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Co bude příště?

EDITORIAL

P RV N Í V Y DÁ N Í Č A S O P I S U P O S H J E TA D Y !

Vážené čtenářky, možná i čtenáři !
Vítám vás… právě si prohlížíte první ukázkové vydání life&style časopisu pro tablety a vaše smartphony. Náš titul si můžete ZDARMA stáhnout na několika platformách.
Chceme být dostupní všem, chceme být jiní, chceme být
POSH!
POSH… pojem, který v nás evokuje punc luxusu a vyšší
třídy. Chcete taková být? Můžete! Je totiž jen na vás, jak
to pojmete! My jsme POSH s nadsázkou, jsme ženy jako
vy, i když milujeme drahé značky, haute couture, luxusní
auta a vybrané jídlo, víme, že reálný život o tomhle není.
A proto vám přinášíme pohled do světa současné POSH
ženy, ženy která je jako vy. Buďme sami sebou, na nic
si nehrajme, to nás činí výjimečnými, každá jsme jiná,
a přesto jsme na stejné lodi.
Vítám vás na palubě dámy… užijeme si společně skvělou
jízdu!

Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

Náš redakční
mazlíček Hektor!
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AKTUÁLNĚ

BUĎTE V OBRAZE!

CO SE DĚLO,
DĚJE A BUDE DÍT,
CO MUSÍTE
V ÚNORU MÍT?
NE

A je tady Valentýn. 14. 2. potěšte osobu, která vám je nejbližší. Luxusní Valentýnská kolekce v M&S je jednoduše sladká!
Řekněte „Miluji tě“ beze slov.
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 ahodné višně v čokoládě 109,90 Kč
L
(200 g)



 onboniéra ve tvaru srdce s různými
B
druhy čokolád 799 Kč (430 g)



Želé srdíčka 69,90 Kč (200 g)
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STALO SE

Chřipková epidemie stále
řádí… bojujte s bacily 100%
šťávami a koktejly UGO!
Znáte příběh o tom, jak zásoba vitamínů z čerstvého ovoce a zeleniny zatočila s neodbytnými bacily?
UGO bary zařazují Chřipkobijce do svého sezónního menu. V hlavních rolích se můžete těšit na citrusy, zázvor, křen, brusinky a zázračná chia semínka.
Od 9. února zakoupíte ve vašich UGO barech.
Ceny šťáv UGO od 58 Kč za 300 ml.

Vyvoňte si hnízdečko lásky!
Kolekce aroma difuzérů CHANDO je vyrobena ze speciálního patentovaného porcelánu. Výroba je hluboce ovlivněna a směrována formami ženské
relaxace a uvolnění za pomoci vůně, které
jsou užívány již od dob čínské dynastie
Ming. V Číně se jednotlivé formy ženské
relaxace a uvolnění praktikovaly a dodnes praktikují právě pomocí vůně.
V prodejnách ARIA PURA a v e-shopu www.bytove-parfemy.cz zakoupíte tyto krásné designové aroma difuzéry od 749 Kč–1352 Kč dle velikosti.

Liftago je nová česká služba, díky které si pomocí aplikace v mobilním telefonu můžete kdykoliv
poptat volné taxi poblíž a vybrat si podle celkové
ceny, rychlosti přistavení vozidla, jeho typu nebo
podle hodnocení řidiče ostatními uživateli. Služba funguje velmi jednoduše. Do svého chytrého
telefonu s iOS nebo Androidem si nainstalujete
aplikaci Liftago. Na konci cesty zaplatíte přímo
řidiči, případně můžete před objednáním taxi
do aplikace zadat číslo platební karty a částka
vám bude stržená po skončení jízdy. Domů se
tak dostanete i bez hotovosti, jen s telefonem,
a potvrzení o platbě dostanete emailem.
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Z valentýnské večeře
odvoz přímo do postele!

STALO SE

BELLA BRUTTA
ROZDÁVALA MELISSKY!

S

polečnost Bella Brutta, zastupující
u nás luxusní voňavou obuv Melissa
rozdávala dárky. Každý kdo na akci
Melissa Giveaway přišel, mohl si odnést
poškozené Melissky z přehlídek a focení
nebo úplně nové vzorky jednotlivých
modelů. Nebyla by to ta správná legrace,
kdyby vzorky nebyly jen pravé, nebo levé.
Spárovat jste si tedy mohli od jednoho
modelu maximálně tak různé barvy. My přišli
14 minut po zahájení akce a už toho na nás
moc nezbylo, usmáli se na nás čtyři nádherné
Melissky, všechny pravé. Máme ale vysněný
model od Vivienne Westwood, poslouží jako
vonítko do botníku! Dobrovolnice mohli také
přispět kojeneckému ústavu v nemocnici
v Krči, pro který se vybralo 5 277 Kč. Už se
těšíme na další akci, třeba tentokrát najdeme
k těm našim páry levé!

ČESKÁ SMETÁNKA
MÁ ZA SEBOU
PLES V OPEŘE!

T

radiční ples se uskutečnil 7. 2. 2015
v Národním divadle v Opeře v Praze.
Hlavní hvězdou večera byl
bývalý pilot Formule 1 Mika Häkkinen,
doprovázený svou českou manželkou.
Vrcholem slavnostního večera se
stala jednoznačně charitativní dražba,
během které bylo pro Nadaci Terezy
Maxové dětem získáno celkem
2 303 000 korun. My se samozřejmě
zaměřili na hosty ze stájí našich
celebrit a jejich honosné róby.
Andrea Verešová opět nezklamala
a my tleskáme. Milým zpestřením
byla jistě naše olympijská vítězka
Eva Samková, která dodržela
dresscode a přece si zanechala
svůj styl.
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STALO SE

LOS ANGELS ROZZÁŘIL VEČER
PŘEDÁVÁNÍ CEN GRAMMY AWARD 2015!

SUPER BOWL 2015!

A

kce, často zmiňovaná v amerických seriálech. Tady jde o sport
a je dobré vědět o tom víc! Jedná
se o finálový zápas, kterým vrcholí play
-off severoamerické National Football
League v americkém fotbalu, tradice
se opakuje už od roku 1967. Tato sportovní událost je každoročně nejsledovanějším televizním přenosem Ameriky
a přestávky jsou vyplňovány nejlepšími
reklamami a vystoupeními. Letos se
zápas odehrával 2.2.2015 a svým vystoupením ho obohatila například Katy
Perry, Lenny Kravitz nebo Missy Elliott.
Kdo vyhrál, není důležité!

6

FOTO: www.grammy.com, www.plesvopere.cz, www.instagram.com, www.superbowl.com, Facebook/Melissa-Czech Republic, archiv, AUTOR: redakce

V

ečer ve znamení rozdávání hudebních cen je každoročně výjimečným zážitkem. Výborná hudební
vystoupení těch nejlepších muzikantů,
významní hosté a extravagantní móda
na červeném koberci. Tak si lze
představit velkolepou show,
kterou Grammy bezpochyby
je. Letos jistě stojí za zmínku
Sam Smith, který si odnesl
gramofonek hned ve 4 kategoriích. Překvapením
byl proslov Baracka Obamy proti domácímu násilí,
po němž zazpívala Katy Pery,
nebo společné vystoupení
tria Kanye West – Paul McCartney a Rihanna. Letošní rok se nesl ve znamení
umírněnosti, extravagance a nevkus se nekonali.
Za outfity tleskáme především Taylor Swift, Rihanně a Lady Gaga.

ULOVENO NA SÍTI

FACEBOOK
JE OUT, FRČÍ

INSTAGRAM…!

T
Instagramová klasika #food

i, kdo ať už krátkodobě, či dlouhodobě propadli Instagramu ví, o co jde. Ale můžeme si to shrnout. Instagram je aplikace na sdílení fotografií. V současné
době konkuruje nejsilnějším sociálním sítím jako je Facebook nebo Twitter. Jen tak pro pořádek, vlastníkem Instagramu je Facebook.Výhodou je že i sebehorší fotku můžete
vylepšit filtry a dalšími pomocníky. Fotografie uživatelé
označují komentáři nebo hashtagy. Tedy označení symbolem klíčového slova, které lze později vyhledat, však
pozbývá u českých uživatelů smysl. Je to legrace číst #JsmeDesneDobrejCasakAzadarmoNoNectiTo ale v ohledu
funkčnosti bohužel toto heslo nebude mít smysl. Dovolíme
si tvrdit, že jedním z českých mistrů hastagu je Leoš Mareš.

Na českém Instagramu sledujeme...

Simona Krainová, je
nádherná, úspěšná
a její rodinnou idilku je
můžeme jen závidět.
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Monika Bagárová,
velmi pohledná,
milá, nadaná
zpěvačka

Leoš Mareš, krásný, vtipný,
mistr hashtagu.

I my jsme na Instagra
mu,
sledujte nás a všechn
y
aktuality máte z pr vn
í...
@casopisposh

FOTO: www.instagram.com, AUTOR: redakce

Sociální sítě jsou základem přežití všech mladých lidí, to mladých
bychom měli dát do závorky, jelikož jsme se shodli, že už není
překvapením, když vás žádají babičky a dědečkové o přátelství
na Facebooku. Jenže Facebook už nás přestává bavit, teď jsme doslova
závislí na Instagramu. Zda je to zábava náctiletých už je diskutabilní 

ULOVENO NA SÍTI

Nejpopulárnějšími uživateli s nejvíce
sledujícími fans jsou celebrity. Kromě
příspěvků s jinými celebritami, případně
příspěvky, kde jsou pod vlivem čehosi,
nepřináší nic příliš zajímavého.
Zatímco všichni sledují Justina Biebera
(21 milionů Folowers) nebo Kim Kardashian
(23 milionů Folowers) jsou zde i normální
smrtelníci, které stojí za to sledovat….

@danbilzerian
Tak tohle je velký pán, přezdívaný král Instagramu,
kde ho sleduje přes 6 mil.lidí. Dan je bývalý mariňák,
aktuálně herec, pokrový hráč a milovník luxusního
života…. a je na něj opravdu hezký pohled. Dokonalé,
svalnaté tělo a vousy jsou jeho typickým poznávacím
znamením…vlastně ještě taky velké množství nahých žen,
zbraně, prachy a luxusní životní styl. Své bohatství dává
všem na obdiv a jeho fanouškovská základna (především
mužská)je obrovská. Stejně populární je i jeho kocourek
Smushball, který má svůj vlastní profil, kde se vyskytuje
s nahými ženami, horami peněz, v roztomilých oblečkách
či spící na zbraních.

@ muradosmann

FOTO: www.instagram.com, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová

Kopie jeho projektu „Follow me“ zásobují
sociální sítě po celém světe. Tenhle úžasný
fotograf přinesl ohromující fotografie ženy,
která drží ruku muže a fotí se na nejkrásnějších místech světa ve strhujících kostýmech…ach přiznejme se, která z nás takovou
fotku na svém profilu má. Projekt je na světě už 2 roky, ale
stále je fenoménem, fotografa stojí za to sledovat
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@ sjanaelise
Mládí, život, radost, přátelství. To jsou jen některá hesla, která vás budou napadat sledováním
profilu této australské blogerky. Sjane je 20 let
a miluje jógu, cestování a život. Její fotostory je
plné úchvatných fotografií s jógovými asanami,
cestování, průzračného moře, řádění na pláži
a její přirozené krásy a dokonalého těla. Při prohlížení jejího profilu budete mít chuť stát se jí, protože se její život
zdá být prostě dokonalý, tak volný, tak krásný. Mimochodem na spoustě fotografií s ní pózuje její sexy bratr,
který stojí rozhodně také za zkouknutí…

TÉMA MĚSÍCE

z lásky

DÁREK
darovaný!

PRO NI

Náhrdelník,
Zara 899 Kč

Prsten Bubbles
SWAROVSKI ELEMENTS
www.sperky-afrodite.cz
399 Kč

Vůně do interiéru
Divoká orchidej
Aria Pura
1586 Kč

Mosazné
kuličkové
pero značky
Caran d'Ache,
PenShop,
5960 Kč

L´Extase
Nina Ricci
1990 Kč

Kosmetické zrcátko s kamínky
SWAROVSKI ELEMENTS,
www.sperky-afrodite.cz 349 Kč

Exklusivní
kabelka
Longchamp
LE PLIAGE
HÉRITAGE,
Beltissimo
29 590 Kč
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Plánovací diář
Filofax, PenShop
590 Kč

TÉMA MĚSÍCE

PRO NĚJ

Nová pánská vůně
Éclat d’Arpège for Men
Lanvin, 50 ml 1399 Kč

SOMMELIER
Otvírák lahví
černý 41cm
Butlers, 699 Kč

Vůně
Dolce&Gabbana
Intenso, 75 ml
1959 Kč

Hodinky
ROTARY
info o ceně
v obchodě

Praktický golfový bag
TaylorMade Mercedes-Benz
info o ceně
na www.mercedes-benz.cz
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TÉMA MĚSÍCE

Restaurace Atelier Red & Wine, v ulici Pod Petřínem na Praze 5, pojala Valentýna tak, aby si
na své přišly obě skupiny. Na 14. únor připravil
Atelier valentýnské menu plné růžových koktejlů
i vína, růží a romantiky. 13. únor si tu užijí naopak
ti, kterým valentýnské růže nevoní. Slaví se tu
lehce ujetý Antivalentýn. A na ujetý svátek se
budou podávat ujetá vína. Navíc každá rezervace pro tři osoby u stolu má u Atelieru každou
druhou lahev vína za půlku! To abychom večer
pořádně rozproudili!
Menu pro 1 osobu od 777 Kč

PRO OBA
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K vzájemné partnerské masáži přímo vybízí bio tělový
olej Saloos Erotika ze speciálně zvolených olejů, které
pokožku nejenom regenerují, ale zároveň i bohatě vyživují. Navíc kombinace 100%
přírodních esenciálních olejů
ze santalového dřeva, bergamotu a květů ylang-ylang
navodí díky svým afrodiziakálním účinkům tu správnou
atmosféru. Výrobek obsahuje nejkvalitnější za studena
lisované oleje – mandlový,
meruňkový, makadamiový
a další.

S tímhle voňavým zákuskem se
rázem přenesete do romantické francouzské cukrárny. Vaše
pokožka zažije pocity jako
v ráji: pěna obsahuje bio bambucké máslo, které při koupeli ovine vaše tělo hebkostí,
po rozpuštění pěny se voda
zbarví do krásné rudé vonící
jako tělový kondicionér African
Paradise. Romantičtější koupel
snad už ani být nemůže.

Saloos, 125 Kč

LUSH, Pěna Heart Throb 149 Kč

TÉMA MĚSÍCE

TAKKO, 299 Kč

H&M 899 Kč

TAKKO, 149 Kč

Buďte
za bohyni

lásky

H&M, 299 Kč

LISCA
info o ceně
v obchodě

Adriana Lima pro Victorias Secret

Říká se, že žena se nejpečlivěji
obléká, když se má svlékat.
Na váš velký večer ať už
je jakýkoliv den, buďte
připravená a zvolte to,
v čem se budete cítit nejvíce
SEXY!
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LISCA
info o ceně
v obchodě

TAKKO
299 Kč

TAKKO
149 Kč

Mark and Spencer
649 Kč

Mark and Spencer
279 Kč

Christian
Laboutin,
info o ceně
v obchodě

TÉMA MĚSÍCE

Je Valentýn, svátek zamilovaných.
Svátek, kdy se všichni objímají, dávají
si polibky a jsou tak nějak naměkko. Já
sama jsem velice romantický a citlivý
tvor. Znáte ten typ. Ten typ, který už
od ledna odpočítává TEN velký den,
v oknech si lepí srdíčka, celý únor nosí
pouze červenou a ve chvíli kdy nemá
partnera, sedí doma s kyblíkem zmrzliny
od Ben & Jerry´s, lahví Balantýnky
a tlačí ze sebe slzy při sledování Bridget
Jones a říká si: „Co sakra jsem udělala
špatně, že jsem sama?“...

D

ělám si srandu. Samozřejmě. Přesně TENHLE
typ totiž já nejsem, ale co je děsivé, že spousta holek a žen je. Nechci tím nikoho urážet, je
hezké být tak trochu romantická a upřímně si myslím,
že to jsme my všechny. Některé víc, některé míň. Neznám žádnou
z vás, která by z filmu Seznamte se Joe Black, neznala scénu,
kdy se Brad Pitt vrací už jako ten kluk z restaurace a neměla přitom na krajíčku. Nebo když vidíte starý pár, který se drží za ruce,
nepředstavujete si, že jednou byste taky tohle chtěly zažít? Takže
ano, jsem cíťa. Mám ráda pocit, že se mám o koho opřít, ráda
se dělím o své starosti a ano, ráda se koukám na Bridget s lahví
vína a cigaretou. Ale nebudu vám nic zastírat. Jsem ten typ, který
z výše uvedených věcí praktikuje pouze sledování Bridget s lahví
vína, respektive nejčastěji pouze lahev vína (a ne, nejsem alkoholik). Proto mě dokáže vyděsit k smrti Valentýn, a ne, nemyslím
si, že bych volila přehnaná slova. Být svobodná v 27 letech, mít
relativně úspěšně rozjetou kariéru, mít své koníčky, přátele, svoje bydlení… jakoby nic z toho nemělo správný význam ve chvíli, když na srazu s kamarádkami ze střední jste jediná, která je
svobodná. A nejlepší jsou soucitné pohledy – v lepším případě.
V horším případě odsuzující pohledy, za to s kým se stýkáte,
s kým spíte, nebo s kým chodíte do kina, protože upřímně, když
jste svobodná, na každou z těchto věcí máte přece jiného kamaráda, ale když jste zadaná, nedává vám to smysl, protože proč to
dělat s více lidmi, když na to můžete mít jen toho jednoho? Asi
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jinak

Sv. Valentýn
trochu

TÉMA MĚSÍCE

FOTO: www.shutterstock.com, AUTOR: Bc. Kateřina Tarabová

nemusím jmenovat všechny výhody, které se k tomu vážou, ale to
jsem odbočila, o „útrapách“ svobodných jindy, teď přeci slavíme
Valentýna. Takže zpět k tomuhle svátku. Chápu Vánoce a narození Ježíše, chápu Velikonoce, jeho ukřižování a následné povstání (i když mi to přijde nejvíc sexistický svátek), ale Valentýn? 14.
2. dle moderní doby prostě musíte slavit. Nezáleží, jestli někde
v páru na romantické večeři, procházce noční Prahou a následně
sexu, kterého se oba nemůžete už nějaký pátek dočkat. Nebo jste
svobodná a už jenom z recese jdete na nějakou dámskou jízdu
kde „bojkotujete“ Valentýna. Ale nejhorší typ? Samozřejmě, že
jsem to já. Očividně nespadám ani do jedné z výše uvedených
kategorií. Prostě ho ignoruji, respektive je to pro mě den jako každý jiný a věřím, že pro hodně z vás taky, jenže problém s tím má
opět okolí. Najednou spadnete do kategorie „chudák no, nikoho
nemá, tak dělá, jakože není“. Uf. Když nemám ráda Vánoce, znamená to, že jsem chudák, protože nevěřím na Ježíška? Proboha
– od 21. století bych vážně čekala o trochu víc. Jak se s tím tedy
poprat? Je důležité si uvědomit, že sv. Valentýn je prostě jen něco
jako Halloween. Opravdu. Stejně u Halloweenu se jedná o čistě
komerční svátek. Jen s malým rozdílem, že Halloween je oslava
duchů zemřelých, kteří se vrací na noc mezi živé a že sv. Valentýn
je svátek zamilovaných. Tím ale veškeré rozdíly končí. Stejně jako
na Halloween si i na sv. Valentýna oblékáme kostýmy – a je jedno
jestli čarodějnic, mrtvol, prostitutek, nebo šťastně zamilovaných
párů. Někdo řekl (konkrétně církev, když 14. 2., prohlásila sťatého
kněze Valentýna za svatého), že to bude den, kdy se budeme milovat. Ale upřímně, když se milujeme, nepotřebujeme jeden jediný
den, kdy si spolu dáme něco dobrého k jídlu, budeme se držet
za ruce, a kdy si budeme vyznávat lásku. Naopak, když se tohle
děje jen tak, není to o moc hezčí, tak nějak i romantičtější? I když,
na druhou stranu, nemůžu si odpustit poznámku… Kdyby vám
z ničeho nic přinesl drahý kytici, nemyslela byste si, že vám zahnul? Kdyby se o vás najednou začal víc starat, objímat vás, nezačali byste ho podezírat, že vás podvádí? Takže ve finále, ten svatý
Valentýn asi něco do sebe mít bude. A ať ho budete slavit jakkoliv, s kýmkoliv a kdekoliv, nezapomínejte, že nejvíc máte mít ráda
sebe. To vás má naplňovat. A kdyby to nezabralo, stejně dobře
vás může naplnit láhev Prosecca nebo váš přítel na baterky.
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Jak to vidí

muži?

Vybrali jsme pro vás opravdu TOP a HOT muže a vytáhli
z nich, nejen to, jak to mají s Valentýnem!

6 let,
JAKUB, 2 itel
d
obchodní ře
zadaný

,
MICHAL
ikatel,
28 let, podn
single

JÁRA ,
k,
33 let, grafi
single

Čeká nás svátek sv. Valentýna – slavíte ho? Máte už nějaký plán
na tenhle rok?
S přítelkyní slavíme svátek sv. Valentýna každý rok, zajdeme si na romantickou večeři a předáváme si malé dárky.
MICHAL Posledních X let tento svátek neslavím, neprožívám, neřeším. Naposledy jsem ho slavil nejspíš na prvním stupni základní školy.
JÁRA Když jsem měl partnerku, vyrazili jsme na večeři nebo
do divadla, podnikali jsme něco speciálního. Já osobně absolutně neřeším co je za den, dělám to jenom kvůli „ženský“. V sobotu
půjdu na pivo Valentýn ne-Valentýn.
JAKUB

Jaký byl váš nejkrásnější Valentýn? Nějaký výjimečný zážitek?
JAKUB Nemohu říci, který byl nejkrásnější, důležité pro mě je, být
s osobou kterou mám rád.
MICHAL Zážitků mám spoustu, ale k tomuto svátku se žádný nepojí. (šibalský úsměv..)
JÁRA Jo, tak to byla určitě tantrická masáž ve dvou, vše zařizovala přítelkyně a já byl docela šokovaný, bylo to ale opravdu skvělé, nezapomenutelný zážitek.
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Máte nějaký sen, i erotický, který si toužíte splnit? Dejte nám tip
čím vás třeba zrovna na Valentýna překvapit!
Vzhledem k počasí u nás, je mým snem trávit Valentýna
u moře na písečné pláži s přítelkyní a s drinkem v ruce .
MICHAL Jelikož miluji adrenalin tak cokoliv s tím spojené. A není
nad kombinaci adrenalin a sex .
JÁRA Trojka s nejlepší kamarádkou? Ne vtip, sexy prádlo nikdy
nezklame, to bohatě stačí! (Přesně jsme čekali, který z vás to
řekne… mužský rod opět nezklamal  pozn. redakce)
JAKUB

Co je pro vás ve vztahu nejdůležitější, něco, co přispěje k jeho
fungování?
Pro mě je vztahu nejdůležitější důvěra
a vzájemná přitažlivost.
MICHAL Každý vztah mi příjde, že byl o něčem
jiném. A bavilo mě něco jiného. Ale všeobecně
musí fungovat sex a musí mě dotyčná umět rozesmát.
JÁRA Přitažlivost, sex, zábava, porozumění, oceňuji samostatné ženy s vlastními zájmy a přáteli,
dávka volnosti a důvěry.
JAKUB

x,
Přitažlivost, se
mění,
zábava, porozu
tatné
oceňuji samos
i
ženy s vlastním
dávka
i,
el
át
zájmy a př
.
ry
volnosti a důvě

Je nějaká věc, kterou na ženách opravdu nesnášíte, něco co
ve vztahu nepřekousnete?
JAKUB
MICHAL

Nepřekousnul bych, kdyby o sebe žena nepečovala.
Opravdu nesnáším lež. Překousnu toho fakt hodně ale

lež ne.
JÁRA Nesnáším pipiny a neoholený pipiny. Teď vážně, je to asi
přehnaná žárlivost, přehnaný make-up a hloupost.

Když jste single, chodíte někam „na lov“, kde vás může single
žena kolem 30 potkat…?
JAKUB Když jsem byl single tak jsme s partou pořád někde byly,
kluby, bary a různé akce, ale nelovil jsem, protože z dřívějška
jsem měl vyzkoušeno, že barové známosti skončily dřív, než
začaly… je to ohrané, ale ono to vždy přijde, když to nejmíň
čekáte…
MICHAL Jelikož mám časově náročné koníčky tak moc ne. Spíš
než za alkohol rád utrácím za kvalitní a dobré jídlo. Takže mě asi
potkáte v restauraci nad kvalitním steakem.
JÁRA Nejčastěji chodíme do lepších pivnic, o víkendu to občas
protáhneme do nějakého baru v centru Prahy.

Jsi romantická duše? Nosíš své partnerce jen tak květiny, kupuješ
jí dárečky?
Myslím si, že jsem… Květiny jen tak nosím a sem tam
nějaký ten dáreček také. Ale co mě opravdu baví, jsou víkendové
snídaně do postele.
MICHAL Já jsem jak Santa Claus celý rok. Vždy když mě něco
trkne tak to koupím. Baví mě dělat vám radost... jak se Vám rozsvítí očička . Zastávám názor, že dárek jen tak udělá dvakrát
takovou radost než při narozeninách apod.
JAKUB
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Sám od sebe nic nekupuji – jen při standardních situacích,
narozeniny, svátky, výročí (no ty si stejně nepamatuji)
JÁRA

Co něco intimnějšího, sex ve vztahu – jak často? Co líbání?
Líbáte se i v dlouhodobějším vztahu?
u
Sex, v tomto ohledu si nemohu aktuledu si nemoh
Sex, v tomto oh
álně stěžovat . Líbání je ve stahu podle mě
je
í
n
at J Líbá
aktuálně stěžov
stejně tak důležité, to samé si myslím i o držení
ně tak
m
u podle ě stej
ah
st
ve
se za ruku. Já si i po několika ročním vztahu přié si myslím
důle žité, to sam
padám jako na začátku.
ruku. Já si
i o držení se za
MICHAL Tak sex na začátku je vždycky intenzivčním vztahu
i po několika ro
nější a postupem času méně a méně ale občas
čátku.
ám jako na za
ad
ip
př
se najdou i výjimky. Jinak líbání mám rád... k intimitě to patří. A i po 4 letech nás to s ex stále
bavilo.
JÁRA Sex má být tak často jak to jen jde. Líbání? Ze začátku
samozřejmě co nejčastěji, v dlouhodobém vztahu se to už vytrácí, vždy po nějaké době jsme se s partnerkou v běžném životě
přestali líbat úplně, zbyl jen sex.
JAKUB

Když uvidíš na ulici starší pár dědeček – babička, jak se stále
zamilovaně drží za ruce, cítíš nějaké emoce?
Cítím, doufám totiž, že se taky dožiji tak vysokého věku
a pokud budu mít po boku svoji „babičku“ rozhodně ji budu držet také za ruku.
MICHAL Taková rarita se moc často nevidí. Ale někomu to hold
vyjde no. Jinak slzy by mi to do očí nenatlačilo.
JÁRA Tak to je klišé…jasně, je to hezké, doufám že až budu dědeček budu si držet za ruku svojí babičku.

FOTO: soukromý archiv AUTOR: redakce

JAKUB

Žena – co se ti vybaví?
Jedna velká záhada.
Žena....nikdy neví, co chce, ale může se zbláznit, když to
nedostane.
JÁRA Ženské tělo = kuželka = lahev piva... zase vtip, s vámi je to
těžký, ale bez vás to nejde!
JAKUB

MICHAL

Naši pánové nás mile překvapili, zase máme dobrý pocit, že
správní chlapi nevymřeli! Líbí se nám všichni, ale do placu
můžeme poslat jenom Michala – takže pokud vás Michal zaujal, napište mu na: redakce@casopisposh.cz, my mu váš vzkaz
předáme!
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Můj milý
deníčku...
Přiznejte se, kdo tuhle větu nezná. Nebo jí nepsal
několikrát týdně do svého zápisníčku. Já už jí nepsala
asi tak deset let. Tedy přesně deset let. Bylo mi čerstvých
17, když jsem se svěřovala svému deníčku naposledy
a nedávno se mi dostal do ruky, když jsem se přehrabovala
na chatě ve starých věcech. Teda řeknu vám, bylo mi
docela líto mého 17-ti letého já. Kdybych mohla, tak se
vrátím v čase a řeknu si „holka, neřeš to… o tomhle to
vážně není“, ale každý si tím asi musí projít. Každopádně
můj poslední zápis mě pobavil tak, až jsem si zlehka
téměř učůrla a následně mi i takřka ukápla slza. Ve svých
17-ti jsem kromě vztahů s rodiči, problémů ve škole
a boji o tom jaká žena se ze mě stane, samozřejmě řešila
i chlapy. Hlavně tedy fakt, že jsem ještě žádného neměla,
s žádným nikdy nechodila a s žádným ještě nespala.
Vážně. A myslela jsem si, že jsem divná a že je se mnou
něco špatně. Teď by byla ve filmu ta chvíle, kdyby byl
záběr s titulkem „O deset let později…“. Jsem na tom
úplně stejně (a to byl ten moment, kdy jsem nevěděla,
jestli se mám smát anebo brečet). Dobře, úplně stejně
ne. Pár rozdílů by se našlo a přesně o ty rozdíly bych se
s vámi ráda podělila. Už jenom to, že čtete tyhle řádky,
si ale zaslouží, abyste lehce znali pozadí mého deníčku
a tohle je jeho začátek. A můžu vám garantovat, že
poznáte celé pozadí (asi se nevyhneme i tomu mému). Je
to sice deníček, ale nebojte, nebudu se vám svěřovat, jak
to vypadá s mou rodinou a jaká dramata prožíváme (to
si budete muset koupit jiný časopis), ani se vám nebudu
svěřovat se svými pracovními útrapami (každý jich máme
dost a ještě si o tom číst? Ne, děkuju…). Co tedy zbývá?
Hmm, tak to vezmeme hezky popořádku…

18

enz
Bez c

ury

FOTO: www.shutterstock.com

Top

SEX A VZTAHY

Jordan I. díl

„Tenkrát poprvé“

P

amatujete si, jaké to bylo, když jste měly
mít poprvé sex? Respektive jaké jste měly
předtím pocity? Já upřímně ne. Démon alkohol byl silnější než já a o své poprvé se
s dovolením nepodělím, ne, že bych se styděla,
ale jednoduše si ho nepamatuji. Přesně tak, čekala jsem tak dlouho na toho pravého až zvítězil
chtíč, lahev tvrdého pití a ochotný pán s dodávkou.
Upřímně, ani o druhé se nepodělím. Ze stejného
důvodu. Detaily znát nemusíte, ale jednoduše řečeno mi nějakou chvíli trvalo se najít a zbavit se
strachu ze sexu. To zní hodně podobně, jako když
se obhajují chlapi, když zahýbají, já vím, ale je to
tak. Možná, že to je právě to, čím je moje posedlost
a chuť v sexu zkusit co nejvíc způsobená. Jednoduše si své začátky moc nepamatuju a jediné
co jsem na začátku věděla, bylo co je penis,
co je vagína, jak někomu dobře vykouřit a jak
lý můj
ON změnil ce
dobře předstírat orgasmus. Jednoduše řečea díky
přístup k sexu
no, takové ty základní postupy, které bychom
sobě
o
se
němu jsem
měly ovládat všechny. Tím moje znalosti konkladních
zá
dozvěděla pár
čili, dokud nepřišel ON. Jak ho nazvat. Napadá
k
život udělali ta
věcí, který můj
mě několik slov, ale žádná z nich nejsou pubí
a můj sexuáln
nějak bohatší,
likovatelná. Nebudu ho nazývat panem Bož.
ší
ěj
jiv
uspoko
život mnohem
ským, protože bych vám i sobě lhala do kapsy,
občas si o něm myslím, že je to prostě „penis“,
ale na druhou stranu, božský to s ním bylo několikrát. ON změnil celý můj přístup k sexu a díky němu jsem se
o sobě dozvěděla pár základních věcí, který můj život rozhodně
obohatili a to především díky sexuálnímu uspokojení, toho mého.
Jsem ráda, že je už nějaký ten pátek součástí mého postelového
života, a pro sebe, i svoje občasné choutky doufám, že tam ještě
nějakou chvíli zůstane. Díky němu vám můžu popsat své tak trochu jiné poprvé….
Jak to všechno začalo? Znáte ten pocit, kdy někoho vidíte a říkáte si, jo, to bych si dala říct, ale tohle je prostě jiná liga, na něj
nemám. A přesto byste dala cokoliv za chvilku s ním být, ideálně několikrát za sebou? Tak jednoduché varování dámy – které
z mých úst uslyšíte často. Dávejte si pozor na to, co si přejete,
může se vám to splnit. A mně se to splnilo. Několikrát za sebou.
Ale není to žádná pohádka, žádná idylka, je to prostě příběh ze
života. Mého života, ve kterém ano, dělám chyby, lituju jich, ale
víc bych litovala, kdybych je neudělala. Řídím se pravidlem „Žiješ
jen jednou“ a párkrát jsem se díky tomu dostala i do pěkného
průšvihu, ale aspoň jsem se poučila (většinou). Ale trvalo to.
Takže co ty naše začátky? Co ty trapné chvíle? Jak jsme se
seznámili, jak sem měla motýlky v břiše, nechám do románu,
přejdu rovnou k tomu zásadnímu. Když to vypadalo, že by mohlo
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k něčemu dojít, zrušil mi to a přesunul na další den. Byla jsem
lehce rozčilená, opět posilněná alkoholem a už značně nadržená…. vzala jsem do ruky telefon (ano, já vím, klišé, ale tohle já
dělám ráda a často) a dotyčnému napsala, že na něj ehm, kašlu,
a že si to prostě rozdám s někým jiným. Asi nebude šokující, když
mi druhý den odepsal, že tohle nemá smysl. Ale kocovina je mrcha. Normálně byste se cítily na nic, ale v kocovině je to všechno
tak nějak milionkrát horší a výraz na nic to ani zdaleka nevystihuje. Mluvím hlavně o té morální kocovině, tu fyzickou zvládnete přece jen s brufenem, make-upem a ledovou sprchou. Za normálních okolností by se
prakticky všechny kamarádky, které mám,
proklínaly a jednoduše by předstíraly, že ne„Dávejte
,
existují. Ale já ne, když něco chci, musím to
si pozor na to
ůže
m
dostat. A taky jsem to dostala. Konkrétně pak
co si přejete,
it.“
zprávu od něj – v jedenáct večer si napsal
se vám to spln
o mou adresu. Poslala jsem mu jí. A pak mi
to došlo. Já s ním měla mít sex! Střízlivá! Teda
respektive s kocovinou. Na to konto mi došla
další alarmující myšlenka, já měla mít poprvé
sex a bez kapky alkoholu. S tou myšlenkou jsem
nemohla žít. Z lednice jsem vytáhla zbytek Morgana, kolu a začala se decentně nalévat. Hodila sprchu, oholila chlupy i tam kde vůbec nikdy
nejsou, dala si do sluchátek sexy songy a vesele se kroutila před zrcadlem. Asi o dvě hodiny
později jsem zjistila tři věci. Docela zásadní věci.
Za prvé, ten alkohol vůbec nefungoval, za druhé, vzhledem k nedostatku spánku z předešlé
noci jsem byla dost grogy, no a za třetí, on se
tak trochu už nějakou chvíli neozval. Začala
jsem být opět lehce rozčilená…. Kolem jedné
ráno mi přišla zpráva, že konečně dorazí – přijel
v půl třetí (vážně). Já se styděla (vážně). Všechno moje odhodlání, chtíč a připravený scénář
jak mu ho parádně hned u dveří vykouřím, byli
najednou pryč. Sedíme vedle sebe na sedačce
a povídáme si o počasí…směšné. To jsem přece vůbec nebyla já. Pokaždé jsem ta direktivní,
pokaždé vedu a mám věci pod kontrolou, ale
tentokrát jsem zklamala. Zato on ne.
Teda, řeknu vám, už je to nějaký pátek dozadu, kdy proběhla
tahle první noc, když vám o ní píšu ve stejné posteli, v jaké jsme
spolu byli, mám hříšně krásné pocity, který bych asi při psaní
článku mít standardně neměla. (Hlavně mi to ale připomíná, že se
zítra musím objednat na depilaci). Nebudu vás dál napínat. Jaký
ten sex byl? Nevěděla jsem, co mě čeká, prostě jsem to brala
jako další zářez, to jsem se ale dost mýlila….
„Ty brýle si necháš…“ přikázal mi, když sem si chtěla odložit
moje černé obroučky (to nám vydrželo doteď). Asi syndrom šéfa
a přísné sekretářky. Zakázal mi používat ruce. Úplně! Možná se
vám to zdá banální, ale zkuste si to. Tři hodiny. Bez rukou. Je to
docela namáhavé. S mýma rukama to ale nebylo jen tak. Když
jsem náhodou zapomněla, že je nemůžu používat, dostala jsem
přes prdel (použít výraz zadek není dostatečně výstižné). Co
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udivilo mě, a zároveň potěšilo jeho, byl fakt, že se mi to líbilo, dokonce moc. Bylo to poměrně drsné. Ve chvíli, kdy si s vámi chlap
může v posteli dělat, co chce, a tím myslím doslova a do písmene, uvolníte se natolik, že se dostanete úplně do jiné dimenze.
Když mě ohnul přes koleno a dostala jsem přes prdel jenom proto, že ty ruce na zadku (na svém zadku), mi trošku popojeli, když
jsem zrovna prožívala docela silný orgasmus, zdálo se to trošku
nefér, ale pod taktovkou mého zvrhlého já, to na mě jednoduše
udělalo dojem.
Chtěla jsem zapůsobit také. Základ všeho je kouření, jak už
jsem se zmiňovala a já ho mám prostě ráda. Moc. Začala jsem ho tedy orálně uspokojovat. On byl sice
ten, kdo byl pohodlně opřený o pelest poste„Ty brýle si
le, a já byla ta, kdo pod ním klečel (pozn. nikdy
necháš…“
nezapomeňte použít polštářek), já byla ten, kdo
yž sem
přikázal mi, kd
měl veškerou moc ve svých rukou, tedy ústech
t moje
si chtěla odloži
samozřejmě. Je všeobecně známé, že nic ho ne.
černé obroučky
potěší víc, než když vidí, že vás to baví, a když
se na něj během kouření podíváte. Zvedla jsem
tedy hlavu, podívala se na něj a viděla ho, jak si
to užívá, jak se na mě dívá. „Nádhernej pohled“ řekl a já s ním
nemohla nesouhlasit. Byla jsem na všech čtyřech, se staženými
vlasy, brýlemi s tmavými obroučky, s penisem v ústech a pohledem upřeným na něj. V tu chvíli bych si ho nejradši zasunula až
do krku (o tom budu hovořit někdy příště!), přeci jen na dávicím
reflexu jsem chvilku musela pracovat. Není to hračka. Chtěla
jsem pro něj vydržet až do konce, všechno spolykat a olíznout
se. A samozřejmě vydržela.
Chápu, není to šálek čaje pro každého,
ať už samotný orální sex, nebo následné polykání semene, ale řeknu vám. Ten pohled,
ten za to stojí. Není to pohled láskyplný,
nebo úctyhodný, je to prostě TEN pohled.
Vzhledem k tomu, že k poskytování orálního sexu mám víc než pozitivní přístup, je to
jako dostat za to zaplaceno. No, dobře, to by
mě možná trošku urazilo. Ale ten pohled by
měla každá holka, žena, manželka, milenka
zažít – stojí za něj i ta odřená kolena. Takže
to bylo k mému prvnímu sexu s ním. Zjistila
jsem, že asi nejsem úplný prototyp sado –
maso, ale lehčí verze toho se mi líbí. Od té
doby jsem si začala pořizovat takovou menší
sbírku (kterou do té doby tvořil jen jeden vibrátor). Patří do ní bičík, pouta, maska na oči
a samozřejmě šedivá kravata (Ano, miluji 50
odstínů šedi a tu kravatu mám hlavně kvůli
tomu, ale tohle není takový příběh, tohle je
prostě sex). A to všechno chci použít s ním,
brzy. Velice brzy. Máte se na co těšit. Dobře,
vy možná tolik ne, ale já už rozhodně teď nemůžu dospat.
S láskou Vaše Jordan
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Amorův šíp vás zasáhne s tímto
lahodně ovocným mýdlem plným
čerstvých fíků a maracuje.
Mýdlo ve tvaru srdce má povznášející, ovocnou
vůni doplněnou bergamotem a růžovým dřevem. Společně s ovocem tvoří bohatou vůni,
zatímco čerstvé fíky, čerstvá šťáva z maracuji
a sojový jogurt vyživují a zvláčňují pokožku.
Mýdlo Cupid’s Love, LUSH
185 Kč / 100 g, prodává se porcované

Zima ještě neskončila, a proto je
třeba svým rtům dát potřebnou
péči a ochranu před mrazem!
Zkuste oblíbený zázračný kelímek, víceúčelový balzám obohacený o růžový olej, který báječně zklidní vaši pleť. Malý zázrak hydratuje,
vyživuje a zjemňuje ztvrdlou a zrohovatělou
pokožku celého těla, můžete ho použít na suché rty nebo na rozpraskanou kůži na prstech,
loktech nebo patách.
Oriflame, Cena: 179 Kč

Nová péče
pro ultra citlivé
oční okolí

FOTO: archiv firem AUTOR: redakce

TOLERIANE Ultra
Contour Yeux,
LA-ROCHE POSAY,
479 Kč
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Hydratujte stylově, s novou řadou
Marionnaud Skin Care Hydra&Sublime.
Péče má ty nejdůležitější přípravky, krém, oční krém,
pleťovou masku i populární BB krém.
Marrionnaud, jednotlivé produkty od 339 Kč

MÓDA

VYBERTE SI
SVŮJ ÚNOROVÝ
LOOK…
CAPO
dámská čepice
1059 Kč

Tunika
H&M

UVOLNĚNÝ
Náramek
Takko
149 Kč
Svetr
Zara
999 Kč

Sluneční
brýle, H&M

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Vůně
Burberry BODY
2390 Kč
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Džíny
Zara
999 Kč

Kabelka
Deichmann
499 Kč

MÓDA

BYZNYS
Náušnice
Takko
149 Kč

Košile
Esprit
1499 Kč

Kalhoty, Zara
899 Kč
Vůně
AbsolutelyMe,
Escada, 1609 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Kabelka
Dior
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Kabát
Marks&Spencer
2199 Kč
Obuv
Marks&Spencer
1699 Kč

MÓDA

Náhrdelník
Orsay
549 Kč

VEČERNÍ

Kombiné
New Look

Psaníčko
S.Oliver
899 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Kabát
Marks&Spencer
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Šaty, Orsay
1399 Kč

Obuv
Destroy

Protože je

chci mít hned .

www.deichmann.com

od

599.Kč

1 144 020 · vel. 36 – 41 · 599 Kč
1 144 022 · vel. 36 – 42 · 599 Kč
1 144 038 · vel. 36 – 42 · 649 Kč
1 144 037 · vel. 36 – 44 XXL · 649 Kč
1 144 024 · vel. 36 – 42 · 649 Kč

Blogerky hýbou světem
a především internetem!
Jak jím hýbe Lucie?
Zjistíte v našem rozhovoru!
„Co se může pokazit, to se pokazí. Říká Murphyho zákon.
A co se nepokazí samo, to dodělám já. Říkám já.“ Takto
vás přivítá Lucie van Koten na svém blogu Život podle
Lucie. Zaujalo vás její neobvyklé jméno? Lucie je vdaná
za „Holanďana“, který je primárním zdrojem jejích
fantastických příběhů ze života, kterými pravidelně baví
své čtenářky. Její blog je tak populární, že se v roce 2013
stala Blogerkou roku v kategorii LIFE.

Lucie, jak byste se nám představila?
„Já jsem Lucie… blogerka, žena flegmatik. Což je v ženském světě asi
to nejhorší, co se vám může stát, protože všechno u mě tak nějak končí
katastrofou. Můj blog má klasická life&style témata a většinu článků tvoří
fejetony a krátké příběhy ze života.“

Co vás k založení blogu vedlo?
„Před pěti lety jsem se odstěhovala do Itálie a to byl první impulz k založení blogu. Bylo mi 20 let a chtěla jsem se podělit o to, jak se žije v jiné
zemi. Z cestování jsem se dostala k běžnému životu, přírodní kosmetice
a především příběhům z manželského soužití.“
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Takže prvotně jste blogovala o cestování, dva roky v Itálii vystřídalo ještě
roční cestování po Evropě. A konečně narážíme na to, že tohle všechno
už jste absolvovala s NÍM… v 21 letech jste si vzala o 20 let staršího
Holanďana, který je neodmyslitelnou součástí blogu.
„Holanďan je vědec, na první pohled je to
seriózní distingovaný a vážený člověk, který jezdí na zahraniční konference. Navzdory tomu, když sundá oblek je to vtipálek se
svérázným smyslem pro legraci a nebojí
se cokoliv na sebe prozradit. Perfektně si
rozumíme, máme svůj vlastní specifický
humor, který chápeme jen my dva.“

Takže souhlasí s tím, co děláte? Že je
často součástí vašich příběhů a že si z něj
občas děláte tak trochu legraci?
„Všechny články, které se ho týkají, s ním
konzultuji a ještě mi nikdy nezakázal
něco zveřejnit. Vždyť já z něj vlastně udělala celebritu. Byla jsem opravdu nadšená, když mi přišel email od jednoho velkého rádia
s nabídkou rozhovoru. Ale nechtěli mě, ale právě mého
Holanďana . A dotazy na něj mi chodí snad mnohem
častěji než na mě samotnou.“

"Vždycky mě
zajímalo, jak vzniklo jméno
Zaorálek."
JÁ: Nevím, třeba kdysi
"
od slova...orat?"
HOLANĎAN: Za-orálek? Ty
"
tam slyšíš někde slovo orat?"
HOLANĎAN:

Jaké je to žít s cizincem? Jakým jazykem spolu
hovoříte?
„Mluvíme spolu převážně anglicky. První rok s Holanďanem bych nazvala jako ztraceno v překladu, protože já moc anglicky nemluvila. Z nějakého
důvodu to fungovalo, kolikrát jsem si pod záštitou zamilovanosti domýšlela
a dělala závěry, i když tam jazyk na 100 % nefungoval. Ale výborně jsme si rozuměli. To nejlepší na tom asi bylo, že mi zatajil, že mluví perfektně česky .“

Na blogu jste to opravdu vy? Jste upřímná? Nebo si necháváte ještě jistou
dávku soukromí?
„O všechno soukromí jsem dávno přišla.  Už jsem řekla strašně moc
věcí, které jsem se na začátku snažila tutlat. První dva roky blog nikdo
nečetl, už jsem to chtěla zabalit a pak si říkám, ok nemám co ztratit, přitvrdíme. V tu chvíli se vítr otočil.“

Takže pak se něco zlomilo a najednou jste vyhrála Blogerku roku, co to
pro vás znamenalo?
„Byl to hrozně hezký pocit, zvlášť po těch dost mizerných a zoufalých začátcích. Strašně si vážím toho, že mi lidé posílali hlasy, že si dali tu práci
a věnovali mi svůj čas.“

Váš blog má k dnešnímu dni asi 1 700 000 návštěv, to je opravdu vysoké
číslo, kdo jsou vaši čtenáři a jaký s nimi máte vztah?
„Moje cílová skupina jsou moje vrstevnice, ženy ve věku 25–35 let. To gro
tvoří pár tisíc pravidelných čtenářek, to je ta věrná základna.“

Znáte se s nimi osobně?
„Ano, hodně jich znám. Poznali jsme se po nějaké době na různých akcích, občas zajdeme společně na kávu, nebo navštěvují moje semináře.
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Dostáváme se tedy k vašemu profesnímu životu, blog je vaše práce?
Dá se blogem v ČR živit?
„Spíše bych si myslím, že ne úplně živit, ale hezky přivydělat. Chodí
mi nabídky na placené PR články a bannery, kdybych to přijímala,
dokáži si představit, že by to dalo pár tisíc. Ale blog o tom být nemá,
o tom jsou magazíny. Použití blogu jako platformy k vydělávání pomocí bannerů a affiliate programů by na hezký život nebylo.“

Když už jsme to nakousli… V současné době
narůstá počet blogerek. Nejvíce asi v kategorii
Fashion a Beauty, kdy hovoří o kosmetice,
kterou si kupují, nebo si fotí své outfity v zrcadle.
Všimli si toho už i firmy a používají blogerky
pro svou propagaci. Jak se k tomu stavíte, máte
s tím nějakou zkušenost?
„Mám asi 4 firmy, které mám rada a mám ráda
jejich produkty, jedná se biokosmetiku a za tu já
budu vždy bojovat. A lichotí mi, že chtějí spolupracovat se mnou. Tím největším marketingovým
boomem jsem si prošla asi před dvěma lety, když
začal být blog populární a už se k tomu úplně
nechci vracet. Už nechci, aby byl můj blog něčí
prodejní nástroj, nechci tam mít žádné PR články, nechci mít skrytou reklamu. Když to bude
zajímavý projekt s hlavou a patou, pak ano, ale
už se bráním jakékoli placené spolupráci. Dávám
přednost tomu dostávat produkty, které mohu
recenzovat. Pak by blog postrádal smysl, chci si
zachovat osobitost a důvěru čtenářů.“

Čím se tedy živíte? Dá se skloubit blog a práce?

Konečně mi pánové
nebudou koukat
jenom do očí 

„Dá, jediný problém a požadavek všech je: Hlavně o mně
nepiš . Pracuji pro více firem, věnuji se přírodní kosmetice a také firemním blogům. Mám štěstí, že je to formou Homme office, to je má výhoda,
že si mohu zvolit, kdy kam mohu přijít. Dříve jsem musela mít klasické
zaměstnání, dnes už jsem svobodnější. Nově budu vést semestr o blogování na Literární akademii, jako kurzy pro veřejnost.“

Nevychováváte si tak vlastně konkurenci?
„Jako vychovávám, ale já si myslím, že konkurence je potřeba. Na kurzech mě baví právě ta různorodost. Každý je úplně jiný a bude to dělat jinak, i když dělají také life&style, mohou nabídnout úplně něco jiného, mají
jiný smysl pro humor, dokáží provokovat v úplně jiných sférách. Někdo
má nadání na ironii a nadsázku, někdo je komediant, někdo jen pozoruje
život a dokáže na to udělat dojemný příběh. My si vlastně jen společně
povídáme, například o tom, jak být brutálně upřímný, protože to láká úplně nejvíce. Každý si ze semináře vezme to své.“

Dá se tedy říci, že vám blog otevřel cestu ke svobodnějšímu životu?
„To určitě. Hlavně je hezké to, že to začíná být něco jako moje portfolio a mohu ukázat, co umím. Pomohlo mi to vybudovat si jméno
a otevřít dveře k lepší práci, je běžné, že úspěšné fashion blogerky
jsou stylistky, beauty blogerky jsou vizážistky apod.“
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Kolik tedy času váš blog zabere?
„Zhruba 20 hodin týdně. Není to pouze o tom napsat článek, protože to je
ve skutečnosti to nejjednodušší. Je to o komunikaci se čtenáři, budování
sociálních sítí, vymýšlení obsahu, přípravu fotek, shromažďování informací. Je to spíše taková mravenčí každodenní práce.“

Co vaše rodina… co říká na to, že veřejně vystavujete svůj
život a leckdy i intimní zážitky a příběhy, ty by asi neměli
část vaše babičky. 

Pojedeme
"
k tvojim?"
JÁ: Správně je k vašim."
"
HOLANĎAN: K vašim?
"
Proč k vašim, když ti
nevykám?"

HOLANĎAN:

FOTO: archiv Lucie van Koten, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová

„Nooo, to je právě ono! Zrovna u těch se moje babičky baví
nejvíce. Ze začátku rodina nechtěla, abych je psala, ale to
se vytratilo. Dnes když si blog čtou, jsou neuvěřitelně nadšení. Moje sestra sama posílá náměty pro články, o kterých
bych měla psát. Takže rodina mě podporuje. Všeobecně
musím říci, že čerpám nejvíce od svých blízkých a svých čtenářů. Třeba v komentářích jsou vyloženě poklady. Co čtenáři prožívají, co se jim
přihodilo…“

Zmínila jste, že fandíte přírodní kosmetice, vyjmenujte 3 takové
produkty, bez kterých byste nemohla existovat.
„Pleťový olej, éterecké oleje (doporučuji rozmarýnový na vlasy, jalovcový na lymfu a otoky) a oční krém. Přírodní kosmetika funguje úplně jinak
a opravdu funguje. Mám ráda vědomí, že vím co si do těla přes pokožku
pouštím. Například esenciálními oleji, které se dostávají do krevního řečiště, se dá ovlivnit spousta věcí, to mě na tom baví úplně nejvíc. Na pleti
je taková péče hned vidět.“

Máte pocit, že se ve vás čtenářky vidí, že by chtěli být jako vy?
„Nééé, to doufám, že nééé, protože to bych opravdu nikomu nepřála.
Myslím si, že moje čtenářky jsou úspěšnější a dokonce zajímavější. Mám
pocit, že můj blog je baví právě proto, že je můj život jiný, než ten jejich.
Nedávno mě jedna slečna potěšila slovy: Že jsem pro ni taková útěcha,
že když si vzal někdo mě, tak jí určitě taky.“

Sledujte Lucii na jejím blogu
a sociálních sítích:
Blog: www.zivotpodlelucie.com
Facebook: Život podle Lucie.com
Instagram: @lucievankoten
Google plus: Lucie Van Koten
Chcete blogovat podle Lucie?
Přihlaste se na její kurz na Literární akademii.
Více informací na: www.art-campus.cz
Cena kurzu: 4000 Kč/semestr
(1x týdně ve čtvrtek od 16–19 hod.)
Kurz začíná 19. 2. 2015
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Vyjádřete
lásku jídlem…
prochází láska
opravdu žaludkem?
S našimi tipy může!

Muž si spíše vzpomene
na dobré jídlo než
na vyznání lásky.
Myra Loy
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Vzhledem k tomu že svátek zamilovaných vychází
na sobotu, máte skvělou příležitost posnídat
v posteli a vydržet v ní celý den…..abyste neměli
hlad, vyzkoušejte pár luxusních receptů…

MENUETT Forma
na volské oko 2ks,
Butlers, 179 Kč

Snídaně, základ dne a co teprve ta pro zamilované,
potřebujete hodně energie – takže cukry a bílkoviny! Tuky
by to chtělo taky, ač se zdá být vhodná slanina, to zdravé
tuky bohužel nejsou. Zkuste raději ořechy, třeba mandle!

ZDRAVÉ LÍVANCE
pro dvě osoby

• 2 polévkové lžíce celozrnné žitné mouky
• 2 polévkové lžíce ovesných vloček
• 1 vejce
• 1 čajová lžička třtinového cukru
• 4 polévkové lžíce mléka
• 1/2 čajové lžičky jedlé sody
• špetka soli

PURO Šálek na kávu
a podšálek, Butlers, 99 Kč
a MENUETT šablony
na capuccino, Butlers, 199 Kč

Po upečení vykrajovátkem na linecké vykrojíme srdíčka,
vrstvíme na sebe a přeléváme javorovým sirupem. Lze
ozdobit jakýmkoliv ovocem, tvarohem a posypat skořicí.

Mixit Elixír z lásky, 600 g, 195 Kč.
Složení: ovesné vločky, ovesné
lupínky (křupavé), ječné zrní,
amarant, mandle, maliny
lyofilizované, jahody lyofilizované,
guarana, čokoládové hobliny
hořké, čokoládové hobliny bílé,
goji, corn flakes v jogurtu, srdíčka
z bílé čokolády
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K obědu zkuste mořské plody. Třeba krevety mají povzbuzující účinky a jsou
zdravé, obsahují hodně bílkovin, vitaminů a příznivě působí na naše srdce.

PASTA S KREVETAMI
• těstoviny,
nejlépe
celozrnné
• 300 g krevet
• 3 stroužky
česneku
• pomeranč
• 2 velká oloupaná
rajčata
• 1 dcl bílého vína
• chilli paprička
• hrst petrželové
natě
• olivový olej
Na rozpáleném olivovém oleji osmahneme nakrájený česnek, přidáme, krevety, zalijeme
vínem a necháme ho vyvařit. Přidáme chilli papričku a nakrájená rajčata. Na závěr vymačkáme šťávu z půlky pomeranče, osolíme a jemně opepříme. Směs smícháme s uvařenými těstovinami a podáváme s čerstvou petrželkou.

ODPOLEDNÍ SVAČINA

FOTO: www.shutterstock.com, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová

Zeleninový salát ideální volba. Se srdíčky
už dnes končíme, samozřejmě můžete opět
vykrájet okurku do toho miloučkého tvaru,
ale aby z toho naši muži nebyli už trochu
přeslazení. Zkuste obměnu surovin, zkuste
polníček, rajčata, kukuřici, fetu a přidejte
ořechy, můžete pokapat citronovou šťávou
a medem.
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SLAVNOSTNÍ
VEČEŘE
Zlatý hřeb dne. Tady byste se tedy měla vytáhnout. A nebo ne, hezky
se oblečte a jděte si jídlo
vychutnat do luxusní restaurace. Předpokládáme
že rezervaci váš muž už
dávno provedl a připravil
ji pro vás jako překvapení.

MUŽI

Kde se vzal,
tu se vzal,
LUMBERSEXUÁL!

S

hodli jsme se, že módní trendy u žen se tak
nějak promítají převážně do kusů oblečení, zažili jsme si tedy už období zvonáčové, mrkváčové, legínové teď zrovna airmaxové.
Zajímavé je, že u mužů je to poněkud jinak – ti
se škatulkují tak nějak kompletně. Jsou to metrosexuálové, retrosexuálové, skejťáci, snowboardisti nebo třeba hipsteři. (My máme nejraději muže úplně normální pozn. redakce)
Trend, který dotazil k nám do země České se
ale nezdá tak úplně špatný. Je to lumbersexuál!
Dle definic, které hýbou světem se lze dozvědět,
že lumbersexuál má představovat sexy dřevorubce. Jeho poznávacím znamením jsou vousy,
tetování, flanelová košile a typicky upravené
vlasy – delší vystříhané na bokách, nebo stažené do culíku.
Tak tihle nás baví
nejvíc. Bereme!
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Tento look v nás evokuje opravdového muže,
který se nebojí práce, ochrání nás a unese v náručí (na rozdíl od metrosexuála, který nám bere
kosmetiku). Decentně neupravený přírodní vzhled
v nás evokuje něco jako moderního prince. Plné
vousy (možná drobků ), zakrývající jejich obličej
přitahují pozornost k očím, ve kterých se pravděpodobně úplně ztratíte.

A co vy dámy? Líbí se vám lumbersexuál,
nebo ho máte dokonce doma?
Pošlete nám ho
na redakce@casopisposh.cz

Pamatujete si
Khala Droga
ze seriálu
Hry o trůny?
Jason Mamoa.
A ženy křičí!
Pro srovnání
zde bez vousů.

FOTO: www.pinterest.com AUTOR: redakce

NÁZOR POSH…. Půlka říká ANO všemi deseti!
Půlka říká ANO ale BEZ VOUSŮ!
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Pamatujete si
na seriál Kutil
Tim a jeho
pomocníka
Ala? Myslíme
si, že tady
někde to
začalo 

Flanelová košile – ve skříni
mu nesmí chybět.

ASTROLOGIE

IDEÁLNÍ

PARTNER
PODLE

HVĚZD

Je možné najít k sobě podle astrologie ideálního partnera? Určitě
ano, ale když ho potkáme, ne vždy astrologicky „vhodného”
partnera dokážeme ocenit. Nejmagičtější nám na druhých
připadá to, co ještě moc neznáme, ale někde v skrytu máme
v sobě. Potřebujeme toho „pravého” na to, abychom si v sobě
něco důležitého uvědomili. Takový vztah má pak grády, je
neopakovatelný a rozvíjí nás. Skutečnost je pak taková, že
mnohem častější jsou partnerství, ve kterých je hodně napětí
a astrologickcýh disharmonií. Naši partneři patří mezi naše
nejintenzivnější učitelé o nás samotných.
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astrologicky vhodným partnerem zažíváme sice harmonický vztah, ale
nebývá v něm tolik dynamiky a vzrušení, které nás v partnerství nejvíc
baví. Přítomné vzrušující napětí je ve vztahu motivující a inspirativní, když
se na ně dokážou oba partneři naladit v podobné dynamice, ale když jen
jeden začne pokulhávat nebo mít jiné zájmy, jsou tato napětí příčinou střetů a rozchodů. Pozor tedy na varovné signály nevšímavosti, nedorozumnění
a netolerance. Varuje nás to, že něco není v pořádku.
Obecně jsou astrologická znamení, která si spolu rozumí i beze slov a na druhou stranu znamení, se kterými i při nejlepší vůli narážíte na odpor a nepochopení. Ve vztahu nezáleží jen na slunečním znamení, ale celém horoskopu a vzájemných vazbách horoskopů partnerů. Každý máme v horoskopu vepsáno
partnerství jinak, někdo v něm bude bojovat, někdo druhý si partnerUJASNĚTE SI:
ství bude užívat a bude v něm relaxovat. I na tom se dá pracovat.
Na první pohled vzájemnou atraktivitu zařizuje Mars a Pluton.
1) Jaký vztah chcete?
Když jsou ve hře tyto planety, mezi párem to zajiskří. Když ale
2) Jaký vztah doopravdy
chybí pilíře v dalších aspektech, vyhrotí se po čase takový vztah
potřebujete?
na ostří mečů. Na jednu noc Mars s Plutonem většinou stačí. Když
2) Na jak dlouho?
hledáme hlubší rovinu, potřebujeme spolu práci dalších planet.
3) Co od partnera čekáte?
Kvalitu prožívání vztahu určuje Venuše. Záleží na tom, v jakém
4) Co do vztahu
živlu a znamení se naše Venuše nachází. Např. Venuše v rybách
dáváte vy?
bude empatická, citlivá, obětavá, chtít sdílet, v lásce se rozpustit,
bude tolerantní a schopná snášet i příkoří, často s velkou intenzitou dokáže prožívat i platonickou lásku, proti tomu Venuše v beranu si cílevědomě
vezme to, co bude sama chtít, ví velmi dobře, co chce, bude netrpělivá, odvážná, půjde rovnou na věc, když něco nevyjde podle jejích plánů, celkem rychle
si dokáže najít jiný objekt zájmu. Když se setká její Venuše v rybách a jeho
Venuše v beranu, tak její Venuše trpí nad bezohledností a cítí se nepochopená
a on je z pohledu své Venuše v beranu z jejích citů zmatený a její přecitlivělost
mu časem může jít na nervy, může se snažit sebevíc, ale nepochopí ji, protože
na ni nemá antény. Ona ho sice chápe, ale není jí to moc platné, když nedokáže sdělit ohnivému temperamentu nesdělitelné, takže se radši obětuje.
Pro dlouhodobější vztah je soulad Venuší u partnerů veliká podpora, protože
se pak partneři spolu cítí příjemně a i po delší době je to spolu stále baví.
Velký význam má i Merkur, který zajišťuje, aby fungovala komunikace. Lidé
s dobrými vazmami svých Merkurů dokáží druhému přesně sdělit, co mají
na mysli, okamžitě se chápou a vzájemná komunikace je pro ně zdrojem cenných informací a nápadů. Ve vztahu pak díky porozumění svých Merkurů dokážete partnerovi přesně říct, co od něj chcete a to způsobem, že to pro vás
opravdu rád udělá, když je to spíše naopak, vaše Merkury se míjejí. Když se
slovní komunikace takto rozchází, musíte si najít buď jiný způsob, jak partnerovi věci sdělovat, nebo si najít jiného partnera, ale určitě nepomůže, když budete partnera obviňovat, protože on za to opravdu nemůže, že vám nerozumí,
je na příjmu na jiné frekvenci. Když máte partnera, se kterým je komunikace
problém nejen na vaší straně, přestože vy jste komunikativní a sdílná, může se
od vás partner učit. Postupnými kroky na své nekomunikativnosti může pracovat. Nemusíte hned nad nekomunikativním partnerem lámat hůl, když fungují
jiné podstatné věci, vztahu můžete dát šanci, když vás to bude bavit.
Pro vzájemnou spolupráci je v našich horoskopech potřebné propojení Slunce
a Luny nebo významných os v horoskopu. Slunce a Luna jsou naše nejvýraznější
energie. Vypovídají i o tom, jak vnímáme vztah rodičů, který často nevědomky
kopírujeme i na svůj partnerský život. Pokud vás tato představa děsí, uvědomte
si, co nechcete po rodičích opakovat a důsledně to pak opravdu neopakujte.
Když je ve vztahu harmonicky zakomponován Saturn, je to jako manželství
i bez prstenu, vztah tím získává punc vážnější známosti, velmi pravděpodobně
bude trvat delší dobu a bude pro vás podporou.
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KALENDÁŘ 2015
20. 1.–18. 2.

Slunce ve znamení vodnáře

19. 2.–20. 3.

Slunce ve znamení ryb

27. 1.–20. 2.

Venuše ve znamení ryb

20. 2.–17. 3.

Venuše ve znamení berana

Co potřebují ve vztahu vodnáři?
Vodnáři jsou vzdušné znamení pod vlivem Urana a Saturna. Jejich přirozenost
je intelektuální, přátelská a společenská. Potřebují stále nové impulzy, které
by zaměstnávaly jejich bádávavý rozum, jinak upadají do depresí. Vodnáři potřebují mít ve vztahu svobodu, ale to neznamená, že by partnera milovali míň
nebo byli přelétaví, naopak, většinou jsou věrní a stálí. Nesnáší lež a neupřímnost. Jsou přímí a otevření, totéž většinou očekávají od druhých. Dokáží být
šťastní i bez stálého partnera, ale lásku k životu nutně potřebují. Aby se cítili
spokojení, setkávají se s řadou svých přátel a dobrých známých, kterých mají
pro svou otevřenou a přátelskou povahu většinou docela hodně. Prožívají svůj
život nezávisle a svébytně, do svých věcí si nenechají moc mluvit, protože jsou
o svém postoji přesvědčeni, že je ten nejlepší.

KDO SE K VODNÁŘKÁM HODÍ?
Vzdušné znamení vodnáře si rozumí se vzdušnými a s ohnivými živly. S vodními a zemskými už méně, pokud v horoskopu nemají zastoupené aspekty, které
by je na ně naladily. Vodnáři i vodnářky mají velký smysl pro poznávání nových
a propojování zdánlivě nesourodých věcí. Proto se někdy ocitnou v partnerství,
kde si připadají jako mimozemšťan. Dokážou přijímat i ty, kteří jsou úplně jiní,
než oni sami, chápat věci v širších souvislostech, pro svou rozporuplnou povahu a široký záběr hůře nachází pochopení u druhých. Jsou to inovátoři, proto
jejich partnerství většinou nějak vybočují z průměru.

Nejvíce se hodí
MUŽ BERAN
Ženu vodnářku nadchne zápalem pro odvážné činy, dobrodružství, muž beran nedává čas na rozmyšlenou a to ženu vodnářku uchvátí.
MUŽ BLÍŽENEC
Vodnářka a blíženec spolu dokáží upříst pohádky z tisíce a jedné noci. Když
mají společné téma, jsou tak zabráni do hovoru, že jen těžko dokážou přestat.
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MUŽ VÁHA
S mužem váhou se žena vodnářka bude cítit všude dobře. Oba jsou stvořeni
pro společenský život, experimentování a poznávání nových věcí, které s někým potřebují sdílet.
MUŽ STŘELEC
Střelec zaujme vodnářku svými ideály, širším obzorem, oba spolu rádi cestují
a poznávají, potřebují mít v životě vyšší cíle, které když mají společné, tak je
udrží pohromadě dlouho i jako přátele.

Hodí se, ale...
VODNÁŘ
Vodnář a vodnářka si oboustranně zrcadlí sami sebe. Záleží, do jaké míry to
dokáží ocenit a jak dlouho je to bude bavit. Když se mají opravdu rádi, vydrží
spolu i celý život.
LEV
Vodnářku lev okouzluje a rozehřívá, dokáže ji zabavit a ona přitom zapomíná
na starosti celého světa, které ji jinak většinou zaměstnávají. Když vodnářka
netrpí přehnanými komplexy, ráda muži lvovi dopřeje výsluní, které on k životu nutně potřebuje.
ŠTÍR
Štírova zaujatost a nadšení pro věc je pro vodnářku něco, čemu sice moc nerozumí, ale ráda se od štíra nechá nadchnout něčím, co vyhodnotí jako pro sebe
dobré. Přitom často ani nezjistí, jak záludně si ji štír podmaňuje. Nebo ona jeho?
KOZOROH
Oba dokáže spojit práce a smysl pro společenské zájmy. Každý má ale svůj
hodnotový systém a potřebu mít věci ve svých rukou. Když je osobní vyhraněnost příliš velká, naráží.

Pozor na kombinaci

FOTO: shutterstock, AUTOR: dis. Helena Růžičková

BÝK
Vodnářka nechápe, proč se muž býk musí stále něčeho držet. Muž býk vydrží
hodně, vodnářka pro něj sice není moc uchopitelná, ale její tolerance a smysl
pro osobitou jedinečnost býka dávají vztahu šanci.
RAK
Račí přirozenost je domovská bezpečná ulita, starostlivost a péče, to je něco,
co bývá často vodnářům vzdálenější a většinou ne životní priorita. Přesto i tito
dva spolu můžou žít šťastný život, když si dokážou správně rozdělit své role.
PANNA
Muž panna je systematik a pracant, vodnářka je neřízená střela, která systematický přístup panny rozstřelí. Střepiny pak můžou zasánout nemile oba.
RYBY
Muž ryba v životě proplouvá, vodnářka se vznáší, oběma pak může chybět
pevná půda pod nohama.
Nerozhoduje jen sluneční znamení, ale celý horoskop, proto i zdánlivě nehodící
se znamení dokážou najít společnou řeč, když dobře funguje další propojení
v horoskopech
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FILM A KINO V ÚNORU

PADESÁT
ODSTÍNŮ
ŠEDI
12. 2. 2015

FOCUS

26. 2. 2015
Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který
se romanticky zamiluje do začínající
podfukářky (Margot) a když se ním příliš
sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos
Aires a on je vyšachován ze hry, kterou
sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají
své podvody a oba chtějí podfouknout
stejného miliardáře, majitele mezinárodního závodního týmu (Rodrigo Santoro).
PROČ NA TO JÍT: Protože jsme zvědavé na Margot, jestli bude tak úžasná
jako ve Vlkovi z Wall Street.

A
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(THE THEORY OF EVERYTHING)

26. 2. 2015
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska
změnila ten jeho. Teorie všeho vypráví
výjimečný a neuvěřitelný životní příběh
Stephena Hawkinga, který na svém
velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo
poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil
nesrozumitelné zákonitosti fungování
vesmíru, sám možná nechápe, jak je
možné, že jeho vlastní život zachránila
tak neobyčejná věc, jakou je láska. Díky
citlivé režii držitele Oscara Jamese Marshe a fantasticky přesným výkonům
Eddieho Redmynea a Felicity Jones se
budete moci přesvědčit o tom, že zázraky se dějí i vědcům, kteří na ně nevěří.
PROČ NA TO JÍT: Protože budete mít
další téma do diskuse nad skleničkou
vína s někým intelektuálním.

FOTO: CinemArt, ZDROJ: Warner Bros, CinemArt

si každá žena na planetě Zemi ví, že
únor je měsícem premiéry tohoto
fenoménu. Erotický milostný příběh
na motivy románů E L JAMES (vlastním
jménem Eriky Mitchell) režisérky Sam TaylorJohnson bere diváky do hlubin bohatého
a záhadného erotického světa. Filmová
adaptace, která se stala tématem širokých
spekulací a bezmezné zvědavosti a jejíž trailer
se stal v minulém roce nejsledovanějším
filmovým trailerem na Youtube, přichází jako
velká filmová událost na plátno speciálně
v České republice už o dva dny dříve než
ve zbytku světa. V kultovních rolích miliardáře
a podnikatele Christiana Greye a zvědavé
vysokoškolské studentky Anastasie Steelové
se představí JAMIE DORNAN (televizní seriály
The Fall, Once Upon a Time) a DAKOTA
JOHNSON (The Social Network – Sociální
síť, 21 Jump Street). Taky jste napjatí jako
my? Dle upoutávek soudíme, že nebudeme
zklamané.
PROČ NA TO JÍT: tak tady snad není nutno
nic vysvětlovat.

ŽIJTE KULTURNĚ

DIVADLO

Vybrali jsme top představení o vztazích,
které prostě musíte vidět. Valentýnský
večer po kultuře přímo volá! Při randění
doporučujeme, při dlouhodobých vztazích
skoro přikazujeme – zajít občas do divadla.

CAVEMAN
Chcete se plácat do kolen a brečet smíchy? Tahle one
man show vás k tomu donutí. Žena – muž, to věčné
téma je zde opravdu vtipně pojato, v příběhu se několikrát najdete. Hra Roba
Beckera, založena na obhajobě jeskynního muže
právem po celém světě
vyprodává hlediště. U nás
je potřeba rezervovat lístky
několik měsíců dopředu.

hraje se po celé ČR
vstupenka od 220 Kč

O LÁSCE
Karel Roden a Jana Krausová předvádí ve hře Phillipa Claudela neskutečný výkon. To, že jsou partneři
i ve skutečnosti přidává představení punc zajímavosti. Manželský pár středního věku má zúčtovací
hodinku a vy u ní nesmíte chybět. Vidět Karla v komediální roli je příjemný nezvyk. Zasmějete se, poznáte se a užijete si příjemný večer.

uvádí Divadlo Dva, vstupenka od 289 Kč

KNIHY

Tituly nejsou úplnými
novinkami, přesto patří
do vaší knihovny! Pokud
jste je nečetli, tak to
musíte rychle napravit!
VERONIKA SE
ROZHODLA ZEMŘÍT
Paulo Coelho

Dnem, kdy se Veronika rozhodla zemřít, jí začíná nový
život. Za zdmi psychiatrické léčebny
poznává sama sebe,
bláznivou lásku a nespoutanou
rozkoš. Knihu přečtete jedním
dechem a pozor, hrozí vám následně Coelhovská závislost.
Brazilský autor, píšící světové bestsellery vás jednoduše
dostane a u jedné knihy určitě
nezůstanete. Doporučujeme
také Alchymistu a nově vyšlou
Nevěru.
Argo
doporučená cena 198 Kč

POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA

FOTO: www.studiodva.cz – Pavel Kolský, www.caveman.cz

Evžen Boček
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Která z nás by nechtěla žít na zámku?
Příběh Marie, která
se po restituci vrací z Ameriky na zámek na Moravě, vás
pobaví, a to velice. Dílo bylo
dokonce oceněno jako nejhumornější kniha roku 2012.
V knize vystupují také další
obyvatelé zámku a lidé z Mariina života, kteří jsou zdrojem
veškerých událostí. Aristokratkou vedle rozhodně nesáhnete, má i druhý díl.

Druhé město
doporučená cena 232 Kč

ADRESÁŘ

Almara Shop, www.almara-shop.cz
Aria Pura, www.ariapura.cz
Attr@ttivo , www.attrativo.gr
Aussie, www.aussie.com
Beltissimo, www.beltissimo.eu
Braun, www.braun.com
Butlers, www.butlers.cz
Candle Lite, www.candle-lite.cz
CAPO čepice, www.capo-cepice.cz
Cinemart, www.cinemart.cz
Converse, www.conversecz.com
Deichmann, www.deichmann.com/cz
Destroy, www.destroystores.cz
DIPARLUX CZ&SK s.r.o., www.diparlux.com
Esprit, www.esprit.cz
Fler, www.fler.cz
H&M, www.hm.com/cz
LISCA, www.lisca.com
Live Nation, www.livenation
L'Oréal, www.loreal.com
LUSH, www.lushcz.cz
Marionnaud, www.marionnaud.cz
Marks&Spencer, www.marksandspencer.com/cz
Mercedes-Benz, www.mercedes-benz.cz
Mixit, www.mixit.cz
Nivea, www.nivea.cz
Oriflame, www.cz.oriflame.com
Orsay, www.orsay.cz
Pantene, www.pantene.cz
penShop, www.penshop.cz
restaurace Ateliér RED&WINE, www.atelieratelier.cz
Salamander, www.salamander.cz
Saloos, www.saloos.cz
Šperky Afrodíté, www.sperky-afrodite.cz
Takko Fashion, www.takko-fashion.com
UGO, www.ugo.cz
Vans, www.vansprague.cz
Wella, www.wella.com
Zara, www.zara.com
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PŘÍŠTĚ

PŘÍŠTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT

... NA VÍCE VŠEHO!

Oslavujeme jaro!

Módní trendy
a kosmetické tipy!

Můj milý deníčku…jedna z nás
vás pravidelně nechá nahlédnout
do své hříšné ložnice!

Rozhovor
blogerkou!
…a další zajímavosti v půlce března online a hlavně ZDARMA pro vás!
TAK BUĎTE POSH, BUĎTE S NÁMI!
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www.sperky-afrodite.cz

