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Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče moderní
a vzdělaní s touhou po vyčerpávajících informacích.
Měsíčník RODIČE patří do velké skupiny evropských rodinných časopisů s více než padesátiletou tradicí, vycházejících v mnoha jazykových mutacích. Je určen mladé rodině,
která požaduje moderní a kvalitní informace v oblasti výchovy a rodičovství. I proto je časopis napojen na proud nejnovějších informací v Evropě. Sleduje nové trendy psychologie
dítěte, rodiny, výchovy i partnerských vztahů.

Charakteristika cílové skupiny

Měsíčník RODIČE je pro mladé ženy a jejich rodiny
jedním z nejdůležitějších rádců. Důvěrně se zabývá všemi
jejími životními fázemi. Spektrum témat sahá od těhotenství přes porod, otázky ženského lékařství, péči o miminko,
výchovu dětí, předškolní přípravu a výběr školy, až po výživu a gastronomii, rodinnou dovolenou, otázky partnerství,
soužití generací, zdraví, peněz či módy. Je plný praktických
tipů a přehledně prezentovaných nápadů pro život s dětmi,
které si lehce berou za své i otcové.

• Naše cílová skupina je zároveň i nejvíce oslovovanou cílovou skupinou většiny obchodních společností. V tomto
věku se zakládá nejvíce rodin, rodí se nejvíce dětí, zařizuje
se nejvíce domácností, zakládá se nejvíce bankovních účtů,
uzavírá nejvíce pojistných smluv, zařizují byty a domy.

Měsíčník RODIČE je pomocníkem všem, kteří hledají
odpověď na otázku, jak si ulehčit každodenní život s dětmi
a jak vychovávat dítě bez toho, aby se rodiče nebo děti vystavovali příliš velkému stresu.

• Ženy (a muži) ve věku 22-46 let s dětmi – miminkem
a dítětem předškolního, resp. mladšího školního věku, aktivní prarodiče.
• Po stránce spotřeby a příjmů nejsilnější a nejdynamičtější
vrstva obyvatelstva.

Rubriková struktura
Rodina plus (široké spektrum rodinných témat) • Těhotenství • První rok • Život s dítětem (malé dítě, předškolák,
malý školák – vývoj, psychologie, zábava a hračky) • Rodiče
radí (poradenská rubrika) • Zdraví • Kosmetika a wellness •
Tipy do domácnosti • Recepty • Nákupy

Vývoj

Rodina plus

Bagetterie Boulevard
Manufaktura slaví

Pomysleli jste už na sušičku?

Akční podzim je tu!

Pozorujte miminka! Krásně vám
předvedou několik skvělých
jógových pozic (ásan). Dělají
to naprosto spontánně a není
pochyb, že se při tom cítí skvěle.
Nechte se inspirovat, vždyť
jóga může být velkou pomocí
v různých životních situacích.
Kdo ji umí, tomu nedělá problém
soustředění, neonemocní jen
tak lehce, dobře spí a zvládá
i vyšší míru stresu. Prostě dokáže
lépe využít možností svého těla
i ducha.
Zde jsou cviky, které prospějí
i vám dospělým!
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Podzimní menu
Podzimní Chef Menu se zrodilo v „kuchyni“
známého šéfkuchaře a porotce kuchařské
show, Miroslava Kaliny. V menu najdete
dýni, houby, červenou řepu, zelí, ale
i ořechy. Řada Fit Calories pak dodržuje
zásady zdravého stravování pod dohledem
výživového poradce. Ve fastfoodovém
řetězci najdete již klasicky chutné polévky.

Letos je tomu právě 25 let, co si originální česká kosmetika získává své příznivce nejen
u nás, ale i v zahraničí. Obliba originálních produktů s českým původem, osobitým
designem, prvotřídní kvalitou a příznivými účinky stále roste. Z produktů značky
Manufaktura dýchá úcta k tradicím a přírodě, a to v dámských i pánských řadách.

Inspirace pro vás!
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Brouk
na krovkách
Když mají děti dobrou náladu, na hrací
dece nebo i na přebalovacím pultu často
zaujmou tuto polohu. Působí na ně
osvěžujícím dojmem, povzbuzuje trávení,
protahuje spodní část zad a stehna. Pro
rodiče, kteří miminko celý den nosí, pak
mimořádně užitečná pozice, která zahání
únavu a pomáhá dobít baterky.
(Jógovou terminologií: Supta)

Máme tu podzim a s padajícím listím
jsou tu i další slevy v programu
O2 Extra výhody. Výbavu pro děti
nakupujte například v C&A nebo
Reno až o 25 % výhodněji. Stačí mít
jakoukoli službu u O2.
Více informací na
www.o2extravyhody.cz

Sychravé počasí, všude mokro a praní jako
obvykle - pračku naplníte takřka každý den.
Ale jak sušit? Pomohou vám sušičky AEG,
které jsou účinné a ve špičkové energetické
třídě. Například sušička T8DEC68SC
spotřebuje při 8 kg prádla při programu
„bavlna – sušení pro uložení do skříně“ jen
1,51 kWh elektrické energie. Jedno sušení
tak dle sazby 4,83 Kč za kWh vychází na
7,29 Kč. Při poloviční náplni stejného
programu pak cyklus stojí 3,86 Kč.
Výhoda je i ta, že běžně můžete
prát a sušit zároveň.

Nejmodernější trénink
současnosti?

Trendy barvy a tvary
Dove Cotton Soft
Lehký dotyk bavlny evokuje
již design obalu nového
antiperspirantu, na němž bílou
hravě doplňuje něžná světle
modrá. Antiperspirant poskytuje
účinnou ochranu před
pocením i nepříjemným
zápachem po dobu
až 48 hodin.
Navíc obsahuje
¼ hydratačního
krému, jež
napomáhá
pečovat o citlivou
pokožku podpaží
a zanechává ji
jemnou na dotek.
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Nová kolekce obuvi a doplňků CCC pro aktuální sezónu
podzim/zima se nese na elegantní vlně zemitých barev,
kterým dominuje vínová, okrová, šedá, tmavě modrá
a samozřejmě neodmyslitelná černá a hnědá.
V materiálech převládá kůže, jak hladká, tak pro
podzim ideální broušená a lakovaná.

Nová biokuchařka Hanky Zemanové
Nejprodávanější kniha o biopotravinách a zdravém
vaření po deseti letech
Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální
informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.)
i ekologickém zemědělství a mohli z ní čerpat
inspiraci pro svůj každodenní život. Mnoho receptů
je bezlepkových, vegetariánských i veganských, ale
nevyhýbá se ani kvalitnímu masu. Kniha obsahuje
přes 80 nových receptů a je určena i těm, kteří už mají
původní vydání doma. (Smart Press)

TEXT MF, VK, FOTOGRAFIE ARCHIV FIREM

Malí
jogíni

XBody Actiwave!
Do Česka přichází nový tréninkový
oblek XBody, určený jak pro
profesionální sportovce, tak
pro každého, kdo chce své tělo
příležitostně procvičit. Cvičit s ním
můžete individuálně nebo ve skupině.
Oblek XBody se soustředí na zlepšení
celkové svalové výkonnosti, fyzické
kondice a výkonnosti. Při každém
cvičení, které zabere pouhých 20
minut, dokážete procvičit až 90 %
svalstva. Cviky se prakticky neliší od
klasického cvičení, kouzlo je jen v tom,
že při cvičení máte na sobě oblek
XBody. Se cvičením pomáhají výuková
videa, rozdělená podle zaměření do
kategorií kardio, posilování nebo na
jednotlivé svalové skupiny. Elektrické
impulzy z obleku dokážou účinně
proniknout k vnitřnímu svalstvu, čímž
pomáhají s oporou páteře, spolehlivě
redukují bolesti zad a jsou vhodné
i na rehabilitaci. Součástí zařízení
XBody Actiwave je samotný oblek
a stojan s obrazovkou, na které můžete
nastavovat parametry tréninku. Tváří
XBody je herec Mark Keller, známý z tv
seriálu Kobra 11.

Ladislav Hodný
Malby
Konečně se k milovníkům umění dostává
důstojná a velmi pečlivě vypravená
monograﬁe jednoho z našich největších
současných výtvarných umělců. Těžiště jeho
tvorby zajímají abstraktní velkoformátová
plátna. Je až zvláštní, jak lehce dosahuje
dokonalé harmonické rovnováhy svých
obrazů. Příznačným znakem jeho tvorby
je expresivní barevnost, harmonizující
s Hodného osobním cítěním. Často kombinuje na obrazech různé techniky, vrstvení,
proškrabávání, krakelování a využívá i zlatou fólii, tak typickou pro knižní vazbu úzce
související s jeho původním zaměřením uměleckého knihvazače. (Artisti&Co)

Prokoukněte své lidi
Praktický průvodce řízením
Všichni bychom rádi druhé „prokoukli“. Jak dlouho
V
nám trvá, než poznáme, kdo to s námi myslí dobře
a kdo nám chce škodit? Kolik času nám zabere, než
zzjistíme, na koho se můžeme spolehnout a kdo nám
„„vrazí kudlu do zad“? Říkáme si: „Jak jsem mohl být
ttak slepý? Copak jsem to neviděl?“ Právě proto není
ššpatné, naučit se lépe poznat lidskou povahu. Využijte
osvědčených technik pro řízení lidí a zamyslete
sse spolu s Michaelou Daňkovou nad svým týmem,
a zejména jeho klíčovými lidmi.
(Grada)
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