se tak přibližně v  polovině 13. století, 

takže tvrzení, že betlémy provázejí 

křesťanství od samého počátku, není 

zcela správné.

Brzy poté si lidé začali betlémy vyrábět 

podomácku. Jako materiál se nejčastěji 

používal kámen, dřevo a rovněž těsto. 

Betlém se brzy stal hlavním symbolem 

Vánoc, až o mnoho let později ho z vý-

sluní vystrnadil vánoční stromek. 

 

VIZOVICKÉ PEČIVO
S nápadem vyrobit dekorativní figurky 

a ozdoby z těsta přišli pekaři z Vizovic, 

městečka kus od Zlína. Stalo se tak na 

přelomu 19. a  20. století a  mistři pe-

kařského řemesla tehdy možná vůbec 

netušili, že se jejich vynález bude péct 

ještě za sto let.

Celý fígl je přitom až neskutečně jed-

noduchý – ingrediencemi jsou jen voda 

a  hladká mouka (na čtvrt kila mouky 

připadá decilitr vody). Pak už je jen tře-

ba těsto chvilku hníst, aby v něm nebyly 

hrudky a nechat ho půl dne odpočívat 

zabalené v igelitu v lednici. Když vytvo-

říte z těsta ozdoby, je dobré je nechat 

pár hodin odpočinout a  pak zapékat 

při 50 stupních Celsia. Chcete-li mít fi-

gurky lesklé, potřete je před vložením 

do trouby vajíčkem. Pozor! Vizovické 

pečivo není k jídlu, po upečení je tvrdé 

jako kámen. Zbytečně byste si vylámali 

zuby…

JMELÍ
Malý keřík parazitující na korunách 

stromů zaujal naše předky natolik, 

že ho považovali za kouzelný. Měl je 

chránit před zlými duchy. Hojně pro-

to rostlinky jmelí zavěšovali ke dveřím 

a oknům, tedy do míst, kudy by se zá-

keřné potvůrky nejspíš do domu dobý-

valy. Keltové zase jmelí přikládali sílu 

plodnosti, proto se ještě dnes pod jme-

lím líbáme jako o život. Navíc prý jmelí 

přináší do domu štěstí, odvahu a  lás-

ku. K nám přišel zvyk zavěšování jme-

lí o Vánocích z Anglie, věšíme ho pod 

lustr nebo zdobí vázy na stole.

 

VÁNOČNÍ STROMEK
Tradice zdobení vánočních stromků 

pochází z německých měst. První zmín-

ky se objevují v  kronice města Brémy 

z roku 1570. Katolická církev zpočátku 

považovala zdobení stromků za pohan-

ský zvyk a  do jisté míry měla pravdu. 

Stromky si opravdu v minulosti zdobily 

hlavně germánské kmeny, které o zim-

ním slunovratu uctívaly boha Wotana.

U nás se vánoční stromky začaly obje-

vovat až na počátku 19. století. Mezi 

prvními, kdo si stromek doma rozsvítil, 

byl údajně ředitel Stavovského divadla 

Jan K. Liebich. V polovině 19. století se 

už v Praze stromky prodávaly před Vá-

nocemi jako na běžícím pásu, na Mo-

ravě se tento zvyk usídlil až počátkem 

20. století.

VÁNOČNÍ OZDOBY
Na každý pořádný stromeček patří 

i  vánoční ozdoby. Vánoční ozdoby se 

ovšem nezavěšují jen na vánoční stro-

mečky, ale mohou vytvářet zátiší na 

stolech, zdech. Skleněné a dřevěné vá-

noční ozdoby musí projít ručním zpra-

cováním, skleněné vánoční ozdoby se 

vyfukují z  dutého vyfukovaného skla. 

Vánoční ozdoby a  motivy vycházejí 

z křesťanských tradic a zimních motivů. 

Mezi nejčastější vánoční motivy patří 

andílkové, vánoční stromečky, vánoční 

věnečky, zvonky, betlém, baňky apod. 

Foto: Schutterstock.com 
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Méně je často více

Knihy pro každý případ

Pro všechny rodiče, kteří jsou

zahlceni chaosem v domácnosti,

svými povinnostmi nebo svými

myšlenkami. Užívejte si život

moderní rodiny díky tomu, 

že budete dělat méně.

www.noxi.cz
www.facebook.com/NoxiNakladatelstvi

VÍCE na www.CrazyEars.Eu

... BuĎ originálnÍ!

Originální dOplňky na helmy nejen prO Vaše děti.



Velká 
Vánoční soutěž

2015
Milé maminky, milí, tatínkové, milé děti,

vánoce už jsou pomalu za dveřmi a s nimi samozřejmě Ježíšek s plným pytlem dárků. Ale nadělovat umíme 

i my. Stačí, když nám zodpovíte pár jednoduchých otázek. Budete-li mít štěstí při losování, můžete vyhrát 

jednu z hezkých cen.

1. Soutěžní otázka
Která nová hra vydavatelství MINDOK je inspirována 

známou pohádkou?

A. Červená karkulka

B. Pyšná princezna

C. Tři malá prasátka

Soutěžíte o 20x hru HRAVÉ KROUŽKY 

www.mindok.cz
2. Soutěžní otázka
Jak se jmenuje princezna kytaristka v modrých šatech, 

která vystupuje spolu s Courtney ve filmu Barbie Rockn’ 

Royals?

A. Erika

B. Jasmína

C. Jassica

3. Soutěžní otázka
Jaké značky distribuje Pexi v ČR a SR?

A. Alexander, Cloud b, PlayFoam, Doodle Roll, Evoluce 

(RBG)

B. Alexander, Cloud b

C. PlayFoam, Doodle Roll

Nápověda na www.pexi.cz
4. Soutěžní otázka
Která z panenek nepatří do rodiny Lalaloopsy Girls?

A. Bea

B. Alex

C. Mittens

Nápověda: www.youtube.com/zapfcreationcz

5. Soutěžní otázka
Výtažek z jaké rostliny je obsažen ve všech přípravcích 

Klorane bébé?

A. Z heřmánku

B. Z měsíčku lékařského

C. Z aloe vera

Odpověď naleznete na www.klorane.cz

6. Soutěžní otázka
Jak se jmenuje roztomilý sněhulák z filmu Frozen - Ledové 

království?

A. Gustav

B. Hans

C. Olaf

7. Soutěžní otázka
Které jsou hlavní benefity nádobí TITANO?

A. Dostupná cena, rychlá výroba v Číně

B. Zdravé vaření bez tuku díky nepřilnavému povrchu

C. Lze použít do myčky nádobí

Odpověď naleznete na www.extra-nadobi.cz/soutez

8. Soutěžní otázka
Jaký největší počet kartiček s vlastním motivem můžete mít, 

pokud si přes Dinodárky.cz vyrobíte vlastní FOTO PEXESO?

A. 44 karet (22 párů)

B. 64 karet (32 párů)

C. 72 karet (36 párů)

Odpověď najdete na www.dinodarky.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ADRESA:

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

1. A)  B)  C) 5. A)  B)  C)

2. A)  B)  C) 6. A)  B)  C)

3. A)  B)  C) 7. A)  B)  C)

4. A)  B)  C) 8. A)  B)  C)



4. Lalaloopsy Girls
Vyhrajte pro svou holčičku jednu z veselých panenek Lalaloopsy 

Girls! Roztomilé barevné panenky mají neposedné dlouhé vlásky, 

které lze dokonce obarvit studenou vodou. Jakmile se vlásky zase 

ohřejí, vrátí se jim původní barva a malé kouzelnice mohou kouz-

lo s vlásky opakovat znovu! Součástí balení je panenčin oblíbený 

mazlíček a náhradní obleček

3. Pexi
Vyhrajte některou ze zajímavých 

her firmy Pexi. Holčičky jistě zau-

jme některá z  kreativních sad TOP  

FASHION, děti, které začínají se psa-

ním sada Psaní a mazání čísel, všech-

ny potom některá z her Evoluce, kte-

rá je skvělým příkladem populárně 

naučné hry, kde se autorovi úspěšně 

povedlo zkombinovat vědu a  hra-

vost. Vánoční dekoraci si můžete vy-

tvořit z modelíny PlayFoam® a večer-

ní usínání vám jistě zpříjemní zářící 

chobotničky.

6. Crocs
Soutěžte o poukázky v hodnotě 1.000 Kč na zboží z e-shopu 

www.urbanlux.cz. Holčičky si letošní zimu můžou zpříjemnit 

nazouváčky se sestrami Annou a Elsou z oskarové Disney pohádky 

Frozen - Ledové království, klukům se určitě budou líbit botičky 

se závoďákem Bleskem McQueenem a Francescem z filmu Auta.

5. Klorane Bebe
V  tomto dárkovém balení 

Klorane Bébé najdete hned  

2 inovované přípravky hygieny 

a péče pro Vaše miminko: Jem-

ný pěnivý gel na tělo a  vlasy 

a Hydratační krém.

Obsahují PHYSIOCalenduline®, 

složku, která posiluje přiroze-

nou obranyschopnost křeh-

ké dětské pokožky. Ta je pak 

méně náchylná k  zarudnutí, 

podráždění a vysoušení.

8. Dino

Vyhrajte jeden ze tří balíčků od Dino Toys a připravte dětem neza-

pomenutelné Vánoce. Balíček obsahuje rodinnou hru CESTUJEME 

PO ZOO a voucher na Dinodarky.cz, kde si budete moci vyrobit 

vlastní pexeso s fotografiemi svých nejdražších.

7. Soutěžte o sadu nádobí TITANO

Exkluzivní nádobí TITANO je vyráběno ručně z vysoce kvalitní 

slitiny ALUTOP. Extrémně silné dno obráběné speciálními dia-

mantovými nástroji zajišťuje optimální 

rozvod tepla celou nádobou. Všechny 

hrnce a pánve jsou upraveny speciální 

povrchovou úpravou, charakteristic-

kou nepřilnavou vrstvou  

s příměsí keramiky a titanu.

2. Vyhrajte balíček hraček od Mattela!
Každý balíček obsahuje zpívající Barbie Courtney a Mega garáž 

od Hot Wheels. Courtney je krásná zpívající princezna, která je 

hlavní postavou filmu Rock’n Royals. V Motorizované mega ga-

ráži si můžete postavit městečko Hot Wheels podle svých před-

stav! Umyjte svá Hot Wheels autíčka v myčce, natankujte ben-

zín, nebo se zastavte na odpočívadle. 

1. Hravé kroužky
Hravé kroužky jsou originální postřehové hra pro děti i dospělé. 

V každém kole hry otočíte kartu zadání a podle ní se budete 

snažit navléknout si co nejrychleji různobarevné kroužky na 

palec svojí ruky. Důležité nejsou jen barvy kroužků, ale i jejich 

správné pořadí. Obsahuje speciální 

variantu hry určenou na cesty, 

při které nebudete potřebovat 

žádnou herní plochu!



Cestování

Někdy míváme pocit, že na Vánoce máme jakási patent. Jako bychom je 

vymysleli a směli prožívat je mi sami. Jenomže, ono je to všechno trochu jinak. 

Vánoce se samozřejmě slaví všude ve světě. Jenom mají různou podobu.

VÁNOCE JINDE
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Jsou místa, kde dětská vánoční přání 

plní okřídlené batolátko Ježíšek, jinam 

míří saně tažené kouzelnými soby a ří-

zené Santa Clausem. Pére Noël ve Fran-

cii se spouští i s dárky komínem, aby na 

podlaze u krbu nechal vánoční nadílku.

Ať už vánoční atmosféru přiváží kdo-

koliv, přivítejme ho jak náleží. Vždyť 

Vánoce to nejsou jen dárky, ale hlavně 

jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, 

radosti a pocitu sounáležitosti v rodině. 

 

AUSTRÁLIE
V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako 

u nás - jen s tím rozdílem, že místo ly-

žování a  koulování vrcholí v  Austrálii 

léto a  děti si užívají letních prázdnin, 

které s oblibou tráví na pobřeží oceá-

nu s celou rodinou. Vánoční stromečky 

mají buď umělé, nebo zasazené v kvě-

tináči. Vánoční hostina má většinou 

formu pikniku pod otevřeným nebem 

s  nezbytnými barevnými balónky. Pijí 

se ovocné šťávy, australské pivo a aus-

tralské víno. K jídlu se podávají studené 

obložené mísy, chlazené ovocné a zele-

ninové saláty a přeslazené dorty a zá-

kusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si 

chce jídelníčkem připomenout historii 

své země jako jedné z  bývalých brit-

ských kolonií, dá si o štědrovečerní ve-

čeři jako dezert teplý švestkový nákyp 

s hrozinkami a ořechy polévaný vaječ-

ným koňakem. Australané o vánočních 

svátcích s oblibou navštěvují své příbuz-

né, přátele a známé a vůbec jim nevadí, 

když musejí jet na návštěvu několik set 

mil. Milují vánoční gratulace a pohled-

nice snad nejvíce za všech národů a po-

sílají jich neuvěřitelné množství. Do-

konce mezi sebou soutěží, kdo se může 

pochlubit větším počtem obdržených 

vánočních blahopřání! Aby si je každý 

mohl dobře prohlédnout a  případně 

i přepočítat, připínají je umělohmotný-

mi kolíčky na pestrobarevné šňůry, za-

věšené nedaleko jídelního stolu, nebo 

vkusně naaranžované v oknech. 

BRAZÍLIE
Vánoční oslavy jsou pro ně velmi důle-

žitými svátky. Nádherné pláže neznají 

zimu ani sníh. V páté nejlidnatější zemi 

světa žijí vedle sebe potomci Portu-

galců, Italů, Němců a Španělů, mulati, 

mestici, černoši, Japonci a  Indiáni. Ve 

vánočních oslavách se zrcadlí nebývalá 

národnostní různorodost. Protože se 

ale všichni považují především za Bra-

zilce, mají Vánoce i spoustu společných 

rysů. Všichni se radují, přejí si vše nej-

lepší k Narození Páně a zdobí stromeč-

ky spoustou nejbarevnějších vánočních 

ozdob. Téměř všechny vánoční stromky 

jsou umělé, skutečné jehličnany si mo-

hou dovolit jen ti nejbohatší. Brazilci 

jsou proslulí nejen početnými rodinami, 

ale i velkorysostí a chutí utrácet. Většina 

obyvatel Brazílie navštěvuje o  vánoč-

ních svátcích mše v kostelích nebo pří-

mo pod otevřeným nebem. O štědrove-

černí večeři si Brazilci pochutnávají na 

pečeném krocanu, ovoci, mořských ry-

bách a sladkých zákuscích. Zpestření do 

tradičního pojetí Vánoc vnáší vyznavači 

candomblé, náboženství, které kdysi do 

Brazílie přivezli otroci z Nigérie a Beni-

nu. Víra černých otroků prorostla kato-

lickým náboženstvím, a tak se v daleké 

jihoamerické zemi radují nejen z bílého 

Ježíška, ale i z boha plodnosti a sklizně 

Oxalá s černou tváří, kterého doprovází 

Lemanjá, bohyně moře. 

BULHARSKO
V  pravoslavném Bulharsku se vánoč-

ní svátky slaví až 6. ledna, a tak si mi-

lovníci Vánoc mohou nadělovat dárky 

hned dvakrát - 24. prosince a 6. ledna. 

V žádné bulharské domácnosti nechybí 

o Vánocích ozdobený stromeček. Dárky 

pod něj dává děda Koleda. Tradičním 

vánočním jídlem je v Bulharsku vepřo-

vé maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Mís-

to vánoček, na které jsme zvyklí u nás, 

připravují Bulhaři ze sladkého kynuté-
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ho těsta pečivo ve formě kroužků. Na 

venkově se ještě občas dodržuje starý 

bulharský zvyk, že hlava rodiny rozlo-

ží před štědrovečerní večeří po zemi 

slámu, připomínající chudobu chléva, 

ve kterém přišel na svět vyvolený syn 

Boží, malý Ježíšek. Hospodyně rozpro-

stře na slaměnou podestýlku vyšívanou 

pokrývku a na takto připravený “stůl” 

rozloží mísy s jídlem. Nejstarší člen rodi-

ny pokrmy požehná a vánoční hostina 

může začít.

DÁNSKO
Počátkem vánočních svátků se obje-

vují adventní věnce. Čtyři hořící svíčky 

si vykládají Dánové jako symboly čtyř 

období lidského života – dětství, mládí, 

dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku 

ale spojeny především s dárky a nikdy 

se na nich nešetřilo. Připravují se s ně-

kolikaměsíčním předstihem a  Dánové 

dělají s  jejich nákupy velké tajnosti. 

Podle starého obyčeje totiž musí být 

každý dárek pro obdarovaného vel-

kým překvapením. Lidé v Dánsku věří, 

že čím větší překvapení, tím šťastnější 

budoucnost je čeká. Dárky rozdává vá-

noční posel a balí je alespoň do dvaceti 

vrstev vánočního papíru a  krabic. Dá-

rek musí být vtipný a  poukazovat na 

některou ctnost nebo charakterovou 

vadu. Drobné dárky a  cukroví se věší 

na větve vánočního stromečku, který 

nechybí v  žádné domácnosti. Nejoblí-

benější je smrček. V posledních letech si 

získal na oblibě také zvyk kupovat malé 

jehličnánky v květináčích, o Vánocích je 

ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve 

volné přírodě, v lese nebo na speciálně 

vyhrazeném místě v  městském parku.  

Ke štědrovečerní večeři se podává husa, 

kachna, vepřová pečeně s červeným ze-

lím, teplá šunka, pepřená treska s řed-

kvičkou a  horká rýže politá studeným 

84

Cestování



mlékem, pivní a pšeniční chléb, a jako 

dezert sladký rýžový nákyp se zapeče-

nou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, 

dostane speciální dárek Julemand. Vá-

noční specialitou Dánska jsou tzv. vá-

noční talíře - ručně malované.

FINSKO
Dárky roznáší dárky veliký Ukko,kte-

rý celý rok žije v  severní části Finska, 

v  oblasti Korvatunturi. S  nadělováním 

mu pomáhají skřítkové, kteří prý zlo-

bivé děti odnášejí do svého ledového 

království. Na Štědrý den ráno se jí rý-

žová kaše a pije švestkový džus. Často 

se také na Štědrý den chodí na hřbitov 

zapálit svíčku svým blízkým.

FRANCIE
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke 

kamnům dobrý vánoční duch Pére 

Noël. Je ze všech Ježíšků a Santa Clausů 

nejmladší. Od Santa Clause se liší vlast-

ně jenom jménem. 25.12. k  slavnost-

nímu stolu zvou do svých domácností 

bezdomovce, chudé, sirotky, vězně. Na 

stole, na kterém nechybí ústřice, šneci 

a  žabí stehýnka, je vždy krocan plně-

ný kaštanovou nádivkou a  ovoce. Tři 

králové jsou svátkem dětí a  maminky 

jim v  tento den upečou dort ozdobe-

ný papírovou postavičkou, ve  které je 

zapečená malá figurka. Kdo ji najde, je 

králem hry.

GRÓNSKO
Tady bydlí Děda Mráz a  píší mu sem 

děti z celého světa. Žije v podzemní jes-

kyni uprostřed věčného ledu. 

ITÁLIE
Štědrý večer se slaví jako předvečer 

narození Páně jen schůzkou s  přáteli. 

Také italské děti dostávají dárky až na 

první svátek vánoční ráno. Ve srovná-

ní s  našimi, jsou italské Vánoce velmi 

odbyté: vždyť tu ani nepečou cukroví. 

Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod 

vánočním stromkem najdou děti té-

měř vždy i  malé jesličky. Hlavním vá-

nočním jídlem jsou artyčoky, zvěřina, 

ryby a polenta,   slaná kukuřičná kaše. 

Zuby si italské děti kazí tureckým me-

dem, speciální bábovkou panetto-

ne a  kaštanovým pyré se šlehačkou. 

Emancipace tu dosáhla svého vrcholu, 

tudíž v Itálii nadílku rozdává žena:  ne-

příliš krásná, ale dobrosrdečná čaroděj-

nice Befana. 

KEŇA
Vánoce jsou zde svátky hlavně pro tu-

risty - v zemi je pouze 12 procent křes-

ťanů. Štědrý den slaví v  hotelích po 

německo-britském způsobu, zatímco 

místní muslimové přihlížejí. Bouřlivější 

bývá Silvestr, kdy se i  řada „domorod-

ců“ napije něčeho ostřejšího.

MEXIKO
Oslavují Vánoce pro ně typicky - hluč-

ně a  vesele. Stromeček většina rodin 

nemá. Sladkosti a  hračky pro děti dá-

vají do velkého hliněného džbánu na 

vodu - Pinty, který visí ze stropu a je oz-

dobený peřím. Děti pak se zapálenými 

svíčkami procházejí domem a  klepou 

na zamčené dveře na připomínku lidí, 

kteří odmítli vpustit Marii a  Josefa do 

domu. Otevřené dveře jsou až v  míst-

nosti s pinatou. Děti se ji za bujarého 

veselí snaží rozbít, dokud se obsah ne-

vysype a  každý si z  hromady dárečků 

nevybere, co se mu líbí. Dárky nejsou 

označeny jmenovkou, záleží jen na síle 

a šikovnosti.

NĚMECKO
Der Weihnachtsmann (vánoční muž) 

má rezavé vlasy i vousy a k přemisťová-

ní používá osedlaný divoký vítr. Dříve 

prý odnášel neposlušné děti a  trestal 

nevěrné ženy. 1. 12. děti dostávají děti 

sladké adventní kalendáře a až do Vá-

noc otvírají denně po jednom okénku 

se sladkým překvapením. Vánočním 

stromečkem je í jedlička a  jako tradič-

ní  vánoční jídlo se podává kapr nebo 

husa.

POLSKO
Děti vyrábí slaměné a papírové ozdoby 

na stromeček, rodiče se snaží méně se 

hádat a  být střídmější např. v  kouření 

nebo pití alkoholu. V  Polsku se věří, 

že Ježíš opouští nebe na svém oslátku, 

proto je pod každým stromečkem při-

pravena trocha sena. Někdy navštíví 

děti i Svatý Mikuláš. Jakmile někdo za-

hlédne první vánoční hvězdu, vypukne 

hostina. Dárky se rozdávají ještě před 

hostinou, z čehož by si mohla vzít naše 

země příklad.

NORSKO
Otec Vánoc tu schovává dárky do dře-

váků a  bývá doprovázen vánoční ko-

zou. Pro tu by měly děti připravit do 

botiček nějakou lahůdku – nevymláce-

nou ovesnou slámu, aby se vrátila s na-

dílkou příští rok. 

RAKOUSKO
Na Vánoce se připravují několik týdnů 

dopředu. Tak jako my, tak i Rakušané si 

vyrábí adventní věnce, ozdobené svíč-

kami a stuhami - zelenou, ta je barvou 

naděje a  fialovou - barvou minulosti. 

Na Štědrý večer přichází Ježíšek přivo-

laný cinkáním zvonečku. Dárečky ne-

bývají drahé. Spíše nápadité, praktické, 
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vlastnoručně vyrobené. Všechny dáreč-

ky balí otec - hlava rodiny.

RUSKO
Štědrý den je v  Rusku obyčejným pra-

covním dnem. Pravoslavné Vánoce 

totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Pů-

vodně byly spojeny s velkým množstvím 

lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 

1918 však zvyky upadly v  zapomně-

ní a nyní většina Rusů místo nich slaví 

Nový rok s jolkou a dárky od dědy Mrá-

ze. Děda Mráz používá saně, cestuje až 

ze vzdálené Čukotky a  doprovází ho 

Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hra-

nostajů. 

SPOJENÉ STÁTY 
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, 

přestože se slaví pouze jeden den - 25. 

prosince. Proto tento den musí být 

opravdu dnem D. Všude miliony svě-

týlek, jak venku, tak doma, velkole-

pá vánoční výzdoba, oblékají si trička 

s vánočními motivy, ohromné stromky, 

mnoho dárků, které nosí Santa Claus, 

čím více, tím lépe, ohromná hostina 

s krocanem s kaštanovou nádivkou. 

ŠPANĚLSKO
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodi-

ny. Dávají si dárečky, pije se šampanské, 

jí se marcipán. Děti se však většinou ob-

darovávají až na den Tří králů. Mikuláš 

zde dětem nosí dárečky do dřeváků.

ŠVÉDSKO
Ve Švédsku nosí dárky červeně oble-

čený skřítek s dlouhými vousy jménem 

Jultombe. Ke štědrovečerní večeři se 

podává ryba, nejčastěji sušená treska 

s  omáčkou, která je zapečená spolu 

s  červeným zelím do brambor. Nesmí 

chybět ani sobí maso či švédská šunka. 

Vrcholem večeře jsou vařené hnědé 

fazole podávané se zeleninou. Celou 

směsí se pak naplní cibule, která se 

zapeče. Jako dezert se podává pokrm 

podobný našemu rýžovému nákypu. 

Ve své porci pak celá rodina hledá za-

pečené mandle, kdo ji najde, dostane 

dárek. Ty se předávají anonymně, a to 

tak, že se do pokoje hodí oknem a ná-

sledně se jako znamení zaklepe. Těmto 

dárkům se pak říká Julklappa. Vánoční 

svátky ve Švédsku začínají již 13. 12. Pe-

čou se žemle, které se zapíjí tradičním 

punčem.

ŠVÝCARSKO
Vánoční zvyky ve Švýcarsku jsou velmi 

rozmanité, ale všude se dodržuje před-

vánoční úklid. Na Štědrý večer přichází 

tajemný monsieur Chaland,   obrovský 

panák s  kulatou lucernou místo hla-

vy, svíčkami v očních bulvách a velkým 

břichem naplněným dárky. Rodiče ho 

umístí za dveře a když ho děti najdou, 

začnou ho prosit o  dárky. Když panák 

neodpovídá, kopou ho a štípou, dokud 

ho neroztrhnou a nadílka se nevysype. 

VELKÁ BRITÁNIE
Vánoční svátky už začínají vlastně na 

Mikuláše, tedy 6. prosince. Vrcholem je 

25. prosinec - den, kdy děti po probu-

zení nacházejí v  červených ponožkách 

dárky od Santa Clause. Celá rodina se 

pak sejde nad nadívaným krocanem 

a  švestkovým pudinkem - podivnou 

směsí oříšků, rumu, vajec, strouhanky, 

cukru, citrónu... A  samozřejmě ještě 

švestek, flambovaná koňakem či ru-

mem.  Tento pokrm je natolik osobi-

tý, že co se jeho chuti týče, lidstvo se 

dělí jen do dvou skupin – jedné části 

připadá báječný, druhé odporný. Snad 

neexistuje člověk, který by ho ochutnal 

a zůstal ve vztahu k němu neutrální. 

Tím náš výlet po vánočních zvycích kon-

čí. A honem spěchejme vyhlížet, kdo to 

letos přiveze nadílku právě k nám.

Foto: Shuttesrstock.com
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Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

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, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, 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 šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

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.

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz



Skvělý dárek pro miminko
Vytvořte  si  originální dárek se jménem, 

který určitě potěší hlavně maminky.  

Čepičky, body, tepláčky, ale  i  originální 

nálepky na auta podle Vaší představy na-

jdete v internetovém obchodním domě

www.abenys.cz

• 1. MŠ v ČR se stravou v bezlepkové kvalitě

• zdravý životní styl a podpora pohybových dovedností

• výuka v češtině a angličtině 

• rozvoj komunikačních a sociálních dovedností 

• předškolní příprava 3x týdně 

• denní i polodenní režim 

• nově: večerní hlídání

• exkurze, výlety, přímé pozorování věcí kolem nás

Kroužky: 

• vaření 

• malý kutil 

• jóga 

• logopedická prevence 

• keramika 

• flétnička 

• golf

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ- SKVĚLÝ START DO ŽIVOTA-VÝSLEDKY 

WWW.SMISKOV.CZ

Lovčická 322-přízemí domů, Praha 9 – Klánovice

Tel: 608 817 000, pište na: klanovice@smiskov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠKOV

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce  

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou

Víte jaký je výborný způsob, jak strávit se svými dětmi aktivně společné chvíle? 

Zkuste společně vařit v Chefparade. Odměnou vám bude nejen dobrý pocit, ale 

hlavně radost v očích vašich dětí. Můžete si vybrat z mezi klasickým kurzem pro 

děti od 4 nebo od 10 let či speciálními akcemi jako jsou dětské párty nebo akce 

na Mikuláše či Halloween, které jsou velice oblíbené a vedou je zkušení lektoři, 

kteří děti i výborně zabaví. V naší soutěži můžete vyhrát dva dětské a dva dospělé 

poukazy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku:

Od kolika let nabízí Chefparade dětské kurzy? 

A. od 4 let 

B. od 5 let 

C. od 6 let

Odpovědi najdete na: www.chefparade.cz, odpověď zasílejte na soutez@inpg.cz

Chcete vařit v Chefparade?

Dopřejte svým smyslům jemné pohlazení s vůní 

růže. Přírodní tělové máslo a sprchový gel 

německé značky Bioturm pečuje o vaši pokožku, 

kterou zanechá vláčnou a hydratovanou. Sada 

potěší i jako skvělý dárek. Více informací na 

www.bez-chemie.cz.
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LEGENDA QUEEN
Queen – jedna z největších skupin všech dob. Vyprodaná 

turné, nahrávky na vrcholcích hitparád a úchvatný úspěch 

již čtyřicet let. Stovky milionů prodaných desek, singlů 

a videonahrávek po celém světě. Tato oficiální publikace 

vypráví o kapele, jejích členech, nahrávkách a koncertech 

prostřednictvím obrazů, textů i  jedinečných vložených 

vzpomínkových předmětů ze soukromé sbírky Queen.

TÝ PODPOŘE TO NEDARUJU
Neuvěřitelně stylový a zlomyslně zábavný příběh o světě 

módy, módních časopisech digitálního věku, souboji 

generací, selfíčkách, Twitteru a Instagramu

Imogen Tateová, šéfredaktorka prestižního magazínu 

Glosy, se po půlroční nemoci vrací do práce. Jaké je ale 

její překvapení, když za svým stolem spatří pohodlně se 

rozvalovat svou někdejší asistentku Evu, jak právě pořizuje 

selfie svých extravagantně nalakovaných nehtů.

PAMATUJI SI VÁS VŠECHNY
Když se tři mladí lidé z  Reykjavíku rozhodnou, že koupí 
dům v opuštěné obci v pustých západních fjordech, netuší, 
co všechno je tam čeká. Co bude odhaleno a co probuzeno.
Gardar, jeho žena Katrín a společná kamarádka Líf se 
chtějí pustit do renovace domu, ale brzy se začnou dít 
divné věci. Na podlaze se objevují mokré šlápoty, někdo 
trousí po pokojích mořské mušle, ozývají se podivné zvuky. 
Mobily se jim záhadně vybijí a loď pro ně má přijet až za 
několik dní. Jiná cesta z oněch mrazivých pustin nevede. 
Jsou tu úplně sami. Nebo ne...?

NOCTE
Jmenuju se Calla. Je mi osmnáct a   je mě jen půl. Moje 

druhá polovina, můj bratr Finn, je blázen. Miluju ho, 

i když se děsím toho, že mě stáhne s sebou dolů. Dare je 

Můj zachránce. V  jeho náruči se cítím v bezpečí. Uzdraví 

mě, zlomí mě, bude mě milovat i nenávidět. Má moc mě 

zničit. Možná je to v pořádku, protože to vypadá, že Finna 

zachránit nedokážu, a  nemůžu milovat Darea, aniž bych 

všem ublížila. Proč? Kvůli tomu tajemství.

DIVERGENTNÍ TRILOGIE + ČTYŘKA BOX
Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje 

jen močál a obepíná ostnatý drát, jsou rozděleni do pěti 

frakcí. Beatrice je čerstvých šestnáct a přišel čas vybrat, do 

které frakce chce patřit, které ctnosti se chce na celý život 

odevzdat. Překvapivé rozhodnutí, osudová láska a nebez-

pečí. To všechno v jednom boxu. A navíc příběhy z pohledu 

Čtyřky!

JÁ, JŮTUBER
Nejen příručka pro mladé JůTubery, kteří propadli 

fenoménu internetových videí. Prozrazuje tipy a  triky 

od těch nejúspěšnějších českých YouTuberů. Nakoukněte 

jim pod pokličku! Získejte zákulisní informace o  svých 

oblíbencích! Jak správně natočit video a  jak získat co 

nejvíce odběratelů? Celý internetový videosvět v  jedné 

knížce! A k tomu ještě něco navíc.

ZMIZELÉ DÍVKY
Dara a Nick bývala nerozlučná dvojka. To bylo ale před 

tím, než Dara políbila Parkera, nejlepšího kamaráda Nick, 

a před tou nehodou, po které zůstala Dařina krásná tvář 

zjizvená. Od té doby se sestry naprosto odcizily a nemluví 

spolu. Nick se sice rozhodne, že vše, co ztratila, získá zpět, 

ale Dara už má jiné plány…

STAR WARS
Ilustrovaná encyklopedie Star Wars z dílny Dorley 

Kindersley. Obrovsky působivě zpracovaná, 

plná neuvěřitelných, ale pravdivých faktů  – od 

základních informací z celé fi lmové ságy (epizod 

I až VI) až po dosud neznámé. Na své si přijdou 

noví i staří fandové Star Wars.

STAR WARS: NOVÁ NADĚJE
Základní kniha Star Wars – přepis filmového scénáře 

epizody IV, kterou Star Wars začaly (epizody I, II a  III 

následovaly až po epizodách IV, V a VI). První díl je přímo 

z pera George Lucase! V Česku vyšly v letech 1991-1993.

STAR WARS: IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER 
Přepis filmového scénáře  druhé z původní trojice 

epizod IV, V a VI, jimiž Star Wars začaly (epizody I, II a III 

následovaly až po nich). 

FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 8 – FRANKIE 
ZACHRAŇUJE VÁNOCE
Frankie a jeho tým milují fotbal. Na něj si vždy najdou čas  

– dokonce i  v  době Vánoc! Za dva dny už budou Vánoce 

a  Charlie, Louisa a  Max přespávají doma u  Frankieho. 

Ale o  půlnoci se díky kouzlům octnou v Laponsku, kde 

jim Santa řekne, že někdo ukradl pytel s  vánočními 

dárky! Tým vyrazí na cestu, aby je našel, ale nejdříve 

musí odolat nástrahám zlého elfa, ničemného soba a   

hnusného sněhuláka... Dokáže Frankie a jeho tým najít 

dárky – a zachránit Vánoce?

STAR WARS: NÁVRAT JEDIHO
Přepis filmového scénáře třetí z původní trojice epizod 

IV, V  a  VI, jimiž Star Wars začaly (epizody I, II a  III 

následovaly až po nich). 

AMÉLIE A DUCHOVÉ
Závěrečný příběh o Amélii slibuje velké fi nále i nečekané 

rozuzlení! K  nočnímu světu duchů totiž nepatří jen 

Amélie a  její maminka, ale i  bytosti mnohem temnější 

a  nebezpečnější. Dokážou se jim Amélie a  Markéta 

ubránit? Překonají přátelství a vůle k životu úklady těch, 

pro které je radost i  láska jen porušení pravidel? Svět 

duchů je strašidelnější, než by se mohlo zdát.

RUDÁ KRÁLOVNA
Vydejte se na dobrodružnou cestu do země, kde na barvě 

krve záleží. Čeká na vás strhující příběh Mare Barrowové, 

sedmnáctileté dívky patřící mezi Rudé, prosté občany 

žijící pod krutovládou Stříbrných, válečníků s  božskými 

schopnostmi a stříbrnou krví. Napínavý světový bestseller 

o tom, že se sílou je nebezpečné si zahrávat.
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MY DVA
Fisher a  Ivy jsou spolu necelé tři týdny, ale už to vědí: 

jsou stvořeni jeden pro druhého. A  že toho o  sobě 

navzájem zatím moc nevědí, je naprosto podružné. 

Během dvanácti měsíců, které jim naprosto převrátí život 

naruby, zjišťují, že zamilovat se je jedna věc, ale lásku si 

udržet je trochu jiný boj. My dva je ve své upřímnosti 

okouzlující, místy hodně legrační, místy zase dojemný 

román o životě a o lásce a také o tom, že spoléhat se na 

to, že vše půjde vždycky hladce, je hodně ošidné.

PRVOROZENÝ
Pětadvacetiletý student Jonas si načerno vydělává na 

stavbách, aby uživil svou nemocnou matku. Jednoho dne 

se mu stane vážná nehoda, kterou však jako zázrakem 

přežije. Celý jeho život se obrátí vzhůru nohama a  on 

musí najednou pochopit, kým je a   co se s   ním děje. 

Vzápětí Jonas zjišťuje, že po něm někdo jde, a  vydává 

se na útěk.

PETR PAN
Klasická pohádka, z  pera skotského novináře, dramatika 

a  spisovatele Jamese Matthewa Barrieho, o  Petru Panovi, 

který nikdy nechtěl být dospělý, a proto zůstal navěky dítětem, 

aby si mohl pořád hrát. Žije na jednom ostrově v  kouzelné 

a tajemné Zemi Nezemi. Jednou do Země Nezemě pozve také 

malou Wendy a její dva brášky Johna a Míšu…

POD PŘÍSAHOU TRES
Píše se rok 1291 a v bitvě u Akkonu umírá v přítomnosti svých 

dvou přátel Theobalda a  Ekharda templářský rytíř Robert. 

O  600 let později se dědicové těchto šlechetných mužů vy-

dávají na pouť, která jim má otevřít cestu k   majetku, jenž 

jim právem náleží. K  tomu ovšem musí vyřešit tajenky, jež 

skrývá prastará dohoda, uzavřená mezi jejich předky, dohoda 

TREs… Kniha plná napětí, zábavy a krásných ilustrací v dob-

rodružném a současně naučném příběhu představí dětským 

čtenářům řád templářských rytířů.

TAJEMSTVÍ VYSMÁTÉ KOZY
je skutečný příběh, poskládaný ze Shanniných deníků. Je to 

příběh o  druhé šanci na lásku, příběh o šťastných koncích, 

které se objevují, když to nejméně čekáte. Příběh o přírodě, 

životě na farmě a o tradičních receptech. A ze všeho nejvíc 

je tato kniha o zázracích, které přicházejí, když se odmítnete 

vzdát naděje a jdete do života naplno.

POVSTÁNÍ HEROBRINA – BOX
Knižní série Povstání Herobrina (původním názvem 

Dobrodružství Minecraftu) sleduje osudy dvojčat Joshe 

a Andrého a jejich kamarádky Suzy na cestách po temných 

zákoutích kostičkovaného světa. Box obsahuje všech 

devět knih první řady, v   níž se hlavní hrdinové dostanou 

k   superpočítači ve vládní laboratoři a  nabourají se do 

zaheslovaného serveru, který vytvořil sám Notch.

MÁGOVÉ: KRÁL ČARODĚJ
V pokračování napínavého bestselleru Mágové by měl 

být podle všeho Quentin Coldwater šťastný. Ale není 

tomu tak. Po ne příliš pěkném dětství v  Brooklynu 

vystudoval tajnou školu kouzel a zjistil, že fiktivní země 

Filorie, o které snil, skutečně existuje. Ačkoli v ní teď 

vládne, stále nenachází klid... Vydává se proto na cestu, 

aby zjistil, co je s Filorií v nepořádku. Kam až ho jeho 

podivný neklid dovede? A dokáže se odtud vrátit zpět?

PODLE PRAVIDEL
Jmenuju se Cat. Je mi 36 let a  se svou dcerou žiju 

v Glasgow. Šest let jsem single, ale chci to změnit. Jsem 

novinářka a bez ohledu na to, že si moji přátelé myslí, 

že jsem šílená, rozhodla jsem se řídit desaterem knihy 

Tajná pravidla, která je o tom, jak najít muže svých snů. 

Ve svém sloupku každý týden píšu, jak se mi daří. Hoří 

mi termín…

NOORA DRUHÁ ČÁST TRILOGIE PROKLETÍ 
MĚSTEČKA PALOKASKI 
Noora je zoufale osamělá dívka bez přátel. Když 

policisté objeví na pláži v   Palokaski mrtvé tělo její 

spolužačky Laury, rozhodne se využít situace. Bedlivě 

sleduje vyšetřování a  je připravená podniknout téměř 

cokoli, aby získala jen zlomek pozornosti, která je i po 

smrti věnována Lauře. Den po nalezení Lauřina mrtvého 

těla navštíví Noora kancelář Miii Pohjavirtové a svěří se 

jí, že má strach o svůj život. 
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DENÍK MATKY
Deník matky obsahuje zápisky od narození miminka 

do věku tří let, které si vedla novinářka Veronika 

Jonášová a  publikovala je v  Lidových novinách. 

Kromě subjektivních deníčků tu najdete i   komentáře 

psycholožky a  trojnásobné matky Marie Hlaváčkové 

a  odpovědi na otázky, které si rodiče často kladou. 

Zápisky doprovází barevné ilustrace další matky, Heleny 

Černé. Deník matky vám nezatají ani odvrácenou 

stranu mateřství. Vše je vyzkoušené na vlastní kůži, a  to 

hned ve dvou zemích: v  České republice a v Německu.

ZATRACENÉ KYSELO
Ve své druhé knize autorka vzpomíná, jak se žilo 

v   okresním městě pod horami a   jak si po svatbě 

zařizovala vlastní domácnost a  zvykala si na nové 

prostředí, tak odlišné od velkoměsta. Nakonec všechno 

zvládla  – výchovu potomka i  místní kyselo. Vaření se 

stalo jejím koníčkem a časem i pracovní náplní. A  pak 

vtrhly do života i   do kuchyně polistopadové změny: 

nové suroviny, kontakty se světem a  první zážitky 

z cestování. Vyprávění doprovázejí dobové recepty.

ŽENA V ZRCADLE
Anne žije v Bruggách v době renesance, Hanna ve Vídni 

na konci 19. století, Anny Lee v Los Angeles současnosti. 

Tři osudy, tři ženy, které od sebe dělí staletí. Přesto mají 

něco společného. Všechny tři odmítají přijmout roli, 

kterou jim společnost, jejich okolí a muži chtějí vnutit, 

odmítají se smířit s obrazem, který jim nabízí dobové 

zrcadlo. Tři silné ženy, které se bouří a  bojují o  svou 

svobodu, o právo rozhodovat o svém životě. Tři ženy… 

nebo je to snad jen jedna jediná?

MŮJ MILÝ DENÍČKU (2. ROK) – NIKDO NENÍ DOKONALÝ. 
ALE JÁ JSEM BLÍZKO!
Dneska před vyučováním mě Isabella vzala na dva kroužky, 

které navštěvuje. Chci se totiž dostat na vysokou, protože 

vysoká škola = úžasná budoucnost. Šance na přijetí se zvyšují 

s počtem kroužků, na které školák chodí. Přestávám si ale být 

jistá, že jsem udělala dobře. Isabella je totiž v  lecčems lepší 

než já. Říkám si, že bych měla její dokonalost trošku umírnit. 

Já vím, není to zrovna pěkné. Ale ruku na srdce: není tohle 

přesně to, co si kamarádky navzájem dělají?
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NEYMAR: BUDOUCÍ KRÁL 
Michael Part Neymar ohromil Brazílii svým talentem, 

velkým srdcem a  úsměvem vítěze a  inspiroval fotbalové 

fanoušky po celém světě. Kniha Neymar: budoucí 

král přináší vyprávění o  otci a  synovi, kteří společně 

a  navzdory všemu prošli dlouho cestou z  okraje 

společnosti až k mezinárodnímu uznání a slávě – skrze 

lásku, přesvědčení a víru v sama sebe.
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Jana Stryková je nejen oblíbenou seriálovou herečkou, ale hraje také v několika 

pražských divadlech. S přítelem Matějem Matuškou vychovává rok a třičtvrtě 

starého syna Jáchyma. Jak se těší na Vánoce? A jaký byl pro ni tento rok?

KRÁSNĚ SVOBODNĚ 

NESVOBODNÁ
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Tři hodiny jste byla čestným 
hostem poroty, která hodnotila 
taneční vystoupení dětí z dět-
ských domovů. Předala jste ceny, 
spousta dětí se s vámi chtěla po-
zdravit, obejmout vás, říct vám, 
že jste jejich oblíbená herečka. 
Jak se po takové náloži emocí 
cítíte?
Jsem moc dojatá. Obdivuju práci 

Hanky Kynychové, která se v tomto 

projektu angažuje už skoro deset let, 

ale i práci tet - vychovatelek z domovů. 

A hlavně těch dětí, které mají snahu 

v něčem vyniknout, snaží se ukázat, co 

v nich je, něco dokázat. A dělají to jen 

pro radost, v téhle soutěži se nevyhrá-

vají peníze, je jen o radosti z pohybu. 

Viděla jsem dobré i horší tanečníky, ale 

před všemi smekám. Když pak galave-

čer skončil, spousta dětí ke mně přišla 

a měla potřebu mě obejmout, říkaly 

mi, že mě sledují v Ordinaci. Bylo to 

hrozně hezké. 

Býváte často dojatá? 
Ne. 

Znamená to, že jste tvrďák? 
Někdo, kdo nedává najevo své 
emoce?
To bych neřekla. Spíš mě nedojímají 

věci, které by mě asi dojímat měly. Nej-

sem naměkko z romantických filmů, 

protože už z pozice své profese vidím 

při sledování spíš lidi za tou kamerou, 

než před ní. Z mnoha romantických 

filmů obvykle cítím velkou snahu do-

jmout, která mě neuvěřitelně blokuje, 

takže pak už se nedojmu vůbec. Ale 

tenhle projekt a všichni lidi kolem něj 

na mě působí strašně upřímně, a tím 

krásně. Možná i proto, že ho dělají jen 

tak, ne pro peníze. To se dneska jen 

tak nevidí.

Kdy jste naposledy udělala 
něco jen tak, z náhlého popudu, 
a nemusel to být vyloženě dobrý 
skutek?
Každý den se snažím dělat věci jen tak. 

Nechci být ezoterická a říkat, že si tím 

vylepšuju karmu. Udělat pro někoho 

něco jen tak mi zkrátka dělá radost.

Jste maminkou rok a tři čtvrtě 
starého chlapečka Jáchyma. 
Předpokládám, že teď vás nejvíc 
dojímá on?
To je pravda, ale někdy taky pěkně 

zlobí. Od té doby, co se narodil, mě 

dojímá nejen on, ale malé děti vůbec. 

Dřív mě moc nezajímaly, nekoukala 

jsem kamarádkám do kočárků. Řečeno 

natvrdo -  víc jsem prožívala psy než 

děti. Od té doby, co jsem sama má-

mou, se to změnilo, najednou vnímám 

děti úplně jinak. 

Kdy se to zlomilo?
Když jsem porodila. Dítě jsem nijak 

konkrétně neplánovala a těhoten-

ství mě trochu zaskočilo. Ale příroda 

je fakt mocná čarodějka, hormony 

pracují za vás, a je to dobře. Netr-

valo dlouho a začala jsem se na dítě 

těšit. Mozek se najednou vydal jiným 

směrem. Asi je to pud, který je silnější 

než nějaké racio. Tyhle pocity pak ve 

mně přetrvávaly i po porodu, vlastně 

celou dobu, co jsem kojila. Ze začátku 

jsem měla dojem, že jsem trochu blbla. 

Bylo zvláštní hrát divadlo, pracovat 

s emocemi, když vámi zmítají úplně 

jiné pocity. Ale jakmile jsem přestala 

kojit, srovnalo se to do normálu. Teda 

alespoň doufám. 

Jste úzkostlivá?
Myslím, že taky ne. 

Napadne vás někdy, že Jáchym 
mohl přijít o pár let dřív?
Jasně, že jsou chvíle, kdy se nad něčím 
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podobným zamýšlím. Ale vím, že přišel 

v pravou chvíli.  Já jsem si žila tak, jak 

jsem chtěla. Užila jsem si volnost a svo-

bodu, doslova se jí nasytila natolik, 

aby mi už nechyběla. Rodina je krásná, 

ale do jisté míry je nesvobodná. Je to 

nesvoboda, kterou si svobodně určíte. 

Jaký je Jáchym?
Je živý, veselý, někdy pohodový, má 

svou hlavu, což někdy ukazuje až moc. 

Ale já už dokážu dobře rozeznat, kdy 

se vzteká a pláče proto, že je třeba 

unavený a ospalý, a kdy si jen tak něco 

vynucuje. On zase ví, že mu vztekání 

nepomůže. Přesto to někdy na mě 

zkouší, obzvlášť na veřejnosti. Doma 

je hodnější a dá se lehce zvládnout. 

Když má ale publikum, vztekání ho víc 

baví. Já si ho nevšímám, což ho nejdřív 

vybudí, ale když nemá diváky, nepo-

kračuje. Ale venku se bohužel najde 

dost přihlížejících. Úplně miluju ty 

situace, kdy se začnou srocovat matky 

a radí: Nepotřebuje se napít? Jedl 

dneska? Není mu zima? A Jáchym řve 

a vlastně už ani neví, proč. V takovou 

chvíli s ním nemůžu zatřást, ani na něj 

zvýšit hlas, protože mě lidi občas na 

ulici poznávají a rázem by mě odsoudi-

li jako surovou matku. 

Jste v takových chvílích  
důsledná, nebo podlehnete 
tomu tlaku okolí? 
Musím být důsledná, jinak bych si 

sama na sebe šila bič. 

Ve kterých situacích v něm vidíte 
sebe a kdy svého partnera? 
Na tuhle otázku zatím nedokážu 

odpovědět. To víte, roztomilý je po 

nás po obou a zlobivý asi sám po sobě. 

(smích)

Prý jste měla dost náročnou 
pubertu?
Byla jsem dívka, která chtěla mít dobré 

známky a byla spolehlivá a pilná. Pu-

berta pak lehce pozměnila mou osob-

nost. Ale nijak jsem nevyváděla. První 

fázi puberty jsem měla zhruba ve třech 

letech, kdy jsem si namalovala pusu 

a nosila máminy boty. A tu druhou 

zhruba v osmnácti, nazvala bych ji Pu-

berta kafkovského temna. V osmnácti 

letech jsem si sice nechala oholit hlavu 

dohola, ale ne kvůli nějaké revoltě, 

nebo že bych patřila k nějaké komuni-

tě. Prostě jsem jen chtěla účes, se kte-

rým nebudu muset nic dělat. Nebavilo 

mě česat se. Kadeřnice mi řekla: Tak to 

jedině oholit. Tak jsem ji vzala za slo-

vo. Asi jsem nebyla příliš dívka, která 

řeší oblečení nebo chlapce, v tom jsem 

byla kapánek opožděná. Kluci mě moc 

nezajímali, já jsem hledala duchovno 

a smysl života ! (smích)

Jste nejmladší ze tří sourozenců. 
Byla jste opečovávaný mazá-
nek, nebo od nich máte drsnou 
výchovu? 
Asi obojí. Být třetí sourozenec je 

úžasná pozice. Starší sourozenci vám 

prošlapali cestičku, na vás už rodiče 

nemají žádnou energii. Od sourozenců 

můžete leccos odkoukat, oni vám se 

vším poradí, takže se naučíte spoustu 

věcí dřív než vaši vrstevníci.  Starší sou-

rozenci vás samozřejmě dost drezůrují, 

ale zároveň vás šíleně milují. Je to 

dobrá pozice, neměnila bych. 

Někdy se říká, že ze starších ses-
ter bývají dokonalé pečovatelky, 
že jsou pro ně ideální takoví 
partneři, kteří taky měli starší 
sestru. Myslíte si, že je na tom 
něco pravdy?
Může na tom něco být, ale i nemusí. 

Moje starší sestra je jistě větší pečova-

telka, než já. Což ale neznamená, že 

já bych taky nemohla být. Člověk je 
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mnohem komplikovanější bytost, než 

aby jeho povahu dokázalo určit jenom 

to, jestli je Býk nebo Beran a jestli se 

narodil jako mladší, či starší souroze-

nec. 

Máte s Jáchymem nějaký  
oblíbený rituál? 
Rituál čtení před spaním. Dá si večeři, 

pak ho vykoupu a jdeme si k nám do 

postele číst. On se musí přikrýt mou 

peřinou, posadit se jako dospělý muž. 

Vydržel by poslouchat donekonečna, 

ale já čtu tak dvacet minut, pak dosta-

ne mlíčko do postýlky a jde spát. 

Mluvily jsme o psech. Aktivně 
jste se zapojila do boje proti 
psím množírnám. Jak jste se 
k tomuto tématu dostala?
Úplnou náhodou. Můj partner miluje 

francouzské buldočky a na interne-

tu existuje stránka, která se zabývá 

buldočky v nouzi, na niž jsme náhodou 

narazili. Tak jsme zjistili, že spousta 

buldočků se rodí v množírnách s růz-

nými defekty a že existuje skupina lidí, 

která se jim snaží pomoct. V té době 

už jsme jednoho pejska měli a řekli 

jsme si, že zvládneme i druhého. Tak 

jsme zachránili psí duši.  Jsem ráda, že 

Jáchym vyrůstá se psy. Já jsem vyrůsta-

la se spoustou zvířat, ale strašně moc 
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jsem chtěla psa. Vydyndala jsem si ho, 

až když mi bylo devět let. 

Vracíte se ráda ve vzpomínkách 
do minulosti?
Vzpomínání je ošemetná záležitost, 

proto to moc nedělám, vlastně mám 

i špatnou paměť. Raději. Ale s mou 

sestrou jsme nedávno vzpomínaly 

na Vánoce. Já říkala, jak bylo skvělé, 

když jsme byly jeden rok u tety. A ona 

tvrdila, že to bylo naopak hrozné, že 

jsme nebyly doma. Je zajímavé, jak na 

jednu a tu samou situaci máme tak 

odlišné vzpomínky. Miluju větu: Nikdy 

to nebylo to, co to bývalo. Myslím, že 

lidi si vzpomínky hodně přibarvují. 

Přesto se zeptám – Co jste si 
představovala, když vám bylo 
třeba patnáct? 
Že budu šíleně moc cestovat a budu 

strašně bohatá. (smích)

Co byste ráda, aby bylo třeba za 
deset, patnáct let?
Byla bych ráda, kdyby mě nepostihla 

nějaká civilizační choroba. A taky bych 

si moc přála, aby byl z Jáchyma slušný 

člověk, který bude mít rád život. Stejně 

jako já. A víc už si nepředstavuju, pro-

tože všechno mám. 

Umíte si užít den?
Jsem ve fázi, kdy se učím užít si stres. 

Protože ho mám – asi jako každý - 

docela dost. 

A chtěla byste ještě další dítě? 
To neplánuju, uvidíme. 

Už jste byla jednou vdaná, říkala 
jste, že se vdávat nechcete. Ne-
rozmyslela jste si to? 
Ne. Na vztah nepotřebuju papír. For-

mality jsou spíš pro okolí, než pro mě. 

A kdyby vás partner požádal  
o ruku?
My jsme na tom, že se bez svatby 

obejdeme, domluvení, takže na tuto 

otázku vlastně nemůžu odpovědět.

Povídáme si těsně před začát-
kem adventu. Máte předvánoční 
čas ráda, nebo je pro vás spoje-
ný spíš se stresem, hektikou, aby 
se všechno stihlo?
Hektický je tenhle čas, co se týče práce. 

Točím Ordinaci v růžové zahradě, 

hraju ve Studiu DVA, nedávno jsme 

měli v Divadle v Řeznické obnovenou 

premiéru inscenace Kočka na kolejích.  

Od února budu zkoušet s Milanem 

Schejbalem Poprask na laguně s Evou 

Holubovou a Bobem Kleplem, s ni-

miž se potkávám i ve Smolíkových. 

A pak Čtyři sestry s Patrikem Hart-

lem s Ivanou Chýlkovou, Berenikou 

Kohoutovou a dalšími. Příští rok by se 

měl na Primě vysílat detektivní seriál 

VIP vraždy, kde jsem hrála forenzní 

analytičku Viki. Holku, která nosí číro, 

piercing a je hodně drsná. Ale to před-

bíhám. Předvánoční i vánoční čas mám 

moc ráda. A když se řeknou Vánoce, 

jako první věc se mi vybaví svařák na 

Kampě. 

Už máte dárky pro Jáchyma?
Zatím ne. Chtěla bych mu koupit tako-

vý dárek, aby mu hlavně vydržel déle, 

než den. Asi nějakou stavebnici, ty ho 

zajímají stejně jako autíčka. Já jinak 

dárky moc nenakupuju. Má rodina si 

na ně zas až tak nepotrpí a já vlastně 

taky ne. Ani neblázním s velkým do-

mácím úklidem. S kamarádkou každý 

rok pečeme cukroví, na to se naopak 

těším, to je pozastavení a popovídá-

ní si. Vánoce by měly být o nějakém 

usebrání se a o tom, že jsou věci, které 

nás převyšují. Byť jsou vnímané v naší 

společnosti hodně konzumně, tak 

věřím tomu, že si každý v sobě najde 

moment, kdy si tohle uvědomí. Těším 

se pokaždé, že uvidím alespoň jednu 

pohádku, příběh, kde dobro zvítězí 

nad zlem. Je krásné alespoň jednou 

za rok to zažít. Vánoce mám opravdu 

ráda. 

Jaký byl pro vás letošní rok?
Rychlý. Kolem Jáchyma bylo hodně 

práce. Celý rok mi tak nějak utekl 

a moc si ho nepamatuju. Já tak nějak 

plynu. Ale v dobrém. Přestala jsem 

řešit blbosti a jen se soustředím na to, 

abych všechno zvládla. A to stačí. 

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Byly mi asi tři roky, letěli jsme do Bul-

harska, já jsem se šíleně těšila. Letadlo 

mělo velké zpoždění, my jsme na ně 

čekali v hale na letišti. Já jsem sledo-

vala letadla a všechno kolem a skákala 

nedočkavostí. Ale let samotný už si ne-

pamatuju, cestu jsem prospala. Tenkrát 

jsem tam šíleně chtěla koupit kabelku. 

Měla jsem tu svou první pubertu. 

Kabelku jsem si nepřivezla, ale přivezla 

jsem si střevní bakterii, které jsem se 

zbavovala snad rok. A chytila ji ode mě 

celá rodina. 

Monika Seidlová

Foto Lenka Hatašová

Líčil a česal Pavel Kortan

Rozhovor
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