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Modelky: Karolína Kokešová,
Zuzana Častková
Eskimo-bohemia Management
Foto: Roman Nguyen
Lokace: Slapy, Nová Živohošť,
River Marina, plachetnice Alča
Outfit: Esprit, Takko

letní lehká
vůně, s.Oliver
OUTSTANDING
women, 30 ml,
465 Kč
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EDITORIAL

Hektorek
pomáhal
při výrobě
háčkovaných
bikin

LÉTO
NA VODĚ!

Fotili jsme pro vás v nádherném
prostředí Slapské přehrady na Nové
Živohošti. Dámy si během jednoho
dne vyzkoušeli několik plavidel

Z

dravím vás z mé lodní kanceláře! Jak trávíte léto vy? Užíváte si krásného počasí, výletujete, koupete se a grilujete? Pokud máte ještě všechno
před sebou, jistě se vám budou hodit naše tipy, jak si všechny letní
aktivity dokonale užít. A nebudeme vás hnát do exotiky, stačí sednout
do auta a popojet pár kilometrů, kde na vás čekají krásy naší země.
Máte-li malinko větší cestovatelské ambice, Jasmína pro vás připravila to nejdůležitější z jejích cest po Evropě. A pozor, na koho cestou narazíte. Katka se
zamýšlí nad letními láskami a jejich dopadem a Jordan váhá, jestli by také se
slovem láska neměla v létě zaflirtovat.
Co si sbalit do kufru a jak to všechno krásná přežít, najdete v módních a kosmetických tipech. Dalo by se říci, že si vystačíte s pár kousky, kde prim hrají samozřejmě plavky. A v jakých budete nejkrásnější? V těch, které si sama vyrobíte podle našeho návodu. A pokud vám chybí inspirace, načerpejte ji v našem fotostory.
A bude to i o lodích! Jak už jsem naznačila, já léto trávím na vodě. A protože
jsem přesvědčena, že tenhle způsob léta, zdá se mi velmi šťastný, nechala jsem
vás nahlédnout do jachtařského života. Přizvala jsem si k tomu skvělý tým v čele
s naším fotografem Romanem a plnou hospodou přihlížejících, kterým při pohledu na naše krásné kapitánky stydlo jídlo a teplalo pivo. Vzniklo tak autentické
a vskutku jedinečné fotostory, kterým se můžete nechat unášet, právě tak, jak
vás může unášet proud na vlastní lodi. Řekla bych, že jachting není jen sport, je to
životní styl. Pro mě znamená svobodu, kterou mi loď dává, každý večer zakotvit
v jiné zátoce, koupat se v noci pod širým nebem a poslouchat u toho „Nightswimming“ od R.E.M., bavit se na palubě s přáteli, vidět západ slunce nad řekou
a zažívat leckdy extrémní zážitky. Někdy je to i tom bojovat s větrem, deštěm
a nefunkčním motorem, ale od toho máme pádla, abychom vždy dorazili bezpečně do přístavu. Pro mě je tak každé léto nezapomenutelné.
A tak vám dámy přeji, aby takové léto bylo i to vaše, budu se těšit, až mi o něm
napíšete.
A pozor na dobrodruhy, jejich výskyt je v letním období zvýšený!
Ahóóój!

Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

Sledujte nás na sociálních sítích:
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Z REDAKCE!

„Tak co pan X? Už o něm víš něco
bližšího?“
„Jo, září před ním obrovská červená
stopka?“
„Co?“
„No to znamená, že má snubák…!“
(mezi námi děvčaty)
„Tak jaký bylo včera rande?“
„Hádej, večeři platil stravenkama.“

POZOR!
Časopis POSH představíme
na veletrhu WORLD OF BEAUTY
& SPA ve dnech 4.–5. 9. 2015,
v Letňanech. Přijďte se podívat
na zajímavý program, novinky ze světa
krásy a samozřejmě nás přijďte pozdravit!
Pro čtenářky budeme mít malý dáreček.

Vyhrajte

3x

(když nakupuje muž)

news

zdravý
balíček
PEARLS

Každá žena asi ví, jaké obtíže
může léto přinášet. Mokré plavky,
špinavá voda, oslabený organismus
a nepříjemnost je na světě. Pro
předcházení nebo pomoc při již vzniké infekci
poslouží účinná probiotika. Vyhrajte je odpovědí na jednoduchou
otázku a odešlete ji do redakce společně se svými kontaktními
údaji na redakce@casopisposh.cz.
Probiotika, která můžete použít kdykoliv, kdekoliv a snadno, která
zaručeně projdou žaludkem během několika minut až na místo,
kde mají působit a tam působí rychle a efektivně. Moderní
probiotický komplex Pearls YB je určen speciálně ženám.
Obsahuje optimální kombinaci zdraví prospěšných bakterií, které
pomáhají udržovat optimální kvasinkovou rovnováhu v organismu.
Pearls YB je doporučován ženám při gynekologických
a močových infekcích.

Pearls YB je:	A: probiotikum
		
B: analgetikum
Výhry do soutěže poskytl www.obchudekprozdravi.cz.
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„Chtěla jsem po něm koupit časopis
a nějaké ovoce, přinesl Annonci a citróny.“

NAKUPUJTE SOUČASNĚ
PŘI ČTENÍ ČASOPISU
JEDNÍM KLIKEM!
Zaujal vás nějaký produkt který vidíte na našich
stránkách a rádi byste, aby byl váš? My vám to
zjednodušíme, když objevíte ikonu KUP HNED! jedním
klikem se dostanete na stránky prodejce a můžete
ihned zakoupit! Tato služba zatím funguje pouze
ve webovém prohlížeči, pro tablety ji připravujeme.

Vyzkoušej to:
KUP HNED

Pinzeta SWAROVSKI,
www.sperky-afrodite,
199 Kč

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

Soutěž

(mezi námi děvčaty)

MEZINÁRODNÍ VELETRHY
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ,
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
STYLU, WELLNESS A SPA
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA

PRAHA 9 – LETŇANY

4. – 5. 9. 2015
VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH
STÁNKŮ A CELODENNÍ
ATRAKTIVNÍ PROGRAM:
• Anti-aging program,
relaxace a regenerace
• Aromaterapie, masáže
• Soutěže v líčení, účesech,
nail designu a úpravě řas
• Kadeřnické show
• Módní přehlídky
• Současné trendy v kosmetické
péči i líčení
• Celodenní program péče o nohy

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

4. – 5. září 2015

AKTUÁLNĚ

Co

MUSÍTE MÍT

V ČERVENCI A SRPNU!

Online nákupní šílenství

Osvěžte se v UGO baru

Z

ásadní světové značky ovládají internetový trh.
Oblečení, které je u nás běžně dostupné v nákupních centrech nyní zakoupíte i na e-shopech. Dokonce lze pořídit zboží za akční ceny a v leckdy také
s dopravou zdarma.
www.orsay.cz, www.hm.com, www.reserved.com

K

Seznamovací náramky

Nákup k vašim dveřím

J

H

odina spánku sice není v nabídce online supermarketu Rohlik.cz přímo, ale je přibalená ke každému nákupu. Jakto? Online nákupem totiž ušetříte
minimálně hodinu svého drahocenného času. Tu pak
můžete využít třeba k odpočinku, kterého s malými
dětmi není nikdy dost. Rodiče ocení i další výhody Rohlik.cz, jako je široký výběr kojeneckých potřeb, výživy
i v bio kvalitě, kvalitní zeleniny či farmářských produktů
nebo donáška těžkých nákupů až ke dveřím.

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

iž ve starověkém Egyptě věděli lidé o účincích
vůně na lidské tělo i psychiku. Přibližně do té doby
se datují počátky využívání vůní pro povzbuzení smyslnosti a milostné touhy. A právě na tomto principu
fungují Bunga Bunga vonné náramky. Díky svému
designu a módním barvám je můžete nosit, kamkoliv si vzpomenete. Na večírek, do klubu, na rande
i na sport. Afrodiziakální vůně přitáhne pozornost
druhého pohlaví. Ještě nikdy nebylo seznamování
jednodušší! S náramkem půjde úplně samo.
Cena 149 Kč, zakoupíte
na www.bunga-bunga-naramek.cz.

dyž UGO říká, že má ovocnou zmrzlinu, myslí tím
zmrzlinu vyrobenou z ovoce, nikoliv jen „s ovocem“. Každý den se na barech vyrábí z pečlivě vybrané a vyzkoušené kombinace ovoce a výsledkem
je osvěžující a opravdu ovocná zmrzlina. Díky složení
si ji tak můžete dát skoro bez výčitek.
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Co

nového V ČESKÝCH

SPOLEČENSKÝCH VODÁCH?

Profesní setkání magazínu Best of a podpora neziskových projektů

P

rofesní setkání magazínu Best of je
tradiční projekt, který spojuje lidi vynikající ve svých profesích a podporuje
neziskové organizace. Mediálním partnerem akce byl i náš časopis. Mezi neziskové organizace, na které bylo možné v rámci setkání profesního magazínu
Best of a hotelu Savoy přispět, patřilo
Asante Kenya, kterou osobně představila v prostorách nově zrekonstruované
restaurace Hradčany, kde se akce konala, zakladatelka Lejla Abbasová. Buněčná terapie je zapsaný spolek, který pod
hlavičkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd řídí profesorka Eva
Syková, ředitelka ústavu a současně
také senátorka, která sama část svého
senátorského platu věnuje na výzkum
spojený s nemocemi. Nadační fond Ivana Hlinky prezentoval Ondřej Šebek,
člen výkonného výboru Českého svazu
ledního hokeje. Český výbor pro Unicef představila ředitelka Pavla Gomba.
Předvedla hostům, jak názorně vypadá
základní výživa pro děti a také očkování,
které lze podpořit například adopcí ručně šitých panenek. Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové zastupovala před-

sedkyně Milena Černá, která hovořila
o problematickém životě postižených
lidí, kterým se snaží pomáhat. Akci moderovala Aneta Vignerová a Jan Přeučil.
Hosté si mohli poslechnout vystoupení
operní zpěvačky Andrei Tögel Kalivodové, nebo popřát k narozeninám Zdeňku
Troškovi a Ivě Janžurové.

Galavečer Nadačního fondu Slunce pro všechny

autor: redakce ve spolupráci s Michaelou Lejskovou, foto: archiv Michaely Lejskové

D
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ne 20. června 2015 se uskutečnil při
příležitosti návštěvy světoznámého
vizážisty Giovanniho Fasiella charitativní
galavečer na podporu Nadačního fondu
Slunce pro všechny, který společně s dalšími významnými partnery organizoval
ve svých prostorách Le Palais Art Hotel
Prague s dalšími partnery. Během dne plného významných momentů došlo i k jedinečné události: Španělský umělec Emilio
Fornieles, který v květnu v prostorách hotelu Le Palais Art Hotel Prague zahájil svoji
unikátní pražskou výstavu, maloval mistra
Karla Gotta technikou „action painting“,
a tak během 60 minut vznikl unikátní portrét. „Jsem poctěn, že jsem mohl portrétovat Karla Gotta, kterého si vážím a současně cítím nadšení z našeho inspirativního
rozhovoru o umění, kterému se i on sám
s oblibou věnuje,“ komentoval Emilio Fornieles, který s mistrem soukromě poobědval
v hotelové restauraci. Výstava jeho obrazů
v hotelu Le Palais Art Hotel Prague potrvá
do 19. července 2015.

AKTUÁLNĚ

Co nového ve světě?
šude!
Láska k nenarozenému
dítěti a trocha
sebelásky alá
Kardashian

Láska je v

16 let Posh lásky
Už je to 16 let, co naše oblíbená Posh Spice Victoria ulovila nejpopulárnějšího a nejvíce sexy fotbalistu, kterého svět spatřil. Davida
Beckhama. Kdo by ho nemiloval, o tom nepochybujeme, Victoria je
však podle nás žena s velkým Ž. Matka překrásné rodiny, podnikatelka a ikona módního stylu. Ustála toho se svým manželem jistě mnoho
a vše to z nich dělá ještě krásnější a silnější pár.

Bitch better
have my money
Možná máte pocit, že jediní, koho
sledujeme je rodina Kardashianů.
Není tomu tak, ale
jim prostě neuniknete. Jsou všude
a není dne, aby se
u nich něco nedělo. Tentokrát gratulujeme dvěma
nejpopulárnějším
členům. Nejprve
Kim, která oznámila, že je podruhé těhotná (před dvěma lety se jí narodila krásná holčička North-West) se svým mužem a velice
(ne)populárním rapperem Kanye Westem a bude to kluk.
A pak Caitlyn, která nejen, že měla odvahu jako první
z rodiny přijít se jménem, které nezačíná na písmeno K,
ale vypadá lépe než polovina žen z tohoto klanu a za to si
zaslouží potlesk. Vzhledem k faktu, že je to muž.
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Hudební svět nechce tuctové zpěvačky. Řekli bychom, že současná
cesta je jednoznačně šokovat. To, zda je to správné, morální, společenské apod. je již na uvážení každého z vás. Každopádně když se
do toho pustí Rihanna, je na co koukat a to s otevřenou pusou. Pokud
chcete vědět, co se stane, když šílená partička s Rihhanou v čele, pro
lásku k penězům, unese sexy bohatou blondýnu, rozhodně se podívejte na její nový videoklip. Prozradíme vám, že o bradavky, krev a peníze nebude nouze.

AKTUÁLNĚ

Amerika otevřela
dveře lásce
ke stejnému pohlaví
Divíte se, proč mají všichni na Facebooku duhovou profilovou
fotku? Vyjadřují tím podporu pro homosexuální páry, kterým
byly v Americe legalizovány sňatky. Tento velký krok v historii občanských práv oznámil na sociální síti Twitter také sám
prezident Barack Obama.

Láska na papíře
Vypadá to, že po všech tajnostech si Mila a Ashton 4.7. řekli své
ano. Seznámili se při natáčení seriálu 70. léta a nedávno se jim narodil syn Wyatt. Samozřejmě to oficiálně nepotvrdili, stejně tak jako
Mily těhotenství, které potvrdili až po narození jejich syna. V případě, že svou lásku opravdu zpečetili, nemůžeme popřát nic jiného,
než společný krásný život.

autor: Mgr. Kateřina Tarabová, foto: www.facebook.com, www.twitter.com, www.oklm.com

Láska za kterou
se platí
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Stejně jako každý rok máme tu čest hostit jeden z nejslavnějších filmových festivalů na světě vůbec, a to Mezinárodní filmový festival v Karlových varech, který letos slaví jubilejní 50.
výročí. A stejně jako každý rok pozval ředitel tohoto festivalu
Jiří Bartoška hvězdu světového formátu. Tentokrát se rozhodl
sáhnout na jednoho z největších a nejcharizmatějších fešáků a tím není nikdo jiný než Richard Gere. Tak dámy, pokud
pracujete v erotice poblíž Varů, buďte ve střehu, třeba i vy
budete Pretty Woman.

Láska k buchtičkám (bez šodó) Magic mike XXL
V LA proběhla 25.6. premiéra jednoho
z nejočekávanějších filmů tohoto roku. Magic Mike XXL. Pro neznalce, i když věřím,
že vás moc není, se jedná o pokračování
filmu, který u nás nesl název Bez kalhot.
Urazila bych se, kdybyste ho neznali, protože kdo si může nechat ujít něco takového,
jako tyhle dokonalé krasavce v čele s tím
NEJ a to Channingem Tatumem. Takže
dámy, vezměte své kamarádky a připravte
své chuťové buňky, protože u nás má tento film premiéru 16. 7. PS: Nezapomeňte si
s sebou vzít náhradní kalhotky.

AKTUÁLNĚ

CHYCENO V SÍTI…
Máme pro vás aktuální přehled toho,
co byste neměli ve virtuálním světě přehlédnout!
Co sledujeme, co nás zaujalo a co nás baví!

@queenalexisren
Alexis je překrásná
modelka a blogerka.
Její přítel je známý
Jay Alvarez, o kterém
jsme vám už říkali
minule, společně tvoří
dokonalý pár a ona
je prostě bohyně.
Užívají si společně
dobrodružného života
a nechutně se tím
chlubí! Závidíme…

@girly_henna
Ukázky a návody toho nejkrásnějšího zdobení těla – malování
hennou. Toto přírodní barvivo se na kůži používá již po staletí
a například v indické kultuře je zdobení velmi významnou
událostí. Letním hitem je bílá henna! Tak se ji nebojte vyzkoušet.

@brockohurn
Achhhhh… tak tohle
je dámy vážně něco!
Brock je prostě
ztělesněná představa
o dokonalém bájném
hrdinovy. On je prostě
sen! To nejlepší
na něm asi je, že
na svůj profil umísťuje
fotografie se svým
synovcem, se zvířaty,
kytarou, jak sportuje,
cestuje a jak miluje
svou matku.

@fit_recepty
Nic nám nedělá větší radost než mlsání a pokud je to
ještě zdravé mlsání není co řešit a prostě hřešit. To
nejlepší na tom všem je, že se jedná o český účet a tak
máte všechny recepty v rodném jazyce! Samozřejmě co
jídlo, to lákavá fotografie.
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ukázka

ukázka

Feeling Happy ‘ Stay See Summer Mix 2015
Léto je v plném proudu a k dobré zábavě patří bezesporu dobrá
muzika. Pokud chcete také krásné pozadí a delší ničím nerušené sety, vyzkoušejte třeba tento. Set plný příjemných tónů deep
housu a mixu letních hitů slibuje se svým účtem téměř 18 milionů zhlédnutí opravdu kvalitní poslech. Hodí se pro klidnější
aktivity.

New Electro & House 2015 Best of Party
Mashup, Bootleg, Remix Dance Mix
Na párty a večerní tanec se hodí mix New Electro & House 2015 Best of Party Mashup, Bootleg, Remix Dance Mix.
Najdete zde remix těch největších hitů, objeví se zde třeba
David Guetta & Showtek vs Zedd, Avicii & Nicky Romero vs
Linkin Park nebo Calvin Harris. Tento set slyšelo přes 25 milionů posluchačů.

ukázka

ukázka

NEW Eh Bee Vine Compilation | BEST
FUNNY Vines of 2014/2015

autor: redakce, foto: www.instagram.com, www.youtube.com, Google play

SketchShe – Mime through time
by sketch she NEW!
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3 blogerky, které vás ohromí hudební show v autě! Parodují
ty nejlepší hity a pokaždé změní kostým. Jsou nádherné, nápadité a jejich video je hitem. Podobných videí můžete najít spousty, dokonce jsme našli i indickou verzi a verzi od tří
ucházejících mužů.

Tak tohle je vážně šílená rodina. Buď nebudete vědět, co
si o nich myslet, nebo se budete prostě smát. Rozhodně
nejvýraznějším hrdinou je otec, který se má podle nás hodně rád, tmavovlasá dcera je podobná Wednesday Addams
a některé její scény jsou přesně tak šílené.

NOVÉ APLIKACE
Water Your Body – pitný režim

Aplikace, která vás upozorňuje na doplňování tekutin. Po vypití každé sklenice pouze potvrdíte v aplikaci a ta vyhodnotí denní plán.

sledujte nás na sociálních sítích:
Co sledujete vy?

Časopis Posh

Pošlete nám váš tip na redakce@casopisposh.cz.

Zapádluj!

Aplikace nezbytná pro všechny vodáky! Denně mapuje všechny důležité body (POI) na
českých řekách a okolí. Tak na vodě ahój.

@casopisposh

Časopis Posh

Ty nejlepší zveřejníme a vás odměníme!

TÉMA
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Léééto je tady! Čas, kdy všechny starosti hodíte za hlavu,
nahodíte letní šatičky, grilujete se na slunci, a vlastně
pořád něco grilujete. Ale co
je na létě to absolutně nejlepší? No přece letní lásky.
Když jsme byly školou povinné a letní prázdniny trvaly
dva měsíce, bylo to nějak
všechno jednodušší. Pokud
nepatříte do skupiny, která
pracuje ve školství, šance
na dvouměsíční dovolenou
je mizivá. Musíte to všechno zvládnout během týdenní
dovolené či prodlouženého
víkendu.

N

o a jak se tedy k letním láskám postavit s třicítkou, či
čtyřicítkou na krku? V 16-ti, nebo 20-ti to bylo poměrně jednoduché. Stačilo jet pod stan na Slapy a už jste
byla zamilovaná, možná přišla i o panenství. Pak jste
jela na týden na dovolenou s rodiči a tam jste potkala
TOHO pravého, např. Itala, nebo souseda z chaty co trávil prázdniny
u babičky. Jak je to teď? Vlastně pořád stejné, akorát máme více
možností, také zkušeností ale prakticky méně času jak je využít.
Když si vzpomínám na moje letní lásky, byly to vlastně trochu
katastrofy. Sex na pláži? Milování na dece při šumění vln, západu
slunce a pochodněmi kolem vás…Krásná představa, že? Realita?
Určitě nejsem jediná, kdo neodolal tomuto kýči a chtěl ho vyzkoušet. Lehátko, dobrý, Španěl, skvělý. Policie, která nás zadržela, když
měl zrovna hlavu tam, kde slunce nesvítí, blbý. Střih. Jiná pláž o pár
let později. Ital? Dobrý. Písek otlačený na kolenou? Bolestné. Písek
mezi zuby? Odporné. Pár pozorující nás? Zajímavé…
Takhle to ale prostě je a chodí. A v tom je právě naše výhoda,
že už tohle všechno víme! Oproti náctiletým konkurentkám se nebudeme hroutit z toho, že nám druhý den nezavolal, že tam má zas
jinou a že to dopadlo strašně. Už moc dobře víme, že nejsme jediné, které dělá šťastnou a moc dobře víme, že to děláme proto,
abychom ten zážitek prostě měli. Jediné co řešíme, je desinfekční
mýdlo a kondom, nebo několik Aperolů, které nás dělí od toho, abychom se dotkly „těch“ partií či si je dokonce pustily „k tělu“.

autor: Mgr. Kateřina Tarabová, ilustrace: Bc. Silvie Cacková

ásky

Letní

TÉMA

Zpět do naší krásné matičky země. Písek a nemoci tu samozřejmě máme taky, máme tady ale rozhodně víc exotů. Vezmeme si
např. Slapy, Máchovo jezero nebo Žluté lázně. Na jedné straně přežilí čtyřicátníci s účesem alá Jarda před dvaceti lety, kteří slintají,
jenom z principu, že kolem nich projde ženské pohlaví (ani není nutná žena jako taková), nebo nagelované parodie na chlapy co se producírují po Žlutých. Je to prostě k breku. Ano, ano, jsem moc přísná
a vím, že existují i „normální“ chlapy, ale mezi tím vším odpadem je
prostě hrozně těžké je najít. Ale to už jsem prakticky na konci, takže
pěkně popořádku. Asi zásadní věc, kterou si musíme ujasnit je, zda
jste svobodné, či zadané.
Když jste zadané, tak už vám asi nepomůžu. Samozřejmě se můžete cítit duchem svobodné a nezávazné léto si opět chcete užívat
jako za svobodna. Ale to už nejste. Takže hezky vezměte svého drahého za ruku a jeďte spolu do Chorvatska nebo ke známým (samozřejmě ostatním párům) na chatu a tam se posmívejte nám svobodným, jak běháme po městě/pláži a snažíme se někoho ulovit. Nikdo
na vás tady není zvědavý.
Jestli jste svobodné, tak na tom taky nejste o moc lépe. V létě
je to prostě těžké. Sice se říká, že zima je vlezlá, člověk má více deprese apod., ale tak jednoduché to samozřejmě není. Protože v zimě
jsou všechny ty páry zalezlé a muchlají se spolu pod peřinou u krbu.
V létě dělají to samé, ale vám přímo na očích. Nechutné. Na každém
rohu potkáte pár, který jde ruku v ruce. Možná někoho napadne
– jak romantické. Možná ale někoho napadne, ehm, nepotí se jim
takhle víc ty ruce? Ale to odbíhám. Tohle jsou lásky jako takové, ne
letní. Letní jsou jiné. A v čem? Rozdílů by se našlo několik. První,
a to naprosto zásadní je, že jsou v létě… Pardon, to nebylo vtipné,
ale pro některé lidi jsou fakta to nejdůležitější. Dobře, takže znovu.
První, a to naprosto zásadní je ten, že letní lásky mají takové
kouzelné nepsané pravidlo a to, že trvají pouze přes léto. Jako jediné tedy mají své roční období. Slyšely jste snad někdy o zimních
láskách? Jarních? Nebo snad podzimních? Ne. A proč zrovna léto?
Samozřejmě se nabízí možnost, že v létě jsou lidé šťastnější, protože je více slunce, lidé jsou méně oblečení, zakuklení a sexualita tedy
čiší nějakým způsobem z nás všech, ale základním rozdílem je fluktuace. Dovolené, tábory, wellness pobyty. Logicky chceme opustit
naše chýše a vydat se ven, do neznámého světa. To samozřejmě
s sebou přináší to, že se chováme i jinak a jsme odvázanější, dobrodružnější a svolnější, protože nejsme obklopené našim každodenním prostředím, starostmi a v neposlední řadě muži. A co to v nás
způsobuje? Nečekáme několik týdnů, než nás ten hezký chlap za barem pozve na drink, ale vydáme se za ním hned první večer, protože
už víme, že zítra by tam třeba už nemusel být. Neřešíme jakou má
práci, kolik má peněz, řešíme jen pocity – protože plavčík, barman,
animátor, nebo ten kluk co pronajímá skútry, jsou přeci TAK sexy.
Ale jenom v létě! S těmito typy totiž bývá ten nejlepší sex. Asi je to
tím, že přes léto často trénují, i oni jistě znají benefit svého letního
povolání. A je tu spousta dalších věcí, díky kterým mám letní lásky ráda. Například to slovo lásky. Můžete spát každý týden s jiným,
ale nikdo vás neobviňuje, že se chováte jako „lehká děva“, je přeci
léto a to byla láska, ne? Dál. Jména. Ihned jak se seznámíte u baru,
jméno zapomenete, dokud na něj nezavolá kamarád, jste ztracená.
Ale to vůbec nevadí. Stačí říkat všem „baby“, „honey“ nebo „zlato“.
A nikdo se necítí dotčen.
Význam letních lásek je téměř obrovský. Budete na ně vždy
vzpomínat a historky o sexu na pláži si můžete porovnávat s ostatními. Proto tedy neztrácejte čas, zvedněte své půlky a vyražte ven,
protože léto je krátké a vy zasloužíte si ho jaksepatří užít.
PS: Hygienické ubrousky, dezinfekční mýdlo a kondomy stále u sebe.
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Nečekáme několik týdnů,
než nás ten hezký chlap
za barem pozve na drink,
ale vydáme se za ním hned
první večer, protože už víme,
že zítra by tam třeba už
nemusel být.

TÉMA

LÉTO
Nádherné fotky z dovolené, na kterých
není moře? Proč ne! Máme pro vás
malou inspiraci těch nejzajímavějších
míst v té naší krásné zemičce.

České
Švýcarsko
Adršpach
Koupaliště Mšeno

Chatau
Mcely
Jezero Křenek

Velká a Malá
Amerika

Jezero Lhota

Plovárna Jureček

Lom
Výkleky

Čertovo
břemeno

Lednicko-Valtický areál
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autor: Bc. Lenka Burianová, foto: www.shutterstock.com, www.facebook.com, www.chateaumcely.cz, www.cebr.cz

Užijte si
prázdniny
v Česku!

TÉMA

Procházky
v nejkrásnějším národním
parku České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášený dne
1. 1. 2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém
kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje
Národní park Saské Švýcarsko.
Co musíte vidět?

•	Pravčickou bránu, která je největším skalním mostem v Evropě. V blízkém zámečku zvaném Sokolí hnízdo najdete informační centrum a malou expozici, věnovanou Pravčické bráně,
v přízemí se dochovala stylová restaurace vyzdobená původními malbami.
•	Romantickou zříceninu Dolský mlýn najdete na soutoku řeky
Kamenice a Jetřichovické Bělé. Při natáčení Pyšné princezny byla ještě plně funkční a v jednom filmovém záběru je vidět celé stavení i s náhonem. Výletní plavby začínají kousek
od Hřenska.
•	Zoologickou zahradu v Děčíně, jedna z nejmenších,
ale nehezčích zoologických zahrad v Česku, součástí
tip
je unikátní akvaristická expozice Rajské ostrovy.
Nejpopulárnější je
•	Zámek Děčín s barokní Růžovou zahradou. Všechny
romantické pozorování
krásy národního parku vám představí interaktivní exokolní krajiny při
pozice Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
západu slunce. Musíte
•	Vyhlídkový altánek na Mariině skále je jedním z nejvšak počítat se strmým
známějších turistických cílů v Jetřichovických stěnách
výšlapem. Z Jetřichovic
a stal se také jedním ze symbolů Českého Švýcarska.
jdete zhruba hodinu
I když byla dřevěná stavba mnohokrát zničena blespo červené značce.
kem, stále zdobí v různém provedení Mariinu vyhlídku
již více než 150 let.
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Romantické zásnuby, kurz
míchání kosmetiky nebo
relax s kamarádkou?
V Chatau Mcely
Mcely jsou malebná vesnička s původními historickými
dřevěnými stavbami a barokním kostelíkem z 16. století.
Nachází se na okraji překrásného a kouzelnými
legendami opředeného Svatojiřského lesa.

tip
Hotel získal certifikát
výjimečnosti

Golf
pro začátečníky i profíky,
v Čertově břemeni
Láká vás golf, ale stále jste se neodhodlala k tomu
začít? Osmnáctijamkové hřiště Čertovo břemeno
leží ve středu přírodního parku Jistebnická
vrchovina ve výšce 640 m.
Golfové hřiště má krásnou velkou klubovnu, která byla v roce 2011
vyhlášena stavbou roku. Součástí klubovny je výborná restaurace. Na hřišti je možno hrát i bez HCP, vyžaduje se však ovládání
hry, znalost pravidel a etikety pod sankcí vyloučení ze hry.
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Do dnešního dne se tu zachovala prastará bylinkářská a léčitelská tradice Devatera kvítí. Zkušené staré bylinářky tu na konci
června sbírají devatero svatojánského kvítí a přidávají je pak
do léčivých čajů, nebo ho macerují v panenském oleji a vyrábějí hojivé balzámy. Právě to inspirovalo majitelku zámku Inéz
Cusumano k vytvoření několika značkových terapií. Jejich součástí je také saunový domeček s venkovní vířivkou, přírodní
koupací biotopické jezírko a přírodní fitness.
•	Interiér hotelu je vybaven v zámeckém avšak moderním stylu s maximální péčí a důrazem na každý detail. Restaurace
Piano Nobile, byla v roce 2014 vyhlášena nejlepší restaurací
roku. Servíruje sezónní a la carte menu s použitím nejkvalitnějších vybraných surovin od místních dodavatelů.
•	Pětihvězdičkový zámecký eco-chic hotel najdete necelou hodinu
jízdy z Prahy. Je ideálním místem pro romantické pobyty, odpočinek v lázních, rodiny s dětmi, svatby i netradiční firemní setkání.

TÉMA

Dobré víno a krásná
příroda v Lednici
V oblasti s parkově upravenou krajinou,
zapsanou mezi památkami UNESCO,
můžete podnikat leccos – jezdit na lodi,
na koni, na kole, kočárem i na bruslích,
vydat se na toulky za vínem, prozkoumávat
romantické kolonády a zámečky skryté
v lesích, vyšplhat na útesy Pálavy anebo
odpočívat v lázních.
Vyberete si?

•	Salon vín České republiky ve sklepení valtického zámku. Ochutnejte vína v labyrintu podzemních chodeb Valtického podzemí a prohlédněte
si historické vinné sklepy nebo vinařskou obec
Pavlov. Můžete také zamířit do expozice vinařství
a vinohradnictví na zámku v Mikulově. Příjemným
výletním místem je vinařství Sonberk a vinařství
U Kapličky v Zaječí, které znáte z filmu Bobule.
•	Rozhodně nevynechejte zámek v Lednici s nádherným parkem!
•	
Lednický zámek je klenotem Lednicko-valtického areálu a zároveň jedním z nejkrásnějších
komplexů anglické novogotiky v Evropě. Zámeckými interiéry prochází několik prohlídkových tras, v okolí přitahuje pozornost francouzská zahrada s palmovým skleníkem, zednářská
zahrada a zámecký park, volně přecházející
do volné krajiny. V parku objevíte také několik
ostrovů, římský akvadukt, vyhlídkovou věž Minaret a Maurskou vodárnu s přístavištěm lodí,
které odtud vyplouvají na vyhlídkové plavby

Český Grand Canyon
Místo, kde se filmoval Limonádový Joe…
vápencové lomy Velká a Malá Amerika.
Velká Amerika – český Grand Canyon je vápencový, asi
800 m dlouhý, 200 m široký, až 100 m hluboký zatopený
lom. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená
jezírka s průzračnou vodou, které zejména v létě lákají
ke koupání. Bohužel brána do lomu je trvale zavřená.
Lom si lze prohlédnout z vyhlídky přímo u parkoviště,
nebo z pěšin vedoucích kolem Velké Ameriky.
Malá Amerika je druhý, o něco menší, vápencový
lom. Rovněž i tento lom je zatopený křišťálově čistou
vodou. Oba jsou spolu s ostatními v blízkém okolí propojeny podzemními štolami, které jsou ovšem
pro širokou veřejnost nepřístupné.
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A

teď trocha

osvěžení!

Máme pro vás pár zajímavých tipů,
kde zchladit svá rozpálená těla!

Pískovna Adršpach
V bývalé pískovně je průzračně čistá voda
s bělostnými písečnými plážemi. Koupání je
tu sice zakázáno kvůli spodním proudům,
ale můžete si půjčit loďku a užít si z paluby
krásné výhledy do okolní přírody.

Zatopený
lom
Výkleky
Zatopený lom v obci
Výkleky nedaleko
Olomouce láká
k letnímu koupání.
Voda zde bývá čistá
a průzračná, povoleno
je také potápění.
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Koupaliště Mšeno
u Mělníka
V obci Mšeno u Mělníka najdete malé, více než
75 let staré, nyní zrekonstruované lázně, které jsou
oblíbeným místem pro letní koupání.

Jezero Křenek v Polabí
Křenecké jezero vzniklo těžbou písku. Po ukončení
těžby se jezero s průzračně čistou vodou stalo
postupně známou rekreační oblastí Křenek-Ovčáry.
Jezero je ze tří stran obklopeno poli a zbytek lesem,
přilehlé pláže jsou písčité.

Koupaliště a skvělé
pláže u jezera Lhota
Obrovská vodní plocha kousek za Prahou s čistou
a teplou vodou, vůně borovic a písečné pláže, ze
kterých víc než čtvrtina patří nudistům. Místo, které
připomíná moře.

Plovárna Jureček
v Říčanech u Prahy
Legendární prvorepubliková plovárna Jureček
v Říčanech u Prahy, kterou v minulosti navštěvoval
mimo jiné herec Oldřich Nový, nabízí letní aktivity
pro dospělé i rodiny s dětmi a po celý rok posezení
v restauraci.
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www.sperky-afrodite.cz

MÓDA

MÓDA

LETNÍ ŠATNÍK,
aneb CO BY VÁM
V NĚM NEMĚLO
CHYBĚT!

Takko,
499 Kč

Takko,
549 Kč

Pandora,
info o ceně
v obchodě
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Esprit

Deichmann,
599 Kč

MÓDA

Marks&Spencer,
1699 Kč

Krátké
ŠATIČKY
Kdy je nosit? Do práce a pro
oficiální jednání se hodí kvalitní látka
a střih, když šatičky doplníte podpatky,
rozhodně zaujmete. Na víkend
si dopřejte více pohodlí v bavlně
a sandálkách.
H&M, info
o ceně
v obchodě

Twiggy
for Classics,
Marks&Spencer,
2499 Kč

Pinterest.com

H&M, info
o ceně
v obchodě

Orsay

Desigual,
3149 Kč

Takko,
549 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

H&M,
info o ceně
v obchodě
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Esprit

MÓDA

New Look,
prodává Zoot.cz,
1099 Kč

Zara,
599 Kč

H&M, info o ceně
v obchodě

Pohodlné
ale SEXY
KOUSKY
Kdy je nosit? Pokaždé, když
se chcete uvolněně bavit a přesto
vypadat skvěle! Výlet o víkendu,
nebo festivalová noc? Kraťásky, topy,
klobouky, sandálky a lehké přehozy
jsou pro tyto aktivity to pravé.

Takko,
349 Kč
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H&M, info o ceně

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

v obchodě

Marks&Spencer,
info o ceně
v obchodě

H&M, info
o ceně
v obchodě
H&M, info o ceně
v obchodě
Desigual

MÓDA

Takko,
499 Kč

Deichmann

Takko,
449 Kč

H&M, info
o ceně
v obchodě

H&M, info
o ceně
v obchodě

Námořnický
STYL
Kdy ho nosit? Kdykoliv!
Kombinace modré, bílé a červené
je nestárnoucí klasika, která působí
čistě a luxusně. Námořnický styl
vám bude slušet, i když nemáte
vztah k vodě a pokud máte, nosit
proužky je takřka povinnost.
Deichmann,
599 Kč
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Esprit,
1699 Kč

Zara,
899 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Zara,
1499 Kč

Napapijri, prodává
Fashiondays.cz,
879 Kč

MÓDA

Takko

Maxi ŠATY
Kdy je nosit? Večer! Jsou ideální na večerní
párty, procházku městem i festivalovou noc.
Bavlnu a výrazné barvy volte na volný čas
a luxusnější materiály a elegantní střihy
třeba na večeři v restauraci.
Takko,
499 Kč

DKNY, prodává
Fashiondays.cz,
2479 Kč

Zara,
1499 Kč

H&M, info
o ceně
v obchodě
Jennyfer,
699 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

H&M, info
o ceně
v obchodě
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Deichmann,
599 Kč

Takko

MÓDA

Takko,
249 Kč

H&M, info o ceně
v obchodě

H&M, info o ceně
v obchodě

Takko,
249 Kč

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Marks&Spencer,
info o ceně
v obchodě

H&M, info
o ceně
v obchodě
Takko, 249 Kč

Doplňte to
DOPLŇKY!
Tommy Hilfiger,
prodává
Fashiondays.cz,
3199 Kč

Guess, prodává
Fashiondays.cz,info
o ceně v obchodě

Léto má tu výhodu, nebo možná i nevýhodu, že
toho na sobě příliš mnoho nemáte. Máte ale další
možnosti, jak své tělo ozdobit a dodat outfitu
správný šmrnc. Kombinujte, vrstvěte, nebojte se
ničeho. Na festivalech i koupalištích zabodujete
bohémským stylem. Klobouk, třásně, úplety
a spousta kovu je to pravé.

Jennyfer,
info o ceně
v obchodě
99 Kč

it, 16

Espr

tip
Hitem léta je zlaté
tetování a tělové
šperky! Na opáleném
těle bude vypadat
nejlépe.
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ann,

m
Deich

č

399 K

Pandora,
info o ceně
v obchodě

MÓDA

Balmain, prodává
Fashiondays.cz,
1119 Kč

Plavková
SEZÓNA
Plavky. Jedno slovo a tolik emocí.
Neznáme ženu, která by z plavkové
sezóny neměla alespoň menší
trauma. Jde o to, cítit se v plavkách
dobře. Proto je důležitý jejich
výběr. Vyberte si přesně takové,
které nenápadně zakryjí nedostatky
a vyzdvihnou vaše přednosti.
Victoria‘s Secret

Takko, 299 Kč
a 199 Kč

H&M, 399 Kč
a 299 Kč

Desigual,
1749 Kč

Marks&Spencer,
info o ceně
v obchodě

H&M, 599 Kč
a 299 Kč

Relleciga Bronze,
prodává Zoot.cz,
1349 Kč
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days.cz, 3289 Kč

Victoria‘s Secret

Michael Kors,
prodává Fashion

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

Jennyfer,
499 Kč

H&M, 399 Kč
a 299 Kč

Potřebujete dioptrické brýle a neradi obcházíte optiky tak
dlouho, než najdete ty pravé? A když se do optiky konečně
dostanete, nemůžete se zde soustředit na správný výběr?

E DOMA

T
VYZKOUŠEJ

Na obíhání optik a hledání těch nejlepších dioptrických brýlí má dnes čas jen málokdo.
Právě proto výběr nových brýlí často dlouho odkládáme. Brýle nakonec tak nutně potřebujeme, že si na místě nenajdeme dostatek času a možná nám chybí i dostatečná koncentrace na správný výběr.
Ty z vás, kterým mluvíme z duše, by mohly potěšit nové služby, které nabízí optika
Easy Optic. Na webových stránkách www.easyoptic.cz si můžete z pohodlí domova
v profesionálně nafoceném online katalogu prohlédnout všechny brýle, které optika nabízí
i ve své kamenné prodejně. Pokud se vám nějaké brýle líbí, můžete si rozkliknout jejich
fotku a také si je prohlédnout ze tří profilů. Pokud kliknete na „ZKUSIT ONLINE“, můžete
si brýle vyzkoušet ve virtuálním online zrcadle. Pokud si stále nebudete výběrem jistí, můžete kliknout na „ZKUSIT DOMA“. Do košíku na zkoušku doma můžete vložit až tři páry
dioptrických obrub a zkoušet je celé 4 dny v klidu a pohodlí vašeho domova. Zároveň
můžete získat velmi cennou zpětnou vazbu od svých nejbližších. Služba stojí 190 Kč, ale
peníze vám budou vráceny, pokud si jedny z objednaných obrub vyberete.
Ptáte se také, jestli je možné přes internet nakoupit také brýlové čočky a dostat tak domů
hotové dioptrické brýle? Samozřejmě ano. Přes internet získáte stejně kvalitní brýlové čočky
jako v kamenné prodejně. Stačí vložit do nákupního košíku vybrané brýlové obruby s brýlovými čočkami, vyplnit do tabulky vaše dioptrie a vzdálenost vašich zornic, tzv. PD, vybrat
způsob platby a dopravy. Potom už se jen můžete těšit na své nové brýle. V Easy Optic
můžete platit platební kartou online, bankovním převodem, dobírkou nebo hotově i kartou
v Easy Optic studiu. Brýle vám budou zaslány Českou poštou nebo PPL. 7 pracovních dnů
trvá doručení v případě objednání kompletních hotových brýlí (brýlové obruby + brýlová
skla) a 3 pracovní dny trvá doručení brýlových obrub bez skel a slunečních brýlí. Brýle si
můžete vyzvednut i osobně v Easy Optic studiu v centru Prahy.
Pokud přeci jen potřebujete konzultaci a radu odborníka, abyste se správně rozhodli, můžete navštívit Easy Optic studio v centru Prahy, ve kterém
vám ochotný personál v příjemném prostředí a při šálku dobré kávy pomůže
s výběrem a to vždy s úsměvem na tváři.

28

advertorial

KONEC BĚHÁNÍ PO OPTIKÁCH,
ZKOUŠEJTE A NAKUPUJTE BRÝLE
Z POHODLÍ DOMOVA!

MÓDA

LÉTO na VODĚ!
Milujete vodu a vše kolem ní? V tom případě by vaše léto nemělo
postrádat lodní radovánky. Inspirujte se naším fashion manuálem
pro kapitánky, plavčice, háčky, kosatnice i kormidelnice!
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MÓDA

plavky Takko
229 Kč a 199 Kč

30

MÓDA

plavky Takko
349 Kč a 199 Kč

31

MÓDA

plavky Takko, 299 a 199 Kč

32

MÓDA

Karolína
plavky Takko
299 Kč a 199 Kč

33

Zuzana
plavky Takko
299 a 199 Kč

MÓDA

plavky TOPSHOP
499 Kč a 399 Kč
tělový šperk TOPSHOP 499 Kč
brýle EasyOptic.cz
3360 Kč

KUP HNED
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MÓDA

Karolína
plavky TOPSHOP 499 Kč a 399 Kč
tělový šperk TOPSHOP 499 Kč
brýle EasyOptic.cz, 3360 Kč

35

Zuzana
plavky TOPSHOP 599 Kč a 499 Kč
brýle Takko 249 Kč
náhrdelník TOPSHOP 399 Kč

MÓDA

Zuzana
plavky TOPSHOP 599 Kč
a 499 Kč,
brýle Takko 249 Kč

Karolína
plavky TOPSHOP 499 Kč a 399 Kč,
tělový šperk TOPSHOP 499 Kč,
brýle EasyOptic.cz, 3360 Kč

Vodní skútr,
půjčovna River Marina,
Slapy – Nová Živohošť

36

MÓDA

polo triko ESPRIT 848 Kč
(po slevě 349 Kč),
kraťasy Takko 269 Kč,
boty Deichmann 599 Kč,
brýle Takko 149 Kč
plachetnice ALČA

37

MÓDA

dlouhé šaty Takko 499 Kč,
brýle Takko 249 Kč,
náhrdelník TOPSHOP 399 Kč
plachetnice malá Alča

38

MÓDA

Karolína
plavky Takko 199 Kč,
brýle Takko 249 Kč
pruhované tílko
Esprit 549 Kč,
plachetnice ALČA

Zuzana
TOPSHOP 499 Kč
pruhované tílko
Esprit 549 Kč,
plachetnice ALČA

39

MÓDA

ZUZANA
pruhovaný crop top TOPSHOP 999 Kč,
brýle Takko, plavky TOPSHOP 499 Kč
plachetnice ALČA

40

KAROLÍNA
pruhované tílko ESPRIT 549 Kč,
brýle Takko 249 Kč,
plavky Takko 199 Kč

MÓDA

šaty TOPSHOP
2799 Kč

41

MÓDA

Karolína
bílé krajkové šaty
TOPSHOP 1499 Kč,
náramky Takko 249 Kč
plachetnice SAGITTA

Zuzana
bílé krajkové šaty
ESPRIT 2299 Kč
(po slevě 1599 Kč),
náramky Takko 249 Kč

42

MÓDA

Zuzana
plavky TOPSHOP
599 Kč a 499 Kč

43

Karolína
plavky Takko 299 a 199 Kč
plachetnice GERONIMO

MÓDA

Karolína
plavky TAKKO 299 Kč a 199 Kč
plachetnice SAGITTA

44

Zuzana
plavky TOPSHOP 1299 Kč

MÓDA

Zuzana
plavky TOPSHOP 599 Kč
a 499 Kč

Karolína
plavky Takko 299 a 199 Kč
plachetnice GERONIMO

V hlavních rolích:
Karolína Kokešová
Eskimo-Bohemia
model management

Zuzana Častková
Eskimo-Bohemia
model management

Roman Nguyen
fotograf

lokace: Slapy, Nová Živohošť • produkce: Mgr. Alena Kalašová
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plachetnice ALČA,
malá ALČA,
SAGITTA a GERONIMO
Za poskytnutí prostor
děkujeme společnosti
River Marina
www.river-marina.cz

DÁREK PRO VÁS

Máme pro vás letní dárek! Užijte si dovolenou s naší lechtivou povídkou!
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ní. On byl pro někoho jiného. Susan a jejich dvě malé děti. Se Susan
en večírek byl doslova a do písmene dokonalý. Monik se
už byl skoro patnáct let a co víc, tradovalo se, že jí byl věrný. I když
usadila na jednu z laviček a vychutnávala si krásný západ
se ho bezpočet modelek a hereček snažilo svést, vždy bez úspěchu.
slunce. Jednalo se o jednu z největších zahajovacích akcí
Z myšlenek jí vytrhlo zazvonění telefonu.
léta pro vyšší společenskou třídu, která se každoročně
„Ano? Jistě. Za patnáct minut začne ohňostroj. Limuzíny
konala na konci června, než všichni vyrazili do Hamptons
jsou připravené, všechno má na starost Chloe a Jack. Jachty zía ostatních atraktivních lokací u New Yorku. Pro tyto lidi znamenalo
tra ráno v deset budou na místě. Já také, ano. Vážně? Děkuju.
léto několik týdnů ničím nerušeného volna, opalování, nákupy a naTaky přeji hezký večer.“
vštěvování společenských akcí. Monik měla to štěstí, že se vzhledem
Monik zavěsila a usmála se. Ten večíke svému věku propracovala na poměrně
rek se opravdu podařil. Půl dne stráveného
vysokou pozici do agentury, která byla tou
Milovala svou práci. Sice neměla na jachtách a pak přesun na usedlost jednonejvyhledávanější v rámci organizování práho guvernéra, kde se pokračovalo do dalvě těchto večírků.
žádný osobní život, ale to jí
šího dne. Počítala, že když bude mít štěstí,
Monik naopak začínala pracovní sezónevadilo. Užívala si to. Jediné
bude mít dnes 4 hodiny spánku. Což nebylo
na, ale nestěžovala si. Milovala svou práci.
zlé. Jenom kdyby...
Sice neměla žádný osobní život, ale to jí neco jí chybělo, byl partner.
„Monik?“
vadilo. Užívala si to. Jediné co jí chybělo, byl
Stálý partner. Ten se však s její
Otočila se a uviděla Damiena. Samopartner. Stálý partner. Ten se však s její kazřejmě.
Bože, vypadal o tolik líp, než před
riérou neslučoval. Muži nemohli její úspěch
kariérou neslučoval.
několika měsíci kdy ho viděla naposledy.
a zaneprázdněnost ustát, kromě toho byla
Byl zarostlý s delšími vlasy, zkrácenými po
často středem pozornosti a její atraktivita
stranách a smoking. Zhluboka polkla a postavila se.
přitahovala oči všech kolem. Jí ale upřímně moc nezajímali. Byli to
„Ahoj Damiene, ráda tě vidím.“
povrchní, bezcharakterní „mačové“, kteří si mysleli, že za peníze si
„Ne tak jako já tebe.“
koupí všechno. I jí. Ale tak to ona nastavené neměla. Ne, že by neJen se zatajeným dechem sledovala, jak se k ní sklonil a políbil
měla ráda peníze a styl života, který si díky této práci mohla dovolit,
jí nejdříve na jednu tvář a pak na druhou, kde chvíli setrval, pak se
ale od svého protějšku chtěla víc. Chtěla někoho, koho by si mohla
oddálil.
vážit a na takového mezi těmito lidmi ještě nenarazila.
„Máš chvilku?“
Vlastně narazila. Poslední dva roky se čas od času někde obje„Samozřejmě.“
vil, Damien. Fotograf, který se snažil prorazit jako umělec a chtěl si
„Posadíme se?“
otevřít vlastní galerii. Prozatím se živil hlavně jako fotograf slavných
Monik si sedla a sledovala, jak si Damien sundal sako, usadil se
osobností, což mu vynášelo nemalé jmění a jeho jméno v tomto svěvedle ní a začal si povolovat kravatu.
tě něco znamenalo. Zakázala si na něj myslet. Protože on nebyl pro
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autor: Mgr. Kateřina Tarabová, foto: www.shutterstock.cz
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„Vážně chceš, abych přestal?“ S tím ji jemně kousl a začal jí zasy„Omlouvám se, ale nesnáším obleky. Prostě nesnáším.“
pávat drobnými polibky. Nevydržela to a začala se s ním opět líbat.
„V pořádku.“ Hlavně nepokračuj, řekla si v duchu. Nechápala to,
Nikdy s nikým nebylo líbání takové jako s ním, nikdo jí nedokázal
ale pokaždé, když se objevil v její blízkosti, polilo jí horko a mozek
tak rychle vzrušit a díky nikomu neztrácela tak rychle sebekontrolu.
začal jednoduše vypovídat službu. Nebyla včerejší, aby pochopila,
Nevydržela to a rukou mu zajela mezi nohy. Bezpochyby na tom byl
že to co cítila, byla surová přitažlivost. Bezděky stiskla stehna blíž
stejně jako ona. Ale ruku jí sebral a dal jí stranou. To ji zarazilo a ták sobě. Damien si toho všiml a usmál se na ní.
zavě se na něj podívala.
„Pořád to tu je.“
„Dneska ne. To už bych se neovládl. Už takhle je to poměrně
Monik si ho chvilku prohlížela a pak jen přikývla.
intenzivní. Chci, aby sis to užila ty.“
„Já vím.“ Měli to totiž stejně. Už to několikrát zažila. To napětí
„Ale…“
a jiskření bylo oboustranné. Ale nikdy to nezašlo dál. Nebyla jednou
„Žádné ale.“ Neměla moc šanci ani sílu protestovat, protože to
z těch žen, které se zařadily do kategorie milenek. Neměla na to poco v ní dmulo posledních dvacet minut, už nemohla vydržet a cítila,
vahu. Vlastně vedla poměrně obyčejný sexuální život a zakládala si
jak několikrát zadržela dech a začala se chvět. Když chtěla vykřikna tom, že neskončila hned tak s někým v posteli. Ale s Damienem
nout, umlčel jí polibkem tak silným, že měla pocit, že jim jde o život.
to bylo jiné. Tohle ještě u nikoho necítila. A to jí děsilo. Damien si
„Bože Dammieneeeee.“
k ní sednul blíž a ruku jí položil na nohu. Přeběhl jí mráz po zádech.
Monik se několikrát zhluboka nadýchla, pak vstala a urovnala
„Damiene.“ Nechápala to. Stačilo, aby byl u ní a už byla napjatá.
si šaty.
Jen se jí dotkl, začala cítit silný podtlak v podbřišku. Jemně jí otočil
„Damiene, tohle nejde. Takhle to nejde. Je to špatné a tím myslím,
tvář k sobě a podíval se jí zblízka do očí.
ne vzrušující, jako zakázané ovoce, ale špatné. Máš Susan rád. Si otec
„Si tak nádherná.“
a jestli se nepletu a většinou ne, tak nejsi jeden z těch bezpáteřních
Věřila mu to. Věřila, že to není otřepaná fráze, pomocí které ji
parchantů, co zahýbají na každém rohu. A já nejsem žádná lehká holka,
chce dostat do postele. Prostě si to opravdu myslel.
i když jsem se tak teď zachovala.“ Monik nebyla žádná křehká bytost,
„Nedělej to. Víš, že to nikam nevede.“
ale cítila, jak se jí derou slzy do očí. Právě zažila jeden z nejkrásnějších
„Když bych řekl, že si nemůžu pomoct, znělo by to jako z nějakéorgasmů a chtěla další. A chtěla je s ním. Chtěla s ním víc věcí. Moc emoho špatného béčkového filmu. Ale je to tak. A ty to víš.“
cí v jedné chvíli. Damien se zvedl, chytl jí
„Ano, ale tenhle rozhovor už neveza ruku a přitáhl si jí do náručí.
deme poprvé a bojím se, že ne naposle„Víš, že během posledních pěti minut
„Nevím, co bych měl udělat, aby ses
dy. Ale tohle není to, co chci.“
necítila
špatně. Nevím, co bych měl říct,
„A co chceš?“
probíhal ohňostroj?“
abych to zlepšil. Nevím co se to děje.
Monik si ho prohlížela a zhluboka
Damien se nádherně usmál.
Jenom vím, že tohle (a tím ukázal na ní
se nadechla. Snažila si to nepřipouštět,
ale moc dobře věděla, že to co k němu „No, sice nevím, jestli byl pětiminutový, a na něj), dělám a cítím jenom s tebou.
To, co to způsobuje je, a tuším, že bude
cítila, už nebyla pouhá přitažlivost. A to
ale já jsem ho rozhodně sledoval a vím daleko větší problém, než si dokážu
nepřicházelo v úvahu.
„Tebe. Chci tebe. Ale se vším všudy,
jistě, že bych si klidně dal říci znovu.“ a chci připustit, ale sakra. Ignorovat dál
už to nedokážu. Dělal jsem to poslední
a to nejde. Nemůžeme. Takže by bylo
dva roky. Sama to moc dobře víš.“
lepší, kdybychom šli každý zase svou
To jí moc nepomohlo. V tu chvíli se jí spustili slzy. Nenáviděla se
cestou. Musím se jít starat o hosty, a ty, ty o Susan. Kde vlastně je?“
za to. Chtěla mu odpovědět, ale nebyla schopná. A pak. Pak jí začal
Damien stáhl svou ruku a svěsil ramena.
zvonit telefon. Bez zaváhání ho zvedla.
„Susan už jela domů, zítra má být zpátky v New Yorku kvůli re„Ano? Jsou na cestě. Se mnou? Ano, půjdu se s nimi loučit. Ohkonstrukci bytu, takže odjela už dnes.“
ňostroj? Vážně? To jsem ráda. Děkuji.“
„A ty?“
Monik položila telefon a podívala se na Damiena a začala se
„Já zůstanu celý víkend.“
smát. Damien nasadil tak roztomile udivený výraz, že by ho nejraději
Monik zavřela oči. Další den v jeho společnosti, ještě k tomu,
políbila, ale rozmyslela si to.
když bude jen v plavkách? Ne. Když otevřela oči Damien si jí prohlí„Něco k smíchu?“
žel tím způsobem.
„Trošku. Ale už budu muset jít.“
„Proč?“
„A podělíš se se mnou o to, co tě pobavilo? Protože i když se
„Chci být s tebou.“ Ani nestihla zareagovat, když jí rukou zajel
snažím být relativně vnímavý chlap, stejně ti teď vážně nerozumím.“
pod šaty a políbil jí. Nebránila se. Podvědomě věděla, že se to stane,
„Víš, že během posledních pěti minut probíhal ohňostroj?“
ale co nevěděla, že to tentokrát nabere tak rychlý spád. Začal jí líbat
„Prosím?“
čím dál naléhavěji a rukou jí zajel pod kalhotky. Monik začala ztrácet
„Ano. My jsme regulérně nepostřehli pětiminutový ohňostroj.“
kontrolu jak nad sebou, tak nad celou situací a odtáhla se od něj.
Damien se nádherně usmál.
Když si ho prohlédla, všimla si, že má ve tváři pravděpodobně úplně
„No, sice nevím, jestli byl pětiminutový, ale já jsem ho rozhodně
stejný výraz.
sledoval a vím jistě, že bych si klidně dal říci znovu.“
„Proboha.“
Teď zase na něj pro změnu nechápavě zírala ona. Pak jí to došlo
„Jo.“
a chtě nechtě se začala červenat.
„Takhle to přeci dál nejde.“
„Damiene…“
„Já vím.“ Chvíli se na sebe dívali a Monik si lehce odkašlala.
„Já vím. Já vím. Musíš jít. A mám toho nechat.“ S tím od ní po„Damiene?“
odstoupil, vzal si z lavičky sako a vrátil se k ní.
„Ano?“
„Uvidíme se zítra ráno. Vyspi se krásně.“
„Tvoje ruka.“
Otočil se a odcházel. Monik stála zaraženě a nevěděla, co si má
„Ano?“
myslet. Sice nechtěla v tom, co se dělo pokračovat, ale takové roz„Je pořád pod mými kalhotkami.“
loučení nečekala. Zamračila se. Zjistila, že jí štvalo, že jí to štve. V tu
„Ano.“
chvíli se Damien zarazil, otočil se a vrátil se k ní.
„Mohl bys? …“ Samozřejmě tím myslela, aby přestal.
„Málem bych zapomněl.“ Jedním pohybem si ji strhl do náručí,
„Jistě.“
zaklonil jí a vtiskl jeden z nezapomenutelných polibků jejího života.
Jenže on udělal pravý opak. Místo toho, aby ruku vytáhl, začal
Pak jí postavil, mrkl na ní a odešel. Monik se chtě nechtě musela
jí jemnými pohyby masírovat. Cítila, co to s ní dělalo v tak krátkém
usmát. Ať už to mělo dopadnout jakkoliv, a jakkoliv jí to mělo bolet,
čase a opět se jí zrychlil dech.
ten dnešní večer, i kdyby měl být jejich poslední, za to stál. A léto,
„Přestaň.“ Damien si jí prohlédl, sklonil k ní hlavu a zašeptal jí
které ji čekalo, se zdálo být tak nějak teplejší….
do ucha.
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Čtyři kosmetické zásady

jak přežít léto

voděodolná
řasenka
MAYBELLINE NY
Lash Sensational,
229,90 Kč

1

balzámy
na rty s příchutí
vychlazené
limonády
Lip Smacker,
prodává Fann
parfumerie,
79 Kč

HUTNÝM LÍČIDLŮ
DEJTE SBOHEM
Vystačíte si se čtyřmi
produkty! Celé léto můžete
prožít bezstarostně bez
nánosů líčidel a rozteklých
rtěnek. Stačí mít v kabelce
tyhle zázraky a zvýraznit
s nimi své přednosti.

bronzer Terracotta
terre d’été
od Guerlain, který
můžete použít
i na dekolt a oblast
paží. Exklusivně
v parfumeriích
Sephora
za 1370 Kč

dlouhotrvající oční linky,
The Balm 399 Kč

2

VLASY NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Protože se v létě vzdáváme líčidel,
náš trumf budou právě vlasy
a jejich styling. Takže si místo
ranní desetiminutovky s makeupem pohrajte právě s nimi.
Outfit doplňte bižuterií a brýlemi
a letní look je na světě – a hlavně
můžete být jiná každý den!

Zapleťte si hlavu.
Zkuste opačný
francouzský cop.

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

Bohémský styl se
šátkem. Doplňte
dlouhými šaty.
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Na slavnostnější
příležitosti zkuste
zapletený drdol,
který dozdobí
spona.

Objemné vlny. Vyfoukejte vlasy přes kulatý
kartáč a budete za hvězdu.

KRÁSA

3

DEJTE TĚLU POTŘEBNOU
OCHRANU!
Slunce, suchý vzduch, slaná voda, chlór. To vše
jsou negativní vlivy působící v létě na naše tělo,
k jeho ochraně poslouží vhodné produkty. Dbejte
především na výši faktoru a složení přípravků.

letní lehká
vůně, s.Oliver
OUTSTANDING
women, 30 ml,
465 Kč

4

PŮSOBTE STÁLE
ČISTĚ A UPRAVENĚ!
Nedá se říci, že by tato zásada
platila pouze a jen na léto.
Pocit svěžesti je důležitý pro
vás i vaše okolí. Mezi zásady
upraveného vzhledu patří
bezesporu také dokonalá
manikúra a pedikúra.

pro osvěžení,
vlhčené ubrousky
s makadamovým
olejem, 15 ks ,
Oriflame, 109 Kč

deodorant
pro citlivou
nebo
depilovanou
pokožku,
Vichy, 299 Kč

laky na nehty
MAVALA
inspirované
ovocem,
prodává Fann
parfumerie
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na tělo a obličej,
SUN SOUL FACE
& BODY CREAM
SPF 50, 150ml,
1335 Kč
na vlasy zkuste
péči L’Oréal
Professionnel řadu
SOLAR SUBLIME,
obsahuje
technologii
MEXORYL S.O.,
což je patentovaná
molekula,
která vytváří
na povrchu vlasu
mikroskopický
ochranný film.
Sprej, 125 ml,
499 Kč
maska, 200 ml,
389 Kč

KRÁSA

Pozvánk a
na jubilejní

20.

kosmetický
veletrh

WORLD OF BEAUTY & SPA 2015
advertorial

Stejně jako dvě desítky tisíc dalších návštěvníků ani Vy si nenechte ujít příležitost zavítat
do světa krásy, pohody i úžasných zážitků na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA.

V pátek 4. a sobotu 5. září bude v areálu PVA EXPO PRAHA – Letňany probíhat
prezentace několika stovek prestižních
značek na stáncích vystavovatelů doplněná bohatým programem na hlavním
podiu, v saloncích i na soutěžních podiích.
Zastoupena bude především profesionální kosmetika, přístroje a vybavení pro
salony, péče o vlasy, péče o nehty, jejich
modeláž a zdobení, wellness, spa, hotelová péče i výrobky pro finální spotřebitele. Odborníci na stáncích i v saloncích
se budou věnovat anti–aging metodám,
péči o ruce a nohy, regeneraci i alternativním metodám v oboru. Zvláště důrazně
se prosazuje přírodní péče, aromaterapie
i masáže spojené s relaxací a oživením celého těla na fyzické i psychické úrovni.
Trendy v líčení, účesech, odívání
– look 2015 uvidíme tradičně v podání Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové,
Romany Topinkové, Martina Loužeckého,
Honzy Špilara, Honzy Hlaváčka a dalších
„guru” světa módy. Zazáří opět nejkrásnější dívky – miss ČR.  Při křtinách charitativního kalendáře pro nadaci Život 90 se
uskuteční setkání s Robertem Vano a třiceti dalšími známými osobnostmi, které
podpoří tento projekt.  
Připravujeme atraktivní soutěže
Českou mistrovskou soutěž v make-upu,
v nail designu, soutěž napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2016, soutěže
v prodlužování, zahušťování i zdobení
řas, soutěž designerů, soutěž produktů
mimořádné kvality BEPPA i soutěž v naturálním fitness.

Tématem páteční České
mistrovské soutěže v make-upu
bude „Ready to fly“.
Připoutejte se prosím, vzlétneme… Tuto
formulku slýcháme od krásných žen, jejichž posláním je svým šarmem a vstřícností napomáhat ke spokojenosti pasažérů na palubě letadel. Nejen vynikající
servis je však poznávacím znamením prvotřídní letušky. Striktně dodržený dress
code v business stylu, dokonalý účes
a především perfektní a precizní líčení,
jež jisté uniformitě dodává na kráse a individualitě. Na křídlech Mistrovství České
republiky v make-upu se letos proletíte
tématem nazvaným Ready to Fly.
Ve velkolepém souboji vizážistů
ztvárňujících šaramantní letušky se utká
sedm finalistek ze soutěže Unie kosmetiček v Kaiserštejnském paláci. Přizvána
je polská účastnice, vítězka prestižní
soutěže v make-upu. Na ty nejlepší čekají hodnotné sponzorské ceny, účast
v zahraničích soutěžích včetně prestižních soutěží v Düsseldorfu i jako bonus
úžasná příležitost focení u unikátního
historického modelu letadla (nejstarší
funkční stroj), který přiletí speciálně pro
tuto příležitost.
Soutěž napříč kadeřnickým světem „INSPIRACE 2016“ o padesát tisíc
korun zavítá do světa barev. Úkolem

„barvy do střihu“ bude vytvořit kreativní nositelný účes, který prokáže
dovednost, nápaditost a originalitu
soutěžících při barvení, stylu i stylingu. Vítěz získá kromě finanční odměny též možnost účastnit se soutěží
v Norimberku.
Sobotní soutěž v nail designu se vrátí k „salonním nehtům“, které jsou alfou a omegou denní práce designerek.
Pracovat se bude s gely i akryly, na vítěze čekají sponzorské dary i možnost
účasti na soutěžích v Německu.
Rychle se rozvíjející obor prodlužování a zahušťování řas připravil
tentokrát více soutěží: bude se jednat
o Mezinárodní soutěž v objemovém
prodlužování „League of Lashmasters“ pořádaná firmou Diamond
lashes, mezinárodní soutěž v prodlužování a zdobení řas „Design look
lashes 2015“ na téma „NEVĚSTA“,
na pořadu pátečního dne bude i „Hair
extension cup 2015“.
Stále více příznivců si získává soutěž krásných těl v naturálním fitness,
i soutěž mladých oděvních návrhářů
pořádaná s Národní komorou módy.
Nabídka široké palety zážitků bude
umocněna spojením s dalšími atraktivními veletrhy a eventy, kam bude pro
návštěvnice veletrhu WBS s platnou
vstupenkou vstup zdarma. Budou to:
veletrh dekorací FOR DEKOR, veletrhy
Sběratel, Investor, Minerály a drahé
kameny, stejně tak sobotní Den letiště
Letňany.

Více na www.WorldOfBeauty.cz i na fb www.facebook.com/kosmetickyveletrh
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Croched
Hitem letošního léta
jsou úpletové materiály.
Pokud chcete být opravdu
nepřehlédnutelná, jsou pro vás
nepostradatelné háčkované
bikiny. Tyto bohémské bílé
opalovačky budou na vašem
těle přímo zářit. S trochou
šikovnosti si je podle našeho
návodu můžete sami vytvořit.
Bude vám na to stačit jeden
večer a zhruba 80 Kč!

TOP
neboli
háčkované
bikiny

Potřebujete

Natrénujte

●	1 ks bavlněná pletací příze (cca 50 Kč)
●	háček č. 3 (cca 10 Kč)
●	nit a jehla, ramenní vycpávky

3 základní oka na háčkování. Řetízek,
krátký sloupek (KS) a dlouhý sloupek
(DS). Nic jiného nepotřebujete. Nyní
již nic nebrání k tomu začít.

(cca 10 Kč)

1

Uháčkujeme řetízek s 19-ti oky.
Pro další řadu háček píchneme
až do třetího očka od posledního
a uděláme DS. Pokračujeme až na konec
řetízku a děláme vždy 1 DS. Celkem
uháčkujeme 15 DS.
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autor: Mgr. Alena Kalašová, foto: archiv autora, www.pinterest.com

POSTUP: košíček
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2

Do posledního
očka uháčkujeme
4 DS. Nyní udělejte
jedno obyčejné
očko a opět do toho
samého jako předtím
4 DS. Vytvoříme tak
půlkruh, který nás
dostane na druhou
stranu.

4

3

Uděláme
2 řetízková
oka a otočíme
na druhou stranu.
Do prvního očka
uděláme 1 DS.
Pokračujeme
s DS
do 19 – oček.

Nyní
uháčkujeme
16 DS do
každého očka
a dokončíme
první řadu.

5

Když dojdeme
na nakonec řádku,
vytvoří se nám na vrcholu
košíčku mezera. Do ní
uháčkujeme 2 DS, pak dvě
obyčejná řetízková oka
a opět do té samé mezery
2 DS. A pokračujeme
na protilehlé straně opět
na začátek, celkem uděláme
20 DS. To je postup, který
už budeme jen opakovat.

6

Na začátku každého
nového řádku uháčkujeme
2 obyčejná řetízková oka.
Otočíme a do prvního
vytvořeného oka uháčkujeme
DS. Pokračujeme až
k obloučku, kde opět narazíme
na mezeru (celkem 22 DS).

7

Do mezery
uháčkujeme
2 DS, 2 řetízková
oka a opět 2 dlouhé
sloupky. To se
opakuje v každé
řadě. Pokračujeme
na konec.

8

Bod 6 a 7
opakujeme,
dokud nebudeme
mít celkem 7 řad
na každé straně.
A totéž pak ještě
jednou abychom
měli dva košíčky.

9

Když máme
uháčkováno, vložíme
ramenní vycpávku,
vystřihneme trojúhelníček
a zašijeme jehlou a nití.
Spodní lem košíčku
zahneme cca 2 cm
a zapošijeme.
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Spodní část

1

Tato část je velmi
jednoduchá, tvoří
ji jen obdélník složený
z dlouhých sloupků.

2

Uháčkujeme řetízek
dlouhý cca 40 cm,
do každého očka jeden
DS. Když jsme na konci,
otočíme a pokračujeme.

3

Takto vytvoříme
5 řádků.

Tkaničky

1
2

Potřebujeme 2 tkaničky za krk
a 2 kolem hrudníku.

Pro tkaničky kolem krku uháčkujte 50 cm dlouhý řetízek.
Do každého oka pak jeden krátký sloupek (KS). To je vše,
uháčkujeme ještě jeden.

3

Tkaničky kolem hrudníku jsou dlouhé 20 cm. Uháčkujeme
tedy řetízek a opět do každého oka jeden krátký sloupek (KS).
Vytvoříme dvě tkaničky.

4

Pokud budete chtít top ozvláštnit, můžete spodní lem ještě vylepšit
poutky. To je dalších 2 x 10 cm krátkých sloupků. Ale není to nutné.

Sešití

1

Přiložíme si košíčky k obdélníku a umístíme je tak,
aby z každé strany bylo cca 8 cm. Košíčky přišijeme
jehlou a nití.

2
3

Tkaničky za krk vložíme do otvoru na vrcholu, který
se nám vytvořil. Zašijeme.

Tkaničky do spodního
lemu můžeme přišít
buď obyčejně ke třetímu
řádku, tedy doprostřed.
Nebo vytvoříme z malých
řetízků trojúhelník
a přišijeme až k němu.

A máme hotovo!
Doporučujeme nosit
s výraznými doplňky,
kloboukem a džínovými
kráťásky. Není nic
lepšího než vlastní
uspokojení z dobrého
výsledku!
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Tip
Pokud máte další háčkovací
ambice – například chcete vytvořit
k topu i kalhotky, na Youtube.com
je spousta videonávodů. Ale zase
se tomu nepoddejte, tenhle top
byl výjimka, vše ostatní nechte
babičkám.

55

SEX A VZTAHY

Článek může obsahovat sprostá slova a pro mladší 18-ti let nevhodný obsah.

Můj milý deníčku: IV.

(Ne)uspokojená 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 pan ne božský.
Co nového se ale děje v jejím životě právě teď?
enz
c
z
e
B

ury

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

D

nes vám budu vyprávět o moci
si vzala jeden den dovolenou a domluvila se
slova NE. Asi bych měla zas ním! Já si vzala dovolenou kvůli sexu, já,
čít mým panem ne božským.
která chodím do práce i s chřipkou!
Už není můj. A už není ani ne
K večeru, před tím, než měl proběhnout
božský. Prostě už není. Každá
náš celodenní sexuální maraton, mi pípla sms.
máme v životě nějakého chlapa,
„Do zítra to nevydržím, chci tě teď.“ Nekterý vás něco naučí, je to s ním posteli skvěchápavě jsem zírala na telefon a téměř bez
lé, ale tak nějak to celkově nefunguje. Nemohli
přemýšlení mu odpověděla, ať mě ihned vyjsme se ani rozejít, protože jsme nikdy nebyzvedne v práci. Byl u mě do patnácti minut.
li spolu. Jen jsme spolu jednoduše přestali
Jen jsem nasedla do auta a bylo mi jasné, že
spát. Neříkám, že se to
desetiminutová cesta
nikdy nestane znovu,
z práce domů bude ta
„Do zítra to nevydržím, chci tě
ale rozhodně nemůžu
nejdelší, jakou jsem kdy
počítat s někým, koho
absolvovala. Ve chvíteď.“ Nechápavě jsem zírala
mám na sex a přitom na telefon a téměř bez přemýšlení mu li, kdy se za námi zas ním sex nemít čtyři
vřeli dveře od domu,
odpověděla, ať mě ihned vyzvedne se na mě doslova
měsíce. To už bych si
ho rovnou mohla vzít. v práci. Byl u mě do patnácti minut. a do písmene vrhnul.
Ne, to byl hodně černý
Nutno podotknout, že
Jen jsem nasedla do auta a bylo
humor, ale tak to nějsem se úplně nebránimi jasné, že desetiminutová cesta la. Než jsme se dostali
kdy bývá. Každopádně
kvůli jeho časové vytí- z práce domů bude ta nejdelší, jakou do bytu, vše probíhaženosti a mé potřebě,
lo přesně tak, jak jsem
jsem kdy absolvovala.
ehm, být s chlapem
očekávala, ale pak….
častěji než je běžné,
Vůbec mi nedošlo,
jsme spolu prostě byli nekompatibilní. Takže
že uklízet jsem chtěla právě dnes, aby na zíjsem se rozhodla lovit jinde. Zjistila jsem ale,
tra naše oáza rozkoše vypadala opravdu
že najít si někoho na zkrácení dlouhých chvil
dokonale, kopu rozházených věcí jsme přenení tak snadné.
kročili a neumyté nádobí naštěstí nebylo tak
Zalovila jsem tedy ve starých vodách
vidět. Vzhledem k tropickým vedrům a celoa zavolala jednomu muži, kterého jsem příliš
dennímu sezení v kanceláři jsem potřebovala
neznala, ale měla ho tak trochu v záloze, byl
sprchu, když do ní skočil se mnou stále to
celkem atraktivní a jevil o mě zájem. Potřeještě vypadalo na skvělou předehru. Když
bovala jsem si s ním, hmm, jak to říct slušně,
jsme se přesunuli do postele, vše zkazila
„užít“. Bez citů, bez toho všeho hraní kolem
klasická prosba… „Chci ti to udělat do tvýho
(které k tomu ale samozřejmě patří) a bez
nádhernýho zadečku“. Nechtěla jsem, proszbytečných slov. Bylo to komplikované tím,
tě musíte mít chuť, musí to být s tím správže nebydlí v Praze a naše diáře byly naprosným chlapem apod., takže to nejde jen tak
to nesourodé. On mohl přes den, já v noci.
s někým. Co se týče mě a zkušenosti s tímto
Vypadalo to beznadějně. Nakonec mě můj
druhem sexu jsou zatím poměrně „čerstvé“.
chtíč přemohl takovým způsobem, že jsem
Můj první si kupodivu nepamatuji. Jen vím,

SEX A VZTAHY

že mě to šíleně bolelo, a že dobrý týden jsem
neměla úplně ideální chůzi, což je poměrně
častý problém. Většinou narazíme na nějakého „vola“, který to prostě neumí a který na vás
nebere ohledy, a tím vám celou záležitost
zhnusí. Takže jsem se tomuto nějakou chvíli
vyhýbala. Pak jsem ale narazila, samozřejmě
na svého pana ne božského, a s ním? S ním
to šlo samo. Sice to zezačátku trošku „drhlo“,
ale pak jsem zažila něco fantastického. Bylo to
úžasný. Vážně. Vřele doporučuji. Ale jak jsem
řekla. Musí to být s tím správným chlapem
a musíte být na to správně připravené. Jak fyzicky, tak psychicky.
Zpátky k mému „postelovému příteli“. On
ho chtěl. Ale já nemohla. Vytvořila jsem si prostě k panu ne božskému určitý vztah a jeho
součástí bylo to, že tohle jsem dovolila pouze jemu. Ano, vím, že už je to pár měsíců co
jsme spolu spali, ale na tohle prostě potřebuji
čas. Takže jsem řekla ne. Sice to párkrát ještě
zkusil, ale pochopil, že tudy cesta rozhodně
nevede (a to doslova a do písmene). To bylo
mé první odmítnutí večera. Druhé následovalo
poměrně záhy a to ve chvíli, když jsem věnovala jeho dolním partiím. Najednou mě vyrušil nějaký zvuk. Zvedla jsem hlavu a nevěřila
jsem svým očím. On si mě jednoduše natáčel.
Prostě si mě natáčel. Nečekala jsem to, ale co
jsem víc nečekala, byla jeho reakce na mojí
jasnou žádost, ať to okamžitě vypne a smaže.
„Tobě to vadí?“. „Jasně, že vadí“. „A proč?“
Chvilku jsme o tom spolu diskutovali, ale pak
pochopil a telefon odložil. To bylo moje druhé
ne. Pak jsem se oklepala a pokračovala. Přemístila jsem se na koníčka a zrovna ve chvíli,
kdy jsem se blížila ke svému druhému orgasmu, řekl něco, co mě naprosto ochromilo.
„Počůrej mě.“ Nevěděla jsem, jak mám
reagovat. Tyhle věci, úplně standardně k sexu
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nepatří, zažila jsem ledacos, ale opět je to
o konkrétní chvíli a o partnerovi, ta situace tu
na to opět nebyla.
„Promiň, ale ne.“
„Proč ne?“ Uf. To bylo těžké.
Najednou mě vyrušil nějaký
„Nechci.“
zvuk. Zvedla jsem hlavu
„Aha.“ Chvilku jsem ho nejistě
a nevěřila jsem svým očím.
pozorovala, nevěděla jsem, jak bude
reagovat, zda nebude dotčený, nebo
On si mě jednoduše natáčel.
uražený, ale po chvíli se na mě podíval znovu a s naprosto klidnou tváří Prostě si mě natáčel. Nečekala
jsem to, ale co jsem víc
mi řekl.
„A já tebe můžu?“
nečekala, byla jeho reakce
„Ne!“ odpověděla jsem velmi rana mojí jasnou žádost, ať to
zantně, při téhle představě už toho
na mě prostě bylo moc.
okamžitě vypne a smaže.
Víte, já se nebráním opravdu ničemu, ale tohle nedokážu dělat jen
tak s někým cizím, bez kapky alkoholu a bez
sebemenší nálady. On si očividně představoval, že spolu napoprvé budeme dělat všechny
prasárny, který si vysnil. Možná si za to můžu
sama, tím, jak jsem mu jasně řekla, o co mi
jde, asi to není s každým takové jako s ne božským. I přes všechny katastrofy jsme to dotáhli dokonce. Na jednu stranu to nebylo dle
mých představ, ale na druhou stranu, cílem
této akce bylo užít si a těch pár orgasmů se
vyplatilo, nebo ne? On pro změnu vypadal, že
přes všechny mé NE, je spokojený. Já si ale
uvědomila, že to moje NE mělo nějaký hlubší
podtext a rozhodla jsem se, že takto to asi už
dělat nebudu.
Druhý den jsem si užila dovolenou přesně
tak, jak jsem potřebovala, s přítelem na baterky a ihned jsem zapomněla na tohle sex horor story. Někdy je prostě třeba říci NE. Takže
dámy, nebojte se toho a až jednou tomu všemu řeknu zas ANO, budete o tom informovány.
S láskou Vaše Jordan

MUŽI

CO

NA TO

MUŽ

William je 26 letý sexy barman a především náš kamarád.
Oslovujeme ho Vilíku a všechny
ho milujeme. On je totiž ten typ,
na kterého ženy letí, aniž by se
o to nějak významně snažil. Je
roztomilý, vtipný a samozřejmě
atraktivní. Vzhledem ke svému
povolání má nespočet historek
a o jednu z nich se s vámi podělí.
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J

e krásný slunný den, začátek prázdnin a mě začíná to
spolu bavili a docela si rozumněli. Věděl jsem že její muž je hodnejlepší období. Vlastně nejen mně, nám všem. Předně za vodou, ale na rodinu příliš času nemá.
stavím se vám dnes skromě. Léto trávím za barem
Jedno odpoledne se tu opět jejich partička sešla. Dámy se
výborně bavily a postupně odpadaly. Když jsem ji nesl několikájednoho rekreačního aeálu s koupalištěm, odpalištěm
tou Tequilu Sunrise bylo už pozdě odpoledne a s dětmi si na písa dětským hřištěm a celé dny míchám koktejly nadrženým paničkám. Leckdy se to může zdát stereotypní, ale časku hrála chůva. Naklonil jsem se, podal ji drink a ona mi sáhla
těji zažívám opravdu nevšední věci.
do rozkroku a řekla: „Chci ochutnat tohle“. Trochu sem se lekl,
Je dopoledne a to je právě ten čas, kdy do areálu najíždí
usmál se a odešel. „No ty vole“ říkám si. Pořád na mě koukala,
davy mamin s kočárky. Zatímco si děti hrají
až sem se trochu červenal, s kamenou tváří
na písku, oni popíjejí míchané drinky, kouří
přišla zaplatit útratu a odešla.
jednu za druhou a stupidně se smějí. Ob- Prozradím jen, že jsem se
Nějak jsem jí nemohl vyhnat z hlavy,
jsem v osm zavíral a odešli poslední
čas se na mě otočí, uculí se, nebo přijdou
hodně snažil aby si to jak když
hosté, najednou se předemmnou zjevila.
prohodit pár slov. Nemám nic proti matkám
Vyděšeně jsem vyzvídal co tu dělá a že už
s dětmi, mám něco proti takovýmhle mat- se patří užila, na břehu i ve
je zavřeno. V tom se na mě vrhla a začala
kám s dětmi. Mám pocit, že těmto ženám vodě a to hned dvakrát. Ta
jaksi ujel vlak, tedy oni si to asi myslí a taky
mě líbat, no, nebránil jsem se. Já vím, že vy
se podle toho chovají. Mají bohaté manžely, zoufalost a touha z ní úplně
holky rády detaily, ale já budu gentleman.
sršela, o to to bylo lepší.
kteří v práci beztak brousí asistentku, luxusProzradím jen, že jsem se hodně snažil aby
si to jak se patří užila, na břehu i ve vodě a to
ní hadry a zdálo by se, že jim nic nechybí,
hned dvakrát. Ta zoufalost a touha z ní úplmyslím, že se takovému životu říká zlatá
ně sršela, o to to bylo lepší. Užívali jsme si několik hodin a neklec. Už od pohledu je mi jasné, že tyhle ženy jsou zkrátka nebylo to vůbec zlý. Před půlnocí si zavolala taxíka a odjela domů
šťastné. Flirt s barmanem je možná jediným opravdovým potěk dětem a manželovi. Když jsem se oblíkal na věcech mi ležela
šením, který za den zažijí.
obálka a v ní dvě pětitisícovky! Tak to bylo slušný dýško!
A tak se tomu nebráním, na jejich dvojsmysly reaguji stejně
a nečekám víc než vysoké dýško. Markétě bylo tak pětatřicet,
Od té doby jsem jí neviděl, od její kamarádky vím, že tráví
měla dvojčata a s partou dalších mladých matek tu trávila několéto někde na lodi v Chorvatsku. Jem za to rád, nemám totiž rád
lik dní v týdnu. Vypadala sice trochu uměle ale luxusně. Blond
komplikace, především proto, že sem každý čtvrtek chodí trénoprodloužené vlasy, vylepšený hrudník a znáček na hadrech kam
vat mladý holky tenis.
se podíváš. Pokukovala po mě od prvního dne, často jsme se
Krásné léto dámy, přijďte se za mnou někdy podívat.

MUŽI

H
U
R
D
O
D OBR
A zase ti muži! Čím by náš život bez nich jen byl? Dokonalá postava, náznaky
šedin, třídenní vous, oči, v kterých se ztratíte, svobodný se zajímavými koníčky
a neřízeným životem…dámy, nechte si zajít chuť, potkali jste DOBRODRUHA.

Ž

e se jedná o další typ muže, vedle metrosexuálů, lumbersexuálů apod. nám
došlo právě ve chvíli, když jsme sledovali seriál, Proč bychom se netopili, kde
hraje hlavní mužskou roli Křižáka Lukáš Vaculík. Byl to přesně ten typ, který
jsme neustále potkávali. Dobrodruh. Všichni ti muži byli jak přes kopírák.
Ve středním věku, svobodní, bezdětní, urostlí, vtipní, sportovci a velmi atraktivní… byli ztělesněním představy o opravdovém muži. Mělo to klasický scénář. Po pár
rozhovorech jsme si padli do noty, povídali si o cestování, adrenalinových sportech
a názorech na život, ve kterých jsme se shodovali. Jediné, v čem se s dobrodruhem neshodnete, je partnerství. Samozřejmě nelze všechny házet do jednoho pytle, ale naše
zkušenost je prostě taková. Dobrodruh chce mít volné ruce a srdce, je možné, že ho
zaujmete, ale víc než pár nocí vášně z toho pravděpodobně nebude. A že budou velmi
vášnivé, to nám věřte. Není plánem dobrodruha budovat trvalé vztahy, stavět domy
a sázet stromy. On musí zkrátka stále něco pokořovat a je jedno, zda jsou to ženy, hory
či vlny. Není to o tom, že by byl typický děvkař či lovec žen, on má dobré srdce, není
jeho cílem vám ublížit, prostě je v tomhle směru poněkud rozbitý a lekavý. Při sebemenším náznaku toho, že byste snad měla mít v jeho bytě svůj kartáček, nebo se chtěla
vidět častěji než jen na občasné techtle, uteče vám. Končíte. Nyní už se jen můžete kochat jeho dokonalým tělem a sledovat, jak přijde další z nás a nechá se nachytat. Pokud
jste již takového muže potkali, je tady malá naděje, že by to mohlo fungovat, i takové
známe. Musíte pak přijmout fakt, že jeho svoboda a dobrodružství je součást jeho
osobnosti a nebojovat s tím. Expedice po horách, potápění se žraloky, cesty na motocyklech a měsíce strávené na moři budou navždy součástí vašeho vztahu, ale pravděpodobně bez vaší účasti. Pokud to budete respektovat a nebudete se snažit dobrodruha
měnit, můžete mít v podstatě šťastný vztah. Nejvíce se vyskytují právě v období léta,
kdy je můžete potkávat na vodě, srazu motorkářů, festivalech nebo jak putují s krosnou
po horách. Žádná ochrana proti nic neexistuje, snad jen, nedívejte se jim do očí. Nehrozí
zkamenění, jako když potkáte medúzu, ale to je právě ta chvíle, kdy jste jeho, alespoň
na malou chvilku!

Dobrodruh. Všichni ti muži
byli jak přes kopírák. Ve středním věku, svobodní, bezdětní,
urostlí, vtipní, sportovci a velmi
atraktivní… byli ztělesněním
představy o opravdovém muži.

TIP JAK POZNAT DOBRODRUHA
● je to samotář
● je svobodný a bezdětný
● je velmi atraktivní a přirozeně krásný
● ve většině případů je to sportovec
● s tím souvisí dokonalé tělo
● mírně prošedivělé vlasy
●	jeho drescode jsou kraťasy nebo

kapsáče, tričko a možná i kšiltovka
mívají i velmi vytříbený vkus
na značkové ale funkční oblečení
● v obleku ho nepotkáte
●	má neobvyklého koníčka – jachting,
horolezectví, extrémní enduro,
potápění
●	jeho běžné aktivity jsou lezení
po skalách, potápění se žraloky,
výšlapy na sopky a hory, lyžování
z vrtulníku a ježdění buginou po poušti
●	vlastní buď motorku, jachtu, rogalo
nebo další mužskou hračku

AUTOR: redakce, FOTO: www.pinterest.com

●	někteří
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●	většinou

podniká a je úspěšný, má
volnou pracovní dobu a je finančně
zaopatřený
●	ve společnosti na sebe nestrhuje
pozornost, nehuláká a nepředvádí se
●	jeho prezentace je uhrančivá,
fascinující a neuvěřitelná
●	koukají na něj všechny ženy
v místnosti
● je s ním skvělý sex
● nechce se vázat
●	většinou měl jeden vážný
a dlouhodobější vztah
●	má skvělý vztah se svou matkou
Kdo je dobrodruh? Křižák ze seriálu
Proč bychom se netopili, Bruce Willis
v Pátém elementu, Krokodýl Dundee,
James Bond, Hercules, Ironman
a máme podezření i na Jardu Jágra!
Esprit

ZDRAVÍ A SPORT

Jóga

Cvičit jógu můžeme kdekoliv,
nejlépe si cvičení užijeme
v nerušeném, příjemném a čistém
prostředí. V době dovolených to
může být u moře na pláži, venku
na terase či na trávě. Stačí nám
k tomu podložka a vědět, jak
na to. Vybrali jsme několik cviků
ze Systému Jóga v denním životě,
který sestavil paramhans swami
Maheshwarananda. Tato cvičení nás
příjemně protáhnou a osvěží.
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na dovolené

P

řed cvičením je lépe dvě hodiny nejíst, cviky
nám půjdou snáze a zlehka. Po celou dobu
cvičení věnujeme pozornost dechu, aby byl
v souladu s pohybem. Pohyb a dech jsou pak
plynulé a účinky cvičení jsou tak intenzivnější. Cvičením jógy aktivizujeme celý organismus. Protahujeme a uvolňujeme hluboké vrstvy svalů, které nejsou
běžným cvičením či jinou fyzickou aktivitou zapojeny. Proto je jóga velmi vhodným doplňujícím cvičením
ke sportům, či pro lidi fyzicky pracující, kteří zatěžují
svaly jednostranně bez protažení. Hluboké posturální svaly mají přirozenou tendenci se zkracovat a zatuhnout, což se pak projevuje jejich bolestivostí. Uvolnění těchto svalů dosáhneme pravidelným vhodným
cvičením. Jógové cvičení zároveň působí na rovnoměrné posílení a zpevnění fázických svalů, které bez
pohybu ochabují a způsobují bolest, která se při dlouhodobě nesprávném pohybu těžko odstraňuje. Injekce a prášky proti bolesti nevyřeší její příčinu, pomohou jen krátkodobě. Při cvičení nikdy nepřekonáváme
bolest. Cvičení by mělo mít celkově harmonizační
a regenerační účinky, kdy se vyváženým pohybem
celé tělo rovnoměrně protáhne, posílí a zaktivizuje.
Po každém cvičení se tělo stává pružnější a pevnější
a my cítíme lépe.

ZDRAVÍ A SPORT

V józe je podstatné naučit se správně dýchat, proto dechu
věnujeme tolik pozornosti. I když si zacvičíte jen jeden
cvik ze sestavy, bude cítit jeho blahodárné účinky.
Cvičení je ideální začít relaxací v pohodlném lehu.
V leže na zádech jsou paže volně podél těla dlaněmi
vzhůru, nohy mírně od sebe. Zavřeme oči a uvolníme oční víčka. Vnímáme celé tělo – od špiček prstů
u nohou až k temeni hlavy. Postupně uvolňujeme
celé tělo. Cítíme se v úplném klidu. Je-li to pro nás
pohodlnější, můžeme se uvolnit v lehu na břiše.

Uvolnění
je předpokladem
pro správné provádění
jógových cvičení a pro jejich
účinnost. Proto je vhodné krátkou relaxaci provádět na začátku, na konci, případně
i mezi jednotlivými
cviky.

1. Pozice blaženosti
V uvolněném lehu si položíme jednu dlaň na břicho a druhou
na hrudník. Nadechneme nejdříve do břicha a pak do celého hrudníku, výdech začínáme z hrudníku a poté plynule
Cvičení
z břicha. Vnímáme, jak se s nádechem zvedá břicho,
prohlubuje
dech
postupně i hrudník a s výdechem klesá nejdříve hruda
vede
k
fyzickéník a pak břicho. Pozorujeme, jak se dech zpomalumu i psychickému
je a výdech prodlužuje. Provedeme asi 10x. Vrátíme
uvolnění,
zklidňuje
ruce zpět podél těla a pozorujeme svůj běžný dech.
a osvěžuje celé
tělo.

2. dechové cvičení

Vleže na zádech můžeme nechat zavřené oči a zaměříme svou pozornost na dech. Dlaně otočíme směrem k podložce. S nádechem předpažením vzpažíme a protáhneme paže nad hlavu tak, že se dotknou
podložky. S výdechem vrátíme paže podél těla. Provedeme 3x.

3. Protažení vleže s nataženými pažemi v souladu s dechem

Protažení
uvolňuje tělo
i mysl a prohlubuje
dýchání. Rozvíjí vědomé
vnímání těla a dechu
a ukazuje nám, jak se
dech a tělo vzájemně
ovlivňují.

Vleže na zádech zhluboka nadechneme a s výdechem
Cvičení
skrčíme pravou nohu k tělu, obejmeme koleno oběma
protahuje dolní
rukama a přitáhneme ho co nejblíže k trupu. Levá
oblast zad a svalstvo
noha zůstává ležet uvolněně na podložce. S nádekyčelního kloubu. Pochem položíme paže zpátky podél těla, natáhneme
máhá při zácpě, nadýpravou nohu a vrátíme zpět na podložku. Cvičemání a jiných trávicích
ní provedeme také druhou nohou. Zopakujeme 3x
potížích, odstraňuje
na každou stranu.
únavu.

4. Přitahování kolena k trupu

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

5. kočka
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Posadíme se do kleku sedmo (sedu
na patách), ruce spočívají na stehnech, trup je vzpřímený a uvolněný.
S nádechem předpažíme dlaněmi
dolů a s rovnými zády přejdeme
do kleku. S výdechem přejdeme
zvolna do vzporu klečmo tak, aby
paže a nohy svíraly s podložkou
pravý úhel, vyhrbíme páteř a uděláme kočičí hřbet. Zároveň skloníme hlavu, pohled směřuje k pupku.
S nádechem prohneme páteř, hlava se zvedá do záklonu, břišní svaly jsou uvolněné. Pohled směřuje
co nejvíce vzhůru, tím se protahuje
přední strana hrudníku. Provedeme 3x v rytmu dechu. S nádechem
přejdeme do kleku a předpažíme.
S výdechem přejdeme do kleku
sedmo (sedu na patách).

Cvičení
uvolňuje svaly
podél páteře, páteř se
stává ohebnější a pružnější.
Podporuje zažívání, má příznivé účinky na ženské orgány,
zmírňuje menstruační potíže.
Je vhodné k nácviku
hlubokého břišního
dechu.

6. hluboký jógový dech
Posadíme se do pohodlného sedu, můžeme spojit palec
a ukazováček na obou rukou,
zbývající prsty zůstávají uvolněné a směřují vzhůru. Záda
jsou vzpřímená. Pozorujeme
dech. Zaměříme se na hluboké
dýchání. Začneme nádechem
do břicha, pak celého hrudníku, vydechneme z hrudníku
a pak z celého břicha. Výdech
je přibližně 2x delší než nádech.
Cvičíme tak dlouho, jak je nám
to příjemné. Poté můžeme
chvíli pozorovat, jak plyne
přirozený dech. Cvičení
můžeme několikrát
zopakovat.

Systém jóga v denním životě | www.joga.cz

Plný jógový
dech posiluje naši
energii a zdraví,
harmonizuje tělo
i mysl.

CESTOVÁNÍ

CESTOVÁNÍ
VYRAŽTE
na EUROTRIP!
Naše cestovatelka
Jasmína pro vás
shrnula to nejdůležitější
z evropských destinací,
kam můžete vyrazit
na prodloužený
víkend za pár
kaček. Letenky jsou
s nízkonákladovými společnostmi
dostupné a pokud dáváte přednosti
přepravě po souši, autobusy odjíždějí
z našich nádraží několikrát denně.

Zahrad
y u Luc
embur
ského
Paláce
v Paříž
i, Franc
ie
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Stonehenge, Anglie
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CESTOVÁNÍ

Andělský most

Itálie

Náměstí Piazza Navona
v Římě, detail fontány
čtyř řek

Neapol

Na zmrzlinu, pizzu nebo báječné
cappuccino, se můžete těšit
do prosluněné Itálie. Ale nejen
gurmáni si přijdou na své v této zemi plné
dobrého jídla a pohodové atmosféry.
Hlavní město Řím láká svou historií, která na vás vykukuje zpoza
každého rohu. Od Colossea po Vatikán, jedno zajímavější místo
než druhé. Stačí se toulat úzkými uličkami, hbitě se vyhýbat skútrům Vespa nebo posedávat na venkovních terasách restaurací
s cigaretou v ruce, to vše je italský styl. Rychle si
zvyknete na jižanský temperament, ale zároveň
tip
na plynutí zdejšího času, kde nikdo nespěchá.
K tomu připojíte všudy přítomné úsměvy a po- •	nejlepší zmzlinu seženete
křiky „Ciao Bella!“ od italských mužů a cítíte se
v cukrárnách na náměstí Piazza
prostě báječně.
Navona
Pokud se chcete vyhnout turistickým davům •	ochutnejte netradiční pizzu
a zažít pravou Itálii, vydejte se jižněji do Neapole.
označovanou jako Fried pizza
Zde uvidíte opravdový život. Oproti úhlednému
– jedná se o obrovský langoš
Římu to bude trochu šok, ale za návštěvu to stojí!
přes celý talíř plněný rajčaty,
Připravte se na špínu, hluk a obyvatele všech ras
mozzarelou a riccotou
a národností. Ze začátku si budete připadat jak •	na trhy s ovocem a zeleninou,
v jiném světě, ale nebude trvat dlouho a pronikkvětinami nebo suvenýry vyražte
nete do tajů tohoto rozmanitého města. Odsud
na Campo di Fiori
se můžete pohodlně dopravit vlakem do starově- •	hlavní módní tepna Via de
kých Pompejí, vystoupat na vrchol sopky Vesuv
Condotti se světoznámými
nebo zajet do plážových přímořských letovisek.
značkami a obchody vede přímo
Itálie nabízí několik možností jak trávit vaši
od Španělských schodů
dovolenou. Ať už ve městě nebo u moře, nejlépe •	Limoncello –Neapolská
však kombinací obojího. Procházejte se a nasáspecialita v podobě citronového
vejte atmosféru starověkého Říma, ochutnávejte
alkoholického nápoje, který
místní speciality italské kuchyně a zakončete to
můžete dostat v restauraci jako
na pláži u Středozemního moře.
pozornost podniku po jídle
•	Babá – není označení pro ženu
nýbrž pro Neapolský zákusek
Colosseum
s rumovou příchutí
•	navštivte krásné barokní kostely,
nenápadné zvenku, dechberoucí
zevnitř – posloužit můžou i pro
krátký odpočinek či úkryt před
sluncem, nezapomněte však
na vhodné oblečení
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Trajánův sloup u náměstí Piazza Venezia
a kostel Santa Maria v Římě,

CESTOVÁNÍ

Eiffelova věž

Francie

Savoir vivre – umění žít. Jednoznačné
slovní spojení vystihující francouzký styl.
Né pouze žít, ale hlavně si život užívat.
Ať už se jedná o lahodné víno a sýry,
módní styl oblékání nebo zvučný šanson.

Zámek Château
de Versailles u Paříže

Katedrála Notre Dame
ve městě Amiens
v severní Francii

Francouzi si jednoduše dokáží vychutnat všechny krásy, které
jim jejich noblesní země nabízí. Pokud máte na návštěvu pouze
omezený čas, zavítejte na prodloužený víkend do romantické Paříže. Šaramantní město není proslulé pouze Eiffelovou věží. Nabízí
mnoho zákoutí, která stojí za to navštívit. S knížkou v ruce usedněte do Luxemburské zahrady, nasaďte sluneční brýle a podpatky a nikdo si nevšimne, že nejste místní. Krásný výhled na celé město vám
tip
zajístí mrakodrap Montparsse. Za poplatek vyjedete výtahem do posled•	pokud nechcete čekat nekonečnou
ního patra, kde budete mít Paříž jako
frontu na Eiffelovu věž, kupte si
na dlani. Pokud vás zajímá kultura či
vstupenku dopředu přes internet
umění a chcete změnu oproti klasica ušetříte nekolik hodin navíc
kému Louvru, zavítejte do moderního
•	ušteřit peníze za drahé ubytování
kulturního centra zajímavého nejen
v centru vám pomůže jedna ze
stavbou samotnou – Centre Pompistudentských kolejí, které nabízejí
dou s pěti patry plnými uměleckých
pokoje přes léto pro veřejnost
děl, od historie po modernu. Projít se
•	nastudujte si dopředu jízdenky
po Champ-Élyées nemůže vynechat
Pařížského metra, které vás
žádný módní guru. Mezi další módpřepraví i z letiště do centra
ní meky Paříže patří Le Bon Marché,
•	největší a nejznámější bleší trh se
označovaný jako první obchodní dům
nazývá Marché aux Puces de Sainv dějinách a galerie Lafayette, s deQuen, tak rozmanitý, že nebudete
sítky obchodů z oblasti módy, kosvědět kam dřív
metiky a dekoru. Když vyjedete výta•	historická čtvrť Le Marais není
hem až na střechu, dostane se vám
tvořena pouze malými uličkami –
dalšího nezapomenutelného výhledu
objevte jednu z mnoha utajených
na město a to zcela zdrama. Pohlídejzahrad
te si také, zda se v době vašeho pobytu nekoná jedna z francouzských
výstav pojednávající o módních návrhářích, tato podívaná stojí
za to! Nejčastěji se konají ve výstavním pavilonu Grand Palais.
Pokud už máte dost rušného velkoměsta, vydejte se do nedalekého Versailles, kde můžete strávit celý den touláním se
po zámeckých zahradách, fotografováním upravených záhonů
plných květin nebo navštivte přímo samotný zámek.
Paříž si zamiluje kdekdo na první pohled a není divu. Projížďka lodí po Seině, procházky podél břehu řeky, kde se každou
neděli vypraví francouzi zatančit si na živou hudbu, pozorování
pouličních umělců a akrobatů, vysedávání po kavárničkách a restauracích s přeplněnými zahrádkami. Ještě váháte, kam vyrazíte
letos na dovolenou?
Typický pohled na
čtvrť Le Marais v Paříži
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ANGLIE

Windsor a královská cesta k hradu

autor: Jasmína Píšová, Mgr.Alena Kalašová, foto: archiv redakce, www.shutterstock.cz

Suchý humor, zvláštní počasí a červené
telefonní budky. Toto minimum musí znát
každý, málokdo však už ví, že Anglie je
překrásná zelená země s přívětivými lidmi
a mnoha zajímavostmi.
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Zpáteční letenku zakoupíte i za dva tisíce korun, autobus asi
za pactnáct set. Při návštěvě začněte rozhodně Londýnem.
Z letiště se dostanete do centra za půl hodinky a hned máte
pocit že jste v jiném světě. Londýn je nákupním rájem. Pokud
toužíte po kvalitní módě, nakoupíte zde levněji. Na Oxford street
najdete takřka vše, včetně největšího Primarku na světě, který
nabízí tu nejlevnější módu. Rozhodně nevynechejte Harrods,
nejluxusnější a nejproslulejší obchodní dům. Tradiční suvenýry
zakoupíte na každém rohu, anglické vlajky, budky, nebo klasické černé taxíky a samozřejmě podobizna kálovny, jsou motivy takřka na všem. Pěšky se pak dostanete přes Hyde park,
kde můžete krmit veverky z ruky, až k Buckinghemskému paláci. Westminster Abbey je pozoruhodný chrám, kde se konají
královské svatby. To nejdůležitější můžete vidět z London Eye,
největšího vyhlídkového kola v Evropě. Dohlédnete až na Tower
Bridge, který se zvedá nad Temží. Většina památek vám bude
stačit z venku, pokud budete chtít
vidět více, např. známé museum
tip
voskových figurín Maddame Tussauds, připravte se na fronty. Po•	hodinky si přeřiďte o jednu hodinu
kud jste romantická duše, nenechte
dozadu
si ujít Notthing Hill a z filmu známý
•	pozor při přecházení ulice, auta
trh Portobello Road. Pokud milujete
jezdí na opačné straně
extravaganci, vydejte se na Camden
•	Angličané si do čaje rádi přidávají
Town, tato čtvrť, kde žila Amy Winemléko, ochutnejte
house vás ohromí. Centrum subkultu•	na každém rohu zakoupíte
ry, alternativních stylů a nevázaného
sendviče a polotovary, které pouze
života je plné barů, trhů, nepochoohřejete, místní si vaření dost
pitelných obchodů. Z rušného centulehčují
ra se můžete rozjet do všech směrů
•	ubytování a doprava je asi
a poznat anglický venkov. Staré Land
nejdražší položka, využijte
Rovery, malebné kamenné vesničky
levné hostely, kde lze
a zelená příroda vás nemine. Uchvátí
spat ve skupinkách, nebo
vás Stonehenge, seskupení obrovBed&Breakfast penziony, jízdenku
ských kamenů, nebo Lake District,
si kupujte celodenní
oblast s úchvatnými přírodními krá•	vezměte si plánek londýnského
sami. Mladé lidi jistě zaujmou univermetra, který vás dovede
zitní města Oxford nebo Cambridge
na všechna stěžejní místa, metro
i jazykové pobyty jsou v Anglii velmi
je velmi složité a rozvětvené, ale
populární. Relaxovat můžete u moře
velmi dobře značené
nebo v parcích, které jsou v Anglii
•	pokud chcete vidět někoho
opravdovým skvostem.
z královské rodiny, navštivte
Windsor, překrásné historické
město s hradem, na kterém
Stonehenge
se rodina zdržuje častěji než
v Buckinghemském paláci
•	navštivte pobřeží a užijte si
na pláži v Brightonu, nebo
Doveru, pokud milujete výhled
a vysoké útesy s pohledem
na maják, Bournemouth bude pro
vás to pravé
•	dejte si u more čerstvou pochoutku
Fish&Chips a nedivte se, když
vám ji zabalí do starých novin, je
to lahůdka, zapijte jí tradičním
černým pivem

Tower Bridge v Londýně

Westminsterský palác
s kultovní hodinovou
věží Big Ben, Londýn

JÍDLO

FOOD
VYCHUTNEJTE
SI LETNÍ PIKNIK
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Léto přeje lehkým zeleninovým
a ovocným jídlům, která dodají
potřebnou energii a přitom
neunaví dlouhým trávením.
S kulinářskými výtvory pak
můžete vyrazit i do přírody.

JÍDLO

Ovocné lasí

CELOZRNNÁ PIZZA
Tip
Na dozdobení můžeme
použít čerstvé bylinky:
bazalku, oregáno nebo
libeček.

●	300 g celozrnné

pšeničné mouky
●	30 g oleje
●	250 ml vody
●	7 g soli
●	5 g sušeného droždí
●	Rajčata, olivy a sýr
podle chuti

Příprava: Z mouky, vody, oleje, soli a droždí
zpracujeme vláčné těsto, které necháme hodinu
v teple kynout. Těsto po vykynutí přeneseme na plech
vyložený pečicím papírem a potřeným trochou oleje.
Malým válečkem na těsto ho rozprostřeme rovnoměrně
dokulata. Poklademe na plátky nakrájenými rajčaty
a olivami, posypeme sýrem a pečeme v horkovzdušné
troubě na 180 st. 30–35 min.

●	200 g živého bílého jogurtu
●	3 lžičky třtinového cukru
●	1/4–1/2 lžičky mleté skořice
●	1 bluma, nakrájená na kostičky
●	1 lžička javorového sirupu
●	špetička soli

Příprava: Všechny suroviny společně
rozmixujeme s cca 70 ml vody dohladka
a necháme řádně vychladit.

Tip
Místo blumy můžete vyzkoušet i jiné
ovoce např. banán, jahody, maliny nebo
mango. Místo ovoce skvěle chutnají
i čerstvé bylinky např. koriandr, v tom
případě vynecháme skořici.

rukolový Salát
●	100 g rukoly
●	2 ks rajčat
●	Olivy

Avokádová
pomazánka

Zálivka:

●	1 zralé avokádo
●	1/2 citrónu
●	1 stroužek česneku nebo špetka pepře
●	Sůl

FOTO: shutterstock.com, AUTOR: Ludmila Skořepová

●	Olivový olej
●	1 špetka pepře
●	1 stroužek česneku
●	1 špetka soli

Příprava: Lístky rukoly omyjeme
vlažnou vodou a dáme do mísy.
Nakrájíme si rajčata na malé kostičky.
Vše smícháme v míse a podle chuti
přidáme olivy. Do malé mističky nalijeme
olivový olej, do něj přidáme prolisovaný
česnek, sůl a pepř. Dobře promícháme
a přidáme k zelenině. Vše ještě jednou
promícháme a salát je hotový.

Avokádo rozkrojíme na půl, vyjmeme pecku
a dužinu vyndáme ze slupky lžící. Avokádo
dáme do misky a přidáme šťávu z citrónu,
olej, rozetřený česnek nebo pepř a sůl. Vše
rozmixujeme buď tyčovým mixérem nebo
pouze rozmačkáme vidličkou.

Tip
Rukolový salát s kousky rajčátek
doporučujeme podávat s tmavým
pečivem. Plánujete-li rande, česnek
vynechte.

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

67

KULTURA

Film a kino NA PRÁZDNINY

KINO POD ŠIRÝM NEBEM

Filmové léto je tady. Navštivte promítání pod širým nebem
a užijte si teplý večer s poutavým příběhem.

Karlínské filmové léto

L

etní kino Regina v pražském Karlíně nabízí představení novějších filmů za 50 Kč. V areálu je samozřejmě stánek s občerstvením. Prostory jsou komornější ale i tak se do nich vejde 500 lidí. Aktuální program najdete na webových stránkách
a filmy se promítají skoro každý den, jen v pondělí je většinou
zavřeno.
www.karlinske-filmove-leto.cz

Aperol Spritz letní kino
u Vltavy 2015

T

Letňák
– Střelecký
ostrov

Výletní kino Smíchov

P

řijďte si dát sklenici limonády, nebo vychlazeného piva, nechte své děti dovádět pod dozorem v dětském koutku, užijte
si koncerty, workshopy, sportovní aktivity, lodičky a pramičky,
ale hlavně, přijďte si večer užít film s osvěžujícím západem slunce u Vltavy na Hořejší nábřeží a podívat se na nové a osvědčené
filmové pecky pod taktovkou Aerofilms. Rezervace samotných
lístků na filmy provádějte přes GOOUT.CZ.
www.vyletnikino.cz
autor: redakce, foto: archiv firem, Bontonfilm

o naprosto nejlepší je, že toto letní kino v pražských Žlutých
lázních je zdarma. Pohodlná lehátka, deky, nádherná atmosféra u řeky Vltavy a drinky Aperol Spritz. Co více si od letního
kina přát. Doražte včas, bývá tu o lehátka opravdu zájem, pokud
se nevejdete, můžete se natáhnout na deku. Program je pestrý
a promítá se každé úterý od 21 hod.
www.zlutelazne.cz

P

rogram léto pro Pražany
2015 běží na Střeleckém
ostrově. Opět s Vltavou za zády
vychutnáváte nejrůznější promítání nebo koncerty a kulturní
programy. Každý den je pro vás
připravena zajímavá akce, kterou stojí za to vidět.
www.letnak.cz

A pokud byste přece jen dali přednost teplu domova, pusťte si nejnovější DVD a Blue-Ray

S Láskou
Rosie
Bontonfilm

Jsem Ali
Bontonfilm

Mortdecai:
Grandiózní
případ (2015)
Bontonfilm
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divadlo a muzikál

LETNÍ SCÉNY

Není nad kvalitní divadlo a pokud se
ještě představení odehrává pod širým
nebem, je takový zážitek prostě dokonalý.
Vyzkoušejte naše tipy a zažijte kulturu
jinak. Panuje zde uvolněná atmosféra
i dresscode a vínko si můžete vzít
do hlediště. Pozor, pláštěnku s sebou!

Divadlo Ungelt
– Hradčany

N

ajdete ji ve starobylé malebné části Hradčan pod Loretou na Novém
Světě. Ve srovnání s ostatními divadelními událostmi letní Prahy si hlediště se
svou kapacitou 227 míst zachovává komorní atmosféru typickou pro Divadlo
Ungelt. Doporučujeme představení Drobečky z perníku, v hlavní roli se Simonou
Stašovou, dostala za ní cenu Thalie.
www.letniscena.cz

Letní
Shakespearovské
slavnosti 2015

S

lavnosti putují po čtyřech největších českých městech, můžete je navštívit v Praze,
Brně, Ostravě a u sousedů v Bratislavě. Scéna
se nachází v Praze v nádherném prostředí Lichtenštejnského paláce obklopeného architektonickými skvosty i rozkvetlými zahradami v horní
části Malostranského náměstí. Zhlédněte příběh
lásky Romea a Julii s Terezou Voříškovou a Janem Sklenářem.
www.shakespeare.cz

Divadelní loď
Tajemství

N

autor: redakce, foto: archiv firem

a pražské Náplavce najdete zakotvenou loď Tajemství, která skrývá divadlo bratří Formanů a divadlo
Aqualung. Loď slouží zároveň jako bar a tak si před
i po můžete dopřát skleničku přímo na Vltavě. Doporučujeme představení Saturnin. Pouze šest letních představení s předními herci Divadla ABC a orchestrem Melody
Makers na scéně – v režii Ondřeje Havelky!
www.divadlobratriformanu.cz
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Divadlo Dva
– Vyšehrad
Asi nejznámější letní scéna s kouzelnou
scenérií historického Vyšehradu. Vyberete
si z mnoha představení a koncertů, které se
zde tradičně konají. Najdete zde ty nejznámější herce, kteří excelují ve svých rolích.
Doporučujeme jakékoliv představení s Karlem Rodenem a Janou Krausovou, třeba
Sex pro pokročilé.
www.studiodva.cz

horoskop

HOROSKOP
na

ČERVENEC a SRPEN
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BERAN

BÝK

Zatněte zuby, vykasejte rukávy
a pusťte se do práce. Jen tak využijete posledních týdnů, kdy je
vám příznivý Jupiter. Iniciujte jednání, dejte najevo, že o sobě nepochybujete, a pokud je nějaké
zajímavé výběrové řízení, pošlete životopis. O lásku nepřijdete,
protože na vás do druhé poloviny
srpna ráda počká.

Přenádherné chvíle vás čekají
v poslední červencové dekádě,
kdy do vašeho sektoru romantických lásek nakoukne Venuše.
Pod jejím vlivem se cítíte, jako by
vám bylo –náct a prožívala jste
svou první lásku. S nově poznaným člověkem nic neřešíte, nic
neplánujete, a jen si užíváte prchavé krásy letních nocí.

BLÍŽENCI

RAK

To, co se práce týče, musíte vyřešit do 7. srpna. Váš vládce Merkur je ve Lvu a postará se, abyste
konečně měla příležitosti, které
dokážete plně využít. S city počkejte až na druhou a třetí srpnovou dekádu, kdy se do Lva vrací
Venuše, a kdy dokážete lásku objevit i tam, kde bylo dosud jenom
přátelství.

Do 8. srpna respektujte přítomnost Marse ve svém znamení
a naordinujte si klid. Rodinné
záležitosti neřešte, protože vás
stejně nikdo poslouchat nebude.
Pozor si dávejte při zavařování!
Pokud připálíte marmeládu, je
to nepříjemné, ale kdybyste si
horkým roztokem spálila vlastní
ruku, bylo by to horší.

FOTO: shutterstock.com, AUTOR: Jarmila Gričová

Léto budiž mnohonásobně pochváleno! Planetární energie je totiž letos
namixována tak, aby si na své přišlo
po všech stránkách každé znamení.
Ve druhé polovině července si
mohou v citech udělat pořádek
zemská a vodní znamení, zatímco
ohnivá a vzdušná se věnují práci
na své kariéře. V srpnu si to prohodí
a všichni budou spokojení…

horoskop

LEV

PANNA

Jupiter sice vaše znamení
11. srpna opouští, ale vy jste
jeho nabídkami tak zdecimovaná, že vám to ani nevadí. Těšte
se na další dvě srpnové dekády,
kdy se vám námaha z předchozího roku konečně zúročí a vám
začnou přibývat peníze. O lásku
se nebojte! Stará se o ni Venuše,
která vám přeje až do října.

Využijte šance, kterou vám
na konci července nabízí Venuše
ve vašem znamení, a konečně
si udělejte pořádek ve vztazích.
Partnera, který vám neustále vysvětluje, že potřebuje čas na rozhodnutí, se přímo zeptejte, jak
váš vztah do budoucna vidí. Pokud neví, poděkujte za společné
zážitky a odejděte středem.

VÁHY

ŠTÍR

Všechna důležitá rozhodnutí
proberte nejdříve s partnerem,
zeptejte se ho na názor a požádejte ho o pomoc. Nejde o to, že
byste za současných konstelací
neměla dostatek sil, ale o to, že
se musíte ujistit, že vám miláček
bude v krizové chvíli krýt záda
a nerozhodne se, že vytvoří domácí opozici.

Silně obsazené znamení Lva vás
nutí k aktivitě, ale vy musíte tlaku
odolat. Pokud si toho naberete víc, než je zdrávo, koledujete
si o únavu, která může ve vašem případě vést až k vyhoření.
Opravdu bude lepší, když požadavky, které máte sama na sebe,
zmírníte a kromě práce si najdete
čas i na odpočinek.

STŘELEC

KOZOROH

Všech šancí, které dostanete, musíte využít do 7. srpna.
Následně se Merkur dostane
do Panny a vy si musíte dávat
pozor nejen na to, co podepisujete, ale hlavně na každé své slovo. Týká se to hlavně práce, kde
se musíte naučit odlišovat reálné sliby od těch, které vypadají
skvěle, ale jsou nepodložené.

Dny do 9. srpna, kdy se Mars
pohybuje vaším partnerským
sektorem, jsou náročným testem
vaší trpělivosti. Všechny nápady,
s nimiž vaše polovička přijde, vyslechněte soustředěně a s vážnou tváří. Pokud se vám nelíbí
nebo se vám zdají riskantní, hrajte na čas a doufejte, že na ně co
nejdříve zapomene.

VODNÁŘ

RYBY

Opět se ukáže, že máte dostatek zdravého rozumu! Zatímco
kamarádky utrácejí peníze na výprodejích, kde kupují nepotřebné
věci a hadříky, které vyjdou ještě
letos z módy, vy si za ušetřené
peníze koupíte buď nový počítač
nebo se přihlásíte do kurzu, který upevní znalosti, které už máte,
a dodá vám nové.

Zatímco na běžné potíže reagujete nervozitou nebo rovnou výbuchem, v případě, kdy nastane opravdu vážná krize, jednáte
naprosto vzorově. Bezchybně
analyzujete situaci, oslovíte lidi,
o kterých víte, že vám pomohou,
a vymyslíte plán, který vám zaručeně přinese úspěch. Ostatní
znamení vám závidí a mají proč.

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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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 ZÁŘÍ/ŘÍJEN

VELKÝ TEST
PŘÍRODNÍ
KOSMETIKY

ÚSPĚŠNÉ
ŽENY
PODZIMNÍ MÓDU ZE SVĚTOVÝCH MOL

ROZHOVORY
S ČESKÝMI NÁVRHÁŘI

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