NESPOUTANÝ

SEX!

OBSAH

OBSAH
BŘEZEN/DUBEN 2015

AKTUÁLNĚ
1 Editorial
2 Musíte mít
3 Zapište si do diáře
4 Co nového ve světě
6 Uloveno na síti
AKTUÁLNÍ TÉMA
8 Fejeton – (De)tox
10 Jak na to
MÓDA
14 Trendy z přehlídkových mol
16 Top outfity na jaro
19 Teniskovaná!
20 Fotostory
25 Vyšperkujte se!
26 Sexy prádlo
BLOGERKY
32 	Rozhovor se Simonou
ze Stylecookbook.com
KRÁSA
35 	Jarní looky
37 	Kosmetické nezbytnosti

25
VYŠPERKUJTE SE!

16

TOP
outfity na jaro

50

BALI
ostrov mnoha podob

SEX A VZTAHY
40 	Můj milý deníčku – Jordan
a její nespoutaný sex!

2

ZDRAVÍ A SPORT
42 	Superdetox!
44 	Jarní strava

Musíte mít

DOMOV A DESIGN
45 	Jarní design
48 	DIY – Udělej si sám
CESTOVÁNÍ
50 	Bali – ostrov mnoha podob
KULTURA
52 	K ino, divadlo, film a knihy
ASTROLOGIE
54 	Horoskop
POSLEDNÍ SLOVO
56 	Kde nakoupit
57 	O nás
58	Příště se můžete těšit na…
Modelka: Aneta Janáková, Scoutya
Make-up: Kolca Lukovye
Foto: Veronika Vénosová
Lokace: Praha, Havlíčkovy sady
Outfit: klobouk, H&M 599 Kč, kabelka
Ralph Lauren, Beltissimo info o ceně
v obchodě, náramek H&M 179 Kč,
top Marks&Spencer 949 Kč

Můj milý deníčku
– Jordan a její
nespoutaný sex!

4

CO NOVÉHO
VE SVĚTĚ

19
Teniskovaná!

40

EDITORIAL

J

e to tady! Konečně svítí sluníčko, obloha se modrá, příroda se zelená a z prvních procházek a aktivit venku se nám červenají líčka.
Jaro! Barvy nás tímto obdobím budou provázet opravdu všude.
V módě, kosmetice, kultuře i jídle. Čekají nás Velikonoce, změna
času, detoxikace a spousta zajímavých aktivit a společenských
událostí. Je toho tolik, co byste neměli v tomto období promeškat. My
vám to zjednodušili. Všechno důležité a jarní jsme pro vás nashromáždili do tohoto čísla.
Vydání s pořadovým číslem dvě vyrostlo. Troufám si říci, do krásy. Rozšířili jsme tvůrčí tým, rubriky i počet stránek. S jeho přípravou byla spojena spousta příhod a vtipných událostí. Možná vás pobaví, jak jsme
fotili naše první fotostory. Ten týden bylo opravdu krásně, slunečné
počasí, bezvětří, ideální teplota nafotit outfity venku, ve stylu jarních
procházek. Navíc jsme měli připraveného živého králíčka, který měl dodat fotografiím ten správný jarní nádech. V den D byly 2°C, bylo zataženo a jemně poprchávalo. Zvládli jsme to nakonec všichni ve zdraví.
O čemž jsem pochybovala, když jsme modelku Anetu museli v mezičase zahřívat vším, co bylo po ruce a nalévat do ní horký čaj, aby se jí
dostalo trochu barvy do obličeje a bosých nohou. Králíček, který nám
utekl, sežral nějaké bobule, chvílemi dýchal pomalu, chvílemi rychle, to
nakonec dotáhl až na titulní stranu!

Na redakčního mazlíčka
Hektora jde taky jaro…
pozorujeme jeho zvýšený
zájem o kočky!

Kromě módy se dozvíte, co nového ve světě kosmetiky nebo zdraví. Na co můžete vyrazit do kina nebo co zajímavého si přečíst. Povšimněte si úchvatných ilustrací, kterými nově články doprovází naše
Silvie. Lenka pro vás vyráběla vázy z lahví od vína, kterými ji zásobuje
Jordan, která vás opět nechala nahlédnout do své ložnice, tentokrát
je to opravdu nespoutaný příběh. Míša a Káča pečlivě studovaly drby
ve světě i u nás a pohrávaly si s detoxikací. Jak to celé dopadlo? Zalistujte a uvidíte!
Přeji vám krásné jaro!
Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

Hlavně neztratit
králíčka...

Při focení hrály vedlejší roli
přikrývky a čaj.

Sledujte nás na sociálních sítích:
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Náš tým v akci, zleva: Káča, Silvie, Lenka, Míša, Alena
a Jordan za objektivem

Časopis Posh

@casopisposh

Časopis Posh

AKTUÁLNĚ

v březnu a dubnu…
Průvan v technologickém
světě bezesporu způsobu
je novinka od Apple, Apple
Watch. Luxusní hodinky jed
noduše spárujete se svým
telefonem a využíváte jeho
funkce, jako přijímání hovo
rů nebo odpovědi na zprávy,
navíc můžete měřit některé
tělesné funkce a používat tak
aplikace při sportu. Na trhu
budou v USA uvedeny kon
cem dubna. Jejich cena se
bude pohybovat od 10 tis až
300 tis v závislosti na typu.

Dejte si do těla! Zeleni
nové a ovocné koktejly
jsou ideálním zdrojem
vitaminů a výživných
látek. Smothie drin
ky jsou velmi popu
lární a není těžké si je
připravit doma. Stačí
k tomu i tyčový mixér.
Nebo si na tuto vzpru
hu zajděte do baru!
Do UGO baru, můžete
si dát specialitu s chia
semínky, křenem, nebo
avokádem.
Koktejl UGO, od 58 Kč

Snídaně je základ dne a úsměv sluší každému.
Dopřejte si obojí dohromady a odstartujte tak
den do pozitivních obrátek.
YELLOW FELLOW Miska, Butlers, 89 Kč
a sklenice 400 ml, 59 Kč

Buďte vysazená na čerstvé bylinky! Pořiďte si
barevné květníky a zasaďte semínka rozmarý
nu, bazalky, tymiánu a nezapomeňte na mátu,
do Mochita se bude hodit! (A nebooo… kupte
bylinky už hotové, mají je takřka v každém su
permarketu, přesaďte a buďte na sebe pyšná)
Květníky Emsa, Bonami.cz, od 259 Kč

sledujte nás na sociálních sítích:
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FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Vyprovoďte zimu svěžími
barvami. Nechte je zářit všu
de, kde vás jen napadne –
třeba na sluchátkách Beats
by Dr. Dre Mixr. Jsou veselá,
robustní, přitom lehká a za
ručí dokonalý zvuk. Zkuste
je využít při svém prvním
jarním vyběhnutí.
Mall.cz, 4 518 Kč

MUSÍTE MÍT

AKTUÁLNĚ

Zapište si
do diáře!
Přinášíme přehled nejzajímavějších
událostí z nejbližších dní. Jarní počasí
přímo vybízí k nějaké venkovní akce.
Tak vytáhněte své sluneční brýle
a lehkou bundičku a vyražte ven!

Praha

21. 3.
22. 3.

Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2015
Praha o víkednu 21. a 22. 3 opět ožije designem a módou. Přichází nej
prestižnější módní akce, která má jako jediná v ČR mezinárodní přesah
a patří do celosvětové sítě fashion weeků. Můžete se těšit na to nejlepší
z tvorby návrhářů z Česka a Slovenska, kteří zde v premiéře odhalí své ak
tuální kolekce na příští sezonu. Přehlídky samozřejmě doplňují i zvučné za
hraniční značky a významní hosté.

Dyzajn market

FOTO: www.facebook.com, www.shutterstock.com, www.mbpfw.cz, AUTOR: Michaela Kostelníková

Od 21. do 22. 3. navštivte také piazzettu Narodniho divadla, kde se koná
Dyzajn market na téma jaro. Můžete se těšit na prodejní výstavu autorské
tvorby, které se zúčastní přes 200 umělců a designerů. Vy nakoupíte a děti
se mohou pobavit zdarma v místní dílničce.
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28. 3.
1. 5.

Polívkování
Jste milovnicí polévek? Tak určitě navštivte 28. 3. Pražskou Náplavku, kde
se bude konat Festival Polívkování. na akci ochutnáte polévky z celého svě
ta. Každý návštěvník za vstupné 30 Kč obdrží originální lžíci a výtisk speciál
ního časopisu s příznačným názvem „čaSOUPis“, nejen se zajímavostmi
a informacemi o polévkách, ale také se zajímavými recepty.

Majáles
11. ročník největšího studentského festivalu v ČR, Majáles Open Air proběh
ne 1. 5. na výstavišti v Letňanech. Vstupenky začínají na 380 Kč. Můžete se
těšit na Tomáše Kluse, Michala Hrůzu, Mandrage nebo třeba Kontrafakt.

brno

16. 5.

Velká jarní cyklojízda
16. 5. v Brně vytáhněte své koloběžky, kola, longboardy, skateboardy,
vozíčky, lehokola, jednokolky nebo tříkolky a zúčastněte se Velké jarní cyk
lojízdy v Brně. Sraz je v 18.00 před kinem Scala na Moravském náměstí.
Svezete se zhruba s pěti sty dalšími jezdci!

AKTUÁLNĚ

Alicia Keys
a její rodinné foto
Kdo nemiluje Aliciu Keys tak nemá srdce. Tahle ame
rická, 34 letá rapperka, zpěvačka a skladatelka vás
okouzlí nejen svým hlasem, ale i charitou do které
se angažuje a s láskou pomáhá a my jí to věříme.
Abychom ji milovali ještě víc, zveřejnila fotku celé
své rodiny, na které je se svým mužem Swizzem, sy
nem Egyptem (v angličtině to nezní o moc líp, stále
si představujeme pyramidy) a synem Kasseem, ale
hlavně dvouměsíčním Genesisem (ano, má zvláštní
volbu jmen). Fotku, která všechny na internetu, do
nutí dělat dětské „oooooo“. Jen tak dále Alicie.

Co nového ve světě?
Blond Kardashian
Milujte ji, nenáviďte ji, myslete si, že má velký zadek, dělejte, co
chcete, jediné co nemůžete, je ignorovat ji. Ona je prostě všude.
Dá to zabrat zaujmout víc než nově představené kolekce na nejdů
ležitějších módních přehlídkách, ale ne když jste Kim. Stačí, když
si své černé vlasy nechala zkrátit a přebarvit na platinovou blond
a opět se stala hitem internetu, Paříže. Totéž udělal mimochodem
i herec Jered Leto, pro nás je otázka, kdo je víc sexy.

Jamie Dornan v ČR?
Jestli vám tohle jméno nic neříká, co takhle Christian Grey? Už přihořívá?
Tenhle Ir je sice sexy jako Christian Grey, ale jako Jamie je naprosto k se
žrání, i Keira Knightley s kterou randil asi tři roky, by mohla vyprávět. Velice
těžce neseme, že tenhle hezoun už je ženatý, a i to, že se pravděpodobně
neukáže v dalších pokračování 50 odstínů (informace, která aktuálně koluje),
ale o to lépe neseme, že se pravděpodobně v červenci objeví v Česku. Bude
točit film o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, kterého
zavraždí v roli Jana Kubiše. Uaaa, to asi na prázdniny nikam nepojedeme.
A již jsme se zmínili, že začínal jako model, např. u Kelvina Cleina?
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CALVIN HARRIS
A ARMANI

Madonna a její
pád – Brit awards

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

Komu unikl pád Madonny na předávání letošních Brit awards? Zpěvačka se
nechala ihned po vystoupení slyšet, že
její krásný plášť byl až moc utažený, ale
že láska ji hned postavila na nohy. Takže milé dámy, až příště spadnete na příliš vysokých podpatcích na námi tolik
„milovaných“ kostkách, vzpomeňte si
na lásku a hned budete zase na nohou.
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Giselle a její výročí
Nejlépe placená modelka světa, která
jednu dobu randila i s naším oblíbeným
fešáckým hercem Leonardem (nemusíme psát celé jméno, že), oslavila své
šesté výročí svatby s americkým fotbalistou Tomem Bradym. Na Instagram
poslala svou fotku ze svatebního dne
a my se nemůžeme přestat rozplývat.
Přejeme jí mnoho dalších výročí i vystoupeních na molech, jehož součástí
už je více jak jednu dekádu a i přesto
většinu dalších modelek dokáže roznést
na kopytech. (vlastně jejích krásných,
dlouhých nohách)

Zapomeňte na Davida Beckhama a jeho 3 roky starou kampaň
na Armani, zapomeňte na Justina Biebra a jeho aféru s vyretušovanou postavou a ponožkou
na intimních místech. Podívejte se
na únorovou kampaň Calvina Harrise a popřemýšlejte s námi nad
tím, zda je dokonalejší jeho hudba
nebo tělo. A kdo říká, že britové
nejsou sexy?

AKTUÁLNĚ

CO NOVÉHO NA SÍTI?
Máme pro vás aktuální přehled toho,
co byste neměli ve virtuálním světě přehlédnout!
Co sledujeme, co nás zaujalo a co nás baví!
@wonderful_places
Milujete přírodu a krásná místa? Pak sledujte tento profil,
začnete snít a balit kufry.

@fabulouslytrendy
Hledáte stále inspiraci pro nový účes nebo své nehty? Rychlé,
jednoduché a vtipné video nápady naleznete na tomto profilu.

@czech_fitness_people
Nemůžete se stále dokopat do posilovny? Fotografie
namakaných těl a sexy křivek vám dodají motivaci.

motor_head
I dámy mají rády pár koní pod kapotou! Zde se ředstavují
ty nejluxusnější a nejkrásnější vozy, po kterých bude toužit
snad každá žena.

6

AKTUÁLNĚ

UKÁZKA

UKÁZKA

People Are Awesome 2015 HD
– Official Extreme Sport Edition

Best motivational video ever

Úžasní lide, lide kteří dokážou neuvěřitelné věci, video plné
extrémního sportu a sexy dobrodruhů. Budete mít husí
kůži a pocítíte vzrušení zároveň, vše dokresluje skutečně
výborná hudba.

Motivační video, které vás donutí přemýšlet o svém životě.
Po jeho shlédnutí si pravděpodobně položíte otázku, „Neztrácím svůj drahocenný čas?“ Nikdy není pozdě změnit svůj život.

UKÁZKA
UKÁZKA

BLAŽEK S/S 2015
FASHION FILM
– LEOŠ MAREŠ

FOTO: www.instagram.com, archiv, www.youtube.com, AUTOR: Michaela Kostelníková

Making of Dior Mini
“BE DIOR” Leather Bag
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Co si představují ženy, když sní? Možná právě tohle.
U videa o ruční výrobě kabelky Dior se vám zrychlí dech
a naskočí husí kůže. Pohádka na dobrou noc, nebo verze
porna pro ženy?

Na premiéře filmu jsme
měli tu čest i osobně.
šéfredaktorka Alena, Leoš
Mareš, redaktorka Míša

Leoš Mareš, jako tvář oděvní
značky Blažek, ve FASHION FILMU kolekce na jaro/léto 2015. Marketing se dá dělat mnoha
způsoby, ale když máte Leoše, jde to tak nějak samo. Video,
které ve zkratce popisuje jeho zásadní kariérní kroky, musíte
rozhodně vidět, je vtipné, originální a Leoš vypadá prostě
skvěle. „Já nejsem nejlepší moderátor, jenom nejdražší…“

NOVÉ APLIKACE
Aplikace nadupaná nejrůznější hudbou. Od teď můžete poslouchat jakýkoliv žánr. Můžete si zvolit i činnost,
kterou se chcete zabývat a zvolit odpovídající styl. Vaříte? Spusťte hudbu, která je k tomu určena. Z vašeho chytrého telefonu se rázem stane společník s francouzsko-italskými tóny. Jdete sportovat? Vyberete si
z velké škály hudby určené pro různé cvičební aktivity.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
Co sledujete vy?

Časopis Posh

Pošlete nám váš tip na redakce@casopisposh.cz.

Velmi populární aplikace u mladších generací. Další druh chatu k dispozici ke stažení zdarma. Pořídíte fotografii nebo krátké
video s popisem a zašlete svým přátelům.
Vtip je v tom, že záběr se zobrazí jen na pár
vteřin a následně zmizí – navždy. Pro opilecké večery aplikace jako stvořená.

@casopisposh

Časopis Posh

Ty nejlepší zveřejníme a vás odměníme!

AKTUÁLNÍ TÉMA

JARNÍ (DE)TOX

FOTO: ilustrace Bc. Silvie Cacková, AUTOR: Bc. Kateřina Tarabová

Je jaro
a já konečně sedím
na zahrádce, piju svou oblíbenou
kávu a kouřím jednu cigaretu za druhou. Naproti mně kamarádka Stáňa,
můj přesný opak. Ujíždí si na zelených potravinách, chia semínkách a smothie. Jak
mixuje úplně všechno a se vším a že ráno
do sebe kopne ječmen a večer chlorellu a že
důležitý je i tekutý chlorofyl. A mě přijde,
že už ji z toho zezelenal i mozek. Ano
je to tady zase: DETOX nebo také
DETOXIKACE.
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J

arní aktivita stejně populární jako již zmíněné vysedávání na otevřených zahrádkách. Stáňa mi to vysvětluje
„Je ideální doba, kdy očistit své tělo“… také už vám tam
chybí jen dodat… od hříchů? Jsou snad hříchem jídla jako cukroví, chlebíčky, svíčkovou nebo řízky? Ano,
samozřejmě že jsou. Nebudeme si nalhávat, že ne. Ale
čím bychom byli, kdybychom nehřešili? (Je to jen můj
pocit, nebo vám to také zní jako proslov v kostele). Co
lidé umí nejlépe? Ničit sebe, své tělo, svou mysl a samozřejmě
naší milovanou planetu. Jsme tedy neuvěřitelní pokrytci. Všichni do jednoho. Drtivá většina z nás se přímo vyžívá ve smažených jídlech, fastfoodech, alkoholu a cigaretách. Zbytek z nás
přechroupává saláty, pije od rána do večera ječmen, či červenou
řepu a dívá se na vás jako na vraha, když si objednáte steak. Pro
ty, kteří si objednají steak, znamená pro změnu salát snítka petržele, kterou dáte na vrch masa. Ano, jsme tak rozdílní. Díváme se na sebe s opovržením. Každý si o tom druhém myslí, že
je blázen. A každý si myslí, že právě jejich „styl stravování“, což
se v dnešní době rovná „stylu života“, je ten správný. A proč že
jsme pokrytci? Ať už patříme do jedné, či druhé skupiny většina
z nás si na jaře řekne: „Uu, je jaro, je na čase svému tělu pomoci
a pročistit ho“. Ať už tím, že jste ve skupině co jí pouze saláty,
detox pro vás většinou znamená akorát ubrat řepu a přidat ječmen, nebo ať už jste ve skupině „fastfood“ a vypustíte všechno,
co jste dosud jedli a místo toho začnete chroupat mrkev a jíst hummus (ten pokrm), vážně si myslíte, že to vašemu tělu pomůže?
Proč ho nezabijete rovnou? Jak dlouho si myslíte, že by přežila
piraňa bez masa? Nebo kočka bez myší? Ano, kočka bez myší je
irelevantní, protože jí můžete dát kočičí žrádlo – ale podívejte se
někdy na kočku, která jí kočičí žrádlo a podívejte se na kočku, co
chytá myši. Ta první je krásná, jak vystřižená z reklamy, leskne se
jí srst, je milá a přítulná. Na druhou stranu kočka co chytá myši je
jiná. Neupravená, roztěkaná, ve střehu. Její srst se neleskne díky
přidaným „hodnotám“ co má v jídle, ale díky tomu, že si musela
lízat kožich celou noc. Asi nemusím říkat, že radši budu chytat
myši, než žrát kočičí žrádlo. Ale to si v téhle době málokdo dovolí, protože to už je přežitek. Ale já přežitky ráda. Takže zpět
k detoxikaci organismu. Mám kolem sebe min. 5 žen, které tu věc
(detox) právě provádějí. A musím se přiznat, radši bych si střelila
kulku do hlavy. Když už chcete tvrdit, že máte rády své tělo a že
mu chcete pomoci, dělejte to pořádně. Takže Stáňa si to opravdu
nasadila tvrdě. Má za sebou první týden, a víte, co mi po tom
týdnu řekla? „Jsem tak dobrá! Já to dokázala, ale sakra já bych
si tak ráda dala sýr, mně tak strašně chybí sýr.“ Jaká je pointa
v tom, čistit své tělo, když si tím „znečisťujete“ mysl? Trochu kontraproduktivní, ne?
Nerozumějte mi špatně, nechci kritizovat ty, kteří takto žijí celý
rok a jejich tělo je na takový nápor zvyklý, ale když dáte jednou
za rok svému tělu takto zabrat, je mnohem větší pravděpodobnost, že mu ublížíte, než že ho vyčistíte. A to jsem zatím jenom
na vrcholu detoxů, tj. změnou jídelníčku. Když bych pokračovala,

9

dostala bych se k pití nápojů, či výplachu střev. Ano, správně, výplachu střev
a nebojím se tvrdit, že většina z vás
ho již už podstoupila. A proč? Vždyť
je to tak populární. Kdejaká celebrita
to provádí (a to kdejaká mám na mysli Victorii, Gwyneth, Madonnu). Jenže
málokdo si z vás uvědomí, že tyhle lidi,
za prvé nejsou lidi jako my a za druhé mají kolem sebe každý den armádu doktorů a poradců, které jejich těla
hlídají a starají se o ně. Pochybuji, že
takový luxus si může
většina z nás dovolit.
Takže se spokojíme
Když už chcete tvrdit, že
s málem a řekneme si,
máte rády své tělo a že mu
že nám to pomůže. Nechcete pomoci, dělejte to
chci nás ale za to vinit.
Když už nic jiného, tak
pořádně. Takže Stáňa šla
my, lidé, konkrétně pak
do toho opravdu tvrdě. Má
ženy si umíme skvěle
za sebou první týden, a víte,
nalhávat. Neříkám ne
očistě těla, říkám ne
co mi po tom týdnu řekla?
té nálepce. Očistěte
„Jsem tak dobrá! Já to
své tělo a svou mysl
dokázala...“
(svěcená voda je v každém kostele). Zavání
to opět náboženstvím?
Ale ano, protože to má stejný efekt.
Hřešíte, děláte věci, s kterými by Bůh
nesouhlasil, ale ve chvíli, kdy půjdete do zpovědnice a vyjmenujete své
hříchy, kněz vás rozhřeší a vy můžete jít s čistým svědomím domů a hříchy zase páchat, protože za týden, se
z nich zase vyzpovídáte. Takže, pročistěte svůj organismus od zimních nečistot a přichystejte se na léto, kdy mu
dáte zase zabrat, protože se nám otevřou už všechny zahrádky (víno, pivo,
cigareta), začnou se konat zahradní
party (tuny grilovaného masa, majonézy a pečiva) a samozřejmě festivaly
(panáky, klobásy, langoše). Ha a pak si
na mě vzpomeňte.
Já, aby se neřeklo, to opět pojmu
po svém. Ten ječmen zkusím (jednou),
protože chci vědět, jak chutná bažina,
salát si dám, protože až si půjdu zaběhat (což beru jako součást mého života ne jako součást detoxu) nebudu tak
ufuňená jako po svíčkové. Ale v neděli
si u maminky klidně dám kachnu a zapiju jí pivem! Tak na zdraví!

AKTUÁLNÍ TÉMA

OČISTA,

Jarní
UKLIĎTE SI
SAMA V SOBĚ!
Zima končí a jaro se chystá převzít vládu.
Přichází jedna z nejkrásnějších částí roku,
kdy se probouzí příroda, svěží zelená barva
a slunce nás naplňuje pozitivní energií. Naše
zimou vyčerpaná těla přímo volají po nějaké
změně. Teď je ten pravý čas na jarní úklid…
Začněme tedy u sebe, vyčistěme si mysl i naši
tělesnou schránku…

Po zimě přibere skoro každý, Vánoce, dovolené, nabrat kila je
tak v tomto období přirozené. Asi trochu jiný názor má zrcadlo
a jeho kamarádka váha. Přeměřují si vás přísným pohledem.
Pár kil shodit by neškodilo a dieta se doslova nabízí jako jedno z novoročních předsevzetí. Upřímně, komu to vydrží déle
než dva týdny? Blíží se plavková sezona, a co teď? Právě teď
je ta nejlepší doba na změnu. Čeho? Čehokoliv! Rozhodně se
netrapte nějakým kilem navíc, když se cítíte dobře a prostě
vám to sluší! Ale vadí vám, že vypijete 4 kávy denně a spíte
průměrně 5 hodin? Akce s přáteli a alkoholem jsou častější,
než jen časté? Dortíčky, čokoládičky, fast food je to, bez čeho
si nedovedete představit život? Naše tělo si o změnu umí říct,
ale musíme mu umět naslouchat a zbytečně ho netrápit.
JAK NA TO: Změňte svou životosprávu! Bude to snadnější, pokud
přemluvíte svou kamarádku. Víte přeci, ve dvou se to lépe táhne 
Jaro je ve znamení detoxikace. Zkuste zelené potraviny, smoothie
koktejly z ovoce a zeleniny, detoxikační čaje a především méně nezdravých jídel. Důležitý je pohyb a úsměv! Nejpřirozenějším a nejzdravější pohybem pro člověka je chůze. Stačí vklouznout do oblíbených tenisek a vyrazit ven! Není to tak složité, jak by se mohlo
zdát.

TIP
Více o detoxikaci se dozvíte na str. 45 (článek o zelených potravinách)
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FOTO: www.pinterest.com, www.shutterstock.com, AUTOR: redakce

ZDRAVÍ

AKTUÁLNÍ TÉMA

VZTAHY
Jak jste na tom se vztahy? A tím nemyslíme je ty milostné. Pro začátek je dobré uvědomit si, že chování ostatních lidí k nám, je většinou obrazem chování nás samotných.
Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám! Toto pravdivé klišé
je samozřejmost, kterou však v praxi užívá málokdo. Rodina je pro každého člověka
stavební jednotkou života, když jednotka nefunguje, nejsme šťastní. Tak je to i s partnerstvím – pokud nám něco neklape, musí se na tom pracovat, začněte jednoduše
zlepšením komunikace. Máte pocit, že postrádáte lásku? Že nemáte moc přátel? Vše
se dá změnit!

JAK NA TO: Zrekapitulujte jak jste na tom – s matkou, tchýní, kamarádkou, sousedy a samo-

zřejmě partnerem! Uvědomte si, jak to má být správně. Napravte všechny rozbroje, usmiřte hádky a važte si blízkých lidí a jejich přátelství a lásky. Buďte pozitivní, milí, vstřícní a otevření
novým zážitkům a seznámení. Vyhledávejte nová místa, zkuste si najít nový koníček a žijte! Poznejte nové přátelé na otevřeném kurzu Salsy v Praze na Národní třídě! Přijďte klidně i sama
každé úterý.
SILNÉ
STRÁNKY

SLABÉ
STRÁNKY

= IDEÁLNÍ PRÁCE

PRÁCE
Baví vás? Jste spokojená s tím, co děláte? Pokud to neklape v práci, často vás to ovlivňuje i v soukromém životě. Negativní myšlenky jsou všude kolem, nic vás nebaví, špatně spíte a nálada je na bodu mrazu. To co děláme každý den mnoho hodin nás musí
alespoň trochu bavit. Ano, jsou životní situace, kdy je potřeba živit rodinu, splácet hypotéku. Ale je skutečně naším životním posláním dřít se jen pro peníze a život si nechat
proklouznout mezi prsty? Pokud jste spokojení, hurá! Gratulujeme.

JAK NA TO: Zbavte se strachu, žijeme přeci jen jednou! Máte chuť podnikat, ale bojíte se začít?

Jak se říká risk je zisk, když to nezkusíte, budete si to možná navždy vyčítat. Práce vás nebaví?
Je to opravdu tím co děláte nebo jen nevíte, co chcete? Je něco, co vás baví, v čem jste lepší než
ostatní? Pomůže jednoduchý seznam – sepište si své silné a slabé stránky, možná si uvědomíte
něco, co vás donutí o sobě přemýšlet. Připravte si kvalitní životopis a konečně se odhodlejte
a pošlete ho do té úžasné firmy. Cesta za sny je občas klikatá, ale je! Co pro sebe můžete ještě
udělat? Zkuste vzdělávací nebo rekvalifikační kurzy, výuku cizího jazyka nebo workshopy.

FINANCE
Umíte šetřit? V rámci jarního úklidu si udělejte pořádek i ve svých financích. Říká se, nejdůležitější
je zdraví…., ale když nemáte dostatek finančních prostředků, máte dluhy a starosti s jejich splácením, odráží se vše i na vašem zdravotním stavu i psychice. Máte přehled o vašich finančních
příjmech a výdajích? Je důležité, naučit se správně hospodařit a také ušetřit. Všude okolo nás
se jistě objevují zaručené návody a rady jak ušetřit. Někdo bude oponovat, že vydělává přesně
na své výdaje a ušetřit nemůže. Omyl (když tedy pomineme všechny rady finančních odborníků),
zkuste pro začátek naspořit alespoň malou částku. Pokud máte finance pod kontrolou a v dostatečné výši, opět gratulujeme.

JAK NA TO: Snažte se šetřit, ze začátku lze začít i s menší částkou, může to být i stokoruna měsíčně!
Základem je pravidelnost a zákaz peníze používat. Pokud vám peníze nezbývají, je zřejmě problém jinde, pravděpodobně vyděláváte jen na své náklady. Buď je na čase se uskromnit (levnější bydlení, konec
obědvání v restauracích, čtyřikrát do týdne vínečko s kamarádkami omezit), nebo vydělávat víc. Zkuste
šetřící výzvu na 52 týdnů. Každý týden vhoďte příslušnou částku, která se navyšuje. Když začnete hned,
na Vánoce máte už zhruba 20 tis.!

MÉ JÁ
Říká se, že přitahujeme to, na co nejvíce myslíme. Vyžeňte proto negativní myšlenky:
Nikdy si nenajdu chlapa, nestihnu naplánovanou práci, nemám peníze, nikdy si nepořídím vlastní byt. Myslete pozitivně. To že se musíte starat i o svůj zevnějšek je důležité,
nezanedbávejte se. To, jak se cítíte se odráží na tom, co z vás vyzařuje a jak vás vnímá
vaše okolí. Pokuste se uvědomit si, kdo vlastně jste, co od života chcete. Pokud v tom
máte jasno, vyhrála jste, nyní už si jděte svou cestou.

JAK NA TO: Myslete jen na to, co chcete! Vyžeňte negativní myšlenky, přitahujte je to co si
opravdu přejete. Získám lepší práci! Čeká na mě láska! Zkuste si přečíst nějakou motivační
knihu. Starejte se o sebe, relaxujte, bavte se, užívejte si dobré společnosti a buďte prostě šťastná!

TIP
Motivujte se: Tajemství (Rhonda Byrne), Návod na šťastný život (Joe Vitale), Jak myslí milionáři
(Harve T. Eker), Čtyři dohody (Don M. Ruiz), Bohatý táta chudý táta (Robert T. Kiyosaki)
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www.sperky-afrodite.cz

MÓDA

MÓDA
Louis Vuitton

PUSŤTE SI

Saint Laurent

JARO
DO SKŘÍNĚ!
Zuhair Murad

Nero Giardini

HugoBoss

ENDLESS

Trinity de Cartier

Přidejte pastelové barvy, květinové vzory,
džínovinu, odstíny hnědé i černé kůže!
13

MÓDA

Chanell

Valentyno

JARO
VE ZNAMENÍ
KVĚTIN?
„Ohhhhh jak originální“… řekla by Mirandy
Priestly ve filmu Ďábel nosí Pradu…. Kolekce
všech couture návrhářů a věhlasných módních
domů již spatřili světlo světa a rozhodně
nepředstavují jen květiny.

Oscar
de la Renta

Emilio Pucci

14

Dior

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Givenchy

MÓDA
Elie Saab

Jean Paul
Gaultie

Zuhair Murad

Dolce&Gabanna

Plesová sezona je již u konce,
ale proč nebýt jeden večer za princeznu.
Minimálně o tom můžete snít!
Louis Vuitton

Dior

Zac Posen

POSTŘEH
My máme jaro, ale některé významné obchodní domy už představují
modely na podzim a zimu. Jako například Dolce&Gabbana, kteří
v rámci Milánského Fashion Weeku doslova šokovali kolekcí Viva la
mamma. No mole byli mimo jiné vidět těhotné modelky, miminka
a malé holčičky.
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SPORTALM

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

MÓDA

Masivní náhrdelník
Takko 299 Kč

Sluneční brýle
Trinity de Cartier
21 700 Kč

Kabelka
Oscar de la Renta
info o ceně v obchodě

Košile Emily
VAN GRAAF
1599 Kč

NĚŽNÁ PASTELKA…
Pastelová sukně
MARKS&SPENCER
1 599 Kč

TI SENTO

Kalhoty Marie

Cardigan
Franco Callegari
VAN GRAAF
1299 Kč

Lund, VAN GR
AAF, 1299 Kč

Kabátek Bogner, info
o ceně v obchodě

Kabát
MARKS&SPENCER,
info o ceně
v obchodě

Obuv,

Nero G

iardini,

4 490K

č

799

g

esi

D
uv,
Ob
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MÓDA

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Košile, ZARA
999 Kč

Overal, kolekce
PREMIUM s.Oliver,
2 799 Kč

Triko, CONVERSE
549 Kč

Suk

ně,

Jen

nyfe

r, 54

9 Kč

Křivák, ZARA
3 999 Kč

DRSNÁ ROCKERKA…

Džíny, Je

nnyfer, in

fo o cen

ě v obch

odě

Kabelka,
Armani Jeans
9 990 Kč

Diesel

Ob
u
ZO v RAC
E
Bel BURK HEL
tiss
imo E,
59
90 K
č
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ss,
Obuv Hugo Bo
790 Kč
Beltissimo 10

MÓDA

Džínová bunda
Orsay 999 Kč

Sluneční brýle
Trinity de Cartier
Cartier 21 700 Kč

GANT

sako, s.Oliver
1 999 Kč

bunda, Orsay
1399 Kč

Kožené šaty, Esprit
5 999 Kč

TÓNY ZEMĚ A VODY…
H&M

esigual 4
049

Kč

Kožená kabelka
Högl, info o ceně
v obchodě

2 199 Kč

Esprit,

18

Obuv, Marco

Polo, 4990 Kč

Džíny,

Obuv, Salamander
info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

GRAAF,

2299 K
č

Kabelka

ns, VAN
PepeJea

Overal, D

Náramky ENDLESS,
navrhla také JLO
od 1 099 Kč

MÓDA

TENISKOVANÁ!
A je to tady, konečně odlehčíme svým krásným nožkám.
Kozačky a zateplené zimní botičky schovejte do skříně a nechte
je odpočívat na další sezonu. Pro první procházky a výlety
za sluníčkem se hodí něco pohodlného, svěžího a stylového!

Desigual, 1749 Kč

Salamander, info
o ceně v obchodě
Nike 1799 Kč,
Vans 1390 Kč,
Armani Jeans
4590 Kč

POSTŘEH
Pepe Jeans,
Destroy 1399 Kč

Converse ALL
STAR AMERICANA
2090 Kč

Sneakersky! Pokud chcete být cool a měřit
se tak s mladší generací, používejte tento
pojem, ač se jedná pouze o anglický
překlad tenisek či obecněji bot, jeho
význam je zdá se větší. Najdou se takoví,
kteří až hystericky shromažďují nejrůznější
typy a značky sneakersek a říkají si
sneakerscollectors.

Bullboxer, Zoot.cz
2249 Kč

O POUKÁZKU
NA NÁKUP
V PRODEJNÁCH
DEICHMANN!

Gant, Destroy 1399 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Dogo Deers in Love
Zoot.cz, 1699 Kč

19

SOUTĚŽ

Trendy v obuvi Deichmann pro jaro a léto 2015
se nesou v ležérním a uvolněném stylu. Bude
se nosit především nízká obuv bez výrazných
aplikací. Krystaly a kamínky se objeví nejvíce
na nízkých sandálech. Nazouvací a šněrovací obuv, ať už plátěná, džínová nebo kožená,
s ultra nízkou podešví působí pohodlně, žensky i sportovně. Máte jedinečnou příležitost
pořídit si nové jarní botičky zcela zdarma! Stačí k tomu jen pár kroků…
Zašlete nám, jaký produkt
z www.deichmann.com byste si chtěli
pořídit a proč! Tři nejvtipnější odpovědi
zveřejníme v příštím čísle a odměníme
poukázkou na nákup v hodnotě 500 Kč!

Converse ALL STAR
HARDWARE, 1990 Kč

Adidas Stella Sport
Irana 2399 Kč

Své odpovědi zasílejte na email:
redakce@casopisposh.cz.
Uveďte odpověď, své kontaktní údaje
a vše odešlete nejpozději do 28. 4. 2015.

MÓDA

Provětrejte SEBE

I SVŮJ ŠATNÍK!

šaty Marks&Spencer
1 599 Kč
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MÓDA

kožená obuv Deichmann 1 299 Kč
džíny Esprit 2 299 Kč
tunika Esprit 999 Kč
bunda Esprit 3 399 Kč
šátek Armani Jeans 3 890 Kč
sluneční brýle Takko 299 Kč
náušnice Takko 119 Kč
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MÓDA

klobouk H&M 599 Kč
sluneční brýle Takko 299 Kč
top Marks&Spencer 949 Kč
kabelka Ralph Lauren

22

MÓDA

šaty H&M 899 Kč
sako Esprit 2 299 Kč
peněženka Armani Jeans 3 690 Kč
náušnice H&M 299 Kč

23

MÓDA

lodičky Deichmann 549 Kč
kalhoty Marks&Spencer 849 Kč
trenčkot Marks&Spencer 3 499 Kč
košile Marks&Spencer 999 Kč
náušnice Takko sada 4 ks 119 Kč
květina do vlasů M&M 99 Kč
kabelka Ralph Lauren 4990 Kč
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Cartier

MÓDA

TI SENTO
prsten
4 149 Kč

Souprava
SWAROVSKI
ELEMENTS
sperky-Afrodite.cz
od 599 Kč
TI SENTO
náušnice
4 999 Kč

TI SENTO
prsten
2 849 Kč

VYŠPERKUJTE SE
Cartier

Jaro ve znamení elegance a luxusu!
Náušnice DYRBERK/
KERN TRILLIANCE
s kamenem
SWAROVSKI
od 1 399 Kč

Náhrdelník DYRBERK/KERN
TRILLIANCE s kamenem
SWAROVSKI
od 2 299 Kč

Náhrdelník Amulette
de Cartier, růžové zlato,
růžový opál, diamant,
info o ceně
v obchodě
Prsten Amulette de Cartier,
růžové zlato, růžový opál,
diamant, info o ceně
v obchodě

Souprava
SWAROVSKI
ELEMENTS
sperky-Afrodite.cz
od 899 Kč
Prsten DYRBERK/
KERN TRILLIANCE
s kamenem
SWAROVSKI
od 1 899 Kč

Prsten ALO
Flower Sin,
růžové 18 K zlato,
240 diamantů,
granát, rubín, safír,
279 800 Kč

Prsten ALO
Moonlight Cala, bílé
18 K zlato, 15 diamantů,
46 500 Kč

Náhrdelník Richard
Collection, bílé
zlato a tanzanit,
info o ceně
v obchodě

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Náušnice Richard
Collection, bílé zlato
a tanzanit, info
o ceně v obchodě
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Šperky
PANDORA,
stříbro se zirkony,
info o ceně
v obchodě

Prsten Richard
Collection, bílé zlato
a tanzanit, info o ceně
v obchodě
Prsteny, Flér.cz
KREDUM CZ
1656 Kč

MÓDA

BŘEZEN A DUBEN
V SEXY

PRÁDELKU

BUDEM!

Souprava
Zuzana Kubíčková
6 300 Kč

Klasické přísloví praví: „Březen za
kamna vlezem, duben, ještě tam
budem..“ My říkáme, oblékněte sexy
prádelko a překvapte svého milého,
přece jen jarní večery nejsou ještě
tak teplé, zahřívejte se tedy spolu
ať už za kamny, nebo v pelechu.

noční košilka H&M
399 Kč

kimono H&M
599 Kč

souprava
MARKS&SPENCER
info o ceně
v obchodě

Župan
Zuzana Kubíčková
8 300 Kč

Přehoz přes
postel Bonami
1 449 Kč

Karafa na červené
víno Bonami
899 Kč
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Kristýna Schejbalová (Bohemia Model)

MÓDA

Náhrdelník H&M 399 Kč
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MÓDA

sada špeků
sperky-afrodite.cz
od 599 Kč

28

sada šperků
sperky-afrodite.cz
od 499 Kč

MÓDA

Spodní prádlo Takko
kalhotky 199 Kč
podprsenka 299 Kč

29

Spodní prádlo Takko
kalhotky 199 Kč
podprsenka 299 Kč
náušnice Takko 199 Kč/4 ks

MÓDA

Náramek H&M 179 Kč
Náhrdelník Takko 299 Kč
Cardigan Esprit 1990 Kč
Legíny Takko 599 Kč

30

MÓDA

Ivana Ungarová (Bohemia Model)
Šátek ESPRIT 849 Kč
Džíny Takko 799 Kč

Modelky: Ivana Ungarová,
Kristýna Schejbalová,
obě (Bohemia Model)
Make-up, styling: Kolca Lukovye
Produkce: Mgr. Alena Kalašová
Foto: Veronika Vénosová
Za poskytnut prostor děkujeme ateliéru
Bono-Art, Na Manoušce 862
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STYLE

COOK
BOOK

Velmi úspěšná, krásná a nápaditá.
Taková je Simona Švarcová
z blogu www.stylecookbook.cz.
Když se vám stránky blogu
otevřou, máte pocit, že jste
v úchvatném life&style pořadu.
Blog působí svěže a design je
dokonalý. Rozsah témat a jejich
zpracování vás nadchne! Kromě
outfitů a kosmetických tipů se
Simona zabývá i projekty DIY,
zdravým životním stylem a blog
zahrnuje zajímavostmi a postřehy
z jejího života.
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Simono, co nám o sobě prozradíte?
Je mi skoro třicet, jsem vdaná a 5 let píšu blog, jsem
závislá na sociálních sítích a svůj telefon nikdy nedávám z ruky. Miluju vše pozitivní, zdravé a ráda předávám ostatním zajímavé tipy ze všech oblastí života.
Nejčastěji mě potkáte v džínách, lodičkách, černém
saku a klobouku (a samozřejmě s telefonem v ruce).

Jak byste popsala svůj blog čtenářkám, které vás
ještě neznají?
Můj blog je takový lifestylový koktejl, od každého něco
– trochu módy, občas nějaké kosmetické novinky, mé
oblíbené DIY projekty, rady a tipy pro zdravý životní
styl a samozřejmě mé outfity. Je to místo, kde se mohu
realizovat a předávat čtenářkám své rady, tipy a zkušenosti a zároveň jsem ráda, že je to místo, kde mohu
se čtenářkami vzájemně komunikovat a kde předávají rady a zkušenosti i ony mně díky komentářům pod
článkem.

Jak byste zhodnotila tu pětiletou cestu, kterou jste
při tvoření blogu ušla?
Je pro mě neuvěřitelné, že už je z mého blogu vlastně
„předškolák“. Upřímně mohu říci, že začátky byly velmi amatérské. Fotky jsem fotila na starý digitální foťák,
neznala jsem ani základy grafického designu a podle
toho to samozřejmě vypadalo. Za těch pět let jsem se
naučila mnoho věcí, které bych jinak rozhodně neuměla a učím se pořád. Sama jsem zvědavá, kde bude blog
třeba za dalších pět let.

Blogerky se v současné době stávají velmi populární,
využívají vás firmy ke své vlastní propagaci, jak na to
pohlížíte?
Nabídky na spolupráci mi samozřejmě chodí a já si jich
velmi vážím. Jsem ráda, že značky začaly na blogerky
pohlížet více jako na redaktorky a na zajímavý prostor
pro propagaci svých produktů a ne jako na náctileté
slečny co se fotí doma před zrcadlem. Zároveň si myslím, že je třeba v tom najít určitý balanc, aby se z blogu
nestal jeden velký reklamní prostor. Z toho důvodu se
snažím vybírat takovou spolupráci, která něco přinese
nejen mně a mému blogu, ale i mým čtenářkám. Jsem
ráda, že díky tomu mohu představovat nejnovější produkty třeba z oblasti kosmetiky a pořádat i různé zajímavé soutěže.

FOTO: soukromý archiv, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová

Jak vnímáte svou vlastní popularitu? Poznávají vás například
lidé na ulici?
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Je to moc milé, když mě nějaká čtenářka zastaví na ulici nebo
v obchodě a řekne mi, že čte můj blog a že se jí líbí. Já z toho mám
vždy velkou radost, když je mohu poznat tváří v tvář a prohodit
s nimi pár slov i v reálném životě, ale že bych si připadala jako nějaká veřejně známá osobnost, to rozhodně ne.

Zasahuje blog nějakým způsobem do vašeho soukromého
života? Co na to říká váš manžel?
Můj manžel mě v blogování velmi podporuje, za což jsem mu neskonale vděčná. Většinu outfitových fotografií má na svědomí on
a kromě toho, že mě fotí, mi i pomáhá s nápady na články. Někdy
mi i sám říká, že už jsem na blogu neměla dlouho žádný článek a že
bych měla nějaký napsat a dává mi kázání o tom, že bych ho neměla
zanedbávat (blog samozřejmě). Jeho vztah k blogu se ale samozřejmě taky postupně vyvíjel. Pamatuji si, že když jsem ho poprvé požádala o to, aby mě vyfotil, vůbec nechápal, co po něm chci a nějakou
dobu trvalo, než jsem ho „vycvičila“ ve focení outfitů.

Miluju vše
pozitivní, zdravé
a ráda předávám
ostatním zajímavé
tipy ze všech
oblastí života.

BLOGERSKÁ SCÉNA

Kolik času blogu věnujete? Jak dlouho trvá zpracovat jeden post?
Blogu a aktivitám s ním spojeným se snažím věnovat každou volnou chvilku. Klasický outfitový článek zabere klidně i hodinu až
hodinu a půl a pokud píši nějaký delší článek a vytvářím koláže či
dohledávám fotky a zdroje, může jeden článek zabrat klidně i dvě
hodiny.

Věnujete se blogu „na plný úvazek“? Lze to vůbec skloubit
s nějakou prací?
Já blog beru jako takový svůj druhý pracovní úvazek. Věnuji se mu
jen ve volném čase a o víkendech. Čím je blog větší a známější, tím
více je potřeba se mu věnovat. Není to jen o příspěvcích na blogu,
ale třeba i o správě sociálních sítí, chození na různé prezentace,
odpovídání na emaily a zprávy od čtenářek, to zabere poměrně
hodně času. S prací to skloubit zatím jde, ale někdy závidím blogerkám studentkám, které mají rozhodně více času.

Jaké je vaše zaměstnání?
Poslední dva roky řídím oddělení správy a nákupu pro ČR a SK
v jedné středně velké finanční společnosti. Mou hlavní pracovní náplní je nákup a správa vozového parku čítajícího více než 200 vozidel a veškeré provozní záležitosti společnosti.

Co vám blogování dalo?
Díky blogu jsem v první řadě poznala plno nových skvělých lidí, jak
z řad ostatních blogerek, tak čtenářek i obchodních partnerů. Získala jsem několik nových přátel, plno skvělých kontaktů, podívala
jsem se díky blogu na přehlídky do zahraničí a hlavně jsem vytvořila virtuální
místo, kde se mohu seberealizovat.

Máte nějaký zajímavý tip pro naše
čtenářky na jaro?
Rozhodně je to Color Run, který se koná
koncem května v Praze a na který se já
sama chystám a moc se na něj těším.
Je to barevný závod, který není o výkonu, ale o zábavě a při kterém jsou tisíce
účastníků zasypávány od hlavy k patě
různými barvami. (My vám o něm více
povíme v příštím čísle pozn.redakce)

RYCHLÁ ZPOVĚĎ

Simono jaké jsou vaše nej?
KOSMETICKÝ PRODUKT: balzám

na rty s medovou příchutí od značky
Helle
PARFÉM: Chloe Chloe a Chloe

Lovestory
KOUSEK OBLEČENÍ: klasické černé

sako a klobouk

Díky blogu jsem v první
řadě poznala plno
nových skvělých lidí,
jak z řad ostatních
blogerek, tak čtenářek
i obchodních partnerů.

BARVA: růžová
JÍDLO: Sushi
KNIHA: Řeka Bohů, Wilbur Smith
FILM: Černá labuť
MUŽSKÝ IDOL: Vladimir Kličko
ŽENSKÝ IDOL: Karolina Kurková
ČINNOST: čtení dobré knížky se

sklenkou vína

SLEDUJTE SIMONU: www.stylecookbook.com
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KOSMETIKA

KRÁSA

JARNÍ LOOK!
Dovoleno bude vše! Vládnou pastelové odstíny,
nude tóny, výrazné oči a rudé rty. Vrstvení líčidel
není na místě, vyvarujte se nánosu make-upu
ale nebojte se experimentů a zvýrazněte svou
přirozenou krásu.
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Vůně Versace Eros
Pour Femme,
od 1 849 Kč

Jarní

beauty
diktát… VOŇAVÉ

Vůně
Dolce&Gabanna
Floral Drops,
od 1 669 Kč

A ZKRÁŠLOVACÍ

POSTŘEHY!
Máte rádi pistáciovou? A tím nemáme
na mysli zmrzlinu. Chcete vonět jako
tento oříšek? Nebo dáte přednost
rozkvetlé louce? S novinkami
ze světa vůní můžete oboji.
Na večer zkuste
něco výraznějšího…

Vůně CARVEN
L’Eau de Toileae,
od 1 210 Kč
Vůně Chypre
květinová vůně
Lucia Stralight,
Oriflame, 625 Kč

Vůně Guerlain
LA PETITE
ROBE NOIRE,
od 1 540 Kč

VYVONĚNÁ JARNÍ KOUPEL

ZAPLEŤTE SE!
Pokud jste romantická duše, ležérně zaplete
ný drdol bude pro vás to pravé. Účes se hodí
i k vycházkovému sportovnímu oblečení, ne
bojte se toho a zapleťte se!
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Zdravá a ekologická alternativa k čokoládovým
zajíčkům a vajíčkům jsou velikonoční laskomin
ky od LUSH, se kterými si vnesete kus jara ne
jen do koupelny! Zlatá vajíčka a sprchové želé
s omamnou sladkou vůní vanilky a karamelu potě
ší jistě i obdarované koledníky. Pěnou do koupele
ve tvaru mrkvičky stačí párkrát pročechrat vodu
ve vaně pod kohoutkem, a rázem se vám vytvoří
vrstva pěny vonící omamnou tropickou kombinací
citronu, grepfruitu a buchu. Mrkvičku poté dejte
usušit – vydrží vám na další použití!

FOTO: archiv firem, www.pinterest.com, AUTOR: redakce

Vůně Givanchy
ANGE OU
DÉMON LE
PARFUM
a Accord Illicité
od 3 520 Kč

KOSMETIKA

PRVNÍM

SLUNCEM

POLÍBENÁ!
CANDICE SWANEPOEL

Fandíme přirozenosti, tak vystavte svůj obličej prvním
paprskům slunce a získejte svěží jemně chycený nádech
do hněda. Ale pozor na správnou ochranu. Nikdy
nezapomínejte na krém s UV filtrem.

1

Jako podklad pro přirozený look
zkuste CC krém s UV filtrem,
ERBORIAN CC CRÉME I,
od 359 Kč (exklusivně v Marionnaud)

2

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Oči si zaslouží zvý
raznit černou linkou
ve fixe. Bourjois Ultra
Black Felt-Tip, 309 Kč
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3

Opáleného vzhledu docílíte
fantastickým pudrem
Guerlain TERRACOTTA JOLI
s integrovanou tvářenkou,
1 320 Kč

4

Balzám na rty
Maybelline BABY LIPS
GOES ELECTRIC, 79 Kč

5

S tváří slaďte i své ruce.
Použijte jemně růžový
až nude lak na nehty.
Guerlain LA LAQUE
COULEUR ChampsÉlysées, 670 Kč

KOSMETIKA

RUDÉ

1

Pod oči, na bradu
a na střed nosu
jemně naneste
rozjasňovač
Guerlain
METÉORITES
BABY GLOW,
1 330 Kč

RTY,

symbol
EBEVĚDOMÍ
S
A STYLU!
Trend velí, oblečte své rty rudě! Červené rtěnky už
dávno nejsou tabu. Tak buďte odvážné, šik a nastolte
si trochu Pařížské elegance. Ve spojení s oční linkou
a rudými nehty budete neodolatelná!

6

Důraz pohledu
dodají oční
linky Bourjois
Ultra Black
Liner Pinceau,
309 Kč

2

Pleť sjednoťte fantastickým roz
jasňujícím pudrem, nanáší se tak,
že opíšete velké psací písmeno
G, začínáte na čele. Guerlain
METÉORITES COMPACT, 1460 Kč

3
4
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GIGI HADID pro Maybelline New York

Třešňový balzám na rty
Oriflame, 129 Kč

Nalíčit perfektní rudé rty vyžaduje
pečlivost a přesnost. Použijte nejlépe
štěteček. Obrys nejprve vykreslete
tužkou na rty URBAN DECAY 24/7
Glide-on LIP PENCIL, ve vybraných
parfumeriích Sephora, 350 Kč

5

Rtěnka
Max Factor Colour
Elixir, 269 Kč

7

Řasenka Lash
Sensational má unikátní
rozložení kartáčku, který
představuje motýlí křídla,
Maybelline 229 Kč

GIGI HADID pro Maybelline New York

KOSMETIKA

1

Jako podklad je
ideální protivrásková
péče La Prairie
ANTI-AGING
RAPID RESPONSE
BOOSTER, 7 490 Kč

3

Pro vystínované
kouřové oči
použijte nejlépe
paletku očních
stínů Bourjois
Smoky Stories,
359 Kč

2

Pleť sjednoťte
lehkým fluid
ním make-upem
Miracle Cushion
Lancôme, 1250 Kč

Nesmrtelné
KOUŘOVKY!
Nejlepší look na večerní párty. Oči v hlavní roli. Styl
vypadá sexy a vašemu pohledu dodá hluboký význam.
Důležité je zachovat vyváženost. Proto rty jen lehce
přetřete leskem nebo balzámem.

4

Matná paletka URBAN DECAY
NAKED BASIC, ve vybraných
parfumeriích Sephora 780 Kč

5

6

Na řasy bude ideální
řasenka Max Factor
Masterpiece Glamour
Extensions 3 v 1, 399 Kč

Upravené obočí dává základ výrazu tváře, zkuste na něj
použít řasenku na obočí Maybelline Brow Drama, 169 Kč
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Článek může obsahovat sprostá slova a pro mladší 18-ti let nevhodný obsah.

Můj milý deníčku...
Každý měsíc vás nechám nahlédnout do své ložnice a prozradím i ty
největší erotická tajemství, která si zapisuji do svého deníčku....
Bez

c

ry
u
z
en

Jordan… deníček II. díl

(NE)SPOUTANÝ SEX

A
Top
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secr

et

si měsíc jsem byla bez sexu.
„Máš nějaké plány? Si doma“ nevěřícně
Celý měsíc! Přesněji řečeno, čtyři
jsem držela telefon v ruce a asi dvě minuty
dlouhé týdny, 32 bezesných dnů
nezavřela pusu (později jsem toho litovala,
a nocí a asi 768 hodin! Jediná
protože otevřenou pusu jsem měla za ten vevěc, která mi zabránila vzít si žičer poměrně dlouho a pak každá minuta, kdy
vot, byla svépomoc, můj přítel
máte čelisti u sebe, má něco do sebe). Ano,
na baterky a ochotní kamarádi na internetu.
byl to on, samozřejmě. Hodila jsem rychlý poAle sex je prostě jen sex. Orgasmus je fajn,
hled na kyblík, který jsem okamžitě z pocitu
vůbec nezpochybňuji jeho důležitost, oprava,
provinění odložila do kuchyně, do nejzazšího
jeho naprostou nezbytnost k životu, ale jak
rohu, zapálila jsem si cigaretu, uvelebila se
jsem řekla, sex je pořád jen sex. A ať je váš
v křesle a usrkávala víno. Přece to, že se mi
přítel na baterky jakkoliv výkonný, nikdy chlazhatily v pátek večer plány a že jsem si na něj
pa z masa a kostí nenahradí.
vzpomněla, neznamená, že mu
Stejně tak, jak v tom dobrém
hned odpovím. Vydržela jsem
Další sms: „Chceš
(dotýkání, líbání), tak bohužel
to asi další dvě minuty. „Akorát
i v tom zlém (není osprchovazbít? “. Jo, tak v tu jsem dorazila“. Bylo mi jasné,
ný, potí se a nevydrží tolik).
chce přijet. Vím, že většina
chvíli jsem už sundávala že
Aby toho nebylo málo,
žen by nějakou dobu s odpokalhotky. Um, co se
střihla jsem si svůj vlastní revědí počkala, nebo by třeba
kord v odmítnutí. Tři během
byla uražená, že jí dotyčný něna tohle odepisuje?
dvou týdnů (to určitě musí být
jakým způsobem nedobývá,
rekord). Detailněji ale až něneoslňuje a že jí bere defacto
kdy příště, dnes mám pro vás jiný příběh. Dejjako lehkou ženu na počkání, ale hej. Jsem
me ale tomu, že jsem se rozhodla, že za všedospělá svobodná, nemám žádný závazky.
mi „bývalými“ udělám tlustou čáru a když už
Co mě má trápit? Na nedostupnou, upjatou
je teda ten nový rok, začnu znovu a kupodislečnu si můžu hrát s někým, kdo se mi bude
vu i bez chlapů. Uznala jsem, že dát si chvílíbit a s kým budu chtít chodit, logicky. Jsme
li odpočinek není vůbec od věci. Na oslavu
oba dospělí a víme, co chceme.
mého rozhodnutí jsem si jeden večer kouAle co nohy? Kdy jsem si je holila? Sapila kyblíček smažených kuřecích kousků,
kra, v pondělí. Depilace? Dva týdny dozadu,
chystala se doma otevřít nějaké dobré víno
to ještě jde. Uf – sprcha by taky bodla. Nea užít si večer sama se sebou. Dorazila jsem
měla jsem nejmenší tušení, kolik mám času,
tedy domů, sundala si obličej (= odlíčila se),
zmateně jsem pobíhala po bytě, a nevěděla,
navlékla na sebe nejpohodlnější domácí outco mám dělat dřív. Další sms: „Chceš zbít?
fit (= volný tepláky s těhotenskou gumou,
:-)“. Jo, tak v tu chvíli jsem už sundávala kalultra starý, ale zato k nezaplacení příjemný
hotky. Um, co se na tohle odepisuje? Chtěteplý nadkolenky, vytahaný tílko a plyšovou
la jsem si zapálit další cigaretu, ale k mému
mikinu), nalila si první drink a pustila si seriál.
zděšení jsem si všimla, že už mám asi jenom
Ironií večera bylo, že jsem si ten týden vzpotři, no sakra, co teď? Zahrála jsem to tedy
mněla na svého „ne pana božského“. Hrála
do „outu“. „Už mám asi jenom čtyři cigarejsem si s myšlenkou, že by možná bylo lepší,
ty, nemám co kouřit. Koupíš mi je? Ps. v kokdybych za ním tu tlustou čáru udělala taky.
lik dorazíš?" Takřka ihned odpověď. „Jsem
Ale pak jsem to zavrhla. Je pro mě až moc
za rohem. Kouřit budeš mě.“ Málem jsem
velkým pokušením, abych se o něj připravise přerazila, když jsem běžela do koupelny,
la. Vzpomněla jsem si na naší úmluvu, že až
oholit si ty nohy. Ani jsem nestihla celou sprbudu připravená, tak s ním vyzkouším trošku
chu a už zvonil u dveří. Musím uznat, že to,
ostřejší sex, jenom jsem nečekala, že to přiže jsme se nějakou dobu neviděli, mi docela
jde tak brzy.
otevřelo oči. Je určitě pár věcí, které bych

FOTO: ilustrace Silvie Cacková, www.shutterstock.com, AUTOR: Jordan
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na něm změnila, ale na druhou stranu, to
není moje starost. To co dělá se mnou, bych
rozhodně neměnila a víc mě zajímat nemusí.
Ale slušelo mu to. Pocity typu, jenom si přijel
užít, nic víc pro něj neznamenáš, v tu chvíli
letěly oknem. Abychom byli fér, já se na něj
dívám stejně. „Jsem dole“. Chtěla jsem mu
jít otevřít, ale pak jsem si uvědomila, jak vyhlížím. Ne. Ne. Ne. Takhle mě rozhodně vidět
nemůže. Rychle jsem se převlékla do luxusnějšího prádélka a šla mu otevřít. Ne, že bychom si neměli co říct, ale slova byla naprosto zbytečná. Po chvilce s ním v posteli jsem
si uvědomila, že tu sprchu si přeci jenom
raději dám. Víte, jak rychle se osprchujete,
když máte v posteli svého „pana ne božského“? 40 sekund. Přesně.
Sice jsem se mu jednou zmiňovala, že
bych právě s ním chtěla zažít trošku ostřejší
sex v podobě svázaných rukou, bičíku apod.,
ale stejně mě překvapilo, když řekl „Tak kde
máš ty hračky?“. Ano, chtěla jsem to. A ano,
chtěla jsem to jenom s ním, ale když jsem si
v tu chvíli představila, že nebudu mít absolutně
žádnou šanci se hnout, osvobodit nebo dělat
jakýkoliv pohyb, který by nechtěl on, zasekla
jsem se. Očividně mé váhání vycítil, přehodil
mě pod sebe a zaklínil mi ruce, takže jsem se
nemohla hýbat. Chvíli si mě prohlížel a pak mi
jenom pošeptal. „Líbí se ti to?“. „Ano“. „Tak
kde je máš.“ Ukázala jsem na svou sbírku,
kterou mám schovanou pod postelí. Pomalu začal vyndávat pouta, malý bičík a pásku
přes oči. Pásku jsem odmítla. Chtěla jsem ho
vidět, což se mi stejně moc nepoštěstilo, ale
nebudu předbíhat. Klekla jsem si a nechala
se svázat. Levá ruka, levá noha a moje krásný
kožený pouta. Můžu se přiznat, že pocit, že
to absolutně nemáte pod kontrolou je značně děsivý, ale o to víc vzrušující. Poznala jsem
svou hranici. Tohle je moje hranice, myslím,
že opravdové BDSM určitě není nic pro mě,
ale tohle hraní se mi líbilo. A zároveň bolelo.
Moc bolelo. Není to jako ve filmu, vzrušující a hezké, ne, je to surové a bolestivé. Ale
na druhou stranu, mnou projela vlna vzrušení,
nepopsatelná vlna vzrušení, kterou jsem do té
doby ještě nezažila. A také velká síla, až jsem
přetrhla pouta. Ano, ta kožená pouta jsem
prostě přetrhla. Když jsem to zjistila, dostala
jsem nezadržitelný záchvat smíchu. Svázaná,
vzrušená, na pokraji orgasmu a dostala jsem
záchvat smíchu. To je prostě život. Smích mě
ale brzy přešel, protože kožená pouta nahradila ta železná, a tentokrát jsem měla spoutané ruce a svázané nohy. Teda, přiznám se. Ta
železná pouta, ad 1, jsou dost nepohodlný, ad
2 jsou víc než dost nepohodlný. Zvlášť v pozici, kdy mě přehodil na záda, s hlavou z postele a ruce jsem měla pod sebou. Ty pouta jsem
si bolestivě uvědomovala, když jsem na nich
ležela celou svou vahou. Ale to byl nejmenší
problém. Ten největší byl v tom, že jsem se

dostala do pozice, která mě naprosto vydala napospas. Stoupnul si nade mě a já tak
měla neomezený přístup k jeho určitým partiím. Bohužel až moc pozdě jsem si uvědomila, že ten neomezený přístup má on. Jediné,
čemu můžu děkovat, je asi
fakt, že jsem nevečeřela
a měla jenom malý oběd
a že už jsem postoupila
v rámci procvičování svého dávicího reflexu nějaké
cvičení (nejčastěji právě
s ním). Docílila jsem toho,
že jsem ho byla schopná
pojmout celého. Nebylo to
nejpříjemnější, co jsem zažila (čelisti mě bolely ještě
další dva dny), ale zároveň
ten pocit, že jsem to dokázala a že se mi to částečně
i líbilo, tu bolest naprosto vyrovnalo. Udělal se mi
do pusy (ano do pusy, ne
do pussy) a pak mě zvednul. Byla jsem naprosto
totálně vyřízená, vysílená
a uspokojená.
Když jsem ho vyprovodila, s třesoucíma nohama
jsem se vrátila do postele.
Ten večer jsem jí ale nepřevlékla. Většinou po každé
akci s někým svou postel
převléknu, protože mi to
za prvé přijde hygienické
a za druhé šlo jenom o sex,
nepotřebuju toho chlapa
cítit, když už tam není. Ale
ten večer jsem si ho pustila dál, než jsem si byla
ochotná přiznat. Sice to
není o citech, o vztahu a už
vůbec ne o lásce, ale když
jste schopní tohle s někým
udělat, musíte k němu něco cítit. Nebojím se
ale, že by to zašlo dál. Za to můžu poděkovat
(spíš ironicky) svému já, které si není ochotné
nikoho pustit k tělu. Došla jsem k závěru, že si
budu muset najít někoho jiného. Neupínat se
pouze na něj. Přála jsem si najít někoho nového. Někoho, s kým budu moc spát častěji než
jenom když bude mít čas mezi svými služebními cestami. Ale nevím, jestli to chci opravdu
moc, protože jak jsem říkala, pozor na to co si
přejete, může se vám to splnit. Stejně jako ten
sex s pouty. Ještě celý týden jsem na něj myslela, pokaždé když jsem se podívala na svá
pochroumaná zápěstí, ale kromě té bolesti se
mi i okamžitě sevřel žaludek a začalo mě tlačit
v podbřišku, takže ano, upínat se na něj nebudu, ale znovu s ním spát chci. Možná víc než
předtím. Bojím se ale, že se mi to splní…
S láskou Vaše Jordan

Můžu se přiznat, že
pocit, že to absolutně
nemáte pod kontrolou je
značně děsivý, ale o to
víc vzrušující. Poznala
jsem svou hranici.

ZDRAVÍ A SPORT

SUPERDETOX!
Jaro velí jasně, zbavte svá těla pozůstatků ze zimního
obžerství, zregenerujte se a začněte novou etapu roku
s čistým štítem. Ale proboha, proč detoxikace?
Nejsme přece narkomani, abychom ze svého těla
museli dostávat zbytky chemie. Detox znamená
totiž v pravém slova smyslu právě toto.

Když už se tedy přetřásá, pojďme si
zhodnotit, jak to pojmout, aby měla smysl. Účel je jasný – vyčistit tělo od škodlivých látek. Každý lidský organismus
je však nastavený, aby si jaksi pomohl
sám. A tak vylučujeme škodliviny potem, perou se s nimi naše játra a ledviny
a především střeva. Pokud dlouhodobě
udržujeme nezdravý životní styl, po nějaké době se to musí někde odrazit. Necítíte dobře, víte, že máte nějaké to kilo
navíc, špatně spíte, necvičíte, jste bez
energie. Zkuste zařadit do svého života
pár změn a jednorázová detoxikace již
nebude potřeba.

ZDRAVÁ STRAVA

Základním kamenem je zdravá strava
a pohyb. Je důležité jíst pravidelně, zahrnout všechny nezbytné výživné látky
jako bílkoviny, zdravé tuky a sacharidy.
Dodržujte pitný režim, do něj rozhodně
nepatří tři kávy denně. Nejlepší je čistá voda. Můžete si připravit větší lahev,

nakrájet do ní plátky citrusů a ovoce
a vytvořit si tak čerstvou vitaminovou
vodu. Doporučujeme probrouzdat pár
stránek se zdravou stravou a vzorovými jídelníčky, kterých je všude mraky.
Nejlepší je nastavit si režim. Připravit
si jídlo vždy na dva dny dopředu. Jídla
si přichystáte do krabiček a jíte pravidelně každé 2–3 hodiny. Možná vám to
připomíná krabičkovou dietu, která je
vyhlášená tím, že opravdu funguje. O víkendu si dejte volno (my pro to máme
příznačný název „Pig day“), jezte, na co
máte chuť, ale od pondělka už buďte
disciplinovaná. Mezi potraviny zdravé
stravy patří hodně zeleniny, zdravé sacharidy jako rýže, semolinové těstoviny,
bílkoviny jako tvaroh, bílý jogurt, ořechy,
jakožto zástupci zdravých tuků, olivový
olej, kvalitní drůbeží maso a ryby. Pozor na ovoce, to jezte jen dopoledne
a v menším množství, jelikož obsahuje
jednoduché cukry, které když nespálíte,
promění se v tuky. Po nějaké době uvidíte změny. Budete se cítit plná energie,
zmizí únava a i nějaké to kilo.

Láhev Adidas,
objem 0,7 l,
329 Kč

Outdor bunda
Adidas terrex,
3 399 Kč

Nátělník Craft,
690 Kč
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ZELENÉ POTRAVINY

Říká se, že jsou elixírem zdraví. Brokolici,
salát, špenát, chřest, kapustu, avokádo
a další typicky zelené zástupce bychom
měli zařadit do jídelníčku ve vyšším poměru. Zelenina jako okurka, ledový salát
nebo řapíkatý celer vám příliš živin nedodají, ty obsahují převážně vodu, řiďte se
pravidlem, čím tmavší, tím lepší. Obsahují
barvivo, který má na starosti fotosyntézu.
V těle nám chlorofyl zlepšuje krvetvorbu,
hojení, bojuje se záněty a infekcemi. Zvyšuje nám výkon a míru energie. Nejjednodušší způsob jak zařadit tyto potraviny
do jídelníčku je vypít je! Drinkům se říká
smothie a nejlépe je připravíte v mixéru.
Jde o to získat ze zeleniny vše, včetně
vlákniny. Když budete kreativní, vymyslíte si fantastické kombinace, na ochucení
můžete přidat i trochu ovoce, nebo semínek. Výbornými antioxidanty jsou například borůvky. Koktejl z baby špenátu, borůvek, manga, zázvoru a skořice bude tím
pravým životabudičem. Tekutý chlorofyl
koupíte už i samostatně. Lze z něj připravit
nápoj rozmícháním ve vodě.

Concept Smoothie
Shake and Go,
Mall.cz, 699 Kč
FOTO: archiv firem, www.shutterstock.com, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová

DETOXIKACE

ZDRAVÍ A SPORT

Zelený ječmen BIO,
Neobotanics.cz,
425 Kč

Chlorella BIO,
Neobotanics.cz,
425 Kč

SUPERPOTRAVINY

Zelený ječmen, Chlorella, Spirulina, mladá pšenice.
Ač by se mohlo zdát, že jsou to potraviny zelené, jsou
ještě k tomu super! Tyto zázraky nejsou na trhu žádnou novinkou, běžně je lze koupit ve formě doplňků
stravy. Superfood se jim říká proto, že mají nadstandardní nutriční a výživové vlastnosti. Prášek z obilnin
mladého ječmene a pšenice lze připravovat jako nápoj. Rozpustíte ho jednoduše ve sklenici vody. Představuje bohatý zdroj výživy a vitality. Díky obsahu
kyseliny listové přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální činnosti imunitního systému, k normální psychické činnosti a pomáhá chránit buňky před oxidativním poškozením. Řasa Spirulina pomáhá zvyšovat
vitalitu a dodává energii, posiluje organizmus a podporuje imunitní systém. Pro svůj obsah vitaminu B 12 je často užívaná vegetariány. Chlorella
je řasa známá pro své detoxikační účinky, působí ve střevě, kde na sebe
váže toxiny a zabraňuje zpětnému vstřebávání do krevního oběhu. Kromě
toho obsahuje opět vysoký podíl chlorofylu a dalších látek, nezbytných
pro vyvážený chod organismu. Tyhle pomocníky stojí za to vyzkoušet,
uděláte tak svému tělu službu navíc.

Mezi superpotraviny se řadí také různé plody a semínka. Ty nejpopulárnější jsou plody Kustovnice
čínské neboli Goji a semínka Chia. Obsahují opět
to nejdůležitější, co bychom měli svému tělo dodávat a ještě k tomu ozvláštní vaši kuchyni. Jsou
to snídaňové zlepšováky. Chia semínka jsou tvrdá,
podobná sezamu. Když je namočíte, zvětší svůj
objem až dvanáctkrát a vytvoří kolem sebe jakýsi
gel. Ten může pozitivně ovlivňovat proces trávení
a zpomalovat přeměnu sacharidů na jednoduché
cukry. Energie přijímaná potravou se tak uvolňuje
postupně a je tělem mnohem účelněji využita. Lze
je tedy také doporučit při redukčních dietách a cukrovce. Zkuste Chia puding. Sklenici mléka a 3 lžíce
semínek nechte nabobtnat, přidejte ovoce a ořechy a máte supersnídani. Když přidáte Goji, které
jsou skvělým antioxidantem a obsahují až pět set
krát více Vitaminu C než pomeranče máte zaděláno
na to stát se skoro superženou.
Chia puding

SUPERFOOD POTRAVINY
ZELENÝ JEČMEN – přírodní multivitamin,
obsahuje širokou škálu minerálů, enzymů,
vlákniny a chlorofylu, přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání

TIP
Zkuste detox ve dvou v romantickém hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích,
kde mají speciální wellnes
program zahrnující třeba
detoxikační masáž.
www.lanterna.cz

MLADÁ PŠENICE – podobá se ječmenu,
dodává energii, urychluje hojivé procesy,
zlepšuje trávení a posiluje imunitní systém
CHLORELLA – obsahuje vysokou koncentraci účinných látek, vitaminů, enzymů, bílkovin, napomáhá detoxikaci a podporuje
trávení a metabolismus
SPIRULINA – obsahuje širokou škálu vitaminů, především B12, minerálních a dalších
účinných látek, podporuje imunitní systém

TIP
Alchymist Grand Hotel and Spa na
Malé Straně nabízí nejen luxusní a
vyjímečné ubytovací služby, ale také
své lázně ECSOTICA, kde můžete
využít různé procedůry, bazén nebo
saunu. www.alchymisthotel.com
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TEKUTÝ CHLOROFYL – barvivo z řas a zelených potravin, podílející se na fotosyntéze,
díky tomu se mu přezdívá tekuté slunce
CHIA SEMÍNKA – dodávají energii a obsahuje vysoký počet všech výživných a nutričně důležitých látek včetně Omega 3 mastných kyselin
GOJI (KUSTOVNICE ČÍNSKÁ) – obsahuje
velké množství minerálních látek, jsou antioxidantem a mají účinek i v dalších oblastech lidského zdraví

JÍDLO

JARNÍ NÁLOŽ
Hesla nejen z food slovníku nadcházejících dní, budou znít jasně. Zelená (..barva – všude, zelenými potravinovými
doplňky začínaje a samotnou trávou konče). Velikonoce (vajíčka, mazanec, nádivka, beránek) – přiznejte se, pokud jste
městský živel pomlázku a mazanec uvidíte leda tak z dálky, či z instagramu kamarádek z venkova. Čerstvá zelenina
– farmářské trhy zahájili sezónu a konečně koupíte kvalitní potraviny, co mají chuť, jakou mít mají.

OD SLEPIČKY NA TALÍŘ…
Vajíčka jsou často diskutovanou potravinou.
Žloutek obsahuje velké množství tuku a také
obávaný cholesterol, bílek naopak obsahuje
kvalitní bílkoviny a nulový tuk. Proto se například často konzumuje při dietě. Dle našeho názoru jsou daleko horší potraviny, než
vejce, tak si klidně dejte. Ale dejte přednost
farmářským nebo v bio kvalitě. Zkuste salát
s rukolou, slaninou a ztraceným vejcem.

Tip
Pro dokonalé ztracené vejce přiveďte
v menším kastrůlku vodu k varu, přidejte
dvě lžičky octa a vařečkou vytvořte vír.
Doprostřed vyklepněte vejce a až se bílek
zatáhne, vyndejte naběračkou na těstoviny.

K SNÍDANI…
Ideálně miska cereálií plná české
klasiky (jablka, hrušky, vlašské ořechy) a jak jinak než vajíček. Ty jsou
obzvláště vymazlená a stoprocentně
přírodní. Jsou to mandle v čokoládě,
která je obarvená oblíbenými lahůdkami z Mixitu - zelená vajíčka jsou
z matcha čaje, červená z lyofilizovaných jahod a oranžová z pomerančové kůry.
Velikokonoční mix, 650 g, 199 Kč,
sada s miskou a lžičkou, 449 Kč,
www.mixit.cz

HRNEC POLÉVKY…

FOTO: www.shutterstock.com, AUTOR: redakce

Vývary všeobecně patří mezi životabudiče. Pro jarní vzpruhu připravte zeleninový! Recept zkuste vysondovat u své babičky. Všichni víme, že na polévky a omáčky jsou ty nejlepší. Polévku ochuťte
jak jinak než čerstvými bylinkami. Pokud máte rádi sytější variantu,
stačí zeleninu rozmixovat a máte zeleninový krém.
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ŠŤAVNATÁ SVAČINKA…
Celozrnný chléb, nejlépe žitný je nejvhodnějším pečivem,
které bychom měli rozhodně zařadit do jídelníčku. Chléb obsahuje vlákninu, zdravé tuky a minimálně lepku. Navrch si
naservírujte porci cottage sýra, jakožto nulového zástupce
tuků a doplňte ředkvičkami a řeřichou. Ta byla považována
za bylinu léčivou a mnozí lékaři ji doporučovali lidem trpícím
onemocněním močového ústrojí a poruchami krvetvorby.
Zkuste si ji zasadit a sklízet tak na každou porci čerstvou.

BYDLENÍ A DESIGN

BYDLENÍ A DESIGN

PUSŤTE SI
DOMŮ JARO!
Víme, bez čeho se v tomto krásném
období rozhodně neobejdete a co vám
vylepší nejen vaše bydlení.
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BYDLENÍ A DESIGN

Buďte in!
Barvou pro letošní rok je MARSALA. Červený odstín
s hnědými odlesky byl pojmenovaný podle slavného vína
ze západu Sicílie. Tato barva je velmi atraktivní a může mít
i mnoho podob nejen v módě, kosmetickém průmyslu, ale
i v interiéru, či v průmyslovém designu.

A co váš drahý
na všech čtyřech?
Řeč je samozřejmě o vašem autě! Nechte v něm zavonět tahitské květy, směs
orientálního koření nebo třeba černou
orchidej. Parfém už dávno nepatří jen
na vaši pokožku.
Vůně do auta NIKI, metalická růžová,
ARIA PURA 289 Kč

Zvířátkový hrneček
Jak se říká, v jednoduchosti je krása! Hrnečky od značky Helio Ferretti
jsou jasným důkazem. Plastické vzory
na keramickém hrnečku lákají k pomazlení, co říkáte? 
Hrnečky Helio Ferreti, Zoot.cz,
od 289 Kč
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Květinová jarní vůně
Nic nedodá bytu voňavější atmosféru
než čerstvé květiny! Pokud ale zrovna
nemáte cestu kolem louky nebo květinářství můžete si pomoci květinovou
svíčkou! Vyzkoušejte jarní vůně nejstarší americké svíčkařské značky Candlelite, hoří až 130 hodin.
Candle Lite, 386 Kč

BYDLENÍ A DESIGN

Kuchyně 21. století!
Designéři Bill Holding a Ben Cox z londýnského studia Morph navrhli pro firmu Joseph
Joseph inovovanou sadu NEST 9 Plus. Praktická sada osmi misek v nádherných barvách
prozáří každou kuchyni a zároveň je i skvělým pomocníkem. Obsahuje misky, cedník,
misku s odměrnými tryskami a odměrky.
Sada misek, Bonami.cz, 1 299 Kč

Knihovna BONAMi

FOTO: www.pantone.com, www.bonami.cz, AUTOR: Bc. Lenka Burianová

Knihovna Alma 500,
Bonami.cz, 10 699 Kč
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Šetříme přírodu
s KeepCup
Každý den se na cestě do práce zastavujete
pro lahodnou kávu v oblíbené kavárně? Překvapte svého baristu a podejte mu designový
cestovní hrnek od značky KeepCup. Možná
bude zaskočen, ale rád Vám místo papírového
kelímku kávu připraví do vašeho hrnečku. Široká škála barev, různé velikosti i materiály jsou
samozřejmostí 
Hrnky KeepCup, Zoot.cz,
od 239 Kč

BYDLENÍ A DESIGN

DIY

VYROBTE SI

ORIGINÁLNÍ VÁZY
ZE SKLENĚNÝCH LAHVÍ

Ze skleněných lahví můžete dělat stínidla na svíčky, lustry,
závěsné lampy, různé nádoby a vázy. Existuje pro to velmi
zajímavý a působivý návod. Otestovali jsme ho pro vás!
NA PRVNÍ ZPŮSOB POTŘEBUJETE:
●	lahve od vína nebo jiné skleněné lahve,
●	bavlněný provázek,
●	líh, acetonový odlakovač nebo jinou

hořlavinu,
●	sirky nebo zapalovač,
●	hrnec se studenou vodou,
●	brusný papír zrnitosti cca 145.

Pokud nebydlíte sami, připravte se na to,
že tímto pokusem přilákáte především
mužské publikum, které nevěří, že by vám
to mohlo vyjít. Jestli si myslíte, že budou
stát za vámi a motat se kolem, nebojte se.
Jistě si nechají značný odstup, kdyby to
mělo bouchnout. 
Připravte si hrnec se studenou vodou,
já jsem raději přidala i kostky ledu, ale to
není potřeba. Vezměte si lahev a okolo
místa, kde chcete, aby praskla, třikrát obmotejte bavlněný provázek a udělejte jednoduchý uzel. Provázek opatrně sundejte,
tak aby se vám nerozmotal, a namočte ho
do acetonu. Nechte ho pořádně nasáknout. Nyní ho opět navlékněte na lahev
a zapalte připraveným zapalovačem. Provázek okamžitě vzplane, lahví pomalu otáčejte, aby oheň lahev po obvodu zahříval
rovnoměrně. Když oheň bude dohořívat,
na nic nečekejte a lahev ponořte do studené vody. Okamžitě uslyšíte praskání
skla. Nyní pánové nevěřícně zírají, že vám
to vyšlo! 

První lahev mi praskla hodně nerovnoměrně a objevily se i praskliny směrem
dolů, což nebylo žádoucí, ale u druhé
(tentokrát jsem to zkoušela s lahví od bohemky) byla prasklina mnohem rovnější.
Určitě počítejte s tím, že to chce párkrát
vyzkoušet. Je potřeba s lahví opravdu
otáčet.

NA DRUHÝ ZPŮSOB
POTŘEBUJETE:
●	lahve od vína nebo jiné skleněné

lahve,
●	svíčku,
●	sirky nebo zapalovač,
●	řezák na sklo,
●	brusný papír zrnitosti cca 145.

Tip
●	Lahve musí být úplně suché, i kapička

vody uvnitř vám může vaše dílo zkazit.
●	Aby okraj nové vázy nebyl ostrý, obruste

ho brusným papírem.
●	Ještě tomu něco chybí? Zkuste si vázu

ozdobit!

Tento způsob není už tolik působivý,
ale je o něco přesnější. Na lahvi si můžete udělat lihovým fixem čáru v místě, kde budete řezat. Řezákem musíte
tlačit na lahev tak, abyste slyšeli takový nepříjemný zvuk (řezání skla). Určitě řez neopravujte! Lahev vám poté
může prasknout jinak, než jste chtěli.
Zapalte svíčku a v místě řezu lahví nad
plamenem otáčejte. Chvilku to trvá, ale
po chvíli uslyšíte praskání skla, nebojte, lahev se vám v ruce nerozpadne.
Musíte lahví otáčet, dokud nepraskne
kolem dokola.

Tip
Nezapomeňte si předem odstranit z lahví viněty. Většinou to
nejde lehce. Doporučuji nechat lahve namočené přes noc.
Lepidlo můžete seškrábnout nožem, dřevěnou obracečkou nebo
něčím, co má ostřejší hranu, zbytky zkuste odstranit ředidlem.
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BYDLENÍ A DESIGN

BAREVNÉ PRUHY
Vázu můžete ozdobit jakoukoliv barevnou
přízí nebo provázkem. Provázek na vázu
lepte postupně, nejprve si natřete pruh
lahve lepidlem a provázek namotejte. Střídáním barev na váze vytvoříte barevné
pruhy. Můžete ozdobit pouze její část.

NOVINY À LA UBROUSKOVÁ
TECHNIKA
Natrhejte si nepravidelné kousky novin,
část vázy potřete lepidlem a noviny na ni
nalepte. Následně lahev přetřete další
vrstvou lepidla, aby na ní noviny dobře držely. Na závěr můžete přelakovat bezbarvým lakem ve spreji.

NALEPOVANÉ MUŠLIČKY
Zkuste láhev natřít lepidlem a polepit. Použít lze naprosto cokoliv. Rozdrcené mušle,
písek z dovolené, kamínky.

BARVA
Vázu můžete natřít svou oblíbenou barvou.
Oblíbená je i tabulová barva, na lahev pak
můžete napsat křídou vzkaz. 

Tip
●	Samotná lahev se

FOTO: archiv, www.pinterest.com, AUTOR: Bc. Lenka Burianová

samozřejmě dá také
použít jako krásná
váza, jen se tam
nevejde ten puget…
●	Ozdobenou lahev
můžete naplnit
domácím vaječným
koňakem nebo
bezinkovou šťávou.
●	Budete mít dárek, který
jistě každého potěší. 
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MAŠLI, ABY JI NAŠLI
Nejjednodušší, ale zároveň velmi efektní
je, když kolem vázy zavážete mašli. Aby
vám mašle držela, přilepte ji disperzním
lepidlem, ideální je Herkules.

CESTOVÁNÍ

BALI

ostrov mnoha podob
Indonésie je poslední dobou populární destinací jak pro exotické
odpočinkové dovolené, tak pro intenzivní poznávání země
s batůžkem. Své dojmy z návštěvy jednoho z nejznámějších ostrovů
v koutku jihovýchodní Asie přináší exklusivně naše cestovatelka
Jasmína, která tam strávila celý měsíc.

Plavba za východem
slunce je fascinující zážitek.

B

ali – jsme tu. Po dvaceti hodinách letu přistáváme v hlavním
městě Denpasar. Nečeká mě all inclusive hotel ani transfer
přímo k bazénu. Tahle dovolená bude jiná, pro mě typická, pro někoho dobrodružná a nepochopitelná. Nejsem plážový
povaleč, dávám přednost poznávání kultury, památek a přírody.

Příroda na prvním místě…

Bali jsem si zamilovala pro jeho rozmanitost a krásu přírody.
Palmové řady, pláže s černým pískem, rýžová pole nebo deštné
pralesy - to vše lze najít na jednom ostrově. Filmovou scenérii
doplňují volně se pohybující exotická zvířata a dokonalý oceán.
To vše vás obklopuje na každém kroku a nepřestane vás překvapovat svou pestrostí. Vlny oceánu lákají na ostrov surfaře
z celého světa a nadšenci potápění si přijdou také na své. My
chtěli zažít opět něco výjimečného. Ve čtyři ráno jsme se dohodli s místním rybářem, aby nás vyvezl na otevřené moře a viděli jsme východ slunce. Byla ještě tma a já se sotva nasoukala
do jeho úzké loďky, byla jsem trochu na pochybách. Když se ale
najednou na pravoboku objevilo hejno delfínů a slunce začalo
vycházet, nemohla jsem vzrušením ani dýchat. Najednou jsem
byla součástí toho kýče a nechtěla jsem, aby to nikdy přestalo.

50

CESTOVÁNÍ
Balijské ženy mají vskutku zajímavý
způsob přenášení potravin.

Vidět Evropany na vlastní
oči bylo pro místní atrakcí.

Místní pláže jsou
vskutku rájem.

Jedu dokud můžu…

Jako nejvhodnější dopravní prostředek k poznávání ostrova nám
byl doporučen motocykl. V místní půjčovně jsme tedy tento stroj
zapůjčili a vydali se na cestu. To, že jeho technický stav byl dle
našeho pocitu nevyhovující, bylo v tu chvíli rozhodně vedlejší.
To rozhodně hlavní, byla samotná doprava – tedy naprostý dopravní chaos. Nejen že se jezdí vlevo, ale něco jako pravidla zde
rozhodně neexistují. Z čtyřproudé silnice si řidiči vytvoří proudů
klidně osm a přednost má ten, kdo je větší. Červená na semaforu znamená stop? Na Bali rozhodně NE! Jedu, dokud můžu, to je
pravděpodobně to jediné, čím se místní řídí. Povaha obyvatelů je
však víc než přívětivá. Připadali jsme si chvílemi jak z jiné planety. Lidé na nás neustále mávali, povzbudivě pískali a stále se nás
ptali, odkud jsme a jak se nám tu líbí, nejednou dokonce při jízdě
na silnici. Přátelství a vstřícnost byla z místních cítit na každém
kroku. Balijci rádi navazují kontakt s cizinci, a tak se z obyčejné
otázky na směr cesty kolikrát stal hodinový rozhovor.

FOTO: archiv autora, AUTOR: Jasmína Píšová

Čím bledší tím lepší…
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Další výjimečný zážitek nás čekal v odlehlé vesničce hluboko
ve vnitrozemí. Chtěli jsme poznat pravý život místních obyvatel,
a tak jsme se vydali do míst, kam se běžný turista nevydá. Zastavili jsme v první vesnici, která se nám zdála dostatečně autentická, a vypnuli motor. Stačilo několik minut a začali se vynořovat první zvědaví obyvatelé. Ani jsme se nerozkoukali a už
se kolem nás rozrůstal houf lidí svolávající své rodiny a sousedy,
tak zajímaví, jsme pro ně byli. Děti jen nevěřícně koukaly a vykřikovaly. Najednou ke mně přiběhla malá holčička, dotkla se
mé ruky a zase rychle utekla. Později jsem se dopídila, že jen
chtěla cítit, jaké to je mít bílou kůži. Když jsme se dali do hovoru
s několika vyvolenými, kteří uměli základy angličtiny, pochopili
jsme, že vidět Evropany na vlastní oči, byl pro mnohé naprostý šok a velký zážitek. V Indonésii panuje kult krásy v podobě
bílé barvy kůže. Proto se zde ženy natírají zesvětlujícími krémy
a chodí venku klidně v rukavicích a s deštníky, aby se neopálily, přestože teplota neklesne celý rok pod 3O°C.
Bali je úchvatné místo, jistě se sem jednou vrátím. Ostrov
byl jen jednou z mých zastávek po Indonésii. Příště vám budu
vyprávět o dalších čtyřech ostrovech v okolí!

JASMÍNA DOPORUČUJE!
Kultura

Ceny

tance a umění.
●	Kohoutí zápasy jsou vládou
dávno zakázané, přesto
na ně na ulicích běžně
narazíte.
●	Pořiďte si šátek zvaný
sarong, který vám poslouží
při vsupu do chrámů, kde
musíte být zahaleni nebo ho
využijete na pláži či jako
módní doplněk.
●	Zajděte na místní trhy plné
barev a vůní – seženete zde
jak čerstvé ovoce, tak krásné
dřevěné doplňky do bytu.
●	Vyznavače kávy zaujme
specialita z trusu balijské
lasičky.
●	K snídani doporučuji čerstvé
banana pancake a ovoce
všeho druhu.
●	Pokud chcete krmit opičky
přímo z ruky, navštivte
Monkey forest ve městě Ubud.

milionář, zde jím opravdu
budete – stačí směnit 2 000 Kč
a z banky si odnesete milion
indonéských rupií.
●	Vše a vždy smlouvejte –
počáteční ceny se od finálních
markantně liší.
●	Letenku pořídíte od 16 000,do 23 000,-.
●	U ubytování záleží, zda
dáte přednost skromnému
příbytku za 100 Kč na noc
nebo se uhnízdíte v luxusním
apartmánu za několik tisíc.
●	Na ulici se najíte za pár
korun, v lepších restauracích
za evropské ceny.
●	Motocykl půjčíte za 100 Kč/
den, my ji měli na měsíc za cca
1300 Kč, benzín stojí 10 Kč/litr.
●	Často se setkáte s rozdílným
vstupným na památky pro
turisty a pro místní – cizinci
bohužel vždy platí víc.

●	Navštivte balijský festival

●	Pokud se chcete cítit jako

KULTURA

FILM A KINO V ÚNORU

EX MACHINA
(EX MACHINA)
Premiéra: 30. 4. 2015

C

aleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži
vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt
na horské chatě svého zaměstnavatele,
geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac).
V okamžiku kdy uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil,
dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie
by ho nedokázala připravit na to, co ho
čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Prvotní ostych zažene Nathanův přátelský přístup. Pak se
však seznámí s Avou (Alicia Vickander).
U přátelské dívky s krásnou tváří jen dráty
vedoucí jejím průsvitným tělem prozrazují,
že je ve skutečnosti unikátním technologickým experimentem. Jeho součástí se
právě stal i Caleb. Jeho úkolem je prostá
interakce s Avou, kterou Nathan pečlivě pozoruje a zaznamenává a testuje tak
možnosti umělé inteligence. Dokáže být
Ava natolik „lidská“, že Caleb zapomene,
že komunikuje s robotem? Dokáže v něm
probudit nějaké city? Calebovi se však role
pokusného morčete začne čím dál víc zajídat, zvlášť když s Avinou pomocí zjistí, že
Nathan mu o svém výzkumu neřekl zdaleka všechno.
PROČ NA TO JÍT: Trocha umělé inteligence
občas nezaškodí.

7

RYCHLE
A ZBĚSILE

(FAST & FURIOUS 7)
Premiéra: 2. 4. 2015

I

auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její
hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle
něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky.
Počet fanoušků ságy s každým dalším dílem rapidně narůstá, ale tvůrci nenechávají
nic náhodě. Už tak našlapanou hereckou sestavu v sedmém díle vyšperkovali Kurtem
Russellem a hlavně Jasonem Stathamem, ikonou rychlých a zběsilých filmových řidičů.
Natáčení Rychle a zběsile 7 zásadně ovlivnila tragická autonehoda Paula Walkera,
představitele Briana O´Connera, jednoho z klíčových hrdinů filmu. Producent a herec
Vin Diesel potvrzuje, že tenhle díl je věnovaný jeho památce, přesto především zůstává
zábavnou adrenalinovou akční jízdou, která ságu posune zase o trochu dál a výš. „Chtěli
jsme vzdát Paulovi poctu, ale přitom udržet kontinuitu příběhu. Bylo to hodně složité,
stálo mě to spoustu bezesných nocí, ale hlavní je výsledek a ten vás nemůže zklamat,“
slibuje Diesel.
PROČ NA TO JÍT: Dámy, vezměte si kapesníky, poslední film Paula Walkera, co k tomu dodat.
UKÁZKA

KRÁLOVA ZAHRADNICE
(A LITTLE CHAOS), Premiéra: 16. 4. 2015

FOTO: archiv firem, Cinemart, Bontonfilm, AUTOR: redakce

V
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POSTŘEH
V kinech právě můžete sledovat také pár
opravdu povedených zdejších kousků.
Česká scéna je momentálně reprezentována Vybíjenou dle betselleru Michala
Viewega v hlavních rolích se Simonou
Krainovou, chlapci z Partičky a třeba
i Simonou Babčákovou. Na prvních
místech žebříčků se stále drží Ghoul
Petra Jákla, film na skutečné motivy
kanibalismu.

elká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist...
a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý
vášněmi, lascivností a nebezpečím. To se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety,
napudrovanými parukami a bohatými krinolínami dvorních dam, jež za svými vějíři uměly
zamaskovat nejednu špinavost. A tak je tomu i v případě Královy zahradnice. Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby pro
krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora Krále Slunce
jsou ale potřeba hodně ostré lokty. Kate v roli Sabine musí obstát nejen jako profesionálka, která navrhne zahrady obdivované celý světem. Musí obstát i jako žena, která skrývá
tajemství z minulosti. A jako vášnivá a emocionální bytost, která svou upřímností vnese
do Versailles nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se zvláštní vlastností. Vlnu, jež umí smést
toho, kdo ji rozpoutal.
PROČ NA TO JÍT: Ač se zdá být příběh zajímavý jen pro večer ve stylu sama doma. Proč ne,
těšíme se na Kate a úchvatné kostýmy.

KULTURA

DIVADLO A MUZIKÁL

KNIHY

MANŽELOVO
TAJEMSTVÍ

P
VÍM, ŽE VÍŠ,
ŽE VÍM
Uvádí Divadlo ABC
např. 28. 3.

S

imona Stašová a Vladimír Dlouhý v hlavních rolích hry, která má filmové základy.
Nezdá se vám, že pořád víc víme všichni všechno? Žena a muž. Jeden z našich
světů. Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén i italského
humoru. Hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět. Co
se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima těch druhých? Soukromý
detektiv si splete sledovanou osobu, a místo manželky prominentního politika začne
sledovat úplně obyčejnou rodinu. Tihle dva herci jsou sázkou na jistotu!

ředstavte si, že
najdete
dopis,
který vám manžel napsal s tím, že
jej máte otevřít až
po jeho smrti. Představte si, že dopis
obsahuje jeho nejtemnější
tajemství
– takové, jaké může
zničit nejen život,
který jste společně vybudovali, ale i životy druhých. Představte si tedy, že jste
narazila na takový dopis, ale váš manžel stále žije. Otevřete obálku? A právě
před touto volbou nyní stojí Cecilia. Je
úspěšná v práci, oblíbená mezi přáteli,
má krásnou rodinu. Všechno do sebe
dokonale zapadá. Pak ale náhodou najde to, co najít neměla…

Ikar, cena od 323 Kč

NA CO ALICE
ZAPOMNĚLA

DRÁCULA 2015

uvádí Hudební divadlo Karlín, od 8. 4.–20. 9. 2015

R

H

udební divadlo Karlín uvádí 28 exkluzivních představení muzikálu Karla
Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese DRACULA při příležitosti 20 let
od světové premiéry. A máme se prý na co těšit. V roli Dráculy opět vystupuje
Daniel Hůlka, jeho vlasy již poznali neúprosnost času, ale věříme, že na jeho hlase
to nebude znát. Oproti minulým létům se můžeme těšit na živý orchestr a projekce.
V roli Loraine a Adriany by nás zajímala Kamila Nývltová a v roli Nicka Richard Genzer.
Pravděpodobně si na představení ze zvědavosti zajdeme, ale trochu se bojíme. Rádi
bychom si uchovali tu krásnou vzpomínku na to první a pro nás jedinečné.

omán
Liane
Moriarty,
jejíž
knihy jsou známými
bestsellery po celém
světě. Na co Alice
zapomněla? No, je
toho vážně dost...
Alice je čerstvě vdaná, je jí dvacet devět let, miluje svého
manžela a čeká první dítě. Tak si asi umíte představit, jak
šokovaná musí být, když se jednoho
dne probere na podlaze v tělocvičně
a cestou do nemocnice přijde na to,
že líbánky už dávno skončily a ona se
rozvádí. Nečeká své první dítě, ale má
už dokonce tři a je o deset let starší.
Na co chtěla zapomenout?

Ikar, cena od 327 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

NOVINKY NA DVD A BLUE-RAY

Šéfové
na zabití 2

Hodinový
manžel

březen

březen

Saint
Laurent
duben

HOROSKOP

ČAS

podle

HVĚZD

Krásné období, kdy se příroda probouzí a kdy každý
den přináší nové pozitivní podněty, můžete využít i pro
péči o sebe samotnou. Nevymlouvejte se, že nemáte čas,
protože to ve skutečnosti znamená, že vlastně nemáte
chuť. Rozhodně to nebudou ztracené hodiny! To, co pro
sebe uděláte, se vám mnohokrát a v tom nejlepším vrátí.

BERAN

VÁHY

Na novou lásku nemůžete pasivně čekat, ale musíte jí sama vyrazit vstříc. Co kdybyste jen nesnila o tom, že dotyčný v rámci Velikonoc zaklepe na vaše dveře, ale pro jistotu ho pozvala sama?
Z toho, že by si to špatně vyložil, strach mít nemusíte. Rychle se
dozvíte, že na podobné pozvání už dlouho čekal.

Dnem, který vám slibuje svobodu, je 4. duben. Ve vašem znamení
probíhá zatmění a vy se konečně můžete osvobodit od vztahu, který
sama v upřímných chvílích označujete jako toxický. Stejně tak můžete s úspěchem změnit práci, a od té, která vás nebaví a nenaplňuje,
přejít k té, jež vám dá všestrannou satisfakci.

BÝK

ŠTÍR

Nová kabelka vám začátkem dubna pozvedne náladu, ale zároveň vám udělá průvan na účtu. Naštěstí se hned ve druhé dubnové dekádě objeví příležitost, jak své finance vylepšit. Neváhejte
– a to ani v případě, kdy by to znamenalo, že si budete muset brát
práci domů. Dovolená se blíží a peníze jsou potřeba…

I když to není snadné, je potřeba, abyste svou pozornost rovnoměrně rozdělila mezi partnery pracovní, a partnera, kterého máte doma.
Zvlášť náročné to bude na přelomu března a dubna, kdy opravdu
nevíte, kam dříve skočit. Odměnou vám však bude spokojený miláček, jehož ani nenapadne, že by na vaši práci mohl a měl žárlit.

BLÍŽENCI

STŘELEC

Jde o měsíc, kdy se konečně můžete domluvit s příbuznými svého miláčka, a kdy ke své velké radosti zjistíte, že vás přestali srovnávat s vaší předchůdkyní. Přesto bude rozumné, když se budete v kontaktu držet trochu zpátky. Na to, abyste se jim svěřila se
vším, co jste dosud prožila, je ještě dost času.

Konečně se můžete na vlastní kůži přesvědčit, že štěstí v lásce
nevylučuje štěstí ve hře. V lásce vás čekají úspěchy do té míry, že
sama nevíte, kterého ze svých četných ctitelů si vybrat. Když k tomu
připočtete úspěch, který vás čeká v nejrůznějších spotřebitelských
soutěžích a hrách, je to měsíc jako zlato.

Od konce března do poloviny dubna si hlídejte zdraví. Pokud víte,
že máte sklon k bolestem hlavy nebo k alergiím, vezměte to v potaz. To, že si vezmete včas a preventivně prášek, je v dané situaci
velice rozumné. V práci si hlídejte ctižádostivou kolegyni, které
vás chce za každou cenu předehnat.

LEV
I když jste si itinerář na tyto týdny velice připravila, hrozí, že se
situace zadrhne a věci utkví v místě. V takovém případě nepropadejte panice, ale tvařte se, jako by se všechno dělo přesně podle
vašich plánů. Naštěstí jde o stav, který netrvá dlouho, protože se
všechno už v půli dubna pohne kupředu.

PANNA
Tajemství, která se kolem Velikonoc dozvíte, patří k těm, jež byste
si měla nechat jenom a výhradně pro sebe. Nacvičte si pár vyhýbavých odpovědí, kterými budete reagovat na otázky, jež určitě
přijdou. Ve druhé polovině dubna vyzkoušejte jógu nebo jiná cvičení, která pozitivně ovlivní tělo i mysl.

KOZOROH
Odpovědnost? Samozřejmě, ale přesto by bylo dobré, kdybyste se
alespoň s polovinou nadšení, které dáváte povinnostem, přistupovala k partnerovi. Opravdu si nemůžete na nejbližší dobu naplánovat
eurovíkend, v němž byste se spolu konečně podívali na místo, které
má pro vaši lásku zvláštní význam?

VODNÁŘ
Hádat se můžete, ale svou energii byste měla napřít výhradně
do toho, co za to opravdu stojí. Pozor si však dávejte v první dubnové dekádě, kdy to můžete s tlakem na nejbližší okolí zbytečně přehánět. Uvědomte si, že nejde o to, abyste se prosadila za každou cenu,
ale o to, abyste byli spokojení všichni.

RYBY
Počítejte s tím, že konec března bude v práci bouřlivý, a začátek
dubna proběhne stejně. Pokud vám kamarádka nabízí pomoc, nevysvětlujte, že všechno zvládnete sama, ale upřímně jí poděkujte.
Už od poloviny dubna obvolávejte kamarády a dávejte dohromady
čarodějnice, které budou letos naprosto výjimečné!

Horoskop pro vás připravila Dr. Jarmila Gričová, specialistka na partnerskou astrologii.
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RAK

Helping Hands
Medical Project Jadan India

NADAČNÍ FOND ZAJIŠŤUJE MATERIÁLNÍ A NEMATERIÁLNÍ PODPORU
PRO ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁDŽASTHÁNU, INDIE
DÍKY SHROMÁŽDĚNÝM FINANČNÍM PROSTŘEDKŮM SE REALIZUJE:
FOND LÉČEBNÉ PÉČE

FOND ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

	výstavba

 výstavba

a vybavení zdravotnických zařízení
 p odpora nemocnice Sri Swami
Madhavananda Austria Hospital, Jadan,
Pali, Rádžasthán, Indie
 poskytnutí léčby sociálně znevýhodněným
lidem a dobrovolníkům

a vybavení zařízení pro vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví
 vzdělávání sester a lékařů
 zakoupení pomůcek pro vzdělávání
 podpora hygienické a zdravotní výchovy
obyvatel Rádžasthánu

Zakladatelka a předsedkyně správní rady: MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

OCEŇUJEME KAŽDOU PODPORU, KTERÁ POMŮŽE
KE ZDRAVÍ NEBO K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA
www.medicalcareindia.org
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ADRESÁŘ

Kam vyrazit na nákup?
Almara Shop, www.almara-shop.cz
ALO diamonds, www.alo.cz
Aria Pura, www.ariapura.cz
Armani Jeans, www.armani.com
Attr@ttivo , www.attrativo.gr
Aussie, www.aussie.com
Beltissimo, www.beltissimo.eu
Bogner, www.bogner-fashion.cz
Bonami, www.bonami.cz
Bourjois, www.bourjois.com
Braun, www.braun.com
Butlers, www.butlers.cz
Candle Lite, www.candle-lite.cz
CAPO čepice, www.capo-cepice.cz
Cartier, www.cartier.com
Cinemart, www.cinemart.cz
Converse, www.conversecz.com
Craft, www.craft.cz
Deichmann, www.deichmann.com
Desigual, www.desigual.com
Destroy, www.destroystores.cz
Didriksons 1913, www.didriksons1913.cz
DIPARLUX CZ&SK s.r.o., www.diparlux.com
DYRBERG/KERN, www.dyrbergkern.cz
Endless, www.endlessjewelry.eu
Esprit, www.esprit.cz
Fann parfumerie, www.fann.cz
Fler, www.fler.cz
Givenchy, www.givenchy.com
Guerlain, www.guerlain-institut.cz
H&M, www.hm.com
Högl, www.hogl.cz
hotel Lanterna, www.lanterna.cz
Jennyfer, www.jennyfer.com
Liftago, www.liftago.com
LISCA, www.lisca.com
Live Nation, www.livenation.cz
L’Oréal, www.loreal.com
LUSH, www.lushcz.cz
Mall.cz, www.mall.cz
Marionnaud, www.marionnaud.cz
Marks&Spencer, www.marksandspencer.com
Mercedes-Benz, www.mercedes-benz.cz
Mixit, www.mixit.cz
Nero Giardini, www.nerogiardini.it
Nivea, www.nivea.cz
Oriflame, www.cz.oriflame.com
Orsay, www.orsay.cz
Pandora, www.pandora.net
Pantene, www.pantene.cz
penShop, www.penshop.cz
restaurace Ateliér RED&WINE, www.atelieratelier.cz
Richard Collection, www.richardcollection.co.zw
s.Oliver, www.soliver.eu
Salamander, www.salamander.cz
Saloos, www.saloos.cz
Sportalm, www.fggroup.cz
Šperky Afrodíté, www.sperky-afrodite.cz
Takko Fashion, www.takko-fashion.com
Ti Sento, www.tisento-milano.com
UGO, www.ugo.cz
VAN GRAAF, www.vangraf.cz
Vans, www.vansprague.cz
Wella, www.wella.com
Zara, www.zara.com
Zoot.cz, www.zoot.cz
Zuzana Kubíčková, www.cargocollective.com/zuzanakubickova
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PŘÍŠTĚ

Příště
se můžete těšit na...

Číslo KVĚTEN/ČERVEN vychází již 1. května

PŘÍRODNÍ OLEJE – TO
PRAVÉ PRO VAŠÍ PLEŤ!

TŘEŠŇOVÉ
FOTOSTORY!

EXKLUSIVNÍ ROZHOVOR SE DVĚMA
HOMOSEXUÁLNÍMI PÁRY!

REPORTÁŽ ZE
SWINGERS PARTY!

…a další zajímavosti online a hlavně ZDARMA pro vás!
Sledujte nás na sociálních sítích a žádná aktualita vám neunikne.
TAK BUĎTE POSH, BUĎTE S NÁMI!
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