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VŮNĚ VÁNOC
aneb rok se s rokem sešel a zase ty Vánoce, Vánoce přicházejí

Nedávno jsem v televizi zaslechla úryvek vánoční písnič-
ky mého dětství:

Vánoce, Vánoce přicházejí, 
zpívejme přátelé,

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, 
šťastné a veselé.

Proč si děda říct si nedá,
tluče o stůl v předsíni, 

a pak běda, marně hledá
kapra pod skříní,

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, 
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.

Jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, 

zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, 

šťastné a veselé…

Také si vzpomínáte na tuto píseň z dob předrevolučních, 
ke které slova napsal Zděnek Borovec a hudbu složil Jaro-
mír Vomáčka?

Když odhlédnu od doby jejího vzniku, musím říci, že má 
pro mě stejné kouzlo stejně jako všechny ty další nád-
herné vánoční koledy. A se všemi těmi písněmi jdou ruku 
v ruce podmaňující vůně vánoc - vanilka, citróny a man-
darinky a pomeranče, skořice, hřebíček, anýz, badyán, 
vlašské a lískové ořechy, mandle, svařené víno. Mimocho-
dem, také tak rádi brouzdáte po vánočním tržišti s kelím-
kem svařeného vína nebo punče, žasnete nad spoustou 
užitečných i neužitečných, krásných i nevkusných věcí, 
které volají „ kup si mě, potřebuješ mě“?.

A v neposlední řadě vůně pálených františků – to jsou te-
prve Vánoce. Co to vlastně jsou františci? 

Vzpomínáte na můj loňský vánoční úvodník? Věnova-
la jsem čas drahocenným pryskyřicím kadidlu a myrze, 
které mají bezpochyby úzký vztah k svátkům vánočním. 
A jedna z nich se pojí i s františky.

František je označení pro vonný kužel zapalovaný o Vá-
nocích, např. v Česku. Jde vlastně o pálené dřevěné uhlí 
a často se používá lípa. Dřevěné uhlí se namele a přidá se 
k němu kadidlo (olibanum) – pryskyřice z kadidlovníku 
pravého (Boswelliasacra), které dodává hořícímu františ-
ku známou vůni.

Tradice pálení vonných františků pochází z česko-němec-
kého pohraničí, především z Krušnohoří, a je stará cca 

300 let. Její kořeny ovšem sahají podstatně hlouběji až do 
archaických dob, kdy se vykuřovaly a očišťovaly příbytky 
na přelomu starého a nového roku.

Jméno františek získaly tyto kužílky nejspíše od zakladatele 
novodobého pojetí Vánoc, Františka z Assisi. Možná je však 
původ názvu jinde – v angličtině se kadidlo nazývá fran-
kincense, a pochází zřejmě ze staré francouzštiny „francen-
cens“, tedy čisté, ryzí kadidlo (tolik wikipedia).

A což taková vanilka. Jestli bez zapálených františků ne-
mohu přežít Vánoce, pak bez vanilky, vanilkových rohlíč-
ků, vánočky posypané vanilkovým cukrem jsem zcela 
ztracená a Vánoce ztrácejí kouzlo. Nevím, kolikrát jsem si 
už řekla: „Letos nebudu nic péct, stejně to pak jím sama 
a jenom ztloustnu a mám zkažený žaludek“. To je ale ko-
nec léta, obvykle tyto sentence pronáším tak někdy v září. 
Ale jakmile začnu přemýšlet o tom, kdy začíná advent, 
a plánovat si předvánoční aktivity s kamarádkami a rodi-
nou, neodbytně se dostavuje i potřeba provonět byt čer-
stvě upečenými rohlíčky. A tak si řeknu, že vlastně „pár 
kousků přece nemůže škodit“, a pak už je to jenom krok 
ke každoročnímu pečícímu bláznění. I když se musím po-
chlubit, že v posledních letech jsem se značně umírnila 
v množství a počtů druhů upečeného cukroví a snažím se 
v předvánočním čase věnovat více duchovní potravě, kte-
ré tato překrásná roční doba skýtá nepřeberné množství.

A tak, pokud jste na tom stejně a vůně Vánoc vás okouzlu-
je, zkuste můj oblíbený recept do aromalampy pro ukoje-
ní svých čichových buněk – skořice, vanilka a především 
hodně mandarinky. 

A ještě jedna moje nedávná a velmi zajímavá zkušenost ze 
semináře Anastacie White o bylinách používaných v tra-
diční čínské medicíně. Anastacia je dlouholetou spolu-
pracovnicí a přímou žákyní Giovanni Maciociho, jednoho 
z předních praktiků tradiční čínské medicíny. Pro mě jako 
aromaterapeuta bylo nanejvýše povznášející, že Anasta-
cia v průběhu celého víkendu vyzdvihovala spojení aro-
materapie a tradiční čínské medicíny.

Přinášíme vám vánoční číslo Listů aromaterapie, které je 
nabité tématem vánoční vůně. Tentokrát za přispění naší 
nové kolegyně Terzky Důjkové. Rozhovor s ní přineseme 
v jarním čísle.

A teď už vám za celý výbor AČA přeji krásné a klidné 
Vánoce a příjemné počteníčko u tohoto čísla.

Vendy Šatrová
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  0,5 kg libového hovězího masa
  1 balení bylinné směsi Obnova základu

  – je sestavená tak, aby celistvě 
  doplňovala jak vyčerpanou YIN, 
  tak prázdnotu QI. 
  REN SHEN, SHAN YAO a DAZAO 
  významně doplní QI. 
  BAI MU ER, GOU QI ZI a HEI ZHI MA 
  doplňují YIN a DANG GUI rodí krev 
  (k dostání v prodejnách s produkty 
  tradiční čínské medicíny)

  2 ks mrkve
  1 ks petržele
  čtvrtka celeru
  5 růžiček květáku
   sušené houby
  5 stroužků česneku
   sůl, pepř, majoránka, libeček
  1 lžíce máslové jíšky

Pečeme a vaříme s éterickými oleji
VÁNOČNÍ HOUBOVÁ POLÉVKA

 Maso uvaříme obnovou základu. Když je maso měkké, 
scedíme a čistý vývar použijeme. Houby nakrájíme 
a podusíme, jako když děláme smaženici. Slzovku 
propláchneme, nasucho opražíme na pánvi a uvaříme 
v osolené vodě. Vzhledem k tomu, že se vývar ze slzovky 
pije jako čaj, nevyléváme ho, ale přidáme k vývaru z masa 
a zalijeme jím jíšku. Přivedeme k varu a přidáme usmažené 
houby, najemno nastrouhanou zeleninu a vařenou slzovku. 
Necháme krátce povařit. Ochutíme česnekem, pepřem, 
majoránkou a libečkem.

 Polévku lze rovněž připravit v bezmasé podobě i bez jíšky.

 Tato polévka může o Vánocích nahradit tradičního kubu.

 Dobrou chuť a spokojené Vánoce.

Sladkostí bude mít každý z vás zcela jistě o Vánocích dostatek. Tak co to zkusit proložit něčím zdravým a chutným.

Mám moc ráda kroupy, ale v poslední době místo nich používám slzovku, která čistí organismus od nánosů ze živočiš-
ných potravin a tuků, a používá se též k podpůrné léčbě při celkovém zahlenění.

6

ouby

majoránka, libeček
jíšky
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Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkala 
s aromaterapií, čím vás zaujala a jaká byla vaše ces-
ta ke studiu Institutu aromaterapie? 

Od dětství miluji přirozené a krásné vůně. Je to pro mě 
něco jako komunikace s vlastním nitrem a nezbytná sou-
část života. Kdy jsem se setkala s prvním éterickým olejem 
přesně nevím, bylo to asi někdy v době bezprostředně po 
revoluci, v prodejně čajů a posléze také v květinářství ale 
upřímně mohu říct, že mne v té době nijak více nezaujal. 
Až cca před 4 lety, kdy se má profesní a životní dráha zcela 
proměnila, jsem zcela propadla myšlence, stát se aroma-
terapeutkou a s vůněmi sofistikovaně pracovat. Místo, od-
kud se tato neodbytná představa vynořila, bylo zcela jistě 
mé nitro a nebylo jiné cesty. Pak už byl jen krok k tomu 
najít někoho, kdo mi umožní kvalitní vzdělání v tomto 
oboru, přes internet jsem zcela přímo a jak se říká „na 
první dobrou“ nalezla stránky Institutu aromaterapie. 

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také reflexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medi-
cíně, diagnostika podle jazyku a jiné. Co vás, samo-
zřejmě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíce?

Zcela jistě celá tradiční čínská medicína jako celek, včetně 
podpůrných ozdravných technik jako je akupresura, mo-
xování, baňkování… Fascinuje mě propojenost mezi jed-
notlivými součástmi těla, naší rovinnou duševní, přírodou 
a ročními cykly, že všechno „jedno jest“ a logika celého 
tohoto systému. Sluší se poznamenat, že těsně před začát-
kem mého studia aromaterapie jsem prošla dvouletým 
studiem Feng Shui, což je nauka o vytváření harmonické-
ho životního prostoru. Je součástí odkazu a bohatství sta-
ré čínské civilizace stejně jako TČM. A tak pracuji v obou 
„oborech“, jako poradce Feng Shui i jako aromaterapeut, 
vzájemně je propojuji, protože je nezbytné udržovat 
v harmonii a vyváženosti nejen svůj vnitřek a své tělo, ale 
také prostor, ve kterém žijeme a také způsob jakým žije-
me, protože tyto naše životní součásti se vzájemně silně 
ovlivňují a se sebou pevně souvisí.

Studium je zakončeno diplomovou prací, jejímž ob-
hájením získáte titul odborný aromaterapeut. AČA 

ale nabízí další postgraduální studium, profesionál-
ní a diplomovaný aromaterapeut – pokračujete dále 
v tomto studiu?

Jako profesní aromaterapeut jsem si naprosto vědoma 
toho, že bez dalšího vzděláváním a udržování nabytých 
vědomostí bych ustrnula na jednom místě a nijak se dále 
nevyvíjela. Pravdou je, že každý klient a každá jednotli-
vá masáž či jiné ošetření esenciálními oleji přinášejí mě, 
jako terapeutovi nové podněty a pomáhají mi se stále po-
souvat dále. Nicméně ruku v ruce s tím musí jít neustálé 
dovzdělávání, získávání nových informací a udržování si 
přehledu o dění v oboru a oborech příbuzných. Samozřej-
mostí a také velkou radostí je pro mne každoroční účast 
na Konferenci aromaterapetů, kde vedle nabytí množství 
zcela zásadních informací pro mou práci mi každé toto 
setkání s předními odborníky v aromaterapii a s mými ko-
legy „vlije novou šťávu do žil“ a chuť k této práci se vždy 

Rozhovor s aromaterapeutkou
Michaelou Fučíkovou
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TÉMA OČIMA ODBORNÉ LITERATURY 
A DOSTUPNÉ INFORMACE S TÉMATEM 
SOUVISEJÍCÍ

V současné době se dá s určitou nadsázkou hovořit o ur-
čité „epidemii“ kolenních onemocnění a poruch. One-
mocnění a operace kolenního kloubu totiž patří k nejčas-
tějším ortopedickým problémům u populace a to napříč 
věkovými skupinami. Co se to děje? Přesně si uvědomuji 
jak v mém okolí, naráz, asi před 5 lety, podstupovali ope-
raci různých části kolene mnozí mí známí a třeba i jejich 
děti školního věku bez ohledu na to, zda byli výkonnými 
sportovci, víkendovými lyžaři či to byly zcela nesportu-
jící slečny. 

Zamyslíme-li se nad způsobem našeho života, uvědomí-
me si první zajímavou skutečnost: kolena pozbyla v na-
šem životě svou původní duchovní určenost – tedy pro-
pojenost s prokázáním úcty a pokory. K někomu nebo 
před někým pokleknout – tento pohyb uvidíme spíše na 
divadle v nějakém historickém dramatu než v reálném 
životě. Již dlouhá desetiletí spontánně na kolena nekle-
káme, většina činností spojených s pokleknutím z na-

šeho života převážně vymizela – už prostě nedrhneme 
rýžovým kartáčem, minimálně každou sobotu, dřevěné 
podlahy či kamenné schody v našich příbytcích, zeleninu 
si pěstujeme jen okrajově, takže pletí a péče o záhony či 
pole nebývá neoddělitelnou součástí našeho života a ob-
živy, chodníky a cesty jsou dlážděny málokdy, spíše se 
asfaltují a úctu a hold panovníkovi pokleknutím na kole-
na již nedáváme po dlouhá desetiletí. A pokleknutí k mo-
tlitbě? To už také, bohužel, není naším denním chlebem 
či potřebou. 

V populaci vznikají dva proudy – buď lidé sportují od 
dětského věku a jsou silně přetěžováni několikafázový-
mi tréninky nevhodně a jednostranně zatěžujícími různé 
klouby v těle (fotbal či hokej – fenomén dnešní doby), 
nebo nesportují vůbec a přetěžují klouby dlouhodobým 
a nesprávným sezením ve škole, v práci, doma u PC či 
televizoru, v MHD či autě, aby pak třeba ve středu od-
poledne na 2 hodiny, nebo o víkendu, či na jeden týden 
v roce vyrazili na lyže či kolečkové brusle, zahrát si fotbal 
nebo hokej, kdy náhlá změna z dlouhodobého sedu do 
aktivního pohybu rovná se zrychlení z 0 na 100. Doskoky 
a tvrdé nárazy při sportech klouby zcela devastují.

BOLESTI KOLEN A JEJICH PŘÍČINY
Michaela Fučíková

Odborný aromaterapeut

Téma očima autorky

Nemám operované ani jedno koleno a bolestmi kolen trpím jen velmi zřídka. Přesto se mě téma bolesti 
a problémů spojených s tímto kloubem neodbytně drželo od doby, kdy jsem začala zodpovědně plánovat 
zaměření své diplomové práce k zakončení studia Institutu aromaterapie. Pokud uvádím, že se mě drželo, 
tak upřímně přiznávám, že tak trochu proti mé vůli, nicméně bylo stále přítomno a bez jakéhokoliv 
hlubšího důvodu mě napadalo jako jediné možné. Někde v hloubi duše a mysli jsem totiž cítila spíše 
potřebu zpracovat téma zaměřené na určitou psychosomatickou, duševní, či sociální problematiku, 
bolesti kolen mi připadaly příliš konkrétní ve svém zaměření. Nicméně v čase, který jsem si vymezila 
na rozmyšlenou, žádné jiné téma nepřicházelo a tak jsem toto jemné a vytrvalé upozornění přijala 
a téma bolestí kolen jsem vzala jako svůj úkol a nechala ho vstoupit a otevřít se v mém životě a následně 
v životech mých klientů, které jsem požádala, zda by se tohoto procesu zúčastnili. 

Následující text dokládá průběh setkávání s nimi, zároveň mě blízkými osobami, které s bolestmi kolen již 
nějakou dobu žijí, potýkají se s nimi a byli ochotni se podělit o tento kousek svého života a strastí a vydali 
se společně se mnou hledat odpovědi, podněty a zjištění nepříliš tradiční cestou – cestou aromaterapie. 
Co všechno jsme na této cestě potkali a prožili, dokládá následující práce. 
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Není jednoznačná odpověď na otázku, kdy prehistoric-
ký člověk začal používat vonné látky. O způsobu života 
lidí přibližně před 15 000 lety si můžeme dnes utvořit 
představy díky různým objevům ve světě. Mezi tyto ob-
jevy patří také nástěnné jeskynní malby, kde se mimo 
jiné vyskytovaly i malby žen s květinami ve vlasech. Ale 
i další výjevy na těchto malbách ukazují na snahu žen 
zdobit se (náhrdelníky z mušliček a zubů ulovených zví-
řat) a  upoutat tak zájem druhého pohlaví. Ze zobrazení 
květin nelze usoudit, o jaké rostliny jde či zda se vůbec 
jedná o vonné rostliny. Přesto je možné některé skuteč-
nosti spojit do určitých souvislostí, aniž bychom příliš 
spekulovali. Například z nálezů v saharských jeskyních 
lze usuzovat, že tamní ženy se zdobily větvičkami cypři-
šů zvaných tamritské, jejichž silice podle současných vý-
zkumů mají erotogenní účinky.

Také oheň poskytoval příjemné pocity a čichové vjemy, 
vznikající spalováním rostlin a dřev a jejich produktů 
jako jsou pryskyřice. Vonného materiálu ale bylo samo-
zřejmě méně než toho „obyčejného“ dřeva, a tak si brzy 
právo na jeho spotřebu přivlastnili silnější jedinci. 

Naši prapředci si nedovedli některé přírodní jevy vysvět-
lit a tak je přičítali nadpřirozeným silám-božstvům. Je-
jich přízeň si snažili naklonit různými oběťmi v podobě 
nejkrásnějších květů, nejlepších plodů, ale také v podobě 
vonných dýmů ze vzácných pryskyřic a dřev.

Vzniklo tak první uvědomělé používání těchto vonných 
rostlin, i když lidstvo muselo ujít dlouhou cestu, aby do-
sáhlo úrovně raných egyptských kultur.

EGYPT

Ještě dnes jsou objevována další a další cenná svědectví 
o životě v Egyptě před 6000 let, kdy zde existovala v údo-
lí Nilu rozvinutá, civilizovaná a organizovaná společnost.

Chrámoví kněží konali zápalné oběti několikrát denně, 
nejčastěji bylo spalováno kadidlo a myrha. V Memphisu 

spalovali večer tzv.kyphi, což byla směs ze šestnácti růz-
ných ingrediencí. V chrámu v Edfú se zachovalo svědec-
tví o přípravě posvátných mastí, pro přípravu některých 
z nich bylo použito až 11 druhů olibana. Takže se dá říci, 
že nejstaršími parfuméry byli chrámoví kněží v Egyptě.

Zejména pak v období Nové říše (156 až 1085 př.n.l.) do-
šlo k velkému rozvoji, centrem říše byly Théby, vystavě-
ny chrámy v Luxoru, Karnaku a Abú Simbelu. Tamní život 
oplýval luxusem a nádherou. Legendární byla královna 
Nefertiijti.

S dalším rozvojem přestali vonné masti sloužit výhrad-
ně ke kultovním účelům a rozšířilo se použití léčebné, 
kosmetické a krášlící. Vonné oleje se připravovaly z růže, 
jasmínu, bazalky, máty, kasie, skořice, irisu a různého 
koření a zejména z lotosového květu, tak typického pro 
Egypt. Egypťané však také znali mošus, cibet a ambru.

Egypťané si velmi cenili rostlinných pryskyřic a balzámů. 
Zajímavá je však skutečnost, že nejrozšířenější olibanum 
a myrha v Egyptě nerostly a dopravovaly se sem z dneš-
ního Somálska a Etiopie.

Krášlící umění, zejména koupele a následné natírání těla 
oleji, v teplém podnebí dosáhlo značného rozkvětu právě 
v době královny Nefertiijti, tento obyčej převzali Řekové 
a k dokonalosti dovedli Římané.

Po smrti Kleopatry se Egypt stal římskou provincií a Ří-
mané převzali mnohé kulturní návyky země.

MEZOPOTÁMIE

Do jihovýchodního cípu tzv.úrodného půlměsíce (oblast 
starověkých civilizací – Mezopotámie, Babylonie, Sumer-
ská říše, Asýrie, Persie) byl podle legend umístěn biblic-
ký ráj.

Největším městem byl Babylón, který dosáhl největšího 
rozkvětu za krále Nabukadnezara II. (605 až 562 př.n.l.) 

TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI
Výtah z knihy VŮNĚ A PARFÉMY 

promované chemičky paní Emílie Trepkové a Ing. dr. Františka Vonáška, CSc.

Kniha pojednává o mnoha aspektech vůní, o jejich biologické aktivitě, o přírodě jako tvůrkyni vůní, 
ale také o syntetických vůních, o získávání přírodních aromatických látek. Pro toto vánoční číslo jsem 
však zvolila tu část knihy, která nás seznámí podrobněji s historií používání vonných látek.




