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EDITORIAL

Padající
listí

K

dyž vám píšu tyto řádky, je oficiálně poslední letní den.
Léto pro mě trvá každý rok až do konce září, přesně
tak, jak praví náš astronomický kalendář. Odmítám
se zúčastňovat šílenství kolem začátku školního roku
a rázného přechodu z letní pohody do podzimu plného povinností. Právě ten poklidný krok z léta do podzimu je podle
mě důležitý moment, abyste se na další období těšili, protože co
si budeme povídat, on příliš dobrou pověst nemá. My v redakci
podzim milujeme a až si přečtete toto číslo, budete také.
Káča vám to detailně vysvětlí ve svém fejetonu na téma podzimní
deprese. Možná vás tohle mine, protože dodržíte jednu z jejích
rad a to vyrazit na pozdní dovolenou. Zkuste se inspirovat Jasmíny poznatky z Thajska a vyražte tam. Pokud máte dovolenkový
budget vyčerpán, užijete si i u nás. Právě probíhá největší módní
událost roku – Unique Fashion Week. Vezměte kamarádku a vychutnejte si týden módy, jak má být. Inspirujte se a doplňte svůj
podzimní šatník, my říkáme PONČO! Je to must have kousek, bez
kterého se rozhodně neobejdete. Můžete ho vyvětrat na jedno

z vinobraní, které právě probíhá a začít tam lehkým sváděním
svého partnera, jak na to si přečtete dále. Když už jsme u toho
vína, máme ho rády, všechny. Proto jsme naše fashion story nafotili právě v podniku s luxusními víny. Jak to dopadlo, posuďte
sami. Pokud budete chtít podzim trávit klidněji a společenské
akce vynechat, pusťte se do výroby domácích sirupů a čajů,
kterým se věnovala Lenka. Módní události můžete dle našich filmových tipů zvládnout z domova také a ještě stihnete připravit
večeři ze sezónních surovin. A opět – nezapomeňte na svádění,
začněte třeba relaxací ve své koupelně a vyzkoušejte náš podzimní beauty restart, použijte novou vůni a v lehkém negližé vyrazte svému drahému dech. Do podzimní romantiky zahalte i svůj
domov, ukážeme vám, jak. A tak až dočtete poslední řádky našeho čísla, jistě i vy budete příznivkyně podzimu, protože to co
přináší, může být opravdu krásné.
Přeji vám dámy, ať je pro vás tento podzim něčím výjimečný, užijte
si ho třeba na procházkách, mezi padajícím listím a následně se
s někým zahřejte před hořícím krbem se skleničkou vína v ruce…
takový podzim já miluji… Protože když něco končí, něco nového
vždy začíná.

Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

Hektorek dostal na hraní
kaštany, co zbyly z focení
a zabavil se na dva dny.

...já svůj podzim
strávím takto

Sledujte nás na sociálních sítích:

3

Náš tým při focení fashion story. Zprava Míša, Alena, modelka
Denisa, Roman, Kolca a kamarádi redakce Lucie a Martin.

Časopis Posh

@casopisposh

Časopis Posh
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Máte vůbec něco společnýho?
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Z REDAKCE!

Jenže ty jen děláš, že je miluješ, aby ses
mu zalíbila, zatímco on od tebe očekává, že si
minimálně motokrosová závodnice.
(mezi kamarádkami)
Uvařila jsem guláš, ten jsme snědli
a nechala jsem na lince odmočit hrnec. Druhý
den se ptám muže, co by si dal k obědu a on
mi říká: „Dojedl jsem ten guláš, co byl na lince,
ale nic moc, zlato.“
Tak si ten můj trouba moc nepochutnal.
(ach ti muži)
Časopisy pro ženy:
Strana 4 – Měj se ráda taková, jaká jsi.
Strana 12 – Jak shodit 10 kg za měsíc. Strana
43 – Recept na nejlepší šlehačkový dort.
(vtip, co nás pobavil)

news

Podzimní a zimní trendy v módě, vizážistice, kosmetice, účesech,
úpravě nehtů, novinky v aromaterapii, relaxaci a zdravém životním
stylu, bio-přípravky té nejvyšší kvality získávané z naší přírody
i exotických krajů a mnoho dalšího představil dvacátý ročník
veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA 4. a 5. září ve veletržním
areálu v pražských Letňanech. I my tam byli a bylo nám ctí osobně
poznat naše čtenářky a předat vám výhry v podobě volných vstupů
a dárkových balíčků. Byl to výjimečný zážitek a již teď se těšíme
na jarní ročník.

Soutěž

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Z MINULÉHO ČÍSLA
V letním vydání jste soutěžili o zdravé
balíčky PEARLS, dámská probiotika, která
jsou již u svých výherkyň. GRATULUJEME!
 Eva Kolomazníková, Praha.
 Markéta Boušková, Ústí nad Labem.
 Kateřina Mladá, Praha.
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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

háček na kabelku,
www.sperky-afrodite.cz,
350 Kč

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

WORLD OF BEAUTY & SPA

NAKUPUJTE SOUČASNĚ
PŘI ČTENÍ ČASOPISU
JEDNÍM KLIKEM!

AKTUÁLNĚ

NEPROPÁSNĚTE
V ŘÍJNU
J

de na vás podzimní deprese? V tom případě si uvařte bylinkový čaj, nebo nalejte sklenku dobrého vína a odreagujte se omalovánkami pro dospělé. Sedmasedmdesát obrázků
k vybarvení vám přinese mnoho hodin relaxace a zábavy.
Obrázky jsou vytištěné na samostatných stránkách, abyste si
je mohli zarámovat nebo jimi obdarovat přátele. Antistresové
omalovánky pro dospělé stojí na penShopu 199 Kč.

N

ejvětší internetový obchod
s módou a designem ZOOT
spustil novou vtipnou podzimní kampaň, která odstartovala 1. 9. 2015
a hlásá, že „I s oblečením se dají
#zazitveci. To, které prodáváme, je
možná trendy, ale právě #zazitveci
nikdy nevyjde z módy.“ Tleskáme.

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

V

I

elké filmové festivalové echo
Be2Can 2 se bude konat od
7. do 14. října paralelně v České republice a na Slovensku. Druhý ročník
přehlídky filmů ze špičkových mezinárodních filmových festivalů umožní českým a slovenským divákům
zhlédnout snímky promítané v Berlíně, Benátkách a Slavnostní zahájení
Be2Can 2 se uskuteční v pražské Lucerně a bratislavském Kino Film Europe, přehlídka zamíří také do dalších
slovenských a českých měst. Více informací na www.be2can.eu

když na svého
čtyřnohého miláčka nedáte dopustit,
v životě občas nastanou situace, kdy
by bylo pro něj i pro
vás úlevou dát ho
někomu spolehlivému na hlídání. Hlídací
a venčící služba Doginni.cz je s možností
„last minute“ rezervace náhradního páníčka ideálním řešením.

Z

ačátek podzimu je již tradičně ve znamení módy.
Od 21.–27. 9. se můžete těšit
na každoroční velkolepou akci
Unique fashion Week.
Více informací na
www.uniquefashionweek.com.
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Co nového ve světě?
Hvězdná
svatba
Skoro padesátiletý Guy Richie
do toho praštil. Bývalý manžel
Madonny a především výborný
režisér filmů Sherlock Holmes,
RocknRolla nebo Podfu(c)k, se
znovu oženil se svou dlouholetou přítelkyní a modelkou Jacqui
Ainsley. Mezi hosty nechyběla jména jako David Beckham,
Brad Pitt či Jason Statham. Musíme přiznat, že chytit zde svatební kytici bychom výjimečně
chtěli!

Kim Kardashian
– královna
Instagramu

Dvě královny #nomakeup
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Po dlouhé době byla z pomyslného trůnu nejsledovanějšího účtů na Instagramu sesazena samotná
královna R’n’B Beoyncé a to nikým jiným, než královnou selfie Kim. Kim má aktuálně 44, 1 milionů
followerů, Beyonce jen 44 milionů. Těžko říci, jak
dlouho jí vítězství vydrží. I když, troufáme si tvrdit,
že její sledovanost bude nadále růst a to nejen kvůli
jejímu těhotenství.

AKTUÁLNĚ

Nejvíce sexy žena
planety se rozvádí

autor: Mgr. Kateřina Tarabová, foto: www.complex.com, www.instagram.com, www.celebuzz.com, www.autoevolution.com

Řeč je o uhrančivé Megan Fox a okouzlujícím Brianu A.Greenovi,
kteří tvořili pár a mají spolu dva malé syny. David ze seriálu Beverly Hills 90210 a jeho manželka se rozchází po pěti letech a to
kvůli nevyřešitelným rozdílům. Na jednom stromě si vrabci šuškají,
že Brian se změnil po následcích autonehody, má prý zdravotní
problémy a již dlouhodobě nepracuje a ti druzí přisuzují rozchod
kariéristce Megan.
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Rafael Nadal
pro Tommy Hilfiger
Neuběhne měsíc, kdy se nesvlékne nějaký sličný sportovec
či hudební star do spodního prádla, samozřejmě pro dobrou věc. Dobře, ne tak úplně pro dobrou věc, ale pro vlastní
propagaci a peníze. Komu na tom záleží? Tento měsíc jednoznačně vítězí tenisová hvězda Rafael Nadal, který prý už
nehraje tak fantasticky jako dříve…ale opět, s tímhle tělem?
Komu na tom záleží?

Khloé
Kardashian
a její tvary
Když plní bulvární rubriky světového showbussinesu především všichni členové jedné
velké rodiny, nelze to ignorovat. Khloé znáte? Její spolupráce s prestižním magazínem
nezůstala bez povšimnutí. Pověstné pozadí,
kterým se pyšní její starší sestra má velkou
konkurenci. A po Jennifer Lopez neštěkne
pes.

AKTUÁLNĚ

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

@nicolconcilio

@fashionladyoriginal

Nicol Concilio je
fashion a beauty
blogerka, známá
především na Youtube.
Žádný z jejích návodů
se neobejde bez
konturování, největší
zvláštností je, že
pod oči používá
korálový korektor! Je
až k neuvěření, jak
perfektní make-up
vznikne. Ke všemu je
nádherná a ještě umí
zpívat.

Stránka pro ženu, která
miluje luxus a pohádky.
Na každé fotografii je
zvěčněno to, po čem
touží snad každá
z nás. Luxusní kabelky,
lodičky od Christiana
Louboutina,
diamantové prsteny
a překrásné ženy
v princeznovských
róbách vás dostanou.
Pozlátko dámského
světa v plné parádě.

Účet, na kterém
najdete nejen videotipy
na líčení. Z krátkých
videí si vyberete to
pravé líčení, naučíte
se namalovat linku,
nebo jak vykonturovat
obličej. Stránka
shromažďuje tipy
od těch nejlepších
uživatelů, které můžete
i nadále sledovat.
Nahlédněte sem před
každým večírkem.

@fashioninmysoul
Profil teprve 19-ti leté české blogerky Barbory Ondráčkové,
která žije napůl v ČR a napůl v zahraničí. Pokud čekáte
reportáž z chudého studijního života, jste vedle, tahle slečna
si život užívá opravdu na úrovni. Její luxusní šatník závidíme!
Kromě toho je velmi krásná a má vkus.
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autor: redakce, zdroj: www.instagram.com, www.youtube.com, www.pinterest.com

@fashionarttut
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Barbora Poláková – Nafrněná

Body Contouring! | Jade Madden

Hit sociálních sítí a od teď každé dámské jízdy! Herečka
Barbora Poláková přichází s novým hitem o přátelství mezi
ženami. Za měsíc od uvedení má skoro 2 mil. zhlédnutí
a několik desítek má na svědomí právě naše redakce.
Oceňujeme obsazení klipu těmi nejlepšími herečkami
a vyzdvihujeme především strhující taneční výkon Marthy
Issové. Rozhodně si nenechte ujít i další Bářiny songy jako
Kráva nebo Sami.

Vycpávání podprsenek ponožkami známe jistě každá
(tedy kromě naší redaktorky Káči). Přišli jsme však na nový
trik, jak si alespoň opticky na chvilku zvětšit hrudník bez
nutnosti návštěvy plastického chirurga. Jak si vystínovat
obličej už jsme vás naučili, případně mrkněte na článek
v sekci krása, ale že se dají vykonturovat i naše vnady to je
pro nás novinka. Pokud to ještě stále bude málo, zkuste se
inspirovat ve videu How To Make Your Boobs Look Bigger
In 5 Minutes, to už je vyšší level.

NOVÉ APLIKACE

Pinterest – vaše každodenní inspirace!
Pinterest je stránka a aplikace kterou budete milovat.
Umožňuje zdarma shromažďovat nejrůznější tipy na stránky,
které vás budou zajímat. Každý takový tip – pin si můžete
uložit na vlastní nástěnku a použít nápad na jindy.
Nejzajímavější jsou zde DIY projekty, zkuste například zadat

sledujte nás na sociálních sítích:

DIY Autumn decor do vyhledavače a otevře se vám několik
tisíc tipů, jak vyzdobit své království. Nevíte co na sebe?
Poohlédněte se po inspiraci v sekci móda. Milujete zdravé
jídlo? Už nemusíte pátrat hodiny po tom správném receptu,
zde máte vše na jednom místě.

Časopis Posh

@casopisposh

Časopis Posh

Co sledujete vy? Pošlete nám váš tip na redakce@casopisposh.cz. Ty nejlepší zveřejníme a vás odměníme!
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Podzim
Je tomu sotva pár dní, kdy jsme chytali bronz na plážích a dnes se
halíme do kabátů. Příchod podzimu je z celého roku zajisté největším
šokem. Musíme se ze dne na den vyrovnat s novým režimem – začátkem
školního roku, příjezdem z dovolené a to nejhorší, nebo vlastně nejlepší?
Začít se opět zahalovat. Spousta lidí kolem mě nemá podzim ráda, já
osobně raději používám výraz babí léto. To období, kdy vás ještě ohřejí
paprsky slunce, ale na zahradě je vám lépe pod teplou dekou ale za to
s vínem či burčákem v ruce. Řeknu vám, jak si to co nejvíce usnadnit.
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autor: Mgr. Kateřina Tarabová, ilustrace: Bc. Silvie Cacková

TÉMA

TÉMA

Z

ačněme tedy tím, že už nejsou tropy a začíná nám být zima. Je tady fáze 1, kompletní
obměna šatníku. Pro nás dámy to obnáší několik hodin zběsilého pobíhání po nákupních
centrech, které je doprovázeno velkým finančním úbytkem na našich účtech, a stejně
nejsme spokojené. Muži to
mají zdaleka horší. Jak je
známo, oni své šatníky příliš neřeší, v kraťa- ...je to nejideálnější z celého roku. Kdy jindy, bez
sech a tričku mohou chodit do listopadu, výčitek svědomí můžete zalézt pod deku a mít stále
ale tady jde zase o nás! Proč? Celé léto se
mohli koukat na cizí ženy, producírující se otevřené okno. Kdy jindy můžete alespoň trošku
v topech, minisukních a nedej bože plav- odpočívat bez výčitek? A co si budeme povídat,
kách, oni mají konec vyprseného obdo- i kdybyste byla samotná ředitelka zeměkoule,
bí. Nyní už budou koukat zase jen na vás
při dešti je sice hezké posedět a přečíst si knížku
i když budete mít rolák.
Na podzim se vaše tělo mění. Psychic- – nejlépe o rozvoji osobnosti, ale uznejte, není
ky i fyzicky, přichází fáze 2. Pořád vypadá
stejně tak dobré, když se k vám pak přitulí ať
svěže a opáleně a vaše tělo je nabité pozitivní energií a to nejlepší co můžete udělat, už váš mazlíček (ten čtyřnohý), nebo vaše kvítko
je udržet si ji co nejdéle. Zanechte si trochu
(dvounohé v lepším případě) a váš drahý.
volnomyšlenkářství z léta a soustřeďte se
na to, jak si to nadcházející období udělat
co nejhezčí. Pokud nemáte kvalitní imunitu, pravděpodobně
vás nemine nějaké to nachlazení. Ano, je lákavé zůstat doma
v posteli, ale pokud jste již manželka či dokonce matka, nemůžete si to dovolit. Kdo jiný by se totiž postaral o děti?
Kdo by vyvenčil psa? Kdo by uvařil manželovi večeři? Jste-li
svobodné, nezávislé a volné, nic z toho vás nemusí trápit. Až
na to, že ten čaj se sám od sebe také neuvaří… a kdo by šel
koupit ten med? Snažme se tedy předcházet všemu, co by
nám depresi a negativní situace mohlo přinášet, všechno je
to o našem myšlení, jak se k tomu postavíme.
Fáze 3 může mít dvě strany mince. To je období, kdy už
máme co na sebe, s hnusným počasím jsme srovnané, nejsme nemocné a nějakým zaběhnutým způsobem již fungujeme. Chodíme například pravidelně běhat. Naše plíce sice
brzy po ránu velmi protestují, že dýchají ledový vzduch, ale
my to stejně nepřeháníme, hlavně že se u toho vyfotíme
na Instagram. Druhá strana mince je ta, že jste si celé léto
schovávali dovolenou právě na teď a tak jste vlastně celé
natěšené, protože to nejlepší, je vždy na konec. Pravděpodobně budete volit nějakou exotiku, protože v evropských
destinacích asi nejste zvědavé na to, že i pracovníci hotelů
se přehodí na mimosezonní mód a vysvětlujte jim pak, že
chcete Cosmopolitan a že vás nezajímá, že pro vodku budou
muset běžet do vedlejšího hotelu. Pozor ale na opětovnou
transformaci do prázdninového režimu, protože jednou se
musíte opět vrátit zpět a to už bude nejspíše o 20 stupňů
méně a fázová transformace bude mnohem těžší.
Takže když si to vezmete kolem a kolem, období, které
všichni berou za to nejvíce depresivní, potemnělé a ponuré, je to nejideálnější z celého roku. Kdy jindy, bez výčitek
svědomí můžete zalézt pod deku a mít stále otevřené okno.
Kdy jindy můžete alespoň trošku odpočívat bez výčitek?
Na podzim totiž začneme mít pocit vysílení, únavy po tom
horkém období a se zkracujícími dny a přibývajícím deštěm
máme tak trochu pocit větší zranitelnosti a potřeby obejmutí. A co si budeme povídat, i kdybyste byla samotná ředitelka zeměkoule, při dešti je sice hezké posedět a přečíst
si knížku – nejlépe o rozvoji osobnosti, ale uznejte, není
stejně tak dobré, když se k vám pak přitulí ať už váš mazlíček (ten čtyřnohý), nebo vaše kvítko (dvounohé v lepším
případě) a váš drahý. Má to něco do sebe, zkuste to.
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www.sperky-afrodite.cz

MÓDA

MÓDA
Elie Saab

Esprit,
1199 Kč

H&M,
info o ceně
v obchodě

Takko,
349 Kč

PODZIM

Marks&Spencer,
999 Kč

Nacházíme se na pomezí babího léta a začínající zimy.
Přes den ještě sundaváme svršky, zatímco večer je potřeba
být v teple. Pro tento podzim platí jednoduchá pravidla:
pončo, klobouk, kotníčkové boty a luxusní
doplňky! To vše v zemitých barvách.
Clé
oc de
el/ Ca
zla rti
to, er,
21 31 m
30
00 m,
Kč

Cartier, info
o ceně v butiku

G

, info
abbana

Dolce&
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MÓDA

Zuhair
Murad

Haute
Couture
fa l l/w in t er

2015

Přehlídková mola již předvedla to nejlepší z dílen
světových návrhářů a módních domů. V kolekcích
vedle sebe stojí tmavé i světlé kombinace barev
a z materiálů dominují kůže, krajka a kožešiny.
Chcete být podzimní královnou?
Zuhair Murad

Elie Saab

Elie Saab
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MÓDA
7.

Fendi

Dolce&Gabbana
Alta Moda

Christian Dior

Christian Dior

Fendi

Valentino

Viktor&Rolf
Valentino

Dolce&Gabbana
Alta Moda
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Vaulthier

MÓDA

Takko

9 Kč

254
Desigual,

Pončovaná!
Počasí velí, zahalte se! Ten největší trend letošního
podzimu jsou úplety a úplně nejlépe v ležérním stylu.
Stylové pončo má víceúčelové využití a ve vašem
šatníku by nemělo chybět.

Takko

16

MÓDA

Esprit,

9 Kč

1199 K

č
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O

č
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Takko, 499 Kč

č
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r, 999 K

Pavlína Němcová pro Marks&Spencer

s.Olive
oboustranné pončo,
TIQUE by Petra
Balvínová, info
o ceně v butiku
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9
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MÓDA

Todo
LIST!

Kč
, 399

H&M

DYRBERG/KERN,
4099 Kč

Obnovujete podzimní šatník? V tom
případě byste měli zařadit teplé zemité
tóny od hnědé, přes vínovou, khaky
a temně modrou. Džíny a kožené
bundičky máte jistě ještě z jara a luxusní
doplňky si přejte jako dárek.

Takko,
449 Kč

Pracovní
den

H&M,
info o ceně
v obchodě

s.Oliver
PREMIUM,
4799 Kč

Jennyfer, info
o ceně v obchodě
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9 Kč

a 19

MÓDA

Marks&Spencer,
699 Kč

Za dámu
Takko,
799 Kč

Marks&Spencer,
999 Kč
Preciosa, 6895 Kč
TOP SHOP,
info o ceně
v obchodě
H&M,
info o ceně
v obchodě

Cartier, info
o ceně v butiku

Dolce&Gabbana,
info o ceně
v butiku

Clé de Cartier, 31 mm,
ocel/zlato, 213000 Kč

Víkend před vámi
Takko,
349 Kč

Esprit,
2799 Kč

Takko,
249 Kč
Takko,
249 Kč

s.Oliver,
2499 Kč
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MÓDA

Podzim
to chce

klid

a nohy

v teple!

Slipper Gucci,
1800 $

Postřeh
Tyto úchvatné pantoflíčky
navrhl pro módní dům
Gucci nový kreativní ředitel
Alessandro Michele, jsou
z kozí kůže a byly hvězdou
představení celé kolekce.
Jsou úchvatné i když nám
připomínají morčata!
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MÓDA

Hierarchie ve vašem

botníku

Christian Dior
Destroy, info o ceně v obchodě

Deichmann, 1199 Kč

Desigual, 3049 Kč

Högl, info
o ceně
v obchodě

TOP SHOP, info o ceně v obchodě

Deichmann,
1799 Kč
Zara,
2599 Kč

Zara, 4299 Kč

autor: redakce, foto: archiv firem
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Buďte stylová
s Deichmannem
Nosíte raději tenisky nebo spíše podpatky? Preferujete střídmou eleganci nebo výstřednost? Ať
už se obouváte pohodlně nebo s oblibou nazouváte lodičky na jehlách, u Deichmanna si vždy
vyberete trendy obuv, ve které budete vypadat
skvěle!
Chcete si udělat radost originálním novým
párem do svého botníku? Letošní podzim se určitě neobejdete bez obuvi ve farmářském stylu,
obuvi Chelsea a vysokých kozaček. Podzimní
barvy budou reprezentovat zejména zemité tóny
od temně vínové přes koňakově hnědou po mořskou modř.
Nádechu melancholie se tmavé kozačky brání promyšleným mixem materiálů od různých
druhů lesklé kůže a veluru až po nubuk. K tomu
se přidávají aplikace jako prošívání, pletené
prvky nebo rockové detaily v podobě kovových
řetízků, zipů a zlatých přezek. Drsně vypadající farmářky, které dříve působily spíš pánským
dojmem, jsou jedním z hlavních módních trendů sezóny a díky šikovně použitým ozdobným
prvkům úspěšně dobývají dámský svět. Jsou
polovysoké, dosahují těsně nad lýtko a mají
podešve s nápadným profilem, který zajišťuje
skvělou stabilitu, neklouzavost a záběr. Comeback opět slaví kotníčková obuv typu Chelsea
se svou charakteristickou pružnou vsadkou.
Objevuje se jak v klasické nízké variantě, tak
na vysokém podpatku. Oblíbíte si zejména široký blokový podpatek, který vám dodá stabilitu. Extra detaily jako pásky, zlaté přezky, řetízky a děrované vzory zjemňují masivní vzhled
obuvi, takže ženskost si stále udržuje převahu.
Ačkoliv se v letních trendech prosazovaly nízké podešve, na podzim se bude podpatek zvyšovat. Týká se to zejména takzvaných Bootie
Pumps, tedy obuvi, která vzhledově připomíná
kombinaci lodiček a nízkých kozaček. Bootie
Pumps jsou rovně střižené a ozdobné aplikace
používají pouze sporadicky. Pokud už, tak se
na nich objevují buď prošívané prvky, ohrnuté
manžety nebo pružné vsadky.
Vybavte se na podzim trendy obuví
od Deichmanna. Nyní můžete vyhrát
jednu z 8 poukázek v hodnotě
500 Kč na nákup v prodejnách
Deichmann. Stačí správně
odpovědět na soutěžní otázku.
Jak se jmenuje nejmódnější
dámská značka v sortimentu
společnosti Deichmann?

Deichmann, 1199 Kč

a) Graceland,
b) Disneyland,
c) Wonderland

Deichmann,
1199 Kč

Högl, info o ceně v obchodě

Soutěž

Správnou odpověď
naleznete na
www.deichmann.com
H&M, 1299 Kč

MÓDA

vesta TOP SHOP 2490 Kč,
šaty TOP SHOP 1499 Kč,
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč,
prsteny Takko 199 Kč,
náramek Takko 199 Kč
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MÓDA

lacláče TOP SHOP 1999 Kč,
triko Takko 119 Kč

24

MÓDA

šaty TOP SHOP 1499 Kč,
vesta TOP SHOP 2490 Kč,
náramek Takko 199 Kč,
prsteny Takko 199 Kč

25

MÓDA

bunda TOP SHOP 2299 Kč,
košile ESPRIT 1199 Kč,
kalhoty Takko 799 Kč,
batoh TOP SHOP 2299 Kč

26

MÓDA

bunda TOP SHOP,
2290 Kč

27

MÓDA

klobouk TOP SHOP 999 Kč,
svetr ESPRIT 1999 Kč,
crop top TOP SHOP 999 Kč,
kalhoty Takko 799 Kč,
kabelka Takko, info o ceně v obchodě,
náramek Takko 199 Kč

28

MÓDA

svetr ESPRIT 1999 Kč,
crop top TOP SHOP 999 Kč,
kalhoty Takko 799 Kč,
kabelka Takko, info o ceně v obchodě,
náramek Takko 199 Kč

29

MÓDA

pončo TOP SHOP 1299 Kč,
triko Takko 119 Kč,
džíny ESPRIT 1499 Kč

30

MÓDA

pončo ESPRIT 2599 Kč

31

MÓDA

vesta Takko 369 Kč,
džíny ESPRIT 1499 Kč,
šála Takko 349 Kč,
triko Takko 249 Kč

32

MÓDA

šála ESPRIT 849 Kč

33

MÓDA

bunda ESPRIT 3499 Kč

34

MÓDA

V hlavních rolích:

Denisa Kršková
Czechoslovak models

Roman Nguyen
fotograf

Kolca Lukovye
make-up artist

Za poskytnutí prostor děkujeme
vinotéce BACARO
Vinohradská 86/111, Praha 2

produkce:
Mgr. Alena Kalašová, Michaela Kostelníková
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BLOGERSKÁ SCÉNA

B A R B OR A
O N DR ÁČ KOVÁ
a její
w w w.vog uehaus.com
V českých blogerských vodách teprve 19-ti letá
Barbora Ondráčková tak nějak vystupuje
z davu. Její blog www.voguehaus.com se od těch
tradičních velice liší. Možná je to tím, že žije
napůl v zahraničí, možná tím, že vypadá jako
světová celebrita, nebo tím, že si tak trochu ujíždí
na věcech, které si málokterá její vrstevnice
může dovolit. I my trochu závidíme... co za tím
vším stojí?
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BLOGERSKÁ SCÉNA

Jak byste se nám Báro představila?
Studuji International Business v Drážďanech. Kromě studia se
také věnuji již třetím rokem blogování. Už od mala jsem měla
blízký vztah k módě a fotografování. V 15 letech jsem si založila Tumblr (www.fashioninmysoul.tumblr.com), který se stal
poměrně populární. S nárůstem fanoušků jsem dostávala poměrně dost zpráv, že by fanoušci chtěli vidět můj osobní styl,
a jestli bych si nechtěla založila blog. Vzhledem k tomu, že mě
baví jak móda, tak focení, jsem si řekla, že to zkusím. A bylo
to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě.

Jak se změnil váš život díky blogu?
Blog obrátil můj život doslova vzhůru nohama. Lidé mě
poznávají na ulici, spolupracuji s mnoha značkami, létám
na fashion weeky do módních metropolí,
sedím front row a jsem zvaná na různé
módní akce. Nikdy v životě by mě nena- Už od mala jsem snila o
padlo, že s blogem sklidím takový úspěch
vlastní značky a myslím,
a že v 19 letech budu moct žít svůj sen.

založení
že díky
blogu bych tento sen mohla
Máte nějaké ambice, čeho byste v životě i zrealizovat. Kromě značky bych
chtěla dosáhnout?
také chtěla lidi inspirovat a také
Už od mala jsem snila o založení vlastní
značky a myslím, že díky blogu bych ten- založit vlastní stránky proti šikaně
to sen mohla i zrealizovat. Kromě značky – sama jsem jí zažila a proto bych
bych také chtěla lidi inspirovat a také za- chtěla pomáhat těm, co procházejí
ložit vlastní stránky proti šikaně – sama
tím, čím jsem si prošla já.
jsem jí zažila a proto bych chtěla pomáhat těm, co procházejí tím, čím jsem si
prošla já.

Jak se podle vás liší postoj k módě u nás v ČR a v místě, kde
žijete?
Bydlím (částečně) v Německu, kde je postoj k módě trochu
jiný. Myslím, že v Německu se lidé nebojí experimentovat a nebojí se být „jiní“.

Jaký kousek ve vašem šatníku je váš nejoblíbenější?
Je těžké vybrat jenom jeden kousek, protože jich mám oblíbených hned několik – třeba černé skinny džíny, kabelku Chanel
nebo klasické černé lodičky. Pokud bych si měla vybrat opravdu jen jeden kousek, byla by to asi černá kožená bunda.

Jaký trend poradíte našim čtenářkám na podzim?

autor: Mgr. Alena Kalašová, foto: archiv Barbory Ondráčkové

Myslím, že tento podzim poletí khaki barva – já si třeba plánuji
pořídit parku v této barvě. Dále bych poradila nebát se monochromních outfitů a kombinovat třeba kabát s teniskami!
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KRÁSA

KRÁSA
MEZI

PADAJÍCÍM
LISTÍM
Máme tu říjen a představujeme
novinky i stálice na polích krásy.
Podzimní líčení je ve znamení
zemitých tónů, nutností je rtěnka
v odstínu marsala a stejný
lak na nehtech.

Saloos
od 119 Kč
Gel-lak, J.Cat
Beauty, 129 Kč
Saloos
od 570 Kč
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KRÁSA

HOT BEAUTY NEWS!
Konturujte!
Podzim je tím nejlepší
obdobím pro vyzkoušení
této populární techniky!
Stačí kouzlit se světlým
a tmavým odstínem makeupu. Tmavým make-upem
nebo bronzerem opticky
zúžíte partie jako nos,
lícní kosti nebo bradu.

Balm desert,
bronzer
a tvářenka
v jednom, The
Balm, 449 Kč

Postřeh
Královnou konturování
není nikdo jiný než Kim
Kardashian, která odkryla
postup pro vytvoření dokonalého vzhledu.

Nejvíce trendy make-up je ten, který je vidět.
Nebojte se zvýraznit své rty a oči. Rtěnku
volte v co nejtmavším odstínu červené
– vínové – hnědé.
Dramatický pohled
na svět získáte
s paletkou Lavish
Onyx s pudrem
na obočí, Max
Factor, 319 Kč

rtěnky Meet Matt(e) Hughes, the Balm, 419 Kč

rtěnka Matt
Plum, GOSH,
exklusivně
ve Fann
parfumeiích,
219 Kč

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

Jemný nail art dovolen, případně pokud se
chcete držet při zemi, ale vyžadujete výdrž,
vyzkoušejte gel-laky. Na náš trh přichází nová značka
kosmetiky J.Cat Beauty, která má tyto laky v nabídce!
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Gel-lak, J.Cat
Beauty, 129 Kč

Rozzářete vaše vlasy
a dejte jim podzimní
nádech, nebojte se lehkého
melíru a ombré.

KRÁSA

PODZIMNÍ

beauty

RESTART

Vaše krása si po létě žádá restart, aby
vás mohla následovat do dalšího období.
Vyzkoušejte naše tipy a při dodržení
základních revitalizačních kroků budete
zářit i mezi padajícím listím.

Pleť je naším obrazem, odrazí se
na ní náš životní styl, zdraví, nálada
a především věk. Čím více se jí budeme věnovat, tím více se nám odvděčí. Základní péče jako odlíčení,
čištění a peeling by měla být vaším
každodenním rituálem. Po té můžete nanést krém nebo olej. Jedinečný extra výživný přírodní bio levandulový olej, prospívá každému typu
pleti, zejména se sklony k problematickým projevům. Pleť zklidňuje
a vyživuje. Má výborné regenerační
schopnosti, pleti navrací zářivost
a vitalitu a poslouží i problematické
pleti. Esenciální olej levandule může
příznivě působit při nespavosti.

Vaše kůže ještě skýtá poslední
známky opálení, a aby vám ještě
chvilku vydrželo, je nutné ji dostatečně hydratovat. Nejideálnější
bude začít již při koupeli. Vyzkoušejte sprchové oleje, které přirozeně smývají nečistoty z vašeho
těla, aniž by narušily přirozený
kožní film pokožky. Díky přidaným
esenciálním olejům si z obyčejné
sprchy vytvoříte přímo harmonickou chvilku. My si zamilovali Granátové jablko, který podzim přímo
evokuje. Pokud chcete přizvat
i svou drahou polovičku, bude
nadšený z Konopného oleje s rozmarýnem a lemongrass.
Saloos, od 120 Kč
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autor: Mgr. Alena Kalašová, foto: archiv firem, www.shutterstock.com

LUSH,
523 Kč

Stýská se vám po větrem načechraných vlasech, vůni moře a slané
vodě? Máme pro vás řešení. LUSH vytvořil naprosto dokonalý šampon s příznačným názvem BIG. Šampon s mořskou solí pro extrémní
lesk a objem je plný minerálů, kokosového oleje, mořských řas a šťáv
z čerstvých citrusů. Úchvatnou vůni dodává neroli, vanilka a pomerančový květ. Ideální je pro vlasy normální, jemné, zplihlé či rychleji
se mastící. Zkrátka, tohle je vskutku Mr.Big!

KRÁSA

Pokud vaše vlasy přímo volají
o pomoc a dožadují se nápravy. Dopřejte jim elixír v podobě
olejové revitalizační kůry. Ta
dodává vlasům lesk, udržuje v nich vlhkost a regeneruje
vlasovou pokožku. Obsahuje
ochranný lecitin a provitamin
B5, který vlasy vyhlazuje a obnovuje jejich vitalitu. Obsažená
směs éterických olejů je zaměřená na prokrvení a regeneraci vlasové pokožky a posílení
růstu vlasů. Můžete si vybrat
dle barvy svých vlasů.
Nobilis Tilia,
294 Kč

Pokud trpíte na problematickou pleť nebo máte sklony k začervenání či máte rozšířené žilky, vyzkoušejte řadu ARTERIS
od Nobilis Tilia, která přichází
s novou vylepšenou recepturou. Produkty jsou k pleti velmi
jemné, přesto se silnými účinky
vybraných bylinných extraktů.
Jejich kombinací vznikla synergická směs, která posiluje cévní stěny a zmírňuje prokrvení.
Péče obsahuje obličejový regenerační olej, krém a obličejovou masku.

Saloos
od 119 Kč

Pokožka vám poděkuje, když i jí nadělíte
dávku výživy. Sáhněte opět po přírodním oleji, je to to nejlepší, co jí můžete
dopřát. Nejlépe se produkty vstřebávají na jemně navlhčenou pokožku. Tyto
oleje mají takřka univerzální využití. Vyzkoušejte smyslnou masáž a povzbuďte své smysly vůní a hedvábnou texturou výjimečného bio arganového oleje,
vzácných rostlinných bio olejů s esencí smyslné růže, zklidňující levandule
a osvěžujícího lemon tea tree. Vzácný
olej lisovaný z jader marockého stromu
argánie trnité odkrývá dávné berberské
tajemství – elixír věčného mládí. Jadérka
se ručně zpracovávají, aby vydaly čirý
olej s mimořádně vysokým obsahem vitamínů A, E a F. Pokožka pod dotekem
arganového oleje získává hebkost, vláčnost, pružnost i odolnost proti stárnutí
a vráskám, elixír posiluje vlasy i nehty.

erborian, 999 Kč

Silc Skin Pads,
www.naplastinavrasky.cz,
990 Kč
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SilcSkin Facial Pads je set polštářků, které odstraňují vrásky pod očima, kolem úst a na čele. Vyrobeny ze
100% lékařského silikonu, neobsahují
žádné alergie vyvolávající látky jako
latex, uretany nebo adheziva. Jeden
set v balení – určeny pro opakované
použití, vydrží zhruba 30 dní. Polštářky jsou navrženy dvojnásobnou
držitelkou ceny Emmy, uměleckou
maskérkou Camille Calvet. Jedná se
o neinvazivní způsob odstranění vrásek, zatím co spíte. Polštářek přiložíte
dle návodu na pleť a necháte působit
přes noc. Už po dvou nocích jsme viděli výsledky.

Saloos
od 570 Kč

Pokud dáváte přednost krému, máme tip. Hedvábná
alabastrová pleť bez jediné
chybičky, mladistvý vzhled,
minimum vrásek. Takto by
se dal stručně popsat kult
krásy žen Dálného východu, z jehož filosofie čerpá
také korejská kosmetika
erborian, která nyní představuje sadu novinek pro
bezchybnou pleť. Přípravky
této značky obsahují cenné
asijské přírodní složky jako
ženšen, yuzu, zázvor, gingko
bilobu či sojové a rýžové
proteiny. Kosmetika erborian je k dostání výhradně
v síti parfumerií Marionnaud.
BLANC de CREME je „chytrý“ hydratační přípravek
s mnoha přínosy, vysoká
hydratace + účinná prevence a léčba pigmentace.
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FRUIT D‘AMOUR GREEN
Ungaro, 30 ml, 999 Kč

Hned na prvních stránkách Bible se objevuje snad nejslavnější jablko historie – to, které rostlo na zakázaném stromě v Ráji a ochutnali jej Adam s Evou. „Obyčejné“ jablko, které bylo samo o sobě tak lákavé,
že člověka „svedlo“ k touze po prvním svobodném činu, se stalo inspirací ke zrodu samotné esence pozitivní energie moderní ženy. Zářící květinová vůně čerstvých tónů plných radosti a nadšení je obrazem
vnitřního jasu vyzařujícího z té, která ji nosí.

L’EXTASE

Nina Ricci, 50 ml, 1990 Kč
L‘Extase je spojením dvou akordů, silných a tajemných, pronásledující se a rezonující navzájem. Akord růže je
vystavěn kolem kytice bílých okvětních lístků, zdůrazněný přírodními růžemi a rozčleněný růžovým pepřem,
který působí jako saténové pohlazení. Poté následuje pižmový akord, opojný a vzrušující, se stopami benzoinu
a cedrového dřeva. Vůni uzavírá nádech pižma a ambry. Je to jiskrný parfém se skutečně erotickou signaturou.

212 VIP

CAROLINA HERERRA, 30 ml, 1350 Kč
Parfém 212 VIP je osvěžující vůní působící velice žensky a elegantně. Dokáže však také vyvolávat dojem smyslnosti a přitažlivosti. Ovocná složka je v této vůni zastoupena výraznou a neodolatelnou gardénií, které šťavnatost a sladkost dodávají ovocné tóny mučenky. Toto duo tvoří základ parfému 212 VIP,
do kterého se postupně připojují akordy dalších aroma. Výrazná je zejména vanilka, která v kombinaci
s pižmem, parfému dodává smyslnou jemnost a hebkost. Výraznou složkou je také esence rumu, která
vůni dodává naprostou jedinečnost.

VANILLARY
LUSH, 10 ml, 595 Kč

Vanilka je vůně, která nám připomíná zmrzlinu a bonbony, ale Vanillary je ještě mnohem víc, je to smyslný
parfém se skrytou hloubkou. Hlavní tóny jsou vanilka, jasmín a tonka. Tonka je specifický druh fazole
s velmi výrazným aroma. Vanillary si zamilujete a budete s ním chtít prožít nejen celý podzim.

PRIME LEAGUE WOMAN
s.Oliver, 30 ml, info o ceně v obchodě

autor: redakce, FOTO: redakce

Pokud milujete sportovní, svěží a citrusové vůně Prime League Woman je pro vás ideální. Předehru růžového pomela, manga a exotického zeleného listí rozšíří květinová harmonie v čele s frézií a pivoňkou,
doplněná jantarem, pižmem a náznaky vanilky. Vůně je ideální pro vitální, nadšenou a ctižádostivou mladou ženu.
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OLYMPÉA

Pacco Rabanne, 50 ml, 1970 Kč
S vůní Olympēa píše Paco Rabanne novou kapitolu. Nesmírně ženskou. Paco Rabanne zůstává věrný
svým hodnotám a provokuje ducha dnešní doby. Paco Rabanne představuje jedinečnost a smyslnost,
které nic a nikdo nemůže odolat. Olympēa je moderní Kleopatra, královna královen, žena vítězství, absolutní ikona. Obdařena svou sílou si vybírá svého hrdinu na schodech hory Olymp. Polobohyně, žena nade
všechny ženy. Božsky ženská.

SEX A VZTAHY

Jordan V.

PSEUDORANDE
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Stala se mi totiž asi ta nejzvrhlejší věc, jakou pamatuji. Měla
jsem rande. Vážně. Měla jsem své první rande v životě. Vlastně,
jak by mě dotyčný jistě opravil, rande to nebylo. Protože nemůžete mít rande s někým, kdo už s někým chodí… Takže jsme to
nazvali pseudorande. A můžu říci, že jestli tohle bylo pseudorande, nedokážu si představit, jaké by bylo to reálné. Ale nebudu předbíhat. Asi před třemi roky jsem potkala muže. Náhodně
jsme se setkávali velmi často. Nebudu vám lhát. Je to moc hezký
kluk. Říkám kluk, protože stejně jako mně, je mu prakticky třicet,
což pro mě znamená nepřijatelné. Moje věková kategorie u chlapů se momentálně pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti lety. Trochu
s nadsázkou mohu říci, že vědí, co chtějí, už se jím dělají vrásky
a vůbec, působí mužněji. To ale tenhle kluk rozhodně není. Když
se neoholí a je zarostlý, vypadá starší a poměrně dost sexy,
ale když se oholí, tipla bych mu klidně dvacet. To je, co se týče
vzhledu. Co se výšky týče, je vysoký zhruba jako já. Další věc,
která by pro mě za normálních okolností byla nepřijatelná. Líbí se
mi, když má chlap tak v průměru 190 cm až dva metry, když je ho
prostě kus. A pak pravděpodobně největší překážka a tou je jeho
povaha. Asi už jste pochopili, jaký mám vkus na chlapy. Respektive měla jsem. Prostě jsem si vybírala egoistický, sebevědomý,
sobecký a ideálně s prstýnkem na ruce, takový, který mě chtěl
jen š..kat a který to stejné hledal ve mně (doslova a do písmene).

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

S

tává se ze mě měkkota. Nebo mi ta třicítka už začíná lézt na mozek. Jak jinak si mám vysvětlovat co
se to se mnou poslední dobou děje? Odmítám sex.
Naprosto vědomě ho odmítám, už asi pátý týden
stávkuji, respektive, omluvte mě za ten výraz, moje
vagina se rozhodla stávkovat. Proč, ptáte se? Chtěla jsem odpověď zjistit také, ale to se mi jaksi nepodařilo, přeci jen, nemluvíme úplně stejným jazykem.
Že by jí omrzely ty jednorázovky? Nebo se zamilovala? V tom
případě do koho? Nebo má snad deprese? Panebože, může mít
moje vagína deprese? Ano, určitě jste taky viděly ten díl Sexu
ve městě, kdy Charlotte musí brát hormony, protože její vagína
má deprese. Určitě jste se tomu smáli, já tenkrát taky. Ale teď?
Do smíchu mi opravdu není. Zavedlo mě to do docela prekérních
situací. Situací, kdy jsem měla už domluvené „schůzky“ a musela jsem je zrušit a vymlouvat se, že nemůžu, protože mám své
dny apod. Panebože, kdyby se ti chlapi dozvěděli, jak pravidelně
mám své dny, menstruovala bych měsíc v kuse. Sakra. To už
je skoro, jak kdybych byla vdaná. Takže mé maximum za poslední dobu byl sex po telefonu. Bohužel ne za peníze. Kdybych
za to brala peníze, docela slušně bych si vydělala. Neříkám, že
se nebojím, že se někdy někde neobjeví moje lechtivá fotka, a že
jsem jich poslala možná až přespříliš. Litovat budu později. Ale
výše uvedené přesně popisuje, jak jsem se posledních pár týdnů
měla. A vypadalo to, že se to jen tak nezmění. Ale…

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.
Podzimní deprese však neminula ani ji, nebo
nám naopak nečekaně vykvetla?

SEX A VZTAHY

Romantika, no ne? Já nevím, mně přijde romantické, když mi
kluk odpoví a když si stihnu zatáhnout závěsy, než mi stáhne kalhotky. Ale to opět předbíhám. Tenhle kluk je ale úplně jiný. Jiný,
než který jsem doteď poznala. Je hodný - nepřirovnávejte hodný
jako ekvivalent hloupý/naivní. Je věrný, což se vám může zdát
zvláštní vzhledem k tomu, co pak bude pokračovat, ale prostě to
tak je. A tenhle kluk mi začal poslední dobou vrtat hlavou. Natolik, až už mi to začalo lézt na nervy. A přitom to všechno začalo
tak nevinně. Když jsme na sebe občas narazili, všimla jsem si,
jak se na mě dívá. Většinou jsem neuvěřitelně slepá mužské pozornosti. A to nemám na mysli sexistické narážky na moje prsa,
nebo zadek, nebo na to, jak mám prořízlou pusu a čím by jí nejraději ucpali, ale takové té opravdové. U něj si toho nešlo nevšimnout. Sice je pravda, že on je milý na všechny, neustále má
dobrou náladu a se všemi vychází, upřímně, neznám člověka,
který ho nemá rád. Většinou tyhle lidi nemůžu vystát, tolik „dobra“ a ohleduplnosti mi nepřijde přirozené, ale u něj? U něj jednoduše je. Takže jsem poměrně často slýchávala, jak mi to sluší
a jak jsem úžasná. Vážně. A myslel to vážně. První dva roky jsem
ho naprosto přehlížela. Měla jsem hlavu a hlavně pak jinou část
těla plnou někoho jiného. Taky nešetřil komplimenty, ale jak sám
nedávno trefně poznamenal, vůči nim jsem naprosto imunní. Je
ale stalo se. Probírala jsem veškeré chlapy, které se mi v životě
zajímavé, jak člověk dokáže snadno přijímat kritiku, je to skoro až
nějakým způsobem mihli a pozastavila jsem se u tohoto kluka.
přirozené, ale komplimenty? Prosím vás. Ve chvíli, kdy mi chlap
Pak jsem si ale řekla, že ne, že za prvé je zadaný a za druhé,
něco pochválí, automaticky předpokládám, že se se mnou chce
on
přeci není kluk pro mě/potažmo já holka pro něj. Ale přesto
vyspat a nebudu vám zastírat, že z 90 procent to tak doopravdy
jsem od něj něco potřebovala a tak jsme se dohodli, že zajdeje. S ním ale ne. Nejednou jsme spolu skončili na nějakém veme na pivko. Výsledek? Nejdřív jsem dostala kytku, a pak s ním
čírku a povídali jsme si. Respektive buď jsem mluvila já o sobě
strávila dvě hodiny, kdy jsem se
(hrozně zajímavé, že), nebo jsem
neustále smála a cítila se uvolposlouchala jak jedinečná a neněně jako dlouho ne. Sice jsme
popsatelná jsem. Samozřejmě,
„Asi už jste pochopili, jaký mám vkus na chlapy.
si hned na začátku vyjasnili, že
že mi to šlo jedním uchem doRespektive měla jsem. Prostě jsem si vybírala
o žádné rande se nejedná, že
vnitř a druhým ven. Kdo by taky
jdeme spolu prostě jen na pivo,
uvěřil tomu, že se nedá srovnáegoistický, sebevědomý, sobecký a ideálně
ale dle mě to tak rozhodně nevat s žádnou jinou, jak moc výs prstýnkem na ruce, takový, který mě chtěl jen
bylo. Jestli máte kamaráda, ktejimečná, zábavná a přitom zajíš..kat a který to stejné hledal ve mně (doslova
rého zajímá, proč a na co myslímavá a nepopsatelná je. Já ne.
Nemám to v povaze. Neříkám,
a do písmene). Romantika, no ne? Já nevím, mně te, má neustálou potřebu se vás
a dívat se na vás „tím“
že je to v pořádku, nebo že je
přijde romantické, když mi kluk odpoví a když si dotýkat
pohledem, napište mi, ráda si
to normální, ale takhle to prostě
to nechám vysvětlit a ráda tomu
mám. Ale vzhledem k faktu, že stihnu zatáhnout závěsy, než mi stáhne kalhotky.“
uvěřím. Do té doby…Pak jsme
byl a pořád zadaný je, na mě nišli do kina, protože to je jedno
kdy nic nezkusil. Nevystartoval
z mála míst, kde dokážu naprosto vypnout a uvolnit se, což se
po mně a jednoduše jsme zůstali na rovině kamarádů. Že chlapi
mi jen tak nestává. A tam se mi stala ta druhá nejzvrhlejší věc,
a ženský nemůžou být jen přátelé? Nemyslím si, určitě existují
když jsem byla s klukem v kině. A ne, není to ta s tím děravým
výjimky, ale uznejte, že když vám někdo říká takovéto věci a dívá
dnem od popkornu, to je přeci klasika. Bylo to mnohem horší.
se na vás „tím“ způsobem, nemůže jít jen čistě o přátelství. JenMěla jsem poměrně pohodlnou polohu a jediné co mi chybělo
že o co pak? Nemám ráda, když nemám jasno ve svých pocik naprostému štěstí, bylo opřít si o něj hlavu. Tak jsem to udělatech. Jasně, to asi žádná z nás, ale já na to nejsem zvyklá. Jsem
la. Nevím, jestli mu to vadilo nebo ne, ale každopádně nic neřekl
zvyklá celý svůj sexuálně aktivní život rozdělovat chlapy na dvě
a takhle jsem strávila půlku filmu. A víte co? Bylo mi sakra dobře
skupiny. Skupinu kamarádi, s kterými zajdu do kina, do hospody
a příjemně. Což mě vyděsilo dostatečně natolik, abych mu pak
a jsem schopná s nimi strávit noc v posteli, bez toho aniž bych
večer už nenapsala. Ozval se ale sám. Nutno podotknout, nese jich dotkla, s kterými si povídám a je mi s nimi jednoduše
vadilo
mi to. Naopak. Zvykla jsem si na to, že si píšeme. Těším
fajn a pak je tady ta druhá skupina. Tu už jste měli šanci poznat.
se na to. Směju se u toho. A to se mi vážně nelíbí. Sice jsme si
S těmi jen spím. Nejsou to mí přátelé, kamarádi, ani o mně toho
napsali, že jsme jenom kamarádi, ale necítím, že to tak je. Nevím,
tolik nevědí, jen si s nimi jednoduše užiju a jdu dál. Proč to tak
jestli bych od něj chtěla něco víc, nedokážu si to představit. Ale
je, se sem nehodí, ale takhle nastavené to prostě mám a nechci
raději to „ukončím“. Zdá se vám to zbabělé? Dost pravděpodobto měnit. Oprava. Nechtěla jsem. Až do nedávné doby kdy jsem
ně máte pravdu, ale pud sebezáchovy mi volí ať uteču dřív než
se sama nad sebou zamyslela. Vtipné, skoro až patetické že,
k němu budu cítit víc než ty sympatie, nebo než si zvyknu na to,
jak se ke mně chová, protože cítím, že se mi to líbí a že mi začíná lézt pod kůži. Ale když nevím jestli to chci a on je zadaný,
je to všechno na mě už až moc komplikované. Myslím, že si to
potřebujeme vyjasnit a tak se máme sejít na drink příští týden,
Článek může obsahovat
doufám, že pak už budu moudřejší. A jak to všechno dopadne?
sprostá slova a pro mladší 18-ti
O tom se dozvíte v dalším čísle…
let nevhodný obsah.
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Smyslné

podzimní

svádění!

Podzim nás zahnal zpět do našich
domovů a my to bereme jako výhodu.
Konečně máte opět čas věnovat se pouze
sami sobě. Zkuste si dát takové podzimní
předsevzetí, že okořeníte svůj sexuální
život a zavedete do ložnice nálož smyslné
erotiky. Všemu ale musí předcházet
svádění a napínání.
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N

ejdříve to chce takzvanou neviditelnou předehru.
Když přijdete po práci domů ke svému drahému,
podíváte se společně na zprávy a dáte si patnáctiminutovou klasiku, časem to nebude ani zábavné, ani uspokojivé. Kvalitní večer se musí trochu
naplánovat. Každopádně pro vašeho muže musí být vše velké
překvapení.
Nejjednodušším lákadlem jsou sms, email nebo starý dobrý papír. Odejděte do práce dříve než on a nechte mu doma
velmi peprný vzkaz o tom, co chcete, abys s vámi večer dělal! Sprostá slova povolena! Zkuste mu například jen tak přes
den napsat sms: „zrovna jsem zatoužila po polibku mezi mé
nožičky..!“ věříme, že jeho reakce bude okamžitá… pak jen
stačí udržovat lechtivou konverzaci a pokud to vyšperkujete
ještě fotodokumentací nějaké části svého těla, zaručujeme, že
po vás skočí hned, jak vezme doma za kliku!
Vyberte nějakou erotickou hračku v nabídce na internetu
a pošlete mu emailem odkaz, jen tak, beze slov. Zaručujeme,
že vám zašle svůj vlastní tip. Můžete k večeru společně vyrazit na nákupy – a v noci přejít k testování. Případně si nechte
výrobek doručit a svému drahému ho jen ukažte jako novinku
ve vaší domácnosti s větou že vůbec nevíte, co stím.

tip

autor: redakce, foto: www.shutterstock.com

Zkuste starý dobrý trik se
zapomenutými kalhotkami
a řekněte mu o tom na večeři
v restauraci. Moučník si asi
zabalíte s sebou.
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Není nic lepšího než si udělat doma
společný víkend, dejte si na žhavení
více záležet. Základem je sexy look.
Tepláky s dírou na koleni nechte
ve skříni, oblečte erotické prádlo
a přes něj saténový župánek.

Není nic lepšího než si udělat doma společný víkend, dejte
si na žhavení více záležet. Základem je sexy look. Tepláky s dírou na koleni nechte ve skříni, oblečte erotické prádlo a přes
něj saténový župánek. Velmi sexy budete i v delší průhledné
košili nebo volném svetříku. Dokonalý make-up, parfém a rozpuštěné vlasy jsou samozřejmostí. Připravte lehké jídlo, nalijte si skleničku vína a posaďte se na kuchyňskou linku, když
chytíte úlovek do své sítě, nakrmte ho a už jen čekejte, co se
bude dít, z té linky už pravděpodobně neslezete. Nezapomeňte za všech okolností na tlumené světlo a svíčky.

CESTOVÁNÍ

CESTOVÁNÍ
Thajsko
Čekali jste se svou dovolenou na podzim
a váháte, kterou destinaci zvolit? Sníte
o bydlení v bambusových chatičkách
přímo na pláži, aniž by to zruinovalo
vaši peněženku? Pak vyražte do Thajska
a nebudete litovat!
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Ostrov Krabi

autor: Jasmína Píšová, foto: soukromý archiv, www.shutterstock.com

Plovoucí trhy na lodích
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I

deální destinace pro každého,
dalo by se říci o nejvyhledávanější dovolenkové zemi Asie.
Místo se stalo tak oblíbené díky
své všestranosti. Pokud toužíte
po dobrodružství, ale zároveň se
cítit bezpečně, zde to platí. Právě proto je i často vyhledávanou destinací
pro rodiny s dětmi, které chtějí nerušeně
trávit dovolenou na nekonečných plážích
a zároveň zažít pocit vzdálené exotiky.
Vládne tu klid a dobrá nálada protkaná buddhismem, který se line prakticky
po celé zemi. Zalíbení najdou i mladí lidé
s dobrodružným duchem, kterým se naskýtá možnost detailně prozkoumat hned
několik ostrovů náležícím Thajsku.
Ostrov Phi Phi je vyhlášeným spotem pro potápěče. Nachází se zde i české potápěčské centrum, a tak si můžete

CESTOVÁNÍ

Součást královského
paláce

Mniši na Golden Mountain, kde
je postaven budhistický klášter

50

vyzkoušet ponory do vody s českým instruktorem. Pozor si ale dejte, pokud se
na ostrov budete přepravovat místním trajektem, abyste nedopadli jako moji spolucestovatelé. Loď na první pohled vypadá
bytelně, a tak nemáte strach, že ji jen tak
něco rozhoupe. Stačí ale ujet několik mil
a už poznáte, co je tahle bárka zač. Najednou se velká loď promění v nicotnou
hračku, s kterou si moře pohrává ze strany na stranu. Silné vlny začnou narážet
do oken, div že je nerozbijí na malé kousky. Lidé postávající v podpalubí se začnou
kymácet a do několika minut zavládne
na palubě panika. Všichni cestující začnou
shánět pytlíky, protože mořská nemoc si
prostě nevybírá.

CESTOVÁNÍ

Budhistické chrámy

Thajské posvátné věnce

Snažila jsem se zapadnout

Výběr ostrovů je opravdu velký. Aktivní
jedinci ocení například ostrov Ko Chang,
který nabízí jízdy na slonech nebo toulky
deštným pralesem. Už jste slyšeli o Full
moon party? Pokud ne, zajeďte se podívat
na jižní ostrov Ko Pha-Ngan a zažijte největší party Vašeho života. Jedná se o proslulé pláže, kde se během úplňku shoromáždí tisíce lidí popíjejících a tancujících
po celou noc. Ať už Vás nezajímají palmové pláže nebo bujaré oslavy, zaručeně Vás
dostane hlavní město Bangkok. Nejlidnatější město země nabízí tolik míst k navštívení, že určitě nestihnete zhlédnout ani ty
základní. Začít můžete v buddhistických
chrámech, dále se přesunout do královského paláce a cestu zakončit u 46 metrů
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dlouhé sochy ležícího Buddhy. Celý den se
přitom stravovat asijskou kuchyní a ochutnávat jednu dobrůtku větší než druhou.
Pokud patříte k shopaholikům, určitě si
vyčleňte značný čas nazbyt! Bangkok je
městem nákupů a jen těžko tu neztratíte
hlavu. Jedno obchodní centrum vedle druhého, navzájem propojená tunely, abyste
nemuseli ven ani vykouknout. Nízké ceny
a velký výběr způsobí, že na cestě zpátky
jen těžko dopnete kufry. Ale euforie přetrvá
i po návratu domů.
Thajsko je zemí tak univerzální, že každý najde svou cestu, jakou tuto krásnou
zemi poznat. Je jen na Vás, jakým směrem
se vydáte. Spokojenost máte však zaručenou dopředu!

Socha ležícího Buddhy
je dlouhá 46 metrů

ZDRAVÍ A SPORT

CANNES
YACHTING

FESTIVAL
Druhý zářijový víkend byl ve francouzském
Cannes ve znamení těch nejluxusnější plavidel
na světovém trhu. Konal se tu tradiční veletrh
plachetnic, motorových lodí a vodních sportů.
A protože my máme luxusní lodě velmi rády,
nemohly jsme vám tuto reportáž nedopřát.
Motorové lodě pro náročnou
klientelu byly na každém rohu.
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Na veletrhu byla k vidění
velmi rychlá plavidla.

ZDRAVÍ A SPORT

Martin Kukačka, náš
nový poradce pro
mužské záležitosti.

Velmi luxusní „g

umák”.

Většina lodí má veškeré
vybarvení včetně
venkovní kuchyně, grilu
a relaxační části.

AUTOR: Martin Kukačka a Mgr. Alena Kalašová, FOTO: Martin Kukačka

Pohled z vody byl opravdovým zážitkem.
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Každá kajuta je
vybavena miniálně
dvěma ložnicemi,
kuchyňkou a toaletou.

ZDRAVÍ A SPORT

Aby bylo
v hlavě

jasno

Podobá se vaše hlava tikající časované
bombě? Nebo balónu, který už je tak
nafouknutý, že mu hrozí, že každou chvíli
praskne? Přinášíme vám pár triků, které
pomůžou srovnat myšlenky, triky na co
nejvíc dobré nálady a tím i posílení odolnosti
proti podzimní depresi.

1

Když se rozhodnete každý den mít z něčeho radost, zaručí vám to více dobré nálady a optimismu. Myslet pozitivně
potřebujete proto, abyste se otevřela na příjem dobrých
zpráv. Nečekejte od druhých, že vás udělají šťastnou.
Vyhledávajte sama šťastné události, plánujte si setkání
s těmi, koho máte rádi, usmívejte se, dělejte radost lidem,
kteří vás obklopují, pomáhejte jim, když potřebují, ale nenechte se přitom využívat. Plánujte si
svůj čas aktivitami, které
vás dělají spokojenou,
poskouchejte hudbu, kterou máte ráda, vybírejte
filmy, které vás rozesmějí,
knihy oblíbených autorů
a když třeba přijdou neplánované výzvy, nebraňte se jim, když samozřejmě nebude ohrožovat vaši
bezpečnost.
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2

Vybírejte si společnost

Máme tu výhodu, že své přátele a lidi, se kterými budeme trávit volný čas, si můžeme vybrat. Využívejte svou
svobodnou vůli k tomu, abyste se obklopila těmi, s kým
se cítíte dobře, s kým sdílíte věci, které vás dělají šťastnou. Rozvíjejte kvalitní přátelství a dobré vztahy. Jestli-že
máte to štěstí být v partnerství, věnujte mu pozornost, aby
v něm bylo stále co nejvíc důvodů ke společné radosti.
Jestli-že partnera hledáte, je nejlepší se zapojit do aktivit, při kterých se sama cítíte dobře, např. týmový sport,
venčení pejska, dovolená, kde se můžete seznámit s lidmi
na podobné vlně...

AUTOR: Helena Růižičková, FOTO: Shutterstock

Každý den mějte
důvod k radosti

ZDRAVÍ A SPORT

3

4

5

6

Naučte se sebeanalýze
Každý den mějte alespoň chvilku na to, abyste objektivně
zhodnotila svou situaci a své jednání. Nenechte se vyprovokovat k ukvapeným reakcím, kterých pak budete litovat.
Každý den si zkuste bilanci, co se vám moc nepovedlo,
na čem je potřeba zapracovat a pochvalte se za to, co se
vám povedlo. Naše okolí nám často pravdivě signalizuje
náš stav. To, co ze sebe vysíláme, na to také okolí reaguje.
Jestliže jsme s okolím v neustálém konfliktu, znamená to,
že něco odmítáme přijmout, nechceme to vidět a řešit.

Nenechte se zavalit
harampádím
A to doslova. Nabízí vám někdo něco, co chce vyhodit?
Opravdu to potřebujete? Neberte si do bytu nic, co pro
vás nemá nějakou zvláštní hodnotu či užitečnost, vyhoďte
zbytečné lapače prachu. Stejně tak neposlouchejte pomluvy a nadávky, to je další nános, který vám nedovolí
udělat si na věci vlastní názor a svobodně se rozhodovat.
Udělejte si ve věcech pořádek, budete mít čistou hlavu
a mít místo pro nové věci, nové vztahy...

7

Buďte v pohybu
Plánujte si pohyb, který je vám příjemný. Jestli-že máte
pocit, že sport není pro vás, ještě jste nevyzkoušela ten,
který by byl to pro vás to pravé. Vyzkoušejte tanec, jógu,
týmové sporty, kde se můžete i seznámit s novými lidmi.
V pohybu jsme i při chůzi na tramvaj, šlapání do schodů,
luxování nebo umývání oken. Při pohybu rozproudíme
energii v těle, endorfiny štěstí, stáváme se díky němu nezávislejší. Pohyb je jako droga, jen nám toho víc dává.
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Řešte problémy
S věcmi kolem sebe nebojujte ani před nimi neutíkejte,
řešte je v jejich příčině. Když se k vám někdo chová způsobem, který se vám nelíbí, tak mu to buď řekněte a zaujměte takový postoj, který mu dovolí jen to, co připustíte,
nebo s dotyčným omezte kontakt na nezbytné minimum.
To, že něco není podle vašich představ, můžeme přijmout,
že je to momentálně nejlepší dosažitelný stav a čerpat
z něj, co nám nabízí, zároveň neklesáme na mysli a pracujeme na tom, abychom rozšířily svoje možnosti

Dbejte na to,
co jíte a pijete
Všechno, co přijímáme má vliv na to, jak nám je, jak myslíme a jednáme. Kvalitní jídlo tělu dodá kvalitní energii, posílí a chrání zdraví. Zbytky, fastfood a mražené polotovary
dělají z těla popelnici, to má vliv i na myšlení a fyzickou
kondici. Dopřejte si kvalitu nad kvantitou, raději si dobré
jídlo v přiměřené míře vychutnejte, než abyste se trápila
hlady a pak vyluxovala ledničku. Dopřejte si každý den
alespoň kousek něčeho čerstvého, zkuzte omezit či vynechat maso, čerstvá rostlinná strava působí detoxikačně
i na mozek.

BYDLENÍ A DESIGN

Hnědý lehký pléd Euromant
Skyline, Zoot.cz 659 Kč

Béžový plechový teploměr Thoughtful Gardener,
Zoot.cz 549 Kč

ÚTULNÝ
PODZIMNÍ
DOMOV
Podzim nás vrací do našich domovů,
jak si je vylepšit, abychom v nich rádi
trávili svůj čas? Záleží na detailech,
vyberte několik doplňků, kterými své
příbytky oživíte. Prim hrají přírodní
materiály a dekorace. Inspirujte
se u našich sousedů a vyhrajte
si s dýní.
Deka Rhombus Grey,
Bonami 1690 Kč

Venku

Na zahrady, terasy i balkony padá listí
a nám nezbývá, než venkovní prostory
připravit na zimu. Než to však uděláte,
vychutnejte si poslední paprsky slunce
a babí léto, i když bude pod dekou.

Piknikový koš
Nature Brown,
Bonami 1699 Kč
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BYDLENÍ A DESIGN

Světelný řetěz
35 světýlek
Cable & Cotton
Turkish Delight,
Zoot.cz 999 Kč

sklenky
na víno Sittnig,
Ikea 229 Kč

Uvnitř

svíčka Pumpkin Splendor,
Candle Lite 118 Kč

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

Když váš domov venkovním
prostorem neoplývá, vybavte se na to
zevnitř. Doporučujeme změnit barvu
polštářků, přidat teplou deku, několik
svíček a dekorací vlastní výroby.
Snový útulný prostor je na světě.
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povlak
na polštář
Otty, Ikea
249 Kč

JÍDLO

diy

diy

Kouzelné
podzimní

nápoje
V podzimních sychravých dnech je také
zvýšené riziko nachlazení, jste připraveni
proti němu bojovat? Máme pro vás návod,
jak si připravit výborný sirup a pečený čaj,
díky kterým můžete na tyto neduhy přírodně
vyzrát. Kouzlit budeme s bylinkami a ovocem.

Postřeh
Bylinka Máta peprná je známá svým pozitivním účinkem při nachlazení, uleví
od ucpaného nosu a navodí příjemný pocit
v ústech. Mentol, který je v ní obsažen, má
blahodárné účinky na trávení, protože dokáže stimulovat odtok žaludečních šťáv, tím
zároveň tlumí překyselení žaludku a pálení
žáhy. Esenciální olej má chladivé účinky,
které tiší bolest svalů a navozuje uklidňující
pocit, který potřebují vaše nervy. Zkuste ho
v aromalampě a v malém množství můžete potřít i kůži. Samotnou bylinku využijte
v kuchyni, osvěžte se sirupem či čerstvým
čajem z jejích lístků.
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JÍDLO

diy

Mátový sirup
Doba přípravy:
●	15 min příprava
●	1 den louhování
●	1 den zrání

Suroviny:
●	dvě velké hrsti čerstvé máty
●	1 BIO citron (kvůli absenci

chemikálií)
●	1 l vody
●	250 g třtinového cukru
●	5 g kyseliny citronové

Postup:
Mátu opláchneme, pokrájíme a nasypeme do hrnce, citrony nakrájíme na kolečka, přidáme k mátě
a pomačkáme, zalijeme litrem vody.
Tuto směs necháme jeden den odpočinout v pokojové teplotě. Občas
promícháme. Nálev přecedíme, přidáme cukr a kyselinu citronovou.
Na mírném plameni začneme směs
zahřívat, nesmí se vařit, aby nedošlo
ke znehodnocení účinných látek a silic. Když je cukr rozpuštěný nalijeme
sirup do sterilovaných lahví a necháme odstát jeden den. Následně
můžeme používat jako základ pro limonádu, nebo do čaje. Mátový sirup
s vodou a plátkem citronu báječně
chutná a je bez zbytečné chemie.

Tip
Nahraďte mátu šalvějí, meduňkou
nebo bylinky smíchejte, sirupy z nich
jsou jednoduše výborné.

Pečený čaj
Postup:

FOTO: archiv, shutterstock.com, AUTOR: Bc. Lenka Burianová

Připravíme si hlubší pekáč. Ovoce, včetně
citronů očistíme, vypeckujeme a nakrájíme
na kostičky. Vložíme do pekáče, přidáme koření a zasypeme cukrem. Promíchanou směs
pečeme v předehřáté troubě na 180-200°C
asi 30 minut. Během pečení dvakrát promícháme. Po vyndání z trouby naplníme
do menších sterilovaných skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru. Nechejte tak
alespoň jeden den.
Když budete chtít čaj servírovat, do hrnečku
odeberte 1-2 lžíce směsi a zalijte horkou vodou. Když lahodný nápoj vypijete, na dně vás
čeká pochoutka v podobě pečeného ovoce.
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Doba přípravy:
●	50 min ● den zrání

Suroviny:
●	2 kg ovoce
●	3/4 kg třtinového cukru
●	4 ks badyánu
●	2 ks celé skořice
●	5 ks hřebíčku
●	2 BIO citrony

Milujete čaj a hlavně ten ovocný? Co si budeme
povídat, v sáčcích, které koupíme v obchodech,
příliš ovoce nenajdete. Pokud máte chuť připravit
si opravdu poctivý ovocný čaj, vyzkoušejte náš
návod. Zužitkujte veškeré ovoce, které máte rádi
nebo které máte doma a nevíte co s ním. Poslouží
jablka, hrušky, meruňky, broskve, rybíz, angrešt,
jahody, švestky, třešně a můžete použít i ovoce
exotické. Přidejte koření, cukr a dejte jednoduše
péct!

Tip
Oba výrobky můžete
použít také jako dárek!
Vaši přátelé to jistě
ocení.

JÍDLO

Ve znamení

VÍNA…!

Když se listy barví do podzemních odstínů a na vinice
dopadají poslední paprsky slunce, začíná vinobraní.
Nebyl by to ten správný podzim, nebýt procházek
v novém ponču a se skleničkou dobrého vína nebo
burčáku v ruce. Zkuste navštívit jednu ze zajímavých
akcí a užijte si vše, co k tomu patří. A pokud na čas
a období nehledíte, vyzkoušejte, co chutná nám!

Burčák
Tuto lahodnou šťávu ze zkvašených
hroznů, původem výhradně z našich vinic
lze zakoupit pouze na přelomu srpna
a začátku září, kdy je víno v polovině
fermentačního období, kdy šťáva
obsahuje 3–5 objemového procenta
alkoholu a má nejvýraznější chuť.

VISTORTA
MERLOT
Přímo lahodné
představení
v ústech způsobuje
vůně divokých
červených bobulí
s podtónem
pražených
kávových zrn,
kakaa a koriandru.

ANTONIO
GELISI
CHARDONNAY
Velmi diskrétní
a jemná chuť
připomínající jablka,
med a akácie.
Výborná volba
k mořským plodům,
těstovinám
a rizotům.

Všechna vína můžete ochutnat v BACARO
storia, Vinohradská 86/111, kde se snoubí
ty nejlahodnější italská vína a pochoutky.
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LUCCHETTA
MARCELO
PROSECCO
Víno s jemným
perlením,
elegantní a jemnou
vůní bílých květů,
jablka, hrušky
a kandovaného
ovoce.

kalendář
Nenechte si ujít ty nejlepší akce
plné dobrého vína, burčáku
a pochoutek!
25. 9.–26. 9.	Vinobraní
na Grébovce,
Praha 2
27. 9.–28. 9.	Svatováclavské
vinobraní,
Pražský hrad
8. 10.–11. 10.	Břevnovské
posvícení,
Praha 6

Co k tomu?
Vzhledem k počasí je potřeba
se trochu zahřát, proto
doporučujeme nakoupit na trhu
sezónní suroviny a roztočit to
s nimi v kuchyni. Prim hraje
dýně, houby a kvalitní uzeniny.
Ke každému jídlu vyberte tu
správnou lahev.

JÍDLO

DÝŇOVÁ POLÉVKA S LANÝŽOVÝM
OLEJEM A SEMÍNKY

Pečená zelenina
s riccotou

●	střední dýně (máslová nebo

●	menší dýně
●	červená řepa
●	2 ks mrkev
●	1 ks celer
●	stroužek česneku,

Hokaido)
●	2 lžíce másla
●	olivový olej
●	1 cibule, jemně nakrájená
●	2 stroužky česneku, jemně

pokrájený
●	hrst lesních hub
●	čerstvé bylinky
●	olivový olej

nasekané
●	1 mrkev, nastrouhaná

nahrubo

a máslo

●	1 lžíce kari koření
●	1 lžička třtinového cukru
●	600 ml zeleninového vývaru
●	220 ml smetany ke šlehání
●	sůl a mletý pepř

●	opražená semínka
●	sůl a pepř
●	chilli paprička
●	riccota

Všechnu zeleninu očistíme,
nakrájíme na větší kousky.
Rozmístíme do pekáče, pokapeme olivovým olejem,
přidáme lžíci másla, osolíme,
opepříme a dáme na 20 min
péct. V menší misce smícháme olivový olej s pokrájenými bylinkami a česnekem a vytvoříme omáčku.
Zeleninu podáváme přímo
z pekáčku, posypeme riccotou, semínky a namáčíme
v oleji s bylinkami.

na dochucení
●	hrst opražených dýňových

semínek
●	2 lžíce lanýžového oleje

na zakapání
Odstraňte z dýně semínka a pevnou část nakrájejte na kostičky, vložte
do pekáčku, přidejte lžíci másla, pokapejte olivovým olejem, posypte
třtinovým cukrem a dejte na 10 min péct do trouby. V hrnci rozpusťte
máslo, přidejte cibulku a česnek, zaprašte kari kořením. Vsypte dýni,
mrkev a zalijte vývarem. Po patnácti minutách, až zelenina změkne, vše
rozmixujte ponorným mixérem. Až po té přidejte smetanu a ochuťte.
Podávejte zakápnuté lanýžovým olejem a s dýňovými semínky.

Crostiny
s lesními
houbami
●	5 ks lesních hub
●	slanina
●	sůl a pepř
●	menší cibule,

jemně nakrájená

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

●	stroužek
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česneku, jemně
nasekaný
●	francouzská
bageta
●	1 dcl červeného
vína
●	směs čerstvých
bylinek (petrželka,
bazalka, koriandr,
šalvěj, apod.)
●	tvrdý sýr, nejlépe
parmesán

Na pánvičku vhoďte slaninu, až pustí tuk, přidejte cibulku
a česnek a nakonec houby. Podlijte vínem a nechte
dusit, až se vše odpaří, smíchejte s bylinkami. V troubě
rozpečte nakrájenou bagetku politou olivovým olejem
a potřenou česnekem. Směs položte na rozpečenou
bagetku a zasypejte sýrem.

DÝŇOVÉ
ŠPAGETY
●	Špagetová dýně
●	2 lžíce másla
●	sůl a pepř
●	muškátový oříšek
●	1 dcl bílého vína
●	menší cibule,

jemně nakrájená
●	stroužek česneku,

jemně nasekaný
●	směs čerstvých

bylinek (petrželka,
bazalka, koriandr,
šalvěj, apod.)
●	tvrdý sýr, nejlépe
parmesán
●	prosciutto dle
chuti

Jedná se o speciální dýni, která je tvořena z vláken připomínající
špagety. Je to velmi chutný a zdravý recept. Dýni rozkrojíme a i se
semínky vložíme do pekáče, přidáme lžíci másla a pokapeme
olivovým olejem, osolíme. Po cca 20-ti minutách, až dýně změkne,
necháme vychladnout a vydlabeme semínka. Vidličkou začneme
jemně oddělovat vlákna a začnou se nám tvořit špagety. Na másle
osmažíme cibulku, česnek a podlijeme vínem. Na krátkou chvilku
přidáme i špagety a ochutíme, přisypeme bylinky a pokrájené
prosciutto, smícháme. Podáváme posypané kvalitním sýrem.

KULTURA

KULTURA V ŘÍJNU

Módní filmové nebe
Trávili jste venku celé léto? Co si takhle užít trochu domácí romantiky pod peřinou
ve společnosti dobrého filmu? K módnímu tématu si nechte singl večer a k ostatním
žánrům přizvěte drahou polovičku.

The September Issue

T

ento americký film z roku 2009 má v naší redakci nálepku „povinně shlédnout“. Dokument nabízí divákům jedinečnou příležitost – pohlédnout do zákulisí příprav vydání jednoho z nejobsáhlejších čísel amerického
módního časopisu Vogue, a také zblízka poznat jeho šéfredaktorku, „Madonnu“ světové
módy Annu Wintourovou. Kdo miluje módu
a vše kolem ní, bude
unešen, doporučujeme
všema deseti.

film Ďábel
nosí Pradu

D

ruhý film, který musíte vidět, a určitě to nebude
poprvé (vznikl v roce 2006), je
tak trochu parodie na ten první.
I když to oficiálně nikdy nebylo
přiznáno a tvůrci se distancují,
že by film byl natočen na motivy Vogue a Anny Wintour, názor
si vytvoří každý sám. Úchvatný
herecký výkon Meryl Streep vás
pobaví, dojme i něco naučí. Víte
třeba, jak se dostane tyrkysový
svetr do konfekčních obchodů?
Tuto scénu milujeme.

Dior a já

D

okumentární film z roku 2014 o jednom z nejvýznamnějších
módních domů vypraví cestu nového kreativního ředitele
Rafa Simonse k nové kolekci houte couture. Pohled do zákulisí jeho osmitýdenní práce je vskutku úchvatný. Snímek ukazuje,
co vše předchází tomu, než se vynese model na molo a je to
velmi úctyhodná podívaná. I přes to, že Rafovi jeho tým práci
neusnadňuje, vznikne dechberoucí… a na to se podívejte!
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KULTURA

A pokud přece jen budete mít chuť vyrazit za kulturou ven, vyzkoušejte...
divadlo a muzikál

Sežeňte
Mozarta

(např. 19.10.2015, divadlo Ypsilon)

H

udební divadlo na motivy opery
Kouzelná flétna můžete shlédnout v hlavních rolích se známými
tvářemi divadla Ypsilon. Kdo vyprovokoval W.A.Mozarta k napsání
svých uměleckých hitů? Na to se
musíte zajít podívat!

kINO

Purpurový vrch
autor: redakce, foto: archiv firem

(premiéra 15.10.2015)
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N

a Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je
lepší se vyhnout. Nezvané návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, jež prosakují z jeho bortících
se zdí. Otázkou je, co se stane s návštěvníky, které jeho majitelé pozvou. Geniální režisér Guillermo
del Toro, který dokáže všechny vaše noční můry
naservírovat v krásném filmovém balení, natočil
další snímek, u kterého se budete zároveň bát
a žasnout nad krásou a dokonalostí každé scény.

horoskop

HOROSKOP
na

ŘÍJEN 2015
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BERAN

BÝK

Snažte se využít pozitivního
vlivu Venuše, která až do 8. října prochází vaším sektorem
romantických lásek, ale zároveň respektujte energii zatmění,
které nastává 28. září. Když se
v tomto dni zamilujete, rozjíždíte
vztah, který sice může být tíživý
a náročný, ale který ovlivní celý
zbytek vašeho života.

S rozhodováním si dejte na čas.
Moudře přistupujte zejména
k tomu, co se týče lásky a mezilidských vztahů vůbec. Než někomu slíbíte ruku a srdce, dlouze uvažujte, jaké to pro vás bude
mít následky. Mohou se sice najít
lidé, kteří vám vyčítají, že myslíte
až příliš pragmaticky, ale vy víte,
že je to tak správně.

BLÍŽENCI

RAK

Pomalu si zvykáte na vliv Saturna, který se od 18. září na další dva roky přesunul do vašeho
partnerského sektoru. Pod jeho
vlivem si vychutnáváte stabilitu
vztahů jak pracovních, tak soukromých. Navíc si uvědomujete,
že svého partnera nemáte proč
měnit, protože ti ostatní, co se
vám nabízejí, jsou daleko horší.

Pokud se ve vašem životě vyskytla záležitost, kterou musíte
vyřešit, měla byste si ji načasovat
na dny po 8. říjnu, kdy do vašeho
komunikačního sektoru vstoupí
Venuše, Mars a Jupiter. O své
pravdě nebudete muset nikoho přesvědčovat, protože každý
s vámi bude souhlasit ještě dřív,
než dokončíte první větu.

FOTO: shutterstock.com, AUTOR: Jarmila Gričová

I když jde o období, které vás nutí
k práci a dalším více či méně náročným
aktivitám, je potřeba, abyste si našla
čas i na odpočinek. Nejnáročnějším
dnem bude 28. září, kdy v Beranu
probíhá zatmění. Zároveň však jde
o den, v němž si můžete srovnat
myšlenky, udělat inventuru toho, co
jste zatím dokázala, a rozhodnout se,
kudy dál.

horoskop

LEV

PANNA

Peníze pro vás aktuálně nejsou
a díky dlouhodobému pobytu
Jupitera ve vašem sektoru peněz
vlastních ještě hodně dlouho nebudou problémem. Pozor byste
si však měla dávat na nejrůznější
vyžírky jak z rodiny, tak z okruhu vašich přátel. Jejich prosby
o půjčku nebo dar odmítejte tak,
aby už podruhé nepřišli.

Mars s Jupiterem a od 8. října i s Venuší se starají, aby se
vám dařilo všechno, do čeho se
pustíte. Trvalejší úspěch zaručí
teprve Saturn, který vyžaduje
zodpovědnost a včasné plnění
všech úkolů. Naštěstí veškeré
Saturnovy nároky plníte na sto
procent a bez problémů jdete
od úspěchu k úspěchu.

VÁHY

ŠTÍR

Využijte Merkura, který pobývá
ve vašem znamení, a ještě jednou se snažte k podpoře svých
názorů přimět lidi, kteří mají
za to, že jsou až příliš fantastické, než aby mohly být úspěšné.
Když si k přesvědčování vyberete dny kolem 9. října, kdy vám
bude Merkur obzvlášť nakloněn,
je úspěch jistý!

I když jste opravdu dobrá, a řešení těch nejsložitějších záležitostí je vaším koníčkem, měla
byste si uvědomit, že své vlastní
problémy máte předat odborníkovi. Vyhnete se tak situaci, kdy
se do věcí vložíte emočně tak,
že zapomenete na všechno, co
vám radí zdravý rozum a tím se
ušetříte fatálních chyb.

STŘELEC

KOZOROH

Do rozporu se dostává Saturn
ve vašem znamení a silně obsazené znamení Panny. Pokud
o sobě víte, že máte sklon jasně dané pokyny obcházet a nakonec všechno řešit podle své
vlastní hlavy, dávejte si pozor,
abyste zbytečně nenarazila.
Momentálně bude opravdu lepší, když budete veškeré příkazy
respektovat.

Ať se pustíte do čehokoliv, bude
z toho megaúspěch. Navíc se
můžete těšit na ocenění, které
vám před nastoupenou jednotkou udělí dosud nepřístupný
šéf. Pravý moment, kdy opravdu nebudete vědět, jak správně
reagovat, však nastane ve chvíli,
kdy vám sdělí, že s vámi musí
něco důležitého probrat a pozve
vás na kávu…

VODNÁŘ

RYBY

O lásku se vám stará Merkur,
který dlouhodobě pobývá ve Vahách, a který vašim aktuálním
prožitkům přidává i nepopiratelnou duchovní úroveň. S údivem
zjišťujete, že se s partnerem věnujete nejen sami sobě, ale že
zároveň s nemenším zaujetím
probíráte záležitosti, které dodávají vašemu životu to, čemu se
říká vyšší rozměr.

Všechno je skvělé až do 7. října. Jde o den, kdy se Mars
s Neptunem dostanou do opozice, a kdy narazíte na lidi, kteří vám budou mluvit do toho,
čemu naprosto nerozumí. V takové chvíli musíte zapomenout
na slušné vychování a dotyčným jasně vysvětlit, že žádný neumětel vaše rozhodnutí
ovlivňovat nebude!

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
BACARO, Vinohradská 86/111, Praha 2
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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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

PŘÍŠTĚ

Příště
se můžete těšit na...
Číslo listopad/prosinec

Vánoce a vše
kolem nich

Velká příloha
– tipy na
vánoční dárky

Zdravé cukroví

Milostný
trojúhelník
…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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