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Obujte se!

EDITORIAL

Danča Hájková, kterou jsme na toto téma vyzpovídali. A protože se dozvíte, že je všechno především o stravě, zkuste zařadit
do svého jídelníčku raw recepty a vaše cesta k buchtám na břiše bude tak lehká, jako tato jídla. A protože všechno musí být
vyvážené, nadělte si také pořádnou porci relaxace a odpočinku.
Jistě už pro to máte nachystané své venkovní místo, pokud ne,
rychle to podle našich tipů na své terásce či zahrádce napravte.
Vezměte do ruky zajímavou knihu (doporučujeme erotického zaměření) a užívejte si pohody.

V

ítám vás na stránkách dalšího čísla. Tentokrát s příchutí lásky a nadcházejícího léta. Májovou lásku jsme
oslavovaly každá po svém. Stránky sexuálního deníčku Jordan se tento měsíc plnily srdíčky a sentimentálními vzpomínkami. Silvie pro samou práci neměla čas
na randění a Míša s Lenkou trávily romantické večery se svými
muži. Nakonec jsme šly všechny společně lásku oslavit na vyloženě symbolické místo, pražský Petřín. Nafotily jsme u toho
módní editorial, který od teď nazýváme „fotostory“, protože pro
vás vždy budeme zachycovat příběh. Pokud nejste až tak romantická duše, jděte na párty – swingers párty, tak jako naše
kamarádka. Nebojte se, o erotiku a zvrhlý sex vás neochudíme
ani v tomto čísle.
Jinak máme zhruba dva měsíce do plavek, a tak jsme pro vás
shrnuli to podstatné. Káča to ve svém fejetonu píše jasně, pleť
sluncem políbená, vypnout prsa, nasadit úsměv a dát si drink.
Pokud chcete svou formu ještě malinko vylepšit, zkuste se více
věnovat sportu a péči o tělo, inspirací vám může být fitness guru

Fotostory tým, zleva model Daniel, Alena, Míša, fotograf
Roman, modelka Gabriela a make-up artist Kolca

Sledujte nás na sociálních sítích:
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Pro intenzivní relaxační dámskou terapii mám návod skoro až
mystický. Jak může vypadat takový dámský relaxační večer?
Pokud žijete s mužem, zbavte se ho! Tedy pouze na ten váš večer, samozřejmě. Upřímně, jaký muž by neuvítal schválené posezení v hospodě. Začněte péčí o své tělo, která přejde v rozmazlování vaší duše. Odstartujte to příjemnou koupelí a proveďte dle
našeho návodu peeling a oživte své vlasy, třeba maskou. Masku,
kterou si s námi můžete sami vyrobit, posléze můžete aplikovat
i na svou pleť. V pokoji rozsviťte svíčky, nakapejte pár kapek levandule do aromalampy a pusťte si vaší oblíbenou hudbu. Nový
vzhled si zaslouží i vaše nehtíky, a pokud si připadáte bledá, pomůže trocha samoopalovacího krému. Když jste vaše tělo upgradovala na další sezónu, zamyslete se sama nad sebou. Zkuste si
zrekapitulovat váš dosavadní život a zapřemýšlejte, jestli je vše
tak, jak si představujete. Pokud ne, tak minulost hoďte za hlavu
a otevřete se něčemu novému. Vezměte si papír a tužku a napište na něj, co si nejvíce přejete. Chcete strávit léto cestováním? Vydělávat více peněz? Hledáte lásku? Vše je možné, zapojte do toho svou mysl, buďte vyrovnaná, pozitivní a svým snům
a cílům věřte, jen tak se vám totiž mohou splnit.
Ať se vám splní vše, co si přejete, já si přeji krásné léto pro nás
všechny.

Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

POSH poprvé jako
mediální parter
jedné společenské
akce. Reportáž
v dalším čísle

Časopis Posh

Redakční
mazlíček Hektor
se připravuje
na své první
léto na lodi.

@casopisposh

Časopis Posh
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„Neruš, mám sms sex, nerada bych ti
omylem poslala nějakou perverzní zprávu“

Top s

ecre

OK, tak bacha ať neotěhotníš. :-)
(SMS korespondence mezi kamarádkami)

t

Z REDAKCE!
POZOR!
Máme pro vás super zprávu! Už brzy nás
uslyšíte ve vlastním pořadu na rádiu Seejay!
Sledujte nás na FB a nic vám neuteče!

„A kdy se ti ten fešák vrací? V neděli, ale
minimálně do úterý dělám, že nemám čas,
abych stihla solárko, depi, pedi a schodit ten
špek na břiše…!
„Do kterýho úterý? :-)“
(rozhovor mezi kamarádkami)
Kam dneska jdeme? Nikam, jsem nějaká
unavená..
Cooože, jsi unavená v době, kdy po centru
pobíhají hokejisti z celýho světa?
(pátek večer telefonát mezi kamarádkami, MS
v ledním hokeji 2015)

Soutěž

Vyhlášení soutěže z minulého čísla
o poukázku na nákup v prodejnách Deichmann.
V minulém čísle jste měli možnost soutěžit o poukázky na nákup botiček dle vlastního výběru, stačilo nám jen
napsat, co a proč byste si v prodejně vybrali! Sešlo se nám spousta krásných odpovědí, ale výherci mohli být jen tři.

A vítězem se stáváááá?
„Původně jsem Vám
chtěla popsat, jak
nutně potřebuji jedny lodičky, ale pak
jsem objevila tyto tenisky (odkaz)a prostě vím, že moje nejlepší kamarádka by
z nich radostí šílela. Miluje všechny odstíny modré, a tyhle botičky by jí prostě
nádherně šly k očím. Touží po světlých
teniskách, ale nakonec vždycky koupí
černé, a tohle by byl super start k obrodě jejího botníku, respektive šatníku,
jelikož nákup sladěné kabelky by následoval záhy. Případnou výhru bych
jí tedy darovala s podmínečnou koupí
těchto nádherných botiček.“

Ilčo, máš ji mít! Tak ušlechtilé jednání se
musí ocenit, my ženy potřebujeme občas
popostrčit!
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Kateřina
Příkopová

„Nutně potřebuji sandálky. Z Deichmanna
jsem měla jedny jediné římanky, a ty se
mi tak líbily, že jsem
neobula nic jiného. Sladila jsem s nimi
i svůj letní šatník. Hodně cestuji, takže
se mnou navštívily asi 7 zemí (Francie,
Itálie, Maďarsko, Skotsko, Německo,
Slovinsko, Rakousko) takže jsem je nakonec v Berlíně musela zabalit a uložit
do krabice. Prochodila jsem komplet
celou podrážku.Protože jsem konzerva,
tak bych chtěla ty samé na cestu napříč
Austrálií, kam jedu za necelé 3 měsíce,
ale bohužel ty už nejsou, ale vybrala
jsem si podobné (odkaz)!“

Kateřino, slibujeme, že v Austrálii bosa
chodit nebudeš! Budeme rádi, když nám
pošleš foto s klokanem!

Miroslav
Martínek pro
dceru Nelinku

„Dáma zrovna nejsem, ale nutně bych
potřeboval koupit
kotníkový tenisky Violetta, protože moje nadějná budoucí reprezentantka ve street
dance protancuje hodně párů bot, ona
totiž tančí pořád, ráno, v poledne, večer prostě pořád, až si říkám, jestli není
tanec taky diagnóza. Každopádně boty
nám žádný doktor nepředepíše!“

Už jen to, že s námi soutěží muž
si zaslouží odměnu! Miroslave,
předepisujeme vám jedny tenisky, jakožto
POSH ženy, které podporují začínající
taneční hvězdy! Jak je vidět Nelinka
na to skutečně má!

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

Ilona Přibylová
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MUSÍTE MÍT

V KVĚTNU A ČERVNU!
S

lunečné počasí a čas trávený venku vybízí ke sladkému osvěžení. Prima zmrzlina je to pravé. Zakousnout se do mrazivé lahůdky není až tak velký hřích,
však ty kalorie na procházce zase spálíte! Ochutnejte
novinky pro letošní rok! Pegas Premium Caramel nebo
tradičního Mrože meruňkového.

K

dyž máte chuť vyrazit na prodloužený
víkend někam za hranice, zvolte Londýn! Letenky seženete za příznivé ceny
a je to doslova nákupní ráj! Pro nadšence
přírodní kosmetiky navíc jedna perlička přímo na Oxford Street. LUSH tu otevřel svou
největší prodejnu, která má tři patra a dokonce venkovsky laděné LUSH SPA.

TI SENTO MILANO

M

áj, lásky čas přímo
vyzívá k romantickým činům. Pokud je
váš vztah v té fázi, že
očekáváte zásnubní prsten, není nic jednoduššího než dát svému drahému malou nápovědu.
Rozhodně však nedoporučujeme tyto záležitosti
řešit nátlakem. Musíte
na to vždy oklikou. Však
to znáte, když ptáčka
lapají…!

G

rilovací sezona je tu! Nezapomeňte, že i při grilování je potřeba dodržovat zásady, které zaručí, že bude takto připravené jídlo bezpečné
pro vaše zdraví. A tím nemyslíme jen být obezřetní při nákupu čerstvého
masa a dalších surovin. Gril udržujte v čistotě a pozor na ulpívaní zbytků na roštech. Kvalitní grily odvádí odkapávající tuk, který by jinak hořel
a mohl nepříjemně ovlivnit nejen chuť jídla. Více na www.outdoorchef.cz
valitní suroviny na grilování můžete
zakoupit například v českých obchodech Sklizeno. Letošní novinkou je
vepřové maso pod značkou Naše Miroslav. Na pultech najdete nově špekáčky,
které jsou super poctivé, plné masa, bez
lepku a přebytečné chemie. Z vepřového se na gril hodí šťavnatá krkovička,
libovější kotleta, typicky český bůček
nebo super oblíbená žebra. A pokud raději hovězí, tak i to ve Sklizeno seženete
v kvalitě bio a dokonale vyzrálé z Ecoproductu Jelcovy Lhotky na Vysočině.
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FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce
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Co

nového musíte
vidět a vědět?

Unikátní N+TC Studio připlulo do Prahy!

J

edinečný a unikátní projekt Nike + Training Club kotví na Náplavce v Praze. Cože? Ano, Jedná se o speciálně vybudované cvičící studio pro ženy
na lodi. Lekce můžete po registraci na http://www.nike.com/ntcstudio navštívit zdarma až do až do 31. 7. 2015. Jedinečné a unikátní studio bylo
speciálně postaveno, aby podpořilo všechny ženy v cestě za svým lepším
já. Ve studiu ti vymluví tvé výmluvy, protože když chceš být dobrá, musíš
chtít přestat být špatná. Děkujeme, tleskáme!

Kampaň „Hledáme rodiče“ pomáhá,
chcete pomáhat i vy?

U

ž dva a půl roku běží edukačně-náborová kampaň HLEDÁME RODIČE, jejímž iniciátorem
je Nadační fond J&T. Hlavní cíl kampaně je najít náhradní rodiny aktuálně pro téměř 8 tis.
dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních. Kampaň je možné podpořit dobrovolným finančním
příspěvkem na dárcovské konto. Nebo navštívit kavárny Bella Vida café a Coffee and Spoon
v Praze, kde jde výtěžek z vybraných produktů nadaci. Za váš dar můžete obdržet symbolický
náramek nebo žvýkačky. Kampaň můžete podpořit také koupí značkových slunečních brýlí,
konkrétně modelu Cat Eye Mini značky Hout Couture, které jsou ručně vyráběny v Africe.
více na www.hledamerodice.cz

Dejte si GIN&TONIC V GIN&TONIC CLUBu

N

ově otevřený bar v centru Prahy nabízí něco nového, kvalitního, dobrého a jiného! Specialita GIN&TONIC Clubu je jak jinak tento samotný
drink. Není to však tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Namíchají vám
ho s kombinací nejrůznějších dalších chutí jako koření, bylinek nebo ovoce
a zeleniny. Zaručujeme, že když ochutnáte, nebudete moci přestat. K drinku
si můžete dát i vytříbené pochutiny, zkuste krevety nebo sushi. Tak na zdraví!

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Gin&Tonic Club,Vinohradská 45, Praha 2, tel.: 777 669 557
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zdroj: www.express.co.uk
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Jarní
miminkovský boom!

zdroj: InstagramJ.Timberlake

Za poslední měsíc jsme mohli být svědky narození dvou
velice očekávaných potomků…tak si říkáme, co kdyby to
za dvacet let dali dohromady? Nejdříve se na svět prodral
prvorozený syn Justina Timberlaka a jeho manželky, herečky Jessicy Biel, Silas. Tomuto krásnému párečku přejeme všechno nejlepší a těšíme se, až Silas vyroste. No
uznejte, s takovým jménem a takovými geny, bude radost
se na něj podívat.

A jaké miminko
je ještě slavnější?
Samozřejmě je to Charlotte Elizabeth Diana. Už jen to jméno vám
musí vykouzlit na tváři úsměv. Přidejte si k tomu ještě princezna a zaplaví vás pocit něžnosti. Nás tedy určitě ano. Tato kouzelná holčička
není dcerou nikoho jiného než nejoblíbenějšího páru na celém světě,
prince Williama a vévodkyně Kate a my s celou redakcí přejeme této
kouzelné holčičce šťastný a zdravý život.

Co nového ve světě?
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Bruce Jenner.
Muž či žena?
zdroj:www.look.co.uk

Slavný upír ze Twighlight
ságy požádal prý o ruku
svou přítelkyni zpěvačku
FKA Twigs. Toto tvrzení je
však stále opředeno tajemstvím, protože do médií tuto
zprávu přímo nikdo z nich
nepotvrdil. Každopádně
oba vypadají velmi šťastně,
a i když zpěvačku někteří
oslovují nelichotivě díky jejímu extravagantnímu vzhledu, rozhodně jí dáváme palec nahoru.

zdroj: www.starcasm.com

Robert
Pattinson
se bude
ženit, bude
to svatba
upírů?

Možná vám neříká nic jméno Jenner. Ale co takhle Kardashian? Kim Kardashian? Ano, je to jeho dcera (nevlastní). Nebo její dcera? V dubnu oblétla celý svět informace, respektive přiznání Bruce Jennera (bývalého
olympijského vítěze v desetiboji) o tom, že se cítí jako
žena a že se jí konečně hodlá stát. Celá rodina za ním
stojí. Celá Amerika za ním stojí. A my také. Kdo by dokázal být chlap, kdyby měl kolem sebe takový klan?

AKTUÁLNĚ

zdroj: www.tsquirrel.com, www.news.moviefone.com

100%
muž
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zdroj: InstagramD.Beckham

autor: Bc. Kateřina Tarabová, foto: viz. zdroj

Už jen při zmínce tohoto jména reagují všechny ženy a i určitá menšina mužů stejně. Zrychlený tep, červené tváře a tak trochu pocit
neposednosti a zvláštního tlaku v podbřišku. Tento britský krasavec,
kterého bych se ani nebála nazvat alfa samcem, právě oslavil 40. narozeniny. A i když měl narozeniny on, rozhodl se obdarovat nás, protože si založil Instagram! Děkujeme Davide a přejeme ti všechno nejlepší! PS: Příště si namísto OldSpice pozvi naší redakci.

Jestli nejste fanynkami komixových serií Avangers a jeho nejslavnější role Thora, možná vám až
do teď unikal tento australský hezoun, který odmítl
hrát roli Christiana Greye. Sice jsme to oplakaly, ale
on nám to vynahradil. Střihl si vedlejší roli v nadcházející komedii Vacation a během jedné ze scén
se s námi podělil takřka o vše. Díky Chrisi!

zdroj: www.pagesix.com

David Beckham
slavil narozeniny

Chris Hermsworth

Calvin Harris
a Taylor Swift!
V posledním čísle jsme obdivovaly jeho tělo ve spodním
prádle. Nyní trošku zklamaně obdivujeme jeho novou přítelkyni, zpěvačku Taylor Swift. Vydrží láska těmto dvěma
hrdličkám? I když si ke Calvinovi představujeme trochu
více smyslnější drahou polovičku (jako například jednu
z nás) jsme ochotné to akceptovat když už je ten měsíc
lásky a proto jim budeme jim držet palce.

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!
@Therealmelroy
Lesbický pár, který se stal kompletní rodinou. Dvě sympatické
ženy vychovávají dvě děti, které počaly umělým oplodnění.
Z jejich vztahu a chování k dětem by si měla vzít příklad leckterá
heterosexuální rodina. Svůj příběh vedou na svém blogu a jsou
inspirací podobným párům po celém světě.

@AdamOprisPhotography
Adam je vskutku vyjímečný fotograf a vytváří neskutečně
romantická díla. Fotografuje děti, těhotné ženy,
novomanžele, a to vše – pod vodou. Máte-li voděodolný
obal na fotoaparát zkuste to taky, vznikají tak velmi
spontální a originální snímky.

@alexajeanfitness
Další ukázková rodina, tentokrát jsou to fitness nadšenci.
Nádherná mladá maminka a fitness blogerka předvádí
domácí cvičení u kterého ji sekunduje její malá dcera.
Opět dámy vidíte, kdo nechce má výmluvy, kdo chce má
Instagram, kde to všem natře!

@healthyfitnessmeals
Matka roku! Tak takhle rodina čítá pět dětí a jejich nádherná
maminka se stará, aby měli děti tu nejlepší stravu. Konec
výmluvám, že není čas na vaření zdravých pokrmů, jsou
totiž hotové daleko rychleji než třeba guláš! A o výživové
hodnotě ani nemluvě.
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UKÁZKA

UKÁZKA

Jay Alvarrez In California (Alexis Ren) (HD 2015)

Get Unready With Me: CLUBBING, Lauren Curtis

Tak tohle je pro nás video roku! Nádherný Jay a jeho
přítelkyně vás provedou svým luxusním životem. Jenže nejde o povrchní luxus, i když mají lambo. Tito dva mladí lidé
milují sebe, život a extrémní zážitky. Skáčou z helikoptéry
a ujídají při tom popcorn, sjíždějí hory na snowboardech
nebo svá dokonalá těla prohánějí na exotické pláži. Sledujte
ho i na instagramu a zblázníte se! Chceme být taky s Jayem!

Lauren je jedna z nejznámnějších australských make-up
bloggerek. Pro někoho je její vizáž umělá a tuctová, pro někoho je dokonalá. Každopádně se na ni dívá opravdu příjemně. Její videa jsou plná tipů na líčení a úpravu zevnějšku. Když nevíte, jak na konturování nebo kam nanášet
rozjasňovač, rozhodně na ni mrkněte. Sledovat videa v angličtině je dobré i pro váš osobní rozvoj!

AUTOR: redakce, FOTO: www.instagram.com, www.youtube.com, Google play
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Better for It – Inner Thoughts (UK), Nike Woman

Jillian Michaels 30 Day Shred: Level 1

Motivační video pro holky. Znáte ten pocit, když jdete na lekci cvičení a už po rozcvičce máte dost? Tak to si pište, že to
tak máme skoro všechny. Ten pocit, že chcete v půlce odejít, ten se nikdy nevyrovná tomu, když to opravdu dokážete
a vydržíte. Odměnou vám bude nejen vaše zdraví a kondice.
Tato inspirační videa můžete shlédnout I jako reklamy v Tv.

Známá cvičitelka je velmi populární, její videa sledují desítky milionů (předpokládáme) žen. Pokud tedy nemáte rádi
fitness centra a dáváte přednost pohodlí domova, není nic
jednoduššího, než si k tomu pustit právě Jillian. Když budete poctivé a zodpovědné i co se stravy týče, již za 30 dní
uvidíte pokrok. Plavková sezóna se přecejen blíží.

NOVÉ APLIKACE
BARBOX

Jukeboxoví fanatici, tato aplikace Vám umožní pouštět si hudbu ve Vašem
oblíbeným podniku, přímo z mobilu. Vyberte si na mapě podnik využívající
službu BarBox a navštivte ho. Připojte se na WI-FI, otevřete playlist podniku.
Otevřete Playlist v postranním menu a vyberte si z více jak 35 milionů aktualizovaných skladeb, které chcete v podniku poslouchat. Pokud chcete, aby
službu BarBox využíval váš oblíbený bar, klub, restaurace, posilovna nebo jiný
podnik, řekněte jeho majiteli, aby se zaregistroval na www.barboxapp.com.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
Co sledujete vy?

Časopis Posh

Pošlete nám váš tip na redakce@casopisposh.cz.

ANGLICKO-ČESKÝ OFFLINE SLOVNÍK

Samozřejmě že všichni umíme perfektně anglicky, ale jistota je jistota, zvlášť když přichází
období cestování! Tato aplikace vám umožní
pomoci si s překladem slovíček i mimo dosah
připojení k síti. K dispozici najdete i jiné jazykové mutace. Jediná nevýhoda – pro „jabkaře“,
ke stažení na google play.

@casopisposh

Časopis Posh

Ty nejlepší zveřejníme a vás odměníme!

AKTUÁLNÍ TÉMA

Plavková
sezóna

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tu
zpět. A o čem, že to mluvím. O létě!
Dobře, ještě úplně ne, technicky
vzato je jaro, ale vy už podvědomě
tušíte, že je čas se připravit. Čas
se připravit na léto a všechno, co
to obnáší. Myslím, že není nutné
vypisovat všechny útrapy, které
nás s čekají. Ale jen například:
holení častěji než jednou týdně,
protože šortky, šaty ani kraťasy
vám neodpustí ani dvoudenní
strniště. Nošení deodorantu (pokud
to neděláte běžně) neustále u sebe,
protože i přesto, že to většina chlapů
neví, tak i my se potíme, ale to vědět
nemusí, že? To a všechno mnohem
víc nás už za chvíli čeká. Ale co
všechno je z toho nejdůležitější? Co
je TEN zásadní problém?
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FOTO: ilustrace Bc. Silvie Cacková, AUTOR: Bc. Kateřina Tarabová
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lavky. Jestli jste čekaly nějakou hlubdřete každý den v posilovně. Závidím a smekám.
ší myšlenku, nepřijde. Omlouvám se,
Takže to místo u baru si zasloužíte.
ale jsou to prostě plavky. Vypadá to,
Ale zpátky k věci. Takže, máme necelé tři měže v období, kdy teploměr překrosíce na to, abychom se na baru vystavovaly poučí dvacet stupňů, se celý vesmír točí
ze v plavkách. Co s tím? V našem minulém čísle
pouze kolem plavek. Říkám si, že dějste se mohly dočíst jak své tělo pročistit po zimě,
kuji bohu, že nebydlím například v LA, na druhou
jak znovu nastartovat váš metabolismus, abyste
stranu to možná vysvětluje proč tam kromě monsse cítila svěží a připravená třeba na takovou věc
trózně obézních lidí, vypadají všichni tak dokonale.
jako jsou plavky. V našem aktuálním čísle se doŘešení je prosté. Nemají zimu. Alespoň ne takovou
zvíte jak se do těch plavek dostat. Čekáte, že já
jako my. Jejich těla totiž nesama vám budu něco radit?
obalují deka, gramy ani kila
Těžko. Raději to nechám
tuku, aby se uchránila před
odborníkům a pak vás budu
Už jenom lehce opálený tón
zimou, a nepotřebují ani veljak se s těmi těly
pleti vám ubere pár deka a ještě pozorovat,
ké a neforemné svetry, mikibohyň nosíte po pláži. Trápí
k tomu zakryje ty ďolíčky. Pak
ny a kabáty. Nezakuklují se.
mě to? Ne. Vrátila jsem se
Zato my ano. A když mluvypnout hrudník, zastrčit břicho akorát z dovolené u moře,
vím o zakuklení se, nemám
kde jsem si letos už vyzkoua je to. Zní to až moc jednoduše? šela podívat se na sebe
na mysli, že přes zimu jsme
Jo. Funguje to? Ano. Umějte se
housenky a na jaře se z nás
v surovém slunečním světle
začnou klubat motýli. Něco nosit. Protože v tu chvíli, je jedno, pouze v plavkách. A víte co?
se z nás klube, ale většinou
Není to tak zlý. Vlastně, když
to nic hezkého není. Najed- jakou máte postavu. Když víte jak se to vezme kolem a kolem,
nou se při pohledu do zrca- s ní zacházet, je to k nezaplacení. viděla jsem horší. Pravda, že
dla začnou objevovat věci,
při prvním pohledu do zrcakteré tam přes zimu nebydla jsem připomínala grimali. Jako např. roztomilý ďolíček pod levou půlkou
sou obraz Výkřik, ale pak jsem to rozdýchala. Jese změnil v kráter přes celý zadek, který má nadiné co to chce, je mít dobrý podklad barvy kůže
jednou rozměr Kim Kardashian. Krátké chloupky
(žádný rasismus), jenom prostě dvakrát třikrát
na rukou, které vás v zimě hřály, se teď proměniskočit do solárka, abyste hned nebyly červené
ly v hustý porost, za který by se nemusel stydět
jako rajče. Už jenom lehce opálený tón pleti vám
kdejaký brazilec. Tohle všechno tu najednou je.
ubere pár deka a ještě k tomu zakryje ty ďolíčky.
Možná si říkáte, panikařím brzy, vždyť mám
Pak vypnout hrudník, zastrčit břicho a je to. Zní to
ještě necelé dva měsíce. To je spousta času,
až moc jednoduše? Jo. Funguje to? Ano. Rada je
ne? Ano, to je pravda, tohle si říkáme každý rok,
tedy prostá. Umějte se nosit. Protože v tu chvíli, je
a jak to pak dopadne? První návštěva Žlutých
jedno, jakou máte postavu. Když víte jak s ní zalázní obnáší obvykle čtyři až šest Aperolů než
cházet, je to k nezaplacení.
se svlékneme z šatů. Při výletu na Orlík/Slapy/
A když ne? Nechci vás stresovat, ale v tu
Máchovo jezero si s sebou sbalíte pouze vodu,
chvíli vás čeká ještě hodně práce. Pro začátek
pár kousků hroznového vína a sýr a pak půl dne
se přestaňte dívat na to, že máte ještě dostatek
sledujete toužebně stánek s rychlým občerstvečasu. Nemáte. Proberte se ze zimního spánku
ním, samozřejmě zpoza nějakého stromku, nebo
a začněte se sebou něco dělat. Byla jedna znávyšší trávy. Anebo se mýlím a zrovna vy patříte
má rocková kapela Blood, sweat and tears, tu si
k těm šťastným, které když se svléknou, lehnou
vezměte pro inspiraci. Chcete být jedna z těch
si k otevřenému baru, všude chodí v bikinách,
holek v bikinách? Vypoťte krev, pot a slzy. Chcei kdyby měly projít celé Podolí, a všechna pote se schovávat za trávou a jíst smažák? Říkejte
zornost patří vám. Chlapi mají čelist dolů a něsi, že máte ještě dostatek času.
jak nápadně často se musí podrbat, vy víte kde,
Takže, uvidíme se na pláži. Já tam rozhodně
a z každé ženy/holky, která se na vás dívá, se
budu a budu vás sledovat. A víte, jak mě poznánajednou promění v Medúzu a všechny pohledy
te? V bikinách za trávou si dám párek v rohlívás chtějí proměnit v kámen. Jo, nemáte to lehku a pak se zadrženým dechem a vystrčenýma
ké. Soucítím s vámi? Ne. Protože jedna z vás nejprsama (díky bohu, že je mám poměrně okouzsem. Závidím vám? Jasně, že jo! Ať už vás matka
lující) si budu objednávat na baru Aperolek.
příroda obdarovala rychlým metabolismem, či
Na zdraví dámy.

www.sperky-afrodite.cz

MÓDA

MÓDA
JARO KONČÍ,
LÉTO KLEPE NA DVEŘE.
OTEVŘETE MU JE STYLOVĚ JAKO:
NÓBL DÁMA,
HIPPIE,
NĚŽNÁ KRÁSKA,
BOHYNĚ V PLAVKÁCH
NEBO JACHTAŘKA!
náramky Desigual,
849 Kč

kabelka
C de Cartier,
info o ceně
v obchodě
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klobouk s.Oliver,
649 Kč

náhrdelník
s tyrkysem
Marks&Spencer,
949 Kč

MÓDA

Pracovní den
v něžné eleganci
kalhoty Orsay,
949 Kč

krajkové ša

kabelka
C de Cartier,
info o ceně
v obchodě
hodinky
Clé de Cartier, info
o ceně v obchodě

3699 Kč
šaty Marks&Spencer,

sako Esprit, 2799 Kč

ty Esprit,
3399 Kč

GANT

Takko
klobouk
s.Oliver,
649 Kč
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Pinterest.com

lacláče Esprit,
2299 Kč

kimono
Marks&Spencer,
999 Kč

pončo
esprit,
1499 Kč

sukně H&M,
info o ceně
v obchodě

Víkend
s lehkou hlavou
v hippie stylu
9 Kč

e, 189

sy Le

kraťa

šátek
s.Oliver
PREMIUM,
1.699 kč

náramky Desigual,
849 Kč

vesta Lee,

Na sobotní rande
jako princezna

2699 Kč

maxi šaty
Takko, 499 Kč

49 Kč

nyfer, 5

šaty Marks&Spencer, 2999 Kč

Bogner

šaty Jen

ay, 849

šaty Ors
Kč
blůza H&M,
info o ceně
v obchodě
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maxi sukně Takko,
499 Kč

ě
o ceně v obchod
pareoLisca, info

MÓDA

Lisca

náhrdelník
s tyrkysem
Marks&Spencer,
949 Kč

tunika H&M, info o cen

ě v obchodě

plavky H&M,
info o ceně
v obchodě

Příprava
na plavkovou
sezónu

plavky Takko,
149 Kč + 99 Kč

plavky

plavky H&M,
info o ceně
v obchodě

Desig

ual, 8

49 Kč

plavky Lisca,
info o ceně
v obchodě

Jachtařka
v modro bílé
triko
Orsay,
699 Kč

šaty s.Oliver
PREMIUM,
4499 Kč

bunda
Bogner,
14500 Kč

kabelka
s.Oliver,
1399 Kč
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Kč

Pinterest.com

triko Bogner,
6300 Kč

plavky H&M,
info o ceně
v obchodě

+ 749

MÓDA

Jimmy Choo,
info o ceně
v obchodě

ELEGANCE
POHODLÍ

&

Přelom jara a léta nám dává mnoho možností, co obout
na naše nožičky. Ve dne nás sice ohřeje sluníčko, ale
večery stále ještě říkají, nohy v teple. Vyberte si z TOP
trendů, zvolíte pohodlnost, nebo eleganci?

H&M,
info o ceně
v obchodě

Jimmy Choo,
info o ceně
v obchodě

ORSAY

H&M,
info o ceně
v obchodě

Deichmann,
699 Kč

Sportalm,
Fggroup

Jennyfer,
info o ceně
v obchodě
Desigual, 1799 Kč
Pepe jeans,
Destroy,
info o ceně
v obchodě

Tamaris,
Zoot.cz
1399 Kč

Deichmann,
499 Kč

Calvin Klein, Destroy,
info o ceně v obchodě

TOSCA BLU

La Push, Zoot.cz, 1149 Kč

Deichmann,
1399 Kč
Aldo
Bodmer,
Zoot.cz,
999 Kč

SALAMANDER
Vans, info o ceně
v obchodě

foto: archiv firem, AUTOR: redakce

Gant,
Salamander,
info o ceně
v obchodě
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Vans, info o ceně
v obchodě

Esprit,
1199 Kč

Desigual,
4049 Kč

MÓDA
Lana del Rey
Takko, 149 Kč

Marks&Spencer,
649 Kč

Olivia
Palermo

SVĚT
PŘES

růžové

BRÝLE!

H&M,
info o ceně
v obchodě

A nejen růžová vládne letošním
trendům. Sluníčko už nás
krásně hřeje po celý den a tak
je nutné chránit svůj zrak!
Málokterý ochranný prostředek
je tak úchvatný jako právě
sluneční brýle. Dokáží dát
šmrnc i tomu nejobyčejnějšímu
outfitu a mohou být součástí
vaší letní image! Možností máte
spousta – pilotky, plastové
obroučky, barevná skla…
s žádnými nešlápnete vedle!

Sluneční brýle
Hout Couture, model
Cat Eye Mini, jejich
koupí podpoříte projekt
Hledamerodice.cz,
www.brylezafriky.cz
1990 Kč

Dolce&Gabbana,
Easyoptic.cz,
3670 Kč

Vogue,
Easyoptic.cz,
2050 Kč

Komono Allen,
Mall.cz, 1289 Kč

Alessandra
Ambrosio

tip

advertorial

Ve světě Easy Optic si snadno a hravě vyberete ty nejúžasnější brýle! Easy Optic nabízí
dioptrické a sluneční brýle prémiové kvality
za poloviční ceny. Jedinečné brýle můžete zakoupit v eshopu www.easyoptic.cz, vyzkoušet
v pohodlí domova díky unikátní službě, nebo
navštívit studio Jugoslávská 659/11 na Praze
2, kde vám navíc změří zrak a poskytnou prémiové poradenství.
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Trinity de Cartier, 21 700 Kč

Ray Ban,
Easyoptic.cz,
3540 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Orsay, 249 Kč

MÓDA

„Byl pozdní večer – první máj
– večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky….“
Karel Hynek Mácha, Máj

šaty TOP SHOP,
1499 Kč,
čelenka Takko,
119 Kč
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košile TOP SHOP 999 Kč,
kraťasy TOP SHOP 999 Kč,
náhrdelník Takko 349 Kč

1

Příběh začal na symbolickém
místě, přesně tam, kde se
zamilovaní scházejí a stvrzují
své city polibkem. Ona
začtena do příběhu dvou
zamilovaných lidí sní, jaké by
bylo konečně nalézt tu svou
lásku.

22
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2

Když se prochází pod rozkvetlými
stromy, ještě neví, že v dáli si jí láska
právě našla. A tak to přesně bývá,
když si něco moc přejete a usilovně
na to myslíte… nějakým magickým
způsobem se to stane.
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ONA:
top TOP SHOP 1990 Kč,
džíny Takko 799 Kč,
kabelka TOP SHOP 999 Kč,
boty TOSCA BLU 2800 Kč
ON:
sako TOP SHOP 2499 Kč,
kalhoty ESPRIT 1699 Kč,
pásek Takko 249 Kč

MÓDA

ONA:
svetr TOP SHOP 1799 Kč,
kraťasy ESPRIT 849 Kč,
sandály Deichman 549 Kč
ON:
košile ESPRIT 1499 Kč,
kraťasy ESPRIT 1499 Kč,
obuv FILA Deichmann 699 Kč

3

První setkání bylo rozverné,
zábavné a jiskření bylo cítit
na míle daleko.
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4

Čím více času trávili společně,
věděla, že už to jinak nechce.

ONA:
top TOP SHOP 999 Kč,
džíny Takko 799 Kč, klobouk
Takko 249 Kč
ON:
košile ESPRIT 1499 Kč,
kraťasy ESPRIT 1499 Kč
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ONA: šaty Takko 449 Kč,
čelenka TOP SHOP 499 Kč,
sandály Deichmann 349 Kč
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5

Romantická láska si
žádá romantické činy…
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6

Plánování první společné
cesty byl další krok
k novým zážitkům.
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ONA:
top Takko
349 Kč
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7

A tak se s ním vydala
na společnou cestu, ale
věděla, že je to jen začátek
jejich společné cesty životem.

ONA:
triko Takko 179 Kč,
kalhoty ESPRIT 1499 Kč,
klobouk TOP SHOP 999 Kč,
obuv TOSCA BLU 3100Kč,
brýle TOP SHOP 499 Kč,
kabinové zavazadlo
RIMOWA z kolekce Limbo,
polykarbonát a hliník,
objem 34 litrů,
cena 14 290 Kč
ON:
triko Takko 219 Kč,
kalhoty ESPRIT 1699 Kč,
obuv Deichmann 349 Kč,
kabinové zavazadlo
RIMOWA z kolekce
Bossa Nova, polykarbonát
a kůže, objem 32 litrů,
cena 21 790 Kč
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8

A to byl příběh jedné
ženy, o májovém
zamilování, z kterého
byla velká láska,
protože bez lásky to
zkrátka nejen v máji,
není ono!
Přejeme lásku všem!

modelka: Gabriela Janyševa,
Bohemia Model
model: Daniel Černoch
fotograf: Roman Nguyen
make-up: Kolca Lukovye
styling: Alena Kalašová,
Michaela Kostelníková
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tip

Co k tomu?
Tělový šperk!
H&M, 499 Kč

Intimissimi,
699 Kč

H&M,
249 Kč

TRIANGLE
Rafinovaná
a sexy,
přesto něžná!

LACE

BRA!

Krajka je sexy a něžná zároveň.
Trojúhelníčková podprsenka
z průhledných materiálů
je pro jaro a léto to pravé.
Konečně něco pro méně
objemné hrudníčky, velikost
zde není žádoucí, vyhlaste
válku pus-upkám, vyzdvihněte
svou přirozenou krásu.

La Perla,
info o ceně
v obchodě

Pieses Emilia,
Zoot.cz,
449 Kč

TOP SHOP,
info o ceně
v obchodě

TOP SHOP,
info o ceně
v obchodě

Marks&Spencer,
info o ceně
v obchodě

Lisca,
info o ceně
v obchodě
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FOTO: archiv firem, www.pinterest.com AUTOR: redakce
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BLOGERSKÁ SCÉNA

DANČA HÁJKOVÁ,

aneb

KDYŽ CHcETE

HUBNOUT,
NECHYBUJTE!
Dnes jsme zvolili trochu netradiční
blogerku – není to totiž blogerka
v pravém slova smyslu. Dana je
majitelkou fitness centra v Kladně,
osobní trenérka a autorka populárního
e-booku Nechci chybovat – svého
ČASU a TĚLA si vážím. Na sociálních
sítích je velmi oblíbená a to především
pro své rady a fotografie proměn, při
jejich dodržování.
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Dančo, jak byste sama sebe charakterizovala? Představte se nám.
Jedním slovem asi nezmar. Jsem závislá na pohybu už od útlého věku, kdy
mě naši museli dávat na různé sportovní kroužky, aby trošku utlumili mou hyperaktivitu. No dopadlo to jen tak, že jsem byla ve stále větší a lepší kondici
a museli mi víc a víc „nakládat“.
Baví mě všechen druh pohybu a je jedno, jestli je to procházka nebo ultramaraton v horách, acroyoga s manželem nebo lezecká stěna, pole dance
nebo zumba, baví mě prostě všechno a stále se potřebuji učit nové věci. Momentálně mám zálusk na kiteboarding.

Jak vznikl nápad, rozvést své podnikání do on-line světa? Napsala jste
e-book který je velmi úspěšný… Jaký byl postup vaší kariéry?
Příručka Nechci chybovat, která je jak ve formě e-booku, tak v tištěné verzi
byla vlastně jen taková pomůcka, která směřovala jen k mým klientům. Sepsala jsem pro ně rady, aby se mě stále dokola neptali na to stejné a pak
mého manžela Lukyho napadlo, proč to vlastně nerozšířit dál. Dál už se to vše
rozjelo samo, nicméně bez Lukyho podpory, který se o vše stará „v zákulisí“,
aniž je vidět, bych nezvládla vůbec nic. On je mou technickou podporou, zákaznickým servisem, manažerem, grafikem a zařizuje další a další věci.

Takže ve všech směrech spolupracujete s manželem Lukášem? Točíte
i společně videa apod… jak vám to funguje, nenarušuje to vaše manželství?
Tato otázka hezky navazuje na mou předchozí odpověď. Funguje nám to velice skvěle, a když si vzpomenu, že mi kartářka před 7lety vyložila, že spolu
máme podnikat, že jsme tu pro to a pro sebe stvoření, tak jsem tomu vůbec
nevěřila! A teď mohu říct, že náš vztah to jen víc a víc utužuje a každým dnem
jsme snad šťastnější. Oba dva jsme ve znamení lva, takže by jeden řekl, že
o dominanci není mezi námi nouze, ale naštěstí je to pro nás výhodou, protože když je jeden se silami u konce, druhý to vezme vše do svých rukou a zase
jedeme na plné obrátky.

Máte fantastickou postavu… vděčíte za to dřině?
Jé, děkuji za kompliment. Určitě je za tím spousta hodin každodenního pohybu, bez toho to prostě nejde, a protože já jsem docela mlsoun, tak o to
víc se musím hýbat. Na druhou stranu jsem si splnila svůj sen a můj koníček
mě vlastně živí, takže když spojíte pohyb, který vám nese finance, tak to jde
zase o dost lépe a nenechá vás to polevit. Možná ale není tak důležité každý
den dřít hodiny ve fitku, jako hýbat se po celý den. Není nic horšího, než když
sedíte 8h v kanceláři na zadku, jezdíte všude autem a pak to jdete strhnout
na 2 hodiny týdně na běhací pás…i když samozřejmě zlaté, když to jinak nejde. Pokud to ale jde, vždycky doporučuju hýbat se po celý den. Já se snažím
chodit všude pěšky, do schodů běhám, a když mám shon, tak si dám pěkně
poklus.

autor: Mgr. Alena Kalašová, foto: archiv Dany Hájkové

Téma vašich rad a příruček je především zdravá strava, je opravdu strava
to nejdůležitější? Pokud budu třikrát týdně cvičit a obědvat svíčkovou se
šesti, pít limonády a jíst dorty, podaří se mi i tak vyrýsovat břišní svaly
jako vám?
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Říká se, že strava je 90% štíhlé postavy a určitě, když budete držet jídelníček
hodně striktně a nebudete se hýbat, tak budete štíhlá. Ale vyrýsované bříško
tam bez cvičení nebude. Pokud ale nebudete držet stravu vůbec a budete
cvičit jak diví, tak se k pěkné postavě dopracovat úplně nemusíte. Já osobně,
když si chci třeba dopřát nějaký prohřešek, třeba formou dobré palačinky
s čokoládou, tak tomu obětuji třeba hodinu nějakého pořádného pohybu. Pozor ale na to, že já každý den nachodím cca 8000 kroků, což se někomu, kdo
má sedavé zaměstnání nemusí vždy podařit.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mé nejoblíbenější jídlo je rajská omáčka od mé babičky s plným talířem těstovin
a hned v závěsu sladké knedlíky s borůvkami. V obojím je ale tolik cukrů, že si to
dopřeji opravdu jen výjimečně, většinou při nějaké vysokohorské túře.

Danča připravila speciálně pro
POSH čtenářky několik rad,
na co si dát pozor při přípravě
na plavkovou sezonu:

1

Mít štíhlou postavu není otázka jednorázové diety, držení nějaké hladovky nebo šílené detoxikační kúry. Je to
životní styl, a pokud chceme být štíhlé
natrvalo, musíme změnit své stravování
na věky věků. Přijměte to a najděte si
svou cestu, jak to pro vás bude nejjednodušší a jděte si po ní pomalými, ale
jistými krůčky. To, že budete měsíc jen
na zelenině a semínkách, shodíte 10kg
a pak se zase začnete přejídat nezdravými věcmi a mlskami, z vás fitnessku
opravdu neudělá!

2

Začněte koukat na složení potravin. Jedna z nejdůležitějších věcí,
když chceme hubnout, je, abychom
si uvědomili, co vlastně konzumujeme a z čeho to je. Na internetu
jsou různé zdroje, aplikace a databáze, kde si vyhledáte danou potravinu a hnedka víte, kolik je tam
bílkovin, sacharidů, tuků a třeba
vlákniny atd. Používejte je a učte se.
(např. www.kaloricketabulky.cz)

3

Nebojte se tuků. Mnohem větší
hrozbou při hubnutí než stále zmiňované tuky, jsou sacharidy. A bohužel ne všechny výrobky označované
slovy light a nebo odtučněné atd. jsou
právě tou správnou volbou při udržení
si linie. Nejhorší jsou skryté cukry v rádoby zdravých věcech, jako jsou jogurty, lipánky a ochucené tvarohy nebo
třeba různé fitness lupínky a müsli.
Celkově se zkuste zaměřit na větší
příjem bílkovin, tuky nehroťte a pokud
zjistíte nadměrný přísun sacharidů,
tak je koukejte hezky omezit 

4

Kdy mám tedy co jíst? Obecné pravidlo pro celý den, které já dodržuji
je ráno klidně větší příjem sacharidů,
a pokud jsme zvyklí na nějaké neřesti třeba sladké pečivo, tak maximálně ke snídani, protože potřebujeme
spoustu energie do celého dne. Svačina a oběd dle chuti a možností, jen
se vyhýbáme smaženým jídlům, tučným masům a třeba kynutým knedlíkům. Odpoledne už ubíráme sacharidy, resp. baštíme je hlavně ve formě
zeleniny a k tomu hromadu bílkovin (maso, vejce, tvarohy, šmakoun,
sýry…). Denně snězte 5-6 jídel.

BLOGERSKÁ SCÉNA
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5

Jak se zbavit chutí na sladké? Jednoznačně detoxikací nebo odkyselení organismu! Ať už ve formě bylinkových čajů nebo třeba
zelených potravin, jako je ječmen či chlorella. Tělo totiž upozorňuje
na to, že jste zaneřáděni plísněmi a bakteriemi v trávicím traktu.

6

Pijte co nejvíce čisté vody. Pokud ji nepozřete jen tak, vymačkejte
si do ní citron nebo si udělejte třeba mátový ledový čaj, kdy mátu
přelijete vařící vodou a necháte vychladnout a pijete i za studena.
Největším průšvih je konzumace sladkých limonád, ochucených vod
či různých džusů. Je tam opravdu obrovské množství bílého cukru
nebo nezdravých umělých sladidel.

7

Alkohol a hubnutí. Jednoduchá odpověď! Alkohol k hubnutí opravdu nepatří. Maximální přípustné množství je 0,2 dcl vína denně
a jedno malé pivo. Víc ani ťuk! Jinak pápá ploché bříško.

FOTO
KLIENTKY
Po
3. 1. 2015

8

Otázka, co mám asi dělat, když držím dietu a přitom mě čeká
oslava narozenin mé tetičky z desátého kolene, mě úplně ubíjí!
Naprosto nevím, co na to říct. Prostě buď chci být fit a štíhlá nebo
nechci. Na každé oslavě se většinou najde kus libového masíčka
a k tomu zelenina, takže je to jen otázka vůle. Ale zase když to bude
jedna oslava za dva měsíce, tak si určitě můžu dopřát i nějaké ty
hříchy.

9

Na závěr jedna rada nad zlato pro maminky s dětmi. Nedojídejte
po svých miláčcích! Ono se to nezdá, ale když vaše ratolest z každého svého chodu půlku nezbaští a vy se rozhodnete to dorazit,
aby se to přeci nevyhodilo, tak se to může pěkně odrazit i na vaší
postavě. Schválně si to spočítejte, kolik toho sníte ke své porci navíc.

Více o Danče a jejím e-booku se dozvíte
na www.nechcichybovat.cz nebo na www.dancahajkova.com,
sledovat můžete její rady také na Facebooku.
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KOSMETIKA

KRÁSA
PŘIPRAVTE SE
NA LÉTO!
Léto je před námi a proto je nejvyšší čas
na řádnou beauty přípravu. Všeobecně
platí – nechte vyniknout svou přirozenou
krásu a zvýrazněte své přednosti!
S takovým pravidlem nešlápnete vedle
v žádném roční období.

BVLGARI AQVA
DIVINA EdT 65ml,
2 455 Kč

HIGH SHINE
LIP PENCIL IIII
od MARIONNAUD,
369 Kč
Crème
Puff Blush
Max Factor,
309 Kč
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KRÁSA

Hladká a jemná pleť
svádí po doteku
Hladké a jemné pokožky docílíte nejlépe peelingem. Na dalších stránkách máte unikátní návod
na jílový domácí peeling. Pokud jste na samovýrobu příliš pohodlná, sáhněte třeba po produktu
Silky Body Scrub od Matis a vezměte si na pomoc peelingovou rukavici.

Peelingová rukavice,
Bozskamydlarna.cz, 75 Kč

Body
Scrub
Matis,
1090 Kč

St. Moriz
Samoopalovací
pěna Dark, 249 Kč,
www.stmoritz.cz

Barva jako z Karibiku
Předběhněte všechny ostatní a předopalte se
zdravě! Solárium ani přímé slunce není pro naší
pleť to pravé. Zdravá alternativa pro bronzovou
pokožku je samoopalovací kosmetika St. Moriz.
Z vlastní zkušenosti můžeme dát všechny palce nahoru! Na výběr máte z několika druhů přípravků, pěny, gelu, mléka pro postupné opálení.
Všechny produkty krásně voní a dodají přirozenou a dlouhotrvající barvu. Pro bezchybnou
aplikaci použijte rukavici, která zaručí, že budete přípravek nanášet rovnoměrně. Nanášejte
ideálně po peelingu celého těla. Lokty, kolena,
ruce a nárty natřete nejdříve hydratačním krémem, zabráníte tak tmavšímu zabarvení v místech s hrubší kůží. Vaše opálení bude dokonalé
a vydrží až 14 dní.

Vlasům
dejte volnost
Maximálně je u hlavy
efektně spleťte

Aplikační rukavice
St.Moriz 139 Kč,
www.stmoritz.cz

Dokonalá pedikúra
do sandálků
Dny, kde jsme skrývaly své sexy nožky v uzavřených
botách, jsou pryč. Sandálky si žádají dokonalou pedikúru, a proto ji nepodceňte. Začněte teplou lázní, nejlépe s přídavkem soli, odstraňte ztvrdlou kůži pomocí
pemzy a upravte nehtíky. Nakonec jim dejte barvu,
ideální pro to bude kolekce Garden Party, obsahuje
šest půvabných pastelových odstínů inspirovaných
květinovou zahradou: Jasmin, Begonia, Hortensia,
Freesia, Petunia a Iris. Seženete je exklusivně v prodejnách Fann. Abyste byla absolutně dokonalá, slaďte
k tomu i manikúru.
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Laky
na nehty Mavala,
parfumerie Fann

Vulkanická
přírodní pemza,
Bozskamydlarna.cz,
79 Kč

KRÁSA

Pokud se pro dobrou
barvu nechcete štípat
do líček, vyzkoušejte
Crème Puff Blush
Max Factor, 309 Kč

Pokud nedáte
bez make-upu ani
ránu, zvolte takový,
který nezatíží vaši
pleť. Dlouhotrvající
minerální make-up
Giordani Gold
Mineral Foundation,
Oriflame, 249 Kč

Pleť jako políbená
sluncem bude díky
pudru Terracotta terre
d’été od Guerlain, který
můžete použít i na dekolt
a oblast paží. Exklusivně
v parfumeriích Sephora
za 1370 Kč

Řasy zvýrazněte řasenkou
WAVE MASCARA
od MARIONNAUD, 399 Kč

Make-up lehký
jako ranní rosa
s polibkem
slunečního
paprsku
Denní líčení by mělo být jednoduché
a nenucené. Jak už bylo řečeno, zvýrazněte své přednosti a nechte vyniknout svou přirozenou krásu.

A to nejlepší nakonec
– rozjasněte pleť
multifunkčním a dokonalým
produktem Mary-Lou
Manizer, theBalm, 499 Kč

autor: redakce, foto: archiv firem, www.pinterest.com

Naneste jemný stín na horní víčko, v ohybu
použijte tmavší, vystínujte a obtáhněte i dolní
konturu. Do vnitřního koutku dejte trochu
třpytu. Dokonalá k tomu bude paletka Nude
Tude od theBalm za 819 Kč, my ji milujeme
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Ještě správná vůně a můžete
vyrazit létu vstříc

Rty budou mít šťávu
se rtěnkou HIGH
SHINE LIP PENCIL IIII
od MARIONNAUD, 369 Kč

HUGO BOSS
JOUR EDP
LUMINEUSE
50 ml, 2 099 Kč

BVLGARI AQVA
DIVINA EdT 65ml,
2 455 Kč

KRÁSA

diy

Vyrobte si

PŘÍRODNÍ
PLEŤOVOU MASKU
A PEELING!
Pokud preferujete přírodní kosmetiku a ještě si ráda
hrajete, není nic jednoduššího než spojit příjemné
s užitečným. Jako hlavní ingredience slouží bílý jíl,
s kterým si můžete hrát a vytvářet nejrůznější kombinace.
S naším návodem si vyrobíte účinný peeling a pleťovou
masku čistě z přírodních zdrojů a za pár kaček!

Budeme potřebovat:
maska – základní báze
●	Bílý jíl
●	olivový, nebo jiný přírodní olej

(např. Weleda, Nobilis Tillia)

●	100 % esenciální olej levandule

(Saloos, od 80 Kč)
●	100 % esenciální
olej Tea Tree
●	voda

40

Postup: PEELING
peeling
●	základní báze na masku
●	cukr
●	jedlá soda
●	voda

Při péči o vaši pokožku je dobré začít
peelingem. Odstraníte tak odumřelou pokožku
na obličeji a maska pak bude mít větší efekt.

1

Nejdříve smícháme
suché ingredience.
Do misky vložte 2 čajové lžičky prášku z bílého jílu. 1 čajovou lžičku
jedlé sody a cukru. Vše
promíchejte metličkou.

KRÁSA

Postup: maska

Postřeh

autor: Mgr. Alena Kalašová, Bc. Silvie Cacková, foto: archiv redakce, archiv firem, www.shutterstock.com

Bílý jíl – 100 % český bílý jíl, nebo
také Kaolín, obsahuje přírodní sedimentární horniny, je bohatý na minerály, stopové prvky, železo, zinek,
křemík, hořčík, draslík, vápník. Lze
ho využít jako pleťovou masku pro
všechny typy pleti. Pleť neuvěřitelně
vyživuje a navrací ji svěžest a hebkost. Odstraní všechny nečistoty
a při pravidelném užívání zlepšuje
stav pokožky.

Když je vaše pleť hebká a září,
dodejte ji porci výživy navíc
prostřednictvím masky. Maska
se připravuje stejně jako peeling,
pouze vynecháte cukr a sodu.

1
2

Do misky vložte 2 čajové lžičky
bílého jílu.

Přidejte 1 čajovou lžičku oleje. Nyní je na řadě výživa,
proto můžete sáhnout i po kvalitnějším oleji, arganovém, mandlovém, nebo růžovém. Olivový
však postačí.

3

Přidejte ½ lžičky vody a vytvořte kaši. Konzistence nesmí
být příliš tekutá, ani pevná, pokud
je tuhá, přidejte pár kapek vody,
pokud tekutá, trochu jílu.

2

Do směsi pomalu nalévejte 1 lžičku
olivového oleje a míchejte, až se vytvoří kaše. Konzistence nesmí být příliš
tekutá, ani pevná, pokud je tuhá, přidejte
pár kapek vody, pokud tekutá, trochu jílu.

4

Přidejte esenciální olej dle potřeb své pleti, levandulový nebo
Tea Tree, 2 kapky, zamíchejte.

3

Nakonec můžete peeling vylepšit několika kapkami 100 % esenciálního
oleje, pokud máte pleť normální, nebo suchou použijte levanduli, má pozitivní účinky na pleť i na vaši psychiku. Kromě toho
budete nádherně vonět. Pro problematickou pleť je nejvhodnější Tea Tree, který
má antibakteriální a hojící účinky. S množstvím opatrně, budou stačit 2 kapky.

5

Masku naneste štetcem nebo
prsty na pleť, vynechte oblast
kolem očí a rtů. Nechte působit
cca 10 min a po té masku jemně
smyjte. Můžete si pomoci mořskou kosmetickou houbou, která dodává pleti minerální látky
a jód. Je skvělá i na odličování!

4

Bílý jíl lze použít i samostatně
pouze s vodou. Když budete
kreativní, můžete vytvářet různé
kombinace. Zkuste ho třeba smíchat s jogurtem, nebo rozdrceným avokádem. Vaší fantazii se
meze nekladou!

Nyní můžete peeling aplikovat. Na odlíčenou a navlhčenou pleť naneste pastu
a krouživými pohyby masírujte na obličeji
a dekoltu. Vynechte oční okolí a rty. Pro
výraznější účinek můžete použít peelingové kolečko z přírodní lufy. Peeling provádějte asi 1 minutu a smyjte vodou.

advertorial

Chcete být božská?

Peelingové
kolečko z lufy,
Bozskamydlarna.cz,
20 Kč

Pak vyzkoušejte ručně vyráběnou přírodní
kosmetiku a wellness doplňky z Božské mýdlárny. Najdete u nás tradiční mýdla s bylinkami, balzámy na rty, šumivky do koupele,
pleťové masky. Pro vaše domácí lázně se budou hodit mořské houby, pemzy a lufy.

Odličovací minerální
mořská houba,
Bozskamydlarna.cz,
59 Kč

Navštivte nás na
www.bozskamydlarna.cz
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Bílý jíl,
Bozskamydlarna.cz,
75 Kč

100 % esenciální
olej Tea Tree,
Saloos, od 80 Kč

KRÁSA

NĚKDO
TO RÁD

blond!

Málokdo si uvědomuje, jak je život blondýnky
komplikovaný. Žena s blond vlasy se musí
neustále vyrovnávat s narážkami na její
inteligenci, poslouchat hloupé a na pravdě
se nezakládající vtipy, bojovat s brunetkami
a komplexem z dokonalé panenky Barbie.
My blondýnky si však o sobě myslíme,
že jsme jemné, inteligentní bytosti, které
většinou v pánské společnosti budí pozornost.
Vzpomeňme na nejvýznamnější sex idol
– blondýnku Marylin Monroe, byla by
ikonou s tmavými vlasy? Jistěže ne!
Rosie Huntington-Whiteley

T

a nejkomplikovanější věc v životě blondýnky je právě barva
jejích vlasů! A teď nemyslíme
ty, které mají ten dar od přírody, ale ty, co si musí pomáhat nemalým množstvím peroxidu
a nezbytným zásahem kadeřnice. Jedna
taková odbornice na blond odstíny je
kadeřnice Markéta Zvoníčková, ze Salonu Monami, který sídlí v Praze v Karlíně.
Jaké jsou nejčastější problémy blond
vlasů? „Jedná se především o samotnou barvu a kvalitu vlasů. Blondýnky
se potýkají s nežádoucími odstíny žluté,

oranžové, vlasy jsou poškozené, suché,
odpadávají.“
V dnešní době existuje mnoho blond
odstínů a samozřejmě jsou zde i sezónní trendy. Melíry, platinová blond, ombre
apod. Každá správná kadeřnice by své
klientce měla s vlasy umět poradit a vybrat nejvhodnější barvu a techniku provedení. „Konzultace s klientkou je základem spokojeného výsledku pro obě
strany. Musím zákaznici nejdříve poznat,
vytvořit si důvěru a s vlasy se seznámit.
Následná práce je velmi individuální záležitost. Nejvíce mých klientek požaduje

I když si myslíme, že vtipy o blondýnkách vymýšlejí
brunety, i nás občas rozesmějí. Tak se pobavte na svůj
vlastní účet.
Do kavárny přijde brunetka a blondýna. Brunetka
objednává u číšníka: „Pane vrchní, přineste prosím dvě
kávy.“
Blondýnka přitaká: „Máš recht, já si dám taky
dvě.“

ré když mluvíte pravdu pípJe jedno kouzelné zrcadlo, kte
át. Přijdou k němu bruneta,
ne 1 x, když lžete tak vícekr
ídá „Já si myslím, že jsem
zrzka a blondýna. Bruneta pov
povídá, „Já si myslím že jsem
nejkrásnější“. „Píp“. Zrzka
povídá, „Já si myslím...“
nejchytřejší“. „Píp“. Blondýna
„Pípípípípípí“.
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Kartáč pro dokonalé
a šetrné rozčesávání
vlasů, Tangle Teezer
Compact Purple
Dazzle, Mall.cz, 219 Kč

přirozený blond odstín, kterého lze nejlépe dosáhnout melírem a následným
tónováním.“ Při kvalitním provedení vydrží přirozený blond melír až 3 měsíce.
Pak je potřeba odrosty dobarvit. Cena
za takový účes se v lepších kadeřnictví
pohybuje kolem 2500 Kč.
Dosáhnout přirozené a kvalitní blond
barvy není pro kadeřnici v salonu leckdy
jednoduchá záležitost. Když přijde žena
s nebarvenými světlejšími vlasy, po melíru a tónování bude výsledek většinou
perfektní. Oproti tomu klientka, která se
barví barvami pro domácí použití, nebo

Péče pro melírované
vlasy Lumino Contrast,
L‘oréal Professional,
maska od 220 Kč,
šampon od 180 Kč

KRÁSA

Blake Lively

Fialový šampon
proti žlutým
odstínům blond
barvy, Cotril,
213 Kč

Ochranný
stylingový
nesmývací sprej
proti žáru HairX,
Oriflame, 149 Kč

Známé krásky
a jejich dokonalá blond

autor: redakce ve spolupráci s Markétou Zvoníčkovou ze salonu Monami, foto: Roman Long Nguyen, archiv firem, www.pinterest.com

Cara Delevigne
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Kate Hudson
Reese Witherspoon

Vlasový olej Elixir
Ultime, vyživuje,
dodává lesk
a chrání před
vnějšími vlivy,
Kérastase, 681 Kč

Kim Kardashian

po nešikovné kadeřnici, trvá déle času,
než se vlasy dají do pořádku. Většinou
jsou takové vlasy suché, polámané, slabé, několikabarevné nebo žluté. Právě
nažloutlé odstíny jsou u blondýnek problém. Zamezení toho jevu lze dosáhnou
právě tónováním, což některé kadeřnice
nedělají.
„My Středoevropané, máme přirozenou barvu středně hnědou, s nádechem
takové „myšiny“, tento teplý pigment
se odbarvuje většinou do žluta, která je
na barevné vlasové škále před bílou. Nevhodný postup, který některé kadeřnice
používají je melírování nebo odbarvení
např. 12% peroxidem, kterým se bílé barvě

Postřeh
Když máte melír a chcete celistvou barvu,
třeba platinovou, je to problém, protože se
tmavé pramínky odbarví až ve chvíli, kdy se
ty světlé ničí. Když jste bruneta, co se barví
na tmavo, dostat přirozený blond odstín bez
nádechu žluté je také velice těžké. Protože
vlasy se musejí postupně odbarvovat, jdou
od tmavě hnědé, přes vínovou, oranžovou
a žlutou. Až v poslední fázi lze vlasy dotónovat na požadovaný odstín. Je to běh
na dlouhou trať a při šetrné péči to trvá
i rok. Proto pro je pro nás záhadou blond
barva Kim Kardashian. Předpokládáme,
že musela sedět v kadeřnickém křesle několik hodin a její vlasy budou velice narušené.

KRÁSA

vzdáleně přiblíží, ale vlasy jsou velmi narušeny. Klientka následně začne používat
běžnou vlasovou kosmetiku z drogerie
a díky ní a vnějším vlivům vlasy žloutnou
a jsou jako chemlon. Já používám 6%
peroxid, ten proniká dovnitř vlasu a naruší zrna melaninu (vlasový pigment) a vlas
zesvětlí. Následně nanesu 3% tónovač,
neboli přeliv, který zrno opět zacelí a barvu doladí. Vlasy jsou odbarveny šetrněji,
jsou lesklé, hladké a výsledek je nesrovnatelný. Tónovač funguje i jako ochrana
před žloutnutím v budoucnu.“
Pro každé barvené vlasy je nejdůležitější péče. A tu nejlepší péči vlasy
dostanou z profesionální vlasové kosmetiky, která je vyživí a dodá jim lesk.
Každá žena by měla mít ve své koupelně šampon, kondicionér, masku, bezoplachovou péči s termální ochranou,
případně olej na suché konečky. „Šampon nemusí být extrémně kvalitní, slouží
především pro čištění vlasu. Důležitý je
kondicionér a termální ochrana. Existují

také šampony fialové, které dokáží neutralizovat žlutý nádech, lze ho přidat
kapku do každého mytí nebo jednou
za čas umýt vlasy jím. Nevýhoda je, že
vlasy vysušuje, proto s ním opatrně.
Vlas je tvořen ze šupin, má podobnou
strukturu jako třeba šiška. Šampon má
zásadité pH, které šupiny otevře a vlas
čistí. Pak je nutné ho opět zavřít, aby byl
hladký, k tomu je kondicionér s kyselým
pH. Výrobky dva v jednom, proto nedoporučuji. Maska, která obsahuje výživové látky, minerály nebo vitamíny, funguje
na stejném principu jako kondicionér ale
zavírá vlas pomaleji, ten má čas všechny
účinné látky vstřebat. Doporučuji masku
používat tak 1 x za 3 mytí, po častějším
použití by mohla vlasy zatěžovat. Také
je důležité se chovat k vlasům opatrně,
když jsou mokré, kvalitní kartáč s měkkými štětinkami vlasy nepoláme. Termální ochrana před foukáním nebo žehlení vlas chrání, vysoké teploty nejsou
pro odbarvený vlas žádoucí.“

Blond proměny salonu MONAMI

Vlasy před proměnou měly nádech do žluta, velký odrost, byly polámané a měli suché konečky.
Kadeřnice Markéta na odrost aplikovala melír a dotónovala do přirozené barvy, ošetřila vlasy péčí
pro poškozené vlasy a oživila střihem konečků.

salon Monami, Březinova 27, Praha 8
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Spokojené zákaznice salonu Monami:

KOSMETIKA

KRÁSA
ZÁZRAČNÉ
PŘÍRODNÍ
OLEJE
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Zázračné
přírodní

oleje

Co
si před
stavíte pod
pojmem olej? Když
jsem tuto otázku vyhlá
sila v redakci, dámy na mě
pokřikovaly… „smažení řízků,
zadřený motor, olivový olej, olejová
masáž, olejový zábal na vlasy“…Oleje
jsou pro většinu z nás běžnou součástí živo
ta, setkáváme se s nimi v kuchyni, garáži
(ty skvrny z motorového oleje na zemi co ne
jdou umýt) a samozřejmě v kosmetice. Když
jsme přípravky začaly testovat, nevěřily
ajemství síly přírodních olejů jakoby na nějaký čas bylo
jsme vlastním očím, co tyto zázraky
zapomenuto, ale jak to tak bývá, trendy většinou nehlás pletí dokáží. Krémy z drogerky
sají nic nového, a tak se opět vracíme k matičce přírodě
a pečujeme o sebe tak, jako naši předkové. Přírodní olejookamžitě letěly do koše a my
vou péči o tělo využívají ženy po staletí. Pro Maroko je typický arganový olej, filipínské ženy nedají dopustit na olej kokojsme nyní doslova ole
sový a francouzky na levandulový. Už Kleopatra byla známa svými olejovými
jomaniačky.
koupelemi, které ji dělaly stále tak krásnou. Přírodní rostlinné oleje jsou základem

T

pro další výrobky z řad přírodní kosmetiky například krémů, balzámů a také přírodních mýdel. Vyrábí se mícháním olejů jako kokosového, palmového nebo olivového.
V kombinaci s dalšími účinnými látkami z bylinek a dalších přírodních produktů tvoří
účinné kosmetické prostředky, které bychom měli zařadit v péči o naše tělo. Oleje obsahují mnoho zdraví prospěšných látek a mají blahodárné účinky na naši pokožku. Je to
především díky složení, které je podobné přirozenému filmu naší kůže. Molekuly olejů
proniknou do pokožky a působí tak do hloubky. Přírodní a bio kosmetika se u nás stále
více rozšiřuje. Pro ty nejkvalitnější produkty není potřeba chodit nikam daleko, Česká
republika se může pyšnit fantastickými výrobci, kteří používají jen ty nejkvalitnější suroviny a při výrobě zachovávají šetrné postupy.

S olejem pod sprchu
Sprchové, nebo také hydrofilní oleje přirozeným způsobem jemně smývají nečistoty z našeho
těla, aniž by narušily přirozený kožní film pokožky. Olej použijete jako jakékoliv mýdlo. Smícháním s vodou vytvoří příjemnou emulzi, která pokožku vyčistí. Ta zůstane hydratovaná, čistá,
vláčná a provoněná. Díky přidaným esenciálním olejům může produkt působit i na celkovou
harmonii. Pronikají až ke krevním vlásečnicím a do celého organismu. Česká značka Nobilis
Tillia vysvětluje rozdíl mezi chemickými mycími prostředky s obsahem tenzidů a dalších agresivních látek, které způsobují nežádoucí efekt. „Přílišné odmašťování pokožky způsobuje
její dehydrataci a přesušená pokožka je pak živnou půdou pro výskyt dermatitidy, lupénky
a ekzémů. Používání hydrofilních mycích olejů je účinnou prevencí proti těmto kožním onemocněním, obsažené éterické oleje zároveň posilují imunitu a každodenní očista se tak stává
plnohodnotným ozdravným procesem“ Na stejném principu fungují i hydrofilní odličovací oleje. Které efektivně odstraní i voděodolný make-up. Stačí nanést několik kapek na navlhčený
odličovací tampon a líčidla setřít.
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Naolejovaná hříva
Vlasové oleje najdete v běžných řetězcích,
ale je potřeba být obezřetná. Většina z nich
může obsahovat silikony, barviva a parfémy,
které našim vlasům příliš neprospívají. Oleje přírodní se používají v malém množství.
Na roztřepené konečky pomůže ten z meruňkových nebo hroznových jader a rozmarýnový zase na podporu růstu. Přírodní vyživující
oleje vlasy ošetřují, dodávají jim lesk a pomohou při rozčesávání. Jednou za čas můžete
olej použít i jako masku. Ideální je na to kokosový, ten je přímo univerzální pomocník.
Na tělo, rty, ruce, milovníci zdravé stravy jistě používají i kuchyni, především jako základ
pro fit, raw nebo cizokrajná jídla. Když si rovnoměrně nanesete kokosový olej na své vlasy, budete k nakousnutí i vy. Nechte působit
30 minut a po té důkladně smyjte, zbytkový
olej může vlasy zatěžovat.

Na tělo, pleť i pro smyslnou masáž
Oleje jsou vhodné na každý typ pleti. Lze je používat jako každodenní i pěstící péči
a nahradí i krém. Typickými oleji pro obličej jsou mandlový, jojobový nebo arganový. Není třeba bát se ani pocitu mastné pokožky, je jen potřeba vybrat vhodný
produkt a nechat přípravek dostatečně vstřebat. Oleje se lépe vstřebávají do jemně navlhčené pleti. Pro intenzivnější péči lze zvolit i různé kůry, séra a ampule se
směsí vzácných a nejkvalitnějších olejů, které se aplikují většinou na noc. Z vlastní
zkušenosti víme, že taková péče je viditelná již po jednom použití. Pleť se revitalizuje, je vyživená, vyhlazená a nádherně voní.
Tělové oleje lze použít místo klasického tělového mléka. Řekněme si upřímně
dámy, co je více sexy, než vyjít z koupelny voňavá, jemně naolejovaná a v lehkém
župánku projít kolem vašeho milého, který kouká na fotbal. Ve chvíli, kdy si získáte
jeho pozornost, přichází na řadu další specialita. Tou jsou tělové oleje, nebo také
masážní se speciální kombinací éterických vůní. Když se vám váš drahý podvolí,
není nic lepšího než použít masážní olej Tantra nebo Erotika a klouzat po jeho zádech celou vahou svého těla.

Aromaterapie
Těkavé vonné esenciální látky, destilované z přírodních silic rostlin ovlivňují náš organismus, působí na psychiku a emoce. Při vhodné kombinaci lze díky nim působit
i na potřeby naší pokožky. Není nic lepšího než čistá vůně přírody. Mezi nejdražší
esence patří heřmánek, růže, vanilka nebo jasmín, jejich ceny se pohybují až kolem 500 Kč za 1ml. Pro příjemnou atmosféru domova můžete nakapat pár kapek
oblíbeného oleje do aromalampy – levandulový je uklidňující a pomůže při migréně,
citron vás nabudí, ylang-ylang má afrodisiakální účinky. Pro nás je nepostradatelný
olej tea tree, který lze aplikovat přímo na kůži – jako desinfekci a první pomoc pro
nedostatky pleti a akné. Když vás překvapí pupínek, naneste až 3 x denně pomocí
vatové tyčinky trochu oleje a zaručujeme vám, že máte po problému. S aplikací
esenciálních olejů na kůži je potřeba obezřetnost, ne každý je na to vhodný. Aromaterapie je velmi zajímavý obor, který má však své zákonitosti, které je třeba
dodržovat.
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verdikt
Oleje jsou prostě zázrak! Od teď na ně opravdu nedáme
dopustit a šíříme to zjištění hrdě dál. Nejvíce jsme byli
nadšeni z 14-ti denní péče s růžovým olejem. Ta dala
nezdravě vypadající pleti se sklony k nedokonalostem
doslova nový život. Mezi další oblíbence se zařadili oleje
s praktickým kapátkem, především arganový (pozor
tato varianta nemá pro někoho příjemnou vůni, je
spíše nahořklý), jojobový s vanilkou (pozor pravý opak,
voní báječně) nebo čistý mandlový. Naším favoritem
ve vůních je levandule!

Argan revital,
hydrofilní odličovací olej
Je vhodný pro všechny typy pleti včetně senzitivní, důkladně čistí, šetrně odstraňuje make-up i voděodolná líčidla.
Bio arganový olej s vysokým obsahem
esenciálních mastných kyselin, antioxidantů a vitamínu A, E a F pokožku regeneruje a pomáhá zpomalit její stárnutí.
Pozitivně působí i na pokožku s dermatologickými problémy, zklidňuje pocity
pnutí a zmírňuje zarudnutí. Jemná vůně
esenciálních olejů růže bulharské, lemon tea tree a levandule může příznivě
harmonizovat.
Saloos, 50 ml od 89 Kč

Sprchový olej
Erotika
Orientální esenciální oleje
santalové dřevo, ylang-ylang a další, harmonizují
tělo i smysly a navozují pocit vzájemné blízkosti. Olej
jemně smývá pot i nečistoty, pokožku zvláčňuje, vytváří na ní jemný ochranný
film a tím zabraňuje jejímu
vysušování. Obsahuje bio
slunečnicový olej, bio sezamový a mandlový, také
vitamíny A, E a F.
Saloos, 125 ml 115 Kč

Hydrofilní olej
fema
Uplatňuje se jako podpůrný kosmetický
prostředek pro intimní hygienu, udržuje přirozené pH. Obsažené éterické oleje mají
antimikrobiální účinky, zmírňují svědivost
a zklidňují podráždění. Koupí tohoto výrobku přispějete Nadačnímu fondu Zdeňky
Žádníkové, který zlepšuje prostředí na dětských odděleních českých nemocnic.
Nobilis Tillia, 200 ml, 314 Kč

Použití: Používejte na umývání místo mýdel

či mycích gelů. Naneste malé množství oleje
zevně na sliznice při mytí či sprchování, nechte chvíli působit a omyjte.
Nobilis Tillia, 200 ml, 304 Kč
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Růžový olej v ampulích
vyhlazující kůra
Speciálně vytvořena pro potřeby unavené a namáhané pleti. BIO olej ze semen Rosa Moschata stimuluje regenerační procesy pokožky, díky nimž jsou
první vrásky vyhlazeny. Pružnost pleti je
zachována, stejně jako její vitalita. Pleť
je hebká a zářivá, je podpořen proces
obnovy. Aplikujte na očištěnou pleť každý večer jako sedmidenní kúru, nebo 2x
týdně po dobu jednoho měsíce.
Weleda, 7 x 0,8 ml, 299 Kč

Tělový a masážní olej
tantra
Olej prohlubuje prožitek z erotické
a tantrické masáže. Směs éterických
olejů s douškem skořice má smyslnou
exotickou vůni. Zavede vás hluboko
k vašim pocitům a umocní spojení se
sebou samým i s druhými na tělesné
i duševní úrovni. Olej zmírňuje únavu
a napětí a postupně uvolňuje celé tělo
i mysl. Probouzí energii k hravosti, aktivitě a tvořivosti. Afrodiziakální účinky
éterických olejů otevírají prostor intuici,
umožňující hluboké tantrické prožitky
a euforii.
Nobilis Tillia, 200 ml 379 Kč

KRÁSA

Masážní a tělový olej
Body Fit
Špičkový přírodní masážní olej
vhodný pro sportovní aktivity.
Prohřívá a prokrvuje pokožku
před i po fyzické námaze a sportovním výkonu. Masáž kůže namožených částí těla uvolňuje
a regeneruje pokožku, povzbuzuje při únavě. Vhodný také při
pocitu těžkých a unavených nohou. Čistý přírodní bioprodukt.
Saloos, 50 ml, od 99 Kč

Vanilka v jojobovém oleji

FOTO: archiv firem, www.shutterstock.com, AUTOR: Mgr. Alena Kalašová ve spolupráci s Nobilis Tillia, Saloos a Weleda

Mandlový pleťový olej
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Jemný čistý mandlový olej lze používat
k dennímu ošetření pleti především v chladném či mrazivém období, nebo i celoročně
jako intenzivní noční regenerační péči. Hodí
se pro lokální použití na vysušená či podrážděná místa nebo podle individuálních potřeb
pokaždé, když pociťujete, že je pokožka příliš suchá či napjatá. Trvale zklidňuje pokožku, zmírňuje citlivost a podráždění pleti. Je
vhodný i k šetrnému odstranění očního make-upu.
Weleda, 50 ml 359 Kč

Vzácné a drahé éterické oleje smíchané s jojobovým olejem
představují možnost, jak využít vzácné vůně jako přírodní olejový parfém nebo jak si pořídit nákladný éterický olej za přijatelnou cenu. Nosný jojobový olej je zároveň cenným pěstícím
prostředkem pro každý typ pleti. Vanilka je využívaná zejména
pro svou vůni. Smyslná vůně vám navodí pocit dobré nálady.
Nobilis Tillia, 20 ml 304 Kč

Vlasový olej
Toto vyživující a revitalizační spojení
rozmarýnu, jetele a kořene lopuchu zanechává vlasy hladké a hebké. Přírodní
vyživující oleje vlasy ošetřují, dodávají jim
lesk, vlasy jsou lépe upravitelné. Určeno
především na vlasy suché. Velmi vhodné
na uvolňující a zklidňující masáž pokožky
hlavy a na roztřepené konečky.
Weleda, 50 ml, 242 Kč

Domácí lékarnička
Sada obsahuje 10ml éterické oleje levandule
(Lavandula angustifolia), eukalyptu (Eucalyptus polybractea), citronu (Citrus limon), Tea
tree (Melaleuca alternifolia) a máty (Mentha
piperita). Účinky a použití jednotlivých olejů
jsou podrobně popsány v přiloženém letáku,
oleje jsou dodávány v krabičce. Sadu je možné využít i jako dárek.
Nobilis Tillia, 5 x 10 ml 629 Kč

tip
Vyzkoušejte univerzálního olejového krále. Česká firma Saloos radí: „Bio
kokosový olej je pro své unikátní složení mimořádně vhodný pro každodenní
péči o suchou a citlivou pokožku celého těla i obličeje – hydratuje ji, zvláčňuje
a zabraňuje jejímu vysychání. V létě pleť regeneruje a hydratuje po opalování,
v zimě ji chrání před mrazem. Hodí se i k péči o citlivou a jinak problematickou
pokožku. Je přímo předurčen pro masáže, velmi dobře se roztírá a výborně
vstřebává, jeho jemná exotická vůně umocní relaxační zážitek“ Má zvláštní
konzistenci, při nižších teplotách je v tuhé formě a taje při 25°C.
Bio kokosový olej, Saloos, 250 ml, 206 Kč
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Článek může obsahovat sprostá slova a pro mladší 18-ti let nevhodný obsah.

Můj milý deníčku – III. díl

Zamilovaná Jordan
Jordan je jedna z nás. Je na prahu magické třicítky, řeší rodinu,
kariéru a v neposlední řadě muže. A že má na muže zvláštní dar. Je
ženatý? Nejistý? Egoistický? Závislý na sexu? Ochotný za sex platit? V tu
chvíli víte, že Jordan je ta, která ho přitahuje. Už se s námi podělila
o svůj první sexuální zážitek, o své první lehké SM, i o své nejniternější
pocity. U ničeho z toho nemohl chybět její ne pan božský. Svobodná sice
Jordan je a on není její druhé já, ani láska jejího života, ale přesto, nebo
právě proto, je pro její sexuální život odrazovým můstkem, z kterého
se sice snaží dostat, ale stále se jí to nedaří…
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„Zastavím se u tebe a vykouříš mi ho“. S lehse musí soustředit na jiné partnery. A to taky
ce vyděšeným výrazem jsem si znovu předělá. Je tu naprostá úměra toho, jakým způčetla zprávu, která na mě zářila z telefonu.
sobem se chová on ke mně a jakým způsoPo prvotním šoku ze mě vypadlo tolik sprobem já k ostatním mužům. Nejsem prototystých slov, že jsem se až zarazila. Zhluboka
pní kráska, žena za kterou by se každý chlap
jsem se nadechla a vydechla. Druhý den
otočil, výstavní tělo v obepnutých šatech.
jsem měla jet na dovolenou a věděla jsem,
Ale vím jak se mám prodat, a vím, jaké jsou
že on se mi nějakou dobu do kalhotek nedomé silné stránky. A to na chlapy úplně stačí.
stane. Proto jsem se rozhodla na to kývnout.
Ukažte jim trochu kůže, sebevědomí, humoSice to nebyl nejromantičtější návrh, který
ru a inteligence a máte je v kapse.
jsem kdy obdržela, ale
Ale na některé ne.
na druhou stranu, mezi
Někdy je situace bezvýnámi o romantiku nejde. Nejsem prototypní kráska, žena chodná. Nemluvím tentoza kterou by se každý chlap
Nestihla jsem ani odekrát o mém panu ne božpsat a už mi pípla dal- otočil, výstavní tělo v obepnutých ském, ale o jeho opaku.
ší zpráva „Ale nemám
Ještě jsem se o něm nešatech. Ale vím jak se mám
čas, jenom se zastavím
zmínila. A proč ne? Propřed barákem a přijdeš
tože tam hrají city velkou
prodat, a vím, jaké jsou mé
do auta.“ Je zbytečné
roli. A tuhle část mého já,
silné stránky. A to na chlapy
popisovat svou reakci.
tu slabší, nemám ráda.
úplně stačí. Ukažte jim trochu Nemám ji ráda, protože ji
Ale nakonec jsem mu
napsala ano. Věřím, že
nedokážu ovládat. A větkůže, sebevědomí, humoru
drtivá většina žen by a inteligence a máte je v kapse. šinou pro mě znamená
na mém místě buď odnějakou katastrofu. On
pověděla něco nelichotipro mě katastrofu neznavého, nebo ho vyškrtla ze svého života. Ale
mená. Tedy, ne v tom negativním slova smydrtivá většina žen na mém místě není. Nebo
slu. Díky němu jsem poznala, proč někteří
možná že ano, ale nikdy by si to nepřiznalidi chtějí strávit zbytek života jen s jedním
ly. Chtěla jsem ho, a když něco chci, chci to
partnerem. Díky němu jsem poznala jaké to
za každou cenu. To, že mi to pak nějakým
je mít s někým sex a nejen si ho užívat a mít
způsobem ublíží, či otřese sebevědomím, je
pár orgasmů, ale také jaké to je toho člověka
věc druhá. Čekala jsem. Čekala jsem do půl
pozorovat a každou sekundu toho aktu žasdruhé do rána. Nepřijel. Ne, nebrečela jsem.
nout jak je ten člověk krásný (a nejen fyzicUž jsem se ani moc nevztekala. S ním je to
ky) a jak je to jednoduše správné, když jste
sázka do loterie a já jsem ta, co si sází. Už
s ním. Díky němu jsem se na sebe začala díněkolikrát mi řekl, že pokud to nedokážu akvat jako na krásnou ženu, i když se tak sama
ceptovat, nemá to budoucnost. Samozřejmě,
nevidím. To v jeho očích jsem krásná. A ten
že to mezi námi nemá budoucnost. On do mé
pohled si budu pamatovat navždy. Budu mutedy rozhodně nepatří, ale teď ho v přítomset. Protože už ho asi nikdy neuvidím. Pronosti ještě chci, a dokud to tak bude, tak mé
tože on už našel člověka, s kterým zbytek
ego, sebevědomí a romantická část mého já
života stráví, a já to akceptuji. Nevěřím, že

ury
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ilustrace: Bc. Silvie Cacková, FOTO: FOTO: www.shutterstock.com, AUTOR: Jordan

pro každého z nás je tu jen jeden člobožského, kterého, když se poštěstí,
Byl asi o deset let starší než já a mnohem
věk ať už stejného, nebo opačného pomám v posteli, a na druhou stranu, tady
zkušenější, nejpozornější milenec jakého
hlaví, který vás miluje. Ale jen jednomu se
mám JEHO, kterého mám neustále v hlajsem zažila. Asi tomu pomohlo i to, že
v drtivé většině odevzdáme. Ale milováni
vě a bohužel i srdci. Říkám si, že všechto byl bývalý sportovec, takže tělo měl
můžeme být mnohem víc. Nepodporuji
ny ty nevydařené rande a sexy stojí za to
v nejlepší formě, asi dva metry, sto kilo
tím nevěru, nebo zálety. Jen jsem tomu
v případě, že jednou narazím na kombia nejzářivější modré oči, jaké jsem kdy viotevřená. Samozřejmě, že až se jednou
nace těchto dvou. Zní to nemožně? Možděla. Není ale z Prahy a tak jsem si ho jen
vdám, tak nebudu svého muže podporoná. Ale proč to nezkusit? Do té doby se
přidala na seznam „kdyby náhodou“. Teď
vat v tom, aby mě podváděl, ani netvrdím,
musím spokojit s málem. Po měsíčním
se chystám na další schůzku, tentokrát
že to budu chápat, či tolerovat. Jen přiobdobí, kdy jsem bojovala s ukončením
s cizincem. A čím je zajímavý? Je mladý,
znávám fakt, že to tak může být. A opět,
mého vztahu s panem ne božským a snahezký, podnikatel a dost na sobě pracuvětšina z nás to tak má, jen to nepřiznají,
hou získat JEHO, jsem se opět přihlásila
je v posilovně. To už sice zní dobře, ale
nebo to nechtějí vidět. Na druhou stranu.
na seznamku. Podstatnou část svého dne
schůzkou si pořád jistá nejsem. A proč
Kdybych mohla strávit život s ním,
ne? Chce mi za to zaplatit. Vážně.
neváhala bych. Ani vteřinu. Je až
A ne jen pár stovek, či tisíc. Tedy,
Okouzlil mě, naprosto a dokonale. Ať jsem pár tisíc ano, ale ne korun. Byla
děsivé jak vám pouze jeden člověk
může tolik nabídnout a zároveň to- se snažila jakkoliv, nenašla jsem nic, co by se jsem v šoku a nutno podotknout,
lik vzít. Potkala jsem ho před čtyřmi
moc věcí mě nerozhodí. Chci
mi na něm nelíbilo. Počínaje jeho vzhledem, že
lety a od té doby jsme spolu měli
říct, proč by někdo jako on za to
úsměvem, konče jeho hlasem, líbáním
pár chvilek. Okouzlil mě, naprosto
platil? A proč zrovna mně? Autoa dokonale. Ať jsem se snažila jaka způsobem jak se na mě díval. Dokonalé. maticky jsem chtěla napsat, že ne,
koliv, nenašla jsem nic, co by se
že v žádném případě, ale pak jsem
mi na něm nelíbilo. Počínaje jeho
se zamyslela. A chci znát odpověď.
vzhledem, úsměvem, konče jeho hlasem,
a i večerů trávím v práci a tak čas najít si
Proto jsem na schůzku kývla. Nebudu
líbáním a způsobem jak se na mě díval.
nějaké nové objevy je čímdál tím těžší.
s ním spát, tedy myslím, a určitě si za to
Dokonalé. Mám ho ráda, mám ho ráda
Šla jsem tedy do toho. A jak to dopadlo?
nevezmu peníze (i když určitá část mého
víc, než se dá asi popsat, aniž bych neNo, jsem tam zhruba měsíc, mám za sejá pro tu variantu skáče všemi deseti).
zněla jako fanynka Danielle Steel. Ale tím
bou jedno osobní setkání, z kterého vzeUvidíme se příští týden. Jsem z toho troto končí. Prozatím si všechny naše spošel jeden fantastický sex a čtyři orgasmy.
chu nesvá, i když ne tak nesvá jako ze své
lečné chvilky nechám jen pro sebe. Jsou
Mimochodem dva z toho mokré… Asi už
jiné schůzky. A to jaké? Jedná se o večípro mě příliš vzácné a v tuhle chvíli ješjste o nich slyšely, některé z vás zažily. Já
rek, kde se potkám i s tím, kterého nikdy
tě trochu i bolestné. Jen jsem se chtěla
každopádně byla překvapená a z počátnemůžu mít. Jsem vzrušená? Ano. Když
s vámi podělit o mé já, které není pouze
ku trochu nesvá, ale u druhého jsem se
budu mít příležitost, vyspím se s ním?
posedlé sexem (i když sex s ním nikdy
naprosto uvolnila a dámy, můžu vám říct,
Ano. Je tu určitá pravděpodobnost, že se
nezapomenu, protože patřil mezi ty nejže to má něco do sebe. Stejně tak jako
na tom večírku objeví i můj pan ne božlepší), ale které dokáže i milovat, když namít domluvený sex. Ano, opět, nejsou
ský? Ano. Bojím se? Ano. Budu se mít
jde toho pravého.
v tom žádné city, ale o to víc se dokážete
s čím svěřit do svého příštího deníčku…
Ale zpátky do přítomnosti. Takže
uvolnit a dovolit si i to, co byste si norJednoznačně ano.
tu mám na jedné straně svého ne pana
málně netroufly. Měla jsem prostě štěstí.
S láskou, vaše Jordan
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Máj lásky čas? Tak u mě to je trochu jinak…
můj čas s novým partnerem je hlavně o sexu.
Je mi skoro 30 let a v sexu jsem toho do teď
příliš nezažila, neměla jsem štěstí na příliš
experimentální partnery a ani já jsem vyloženě
neměla bůhví jaké choutky vyzkoušet všechno.
To se změnilo s NÍM. Mezi námi nebyla zrovna
romantická láska na první pohled, ale přímo
chemická bouře vášně, kterou jsme při sexu
zažívali. Zavedl mě do tajů nejrůznějších praktik
a mě se to začalo líbit. Má skříň je naplněna
sexy prádlem, jehlami, šuplíky jsou plné hraček,
gelů a dalších pomůcek. Pořád si myslím, že
mám své hranice, ale s ním je nějak všechny
bořím. O té poslední, kterou jsem překročila,
vám budu vyprávět.

Článek může obsahovat sprostá slova a pro mladší 18-ti let nevhodný obsah.
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e úterý, další nudný den v práci. Ale to se
náhle změní, jakmile obdržím sms. Beru
do ruky vibrující telefon, zpráva od něj,
občas si nějakou erotickou zprávu napíšeme, ale také čekám klasické, co plánuji k večeři. Přišel jen odkaz a pod ním
napsáno „Zlato, co to zkusit?“. Znuděně
odkaz otevírám, telefon mi padá z ruky a já sotva
popadám dech, v duchu si říkám: „To si ze mě dělá
prdel?“. Okamžitě vyděšeně odepisuji: „Opravdu
si mi poslal správný odkaz?“ (z pocitem naděje se
modlím, aby napsal, že to byl omyl), ne, bohužel…
„Myslím to vážně“. Byl to odkaz na swingers club.
Odepsala jsem jen: „Promluvíme si o tom
doma“, v hlavě mi šumí, nevím, co mám dělat. Práci
okamžitě odkládám na stranu a koukám do zdi. Říkám si, dobře, odkaz si alespoň otevřu, ať vím, o co
vlastně jde. Po prostudování webu mi to přijde jako
lepší klub s erotickým programem, žádné nechutné
obrázky, nic takového. Rubrika noví klienti hovoří o pravidlech slova NE nebo odevzdání telefonu
u vchodu. Nějak začínám cítit, že mě ta představa
začíná vzrušovat. Letím domů, abych té věci čelila
tváří v tvář se všemi svými otázkami.

SEX A VZTAHY

On se už ve dveřích uculuje a místo jak ses
měla, vyzvídá, co já na to. „Tak co zlato, přemýšlela si o tom?“ odpovídám: „Ano“, přítel „A?“. „Jdu
do toho“, přítel se rozzáří. „Ty si tam někdy byl?“
ptám se, „Ano, byl“, odpovídá. Trochu mě přepadne žárlivost, asi ani nechci vědět s kým. Po ulehnutí k televizi mi přítel na tabletu ukáže fotografii
páru. Ptá se mě: „Co na ně říkáš?. „Jak to myslíš?“, vyhrknu.
„No, jestli se ti ty dva líbí“, „Jo, líbí a proč se
na to ptáš?“ s lehkostí mi oznamuje, že s nimi
v pátek jdeme na „párty“. Bude to prý pro nás lepší, když půjdeme ještě s někým a budeme se mít
s kým bavit a uvolnit se. Pro mě další překvapení.

autor: autorka článek poskytla v anonymitě, foto: www.shutterstock.com

A je to tu, den D (nebo S?)
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V práci jsem z nervozity neudělala nic, nic jsem
nesnědla a stále na to myslím, nedokážu si vůbec
představit, co se bude dít. Druhý pár nás vyzvedne, to jsem velmi uvítala, jelikož mám v plánu tohle
vše podstoupit s velkým množstvím alkoholu. Co
si vzít na sebe? Ten vůl, pardon můj milovaný se
mi směje, že je to stejně jedno, vzhledem k tomu,
že všechno oblečení jde u vchodu dolů. Černé
slimky, top a jehly to jistí. Make-up volím výraznější než obvykle a nyní, zpětně, musím říci – volte
rozhodně voděodolné líčení.
Je devět večer a setkáváme se s druhým párem, jsou to velcí sympaťáci a díky tomu ze mě
padá trocha nervozity. V autě se dozvídám, že
jsou pravidelní návštěvníci klubu a uklidňují mě, že
se není čeho bát.
Jsme na místě, u vchodu nás vítá milá hosteska, požádá nás o odložení telefonů, foťáků a všeho na co by se dal pořídit nějaký záznam. Po uložení věcí nás uvede do klubu, ten působí příjemně
a čistě a v podstatě je podobný nějaké luxusnější
diskotéce, je tu bar, parket, místa k sezení. Posadíme se do křesílek vedle tanečního parketu, kde
tančí striptérka. Všude kolem nás jsou obrazovky s pornofilmy. Po prvním drinku za námi přijde
majitel s otázkou, zda jsme tu poprvé a klub nám
představí. Já jako swingers panna, ostatní jako
zkušení návštěvníci procházíme klubem.
V hlavní místnosti je v rohu whirpool, kde je
striktně zakázáno cokoliv dělat, jen relaxovat
a popíjet. Dále nás provádí sprchami, šatnami –
nečekejte rozdělení na dámy a pány, to jsou zde
pouze toalety. A teď to přijde, vcházíme do menších pokojíčků, všude jsou čisté ručníky, prostěradla, lubrikační gely, ubrousky a hlavně kondomy. Takových menších místností je tu šest, jsou
propojeny okýnky a jsou tématicky zařízené.
Jeden je pro ty, co vyžadují soukromí, další jen
pro ženy, další vypadá jak masážní salon, pak
přichází scéna z Padesáti odstínů šedi – červená
místnost s pouty na matraci i na zdi. Další místnosti jsou rozděleny třeba i podle teploty nebo
velikosti, do té největší se vejde najednou až deset párů. Majitel občas přihodí peprnou historku,
co se dá v té a té místnosti dělat a mě se to pomalu začíná líbit.

S párem si skvěle rozumíme, během našeho
povídání u skleničky se klub pomalu zaplňuje všemi věkovými kategoriemi, stále mám pocit, jako
bych byla v hezkém „normálním“ klubu. Pár se
po dvou hodinách zvedá a jde se uvolnit do vířivky. Přítel na mě mrkne a povídá: „Jdeme taky?“ já,
stále nervózní a skoro střízlivá, s provinilým tónem
odpovídám: „Ještě chvilku“, jsem mu velice vděčná, že to chápe a do ničeho mě netlačí.
Za chvilku se už dráždíme ve vířivce, i když je
to striktně zakázáno. Velmi navnaděni odcházíme
do prostoru s pokojíčky a jízda se rozjíždí. Milujeme se v menším pokojíčku se zrcadly,
periferně vidím jiný pár, který nás pozoruje a mně se to líbí. Ta pozornost okolí
Za chvilku už se
ve mně něco probudila a najednou si přidráždíme ve vířivce,
padám jako pornoherečka, ano snažím
i když je to striktně
se i trochu předvádět. Najednou se vedle
nás objeví naši noví přátelé a souložíme
zakázáno. Velmi
vedle sebe. Zůstáváme však každý se
navnaděni odcházíme
svým partnerem, tak jak jsme se doma
do prostoru s pokojíčky
domluvili. Je pravda, že tam byl i okamžik, kdy jsme se s druhou dívkou odváa jízda se rozjíždí.
zaly a spolu si pohrály, nebylo to vůbec
Milujeme se v menším
špatné, především pro naše muže.
pokojíčku se zrcadly,
Následuje snad čtyřhodinový sexuální maraton. Vyzkoušíme všechperiferně vidím jiný
ny místnosti, polohy a sledujeme jiné
pár, který nás pozoruje
páry. Všechno bylo úžasné, jediný
a mně to líbí.
zvláštní okamžik byl, když jsme byli
v místnosti pro lehké SM a já byla připoutána za nohy i ruce – v tu chvíli se
přiblížil starší silnější muž a to mi příjemné nebylo. Ihned však poznal, že není žádaný. Jak jsem
již řekla, pravidlo „NE“ tu je opravdu dodržováno,
žádný jiný pár ani nikdo jiný se k vám nepřipojí bez
vašeho svolení.
Klub není určen pro stydlivky a žárlivce. S přítelem jsme se před návštěvou dohodli na nějakých
pravidlech a ty jsme taky dodržely. Pokud chcete
navštívit klub, doporučuji udělat to co my, najít si
spojence a vyrazit společně. V lepších klubech se
platí vstupné, do klubů, kde jsou večery zdarma,
raději chodit nedoporučuji, tenhle typ akce prostě vyžaduje nějakou úroveň. Většinou lze natrefit
i na tématické večery, kde jsou i různá představení. Gang bang, lesbičky, bourlesque apod. To, co
najdete na internetu, především to, co se vám nebude líbit, se v takových klubech doopravdy většinou neděje a dle vlastní zkušenosti už vím, že
s realitou to nemá opravdu nic společného.
Jsou čtyři ráno a ležíme doma v naší posteli,
muž vyčerpaný, několikrát uspokojený a šťastný –
spí. Já však usnout nemohu, stále si vše přehrávám
a vlastně jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla.
Překvapila mě jediná věc – že se mi to všechno
vlastně líbilo. Že jsem to nedělala kvůli němu, ale
proto, že jsem tu zkušenost prostě chtěla mít. A to je
moje rada dámy, všechno dělejte jen kvůli sobě! Já
v sobě opět probudila sexuálního ďábla, který tak
dlouho spal. Hledám další párty – swingers párty.
Dobrou.
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2

měsíce

do PLAVEK!

obuv Adidas Energy Boost, 4199Kč
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BĚH
Když budete běhat správně, je to efektivní a rychlý způsob, jak zlepšit svou
fyzickou kondici. Při určité tepové frekvenci začnete spalovat tuky a pohybem zpevňujete svaly. I když je to náš přirozený pohyb, technika správného
běhu a dodržování základních pravidel je důležitá věc. Jinak může přijít píchání v boku, natažené svaly apod. Finančně je tento druh fyzické obrody
nejméně náročný, to do čeho byste měla investovat, jsou kvalitní boty, které
tlumí nárazy. Aby to bylo pro vás co nejpříjemnější, doporučujeme dobrý
playlist do uší, stáhnout nějakou aplikaci pro měření vzdálenosti, abyste
mohla vidět, jak se zlepšujete a vyrazit běhat na nějaké hezké místo.

autor: redakce, foto: archiv firem

tílko Adidas, 899Kč

triko C

raft, 1

390 K

č

Plavková sezóna neboli léto se blíží. Pokud jste
jednou z těch, které nepodceňují přípravu, dejte
si intenzivně do těla právě teď. Pokud je cvičení
vaším pravidelných chlebem, zkuste vyzkoušet
něco nového! To nejdůležitější k úspěšnému
přátelství se sportem je jediné, musí vás to bavit
a musíte to dělat ráda. Dřít se pouze kvůli tomu,
abyste se v létě nemusela schovávat za bukem
je hloupost. Rozhodli jsme se, že vás budeme
inspirovat tím, co u nás v redakci frčí!
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top Adidas
Supernova,
1199Kč
legíny
Adidas,
1299Kč

FITNESS
Pokud máte rádi klasickou posilovnu nebo skupinové lekce, vyhledejte nejbližší fitness centrum.
Pokud jste úplný začátečník, v každém lepším
podniku můžete své tělo svěřit do rukou osobního
trenéra. S plánem cviků a doporučeními se vám
pak bude cvičit jedna báseň, nemusíte se bát,
že budete koukat na ten hrůzostrašný stroj a nebudete vědět co s ním. Většina cvičení pro ženy
ani stroje nezahrnuje, častěji je doporučováno
cvičit s vahou vlastního těla, nebo malými zátěžemi. Ve skupinových lekcích nyní můžete narazit
na klasické cvičení jako PILATES, ZUMBU, BODY
FORM apod. Populární cvičení je dnes například
H.E.A.T. program, tedy chůze na pásu, FLOWIN
– klouzání s podložkami nebo BODY PUMP – posilování s velkou činkou. Velký boom také zažívají
venkovní posilovny, pod širým nebem.

obuv Adidas adipure, 2499Kč

JÓGA
Jóga, je velmi oblíbená již po tisíciletí a nelze ji jednoznačně zařadit
do sportovních aktivit. Jóga je něco víc. Typickými nadšenkyněmi jsou
celebrity, které se rády nechávají fotit při sexy asánách nejlépe na pláži
s východem slunce za zády. Jóga je to nejlepší na zpevnění a protažení těla, pokud ji budete praktikovat pravidelně a pochopíte její smysl,
bude to láska na celý život. Cvičení jógy je také velmi rozmanité, ale
základ – pozice a dýchání je u všech stejný. Pak už si jen najdete tu
svou – bikram, vinyasu, ashtangu, power…
Vhodně zvolené místo, např. v solné jeskyni, na pláži, na louce či
v lese, přinesou hlubší prožitek a intenzivnější blahodárné účinky cvičení. Nechte se inspirovat naším článkem na dalších stránkách.
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vylaďte se

Jógou
Ne vždy
je jednoduché odejít
včas z práce na oblíbený sport
ať už v hale nebo venku. Tělo bez
pohybu stagnuje, dostatek pohybu
přispívá k udržení zdraví a vnitřní harmonii. Přirozeným pohybem jsou jógová
cvičení, která mají vliv nejen na fyzickou
kondici, ale velmi příznivě působí i na mysl
a duši. Přináší cenné techniky, které nám
pomáhají získat vyrovnanost, vnitřní radost a štěstí. Dáme vám tip, jak si některá cvičení můžete dopřát i při
omezených možnostech, ať už
v práci nebo doma.

J

ógu může cvičit úplně každý, bez ohledu na věk, kondici či zdravotní stav. Může se stát našim životním stylem nebo doplňkovým cvičením, ve kterém si najdeme
to, co nejvíce potřebujeme. Je důležité si vybrat kvalitní jógovou školu, která učí jógu správně a respektuje náš zdravotní stav a možnosti. Správné provádění
cviků zaručuje jejich intenzivnější účinek na všech úrovních.
Po správně prováděném cvičení se cítíme dobře a svěže.
Představíme vám Systém Jógy v denním životě, který má
kořeny v prastarém jógovém učení. Po celém světě jej učí
Vishvaguru Paramhans Swami Maheshwarananda.
Na cvičení je dobré si vyhradit nerušený čas. Cvičení začínáme relaxací, kterou se uvolníme a příjemně naladíme. Relaxace
nám pomáhá zklidnit se a odreagovat se od stresů, provádíme
ji nejčastěji vleže. Sledujeme přitom pocity v těle a to, jak dýcháme. Cvičíme-li v práci nebo na parkovišti benzínové pumpy,
relaxaci vynecháme a provedeme jen zjednodušenou sestavu
vhodných cviků pro omezenější prostor.
Po relaxaci přichází na řadu tělesná cvičení, provádíme je
postupně od nejlehčích cviků po ty náročnější. Postupné cvičení podle náročnosti nám zaručuje, že nám cvičení neublíží, ale
pomůže, i když máme nějaké zdravotní problémy. Cvičení jógy
zapojuje hluboké vrstvy svalů, které běžně nevyužíváme, proto
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i zdánlivě jednoduché cviky mají hluboký účinek a jsou vhodné i pro aktivní sportovce, kteří hlubší vrstvy svalů při běžném
cvičení nezapojují. Součástí fyzického cvičení je soustředěná
pozoronost na správné provádění cviků a dýchání v souladu
s pohybem. Tím se učíme lépe poznávat své tělo, jeho potřeby
a signály, které nám nejlépe poradí, co je pro nás dobré.
Po fyzickém cvičení následují speciální dechové techniky,
které nám pomáhají hlouběji okysličovat a detoxikovat organizmus, a také intenzivněji harmonizovat proudění energie
v těle. V józe se učíme dýchat plným dechem do břicha a celého hrudníku, což je přirozené, ale u většiny lidí vzácné. Díky
plnému jógovému dechu získáváme mnohem více energie
a kyslíku, než při automatickém dýchání, jsme pak vitálnější,
čilejší a vnímavější.
Na závěr přichází meditace, která nám po čase cvičení pomáhá vyladit myšlenky a emoce a může nám být cenným nástrojem pro objektivní posuzování situací a řešení problémů.
V meditaci jsme uvolnění, bděle pozorní, cítíme se příjemně,
nezaujatě, v klidu a rovnováze.
Cílem jógy je žít v souladu sám se sebou a se svým okolím,
osvobodit se od věcí, které nám způsobují zbytečné problémy
a s respektem a otevřeností přijímat to, co nás rozvíjí a prospívá nám.

ZDRAVÍ A SPORT

Jak začít s jógou? Správným dýcháním! Většina jógových cviků je
založena na souladu pohybu s dechem, proto je nácvik správného
dechu základní. Hluboký jógový dech začíná plynule nádechem
do břicha, pak do celého hrudníku až po podklíčkové oblasti,
výdech začíná odshora nejdříve z hrudníku a pak břicha. Výdech je
asi 2x delší než nádech.

Relaxace nás příjemně naladí a odreaguje.
Lehneme si pohodlně na záda, nohy jsou
mírně od sebe, paže leží volně podél těla
dlaněmi vzůru, hlavu nebo kolena si můžeme
podložit polštářem. Zavřeme oči a uvolníme
oční víčka. Vnímáme celé tělo – od špiček
prstů u nohou až k temeni hlavy. Celé tělo
postupně prociťujeme a uvolňujeme. Cítíme
se v úplném klidu. Je-li to pro nás pohodlnější, můžeme se uvolnit v lehu na břiše.

1. Pozice blaženosti
Vleže na zádech se zaměříme na dech
do břicha. Uvolníme se a jednu ruku položíme na břicho. Vnímáme, jak se ruka na břiše
s nádechem zvedá a s výdechem zase klesá.

2. břišní dýchání
Ležíme uvolněně, paže jsou podél těla.
S nádechem vzpažíme pravou paži a s výdechem ji připažíme zpět k tělu. Pak s nádechem protáhneme i levou paži a s výdechem
ji položíme zpět. Několikrát to zopakujeme
na každou stranu stejně.

3. Protažení vleže v souladu s dechem
Na protáhnutí těla i při nedostatku prostoru se hodí tato jednoduchá
cvičení. Když je spojíte s vědomým dýcháním, jejich účinek bude
několikanásobně intenzivnější.

4. Protažení ve stoje
v souladu s dechem

FOTO: archiv Jógy v denním životě, ZDROJ: knihy Jógy v denním životě

Uvolněně stojíme s nohama u sebe, ruce jsou
podél těla. S nádechem
vzpažíme a protáhneme celé tělo. S výdechem pomalu přiložíme
ruce zpět. Několikrát
zopakujeme.
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5. Kroužení rameny
s prsty na ramenou
Postavíme se do stoje mírně rozkročného.
Položíme špičky prstů na ramena a lokty
opisujeme co největší kruhy. S nádechem
kroužíme lokty v půlkruhu dozadu a vzhůru. S výdechem pokračujeme půlkruhem
vpřed a dolů.

6. Chůze po špičkách
a po patách
Vzpřímeně se postavíme
a uvolníme se. Propleteme prsty rukou. S nádechem zvedneme paže
nad hlavu a protáhneme
ve vzpažení celé tělo.
Pohled směřuje k dlaním. Dýcháme normálně a jdeme 50 kroků
po špičkách a 50 kroků
po patách.

Systém jóga v denním životě | www.joga.cz

CESTOVÁNÍ

Gili
tři ostrovy
ráje

Meno • Trawagan • Air
Naše cestovatelka Jasmína si
zamilovala Indonésii. V minulém
čísle se s vámi podělila o zážitky
na ostrově Bali, dnes představí
další z míst, které zůstalo
v jejím dobrodružném srdci.
Popojedeme trochu na východ
k ostrovu Lombok a nalezneme
tři úchvatné ostrůvky, které jsou
opravdovým rájem na zemi.

J

sem v přístavu a se svými spolucestovateli rozhodujeme, na který
z ostrůvků vyrazit. Gili Meno má ty
nejkrásnější pláže a obdivuhodnou
přírodu, Gili Trawagan hýří nočním
životem a nekončícími večírky, a Gili
Air je jejich ideální kombinací. Necháváme
výběr osudu a nasedáme na první loď, která přijíždí. Až na palubě zjistíme, že jedeme
na Gili Air, výhra. Společně s námi cestují
v loďce zásoby jídla a pití, patrně naše dnešní večeře. Když dorazíme ke břehu, je nám
jasné, že volba byla správná.
Otvírají se nám dveře do ráje. Palmy,
slunce, úsměvy indonésanů a vůně exotický
jídel. To je jen začátek. Brodíme se pískem
s krosnou na zádech a hledáme si ubytování.
Nejlépe přímo na pláži! Výběr je tu takový, že
nevíte kam dřív. Nakonec zakotvíme v jednoduchém bungalovu s houpací sítí a venkovní
koupelnou. Jdeme na průzkum ostrova. Jinak
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FOTO: archiv autora, www.shutterstock.com, AUTOR: Jasmína Píšová

než pěšky se tu pohybovat nedá, jakákoli
doprava je tu zakázaná. Pouze na kole nebo
po svých. Je to jedna z mnoha předností ostrova, kdy vám rajský klid neruší žádný dopravní prostředek. Celou dobu jdeme podél
moře, zanedlouho nám začne být okolí povědomé a my nechceme věřit, že jsme zase
na začátku. Cesta po obvodu ostrova nám
trvala pouhou hodinu a půl.
To nejkrásnější co sem zde zažila, byla
rána. Seděla jsem na pláži v přístřešku
z bambusu, koukala na oceán, snídala čerstvě usmažené palačinky na kokosovém oleji
a popíjela banánový koktejl. Slyšela jsem jen
vlny a hřejivé slunce mi svítilo do očí. Člověk
má co dělat, aby zase neusnul, protože to
celé vypadá jako jeden velký sen, z kterého
se musíte zaručeně probudit. Když už mě přestane bavit podřimovat pod palmou, vyrazím
do moře. Od místních fešáků dostávám tip
na místo, kde se nejčastěji vyskytují mořské
želvy. A opravdu, stačí uplavat pár metrů a už
se koupu v objetí s několika Karetami obrovskými. Není problém na ně sáhnout, nebo
s nimi plavat bok po boku. A když mi hejno
uplave, za chvíli narazím na další.
Ani večer se nebojím o zábavu. Pláže
lemuje jedna restaurace za druhou a každá
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Loď, kterou
se dopravujete
mezi ostrovy.

je laděná do jiného stylu. Z jednoho koutu
hraje reggee a palmy jsou ověšeny jamajskými vlajkami, z druhého je cítit omamná vůně
čerstvě grilovaných ryb, které rybáři vylovili
dnes ráno. Největší místní pochoutkou je ryba
s názvem White Snapper. Nemam odvahu jí
ochutnat, proto volím nachos s rozteklým
sýrem na povrchu. A nesmí chybět koktejl!
Půjdu si zatančit, sledovat s místními Wimbledon nebo si zalezu do houpací sítě? Nakonec vyhraje západ slunce na pláži, aby té
romantiky nebylo málo. Ani se nedivím, proč
je toto místo tolik vyhledávané novomanželi
k líbánkám. Už vím, kdy se sem vrátit! A kdyby nebyl manžel nadohled, stačí sem zajet
single a zaručuji vám, že tady si vyberete.
Ke konci cesty jsem poznala Američanku,
která se tu během dovolené do místního
muže zamilovala. Dnes tu žije již natrvalo.
Domorodí muži si velmi libují v cizinkách, což
se projevuje jejich stálou pozorností. Takže
dámy pozor, pozor, Gili je překrásný ostrov,
kde lze ztratit hlavu a nechat tu své srdce,
a to nejen kvůli muži.

Mladý čerstvý kokos – úplný
elixír zdraví a jak vidíte i v exotice
je technika nepostradatelná.

Romantika na pláži. Plán na
mou svatební cestu již mám.

Dopravní prostředky jsou zde velmi
omezené, zato velice romantické.
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Terasa,

balkón

nebo lodžie

ať ožije!

Byt s terasou či balkónem je v centru města
výhra. Několika doplňky ho lze přetvořit
na zelený ráj klidu a odpočinku. Není nic
lepšího, než strávit večer se sklenkou vína,
dobrou společností a nožkami nahoře.

Lucerna,
Ikea,
79 Kč

foto: archiv firem, www.pinterest.com, autor: redakce

Malý, ale útulný!
I z malého prostoru lze vytvořit úchvatné místo k odpočinku pod hvězdami. Základem je
pohodlná matrace a spousta květin. Použijte
světýlka a dodejte prostoru intimní atmosféru.
Svíčky nebo louče poslouží stejně.

Designový
květináč
KIGA Medium,
Bonami.cz,
5 799 Kč
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Plechová konev
Dakls, Zoot.cz,
259 Kč

Barevná oáza!
Pozitivní nádech dodáte květinami a barevnými doplňky. Ničeho
se nebojte, dovoleno je vše. Stačí několik maličkostí jako polštářky, svíčky, barevné deky a i ta nejomšelejší terasa bude zářit.
Pořiďte si barevné květináče a zasázejte bylinky.

Tip
Nezbytnosti na vaše
balkonové sídlo:
●	barevný koberec
●	lucerna
●	truhlíky a květináče
s bylinkami
●	svíčky, světýlka, louče
●	gril
●	deky a polštářky
●	dekorace – mušle,
kameny, vázy
●	lahev dobrého pití

LEMONADE,
skleněná
nádoba
na nápoje,
Butlers,
1 290 Kč

Elektrický
gril Steba VG
350, Mall.cz,
4 799 Kč

Snídaně, kavárna
a domácí kancelář!
Tady hrají prim stůl a židle. Pro snídani na terase ve dvou,
či pro odpolední kávu s přítelkyněmi. Ani večerní grilovačka
nebude problém, však muži postojí, je to holt jejich úděl.
Opět se nebojte doplňků, malý běhoun dokáže zázraky.
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diy

VYROBTE SI
originální ŠPERK
KANZASHI
KYTIČKU

Kytička byla vyrobena japonskou
technikou kanzashi. Možná nám
to nevěříte, ale i taková krása
se dá vyrobit za chvilku. Tak
se nebojte a směle do toho.

PŘIPRAVTE SI
●	organzu, nebo různé stužky
●	nůžky
●	tavnou pistoli
●	svíčku/zapalovač
●	filc
●	ozdobu do středu kytičky:

pestíky, knoflíky, korálky, …

●	čelenku
●	pinzetu

Máte vše připravené? Tak se do toho můžeme
pustit. Nejprve si na organze naznačte tužkou
čtverečky široké 7 cm (18×) a 5 cm (6×), ze
kterých budete následně skládat okvětní lístečky.
Pro začátek doporučujeme dělat větší lístečky,
na kterých se skládání lépe naučíte.
Kytička má 3 patra – 1. patro má 10 lístečků,
2. patro 8 a 3. patro 6 menších.

Tip

POSTUP
Zapalte svíčku nebo si k ruce
vezměte zapalovač.

Na stůl, na kterém budete tvořit,
si raději položte starý ubrus nebo
větší kus novinového papíru aby
stůl nebyl od tužky pokreslený. Pro
rychlejší stříhání si nejprve nastříhejte
7 cm (5 cm) široké pruhy, ze kterých
snadněji nastříháte čtverečky.

4
5

Máte tedy trojúhelník, který
držíte jednou rukou – palcem
a ukazováčkem – v přehybu.
Nyní špičaté konce
trojúhelníku chytněte
a přehněte (k ohybu).

8
9

3

7

Trojúhelník přeložte na polovinu
(ano, potřetí) a chytněte jej prsty
ve vzniklém přehybu.
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Špičaté konce přečnívající přes
spodní linii odstřihněte a vzniklý
okraj pomocí plamene zatavte.
(Nezapomeňte přimáčknout prsty,
aby se kraj hezky začistil a zpevnil.)

Sestřihněte i místo u dolní linie, kde
je lísteček nejširší, a kraje zatavte
(tentokrát prsty nepřimačkávejte).

10

Nyní si z lístečků
udělejte tři kytičky.

FOTO: Bc. Lenka Burianová, AUTOR: Bc. Lenka Burianová

1
2

6

Čtverec organzy přeložte tak,
aby vám vznikl trojúhelník.
Vzniklý trojúhelník přeložte
znovu na polovinu.

Při skládání lístečků dejte pozor,
abyste je měli všechny složené stejně.
Tímto způsobem si připravte všechny
lístečky a rozdělte si je na hromádky.
Možná se vám lístečky nebudou moc
líbit, protože je každý tak trochu jiný, ale
v konečném výsledku se to ztratí.

BYDLENÍ A DESIGN

11

Lístečky k sobě přilepte pomocí
tavné pistole. Spodní okraj lístečku
pokryjte vrstvou horké hmoty, přilepte
k němu druhý lísteček a počkejte, až
hmota vychladne. Při lepení si můžete
pomoci pinzetou. Lepením lístečků
k sobě vytváříte kruh. Může se vám stát
(stejně jako nám), že vám nějaký lísteček
bude pro dokončení kytičky chybět.
Lístečky jsou trochu hubenější, než mají
být, ale to nevadí, můžete jej doplnit.

Pohled na kytičku
zezadu, uprostřed
každé kytičky
vám vznikne
otvor.

14

12

Pokud máte všechny kytičky
hotové, můžete nazdobit střed.
My jsme zvolili pestíky (balíček cca 150
hlaviček stojí 20 Kč) a perličky. Vezměte
si pár pestíků, přehněte je uprostřed
(hlavičky jsou po obou stranách)
a provlékněte nejmenší kytičkou.

Nyní jednotlivé kytičky pomocí
tavné pistole přilepte k sobě.
Kytičky k sobě lepte uprostřed,
nechvátejte, vždy počkejte, aby lepidlo
zaschlo. Nyní můžete kytičku ještě
dozdobit. Nám se zdály stříbrné pestíky
málo výrazné, proto jsme je doplnili
o perličky.

13

Kolem dokola je slepte tavnou
pistolí, tak aby z kytičky nevypadly,
a přečnívající konce odstřihněte.

Už se blížíme do závěrečné fáze!

15

Z filcu si vystřihněte dvě kolečka.
Kolečka by měla být tak velká,
aby zakryla spodní, nezačištěnou část
kytičky. Jedno kolečko si potřete lepidlem
a přilepte.

A je čas
na módní přehlídku.
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16

Po zaschnutí k němu
přilepte čelenku. Na závěr,
aby kytička na čelence dobře
držela, použijte druhé kolečko
z filcu, které přilepte ze spodní
strany čelenky.

POCHLUBTE SE VÝSLEDKEM!
Pošlete nám fotografii své kytičky,
ty nejlepší odměníme sadou
šperků v barvě čelenky!
redakce@casopisposh.cz

JÍDLO

raw STRAVA
Postřeh
Mimi Kirk je celý život vegankou
a v Americe je jednou z nejúspěšnějších RAW kuchařek, blogerek
a autorek publikací na toto téma.
Je jí neuvěřitelných 76 let a praví,
že tomu jak vypadá, a jak se cítí,
vděčí jen svému stravovacímu
a životnímu stylu.
Více na
www.youngonrawfood.com

P

rincip syrové stravy je konzumovat jídlo v přirozené,
co nejčerstvější podobě. Další zpracování musí být
do 42°C, kdy se udrží všechny výživové látky. Jídlo
nezahrnuje žádné živočišně produkty. Typickými potravinami jsou ovoce, zelenina, ořechy, klíčky, houby,
superfoods a další. V kuchyni se samozřejmě nepoužívají žádná
chemická dochucovadla ani koření. Co nepochází z lůna matičky
přírody, sem prostě nepatří. Raw strava dá tělu přesně to, co potřebuje, dávku vitamínů, minerálů, bílkovin, zdravých tuků, energii. Mohlo by se zdát, že taková kuchyně musí být stereotypní.
Opak je pravdou. Způsoby přípravy jídel jsou opravdu rozmanité,
pokud si troufnete sami, vyzkoušejte naše recepty, nebo pro fantastický gurmánský zážitek navštivte speciální restauraci.

advertorial

MyRaw Café
Váš požitek pro život
Dlouhá 727/39, Praha 1
ww.myraw.cz
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FOTO: www.shutterstock.com, archiv firem, AUTOR: redakce

Raw, nebo také syrová strava, je u nás stále populárnější. Nejen že se
objevují nové restaurace a bistra, nadšenci a blogeři, ale RAW strava se
dostává i do našich běžných kuchyní. Všeobecně by se dalo říci, že to není
žádná novinka konzumovat syrovou zeleninu, ovoce a semínka. O RAW
stravě se říká, že je elixírem věčného mládí. Co je ale skutečně zajímavé,
jít v tomto stravovacím směru do hloubky.

JÍDLO

Osvěžující jarní salát
Recept (pro 1–2 dospělé osoby):
●	½ hlávkového salátu
●	Pampeliškové listy dle chuti (jsou hořké,

ale výborné na podporu trávení)
●	½ salátové okurky
●	1 svazek ředkviček
●	50 g kešu ořechů
●	Květy sedmikrásek na ozdobu
●	BIO slunečnicový olej za studena lisovaný
●	Sůl

Tip
Kdo má rád chuť a vůni koriandru,
může olej rozmixovat s několika
snítkami čerstvého koriandru.
Salát lze ochutit čerstvou citrónovou
šťávou. Komu chutná hořké, může
změnit poměr mezi hlávkovým
salátem a pampeliškami.

Příprava: Kešu ořechy přes noc (nebo alespoň na 3 hodiny) namočíme, jednak, aby byly
měkčí, ale především, aby nastartovaly enzymatické procesy. Ráno vodu slijeme a ořechy
důkladně propláchneme pod tekoucí vodou. Listy salátu a pampelišek nakrájíme na malé
proužky. Ředkvičky nakrájíme na plátky nebo čtvrtky. Salátovou okurku nakrájíme
na drobné kostičky. V misce smícháme hlávkový salát, pampelišku, kešu ořechy, ředkvičky,
salátovou okurku, zalijeme olejem, osolíme a ozdobíme květy sedmikrásek.

Avokádový
krém
●	1 zralé avokádo
●	1 PL

kokosového
tuku
●	2 PL
agávového
sirupu
●	2 a více PL
karobu
Příprava: Všechny
uvedené ingredience
umixujeme v mixéru
do hladké pěny a můžeme ihned podávat.
Lze zdobit ovocem,
namazat na krekry atd. Chutná velmi
dobře samotné.

Tip
Karob lze nahradit kvalitním kakaem.

Slunečnicovo-lněné krekry
●	100 g

FOTO: Helena Růžičková, AUTOR: Ludmila Skořepová

slunečnicových
semínek
●	50 g lněných
hnědých semínek
●	100 g mrkve
●	2 g soli
(himalájská,
mořská či jiná
kvalitní)
●	2 g sušeného
libečku

Příprava: Slunečnicová a lněná semínka namočíme přes noc do vody. Lněná
semínka namáčíme do přiměřeného množství vody – ráno by měla být nabobtnalá
a vlhká, neměla by plavat ve vodě. Lněná semínka jsou po delším namočením
dobrým pojivem.
Ráno mrkev nastrouháme na jemno. Do mixéru vložíme propláchnutá slunečnicová semínka, lněná semínka a mixujeme v dobrém mixéru téměř do hladka. Přidáme nastrouhanou mrkev, sůl a libeček a opět mixujeme. Do sušičky vložíme pečící
papír, který na několika místech proděravíme (pro lepší proudění vzduchu v sušičce).
Lžící vytváříme placičky (o výšce cca 50 mm), které sušíme přes noc. Ráno je
sundáme z pečícího papíru a podle potřeby je otočíme a ještě dosušíme.

Řepné kuličky
●	300 g červené řepy
●	300 g vlašských ořechů
●	300 g sušených švestek
●	100 g strouhaného kokosu
●	2 PL agávového sirupu nebo medu

Příprava: Vlašské ořechy v mixéru
pomeleme na jemno nebo nastrouháme
na jemném struhadle. Řepu nastrouháme
na jemno a spolu se švestkami pomeleme
na šnekovém (masovém) mlýnku. Dále
buď ořechy s řepou, švestkami, medem
či sirupem důkladně promícháme v ruce
nebo v mixéru. Ze vzniklé hmoty vytváříme
kuličky, které obalujeme ve strouhaném
kokosu.

LN catering, Kurzy vaření – vegetariánská bytová restaurace – prodej zdravé výživy
Gagarinova 20, Karlovy Vary, e-mail: info@ln-catering.cz, www.ln-catering.cz, www.zdravipronarod.cz
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KULTURA

FILM A KINO V ÚNORU

POUTNÍK

ŽIVOT JE ŽIVOT
premiéra 21. 5. 2015

– NEJLEPŠÍ
PŘÍBĚH PAULA
COELHA
NÃO PARE NA PISTA:
A MELHOR HISTÓRIA DE
PAULO COELHO
premiéra 18. 6. 2015

J

eho knihy jsou bestsellery po celém
světě. Jeho příběhy jsou poutavé, hluboké a zásadní. Životopisný příběh jeho
života je ještě lepší než fikce. Paulo flirtoval
se smrtí, unikl z hranice, za kterou je už jen
šílenství, experimentoval s drogami, prožil
muka, trpěl a radoval se z lásky, spoluvytvářel historii brazilského rock ‚n‘ rollu,
ale nikdy se nevzdal svého největšího snu:
triumfovat jako spisovatel.

O
(TED 2)
premiéra 2. 7. 2015

D

ruhý díl komedie o oživlém plyšovém
medvídkovi nebude pravděpodobně
žádným překvapením. Mark Wahlberk
a Amanda Seyfried v hlavních rolích
sekundují Méďovy v jeho boji o rovnoprávnost. Ten se pokouší o založení rodiny se svou manželkou. Tato podivná zápletka snad bude snesitelná pouze s lahví
něčeho tvrdšího.

UKÁZKA

ŠPIÓN

(SPY)
premiéra 4. 6. 2015

K

yprá Susan Cooper (Melissa McCarthy, znáte
z Gilmorových děvčat) má klidnou a nenáročnou práci u CIA, je totiž analytičkou, která jen
málokdy opustí svůj psací stůl s počítačem. Přesto se
stane neohroženou hrdinkou, která se vydá na nejnebezpečnější misi v historii této špionážní agentury.
Ale když ji její partner (Jude Law) nedobrovolně opustí
a další špičkový agent (Jason Statham) je v ohrožení,
musí Susan v utajení proniknout hluboko do smrtícího
světa obchodníků se zbraněmi a zabránit tak globální
katastrofě.
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AUTOR: redakce, FOTO A ZDROJ: CInemArt, PR Bonton film, PR La Fabrika

MÉĎA 2

ndřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život
milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. Jak už to tak v životě bývá. Ondřej Vetchý
se navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů. Dcery Tereza Voříšková,
Bára Poláková a Sára Sandeva doplňují složení rodiny, do jejíhož života zasáhnou i Marek
Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slovenská zpěvačka Kristýna
Peláková. Hlava rodiny, morousovitý a přísný František ( Ondřej Vetchý ) by po boku svých
tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet
si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět
k rodičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí
na paty jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně
úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým. Navíc se začíná hroutit tradiční
oáza a pevný bod manželské dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí „na Mácháč“, ale
Jana ( Simona Stašová ) začíná snít o moři. Pak se v jejím životě zjeví bohémský spisovatel s lehce sebevražednými sklony, v tom Františkově zase krásná kolegyně se španělskými předky. Začnou se dít věci. Všechny malé příběhy dávají dohromady jeden velký
a zábavný život se situacemi, které zná každý z nás.

KULTURA

DIVADLO A MUZIKÁL

KNIHY

CARTIEROVA PANTEŘICE
Stéphanie Des Hortsová

P
Bláznivý Petříček
uvádí divadlo La Fabrika, např. 4. 6. 2015, cena 390 Kč

S

lavný film legendy francouzské kinematografie Jeana Luka
Godarda z roku 1965, ve kterém zazářili Jean Paul Belmondo
a Ana Karina, inspiroval režiséra Petera Serge Butka k vytvoření
inscenace Bláznivý Petříček. „Divadelní hra na film“ měla premiéru
v listopadu 2010 a v La Fabrice se dodnes těší nebývalému zájmu
diváků. V hlavních rolích excelují Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk.
V bezprostřední blízkosti publika rozehrávají příběh lásky mladého
muže, znuděného všedností, a krásné teroristky. A také zpívají –
autorem hudby je Roman Holý, frontman kapely Monkey Business.
Výprava představení je koncipována jako starý filmový ateliér, kterému dominuje automobil, v němž Ferdinand a Marianne prchají
před policií, rodinami, ale také před životem. Scénu doplňuje zadní
retro projekce.

odivuhodný příběh Jeanne Toussaintové,
ženy, která se stala klenotem firmy Cartier... Ze zneužívaného děvčátka z chudé bruselské rodiny se stane nejznámější kurtizána
Paříže. Oslnivá, elegantní, vydržovaná bohatými aristokraty. Pařížská smetánka se oddává prostopášnostem a radovánkám. Večírky
ve velkém stylu střídají plesy, belle époque je
v plném proudu. Jeanne jde z náruče do náruče – obdivovaná, leč opovrhovaná. Muži si
vždycky berou jiné, ty počestné. A pak jí cestu zkříží Louis Cartier, nejslavnější klenotník světa. Říše diamantů
a zlata se otevírá. Jeanne, zamilovaná do šperků, popustí uzdu
fantazii a vymýšlí pro něj ty nejkrásnější klenoty. Hlavy států si
u nich podávají dveře, králové, mahárádžové... Téměř celým stoletím prochází tato neobyčejná žena s hlavou vztyčenou, vzdoruje
nacistům stejně jako démonům vlastní minulosti. Vášnivý příběh
vyprávěný v první osobě vtáhne čtenáře rovnou do magického
světa, kde Coco Chanel navrhuje své první skandální modely,
dámy šílí z baletu uhrančivého Ďagileva a v baru popíjí Ernest Hemingway...
„Odpusťte,“ říká Jeanne, „myslela jsem na Louise Cartiera, víte,
naučil mě všemu a hlavně vášni.“

Metafora, 299 Kč

ANÍSA

Šafránková Daniela

A

Zakázané uvolnění
uvádí divadlo La Fabrika, např. 30. 5. 2015, cena 350 Kč

Ú

nos nevěsty... hokejistická hospoda... bouřka... právě probíhající semifinále mistrovství světa v hokeji... Bar je plný alkoholu,
jukebox plný songů a ženich nejde a nejde... Jak tohle dopadne?
Hořká komedie, ve které se setkávají tři mladé ženy v jednom čase
a prostoru, aby zde nemilosrdně rozebraly své životy, vztahy a především muže. Tři zkušenosti, tři příběhy, tři pohledy na svět a jedno
dramatické vyústění... Hrají tři fantastické herečky Zuzana Stavná,
Hana Vagnerová a Tereza Hofová.

nísa, mladá, poněkud naivní a značně se
nudící, ovšem přímočará Američanka, je
postava, kolem které se obtáčejí nitky příběhů dalších hrdinů mnohovrstevnatého „minirománu“. Anísa stojí v jejich centru jako osa,
zdánlivě pevně zakotvená v zajištěném a pohodlném životě se starším manželem. Prostřednictvím její zaměstnankyně Evy, Češky provdané za Američana, se k ní více či méně přiblíží další čeští imigranti, na jejichž
podivné počínání, zvyky a mluvu zprvu pohlíží podezřívavě nebo
s posměchem, postupně ale ztrácí půdu pod nohama a nakonec se ona sama ocitá v nejisté roli cizorodce. Zpočátku tápající
Eva naopak pomalu zapouští kořeny v nové zemi a užasle sleduje nárazy a prolínání zároveň blízkých i rozdílných světů i odlišné
pohledy na to, co vlastně znamená slovo svoboda. Do pestrých
vláken amerických příběhů se vplétá na první pohled nesourodá
šedá nit jedné historie ze vzdálené „Bohémije“. Právě ta ale vyprávění propojí v pevné klubko s počátkem i koncem.

Argo, 228 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

NOVINKY NA DVD A BLUE-RAY
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Exodus:
Bohové
a králové
Biblický epos,
Ridley Scott

Greenberg
Indie snímek,
Noah Baumbach

Trojkolekce
dobrodružné
série noc
v muzeu
Komedie s Benem
Stillerem a dalšími hvězdami

horoskop

Čas
podle

hvězd
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BERAN

BÝK

Hádky s partnerem? Přechodné
období, které se hned v první
červnové dekádě změní! Venuše
se přesune do Lva a partner se
konečně projeví tak velkoryse, jak jste o tom vždycky snila.
Ve druhé polovině měsíce si dejte pozor na vliv Saturna. Vrátí se
do Štíra a bez okolků vám připomene všechny staré dluhy.

Řešíte to, co se týká přímo vás,
ale taky se staráte i o to, co
s vámi nemá nic společného.
Jde o nasazení, jemuž se nevyhnete, ale jehož negativní dopad
byste měla co nejvíce minimalizovat. Když večer seberete psa
a jemu i sobě dopřejete dlouhou
procházku, na níž všechno promyslíte, bude to to pravé.

BLÍŽENCI

RAK

Poslední květnová dekáda vás testuje. Váš vládce Merkur se dostává do konjunkce s Marsem, takže
budete bojovná, a do kvadratury
s Neptunem, která varuje před
nepromyšlenými akcemi. Pokud
se najde člověk, který vám slibuje
život na zámku, vyslechněte ho,
ale pak se přesvědčte, zda ten
zámek opravdu existuje.

To, že jste v kuchyni skvělá, je
všem vašim přátelům už dávno
jasné. Pokud vás začnou přemlouvat, abyste konečně sepsala a nafotila svou vlastní kuchařku, neříkejte, že je to nesmysl.
Využijte Venuše, která je až do 5.
června ve vašem znamení, a začněte pracovat na tom, co vás
bude opravdu bavit!

FOTO: shutterstock.com, AUTOR: Jarmila Gričová

Některá období vás nutí k práci, ale to,
na jehož prahu právě stojíte, vás přemlouvá,
ať povinnosti odsunete na vedlejší kolej,
a věnujete se především sama sobě. Pracujte
na tom, abyste byla krásná, protože jistota
vlastního půvabu vám podstatně usnadní život.
Když navíc dokážete využít inspirace, bude to
opravdu super měsíc.

horoskop

LEV

PANNA

Příležitostí máte hodně, ale dejte
si pozor, abyste čekáním na tu
jedinou a dokonalou nepropásla
ty, které nejsou sice tak zářivé,
ale jež by vám v konečném důsledku mohly být prospěšnější.
Pokud máte peníze navíc, využijte Venuše ve svém znamení a investujte do nákupu šperků nebo
jiných uměleckých předmětů.

Na lidi, kteří se snaží očernit
vašeho miláčka, nedejte. Hlavně na začátku června se najde
pár těch, kteří vám rádi vysvětlí,
že s ním jen ztrácíte čas, který
byste mohla věnovat perspektivnějšímu partnerovi. Neztrácejte
energii argumentací, ale jasně jim
řekněte, že změna momentálně
v úvahu nepřichází.

VÁHY

ŠTÍR

Obvykle podezíravá nejste, ale
teď je opatrnost na místě.
Ve chvíli, kdy vám někdo nabídne pomoc, půjčku nebo protekci,
přemýšlejte, zda si ji můžete dovolit přijmout. Jedná se o to, že
se tím zavazujete člověku, který
by vás posléze mohl v rámci reciprocity nutit do něčeho, co by
vám bylo proti srsti.

Rozhodující bude druhý červnový víkend, kdy jste pod vlivem
stacionárního Neptuna, který
prochází vaším sektorem romantických lásek. O seznámení není
nouze a ctitelé se staví do dlouhé
řady. Zatím však nevolte, protože
byste si tím jen svázala ruce. Trochu flirtujte se všemi, a čekejte,
co léto přinese.

STŘELEC

KOZOROH

Pokud jste si říkali, že prožíváte bouřlivé partnerství, je to jen
stín proti tomu, co vás čeká teď.
Vaším partnerským sektorem
prochází Mars a vy si musíte
vybojovat své místo na slunci.
Po bouřlivějším vyjasnění si názorů a vysvětlení nedorozumění
zjistíte, že si vás partner váží daleko víc, než si dosud.

V rámci péče o zdraví byste měla
z rodinného rozpočtu odpovídající obnos a na prodloužený
červencový víkend se objednat
někam, kde si nejen zacvičíte, ale
kde se o vás ve všech směrech
postarají. Kamarádkám to snad
ani neříkejte, protože potřebujete odpočinek, který byste v jejich
společnosti neměla.

VODNÁŘ

RYBY

Krásné chvíle nastanou 5. června, kdy se do vašeho partnerského sektoru na dlouho stěhuje Venuše, již podporuje Jupiter.
Využijte štěstí, které máte v lásce, ale neopovrhněte ani nabídkou nové zajímavé práce. Půjde
o něco, s čím dosud nejsou zkušenosti a kde je potřeba invence,
což je přesně vaše parketa!

Potíže své vlastní rodiny řešíte
takříkajíc levou zadní, ale pokud
se k tomu přidají i partnerovi rodiče, opravdu nevíte, kam dřív
skočit. Situace se však záhy obrátí k lepšímu a vy si můžete oddechnout. Kdyby se stalo, a rodiče vám jako výraz díků zaplatili
dovolenou, neodmítejte, protože
si to zasloužíte.

Horoskop pro vás připravila Dr. Jarmila Gričová,
Astrologií se zabývá už více než čtvrt století, specializuje se zejména na astrologii partnerskou, publikuje v nejrůznějších časopisech,
každý rok píše astrologické kalendáře. Překládá odbornou literaturu z ruštiny a polštiny. Miluje tlusté romány a rakvičky se šlehačnou.
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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
Božská mýdlárna, www.bozskamydlarna.cz
Braun, www.braun.com
Butlers, www.butlers.cz
Candle Lite, www.candle-lite.cz
CAPO čepice, www.capo-cepice.cz
Cartier, www.cartier.com
centrum tance, www.centrumtance.cz
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
easy optic, www.easyoptic.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
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
My Raw Café, www.myraw.cz
Neobotanics, www.neobotanics.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
rádio Seejay, www.seejay.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
st.Moriz, www.stmoriz.cz
Šperky Afrodíté, www.sperky-afrodite.cz
Takko Fashion, www.takko-fashion.com
theBalm, www.thebalm.cz
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 ČERVENEC/SRPEN

Jachtařské
fotostory
s plavkami
v hlavní roli!

Festivalová móda
a make-up!

Žhavý letní sex
a tipy jak si ho
užít naplno!

Letní doplňky!

…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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