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ZALYŽUJEME SI LETOS? CO MYSLÍTE?
Zimní sezóna je v plném proudu a díky tvrdým omezujícím
opatření vleky na horách stojí a hotely zejí prázdnotou. 
Poradíme vám, kde najít aktuální informace o situaci 
v jednotlivých střediscích a až se otevřou, budete  vědět, 
kam vyrazit.
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PRÁCE PO PADESÁTCE?
Celý život pracujete na jednom místě , které najednou
zrušili a vy musíte hledat novou práci? Není to jednoduché, 
ale  existují možnosK, které vám situaci ulehčí. Nadace 
Zlatá práce pracuje právě s lidmi ve věku 50+ a pomáhá jim 
s uplatněním na trhu práce.

46
ČERVENÁ ŘEPA V LUXUSNÍM BALENÍ
Patříte ke skupině lidí, kteří červenou řepu milují nebo spíše 
k těm, co jí nemusí? Ukážeme vám jak ji připravit, až se vám 
budou sbíhat sliny.

12
ROK KOVOVÉHO BUVOLA
Jak se bude tento rok vyvíjet a na co se máme připravit? Spolu 
se Zuzanou Adam a Feng Shui se na to podíváme trochu 
podrobněji. V každém případě nás čeká kus práce, abychom 
se dobraly pořádných výsledků. Chytré pořekadlo - Bez práce
nejsou koláče - bude letos platit dvojnásob.
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19
VSAĎTE NA POZITIVNÍ EMOCE
Dokážeme většinou velmi dobře popsat to, co nám
nevyhovuje. Umíme se se stejnou samozřejmos[ zaměřit
i na to, co dělat chceme? Jak chceme žít, vypadat nebo jednat?

40
PÉČE O RUCE, KDYŽ VENKU FIČÍ
Nohy obujete do bot, tělo zabalíte do teplých svršků, na hlavu 
čepici a na obličej aspoň make-up… ruce však často zůstávají bez 
ochrany. Věnujme jim trochu péče. Obzvláště nyní, kdy je kromě 
zimy a velkých teplotních změn, vysušuje ještě nadmíra 
dezinfekce.

16
NEUROVIZUÁLNÍ TRÉNINK ZVÝŠÍ NAŠE 
MOŽNOSTI
K čemu potřebujeme hloubku ostrosK? Jak funguje 
diagnosKka okohybných svalů a proč ji potřebujeme?  Není
používaný diagnosKcký systém v dnešním zrychleném světě 
trochu zastaralý?

28
TAJEMSTVÍ ŠATNÍKU PADESÁTNICE
Neházejte flintu do žita. To, že máte na dortu více svíček, 
neznamená, že pro vás styl a móda přestávají být zábavou.
Ukážeme vám několik pravidel, jak vybavit svůj šatník, 
abyste získala zpět svoji eleganci.



Šárka Dominika Kšírová
šéfredaktorka
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Tak máme krásný zimní čas. 
A vypadá to, že letošní sněhová nadílka ještě neskončila. 
Spíš naopak. 
Zimní radovánky na horách jsou letos omezené, ale
co takhle opět vyrazit na běžky?

Vzpomínám si, jak jsme v dobách našeho dětství, 
kdy sněhu bylo všude habaděj, vyráželi s rodiči 
na malé rodinné túry.
Před obědem jsme s tatínkem zodpovědně změřili teplotu 
sněhu, namazali lyže a vše připravili na odpolední 
projížďku.
Po obědě jsme se všichni navlékli do doma ušitých
kombinéz a do kapsy vyfasovali od maminky kousek 
čokolády na posilnění.
A jelo se!
Šoupali jsme lyžemi v pohodovém tempu 
po vyšlapaných stopách a užívali si ta jiskřivá zimní 
odpoledne. 
Vždycky jsme se nejvíc těšili na zastávku v polovině trasy. 
Tady jsme mohli vytáhnout z kapsy tu krásně zmrzlou 
čokoládu a vychutnat si, jak se pomalu, 
ale opravdu pomalu rozpouští v teplé puse. 

Mělo to své kouzlo.
Nebylo třeba dělat dlouhé přesuny autem a balit a vybalovat
spousty zavazadel, aby si člověk mohl užít kousek zimy.
Prostě jen vyjít před dům a nasadit lyže…
Nic víc nebylo třeba.

Užívejte letošní zimu naplno. 
Navzdory všemu, co se kolem nás děje. 
A buďte v pohodě.
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Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho 
již nepodrží.

Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky.

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

V únoru když skřivan zpívá, velká zima 
potom bývá.

Když únor vodu spustí, ledem ji březen 
zahustí.

ÚNOROVÉ 
PRANOSTIKY



První krok máte za sebou, doklady jsou srovnané a vytříděné, máte hotový 
rozpis vašich příjmů i výdajů. Nyní je vám mnohem jasnější, jaký bude váš 
důchod. Máte uklizeno, pokračujte tedy dál.

SROVNEJTE SVÉ 
FINANCE
KROK 2: Rozmyslete si, co chcete.

Teď je na čase, stanovit si své cíle a představy do budoucna. Vezměte 
to po jednotlivých oblastech. My jsme je seřadili podle abecedy, ale 
protože každá z nás má své vlastní priority a každá jsme v jiné fázi 
života, utřiďte si je dle vlastní situace. Otázkami se pouze inspirujte. 
Jistě vás jich napadne mnohem více.
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Při procházení  jednotlivých oblastí si 
na všechny otázky odpovězte opravdu 
důkladně. Nestačí pouhé ano či ne. Zamyslete 
se nad časem, kdy budete chtít, či muset, daný 
problém řešit. 
Kolik peněz k tomu bude konkrétně  třeba? 
Kde je vezmete? 
Máte na to již část financí připraveno? 
A jak zabezpečíte zbytek? 

Vezměte si k tomu tužku a papír a jednotlivé 
body si zapisujte. Budete tak lépe vidět 
konkrétní částky i data, ze kterých budete 
vycházet při další práci. K zápiskům se 
můžete opakovaně vracet, než bude vše podle 
vašich představ.

…Jaké je vaše současné bydlení? 
…Odpovídá vašim představám nebo jej chcete časem změnit? 
…Cítíte se v něm dobře nebo uvažujte o rekonstrukci, obměně vybavení, 

přístavbě zimní zahrady? 
…A co pořízení rekreační nemovitosti nebo garáže?

Bydlení

…Chcete je nějak finančně podpořit? 
…Chtějí studovat v zahraničí a vy byste jim ráda přispěla? 
…Myslí na vlastní bydlení a jakákoliv pomoc od vás by jim přišla vhod? 
…Nebo již máte vnoučata a chcete jim v budoucnu přilepšit?

Děti

…Jaká je vaše představa o životě v penzi?

…A v kolika letech vůbec plánujete do ní odejít? 
Zde je důležité si říci věk, kdy do důchodu chcete, nikoliv kdy do něj 
dle zákona můžete odejít. 

…Jakou měsíční rentu si představujete, abyste mohla spokojeně žít? 

…Kolik peněz dostanete od státu a kolik tedy budete potřebovat svých vlastních 
prostředků? 

Důchod
Tato budoucnost již klepe na dveře, je třeba se na ni dobře připravit.

Toto je velmi důležitá otázka, nad kterou se 
dobře zamyslete. Je velký rozdíl, zda v penzi 
budete žít s partnerem nebo sama.  Dva lidé 
znamenají dva příjmy, ale výdaje nejsou

o tolik vyšší, než když žijete samostatně. Pokud 
ale platíte vše jen z jedné penze, potřebujete ji mít 
podstatně vyšší. Jistotou je počítat spíše s druhou 
možností, pak vás nic nemůže zaskočit.
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Další velmi důležitá oblast k zamyšlení, protože právě nastává čas, kdy 
bude třeba svým rodičům pomoci a vrátit jim jejich péči.

Tady si dovolím rozkrýt jednu nepříjemnost: 
když žijete v páru, jeden z vás zemře první. 
Nikdo neví, kdo ani kdy to bude, ale pokud 
zemře muž a žena zůstane sama, bude mít

Sem si zařaďte vše, co od života stále chcete a co vám přináší potěšení. 

Radost 
ze života

Rodiče

Jakmile budete mít hotovo, je většina práce spojená 
s přípravou dokončená.  Máte jasně dané cíle 
s přesnou částkou i termínem.  Víte, zda a jakým 
způsobem máte peníze na splnění svých cílů 
uložené. Příště si řekneme, jak vytvořit strategii či 
koncept, kterým si zabezpečíte budoucnost. 

Pokud jste na začátku měla ohledně svého majetku 
pocit bezradnosti, tak ten v momentě dokončení 
2. kroku pomalu zmizí. Vystřídá ho mnohem lepší 
emoce. Ta, která nastoupí v okamžiku, kdy pevně 
držíte otěže vlády nad vašimi penězi. A celou jízdu 
světem financí dokončíme v dalším pokračování.

mnohem nižší příjem, protože ženy stále mají 
důchody nižší než muži. 
A na vdovský důchod zapomeňte, ten vás 
nezachrání.

…Ráda byste si koupila auto? 
…Nebo již nějaké máte, ale dosluhuje a budete potřebovat nové? 
…Chcete konečně odjet na vysněnou dovolenou? 
…Nebo chcete začít podnikat? 

Toho se nemusíte bát, i v padesáti můžete zažít pořádný startup!

…Bude maminka a tatínek potřebovat zabezpečit na stáří? 
…Jakým způsobem by to mělo být? 

Nezapomeňte na  to, že naši rodiče prožili svůj život v naprosto
odlišném prostředí i době, řada z nich si buď na důchod nestačila peníze 
našetřit nebo nebyla připravena na to, že tato situace vůbec může nastat. 
Nyní bude takováto podpora na vás.

Ing. Jitka Svobodová, 
senior advisor
Advisors4you s.r.o. 
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O KALIMBĚ, NEBEZPEČÍ 
A PŘÍLEŽITOSTI
Text: Barbora Vojtová
Snaží se lidem přinášet trochu krásy a světla 
do života skrze sebe a své nadání, zejména pak 
přes samohrající kalimby a zvonkohry 
s posláním. „Co nemám v nadání, doháním 
v nadšení,“ uvádí Tomáš Jarošek, výrobce 
intuitivních nástrojů a muzikoterapeut, který 
se zamýšlí nad tím, co přinesla korona.

Vyrábíte tak zvané intuitivní nástroje, oč jde 
a o jaké z nich je největší zájem?
Je pro ně specifické, že mají jednoduchou 
techniku hry, kterou se nemusíte předem učit. 
Spolu s tak zvaným pentatonickým laděním, 
kdy „všechno ladí se vším“, dostanete nástroj, 
na který můžete hrát bez předchozí hudební 
zkušenosti, a přitom to zní pěkně. Takový 
nástroj je ideální například i pro ty, kteří mají 
vůči hudbě blok z dětství nebo pro moderního 
uspěchaného člověka. Kalimbu, které se nyní 
výrobně věnujeme nejvíce, můžete vytáhnout 
ze šuplíku kdykoli a její harmonický zvuk vás 
vždy potěší.

Mám pocit, že popularita netradičních 
zvukových nástrojů roste, vnímáte to stejně?
Stoupá lidská tvořivost na všech úrovních. 
Po čase si lidé dovolují zase hrát, zpívat, tančit 
a malovat, i když vědí, že to není na profi úrovni 
– vždy to ale může být na úrovni radosti pro vás 
a ideálně vaše užší okolí. Krize nebo spíše 
příležitost tohle určitě měnila na osobní úrovni. 
Jestli i na kolektivní, to ukáže čas.

Rád se pozastavuji u slov a „pravdy“ v nich 
skryté. Čeština je v tomto výjimečný jazyk, 
teď se ale zastavím v Číně. Tam, když chtějí 
vyjádřit „krizi“, tak napíší dva znaky 
za sebou – nebezpečí a příležitost. V krizi 
je oboje a záleží jen na nás, na čem se 
svezeme. Spousta lidí žije tak, aby své nitro 
přehlušila. Prací, večírky, zážitky. Najednou 
jsme se zavřeli doma a nemohli toto vše 
dělat. Je tu nebezpečí v tom, že se 
v karanténě pohádáte s manželkou nebo 
klidně se sebou samým, a protože nemůžete 
jít do baru, tak se doma opijete ještě víc. 
Zároveň je tu však příležitost pro hluboké 
setkání se sebou samým. Kdo jsem, odkud 
a kam kráčím? Karanténa je za námi. Co 
jsem si vybral po čas ní? A co vybírám teď, 
kdy si myslím, že jsem znovu svobodný?
Co je vlastně terapie hudbou a v čem 
může pomoci?
Je to forma psychoterapie, kdy se hudba 
používá jako prostředek k pozitivní změně 
v bio-psycho-socio-spirituální úrovni 
člověka. Můžete ji využívat ve vzdělávání, 
sebepoznání, nebo může být i mostem 
„na druhou stranu“ v rámci 
muziko-thanatologie čili hudebního 
doprovázení odcházejících.

Celý rozhovor najdete ZDE

Kromě prodeje nástrojů pořádáte také 
jako muzikoterapeut semináře, jaký byl 
o ně zájem před krizí a jak je to nyní?
Překvapilo mě, že v půlce července mi 
byly zrušeny dva semináře z důvodu totální 
neúčasti. Stejně tak to ale bylo s více 
zavedenými akcemi v časové návaznosti 
na ty mé.

Myslíte si, že ona krize podpořila duchovní 
rozvoj člověka?

https://novinyanovinky.cz/clanek/restartpodnikani-o-kalimbe-nebezpeci-a-prilezitosti/


GALERIE POHÁDKOVÝCH SVĚTŮ 
Z MARCIPÁNU 
AČOKOLÁDY
Text: Barbora Vojtová

„Podnikám hlavně srdcem. Moje touha 
a zvídavost stále něco tvořit a zkoušet mě 
dovedla k mému podnikání,“ říká 
optimistická a odvážná majitelka Petra 
Kovandová. Jak zvládá její Muzeum 
čokolády a marcipánu v Táboře otřesy 
způsobené korona krizí?

Co podnítilo vznik vašeho Muzea čokolády 
a marcipánu v Táboře a kdy to bylo?
Muzeum jsme otevřeli před sedmi lety, ale 
předtím jsme jej pět let chystali. A co tomu 
předcházelo? Vlastně jen moje čistá 
zvědavost. V naší firmě Babeta – zaměřené 
na „vymazlené“ pečení – pracujeme 
s marcipánem a s čokoládou jako se surovinou 
pro domácí použití a když jsem viděla, co 
všechno z těchto surovin lze vyrobit, 
vytvarovat, tak jsem se o to chtěla podělit. 
Ukázat to světu a otevřít si takovou malou 
galerii pohádkových světů vyrobených 
z marcipánu a čokolády. Naše muzeum 
v Táboře má tisíc čtverečních metrů, takže 
máme prostor mapovat historii, novodobá 
témata i tvorbu jako takovou. Jsme plní 
exponátů a v hlavě máme inspiraci 
na naplnění dalšího!

Je korona krize 
za tu dobu tou 
nejnáročnější 
zkouškou?
Co se týče 
podnikání, tak je 
to asi pro mě 
osobně ta 
nejnáročnějších 
doba, protože je 
v mnohých věcech

Museli jste kvůli krizi měnit strategii 
fungování či jste museli zcela ukončit 
provoz, propustit všechny zaměstnance 
a nyní vyčkáváte?
Ze stálých kmenových zaměstnanců jsme 
nepropustili vůbec nikoho. Ale pro udržení
jejich pracovních míst v době, kdy máme 
provozy úplně zavřené, používáme dotační 
státní peníze. Strategii jsme nějak v zásadě 
měnit ani nemohli, i když je pravdou, že 
jsme rozšířili své aktivity o e-shop a více 
ho podpořili na sociálních sítích. Tvorba 
e-shopu byla mou prací i zábavou ve dnech, 
kdy jsou provozy omezené a uzavřené. Jinak 
jsme se o naše uzavřené provozy snažili 
posunout po technické stránce – malovali 
jsme, upravovali expozice, uklízeli.

úplně nová. Nikdy by mě nenapadlo, že mi 
někdo může nařídit, zda smím mít otevřeno 
či ne. Jsem ale věčný optimista a pevně 
doufám, že to letošní zimou skončí.

V čem je vaše Muzeum unikátní, na čem 
si zakládáte?
Unikátnost našeho muzea vidím v počátku 
mého nadšení, když jsem byla považována 
spíše za blázna a všichni mi funkčnost 
Muzea rozmlouvali.…

Celý rozhovor najdete ZDE

https://novinyanovinky.cz/clanek/restartpodnikani-galerie-pohadkovych-svetu-z-marcipanu-a-cokolady/


Celý život pracujete na jednom místě. Vaše pracovní místo nyní zrušili 
nebo firma skončila a vy tak musíte najít práci? 
Čeká vás nejen sepsání životopisu, ale i dlouhé hledání, zkoušení, 
pohovory a třeba i neúspěchy. Pokud si sama nevíte rady, nebojte se 
zeptat. S hledáním práce lidem nad 50 let pomáhá třeba projekt Zlatá 
práce Nadace Krása pomoci.

Hledat práci po padesátce? 
Nemusí to být problém
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Tento projekt propojuje uchazeče 
a zaměstnavatele. Uchazečům pomáhá s psaním 
životopisu, přípravou na pohovor i osobní 
značkou, to vše nyní i online. Zvláště v této době 
je totiž důležité, rychle se přizpůsobit změnám 
na trhu práce. A právě schopnost fungovat 
v on-line světě je pro následující měsíce či roky 
stěžejní.

“Neříkáme, že automaticky seženeme práci 
každému, důležitá je tady i vlastní připravenost 
a ochota,” říká manažerka projektu Zlatá práce 
Soňa Morawitzová. “Spolupracujeme s těmi, 

Zaměstnavatele pak v tomto projektu edukují
o prospěšnosti věkové různorodosti v týmech 
a vyhledávají partnery, kteří mají dobrou firemní 
kulturu. Projekt se věnuje také tématu proměny 
pracovního trhu v souvislosti se stárnutím 
populace.

“První impulz ke spuštění projektu byl ten, že 
v naší mateřské nadaci (Nadace Krása pomoci -
pozn.red) spolupracujeme s pečujícími o seniory. 
Nejčastěji jsou to ženy ve věku mezi 50 a 60 lety, 
které mají problém skloubit péči o rodinného 
příslušníka s prací,” vysvětluje Soňa Morawitzová.

Období před odchodem do důchodu je navíc 
významné i z hlediska výpočtu výše důchodu 
a možnosti případného setrvání v práci 
i po dosažení důchodového věku. To vše se potom 
promítá do spokojeného stáří.

Informace 
o projektu 
i o tom, jak se 
zapojit, najdete 
na zlataprace.eu 
nebo se obraťte 
na mail 
zlataprace@krasa
pomoci.cz.

Projekt Zlatá práce si klade za cíl 
pomoci lidem ve věku 50+ uspět 

na pracovním trhu, a zároveň 
spolupracovat s firmami, které hledají 

nový zdroj pracovníků.

POMOHOU S ŽIVOTOPISEM 
I POHOVOREM

JEN PROVĚŘENÉ FIRMY

NA ZAČÁTKU BYLY 
PEČUJÍCÍ ŽENY

kteří sami chtějí pomoct,” dodává 
manažerka a vysvětluje tím, že důležitá je 
i vlastní aktivita uchazeče.
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Projekt ZLATÁ PRÁCE
Soňa Hušek Morawitzová

Manažer projektu

https://zlataprace.eu/


ROK 
KOVOVÉHO  
BUVOLA
PŘIPRAVTE SE… 
NASTUPUJE NOVÝ 
ČÍNSKÝ ROK 
KOVOVÉHO BUVOLA
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„Rok Buvola nám nechá pocítit zodpovědnost. 
Najednou budeme mít jasno, že bez tvrdé práce 
a dřiny není možné dosáhnout ničeho. Možná, že 
vás již od 22. listopadu 2020 (pozn.: datum, kdy 
v jangové sféře začal Buvol působit) tyto myšlenky 
občas napadly. Ptáte se, jestli „makáte“ dostatečně 
tvrdě, abyste si zasloužili odměnu, úspěch… ano, 
Buvol je zkrátka pracant, což se nám u zaseknutých 
projektů může hodit, někdy toho budeme mít až 
nad hlavu. Stačí jen nezapomenout, že toto je 
přirozenost Buvola a pokud k tomu přidáte selský 
rozum, budete vědět, zda vás myšlenky, že málo 
dřete, pronásledují právem nebo ne,” říká Zuzana 
Adam, lektorka a konzultantka z Adam Feng Shui.

Rok Buvola, který začíná 12.února 2021, slibuje 
plodnost a přínos mnohého ovoce. Ale 
nezapomeňme, že bez práce to nepůjde. Na nikoho 
se nebude čekat, a kdo tento čas prolenoší, nemůže 
čekat úspěch. Obviňování, že “oni za to můžou”, 
bude jen k smíchu. Každý si je svého štěstí strůjce. 
Dobrou zprávou je, že Buvol nás k tomu bude vést 
- úkoly, úkoly, úkoly. Seznamy, co vše je potřeba 
stihnout, udělat, a v jakém pořadí. Bude nás 
popohánět, abychom seznamy dodržovali.
Buvol v kombinaci s prvkem Kovu dostane větší 
sílu pro své přirozené vlastnosti. Nemá rád lidi, 
kteří nesouhlasí s jeho názory, s jeho představou 
o fungování světa. Ví přesně, co chce, i přesto, že 
nikdy není jasné, jaký má směr a jaké mají 
následovat další kroky. Vše je tak trochu zastřeno 
v mlze. Teď chce tohle, protože uznal, že je to 
nutné a potřebné. Za hodinku, dvě anebo za týden, 
může být vše jinak a úplně opačným směrem. 
Vůbec ho nebude zajímat, že všichni kolem se již 

Žije si ve svém prostoru, dle svých zákonů 
a neplatí pro něj nic, co je v naší společnosti 
běžné. Musíme si ale uvědomit, že takto ve svém 
světě bude žít každý jednotlivec. Zavřen ve svém 
světě, ve svých zákonech, ve svých pravidlech. 
Proto když budeme v kontaktu s druhými lidmi, 
mysleme na to, že jak my, tak i oni prosazují 
svůj individuální svět.

Přichází rok Kovového Buvola

Co nám Buvol přinese?

Jak jsme předpokládali, rok 2020 byl opravdu jiný. A to ve všech směrech - změny
a proměny směřující k transformaci. Jedno je jisté, Krysa to vzala pěkně
od podlahy a kovovým mečem rázně řekla: „Dost. Tady uděláme čistý řez. Lidé,
podívejte se na své životy a uvědomte si, že takhle to již dál není možné.” Pojďme
se přehoupnout do dalších dní a podívat se na vizi nového roku, kterou přinese
Kovový Buvol.

nastavili na nějaký směr, když on právě teď 
uznal za vhodné, že se jde směrem opačným. 
Ano, myslíte si to správně, všichni budeme mít 
tendenci chovat se tímto způsobem. 
Argumentace Buvola bude perfektní, průrazná, 
odůvodněná a využije všech svých schopností, 
aby si prorazil cestu právě tam, kam se teď 
rozhodl jít. Jde si plně hlavou proti zdi za svým 
cílem a ve svých krocích je neústupný, 
nepoddajný. A slovo neúspěch? To jednoduše 
mizí z jeho slovníku.
Buvol má kolem sebe zeď, kterou chrání svůj 
svět.
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Když bychom se podívali na události nadcházející 
zrcadlem událostí minulých, tak vše nasvědčuje 
tomu, že je napadáno centrum, tedy naše Já, život 
sám o sobě. Pro rok 2021 ještě malá rada na závěr -
bude velice důležitý náš způsob života, postoj 
a pozitivní přístup ke všemu, co se děje kolem, 
dále také radost, společenství, mluvení, pohyb, 
tanec či setkávání se.
Do našich životů bychom měli zařadit více ohně -
zapalte si krb či svíčku každý večer, povídejte si, 
tančete. Vnímejme druhé lidi, buďme empatičtí 
a vlídní. To, co nám ke všemu bude jemně 
zpovzdálí (ale dostatečně silně) pomáhat, je 
zodpovědnost jeden k druhému.

Rok Kovového Buvola nám slibuje mnoho 
individuality, houževnatosti, tvrdé práce 
i nečitelnosti v předvídání dalších kroků. Kov 
modifikuje Buvola a podporuje jeho přirozené 
vlastnosti, a proto bude ve větší síle, než je on sám, 
ve vlastním originálním prvku. K tomu všemu se 
nám přidává i letící hvězda (pozn.: energie času) 
kovové energie, která ještě znásobí síly Buvola. 
Přichází ještě ryzejší a syrovější kov, než jsme měli 
v roce 2020.
V roce 2021 máme dvě možnosti a bude jen na nás, 
kterou si vybereme. Buď vojenskou militantnost, 

„BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“

„KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ 
STRŮJCE“

Co nás čeká
Vzhůru do roku 2021

Kovová Krysa (2020) s sebou přinesla vše, co 
Kov nabízí. Témata, která jsou s Kovem spojena. 
Je to obrana, ochrana, imunita, čas, harmonogramy, 
přesnost, smutek, čistota, pevnost, sklizeň, 
inventura, protřídění, pomoc, ale i nouze. 
Tvořivost, sebevědomí, konzervativnost, 
vytrvalost, vůle, cílevědomost v činech a krocích 
našeho života, morální čistota a kodex, 
nezapomeňme ani na jurisdikci, dodržování práv 
a pravidel hry. Toto vše jsou otázky a témata, 
se kterými se budeme potkávat i v příštích dvanácti 
letech.
Pokud jste v roce 2020 dokončovali vše, co jen šlo, 
a cítíte, že ještě pár věcí zbývá, Buvol bude ten, 
který po rozběhnuté Kryse vaše cíle rozhodně 
dotáhne do konce. Což je opravdu skvělá zpráva, 
protože většina z nás vskutku nenechala kámen 
na kameni našeho starého života i podnikání. 
Vytrvalost a vůle budou silnou stránkou tohoto 
roku.
„Buvol i Kov, oba jsou cílevědomí a workoholičtí. 
Prosím, myslete na odpočinek, myslete na to, 
abyste do harmonogramu zařadili i čas pro sebe. 
Máme za sebou vcelku sprintovací rok Krysy a běh 
ještě nekončí, jsme na delší trati než je 100 metrů. 
Proto je dobré pro krásný a úspěšný rok síly 
rozložit,” doporučuje Zuzana.

Ohlédnutí za rokem Krysy boj a požadavky o dodržování absolutních 
pravidel, nebo plné nebeské štěstí. Velký rozdíl. 
Proč tomu tak je? K letící hvězdě číslo šest patří 
obrana, ochrana, boj, autority, pravidla, zákony, 
jurisdikce. To nejsou slova, na které se dobře 
dívá. Naproti tomu je zde komunita, přátelé, 
pomoc a jako třešničkou na dortu je štěstí, přímo 
to nebeské (pozn.:QIAN).
Tématem roku 2021 mohou být také kasty -
možnost rozervanosti společnosti na několik 
táborů. Místo kastovnictví tedy bude daleko lepší 
zakládat komunity nebo se k nějaké přidat. 
Komunita totiž přirozeně patří k této energii, 
i proto bude jedním ze základních slov tohoto 
roku. Patřit někam a nebýt sám. V opačném 
případě se totiž Buvol samotář zavře ve svém 
individuálním světě a bude velice těžké vést ho 
k lidskosti a vnímání světa kolem. Dá se říct, že 
pro zvládnutí roku 2021 bude pro Buvola zásadní 
klid a stabilita.
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Zuzana Adam je v ČR 
hlavní popularizátorkou 

metody Feng Shui. 

a nepředvídatelný. K tomu přispívá i fakt, že 
každý budeme takovým Buvolem ve svém 
vlastním světě. Dobrou zprávou však je, že si 
tento svůj svět můžeme vytvořit my sami.
To, jaký rok budete mít právě vy, záleží čistě 
na vás. Kterou misku vah si vyberete - boj, nebo 
nebeské štěstí? A opravdu to pro rok 2021 není 
jen líbivá fráze, rozhodovat bude vaše vnitřní 
nastavení. Komunita stejně naladěných lidí, kteří 
se setkávají (živě nebo online) se stejným 
záměrem 
a mluví, je přesně tím, co bude vaše nastavení 
udržovat, aby nebylo převálcováno tlaky zvenčí,” 
uzavírá Zuzana Adam.

Má více než 15 let praxe, je zakladatelkou 
Adam Feng Shui a autorkou online kurzu Feng Shui
Academy, Feng Shui pro Business, sebekoučovacích
karet Sám sobě Mistrem, knih Osvoboďte se s Feng

Shui I a II a mnoha dalších projektů. 

• obrana a ochrana
• imunita 
• čas a přesnost
• harmonogramy
• smutek
• čistota
• pevnost
• sklizeň
• inventura
• protřídění 

• pomoc
• nouze
• tvořivost 
• sebevědomí
• konzervativnost
• vytrvalost
• vůle
• cílevědomost 
• morální čistota 
• dodržování práv 

a pravidel hry

Témata KOVU

V prostoru, ve svém bytě či domě, bychom se měli 
hodně věnovat oblasti Kariéry a maximalizovat 
péči o ni. Bude nám pomáhat zabezpečit plynutí 
života a to nám umožní nelpět a tedy zůstávat 
v energii jako je radost, víra, naděje, láska 
a společenství. Pečujme také o středy v našich 
domovech a prosvětleme všechny komunikační 
cesty, jako jsou chodby a schodiště.
Čeká na nás zajímavý rok, který je těžké předvídat, 
protože sám Buvol je absolutně nečitelný

Podpořte sílu buvola, který nám bude po celý následující 
rok vládnout a dohlížet na nás. 
Připravili jsme pro vás krásnou grafickou předlohu, kterou
si můžete stáhnout, vytisknout a pověsit do svého koutku. 
Bude vás motivovat a dodá vám sílu v náročném období.

Necháme na vás, zda se 
pustíte do vybarvování nebo 
zůstanete u černobílé varianty. 
Máte-li kolem sebe malé děti,
můžete je také zapojit.

STÁHNOUT OBRÁZEK

https://my50plus.cz/buvol/


Můj dlouholetý přístup, že zrak je to 
nejdůležitější, mi dovoloval se plně soustředit
na vývoj metody diagnostiky okohybných svalů. 
Díky za to. Ale už v této fázi mi vrtalo hlavou, 
že se můj obor jmenuje neuro - vizuální a ne 
vizuálně - neurální. V první chvíli jsem si říkal, 
že je to kvůli snadnosti vyslovení. A možná je to 
tak i ve skutečnosti, protože ani jedna ze složek
není důležitější. Jsou si rovny! 
Člověk, který má dokonalý zrak, ale pomalé
zpracování informace, není o nic lepší než
člověk se špatným zrakem a rychlým

V předchozím článku jsme trochu nahlédli do světa zvaného neurovizuální optometrie. 
Řekli jsme si, že potom, co mozek přijme informaci ze zrakového centra, vytvoří si 

obraz toho, co se v okolním světě děje. Musí tuto informaci co nejrychleji vyhodnotit 
a provést následnou akci. Rychlost, s jakou to provede je velmi důležitá. Od ní se odvíjí 

naše schopnost správně a pohotově reagovat. A právě rychlost vyhodnocení je to, co 
neurovizuální optometrie dokáže nejen změřit, ale také zlepšit.

zpracováním informace. Každý na stejnou situaci 
zareaguje jinak, ale ani jeden přesně tak, jak by měl. 
Neurologická část začíná v momentě, kdy sítnice
přemění světlo na elektrický impuls přenášený
neurony. Pak začíná závod. Jak rychle a přesně
doběhne signál do occypitálního laloku centra 
zraku, aby mohl být vyhodnocen? Jak rychle 
proběhne zpracování? Jak rychle dojde k distribuci 
této informace do dalších oblastí mozku, 
k zhodnocení toho, co bylo viděno, co se děje, ale 
hlavně co bude následovat?
Náš mozek žije v mírné budoucnosti. Naše tělo

NEUROVIZUÁLNÍ TRÉNINK 
UMÍ POSUNOUT VAŠE HRANICE
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Nejsem odpůrcem moderních technologií. Moje 
cesta šla dlouho směrem, kdy jsem je nepoužíval. 
Ale už dnes používám většinu věcí ze smart
technologií, protože ulehčují život a některé jsou 
boží. Ale snažím se k nim přistupovat
s informacemi, které nám dává věda. 
Pojďme nakouknout do budoucnosti. 
Do budoucnosti, která začíná již dnes. Tato 
budoucnost je vidět jen v momentech, kdy se 
na ni zeptáte. Náš mozek zpomaluje. Mnoho 
informací, které každý den dostává, a špatná
regenerace, ho dostávají do apatie. 

Je to jednoduché. Představte si situaci, kdy je 
kolem vás 5 lidí a každý po vás něco chce. Chvíli
se snažíte vnímat všechny, ale pokud to trvá
dostatečně dlouho, tak si řeknete a dost. Já na to 
nemám. Klidně si mluvte, já neposlouchám. 
Přesně takhle se chová váš mozek. 
Tato situace už je tu dnes. Doba zrychluje a naše
mozky nestíhají a stávají se apatickými. 
Výsledkem je prudký nárůst psychických
onemocnění. Zvedající se počet prodaných
antidepresiv. Masivní nástup poruch koncentrace 
a učení u dětí a takto by se dalo pokračovat. 
Kde má naše neurologie problém, proč nestíhá
dnešní dobu? Odpověď není v jedné věci, ale 
v množině. 

Pro pochopení, co zrak potřebuje a jaký je náš
přístup, je potřeba podívat se do minulosti. 
K čemu a jak byl zrak stvořen? 
Proč máme dvě oči a ne jedno? 
Jaké bylo použit zraku dříve? 
Náš zrak, jako vše, byl vytvořen k určitému účelu. 
Informovat nás, co se děje kolem 
a umožnit nám, co nejlépe reagovat. Přežít! 
Zjistit, zda nám zvíře, člověk nebo věc, která se 
k nám blíží, může a nebo chce ublížit. Pro tuto 
odpověď potřebujete ostře vidět. A potřebujete dvě
oči. Ptáte se proč? 
Odpověď je v 3D prostorovém vidění, které nám
lidem umožňuje odhadnout vzdálenost a rychlost 
blížícího se předmětu a tím na něj mnohem lépe
reagovat. Pokud byste chtěli nalézt jen jednu 
jedinou, a to tu nejdůležitější a nejtěžší dovednost 
zraku, pak jste ji právě našli. Odborně se jí říká
hloubka ostrosti. 

naopak tady a teď. Naše neurologická síť
odhaduje mírnou budoucnost, abychom my 
mohli přítomnost.

V této oblasti po celém světě probíhá mnoho 
výzkumů, které se snaží přinést co nejvíce
informací. Možná si říkáte, že se vás toto bádání
netýká. Opak je ale pravdou. 
Pojďme si říct, jak reaguje náš mozek na dění 
v 21. století a proč. V tomto století se poprvé
v historii lidstva stalo to, že zmizela moudrost 
generací. Ano, stále jsou tady lidé různého věku, 
ale nejsou tu lidé, kteří jsou zkušenější v oblasti 
používání mobilních telefonů, tabletů a další 
spousty elektroniky, více než vy a vaše děti. 
Možná si teď říkáte, že jak vy, tak i vaše děti 
určitě zvládají chytré technologie mnohem lépe, 
než generace vašich rodičů. Máte pravdu, nikdo 
z nás nemáme zkušenost s tím, jaký vliv bude 
mít používání smart technologií na naše zdraví. 
Není tu generace, která by řekla: “Jo jo, já s tím
žil celý život a následky jsou...”. 

Potíže se základním vnímáním (zrak), potíže s 
rychlostí zpracování vstupních informací, potíže se 
zhodnocením vstupních informací, spánek a jeho 
vliv na ukládání krátkodobé paměti do dlouhodobé 
a další témata, která se budou objevovat. 
Je to úžasný svět, ve kterém žijeme, jen se v něm
musíme naučit žít a tentokrát nám nepomůže
moudrost předchozích generací. Tentokrát si 
musíme pomoct sami. A to mě baví. Pojďme spolu 
objevovat 21. století :) 

Teď už víme, že zrak byl stvořen pro pohyb 
(dynamiku). Pojďme si říct jak toho evoluce 
dosáhla. Jednoduše. Navrhla systém dvou 
přijímačů zavěšených na okohybných svalech 
pro rychlý a dokonalý pohyb. Zrakový systém je 
složený celkem z 12 + 2 svalů, které jsou 
geniálně navrženým nástrojem. 
Každé oko má šest venkovních svalů. Hýbou
celým okem na všechny strany, včetně rotací. 
Potom je zde jeden vnitřní sval, který umožňuje, 
každému oku zvlášť, měnit pohled z dálky do 
blízka a naopak. Podle mého nic složitého, ale
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Potíž vidím v tom, že tento diagnostický systém
vznikl před 90- ti lety a už neodpovídá
požadavkům 21. století. V dnešní době ho 
nepovažuji za plně funkční pro každodenní praxi. 

Velká většina odborníků se jím však řídí i dnes. 
Možná budete mít štěstí a narazíte na někoho, 
kdo dokáže těchto 21 bodů přesně změřit
a rozklíčovat, co který bod říká a co ovlivňuje. 
S čím byste měli ale počítat je, že po takovém
vyšetření budete dost unavení. Po pár měřeních
už nebudete vědět, co se děje. A to se také 
projeví ve výsledcích.

Pokud jste typ člověka jako já, tak vás tento 
přístup musí děsit.
Už v momentě, kdy jsem začínal
s neurovizuálním tréninkem, jsem věděl, že
chci tuto úžasnou věc přízpůsobit 21. století. 
Musí být použitelná! 
Tři roky trval výzkum a vývoj mého pojetí
měření systému okohybných svalů, který
vychází z 21 OEP. První fáze byla škrtání. 
S pocitem, že mnoho chytrých hlav dodržuje
tento systém a já si troufám do něj zasahovat, 
nebylo jednoduché najít odvahu. Proto jsem šel
velice pomalu a každé škrtnutí zvažoval
a ověřoval při měření klientů a následném
sestavování tréninku. Některé věci jsem vracel, 
u některých trvalo dlouho, než jsem se odvážil
je vyškrtnout. Je to nikdy nekončící proces 
ovlivněný potřebami každého klienta. Cíl je 
vždy stejný - nejkratší a nejlepší cesta 
k pomoci klientovi. 

Bc. Tomáš Pospíchal
zakladatel společnosti 
MySenses, s.r.o. a specialista 
v oboru neurovizuální optometrie

znáte lékaře, odborníky, univerzitní učitele,
některé věci dělají příliš složité.
V oblasti zraku a zrakového systému k nim 
patřili také Arthur Marten Skeffington
a E.B. Alexander. Tito pánové se rozhodli, že
kolem této problematiky udělají jasno. 
V roce 1928 určili tak zvaný 21 OEP 
(Optometric Extension Program). Jedná se 
o 21 bodů, které určí, v jakém stavu je váš
vizuální systém, tedy zrak. 
Podle mého vytvořili geniální systém
pro diagnostiku okohybných svalů. Každému
odborníkovi umožňuje, podívat se více do 
hloubky. 

Základ? Zajímá vás počet? 
Osm. Osm testů.
Nic víc, nic míň. Přesně tolik je jich třeba 
k ucelené informaci o jakémkoliv zrakovém
systému. Největší výhoda je, že zatížení výsledků
únavou je minimální a tím se mnohonásobně
zvyšuje přesnost vstupních dat pro zrakový trénink. 
Díky tomu jsem si naprosto jistý výsledkem našeho
snažení. Když klient cvičí, výsledek se dostaví. Je 
to střelba na jistotu. 
Je to paráda. 

Chcete se dozvědět víc o tomto zajímavém 
oboru? Pak vám doporučujeme poslech 
epizody podcastové řady Myšlením na 
vrchol. Hostem Lukáše Edera byl právě 
právě Tomáš Pospíchal.

CHCI POSLOUCHAT

https://www.businessleaders.cz/2020/06/s-tomasem-pospichalem-nejen-o-trenovani-naseho-zraku-vnimani-a-praci-naseho-mysleni/


SEBEVĚDOMÍ 

Necháme-li se ovládnout negativními
myšlenkami, zaplaví nás i negativní 
emoce. Umíme zpravidla velmi dobře
popsat to, co nám nevyhovuje, ukázat
prstem na to, co kdo dělá špatně.
Pojďme zkusit zaměřit se se stejnou 
intenzitou a samozřejmostí na to, co dělat
chceme, jak chceme žít, vypadat, jednat... 
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Vsaďte na pozitivní emoce



“Já už toho mám fakt dost. Nechci být ta první, 
co ráno vstává, všem připraví snídani, pak 
po nich uklidí nádobí a zastrčí židle. Nechci být
ani ta, která jde z celé rodiny spát jako poslední. 
Nechci, aby takhle dál vypadal můj život...” 
Jedna negativní věta střídala druhou, kamarádka
je doslova sypala z rukávu, aniž by jí to jakkoliv 
překáželo při naší procházce krásným, čerstvě
zasněženým lesoparkem. Svižně rázovala
do kopce, poháněna silnými emocemi, koukala 
si při tom na špičky bot. Pochybuji, že vnímala
cokoliv dalšího. Třeba to, jak se s každým
dalším krokem ozve jemné zakřupání nově
napadaného sněhu. Dokonce jsem toho názoru, 
že si ani nevšimla velkého černého psa, který
náhle před námi vyběhl ze křoví, a kterého já se 
celkem polekala.
Byla naprosto pohroužená v tom, co ji trápí
a co jí nevyhovuje. Potřebovala všechna
ta musím, nemůžu a nechci na mě co nejrychleji 
vysypat, aby se jí alespoň trochu ulevilo. 

A jak bys chtěla, aby tvůj život vypadal? 
Napadlo mě mezi jednotlivými křupavými
kroky. Nahlas jsem ale neřekla nic. Jednak 
proto, že jsem kvůli vodopádu kamarádčiných
stížností nedostala prostor, a jednak proto, že
jsem se až trochu zastyděla. Vždyť jsem 
automaticky reagovala jako kouč, ale pro tu 
chvíli jsem byla prostě jen kamarádka, která
trpělivě naslouchá a soucitně pokyvuje hlavou. 

Mohla bych se teď rozepsat o tom, jak to my 
ženy máme oproti mužům složité, kolik 
povinností na nás denně čeká, jak nás to 
unavuje a vysiluje.

Kdepak, vydáme se úplně jinou cestou. 
Určitě už jste se někdy setkaly se rčením, že se 
na TO máte podívat z jiného úhlu. Možná vám
někdo řekl, že je TO dobré vidět jinýma očima, 
a jiný třeba zase poradil, že TO chce klid 
a vyspat se, protože “ráno moudřejší večera”. 

Je v tom veliký kus pravdy. Odstup, ať už 
fyzický nebo  časový, nám opravdu pomáhá se 
na nepříjemnou situaci, kterou řešíme, podívat
jiným pohledem. Mnohdy jsme konfrontováni
se situacemi, které rozdmýchávají emoce. Když
opadnou, jsme pak dokonce ochotni přiznat, že

Necháme-li se ovládnout negativními
myšlenkami, zaplaví nás i negativní emoce. 
To, jak jsme nastavené, jaké hodnoty 
vyznáváme, jaká máme přesvědčení apod., tvoří
náš sebeobraz-sebepojetí. Ale také si tím každý
utváří vlastní realitu. Je tedy na každém z nás, 
jak budeme věci vnímat a posuzovat. 
Máme ale na vybranou. Jsme-li  schopni své
myšlenky korigovat, pak korigujeme i své 
emoce a svá jednání. 
Existuje řada nástrojů a technik pro zvládání
stresu nebo emocí. Určitě si vybavíte tu 
nejjednodušší z nich - dýchání. Anebo počítání.

Mám pro vás dnes ale nástroj, kterým můžete
snadno “opravovat” nežádoucí slova, slovní 
spojení nebo i celé věty. Daná fráze pak 
pro vás nebude frustrující, ale naopak 
podporující a motivující. To zní lépe, co říkáte? 

Pojďme se, pro ilustraci, vrátit k příkladu 
z úvodu článku, kdy řeč byla o tom, jak si má 
kamarádka stěžovala, že je zavalena starostmi 
o domácnost. Pomohla jsem jí tím, že jsem ji 
vyslechla. Jistě, je to přece kamarádka. Ulevilo 
se jí. Ale jak se její situace díky našemu 
rozhovoru zlepšila? Po procházce se vrátila

se náš názor změnil. Už to není tak emočně
náročné, jak se na první moment zdálo.
Náš úsudek je klidnější a kroky, které potom 
podnikneme jsou racionálnější. Většinou. 
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domů, zase vařila večeři, uklízela ze stolu 
a zasunovala židle, asi v menším afektu než 
předtím, ale odevzdaně dělala tytéž úkony.
Pojmenovala spoustu věcí a situací, které nejsou 
podle jejích představ, a které už zažívat nechce. 
A pamatujete si, jakou větu jsem měla v tu chvíli 
na jazyku? 
Byla o tom, co by tedy chtěla místo toho.
Cítíte ten zásadní rozdíl ve změně úhlu pohledu? 
Zkuste si představit, že bych tu větu řekla nahlas 
a požadovala po kamarádce, aby na ni upřímně 
zareagovala.
Patrně by začala vyjmenovávat věci jako: Chci 
mít víc času pro sebe. Chci, aby mi manžel

Nechci být takhle tlustá.  

Nejsem schopná se naučit anglicky.  

Nesnáším maso.

Nedokážu nic namalovat.

Nechci, abys natíral plot.

V modrých šatech vypadám příšerně. 

Technika č.2
Vezměte si na pomoc prázdný papír nebo svůj 
nový deník, který jste si pořídila minulý měsíc 
a začala s ním pracovat. Uvařte si hrnek čaje, 

Chci vážit 60 kg.

Ráda bych uměla pár základních frází.

Dávám přednost zelenině před masem. 

Umím velmi dobře vařit.

Byla bych raději, kdybys opravil dveře.  

Cítím se lépe v zelených šatech. 

nejděte klidný kout a zkuste se zamyslet 
nad emocemi, které ve vás vyvolá následujících
pár příkladů ze života: 

ŘÍKÁM, ALE… MĚLA BYCH ŘÍCT.
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s večeří alespoň občas pomohl. Aby děti připravily 
na stůl. Aby byl dvakrát v týdnu vynesený koš… 
V hlavě by se jí zároveň odehrával příběh, vize 
poklidného večera. Mohla bych teď napsat další 
dva články o tom, jaký dopad by tato změna úhlu 
pohledu měla na kamarádku, na její rodinu, ale 
možná i na její kolegyně v práci, na rodiče.

Umíme zpravidla velmi dobře popsat to, co nám 
nevyhovuje, ukázat prstem na to, co kdo dělá 
špatně. 
Pojďme se zkusit, se stejnou intenzitou 
a samozřejmostí, zaměřit na to, co dělat chceme, 
jak chceme žít, vypadat, jednat… 

Cítíte ten rozdíl? 
Schválně, zkuste si udělat malou revizi toho, jak 
jednáte s druhými, jaká slova a věty používáte 
v komunikaci s vašimi blízkými či přáteli. 
A hlavně toho, jak hovoříte sama k sobě. 
Vnímejte vzkaz, který si těmito slovy dáváte. 

Jste k sobě milá? Chválíte se? Je z vašich vět 
zřejmé, že to se sebou myslíte dobře? Že k sobě 
chováte úctu? Víte, co opravdu chcete? Pokud 
tomu tak snad není, pokuste se svá rčení upravit

dle výše uvedeného návodu tak, abyste se cítila 
dobře. Soustřeďte se na to, že daná fráze má 
vystihovat stav požadovaný, nikoliv ten 
nechtěný. Od dobře zpracované vize je už jen 
krůček ke stanovení cíle, a tedy i způsobu, jak 
jej dosáhnout.

Chcete se na něco k tématu zeptat mě nebo 
dalších žen? Ráda byste se podělila o své 
zkušenosti? Přidejte se do facebookové skupiny 
Autentická a sebevědomá a podělte se s námi. 
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Masopustem - období mezi dvěma postními dobami. Tento lidový svátek není přímo spjatý s liturgií, ale 
doba jeho konání je podřízena církevnímu kalendáři. Konkrétně období Velikonoc. Jeho tradice sahají až 

do středověku. Je svátkem hodování, kdy se konají různé rituály, průvody masek a tradičně bývá zakončen 
taneční zábavou. 

Posledním dnem masopustního veselí bylo 
Masopustní úterý. V tento den hospodyňky už 
od rána zadělávaly na koblihy a smažily boží 
milosti.
Po vsi chodily masopustní obchůzky, jejichž 
příchod již dálky ohlašovaly zvuky klarinetu 
trubky a basy. 
Průvod maškar se táhnul od domu k domu 
a koledníci zde dostávali od hospodyně nebo 
hospodáře odměnou dobroty.

Masopustní období 
začíná 6.ledna 

na Tři krále a končí 
Popeleční středou. 

Popeleční středa je 
prvním dnem čtyřicet 

dní dlouhého 
postního období 

před Velikonocemi. 
V letošním roce připadá 

na 17.února.   

Největší oslavy Masopustu připadají až ke konci 
tohoto období. Velké veselí začíná na Tučný čtvrtek.
V ten den se mělo hodně jíst a pít, aby byl člověk 
po celý další rok při síle. Tradičním obědem byla 
vepřová pečeně s knedlíkem a zelím.
Konaly se velké hostiny, tancovačky a vepřové hody. 
Těm, kdo se nemohl osobně zúčastnit, se posílala 
bohatá výslužka. Na Moravě se jí říkalo „šperky“ a v 
Čechách “zabijačka“. Jejím obsahem byly nejčastěji 
masité dobroty, jako jitrnice, ovar, škvarky nebo 
klobásky. 

Samotné veselí začínalo o Masopustní neděli.
Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi 
a zvali tak do hospody, kde se všichni vesničané 
sešli u muziky. Zde se tancovalo a pilo mnohdy 
až do rána. 
Na Masopustní pondělí se potom konal
tzv. „mužovský bál“. Sem směli pouze ženatí 

muži a vdané ženy. Svobodným mládencům 
a děvčatům byl vstup zakázán. Hospodáři věřili, 
že jejich obilí či len budou tak vysoké, jak 
vysoko bude selka vyskakovat při tanci.1

.

6.ledna
až 

17.února 2021
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http://www.hlinecko.cz/menu_historie/kalendar/txt_masopust.htm


Odtroubením půlnoci však 
veškerá zábava končila. 
Začínala Popeleční středa 
a s ní i předvelikonoční postní 
období.

Nezbytnou součástí jídelníčku byly 
koblihy smažené na másle. Na stole 

ovšem nemohly chybět ani boží 
milosti, klobásy a slanina 

a pochopitelně pálenka.
Na Popeleční středu byly tradičně 

podávány mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem. Oběd už byl skromný.

velmi často to byla čočka s vejcem,
kousek sýra a chléb.

V chudších staveních potom pečené 
brambory nebo pouze vařená 

krupice.  

A co dělat, když je na masopust třeskutá 
zima? Vhod přijde teplá zhřívanice. 
Tato specialita, která se vyrábí z pálenky, 
koření (většinou hřebíčku a skořice), 
karamelizovaného cukru a másla, je 
oblíbená hlavně na Valašsku. Podává se 
nejen o slavnostních příležitostech.
A krásně zahřeje.

U každého stavení hudba 
zahrála dva až tři kousky. 
Maškary byly většinou 
odměňovány koblihami, vejci, 
uzeným masem, ale i obilím 
a penězi.
Masopust byl zakončen 
tradičním "pochováním basy“, 
které symbolizovalo na 40 dní 
konec tanečních a hudebních 
veselic.2

Tradiční pokrmy

ZHŘÍVANICE
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http://www.waldorf-brno.cz/skolni-casopis-96/svatky-98/masopust/
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Na válek dej 15 dkg hladké mouky; 3 ½ dkg 
másla rozdrob s moukou, přidej 3 ½ dkg cukru, 
3 žloutky, 2 lžíce kyselé smetany, 1 lžíci rumu, 
zpracuj vše v pěkné těsto a nechej ½ hodiny 
odpočinouti.

Boží milosti I.

Rozdrob na vále v 56 dkg mouky, 5 dkg 
čerstvého másla, udělej v mouce důlek, rozbij 
do něho 1 celé vejce a 1 žloutek, přidej 3 dkg 
tlučeného cukru, 2 lžíce bílého vína, trochu 
soli, 1 lžíci citronové šťávy a něco citronové 
kůry. Mlékem zadělej těsto tuhé jako na nudle,

Potom těsto rozválej a přelož několikrát jako 
máslové těsto, pak tence vyválej, asi jak hřbet 
nože silně a zoubkovaným kolečkem nakrájej 
řezy a dej do horkého sádla smažiti.
Usmažené boží milosti posyp skořicí a cukrem, 
dokud jsou teplé.

pak vyválej plást jako stéblo tlustě a kolečkem 
krájej čtverce.
Každý čtverec vprostřed prořízni kolečkem, aby 
se lépe smažil, nechej trochu oschnout, pak 
v rozpáleném sádle smaž a usmažené posyp 
vanilkovým cukrem.

Máte už svůj oblíbený recept na tradiční koblihy? Chcete-
li se nechat inspirovat, nahlédněte do čísla 3/2020 My50+.

Receptů na boží milosti je opravdu velmi mnoho. My jsme pro vás vybrali recepty 
opravdu tradiční, staré téměř 100 let.

Oba jsou z kuchařské knihy od Luisy Ondráčkové, která vyšla v roce 1928. 
Přinášíme je v původním znění, přesně tak, jak je autorka tehdy napsala.

Boží milosti II.

https://my50plus.cz/koupit-3-2020/
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@inbloom.cz

@fiorebytrangnguyen

@ bloomish.ro

INSTAGRAM TIPY
Únor je mimo jiné také oslavou svatého Valentýna. A květiny patří 

nejen k Valentýnu, ale především k ženě. Vybrali jsme proto pro Vás 
několik inspirativních účtů na Instagramu, abyste mohly v chladném 

zimním počasí trochu pookřát pohledem na tyhle krásky.

@ribbon_flowers

https://www.instagram.com/inbloom.cz/
https://www.instagram.com/fiorebytrangnguyen/
https://www.instagram.com/bloomish.ro/
https://www.instagram.com/ribbon_flowers/


MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

OBJEDNAT
27

VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ ZA VÝHODNOU CENU
NA 12 MĚSÍCŮ

(12 vydání)

708 Kč 590 Kč

Od ledna 2021 vychází každý měsíc! 

AKCE pla) do 20.února 2021

kód: UNOR21

https://my50plus.cz/na-12-mesicu/


TAJEMSTVÍ 
ŠATNÍKU

Všech možných rad na toto téma je všude dostatek. 
Některé kousky jsou doporučovány a jiné zase zatracovány. Jak se v tom všem vyznat?

Základním pravidlem, které můžete použít vždy, je jednoduchost a střídmost.
Střídmost ve vzorech, ve střihu, v doplňcích. Tady chybu určitě neuděláte.

Neznamená to, že bychom se měly oblékat jako šedé myšky. Barvy si klidně dopřejte, jen 
vybírejte ty, které ladí s vaším typem.

A klidně si občas dopřejte i nějaký módní výstřelek, ale základ svého šatníku sestavte 
jednoduše a tak, aby se jednotlivé kusy oblečení mohly vzájemně dobře kombinovat. 

Pokud si nevíte vůbec rady, doporučujeme poradit se s nějakou šikovnou stylistkou. Nebo se 
nechat inspirovat na Instagramu.  Tady najdete mnoho tipů žen nad 50, které mají styl 

a nebojí se ho ukázat. 

KDYŽ 
JSTE 50+
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JAK TEDY NA TO?
Existuje několik základních 
prvků, které můžete nosit 
prakticky v libovolné kombinaci.
V prvé řadě bychom chtěli říct, 
že seznam není dogma. Měl by 
být pouze orientační, protože 
každá jsme jedinečným 
originálem a tím pádem každé 
vyhovuje a sluší něco trochu 
jiného.
Nicméně, kdybychom to 
opravdu hodně zjednodušili, 
potom by seznam základních 
kousků mohl vypadat nějak 
takto:

dobře padnoucí džíny

košile  - základem je bílá, ale přidat 

můžete i jemné barevné odstíny

dobře padnoucí kalhoty s příměsí vlny 

úzká černá sukně v délce pod kolena

jednobarevná přiléhavá tílka – bílé, 

černé a tělové barvy vám udělají 

neskutečnou službu

černá krátká kožená nebo koženková 

bunda

jednobarevný svetřík na rozepínání

elegantní vypasované sako neutrální 

barvy

klasický trenčkot s dvouřadovým 

zapínáním (psali jsme o něm v prvním 

čísle ZDE)

jednoduché černé šaty

tenisky

elegantní lodičky na podpatku (výšku 

zvolte podle vašich možností)

@babsradtke

@seebymiriam @
st

yl
eb

ey
on

da
ge

@
sc

ho
ko

la
de

nj
ah

re

@schokoladenjahre
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https://my50plus.cz/objednat/koupit-1-2020/
https://www.instagram.com/babsradtke/
https://www.instagram.com/seebymiriam/
https://www.instagram.com/stylebeyondage/
https://www.instagram.com/schokoladenjahre/
https://www.instagram.com/schokoladenjahre/
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Někdy se můžete setkat 
s názorem, že džíny je patřičné 
nosit jen do určitého věku 
a potom se to už nehodí.  Ale 
popravdě - kdo to vymyslel? 
Proč by to nešlo? Naopak. 
Vypadají mladistvě. Když najdete 
střih, který vám padne jako ulitý, 

ZAČNĚTE PÁREM DOBŘE PADNOUCÍCH DŽÍN

Odkud přišly?
Levi Strauss, vynálezce 
proslulých kalhot, se narodil 
v bavorském Buttenheimu
v roce 1829. Levi měl tři starší 
bratry a tři starší sestry. Dva 
roky poté, co jeho otec v roce 
1846 podlehl tuberkulóze, Levi
a jeho sestry emigrovali 
do New Yorku. Zde už nějaký 
čas žili jejich dva starší bratři, 
kteří vlastnili velkoobchod se 
suchým zbožím s názvem 
„J. Strauss Brother & Co. “ 
Levi se brzy začal učit řemeslu. 
Když se na východ dostaly 
zprávy o kalifornské zlaté 
horečce, v roce 1853 Levi
odcestoval do San Franciska, 
aby získal nějaké jmění. Neměl 
v úmyslu zabývat se rýžováním 
zlata. Založil pod svým 
vlastním jménem velkoobchod 
se suchým zbožím a působil 
jako zástupce západního 
pobřeží rodinné newyorské 
firmy. Nakonec přejmenoval 
svou společnost na 
„Levi Strauss & Co.“
Kolem roku 1872 dostal dopis 
od jednoho ze svých zákazníků, 
Jacoba Davise. Byl krejčím 
z Reno v Nevadě. Ve svém 
dopise Davis popsal jedinečný 
způsob, jakým vyrábí kalhoty 
pro své zákazníky, a to pomocí 
nýtů v místech namáhání, aby 
byly pevnější. Davis chtěl tento 
nový nápad patentovat, ale 
potřeboval obchodního 
partnera, aby tuto myšlenku 
rozběhl. Levi byl tímto 
nápadem nadšený. Patent byl 
udělen Jacobovi Davisovi a 
Levi Strauss & Company
20. května 1873 - a modré 
džíny se narodily.
Zdroj: www.levistrauss.com

už je nesundáte. Jsou praktické, 
jsou pohodlné, jsou elegantní i 
sexy, když je doplníte 
patřičnými kousky ze svého 
šatníku nemůžete udělat chybu.
Tak směle do toho! Džíny zde 
jsou a vždy budou přesně pro 
vás.

DŽÍNY (JEANS)– z francouzského označení pro barvivo, 
které se k barvení kalhot používalo; bleu de Gênes = 
janovská modř

TEXASKY – název odvozen od texaských kovbojů, kteří 
měli tyto kalhoty v oblibě  v době kolem 1.světové války

RIFLE – název vznikl podle italské značky, vyrábějící  
oblečení z denimu. V roce 1968 se stává první značkou, 
která legálně vstoupila do Československa 
prostřednictvím podniku Tuzex.

JEANS – DŽÍNY – TEXASKY - RIFLE

http://www.levistrauss.com/


SKINNY
Velmi úzký střih džínů. Není třeba se ho bát, 
protože ve vhodně zvoleném provedení dokáže 
opticky prodloužit postavu a zeštíhlit nohy. 
Doporučujeme je pořídit v tmavě modré nebo 
černé barvě. V kombinaci s tunikou nebo 
dlouhým svetrem mohou tyto džíny posloužit 
jako náhrada legín. Skinny by měly dokonale 
obepínat postavu. Abyste se v nich cítily 
pohodlně, vybírejte materiál s příměsí elastanu. 

SLIM
Tento střih džín se nachází někde mezi stříhy
skinny a straight. Nejsou tak úzké jako 
SKINNY a od kolen směrem dolů se mírně 
zužují, ale ne natolik, abyste měli lýtka zcela 
obtažená. Jsou ideální pro ty z vás, které nemají 
rády moc obepnuté kalhoty, ale přesto chtějí 
vypadat štíhle.

STRAIGHT
K nejpraktičtějším střihům, a také nejvíce 
oblíbeným, patří střih  straight. Vyznačuje se 
rovnými nohavicemi, a sluší všem typům 
postavy. Je to dokonale nadčasová varianta 
džínových kalhot. Tento střih se také dá skvěle 
kombinovat jak se sportovními prvky, tak 
i s těmi elegantními.  

Velmi mladistvou variantou jsou poslední dobou 
oblíbené džíny střihu boyfriend. Někdy jsou 
označovány také jako girlfriend. 
Kalhoty mají snížený sed. Doporučujeme 
nohavice ohrnout těsně nad kotníky, aby vám 
nezkracovaly nohy. Pokud jde o velikost měly 
by být spíše volnější. 
Ke sportovnímu outfitu zvolte ke kalhotám 
tenisky a chcete-li eleganci, potom zkuste 
jednoduché lodičky na podpatku.

BOYFRIEND BOOTCUT
Velmi pěkně tvaruje postavu také střih bootcut. 
Tyto kalhoty jsou od kolen směrem dolů mírně 
rozšířené a velmi pěkně vyvažují širší stehna 
nebo boky. Podobají se takzvaným zvonovým 
kalhotám, které známe z osmdesátých let, ale 
nejsou dole tak široké. Velmi lichotí postavě.

Střih  zkrácený nad kotníky S roztřepenými 
okraji ovládl před pár lety ulice. Tento typ 
kalhot velmi dobře vypadá v kombinaci 
s lodičkami nebo kotníkovými botami. Působí 
velmi mladistvě a vaše nohy budou vypadat 
o kousek delší.

Pamatujete staré dobré „mrkváče“? Kalhoty 
s vysokým pasem, které byly širší přes boky 
a velmi velmi pohodlné. V poslední letech se 
těší velké oblibě obzvláště u mladé generace. 
Jsou velmi pohodlné, ale nepříliš lichotí postavě. 
Proto je jejich nákup na zvážení.

CROPPED JEANS MOM JEANS

Stává se vám, že přijdete do obchodu 
a v rozpacích stojíte před velkým regálem, kde 
jsou vyložené všechny džíny označené cizími 
názvy? A nevíte, které si vzít do kabinky? 
Připravili jsme pro vás malý přehled těch 
nejzákladnějších typů a střihů, které se 
v obchodní síti objevují. Některé jsou  více 
pohodlné a některé zase více chic. 
Záleží na vás, které volbě dáte přednost.

TYPOLOGIE DŽÍN
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Popusťte uzdu své fantazii a představte si sytě modrou večerní oblohu s prvními 
hvězdami. Nebo jasně azurovou oblohu letního dne, také chrpově modrou, 

nad špičkami velehor, či zelenkavý horizont chvilinku před  ranním rozbřeskem. 
Ve všech těch variantách je lazurit nebeský kámen, jak ho před tisíciletími 
nazvali staří Egypťané. Od těch dob uběhlo mnoho času, ale obliba a obdiv 

k modrému kameni zůstává.

LAPIS LAZULI 

Foto: Pixabay



Největší naleziště

Afganistán - Badachšan – Koksha Valley
Rusko – Bajkal (současně s ním se zde 
nacházejí také velká naleziště pyritu)
Chile - provincie Coquimbo (světle modrý 
až zelenomodrý odstín; je tady považován 
za národní kámen)

Lazurit – Lapis lazuli
Je na místě vysvětlit tak trochu oba názvy. Sama 
jsem v tom měla zmatek. Naštěstí jsou kolem mě 
vzdělaní lidé v oboru mineralogie, geologie 
a rádi poradí. 
Lazurit je čistý modrý minerál a lapis lazuli je 
takový mix, kde základ je lazurit s příměsí pyritu, 
nebo kalcitu, sodalitu, augitu…..Latinský název 
je odvozen z perského slova modrý kámen.
Čím tmavší a třpytivější kámen, tím je jeho cena 
vyšší a materiál žádanější.

Přeneste se se mnou do malé, boční uličky, kde si 
jedna šperkařka se svou dcerou otevřely svůj 
první krámek v Praze. Vyzdobily ho, načančaly
a čekaly a čekaly… na své první zákazníky. 
Předpokládaly, že když je město tak veliké 
a chodí v něm tak moc lidí, že k nim také zavítají. 
Nevěděly, že malé boční ulice mají sice své 
kouzlo, ale málokdo v nich chodí, a už vůbec 
nikdo neví o jejich krámku. Ostrůvku, uprostřed 
všech těch vysokých věží a krásných starých 
domů.

Až jednou, v horkém létě vplula do chladivého 
prostoru mezi vitríny se šperky blondýnka. 
Rozesmátá, zářivá, a vy tak nějak víte, že je tu 
správně. Za ty roky praxe a kontaktu s lidmi 
poznám, komu kameny přirostly k srdci, kdo je 
možná teprve objevuje a koho nechávají 
chladným.
Tato dívka, na prahu svého ženství, najisto 
věděla, že jí kameny budou doprovázet celý život. 
Očima důkladně prohlížela vystavené kousky. 
Až velmi často se vracela k vitrínce plné těch 
modrých. „Odvahu, do toho, vyzkoušejte, co Vás 
oslovilo,“ pomyslela jsem si v duchu. Tak trochu 
v rozpacích ukázala na srdíčko z lapisu lazuli. 
Krásné, temně modré a se spoustou zlatěnek. 
„Myslíte, že si holka sama sobě může koupit 
srdíčko?“ Otázka mě mírně rozhodila. A proč by 
nemohla? „Víte, plánuji s přítelem svatbu, on je 
nyní ve Státech, studuje filmařinu. Co by tomu 
řekl, že mám srdce, které mi nekoupil on?“ V ten 
okamžik jsem odpověděla: „A co by se stalo, 
kdybyste ho dostala jako dárek?“ Slečna 
nechápavě vykulila oči. „Já vám to srdíčko dám 
a jdu nám uvařit kávu a vy mi budete povídat, jak 
jste se ocitla v Čechách.“ Podle přízvuku bylo 
patrno, že žije v jiné zemi. 

Co možná nevíte

Lidstvu je znám již 7000 let..

Obdivovali ho už staří Egypťané. 

Byl také použit k dozdobení 
zlaté posmrtné masky Tutanchamona. 

Nejvýznamnějším objektem jsou 
lazuritové sloupy v Izakijevském
chrámu v St. Petersburgu. INFO

Dnes se s ním můžeme kromě šperků 
setkat také v interiérech luxusních sídel, 
jako obložení stěn a vybavení koupelen.

To kameny umí. Umí navazovat přátelství, mnoho  
na vás prozradí. Lidé, kteří se vidí poprvé, byť 
krátce, mají najednou pocit, že se znají už léta, že 
si s vámi mohou otevřeně povídat.

Foto: Pixabay
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Opatřit opravdu kvalitní lapis lazuli a k tomu 
za přijatelnou cenu, není až tak jednoduché. Nám to 
ale do cesty chodí, tak nějak samo. Další ročník 
mineralogické burzy v Sainte Marie aux Mines, byl 
doprovázen zoufalým hledáním ubytování, které by 
bylo v přijatelné vzdálenosti od tohoto města. Štěstí 
se na nás usmálo. Někdo odřekl velký 5-ti lůžkový 
pokoj v soukromém penzionu, necelých 10 km 
od burzy.
Pro náš čtyřčlenný tým, výhradně dámský, to byla 
ideální velikost.  A super vybavená kuchyň, ta je 
po takovém vyčerpávajícím, nákupním maratonu 
důležitá. Během cíleného pobíhání po burze, kde 
musíte využít každou chvilku pro nákup a objevení 
nových kamenů, není čas zastavit se na oběd. 
To řešíme ubrouskovou svačinou. 

Lapis lazuli podporuje intuici a vnitřní vidění. 
Pomáhá při meditacích. Považuje se za kámen, 
který má příznivé účinky na oblast hrdla. 
Uklidňuje hlasivky, harmonizuje štítnou žlázu 
a pomáhá se záněty hrdla různého původu. 
Jeho léčivé účinky ocení i lidé s poruchami 
dýchacího systému. Lapis lazuli je kamenem, 
který dokáže účinně chránit před psychickými 
útoky všeho druhu. Blokuje negativní energii.
Nejen že navozuje vnitřní klid a mír, ale býval 
v dávných dobách používán jako ochranný 
kámen pro malé děti, které se díky němu cítily 
bezpečně. 
Podporuje radost, odvahu, lásku, poctivost
a kreativitu. Upevňuje mezilidské vztahy. 
Zlepšuje komunikaci, podporuje osobní růst.

Tou milou slečnou byla praneteř držitele 
filmových Oskarů a světových ocenění, pana 
režiséra Miloše Formana. Její dědeček Pavel 
Forman, bratr Miloše, byl malíř a se svou 
rodinou se odstěhoval do Austrálie. Tam se 
v další generaci narodila Matisse. Je krásné, 
že čeština, rodný jazyk předků, nezmizel 
z jejího života. 
Tak odjelo srdíčko z lapisu lazuli do Austrálie, 
ale se mnou zůstalo navždy, zaznamenané 
v mém srdci spolu s Matisse.
Krámek jsme v boční uličce opustily, 
přestěhovaly se na rušnou ulici, ale tu 
atmosféru, co umí vytvořit kameny, tu jsme 
vzaly sebou. Slečna se opravdu provdala 
a svatba byla, kde jinde, než na rodinném  
Penzionu RUT 1926 Formanovi.

I lapis lazuli je kámen, o který je třeba se 
pravidelně a poctivě starat. Je dobré, 
jej čas od času opláchnout pod tekoucí 
vodou, která je vlažná. Vodu nechte proudit 
na kámen několik minut, a potom kámen 
důkladně osušte. Nabíjí se na měsíčním 
světle, tedy během noci. Ideálně společně
s křišťálem.

EZOTERIKA

ČIŠTĚNÍ A NABÍJENÍ

Foto: Kateřina Brunclíková

Foto: Marcel Vaněk
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O to příjemnější je, usadit se v podvečer 
v chládku na zahrádce u penzionu. Povečeřet 
francouzské specialitky, hlavně sýry a paštičky, 
zapít francouzským vínem. Aby ne, jsme 
ve vinařské oblasti Colmar v Alsasku. 
Máme společnost, mladého pohledného, a tak 
trochu nesmělého mladíka. Naše děvčata, 
s českou pohostinností, okamžitě nabídnou 
sklenku vína nebo české pivko. Jsou 
s poděkováním odmítnuté. Stačí pohár s vodou. 
Lehký údiv. Po chvilce anglické konverzace, se 
dozvídáme, že mladíkova rodina vlastní část 
naleziště lapisu lazuli v Afganistánu a mají 
na burze svůj stánek. Slovo dalo slovo a my už 
v tu chvíli víme, že letošní nákup bude stát 
za to. Zároveň také rozumíme tomu, proč mladý 
muž odmítl alkohol. S otevřenými ústy 
posloucháme jeho povídání o modrém 
drahokamu. Jak dodali velké kusy jednomu 
šejkovi na stavbu soukromého parkoviště. Jak 
se dělá business v poušti, nedaleko amerického, 
arizonského Tusconu. Zde probíhají životní 
obchody a začátečník tam nemá sebemenší 
šanci. Ale jsou to opravdoví obchodníci, váží si 
každého, i malého odběratele. A že my malými 
jsme. Druhý den se o nás skvěle postarali. 
Včetně volné vstupenky.
Slunce zapadá a obloha se pomyslně mění 
v lapis. Je to velké parkoviště pro vycházející 
hvězdy,. Pro auta je ho věčná škoda. Kameny se 
nemá plýtvat, vlastně ničím, co je darem této 
země.
Zavírám modrou krabičku - šperkovnici a v ní 
končí náš druhý únorový příběh.  

Šperky z lapisu nevystavujeme zbytečně 
prostředí, kde by se mohly dotýkat ostrých ploch 
a předmětů. Pozor na zipy a ozdobné knoflíky. 
Tím, že je to poměrně měkký materiál, došlo 
by k poškrábání povrchu kamene.

U prstenů to platí dvojnásob. Zde je potřeba 
chránit je také před vlivem chemických 
přípravků, mýdel, pracích a úklidových 
prostředků. To, že má mít, každý šperk své místo 
na uložení, platí v případě lapisu lazuli 
dvojnásobně. Opravdu to dodržujte a bude vás 
za to po léta doprovázet a zdobit svou 
nekonečnou modrou krásou.

Lazuritový prášek se ve směsi s voskem a olejem používal 
jako barvivo – ultramarin.
Bylo velmi drahé – kupovalo se za cenu zlata. Barva 
nebledla ani na slunci, odolávala ohni i vlhku.

Text: Štěpánka Kurfiřtová,
majitelka Šperky STEFANY®,
www.stefany-sperky.cz
Foto šperky: Marcel Vaněk

PÉČE O ŠPERKY

Foto: Kateřina Brunclíková
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“Moje cesta k řemeslům začala na mateřské
dovolené, i když základ jsem dostala už jako malá
v rodině. Pletlo se , šilo, vyšívalo – jak to bylo dříve
obvyklé. Maminka, tety i babičky byly v tomto velmi
šikovné. Návrat do zaměstnání po mateřské byl pak
už jen nakrátko. Otevřela jsem svůj první obchod
s oděvními originály a doplňky. Od té doby jsem se
naučila základům několika textilních řemesel –
paličkování, síťování, krosienky, barvení a tisku
na textil.Zvítězilo ruční tkaní a malba na hedvábí.
Tomu se věnuji už dvacet let.”

Ráda chodím sama ven. Zastavím se a dívám, 
dotknu se kůry stromu, květin, prohlížím si
zákoutí u rybníka . Fotím si, co mě zaujme. Tak
vznikla třeba oblíbená série plédů Ve větvích bříz, 
inspirovaná fotografií šumavského stromu. Měla
jsem po ruce škálu černobílých přízí s různými
strukturami. Jejich kombinací v osnově a útku
vznikla tkanina, která mi březovou kůru
na pohled připomínala.
Série lehkých bavlněných šál s námořnickou
tématikou, v barevnosti modrá-bílá, s kapkou
červené, vznikla po dovolené u moře. Podle
fotografie mořské hladiny s červenou bójí.
Pamět obrazu a doteku se tak spojí s hmotným
materiálem, to je moje inspirace.

Když jsem nedávno objevila vaše přehozy
a tkané výrobky, zaujala mě jejich barevnost 
a veliké množství různých struktur. Vím, že
vaší inspirací je především příroda. Jak taková  
inspirace funguje v praxi? 

Máte svoji oblíbenou barevnou kombinaci, 
kterou požíváte častěji než ostatní? 

Mám ráda výrazné kombinace barev, které
v ploše velkých šál poutají pozornost. Musím si
dávat pozor, aby všude nebyla fialová a modrá, 
moje oblíbené. K práci s tóny béžové se musím
přemlouvat.
Z takových odstínů necítím žádnou energii.

Kreativní 
kávička

Ruční tkaní
Petra Brázová
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Vaše ručně zpracované příze jsou nádherné. Líbí
se mi především jejich nestejnoměrnost, co se 
týká barevnosti, ale i struktury, která potom 
na hotovém výrobku vytváří krásné efekty. 
Jak dlouho trvá, než si připravíte materiál
na jeden výrobek? 

Celý proces začíná přípravou jemného rouna
merino, které je přírodní, nebarvené. Obarvím ho 
na několik odstínů. Mám už vyzkoušené
a oblíbené barvy na vlnu, které dávají krásné
odstíny, nepouští a neblednou.  Po usušení je
potřeba rouno na česací desce načechrat, mohu
také přidat další vlákna. Například hedvábí pro
ještě větší jemnost. Rouno se sčeše do ruliček –
česanců - a ty jsou už připravené k předení. 
Upředenou nit pak většinou spojuji do dvounitky, 
abych dosáhla zajímavých struktur. Takže předení
je vlastně dvojí. Nakonec se příze musí navinout
do přadena, které je potřeba kvůli ustálení příze
vyprat. A na závěr převinout zpět na klubko, 
teprve pak je možné začít tkát nebo plést. Celý
proces výroby sta gramů ručně předené příze
může trvat až šest hodin, bez započítání doby, 
kdy se suší.

Co vás baví víc - hledání inspirace a proces 
přípravy materiálu nebo samotné tkaní 
a tvorba výrobku? 

Nejzábavnější je nakupovat materiál. Adrenalin
je, objednat si ze země za mořem, sledovat jak
balík hladce putuje Evropou a pak se zasekne
na depu v Čechách. Třeba proto, že se kurýrovi
nechtělo vystoupit z auta a zazvonit na zvonek
u domu. (smích)
Příprava osnovy na tkaní je záležitost
zdlouhavá a ne moc zábavná. Přitom na ní
záleží úspěch další práce. Špatně připravená
osnova může celou další práci znehodnotit. 
Samotné tkaní je pak už odměna, dárek.
Nejmilejší chvíle je odmotání šály ze stavu
a první pohled na to, jak vypadá celek. Při
ručním tkaní totiž vidíte jen kousek práce. Ten,
co se zrovna tvoří, protože se látka navíjí
na válec a tím se schovává. Pokud pletete svetr, 
můžete si svoji práci kdykoli prohlédnou
a zhodnotit. U tkaní to tak dobře nejde.

Ve své práci využíváte přízi, kterou si 
zpracováváte sama. Pracujete pouze s ní nebo 
zapojujete i jiné materiály? 

Ručně barvenou a předenou přízi používám
většinou jen pro kontrast. Na pár řad. Myslím, že
tak lépe vynikne. Komerční příze se s mojí
originální, předenou na kolovrátku, hezky
doplňuje. Vznikají tak kombinace vzorů a barev, 
které se jinde neopakují.



Je nějaký materiál, se kterým se vám pracuje 
lépe a naopak, který vás dokáže potrápit? 

Za roky práce s přízí mi prošly rukama už stovky
kilogramů přízí z celého světa. Stačí mi, přečíst si
etiketu na klubku a už vím, jestli je to to pravé, co
se hodí na tkaní. Tkám většinou šály a plédy, 
které se dotýkají citlivé kůže na krku, a tak
vybírám ty nejpříjemnější. Nejlépe se mi pracuje
s hedvábím, které však zároveň dělá největší
potíže. Nit je slabá a klouzavá. Ale výsledek za tu 
práci stojí. Těším se také na přízi s obsahem
zeleného čaje, ananasu nebo růží.To je plán
na příští měsíce.

Petro, když se podívám na vaše výrobky, 
první co mě napadne, je měkkost, hřejivost
a harmonie. Vaše šály a přehozy vypadají
nádherně. A každý je originál. Já být na 
vašem místě, asi bych se těžko loučila s 
většinou z nich. Kolik jich máte ve své
skříni vy?

Ve své skříni mám jen dva kousky. Jeden
hedvábný sytě barevný západ slunce
na černém podkladu. Druhý je velký zimní
teplý pléd v jemných fialkových a růžových
odstínech. Takový záhon kvetoucích
levandulí na ramenou.
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@artsilka

https://www.facebook.com/artsilka/?ref=page_internal


Chladné počasí, které nyní vládne venku, dává naší pokožce pořádně zabrat. Proto 
je dobré exponovaná místa, která nechráníme teplým oděvem, chránit jinými 

dostupnými prostředky. Na pokožku obličeje obvykle nanášíme ochranné krémy 
a případně i make-up. O něco hůře už jsou na tom naše ruce.

Málokdy si bereme rukavice, pokud zrovna není třeskutý mráz. Ale i teplota 
kolem nuly nebo lehce nad, dokáže naše ruce pořádně potrápit. 

PÉČE O RUCE
když venku fičí
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Nyní naše ruce procházejí ještě další velkou 
zátěží. Už je neohrožuje jen chlad a chemické 
prostředky při mytí nádobí. Přidalo se také jejich 
intenzivnější mytí a mnohonásobně častější 
používání dezinfekčních roztoků. Když jsme se 
v redakci podívali na ty naše, museli jsme uznat, 
že je čas některé věci si připomenout.
A pokud jste byly zvyklé, čas od času si 
v kosmetickém salónu dopřát parafínový zábal, 
tak teď jste ochuzené i o tento druh péče. 
Tedy vzhůru do boje… zapojme všechny 
dostupné prostředky a dopřejme svým rukám 
pořádnou péči, kterou si zaslouží.

www.mokoshop.cz

Regenerační balzám 
Jemné ruce BIO (30 ml)
Balzám na bázi mangového másla 
s příměsí blahodárných olejů. 
Po mytí rukou vmasírujte 
do navlhčené pokožky. Oceníte jej 
převážně teď, v zimních měsících,
Cena: 229 Kč

Krém na ruce Sněhová vločka (30ml)
Naprosto luxusní výbava do zimního počasí. 
Díky obsahu aktivní látky antarcticine
zamezuje ztrátám vody z pokožky, omezuje 
začervenání při střídání teplot a zanechává 
jemnou ochrannou vrstvu.
Cena: 209 Kč
havlikovaapoteka.cz

Hydratační gelové rukavice
Vnitřní strana rukavic je potažena 

vyživujícím gelem obsahujícím avokádový olej, 
olivový olej, minerální olej, jojobový olej, olej 
z jader hroznů, řepkový olej a olej ze sójových 

bobů. Rukavice změkčují suché ruce a pomáhají 
hojit popraskanou kůži. 

Rukavice vystačí min. na 50 použití.
Cena: 449 Kč

www.zdravibezchemie.cz

Discovery Kit - Fabulous Hands
od Margaret Dabbs London
Sada péče o ruce obsahuje: 50 ml výživné 
mýdlo, 50 ml hydratační lotion, 30 ml peeling, 
30 ml antibakteriální gel.
Cena: 1490 Kč

www.fann.cz

Iroha Repair Peach
Jednorázová regenerační 
a hydratační maska na ruce 
a nehty. Pokožku vyživuje 
a zabraňuje vysychání.
Cena: 122 Kč
www.noKno.cz

Noste rukavice, i když je teplota lehce nad nulou.

Při my; rukou dejte přednost vlažné vodě 
před horkou.

Při my; a vy;rání chraňte ruce gumovými 
rukavicemi.

Pořiďte si do kabelky kvalitní krém na ruce 
a používejte ho několikrát denně.
Jednou týdně své ruce hýčkejte a dopřejte jim 
jemný peeling a regenerační masku.

Čas od času si udělejte čas také na příjemnou 
masáž rukou.

JEDNODUCHÉ ŠESTERO PRO KRÁSNÉ RUCE

Sada Saténové ruce 
White Tea & Citrus
Tato péče obnovuje a omlazuje 
vzhled rukou. Ruce zůstávají 
saténově hladké a pružné, hrubá 
a suchá místa jsou vyhlazena 
a pokožka je zklidněná.
Cena: 1 195 Kč
www.marykay.cz

ZIMA – VODA – MÝDLO – DEZINFEKCE 

TIP 
REDAKCE

https://www.mokoshop.cz/Regeneracni-balzam-Jemne-ruce-BIO-30-ml-d564.htm
https://havlikovaapoteka.cz/cs/herbar/clanek/antarcticine?page_type=post
https://havlikovaapoteka.cz/cs/zimni-pece/snehova-vlocka-na-ruce-30-ml.html
https://www.zdravibezchemie.cz/pece-o-telo/214-1272-nove-hydratacni-rukavice-se-7-prirodnimi-oleji-811100011366.html
https://www.fann.cz/produkty/telo/na-ruce-a-nohy/discovery-kit-fabulous-hands/5150/9571?gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sffpyyQyOx0toM5HPFJIgvX6SI37epdVY02avSkbQCK3mSdm8v83HQBoCkuoQAvD_BwE
https://www.notino.cz/iroha/repair-peach-maska-na-ruce-a-nehty/p-11590514/?gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfemqwH5NMBsNTYnaOqDz9XTml3PfLCbSBGo11hhUZMeGe02Q-1SWZxoCcz0QAvD_BwE
https://www.marykay.cz/cs-cz/products/body-and-sun/concern/hand-care/satin-hands-pampering-set-300529


hEps://www.skiarealy-sjezdovky.cz

KDYŽ MILUJETE 

LYŽOVÁNÍ
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Lyžařská střediska se spolu se zbytkem světa 
musela adaptovat na podmínky pandemie a 

pokud se dočkáme jejich provozu, rozhodně to 
nebude stejné, jako dříve. Proto věnujete 

pozornost aktuálním podmínkám 
a opatřením a užijte si bílé svahy 

tak nějak po novu. 

„Ta$, už mě to sáňkování 
nebaví.”

„Ale synu, jsi na čerstvém 
vzduchu, nenaříkej a táhni mě 

zase nahoru!”
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V letošní sezoně si užijeme spíše 
jednodenní lyžování. Proto je 
důležitější než dřív znát aktuální 
podmínky pro provoz středisek. Aby 
se vám nestalo, že po dlouhé cestě 
přijde zklamání ve formě zavřeného 
areálu. Než začnete balit lyžařské 
vybavení, doporučujeme navštívit 
některý z informačních portálů 
a zjistit co nejvíce informací. 
Jedním z nejkompletnějších je 
ski-mapa.cz. 

Najdete zde více jak 400 ski areálů 
a sjezdovek. Nezaměřují se pouze 
na ty velké, ale najdete tady informace 
i o těch malých soukromých. 
Pro vyhledání slouží přehledná 
interaktivní mapa hned na úvodní 
stránce.

Portál OnTheSnow.cz přináší informace 
o lyžařských střediscích nejen v České 
republice, ale na celém světě. Najdete 
zde řadu informací o víc než 2200 
lyžařských střediscích, sněhové 
zpravodajství, webkamery, ceny skipasů 
i počasí.

Pokud se tedy chystáte brázdit svahy 
za hranicemi, na tomto místě najdete vše 
potřebné. 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo přehlednou 
tabulku jednotlivých opatření souvisejících se 
systémem PES, speciálně upravujících 
podmínky lyžařských areálů.

Stáhnout si ji můžete zde:

STÁHNOUT TABULKU

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

Lyžařský instruktor: 
„A nezapomeňte, milí žáci, že strom je lépe 

objíždět současně pouze z jedné strany.”

https://www.skiarealy-sjezdovky.cz/
https://www.onthesnow.cz/novinky/a/637601/covid-19-spust%25C3%25AD-se-vleky-v-%C4%8Desk%C3%BDch-skiare%C3%A1lech-na-p%C5%99elomu-ledna-a-%C3%BAnora
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_skiarealy_final_17122020.pdf
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Volá paní Novákové její sestra: 
„Kolik tam máte nového sněhu?”
„Deset cenRmetrů.”
„A starého?”
„Toho mám po krk!”

Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v 
tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, 
deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a 
náhradní kolo... No, vypadal jsem ráno v autobuse 
jako pitomec...”

„A pak že se v té kalamitě nedá lyžovat!” 
spokojeně se ušklíbl lyžař a narazil do špičky 
smrku.

LYŽOVÁNÍ NA BĚŽKÁCH
Pro vyznavačky běžkařského sportu je letošní sezóna 
mnohem příznivější. Snad kromě toho, že se po cestě 
nemůžete zastavit v hospůdce na něco dobrého, 
se omezení tohoto sportu víceméně nedotýkají. 
Je tedy čas vytáhnout odložené běžky ze sklepa, trochu 
je oprášit a vyrazit. 
Jak na tom jsou aktuálně běžkařské tratě se  dozvíte na 
portálu kamzasnehem.cz. Přesné informace, fotografie 
tratí a odkazy na některé běžkařské okruhy, to je přesně 
to, co se vám bude hodit.
Budete-li chtít vyzkoušet oba druhy lyží, najdete i tady 
základní informace o stavech sjezdovek a množství 
sněhu v českých střediscích.

Pevně věříme, že si ještě všichni 
stihneme české hory užít jak se 
patří. 

https://www.kamzasnehem.cz/
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App Store

Horská záchranná služba

Google Play

Google Play

Google Play

App Store

App Store

App Store

Snow Reporter

iSKI Czech - Ski & Tracking

Google Play

Google Play

App Store

Google Play

App Store

APLIKACE
pro milovnice lyžování

Letos nás zima za;m obdarovává dostatečnou sněhovou nadílkou. A tak není divu, 
že myšlenky o upravených sjezdových svazích, horském ovzduší a příjemném 
posezení u horké gulášovky přichází jaksi mimoděk. 
Pro vaše pohodové chvíle na horách jsme vybrali několik prakRckých aplikací. 
Prozradí vám, jaká je aktuální situace, ale také pomůže sehnat celou partu 
dohromady nebo přinese zábavu ve formě soutěží v brázdění svahů. Pro případ 
nouze doporučujeme nainstalovat také tu od horské služby. 

Aplikace iSKI je zdrojem všech informací pro dokonalý lyžařský den: 
digitální lyžařská mapa, předpověď počasí, sněhová předpověď, živé 
kamery z hor. Nechybí ani GPS tracker pro záznam vaší lyžařské akKvity 
na sjezdovkách.

Kromě základních faktorů, které lyžování ovlivňují, jako jsou sníh a 
počasí, sleduje i akce, při kterých je lyžování dostupnější – zejména 
nabídku webu skipasomat.cz

Bergfex/Ski
Nabízí podrobné informace o všech lyžařských střediscích v Rakousku, 
Švýcarsku, Itálii, Francii, Německu, Slovinsku, Polsku, České republice, 
Slovensku a Chorvatsku zahrnující aktuální sněhové zpravodajství, počasí, 
webové kamery, lyžařské mapy, ubytování a mnoho dalšího.

Jste vášnivá lyžařka apokořitelka rekordů? Potom aplikace Ski Tracks je 
pro vás to pravé. Zaznamenávejte celý svůj den na svazích bez 
nutnosK mobilních dat  a porovnejte své horské zážitky se svými 
přáteli, od úplných začátečníků po zkušené profesionály.

Ski Tracks

Find My Friends
Jezdíte na hory s partou kamarádek nebo rodinou a každý by chtěl 
vyrazit na jiný svah? S touto aplikací neztra[te přehled o tom, kde se 
kdo nachází. Přes aplikaci se také můžete domluvit, ve které hospůdce 
si dáte sraz.

V případě nouze s aplikací Horská záchranná služba si privoláte pomoc 
jediným tlačítkem. Sdílení své  polohy se záchranáři, přehled o 
aktuálním počasí, výstrahách a terénu. Aplikace funguje na území 
Slovenska, Čech a Rakouska.

Přejeme příjemné a pohodové lyžování!

https://apps.apple.com/cz/app/horsk%C3%A1-z%C3%A1chrann%C3%A1-slu%C5%BEba/id1519456092%3Fl=sk
https://play.google.com/store/apps/details?id=intermaps.iskiczech&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.snow.reporter
https://play.google.com/store/apps/details?id=hzs.sk.hzs&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/bergfex-ski/id744189889?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/iski-czech/id410027850
https://apps.apple.com/cz/app/id952196688
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bergfex.mobile.android&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corecoders.skitracks&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ski-tracks/id365724094
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.synchronise.findfriends&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/find-my-friends/id466122094


ČERVENÁ
ŘEPA



BUDETE POTŘEBOVAT
6 ks červené řepy střední velikosR
2 ks červené cibule 
4 celé stroužky česneku
1-2 lžíce olivového oleje 
1 lžička mořské soli 
1 polévková lžíce balzamikového octa 750ml 
zeleninového vývaru 

NA OZDOBU
kokosový krém nebo creme fraiche
lístky máty
lněná, chia a dýňová semínka 

JAK NA TO
1/ Troubu předehřejte na 180 ° C / plyn 4. Oloupejte a nakrájejte červenou řepu a cibuli 
na kousky a přidejte na pekáč s celými neloupanými stroužky česneku. Pokapejte 
olivovým olejem, osolte. Pečte 20-30 minut, dokud červená řepa nezměkne. 
2/ Pečený česnek oloupejte a přidejte do pánve spolu s červenou řepou, cibulí, vývarem 
a octem.  Přiveďte k varu a vařte 5 minut. 
3/ Sejměte pánev z ohně a míchejte směs tyčovým mixérem nebo v mixéru umixujte 
do hladka. Vraťte na střední plamen a vařte dalších 10 minut. 
4/ Nalijte do misek, ozdobte kokosovým krémem, lístky máty a semínky. 

JARNÍ DETOXIKAČNÍ POLÉVKA Z ČERVENÉ ŘEPY
S MÁTOU A SEMÍNKY



BUDETE POTŘEBOVAT
2 lžíce olivového oleje 
1 čajová lžička semen fenyklu
1 červená cibule, jemně nasekaná 
3 velké stroužky česneku
185 g  vařené quinoa
2 syrové červené řepy, oloupané a nastrouhané 
90 g pohankové mouky 
1/4 šálku kopru
1 lžíce obilné hořčice 
2 mletého lněného semínka
sůl

JAK NA TO
1 /Na střední pánvi zahřejte 1 lžíci olivového oleje. Přidejte fenyklová semínka, cibuli 
a česnek a nechte cibuli zkaramelizovat. 
2/ Vložte směs do velké mísy. Přidejte do misky quinoa, červenou řepu, pohankovou 
mouku, kopr, hořčici, lněnou moučku a sůl. Dobře promíchejte.. 3/ Ze směsi vytvarujte 
hamburgery přibližně stejné velikosR.
4/ Čistou pánev rozehřejte a na oleji pečte hamburgery na nízkou teplotu přibližně 10-12 
minut z každé strany do zlatova. Na dotek by měly být zcela suché. 
5/ Hotové servírujte buď jako hamburger v housce se zeleninou a salsou nebo klasicky 
jako karbanátky s bramborovou kaší. 48

HAMBURGERY Z ČERVENÉ ŘEPY S QUINOOU  
A ČERSTVÝMI BYLINKAMI 
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VEGETARIÁNSKÁ VARIANTA PEČENĚ WELLINGTON 
Z ČERVENÉ ŘEPY A MÁSLOVÉ DÝNĚ



BUDETE POTŘEBOVAT
1 x 500g listového těst 
5 ks syrové červené řepy
1 tyčinka skořice 
2 lžičky kmínu 
1 velký máslová dýně, oloupaná a nakrájená na 2–3 cm kostky 
2 stroužky česneku 
2 lžíce olivového oleje
1 lžička pasty harissa
1 lžička směsi koření ras el hanout 
1 balení listové petrželky
3 velké žloutky + 1 lžička vody 

JAK NA TO
1/Lehce poprašte pracovní plochu moukou a vyválejte lístkové těsto na obdélník 40 cm x 30 cm; 
dejte na chvíli odpočinout do chladna na velkém plechu vyloženém papírem na pečení. 
Vložte červenou řepu do osolené vody se skořicí a kmínem. Přiveďte k varu, přikryjte a jemně duste 
asi 50-60 minut. Dokud nezměkne. Za;mco se červená řepa vaří, předehřejte troubu na 220 ° C. 
Do pekáče dejte na kosRčky nakrájené dýně a stroužky česneku s olivovým olejem, posypte solí. 
Troubu stáhněte na 200 ° C a pečte asi 30 minut, dokud nezměknou. Občas směs promíchejte, aby 
se rovnoměrně propekla. 
Vyjměte z trouby a nechte několik minut vychladnout. Dejte směs do kuchyňského robotu, přidejte 
pastou harissa, ras el hanout, petrželku a vše umixujte na hrubou pastu.  Přidejte koření a nechte 
vychladnout.

2/ Když je červená řepa uvařená, slijte  ji a nechte vychladnout. Potom ji oloupejte a odřízněte 
u každé červené řepy spodní část, aby mohly sedět rovně. Potom ještě seřízněte ze 2 stran, aby se 
mohly spojit do linie. Vezměte připravené rozválené a zchlazené těsto a důkladně potřete žloutkovou 
směsí. Rozprostřete třeRnu dýňové směsi na spodní třeRnu obdélníku a na okrajích ponechejte 2 cm 
mezeru. Posaďte červené řepy těsně k sobě do řady uprostřed této směsi tak, aby plochá základna 
směřovala nahoru (to bude dno, když je Wellington srolován). Zbývající dýňovou směs rovnoměrně 
rozetřete po řepě, aby byla úplně zakrytá a urovnejte ji rukama. Sbalte těsto do tvaru doutníku, 
směrem od sebe, aby spoj skončil ve spodní čásR Wellingtonu s 3cm přesahem (odstřihněte 
přebytek, který lze použít pro pozdější dekoraci).
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3/ Opatrně spojte oba boční konce a podle potřeby je ořízněte. Několika řezy nařízněte horní část 
po mírné úhlopříčce po celé délce Wellingtonu. Celé to potřete vaječným žloutkem a nechte 
30 minut chladit v lednici. Před vložení do trouby Wellington naposledy potřete vaječným žloutkem 
a posypte sezamem. Pečeme 50-55 minut na 200 ° C, dokud není těsto zlatohnědé a křupavé. 

https://vseokoreni.cz/recepty/ras-el-hanout


VLASTNÍ 
POKOJ

Vytvořte si pro sebe 
kouzelné zákoutí 

a naučte se 
relaxovat
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Není žádným tajemstvím, že zatímco moderní 
ženy pracují na své kariéře se stejným zápalem 
jako muži, po příchodu domů na ně ještě obvykle 
čeká spousta dalších povinností. Na rozdíl 
od našich mužských protějšků navíc často 
nedokážeme odpočívat. Neustále přemýšlíme 
nad tím, co je ještě potřeba udělat, věnujeme se 
našim nejbližším a pečujeme o jejich pohodlí 
a spokojenost.
Abychom ale byly schopné toto nasazení 
dlouhodobě udržet, nesmíme zapomínat samy 
na sebe. V životě totiž platí stejné pravidlo, které 
známe z bezpečnostní instruktáže v letadle: 
abychom dokázaly být pomocí a podporou pro 
ostatní, musíme nejdříve nasadit kyslíkovou 
masku samy sobě.

Vytvořit si pro sebe malý koutek, nebo ještě lépe 
celou místnost, ve které můžeme relaxovat, pečovat o 
sebe, pustit se do nového kreativního projektu nebo si 
třeba zacvičit, je přitom zásadní. Nic nás totiž ze 
zaběhlého koloběhu každodenních starostí nevytrhne 
lépe, než fyzická připomínka naší potřeby si 
odpočinout. Váš osobní prostor je tu pro vás. 
Trpělivě čeká, až si najdete chviličku. Stačí otevřít 
dveře a kouzelná atmosféra vašeho malého království 
vás vtáhne dovnitř ….

Nezapomínejte na sebe Mezi nejčastější situace, kdy ženy nad zařízením 
vlastního pokoje uvažují, patří stavba rodinného 
domu a odchod dětí do vlastního bydlení. 

Abyste si ale mohla vytvořit kousek prostoru jen pro 
vás, není třeba čekat až vám banka schválí hypotéku 
nebo až se děti osamostatní. Skvěle poslouží i 
nevyužívaný pokoj pro hosty, domácí tělocvična nebo 
obyčejný výklenek pod schody.

Dobrým kompromisem může být také vyhrazení 
osobního prostoru v ložnici. Zařiďte si jednu její část 
zcela podle svých představ a domluvte se s rodinou

Vytvořte si svůj koutek, i když 
zrovna není místa nazbyt

Příjemný čtecí koutek hned vedle 
knihovny láká k relaxaci

Zbytek rodiny nechte u televize a 
vy se můžete v klidu věnovat třeba 
pletení. Všichni spolu, ale přitom 
každý ve svém 

Prosvětlený kout obývacího pokoje 
může být vaším útočištěm třeba 
během kreativních chvilek
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A pokud se u vás doma každý centimetr počítá, 
neznamená to ještě, že se svého snu o vlastním 
nerušeném prostoru musíte zcela vzdát. Kouzelný 
odpočinkový koutek je totiž možné vytvořit třeba 

i v rámci obývacího pokoje. Promyslete všechny 
možné varianty uspořádání, a pokud to bude třeba, 
přeorganizujte nábytek. Vzniklý prostor pak 
můžete vizuálně oddělit například použitím tapety, 

na pravidlech, které budou vyhovovat všem členům 
domácnosti. Chcete se plně soustředit na četbu 
oblíbené knížky? Znamenají zavřené dveře 
v odpoledních hodinách, že jste si konečně našla 
hodinku na on-line lekci jógy a nechcete být 
rušena? Nezapomeňte o tom dát vědět!

Rychle a snadno 
rozdělte obývací pokoj

výmalby v doplňkové barvě, nebo za pomoci 
kusových koberců, kterými jasně vymezíte 
jednotlivé zóny obývacího pokoje.
Pro větší pocit soukromí, můžete přidat některou 
z široké nabídky dělicích stěn a příček. Menšímu 
pokoji v moderním stylu bude jistě slušet dělící 
příčka ze skla nebo japonský paraván. Ve větším 
prostoru je možné použít akustické panely, dřevěné 
děliče, zelené stěny nebo některý z designových

kousků v originálním stylu a provedení. 
Dobře poslouží také regál nebo 
knihovna v oboustranném provedení.

Při dělení místnosti rozhodně 
nezapomeňte ani na správné osvětlení. 
Obě části pokoje by měly být vystaveny 
dennímu světlu a ve večerních hodinách 
by měly být vhodně a dostatečně 
osvětleny umělým světlem.

Také ložnice může mít svá 
kouzelná místa, kam se můžete 

na chvíli schovat

V otevřených místnostech je snazší najít prostor pro 
sebe. Je to však na úkor soukromí

TIPY na vizuální oddělení prostoru

výmalba v doplňkové barvě nebo 
tapeta

vymezení kusovými koberci

dělicí stěna nebo příčka

japonský paraván

akusLcké panely

zelené stěny

oboustranná knihovna

texLlní závěs nebo žaluzie

Pracovní list ke stažení
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Každá z nás je jedinečná. Není proto divu, že 
i naše představy o podobě dokonalého “vlastního 
pokoje” se liší. Některé z nás odpočívají raději 
aktivně, při procházce přírodou, sportu nebo práci 
na zahrádce. Pokud je to i váš případ, pak 
pravděpodobně sníte spíš o vlastní pracovně, 
tělocvičně, rukodělné dílně nebo příjemném 
prostoru, kde si budete moci nerušeně rozvinout 
podložku na jógu nebo pilates.

Pro mnohé ženy je naopak ideálním relaxem
hodinka strávená v horké vaně, při meditaci nebo 
při čtení oblíbené knížky. Jejich vysněné království 
pak může mít třeba podobu tichého meditačního 
koutku, městské zahrady, místnosti věnované 
ručním pracím nebo dokonce velké šatny 
s toaletním stolkem.

Ať už je vaše představa o vysněném relaxačním 
koutku jakákoli, jedno je jisté. Vytvořit si pro sebe 
příjemné zákoutí, které vám pomůže lépe se uvolnit 
a odpočinout si od každodenních starostí, je snazší, 
než se zdá. Porozhlédněte se svém domově ještě 
dnes a vyberte vhodný prostor, který za pomoci 
našich tipů a trochy fantazie přeměníte ve své nové 
království.

Jeden pokoj, mnoho podob

Po takovém úkrytu prahne 
srdce každé ženy –

romantické zákoutí uprostřed 
zahrady

Svůj pracovní koutek v 
zenovém stylu využijete i k 

odpočinku

Kateřina Kunzendorfer, 
interiérová návrhářka 
www.interiores-alameda.com

zde

https://www.interiores-alameda.com/
https://www.interiores-alameda.com/kontakt
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V lednovém vydání jsme vyhlásili fotografickou soutěž 
o předplatné na téma: Zimní okamžiky. Ze zaslaných 
fotografií jsme vybrali tyto tři, které nás oslovily nejvíc.
Vítězkám blahopřejeme a posíláme předplatné.

1. MÍSTO  Michaela Plasová 

fotosoutěž



2. MÍSTO Kristýna S. 3. MÍSTO Arna Vazačová

Téma:
VALENTÝNSKÉ 
DROBNOSTI
Těšíme se na vaše srdíčka, zamilované 
vzkazy, čokoládové, květinové dárky 
a další drobnosti, které souvisí se 
svátkem svatého Valentýna. 
Na dalších stránkách opět přinášíme 
inspiraci.

Fotografie posílejte na náš email
casopis@my50plus.cz
do 20.února 2021
Do předmětu napište „Fotosoutěž“

SOUTĚŽ 
POKRAČUJE

Pro tři vybrané autorky nejlepších 
fotografií máme opět připravené 
předplatné na 2x6 a 12 měsíců.

Michaela Plasová 

Eva Burešová
Kateřina Mokrá

mailto:casopis@my50plus.cz
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Použijte slovo LÁSKA 

v různých variantách…
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…srdce ve všech možných 

podobách…
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…při procházkách se 

svými blízkými…
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…zapojte do fotografování 

také vašeho domácího 

mazlíčka.
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Přejeme vám pohodový
konec zimy.

Na další vydání se můžete těšit 
již 27. února 2021


