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VEJCE A VELIKONOCE?
Tentokrát nečekejte záplavu receptů na téma jak zpracovat 
zbylá vejce a podobně. Zaměřili jsme se na ty, které nám tuto
pochoutku, a v kuchyni velmi využívanou potravinu, poskytují. 
A není to moc růžové čtení.
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Kopřivu nebo česnek medvědí nemusíme představovat.
Konkrétně tyto dvě bylinky už skvělou reklamu mají. Co ale ty 
ostatní? Bršlice, sedmikráska nebo svízel? Určitě stojí
za bližší poznání.
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KATARINA EMMA SCHAPIRO
Rozhovor s Katarinou Schapiro vás vždycky dostane. Tato
vzdělaná a profesně velice úspěšná žena oplývá silnou 
pozitivní energií a velkou pokorou. Pokorou k životu, k lidem, 
k sobě. Život žije naplno a věk pro ni není žádnou překážkou.

12
ŽIVOTOPIS NEBOLI CV. JAK NA NĚJ?
Vytvoření životopisu vypadá jako zdánlivě jednoduchá 
záležitost. Má však také své záludnosti. Jak na něj a na co si 
dát pozor?
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ČERNOVLÁSKY PO PADESÁTCE
Znáte tuto dvojici energických žen, které každý týden přinášejí 
do éteru zábavné a zároveň poučné podcasty. Někdy si 
přivedou hosta a někdy v tom jedou samy.
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SEBEVĚDOMÍ - AFIRMACE
Pokračujeme v šestidílném seriálu na téma sebevědomí. 
Tentokrát pro vás Jana Štěpánková připravila techniku afirmací. 
Název zní dost exoticky, ale žádný strach, není to nic složitého.

17
FENG SHUI JAKO OBJEDNÁVKA
Učení Feng Shui není v našich končinách úplně nový pojem.
A dost možná už jste některý z fíglů zkoušely. Pojďme se na
něj podívat tentokrát více komplexně – jako na objednávku
lepšího života.
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ŠPERKY Z PORCELÁNU
Když se řekne porcelán, představíme si nejčastěji talíř nebo misku.
V Ateliéru Tyformy však vytváří z tohoto ušlechtilého materiálu
krásné šperky. Jak takový šperk vzniká, jsme se ptali zakladatelky
ateliéru, Pavly Vachunové.



Duben, první duben, 
vítr z dlouhé chvíle 
mračna prohání,
je tak rozmarný,
jak mladá plavá paní…
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Gustav Brom - Duben, první duben 
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Duben je letos velikonoční.
Ale tak trochu jinak velikonoční, než jsme byli zvyklí.
Zatímco v předchozích letech na nás atmosféra tohoto
svátku dýchala ze všech koutů, letos je všechno jinak.

Jsme rozzlobení, že nemůžeme cestovat. 
Jsme smutní, že se nemůžeme navštěvovat. 
Jsme vystrašení, že onemocníme.
Jsme unavení z opatření, která nás spoutávají a trvají už tak 
dlouho.
Nevíme, co nás čeká dál a tak se nám ani moc nedaří, 
dostat se do té správné sváteční nálady.
Tohle nenapraví ani velikonoční zajíček.

Pojďme si proto vychutnat aspoň první teplé paprsky jarního 
slunce. To zatím naštěstí ještě stále vychází.
Pojďme se zamyslet nad tím, jak udělat svět lepší nejen 
pro sebe, ale také pro ty okolo nás.
V tomto vydání na vás čekají krásné rozhovory se ženami, 
které mají opravdu čím inspirovat.
Charismatická Katarina Emma Schapiro nebo dvě energické 
dámy z pohodových podcastů Černovlásky po 50, to jsou 
přesně ty povzbuzující „pilulky“ pro příjemnou
a pohodovou náladu.

Užijte si příchod jarního počasí a dovolte si, 
mít se krásně.

Hodně pozitivní energie do jarních dní.



Pěkné 
Velikonoce

Za hezkou fotografii děkujeme 
naší věrné čtenářce,

paní M.Plasové



Katarina Emma

Schapiro

Nechávám se překvapovat.
Protože lidé a příležitosti, které
se mi v životě objevují, bych si

asi nevymyslela.



Katarino, vaše profesní zkušenosti a úspěchy 
jsou neuvěřitelné. Téměř 20 let působíte jako 
kouč a mentor vrcholových manažerů a lídrů 
po celém světě. Ukazujete cestu lidem, kteří se 
profesně dostali také velmi daleko. Co je na této 
práci nejtěžší?

Děkuji za vaše velkorysé hodnocení. Když jsem 
začínala tuto svou profesní inkarnaci, moje dnešní 
profese se teprve formovala. Definovala se vůči již 
existujícím a příbuzným oborům, byli jsme trochu 
průkopníci – a dnes je ve fázi dospělosti; a mě 
naplňuje v tom, že mohu podpořit jednotlivce nebo 
skupiny v hledání, odkrývání, smysluplném využití 
vlastních zdrojů. V tom, jak dojít k vlastnímu 
úspěchu, naplnění a spokojenosti.

Takže já cestu neukazuji, snad jen možná vlastním 
příkladem inspiruji… Jsem průvodcem na cestě, 
ale své klienty nenesuJ, svou cestu si musí 
každý najít a odkráčet sám. V tom, že jsme si 
něčím prošli sami, nacházíme své štěstí, poznání, 
naplnění a uspokojení. Jen tak víme, že jdeme
po své cestě, hrajeme svoji hru, žijeme svůj život.

Pro mne je to stejné. Myslím, že nejsložitější 
na každé cestě, je vydržet! A asi nejvíce mám 
na mysli, naučit se udržet v nezávislosti,
ve vnitřním klidu a pak z toho místa poznání si 
dělat svobodně a přitom ‚uvědoměle‘, odpovědně, 
co chci.

Například, v roce 2007 jsem se stala členem týmu 
Marshall Goldsmith Partners. Pracovali jsme
s významnými lídry, finančníky v USA. 
Procházeli jsme tréninkem s až brutálně 
sebevědomými a asertivními manažery. Kdo to
nevydržel, nemohl pokračovat. To byl můj 
prubířský kámen, můj osobní rubikon. Bez toho 
bych nemohla být partnerem silným a asertivním 
lídrům, neboť bych do vztahu vnášela své obavy. 
Nechávala bych se unášet vlastními emocemi 
nebo konstrukty mysli.

Takže vydržet. Vydržet nepohodlí. Neustále hledat, 
všímat si, učit se, řekla bych, být relevantní –
přinášet hodnotu a dobrou službu klientům
a zároveň sobě.

Mám ráda Komenského rčení - kdo chce řídit 
jiné, musím umět být sám sobě pánem! Koncept 
sebepoznání a seberozvoje se objevuje v lidské 
historii po tisíciletí. Pro lidi, co vedou jiné lidi, je 
to samozřejmě zcela zásadní. Když se chceme 
jinak chovat, musíme nejdříve změnit způsob, jak 
o věci přemýšlíme – a pak si z toho nového
myšlení vytvořit nové chování, nový návyk, novou
neurální trasu – vyhloubit a upevnit ve vědomí. 
Chce to úsilí a energii, důvěru. Paradoxně, 
abychom se mohli změnit, musíme se změnit. 
Odvážit se změnit.

Od lídrů očekáváme mnoho. Jsou pod velkým 
tlakem. Chtějí-li úspěšně vést své firmy a lidi, 
nesmí si sami házet vlastní klacky pod nohy. 
Rozdíl oproti minulosti je dnes větší v tom, že se 
manažer nemůže opírat pouze o své znalosti, svou 
expertízu, ty jsou velmi proměnlivé. Přidaná
a vlastně zásadní hodnota je v tom, jaké prostředí 
vytváří. Atmosféru, jak pracuje s týmem, jak 
doslova vede, ukazuje směr…tyto schopnosti 
vycházejí zevnitř, jsou ukotvené v hodnotách
a osobnostní vyspělosti.

Mě oslovují pro spolupráci lidé, kteří mají 
upřímnou snahu se poznat, pochopit, porozumět si 
a nalézt způsob, jak být a dělat věci autenticky
a smysluplně. Chtějí být věrohodní a být pro své
týmy oporou a partnery. Asi nejobtížnější je, ujít 
trasu z hlavy do srdce. Je to nejdelších 25 cm J. 
Tam se rodí to skutečně nové. S tím se každý 
neumí setkat, takže se vrátí ‚do hlavy‘; umí
o věcech hezky mluvit, ale neumí je v praxi
projevit. Tuto nepravdivost lidé vycítí. A časem

Vysocí manažeři a lídři jsou zvyklí spíše řídit 
druhé než sami sebe. Jak se s tím potýkají, když 
musí najednou začít dělat změny sami na sobě?



vyvolává rozpory i v tom člověku. To je myslím 
největší výzva, vydržet po určitou dobu nepohodlí. 
Najít v sobě trpělivost, důvěru a trochu pochopení.

Říkám tomu nepohodlí přechodného stavu, kdy 
ještě působí silné dostředivé síly toho, co 
opouštíme a do cíle ještě kus schází. Na půli cesty 
všechno vypadá nejhůř.

Děkuji. Věk pomáhá k nadhledu a utřídění, co je 
důležité. Také máme jasno, nebo jasněji, o smyslu 
života, vše neřešíme tak intenzivně jako za mlada. 
Snažím se žít, dobře žít každý den. Mám 
absolutně skvělou dceru, manžela, rodinu, přátele, 
střechu nad hlavou, práci, kterou miluji. Žiju
v krásné přírodě, jsem zdravá – a dobře si 
uvědomuji, že to, jak prožiju každý den, jak se
k věcem postavím, záleží opravdu jenom na mně! 
Hýčkám si to dobro.

Ne, že bych neměla problémy nebo nečelila 
nepříjemnostem, to máme každý. Jak řekla 
nádherně Edit Eger ve své knížce Choice, nikdo 
nemáme v rodném listě napsáno, že život bude 
jen snadný.

Ano, jsme jako květy a byla by škoda nepoznat 
všechny fáze a všechny vůně, které život nabízí. 
Ale na rozkvetlý květ si musíme počkat, chvíli to 
trvá a nejde to urychlit.

Váš život je velmi pestrý, ať už z osobního nebo  
profesního hlediska. Kdybyste měla vybrat 
období, které bylo pro váš osobní rozvoj a životní 
stabilitu nejzásadnější, které to bylo?

Začátek studia na VŠ. To byl opravdu silný 
formativní moment. Nové prostředí, nový začátek, 
noví lidé, nová setkání. Jsme pro sebe všichni 
jakoby bez minulosti, sami za sebe. Já určitě, poprvé 
bez ‚nánosu‘ předsudků.

Já pocházím z velké rodiny a zapadala jsem 
do určitého, ne příliš lichotivého stereotypního 
vnímaní. Uvědomění, jak mně vnímali noví 
kolegové a přátelé, jak bylo jejich ‚hodnocení‘
odlišné od toho, co jsem znala, jak bylo přívětivé, 
otevřené až obdivné, ničím nezatížené, mě doslova 
šokovalo. Byl to zajímavý střet, který ve mně 
otevřel úplně nový prostor a nastolil znovu
a naléhavěji otázku, kdo jsem. Měla jsem pocit, že
jsem se poprvé vynořila, že jsem a mohu být 
viditelná, že existuji, že mám hodnotu. Bylo to 
nesmírně osvobozující.

Pak přišly bouřlivé 90-ky. Bylo mi třicet, dceři byly 
2 roky. Otevřely se neuvěřitelné možnosti
a obrovský příliv informací a svobody… těžko 
představitelná setkání s lidmi, třeba s panem 
Eduardem Tomášem, Dalajlamou. Příliv, doslova 
vlna, předtím zapovězených knížek, literatury všeho 
druhu, Václav Havel, absolutní záplava 
nového…Nečekané pracovní příležitosti, cestování. 
Takový totální historický mezičas, kdy staré již 
neplatí, nové ještě neexistuje, vše je v pohybu.

A z toho proudu se mi začaly vynořovat mnohem 
hlubší otázky a myšlenky o smyslu života, vlastním 
konání, bolestech, odmítání… vše, co jsem do té 
doby a v té době zažívala, jako by chtělo a muselo

žijeme dost v běhu, že myslíme více na to, co bude, 
než co je. A pak se také pořád srovnáváme
a nutíme do věcí, které nám nejsou vlastní.
Myslím, že to s věkem ustane, že jsme v klidu 
samy za sebe. Prostě se vezmeme na milost takové, 
jaké jsme! Jaký si to uděláš, takový to máš. Tehdy 
z toho klidu vytryskne radost, a užíváme si co je.

Osobně to nemám nastaveno tak, že bych se moc 
prožívala a řešila. Zajímavé příležitosti vždy 
přichází, záleží, jak o nich přemýšlíme, jak se
k nim vztahujeme. To máme každá jinak. Většinou 
dělám to, co pocítím jako dobrý nápad J.

V jednom rozhovoru jste řekla, že ve své práci 
vlastně hledáte způsoby, jak nechat lidi 
rozkvést. To mně přišlo jako neuvěřitelně 
výstižné a zároveň velmi romanticky podané 
přirovnání. Na vás osobně je vidět, že patříte
k ženám, které si svůj věk 50+ opravdu užívají.
Optimizmus a radost že života z vás přímo září.
Jak to děláte?

Optimizmus? Já jsem povahou průzkumník. Láká 
mě nahlédnout za roh, dál, udělat o krok víc -
manžel mi říká Madame Plus+. V životě jsem 
neměla vždy na růžích ustláno, a též jsem na svých 
cestách po světě viděla mnoho modelů žití. Část 
mé radosti pramení právě z vděčnosti za život, jaký 
dnes mám. Vím, že mohu pro sebe a jiné mnoho 
udělat, ovšem mnohé musím prostě přijmout. Chci 
žít i sama se sebou v pohodě a radosti. Nenutím se 
do falešného prožívání, mám ráda, když mám 
doslova i přeneseně čistý stůl.

Zdá se mi, že mladé ženy chtějí stihnout vše 
perfektně a co nejvíc. Jistě to také souvisí s tím, že



projít sítem pravdivosti? Seznamovala jsem se 
s budhizmem, prací s myslí, meditacemi.
Absolvovala jsem kurzy téměř všeho. Potkala jsem
mnoho filozofických směrů a vyzkoušela, co šlo, 
v ‚ezoterice‘. Stala jsem se hledající.

A jednoho dne se naplnilo to krásné rčení mého 
milovaného sufijského básníka Rumiho,
‘co hledáš, hledá tebe‘. A už nešlo uhnout.

V té dekádě jsem také přestala, metaforicky 
řečeno, hromadit a začala jsem cíleně a vědomě 
třídit – rozeznávat, zbavovat se, uvlastňovat, 
ujasňovat si co chci a co nechci, co je moje a co ne, 
opouštět, upouštět, odpouštět…to je bolestný
i radostný proces zároveň. A pak, těsně
po čtyřicítce, jsem se rozvedla, přestěhovala, 
změnila práci a začala, téměř od nuly, tvořit další 
level.

Není tajemstvím, že v rámci své práce s lídry 
pravidelně organizujete sebepoznávací cesty 
do Nepálu. Musí to být neuvěřitelně 
psychicky očistný proces, kdy zažíváte 
uprostřed panenské přírody v relativní 
nepohodě pocity, které v běžném životě 
nezažijete. Tato zkušenost určitě musí  
nastartovat u těchto lidí výrazné změny
v přístupu k životu. Je to tak?

Ano, teď teda máme pauzu, snad se tam 
vrátíme. Cílem našich cest je setkání se sebou 
samým. I když se náš program jmenuje 
Courage journey, cesta odvahy, není
o fyzickém výkonu, odvaze zdolávat 
pětitisícové výšky, i když na ně také dojde, ale
o odvaze dotknout se vlastní zranitelnosti,
vlastního srdce. Dostat se výš. Ne v nadmořské 
výšce, ale v rovině svého vědomí,
uvědomování.

Ten skok - posun se snadněji stane, když 
nemáme vše pod kontrolou. V prostředí, kde je 
vše známé, předvídatelné, naplánované, kde 
často plníme požadavky jiných a málo se 
vnímáme; chováme se bezmyšlenkovitě
a impulsivně. Málo slyšíme otázky, které v nás 
vyvstávají. Někdy proto, že je kolem hodně 
šumu a někdy zkrátka nechceme slyšet některé 
vnitřní hlasy. Hlas srdce nebo duše,
vytěsňujeme. Když se vzdálíme, máme větší 
šanci se uvnitř ztišit, pobýt se sebou. Himaláje –
to je vnitřní i vnější dobrodružství.

A když se ptáte na změny, myslím, že změna
v nás skutečně nastane až tehdy, když si jí
všimneme a přijmeme. Často, až když s odstupem
spojíme pověstné tečky. Záleží, v jaké životní fázi
a nastavení lidé jsou. S určitostí však mohu říct, že
ještě nikdy nikdo neodjel z Nepálu nedotčený.

Náš program je připravený tak, abychom zvýšili 
pravděpodobnost, že se poznáme a spřátelíme 
sami se sebou – jdeme změně vstříc. Dopřáváme 
si čas na reflexi, pozorování bez okamžitého 
hodnocení, nejde nám o výkon, o závod. Jde nám 
o vnímaní, prožívání - uvědomování. Himálaje 
jsou jako lék a balzám, život tam plyne pomalu, 
není kam a ani proč spěchat. Kombinace fyzické

A když se ptáte na změny, 
myslím, že změna v nás 

skutečně nastane až tehdy, 
když si jí všimneme

a přijmeme.



námahy, emočních prožitků, setkání s místními 
lidmi a tradicemi, vlastní spiritualitou, přináší naší 
evropské duši nesmírnou úlevu. Vždy se nám 
potvrdí, jak důležitá je pro nás sounáležitost, 
pomoc, podpora. Naše humanitární práce, 
dobrovolnictví, vnímáme všichni s velikou 
vděčností. Je to štěstí.

V běžném životě se často srovnáváme, v byznysu 
hledáme benchmarky. V Nepálu jsme 
konfrontováni se sebou na pozadí úplně jiného, 
prostého životního stylu, v jednoduchosti vlastního 
bytí – a jasněji a kontrastněji tam vyvstávají naše 
koncepty žití, naše hodnoty.
O čem přemýšlíme, co děláme, co opomíjíme…. 
uvědomíme si, co skutečně potřebujeme a o co nám 
jde, na čem záleží. Vracíme se pokornější, 
radostnější, vnímavější a vděčnější, s otevřeným 
srdcem a nasycenou duší.

Pomůže to následně v celém procesu 
koučování?

Ano, nebo sebe koučování; ono po návratu 
chvíli trvá, než se úplně vrátí i naše duše a my si 
uvědomíme, co se v nás vlastně událo. Podobně, 
jako vyžaduje odvahu a odhodlání se na cestu 
vydat, je nutná i odvaha, vrátit se zpět.
Abychom to, co se na cestě stalo, všechny
prožitky a poznání, nenechali vyvanout, ale 
dobře zvědomili, ukotvili a integrovali do svého 
života. Reflexe je vlastně zpracovávání našich 
životních událostí, zážitků a prožitků. Tím, že
o nich zpětně přemýšlíme, nalézáme jejich
místo a smyl v našem životě. Vlastníme je, 
stávají se součástí naší osobní historie. To nám 
dává smysl a stabilitu.

A jak tyto cesty vnímáte vy, když se tam  
vracíte každý rok? Je to pro vás jako 
pravidelná duševní hygiena nebo vás
i po letech v tomto prostředí překvapí nové 
pocity a zážitky?

Popravdě, stále vnímám jako zázrak, že se to 
děje, že do Nepálu a Himalájí jezdím už téměř 
10 let. To nikdy nebyl můj plán ani záměr.
Nějak si mě ten Nepál zavolal! A přitom jsem
jako malá chtěla být dámou z Indie J. Takže
ano, prožívám každou cestu velmi intenzivně,
tam to ani jinak nejde. Je to jedno velké žití
v přítomném okamžiku a bdělosti. V čase jsem si
uvědomila, že ve mně mnoho z klidu, vděčnosti 
a radosti zůstává, usadilo se to ve mně.

Mně se to, co prožívá skupina a jednotlivci, také 
dotýká. Na cestě jsem průvodcem, ale také 
prožívám svůj příběh, dotýkám se své duše.
Obvykle přijíždím v předstihu a zůstávám
na místě poté, co odjedou účastníci. Pro vlastní 
psychohygienu mám místa, kde mohu spočinout. 
Většinou v klášterech nebo si někam sama 
odjedu, fotím a nechávám ten emocionální vlak
dojet.



V padesáti jste začala studovat na Oxfordu. 
To je úžasné! Co bylo tím impulzem, který vás  
ktomunasměroval?Muselotobýtnáročné.

Občas slýchám, že je to překvapující, ale možná je 
to tím, že Oxford máme v úctě a na věk někdy 
hledíme až příliš. Třeba všechny své velké treky, 
včetně Himalájí, jsem prošla až po padesátce J.

Můj život se odvíjel od dětství tak, že nekopíroval 
přesně ty tradiční rozvojové faze - dětství, mládí, 
dospělost…co se má a může a musí…fyziologicky 
ano, ale sociálně ne. Myslím, že jsem dospěla 
rychle, v deseti letech jsem měla tolik povinností, 
jako nemá často ani dospělý, takže se mi setřely 
tradiční hranice vnímání, co je a není adekvátní
v jistém věku.
Dělávám často věci jakoby v jiném čase a pořadí. 
Jsem z těch, co věří, že nikdy není pozdě, mít 
šťastné dětství.
Že jsem studovala v Oxfordu, za to může moje 
dcera. Absolvovala magisterské studium rok 
předtím. Od ní jsem věděla, že existuje tento 
postgraduální program v partnerství Oxfordské 
univerzity a HEC Paris. Zkusila jsem štěstí.

V každé profesi je nutné se průběžně vzdělávat. 
V našem oboru je dynamika změn a nových 
poznatků, i díky neurovědám a zkoumání mysli
a lidského chování, obrovská. Cítila jsem tehdy, že
po 5 letech praxe si chci znalosti prohloubit
v rigorózním studiu a prostředí. Skloubit práci, 
studium a cestování bylo velmi náročné. Ale 
možnost zažít kombinaci anglosaského
a frankofonního přístupu k lidské dimenzi změny,
v multikulturním prostředí dvaceti jedinečných

kolegů z celého světa, vedený světovými experty 
v oblasti sociálních, ekonomických věd
a managementu, je sen.
Zase tím, že jsme žili v Paříži, měla jsem velkou 
podporu rodiny. Tak jsem to, včetně cestování, měla 
mnohem snadnější.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Je ve vašem
životě něco, čím ho chcete ještě obohatit?

Uvědomuji si ještě více nyní, jak je důležité, si
i v obtížných časech zachovat ty nejniternější lidské 
vlastnosti a kvality – laskavost, vstřícnost, empatii, 
podporu. Uvědomovat si své emoce, propojení se 
sebou a druhými, být si oporou. K tomu bych ráda 
přispívala svou spoluprací s lidmi a tím, jak sama 
žiju.

Budoucnost je ve vzdělávání. Věřím tomu, že kvalita 
našeho konání je propojená s kvalitou našeho 
myšlení. Ráda bych rozpřemýšlela Česko J.
Pracujeme právě na projektu, který snad přispěje
k tomu, že se firmy, školy a rodiny naučí vytvářet 
prostředí, ve kterém mohou děti a lidé obecně 
nezávisle a tvořivě myslet. Kultivovat svou 
pozornost, být k sobě ohleduplní, lépe si naslouchat 
a důvěřovat. Stále bych se chtěla podílet na kultivaci 
našeho prostředí a vztahů.

Nejsem až tak velký plánovač, ale mám stále touhu 
být užitečná. Nechávám se překvapovat, protože lidé 
a příležitosti, které se mi v životě objevují, bych si asi 
nevymyslela! Nechávám se vést intuicí a srdcem.
Snad se ještě podívám do Nepálu, proběhnu pár 
hezkých treků, zatancuji si tango … Uvidíme, sama 
jsem zvědavá.

Katarina Emma Schapiro
Ve světě mentoringu a koučování se pohybuje již téměř dvacet let a byla
jednou z prvních v České republice a střední Evropě, kdo začal pracovat
s využíváním transformačních změn v procesu vzdělávání leadrů. Má řadu
mezinárodních certifikací v oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje
a ve svém portfoliu spolupráci se stovkami leadrů po celém světě. Neotřelý
přístup ke klientům mimo jiné staví také na svých vlastních zkušenostech
z prostředí vrcholového managementu, kde působila jako marketingová
a obchodní ředitelka luxusních kosmetických značek (Christian Dior, Y.S.L., 
Shiseido apod.) a později jako generální ředitelka jedné z velkých agentur. 
V posledních letech se aktivně podílí na rozvoji transformačních programů 
pro leadry v oblasti Himalájí, kde se intenzivně zapojuje také do nadační 
práce pro různé komunity v této části Nepálu.



ŽIVOTOPIS
Životopis je vaše vstupenka
na pracovní pohovor. Je to sumář 
vašeho vzdělání, zkušeností,
schopností a dovedností.
Je to podklad, který zasíláte
personalistovi, pokud se u něj hlásíte 
na volnou pracovní pozici.
Je to vaše vizitka, skrze kterou se
snažíte zaujmout, abyste ukázala, že 
se na vypsanou pozici hodíte.
Na základě vašeho životopisu se 
personalista rozhoduje, zda vás 
pozve k pracovnímu pohovoru nebo 
dá přednost jinému kandidátovi.

Text: Kateřina Musilová
Koordinátor projektu Zlatá práce, Nadace Krása pomoci



Co by mělo být součástí
životopisu?
V první části uveďte své osobní a kontaktní 
údaje, jméno a příjmení, telefon a email.
Emailová adresa by měla být reprezentativní, 
například vaše jméno a příjmení apod. Vyhněte se
nevzhledně vyhlížejícím adresám, jako jsou 
zdrobněliny jmen.

Tento systém řazení využijte i u další sekce, 
kterou je vzdělání. Do životopisu napište 
nejvyšší ukončené vzdělání a uveďte název 
školy, oboru, roky studia a případně další 
doplňkové informace. Jako například téma 
závěrečné práce nebo získané certifikáty
a osvědčení v rámci studia. V následující části 
životopisu je prostor na vaše jazykové
a počítačové schopnosti, absolvované kurzy,
dobrovolnické aktivity a také vaše záliby.
Záliby mohou být prostředkem pro uvolnění
atmosféry na začátku pracovního pohovoru 
a také můžete ukázat, že se ve volném čase
rozvíjíte ve svém oboru skrze různé kurzy nebo
čtením literatury.

Životopis se snažte psát na míru pracovní pozici, 
i výše uvedené údaje vyplňte dle pozice,
na kterou se hlásíte. Naopak informace, které 
s pozicí nesouvisí ani vzdáleně, můžete
vynechat. Vezměte si k ruce inzerát a vyhledejte
si požadavky na kandidáta a další klíčová slova, 
která inzerát obsahuje.

Je jen na vás, zda v úvodní části přidáte svou 
fotografii. Fotografie dodá životopisu na osobitosti. 
Fotka má být formální a musí být možné rozpoznat 
váš obličej. Nepoužívejte fotky z dovolených nebo 
ty, na kterých nejste sama (nepatří tam ani fotky 
mazlíčků) nebo vám není vidět do obličeje. Dbejte 
na jednotný formát životopisu, využívejte spíše 
jeden typ písma a vyhněte se barevným kreacím.
Před odesláním si zkontrolujte gramatiku 
a životopis zašlete ve formátu PDF.

Druhou část životopisu můžete využít pro své 
představení. Toto představení by mělo být dlouhé 
jen pár vět a je to vaše příležitost, ukázat 
personalistovi kdo jste, co děláte, co hledáte
a kam směřujete. V další části uveďte své 
vzdělání, zkušenosti a schopnosti. Jako první jsou 
nejčastěji uváděné pracovní zkušenosti. Výjimku 
tvoří studenti či čerství absolventi, kteří zatím 
sbírají první praxi a jejich vzdělání je pro ně 
význačnější. Uvádějte název firmy a pracovní 
pozice, od kdy do kdy jste na pozici pracovala
a obsah pozice. Tedy co jste na pozici vykonávala 
za činnosti, za co jste byla zodpovědná, co jste se
naučila, případně s jakými programy jste pracovala 
(například účetní systémy apod.). Začněte vždy 
vaším posledním zaměstnáním a postupujte 
sestupně k vaší první praxi.

helenanovakova@email.cz 
josefa.maresova@gmail.com 
zahradnikovailona@seznam.cz

kotatkojarus@seznam.cz 
nufik235@gmail.com 
100aluskamyska@centrum.cz

mailto:helenanovakova@email.cz
mailto:josefa.maresova@gmail.com
mailto:zahradnikovailona@seznam.cz
mailto:kotatkojarus@seznam.cz
mailto:nufik235@gmail.com
mailto:100aluskamyska@centrum.cz


Motivační dopis
Životopis zpravidla pošlou všichni kandidáti
a nemusí se diametrálně lišit. Co vás může odlišit 
od ostatních, je motivační dopis. Jak takový 
poutavý motivační dopis napsat? Motivační dopis 
neslouží jako opis životopisu, ale měl by obsahovat 
to, co personalista nevyčte mezi řádky vašeho 
výčtu pracovních pozic. Dopis vždy adresujte 
konkrétní osobě, nejlépe personalistovi 
odpovědnému za nábor nebo vedoucímu 
pracovníkovi, který nového kolegu shání. Dejte si
s motivačním dopisem práci a přizpůsobte ho 
pozici, pište ho na míru v reakci na inzerát.
Personalista velmi rychle pozná, že máte jeden 
univerzální dopis, který posíláte na všechny 
inzeráty.

Jakou by měl mít dopis strukturu? V úvodu 
napište, o jakou pozici máte zájem. Nemusíte 
uvádět, kde jste na ni narazila, spíše co vás na ni 
zaujalo a z jakého důvodu na inzerát reagujete. 
Napište, s čím máte zkušenosti, v čem jste dobrá, 
jaké jsou vaše silné stránky, co byste
do společnosti přinesla, čím byste tým obohatila. 
Zmínit můžete i to, co vás v práci motivuje a co
od nové pracovní příležitosti očekáváte.
Nezapomeňte také vypíchnout, co bude pro vás 
přínosem. Může to být samotná pracovní náplň, 
lokalita či pracovní prostředí. Nakonec přidejte 
rozloučení a navrhněte osobní nebo online setkání. 
Přidat můžete znovu své kontaktní údaje.

I u motivačního dopisu platí obecná pravidla jako 
u životopisu. Dbejte na formální a estetickou

úpravu, vyhněte se složitostem a dávejte si pozor 
na překlepy, gramatiku, zdrobněliny a hovorové 
výrazy. Motivační dopis by neměl být delší než 
jedna stránka a měl by mít formát PDF. Posíláte 
ho zároveň s životopisem.

Pořád si nejste jistá jak na to? Ve Zlaté práci vám 
rádi pomůžeme s úpravou životopisu i motivačního 
dopisu.
Ozvěte se nám na zlataprace@krasapomoci.cz
nebo navštivte www.zlataprace.eu.

Typy grafického zpracování:

A jak se vyvarovat chyb, které odsoudí váš 
životopis k nezdaru? Podívejte se na video, 
jak to vidí sami personalisté, kteří jsou 
prvním sítem, přes které vaše nabídka 
prochází:
Nešvary, kterých se vyvarovat

VIDEO

mailto:zlataprace@krasapomoci.cz
http://www.zlataprace.eu/


Žádný výběr uchazeče o zaměstnání nebo 
jinou obdobnou formu spolupráce, 
respektive ucházení se o poptávanou pozici, 
se neobjede bez životopisu. V dnešním 
personalistickém žargonu „CV“ (curriculum 
vitae = životopis, běh života).
Je to nutnost nebo jen zvyklost?

Prostou úvahou dojdeme k tomu, že 
zaměstnavatel, hledající pro nabízenou 
pozici vhodnou kandidátku, potřebuje vědět, 
zda splňuje očekávané předpoklady
(z hlediska vzdělání či dosavadní praxe),
a uchazečka má prezentovat dosaženou 
kvalifikaci a získané zkušenosti. Žádný 
právní předpis nereguluje obsah ani formu 
životopisu. Ale přesto, co by měl nebo
naopak neměl obsahovat, nebo jak uvažovat 
o sestavení vhodného životopisu?

Životopis má být pravdivý, nezavádějící, 
profesionální. Není nutné, aby byl příliš 
podrobný nebo obsahoval informace, které

se v dané situaci nehodí. Je tedy 
na uchazečce, co a jak podrobně
do životopisu uvede, případně doloží 
(vysvědčení, diplomy, doklady o vzdělání,
zkouškách apod.). Dosavadní praxi lze 
doložit posudky předcházejících 
zaměstnavatelů, písemnými doporučeními 
nebo jen referencemi s odkazy na osobu,
která může referenci podat. Nebude-li 
reference uvedena jen s označeními firmy 
a jména osoby na pozici (např. Hračky, 
s.r.o.; paní Hravá, jednatelka), je nutné 
referenta informovat a požádat o souhlas 
s předání kontaktních informací (email, 
telefon).
Profesionalita se týká jak textu, jeho
formátování tak i případné fotografie - raději 
žádná než selfie.

Zákon však vymezuje okruh informací, které 
zaměstnavatel nesmí zjišťovat u svých 
zaměstnanců, tedy ani u uchazečů
o nabízenou pozici. Jsou to informace

ŽIVOTOPIS Z POHLEDU PRÁVA
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o těhotenství, rodinných a majetkových 
poměrech (např. včetně pozice partnera, 
rodičů…), sexuální orientaci, původu, 
členství v odborové organizaci, členství
v politických stranách a hnutích, příslušnosti
k církvi nebo náboženské společnosti, 
trestněprávní bezúhonnosti. Je-li však dán 
věcný důvod, spočívající v povaze
vykonávané práce a je-li to přiměřené či
dokonce to vyžaduje právní předpis, má
zaměstnavatel právo znát informaci
o těhotenství, rodinných a majetkových 
poměrech a zjišťovat bezúhonnost 
zaměstnance.

Všechny údaje, které uchazečka nebo 
zaměstnankyně zaměstnavateli sdělí, jsou 
osobními údaji a musí být chráněny.
V případě, že zaměstnavatel s uchazečkou
nenaváže spolupráci, v zásadě by informace 
obsažené v životopise nebo zjištěné při 
pohovoru neměl dále zpracovávat. Pokud by 
si chtěl vyhradit další zpracování (třeba
pro další kola výběrových řízení), musí
o tom uchazečku informovat. Stejně tak,
nepřeje-li si uchazečka „zanechat stopu“, je 
oprávněna požadovat, aby žádné údaje

nebyly dále zpracovávány, tedy evidovány, 
v důsledku toho si nepřeje být tímto 
zaměstnavatelem dále kontaktována.
Nelze pominout ani informace, které se 
zaměstnavatel dozví jinak, než
z předloženého životopisu. Nezapomínejme, 
že sociální sítě poskytují další balík 
informací, které se sice k vykonávané práci
vůbec nevztahují, ale vypovídají
o společenském i soukromém životě ledacos. 
Případně i něco jiného o pracovních
zkušenostech, než uvádí životopis.

Nezapomínejme na zveřejňované fotografie, 
komentáře, vazby na určité sociální skupiny. 
Všechno může mít i pro zaměstnavatele 
vypovídající hodnotu a může jeho 
rozhodování o uchazečkách ovlivnit.
Fotografie a písemnosti uváděné
na sociálních sítích jsou sice chráněné 
projevy osobní povahy, které lze použít jen 
se souhlasem dotčené osoby, ledaže sama 
svolila s pořízením fotografie (sama pořídila) 
a vzhledem k okolnostem mohla 
předpokládat, k jakému šíření může dojít 
(sama na sítě umístila).

www.vecnanadeje.org

Živý koncert v přímém přenosu 
proběhne 25. dubna 2021
v dechberoucí nově zrekonstruované
Španělské synagoze v Praze.

Zajímavé povídání o festivalu, jeho 
vzniku a poslání najdete také
v březnovém vydání My50+ (ZDE)

Dr. Ing. Martina Jankovská
majitelka advokátní kancelář ExIure a členka České advokátní komory. 

V advokacii působí více než 25 let a zabývá se mimo jiné oblastí pracovního 
práva, ochrany osobních údajů a právem duševního vlastnictví. Je autorkou 

a spoluautorkou odborných právních článků a publikací. Zároveň je 
spoluzakladatelkou Nadačního fondu Věčná naděje a organizátorkou

stejnojmenného hudebního festivalu.

http://www.vecnanadeje.org/


SVĚT

FENG SHUI

Feng Shui, možná záhadná slova, která v posledních letech slýcháme často.
Ale co za nimi opravdu je? Většina lidí, když už ta slova zná, představí si, že jde 

o interierový design. Někteří ta slova možná spojí s nějakou čínskou naukou
o prostoru. Ano, možná bychom to tak z části říct mohli, ale bylo by to hodně 

málo. Feng Shui je daleko hlubší. Může vás pohltit studiem a praxí na celý život.
Nebo můžete jen jednoduše používat principy, které vám pomohou žít to,

co jste si vždy přáli.



„Změna, to je to správné slovo, které pro mne 
vyjadřuje Feng Shui. Jakoukoliv proměnou
v našem bytě můžeme odstartovat změny
v našich životech. A popravdě, jediná jistota, 
kterou v životě máme, je změna. Protože pokud se 
má život vyvíjet, neustrnout a vlastně tak trochu 
za živa neumřít, tak změna by měla být náš 
každodenní chleba,” říká Zuzana Adam, lektorka 
a konzultantka z Adam Feng Shui.

Tyto změny dokážeme podporovat vědomě. 
Nejenom velkými životními rozhodnutími, jako 
např. kdy změníme práci, partnera nebo se 
odstěhujeme do jiné země, ale i pomocí Feng Shui
– práce s prostorem, časem a člověkem. Často 
děláme Feng Shui intuitivně. Bez toho, aby nás 
někdo někdy učil zásady, teorie a nějaké tabulky -
hýbeme nábytkem, zařizujeme, přesouváme, 
malujeme. Jestliže dokážeme vnímat, kdy je ten 
pravý čas, tak si určitě spojíme i ty životní 
momenty, když jsme takto něco v prostoru kolem 
sebe proměnili. A v našem životě se pak nějaký
„zázrak“ stal. Našli jsme si partnera, dostali lepší 
práci nebo nám šéf přidal peníze.

Dnes máme všichni možnost tyto změny začít 
dělat vědomě s jasným záměrem a cílem. Máme 
zde nástroj, jak cíleně řídit svůj život.

„Krása Feng Shui, která mne fascinuje už léta, je 
v tom, že jakákoliv změna, kterou uděláte
v prostoru kolem vás, se projeví ve vašem životě. 
A krok za krokem tak pracujete i na svém vnitřním 
růstu. Protože jednoduše nemůžete zůstat stejní
a pokud se váš prostor energeticky zvedá, tak
i vaše nitro je silnější a čistější,” doplňuje Zuzana.

Co se změní, když začnete používat Feng Shui? 
Zdánlivě nic, ale ve skutečnosti se promění celý 
váš život. Bez ohledu na to, jestli Feng Shui 
používáte nebo ne, prostředí vás ovlivňuje.
A buď jste s tím spokojení nebo…

Feng Shui, praktikované vědomě, může ovlivnit 
váš život pozitivně. Tedy ve směru, který si 
přejete. Můžete se rozloučit s únavou, 
neschopností hnout se z místa, se samotářstvím, 
zmatkem, nemocemi, nedokončováním věcí, 
depresemi, přecitlivělostí, konflikty, dlouhodobým 
neúspěchem. A není to určitě kompletní seznam.

Změny jsou v našem životě důležité a dějí se.
Bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. Pojďme si 
připomenout, jaký to má vliv na nás a proč to tak 
vůbec je.

Všichni budete pravděpodobně souhlasit, že 
prostor kolem nás ovlivňuje náš život. Je rozdíl, 
jestli žijeme v malé chaloupce na kraji lesa nebo 
ve velkoměstě, v paneláku nebo ve vile na pláži.
A stejně nás ovlivňuje náš byt, rozestavění nábytku 
v něm, barvy v pokojích, rozmístění jednotlivých 
pokojů, tvary a věci kolem nás a místa, kde leží.
Na první pohled maličkosti, že? A na maličkostech
stojí svět.
Vzpomenete si na situaci, když jste někam přišli 
a za 10 minut jste měli chuť odejít pryč? Nebo
naopak máte byt, odkud nemůžete žádnou návštěvu
dostat? Ano, je to tak, každý prostor má svou duši 
a má i energii, kterou disponuje. Jaký je ten váš?

Byt a jeho obyvatelé jsou energeticky propojeni 
jako spojené nádoby. Neexistuje situace, kdy 
obyvatelé jsou nabiti energií a byt ne nebo naopak. 
Když přijdete domů plni zážitků a krásných chvil 
a váš byt je „smutný“, tak se vaše energie a nálada 
srovnají s bytem. Najednou vám už není tolik
do smíchu jako před pěti minutami. Ale když je 
váš byt plný dobrého a radostného Feng Shui,
můžete se domů vrátit v jakékoliv depresi
a za chvíli, zachumlaní ve své dece, se cítíte 
mnohem lépe. Kterou variantu si chcete vybrat? 
Budete dobíjet vy svůj byt nebo byt pomůže dobít 
baterky vám?

Feng Shui je jedno 
z mála umění, které 

vám zvenčí může 
pomoci udělat 
změny uvnitř.

Feng Shui není jen práce 
s prostorem

Malá změna v okolí může 
být velkou změnou v životě



podporu a parťáka na tuto cestu vezmeme 
prostor a nastavíme ho tak, aby spolupracoval 
a pomáhal,” doporučuje Zuzana. Můžeme si 
naivně myslet, že prostředí nemá na náš život 
vliv, ale nezapomeňte, je to jedna třetina,
bez ohledu na to, co si myslíte.

Byt jako vaše objednávka
„Představte si, že váš byt je jako objednávkový
seznam. A každý den „někdo“ chodí 
a kontroluje byt za bytem, jestli je vše
v pořádku. Koukne i na ten váš… Tady je jedno
křeslo a jedna osoba zde bydlící = vše
v pořádku. Složenky v oblasti Bohatství…
dobrá, pošleme další. Takto zkontroluje celý 
prostor a vaši objednávku vesmíru 
prostřednictvím vašeho bytu. Pak těžko 
vysvětlujete, že vy chcete partnera a větší 
příjem. Dostáváte přesně a pouze to, co jste si 
objednali.

Chcete i nadále dostávat tyto objednávky? 
Nebo svůj objednávkový seznam (prostor 
kolem sebe) upravíte tak, aby odpovídal tomu, 
co doopravdy chcete?” uzavírá Zuzana Adam.

Změňte své 
okolí a změníte 
svůj život.

Vždy máme dvě možnosti: Buď život 
přizpůsobíme bytu nebo byt přizpůsobíme 
životu.Můžete si vybrat. Posunout televizi o půl 
metru nebo se každý den dívat, jak má váš manžel 
za nejlepšího kamaráda ovladač od TV?
Je to na vás.

Magie tří rovin

NEB
E…

ČLOVĚK  
33%

ZEMĚ  
33%

Svět je popisován pomocí tří rovin bytí. 
Setkáváme se s tím v každé filosofii či náboženství 
a Feng Shui popisuje tyto roviny takto:

„Na to, aby se věci zhmotnily, splnila se naše 
přání a vize, je potřeba 51% z celku na misce vah 
na straně ANO. A právě jednou třetinou je prostor 
kolem nás, který ovlivňuje, jestli se naše přání 
splní nebo ne. Myslím si, že jedna třetina je 
opravdu hodně a je lepší mít prostor na své straně, 
vědomě ho upravit, aby podporoval naše cíle, než 
ho mít proti sobě. Ano, můžeme cestu za svými 
sny zvládnout sami a spoléhat se, že nám bude přát 
štěstěna (nebe). Nebo si jednoduše jako

Zuzana Adam je v ČR 
hlavní popularizátorkou  

metody Feng Shui.

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.
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Ve Vašich podcastech se obě krásně 
doplňujete. Kde jste se našly?

M: My jsme se nenašly, protože jsme se 
nehledaly. My jsme se dokonce v mládí totálně 
minuly, byť jsme obě pracovaly
v Československém rozhlase, ale vůbec si
na sebe ani jedna nepamatujeme. Potkaly jsme
se až po čtyřicítce při práci. Asi to tak mělo být.

Š: Asi před deseti lety jsme se potkaly 
pracovně. Pak dlouho nic a pak jsem chtěla 
po Marii zpětnou vazbu na moje webovky.
A když začal covid, řekla jsem si, že musíme 
dělat něco pro radost svoji i ostatních, abychom 
nezblbly.

Od prvního nápadu do jeho realizace to 
obnáší jistě spoustu práce. Musíte si hosta 
trochu načíst, něco se o něm dozvědět, 
připravit otázky….jak dlouho vám trvá 
příprava na jeden podcast?

M: Mně to vlastně trvá pořád, protože pořád 
něco čtu, poslouchám, sleduju a nasávám.
Příprava na konkrétní rozhovor už je jen taková 
ta koncovka, mně to zabere tak dvě hodiny.

Š: Já jsem starší, takže pomalejší (a taky 
puntičkář), takže mně zabere „předkoncovka“ 
hodiny tři. Koncovkou je až umístění na web, 
Facebook, Instagram a LinkedIn. Takže suma 
sumárum tak deset hodin.

Stalo se vám, že vaše příprava přišla vniveč, 
protože se rozhovor začal ubírat úplně jiným 
směrem?

M: On se ten rozhovor většinou ubere někam 
úplně jinam, ale to je právě práce moderátora,

Jak to dopadlo? 
M: Dobře J
Š: Na rozhovor zatím nedošlo, což mě mrzí,
Lexo J.

Jsou vtipné. Jsou inspirativní. Jsou plné energie. A jsou krásné. Černovlásky po padesátce v podání
dvou chytrých žen - Marie Petrovové a Šárky Morávkové. Ve svých podcastech se potkávají se
zajímavými hosty, kteří mají co říci. A nejen ženám naší generace. Byla to pro mě čest, že jsem
mohla být jedním z nich a velmi jsem se těšila, až je poznám osobně. Byla to skvělá jízda! Obě dvě
jsou nejen báječné moderátorky, které přesně ví, kdy a na co se svého hosta zeptat, ale především
jsou to skvělé ženy, se kterými máte pocit, že je znáte odjakživa. A tak jsme je přizvali k rozhovoru.
A na chvíli jim umožnili, ocitnout se na té druhé straně. Tam, kde se kladou otázky.

aby ho ukočíroval, aby to šlo odněkud někam. 
Práce moderátora není sebe-exhibice.
Moderátor je tam proto, aby hosta uklidnil
a dostal z něj zajímavé informace, což je často 
improvizace. Z mé zkušenosti je nejlepší 
improvizovat na základě důsledné přípravy.
To je důvod proč se příprava neztratí nikdy.

Š: Jednou ano, když jsem se opravdu velice 
pečlivě připravila na rozhovor s dlouholetým 
kamarádem - hercem. Dává spousty interview, 
tak jsem se snažila být originální a přitom 
nepoužít osobní informace. A mimochodem 
rozhovory, které se uberou jiným směrem 
vyloženě miluju.

„My jsme se nenašly, protože jsme se nehledaly.“



Kdybyste si mohly vybrat kohokoliv, jako 
hosta do svého podcastu – hypoteticky úplně 
kohokoliv na světě – kdo by to byl a proč?

M: Agatha Christie, protože by mě fakt 
zajímalo, jak to dělala, že byla tak dobrá.

Š: Fredie Mercury, protože lepší zpěvák než 
byl on, se od té doby nenarodil.

Šárko, tvojí životní vášní je cestování. Jak se
vyrovnáváš s celou tou situací, která je nyní?
Co ti pomáhá zůstat v pohodě?

Š: Blbě. Neskutečně mě štve, že jsem léta 
budovala něco, co se během jednoho roku 
totálně zhroutilo. Žiju hodně ze vzpomínek, 
o cestování aspoň mluvím a píšu a dávám
o sobě vědět. Aby, až svět pootevře dveře, lidi 
věděli, za kým jít.

v online je fajn, ale nechybí ti reálné 
setkávání, moderování a vzdělávání?

M: Jasně, že chybí, protože jsem totální 
extrovert a taky mi samozřejmě chybí 
neverbální komunikace, protože ta často řekne 
víc než slova. Na straně druhé jsem řadu let 
pracovala v rádiu, takže jsem zvyklá mluvit 
do zdi a své posluchače si představovat.

M: Tu její nesnesitelnou paličatou upřímnost.
Š: Smysl pro humor.
Až se vše opět začne vracet do normálu, 
pravděpodobně se budete chtít vrátit k tomu, 
co jste dělaly předtím. Je něco, co budete 
dělat jinak?

M: Pokaždé, když vyjedeme do zahraničí, tak
budu v duchu děkovat. Člověk to bral mnoho
let jako samozřejmost a vida, není tomu tak.

Š: Já už koncesi CK neobnovím, budu dělat 
travel design (jako doteď) pro individuální 
cestovatele a malé skupiny. A ráda bych našla 
nějakou „jistotu“ v další práci, se kterou to 
půjde skloubit.

Jak vnímáte svůj věk? Je pro vás
v některých ohledech překážkou nebo jdete
stále na stejné vlně? J

Kterou vlastnost máte na té druhé nejraději?

M: Upřímně řečeno, je to jedno
z nejkrásnějších období v mém životě a docela 
si to užívám. Mimo jiné začínám být nejstarší 
ženou u stolu, takže všichni musejí počkat, až
začnu jíst. Heč.

„Žiju hodně ze vzpomínek, o cestování aspoň 
mluvím a píšu a dávám o sobě vědět.“

Co vás na podcastech nejvíc baví?

M: Hosté. Vždycky jsou to lidé, kteří mají co
říct. A Šárka, protože je děsně vtipná.

Š: Lidi, které si zveme. Marie díky mně 
poznává moje známé a přátele, a já zase díky ní 
poznávám ty její. I když je jich hodně 
společných, jak zjišťujeme. A baví mě ta naše 
stejná „vlna“.

Marie, celý Tvůj život je o komunikaci 
s lidmi. Jak se pro tebe svět změnil? Být



Jaké jsou vaše plány do budoucna?

M: Od roku 2020 neplánuju dál než na tři 
měsíce. Ať si Bůh laskavě najde jiný důvod 
k smíchu než ausgerechnet moje plány.

Š: Vždycky jsem plánovala hodně dopředu
a nehodlám to měnit. Plánování je můj životní
styl, takový to „když si to naplánuju, stane se to 
a dožiju se toho“. Covid s tím, pravda, trochu 
zamíchal, ale bez těšení se na něco, by můj 
život ztratil smysl.

Kdybyste se mohly vrátit v čase, je něco, co 
byste v životě udělaly jinak?

M: Já udělala tolik kopanců a bot, že nevím, co 
si teď vybrat. Ve finále je z toho ale hezký
a zajímavý život, takže nic.

Š: Vždycky jde všechno udělat jinak. Jsem tak 
trochu fatalista, takže mě to moc netrápí.

Š: Nejlepší roky mám pravděpodobně za sebou 
a tuším, že bude hůř. Takže jsem vlastně 
vděčná, že tělo funguje, hlava nevynechává
a pořád mám chuť procestovat svět.

Marie Petrovová
Přes třicet let je její životní vášní mluvení 
na veřejnosti, moderování a kladení 
otázek. Za svou, více jak desetiletou, 
praxi v Českém rozhlase, kde byla 
redaktorkou ekonomického zpravodajství 
a moderátorkou publicistických
pořadů, už vyzpovídala pěknou řádků
zajímavých hostů. I přesto si neustále
udržuje v komunikaci svěžest a nadšení 
z práce, která ji baví.

Šárka Morávková
V životě vyzkoušela několik rozdílných 
profesí, ale zvítězila nakonec její vášeň 
pro cestování. Už více jak dvacet let se 
pohybuje v oblasti cestovního ruchu.
Vymýšlí, organizuje a realizuje svým 
klientům dovolené a cesty „na míru“. Miluje 
ruch velkoměst a potřebuje být neustále
v pohybu. V moderátorské pozici je jako
ryba ve vodě a společným podcastům 
dodává tu správnou dávku humoru.

WEBOVÉ STRÁNKY

SPOTIFY

Podcasty s Marií a Šárkou – každou 
středu vás budou bavit v novém dílu v 
tématech, která jste nečekaly. Ať už s 
hostem nebo samostatně s touto 
báječnou dvojicí budete mít o zábavu 
postaráno.

ČERNOVLÁSKY  
PO PADESÁTCE

CHCI POSLOUCHAT PŘES:



BRÝLOVÉ OBRUBY

Výběr správné obruby není jen věcí osobního vkusu optika a nebo zákazníka. Měla by to být souhra 
více faktorů, jako je účel použití brýlí, doba nošení, předpokládaný styl nebo i samotné množství 

brýlí, které má klient k dispozici. Při výběru můžeme narazit na mnohé mantinely ze stran materiálů, 
designů a nebo třeba jen vyráběných barevných kombinací. Jak si správně vybrat a na co dbát

při výběru vhodných brýlí?



PODLE TVARU
Samozřejmě najdete dnes a denně spoustu 
nejrůznějších ,,pravidel“, jak kombinovat tvar 
obličeje a tvar brýlí. Není na tom nic špatného, 
nechat se inspirovat, ale nikdy není nutné brát to 
jako dogma. Trendy se mění a stejně tak to, co je 
a není vkusné. Není potřeba se tedy zásadně 
vymezovat. Například pravidlem, že ke kulaté 
tváři nelze dát kulaté brýle. Naopak, mohou být 
zpestřením, zdůrazněním a celkovým 
ozvláštněním image. Ovšem zde je třeba hned 
dodat, že klient s tím musí být nejen smířen, 
musí se mu to líbit a optimálně by měl mít více 
druhů brýlí na výměnu pro dny, kdy nebude chtít 
vyzařovat určitou extravagancí. Pro případ, že 
jste zastánkyní konzervatismu, přehled typologie 
podle tvaru obličeje najdete na konci článku.

PODLE 
DOBY 
NOŠENÍ
Otázka, nad kterou se nikdo
moc nepozastaví, ale přitom je zásadní.
Proč? Protože doba vrtaných, téměř bez
obrubových brýlí, je dávno pryč. A naopak doba 
velkých, masivních tvarů přináší poměrně těžké, 
robustní brýle. Pokud takové brýle budu mít pár 
hodin a optimálně mám nízké dioptrie, nic moc 
se nestane. Teď ale připočítejme velký průměr, 
který bude nutný, a sklíčko například -4 dioptrie. 
Obruba sama byla ještě přijatelná, ale se skly už 
se její doba nošení zkrátila na tolik, že jsou třeba 
po dvou hodinách na obličeji skutečně 
nepříjemné. Nevadí to, pokud jsou to brýle
na řízení, ale pokud je koncipuji na celý den, 
volila bych menší tvar, tenčí materiály nebo
třeba i odlehčené plasty a tenčená skla.

PODLE AKTIVIT
Tak jako máme více bot, měli bychom mít 
i více brýlí. Úplně po jiných brýlích budu 
sahat, pokud mám zadání pracovních brýlí
do kanceláře a stejně tak, pokud je někdo chce 
na golf. Sportovní brýle mají nejrůznější 
vychytávky na to, aby dobře držely
a nesjížděly. Jsou pogumované, z odlehčených 
materiálů nebo s nerozbitnými skly. To zní
dobře, proč to tedy nepoužít i v kanceláři? 
Především proto, že tento druh brýlí je na první 
pohled sportovní a nebude vám ladit k business 
looku, který běžně nosíte do práce.

PODLE MATERIÁLU
Téměř každý klient má nějakou představu 
o materiálu, který chce. Většina je v tomto
veden trendem. Například se mu líbí masivní,
tmavé, výrazné obruby. Tedy víme, že budeme 
hledat v plastových. Případně je veden 
předchozí zkušeností. Například tím, že mu 
kovové nosníčky vadily, protože mají menší 
plochu a na nose víc tlačí. To jsou nejčastější
zadání. Jen malé procento klientů přijde
s požadavky, jako jsou titanové nebo ocelové 
obruby, které jsou hypoalergenní. Případně
zlaté nebo třeba z duraluminia.



Značkové nebo neznačkové? Trh s brýlovými
obrubami se rozrostl opravdu hodně.
Od značkových kousků, které se dokonce vyrábí
v limitovaných edicích, můžete projít obrovskou
škálou nejrůznějších módních značek, až
po značky, které byly spíš uměle vytvořené, aby
byly brýle vypadaly lákavěji. Osobně nestraním
žádným. Jediné, co lze podotknout, je pouhý
fakt, že u mezinárodně známých značkových
kousků, je daleko větší šance, že seženete
v případě nehody náhradní díl. Levné kousky,
ač jsou trendy a lákavé, mnohdy přijdou stejně
rychle jako zmizí a náhradní díl se sehnat nedá
již krátce po nákupu.

PODLE BARVY
Barva bývá mnohdy velkým limitem. Pokud 
půjdeme ze strany zákazníka, ženy obecně chtějí 
černou, tmavě modrou, vínovou. Muži zase 
černou, hnědou, občas šedou. Myslí logicky
na to, aby brýle příliš nevyčnívaly a hodily se 
tak nějak ke všemu. Výrobce v tomto většinou
podává ruku a přesně v těchto barvách modely 
nabízí. Zamyslete se však nad tím, kolik brýlím
právě barvou můžete ubrat. Ač je design hezký, 
právě barva brýle odliší, ozvláštní a definuje.
Pokud se bojíte, zvolte průhlednou 
barvu s lehkým zabarvením.
Je to vracející se trend, který
ale může vypadat skvěle!

KOLIKATERY?
Proč mít více brýlí? Každé brýle jsou trochu jiné. 
Ať již svým posazením, centrací, sklonem, 
zabarvením a nebo právě účelem. Některé jsou 
pohodlné jako domácí obuv, ale nejsou zase 
vhodné na nošení do práce. Jiné jsou zase těžší 
kvůli velkým tvarům, tedy je nechceme mít
na obličeji celý den a pak zde máme samozřejmě 
rizika, že se nám brýle náhle poškodí a není dobré
být tedy odkázán na jediné.

Jako optometrista se soustředím na to, aby při 
nasazení brýlí na obličej, šly stranice téměř 
rovnoběžně, nebo se jen maličko rozevíraly. 
Pokud se obruba nadměrně otevírá, znamená to, 
že jsou brýle malé. Další dobrý tip je, dívat se 
na horní a dolní hranu brýlí. Dolní by neměla 
ležet na tvářích a horní na obočí, protože pak se 
brýle potí, mlží a nepříjemně hýbou, když

PODLE ZNAČKY

ABY BRÝLE SPRÁVNĚ SEDĚLY

mluvíme nebo se smějeme. S oblibou 
objednávám klientům, které už znám a se 
kterými mám odzkoušené větší množství typů 
brýlí, ty nejlepší kousky přímo od dodavatelů. 
Chce to cvik a dobré pozorování chování, 
vystupování, ale i barev, oblečení a doplňků, 
ale asi je to jako v každém oboru. Po určité 
době si na to odborník vypěstuje jistý smysl.



Já osobně jsem na rarity! Jak ze stran materiálů, 
tak ze stran designu! Určitě nepokryji všechny, ale 
alespoň některé zde zmíním. Kamínkové aplikace 
asi nikoho nepřekvapí, ty už jsou standardem. Co 
ale třeba nápad značky Gucci, která se rozhodla 
zalít do průhledného plastu své ikonické šátky?
Mým osobním favoritem je pak, pro hodně 
odvážné, značka Coco Song, která kombinuje styly, 
materiály a právě opět zalévá do průhledného plastu 
třeba paví pero nebo sušené květy.

Text: Mgr. Romana Nejtková, 
specialista na optometrii

UKÁZKA ZDE

Ze strany materiálů pak můžeme vyzdvihnout 
samozřejmě nejrůznější aplikace ze dřeva, celé 
dřevěné brýle jsou poněkud nepraktické, ale jeho 
aplikace jsou již celkem populární. Velkého 
úspěchu na trhu dosáhla například italská značka 
FEB31st, která se proslavila využitím přírodních 
materiálů a komponentů.

UKÁZKA ZDE

Velký boom také zažívají brýle z recyklovaných materiálů, nebo 3D
tištěné brýle. Tady to není až tak o divokém designu, jako o vnitřním
přesvědčení nositele, nicméně i to mnohdy hraje roli ve výběru.

Firmy a prodejci brýlí začínají také pomalu 
přesouvat prodej do prostředí on-line. Aby své 
zákazníky nepřipravili o možnost brýle si 
vyzkoušet, přidávají na své webové stránky 
chytré aplikace, díky kterým mají možnost 
vidět, jak jim obroučky budou sedět.

Nám se nejvíce líbily tyto dvě. Jedna je česká 
a umožňuje vidět se v brýlích v pohledu 
zepředu. Ta druhá je ze zahraničí a zde se 
můžete vidět ve více úhlech. Zvládáte-li 
alespoň trochu angličtinu, ani tady to pro vás 
nebude problém.

CHCI 
VYZKOUŠET

CHCI 
VYZKOUŠET

Nákup brýlí on-line? Jde to!

TIPREDACE



Jak vybrat 
obroučky 
podle tvaru 
obličeje?



UDĚLEJTE SI RADOST 
JARNÍ DÁRKEM

a kupte si spolu s půlročním předplatným 
výhodně všechna vydání roku 2020
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Studio TYFORMY



„Výrazně mě formovalo Horňácko…
Ve Velké nad Veličkou jsem prožívala spokojené 
dětství, obklopena širokou rodinou. Až dnes si
uvědomuji, jak silně jsem fixovaná na místa, která 
tak dokonale znám. Kde jsem jako malá prožila 
tolik dobrého. Životem si nesu intenzivní pocit 
štěstí, vědomí domova, vlastních kořenů. Z toho 
vyvěrá touha po tvorbě a inspirace. Je to můj zdroj 
síly, i když jsem třeba daleko v cizině,“ říká o sobě 
a své životní cestě Pavla Vachunová. “Studio 
Tyformy vlastně přirozeně vyrostlo se mnou
a dvěma kamarádkami, když jsme studovaly.
V Ateliéru keramika a porcelán na pražské VŠUP,
který vedl Pavel Knapek a později

Jak vás napadlo spojit porcelán se šperky? Byla 
to náhoda nebo spíše proces, který se postupně 
utvářel?
S tvorbou šperků jsem začala spontánně ještě
v prvním ročníku na vysoké škole. Byl to pro mě 
trochu pokus a také přivýdělek při studiu. Časem
jsem začala více experimentovat a tím jsem šperk 
posunovala dál. Pro mě je to samostatná umělecká 
disciplína.
Abych mohla vyvíjet nové typy šperků, přiučila
jsem se práci s kovem. Je důležité pochopit, jak
fungují materiály, protože nám to může pomoci při 
vyvíjení nových produktů, tím se můžeme 
posouvat dál za naše hranice. Vedle užitých či 
volných kolekcí z porcelánu je pro mě tvorba 
šperků další výzva. Propojuji porcelán se stříbrem, 
nerezí, textilem atd…baví mě situace, ve kterých 
se nemusím omezovat. Zároveň, ale často
a ráda, zůstávám u tradičních přírodních materiálů.

Při své práci se hodně necháváte inspirovat 
přírodou, se kterou jste spjatá už od dětství. Ta se 
odráží také ve vaší práci. Jako protipól toho 
trochu vnímám kolekce Tube a Circle. Odkud 
přišla tady vaše inspirace?
Popravdě už ani nevím, je to strašně dávno. Při 
vzniku kolekce Circle jsme ještě pracovaly spolu 
s Julčou. Pak už se má cesta stáčela jinam. Něco
zůstalo a něco se měnilo. Kolekce Tube je novější. 
Fascinovala mě linka, geometrie a jednoduchost.
Dobývání možností, ohýbání porcelánu při vylití
a možnost nechat linku v její čistotě. Využití 
jednoduché linky nebo křivky, lom světla a stínu.
Je to malá architektura.

Maxim Velčovský, jsem se potkala s Julií Šiškovou 
a Veronikou Obrazovou Sirovou. V té době jsme 
se na tvorbu dívaly podobně a sdílely jsme také 
touhu po vlastním výtvarném studiu.
Na jeho založení došlo ve 4. ročníku, v roce 2009. 
Fungovala mezi námi synergie, která nám 
usnadnila přípravu výstav, hledání a formování
koncepce. Byl to vlastně nepřetržitý dialog
a neustálá tvorba, ve kterých jsme se inspirovaly, 
a zároveň díky spolupráci šetřily své síly. Jak se 
lidé posouvají a mění se, oni i jejich životy, je 
změna nevyhnutelná a vlastně užitečná. Naše
spolupráce se naplnila a na další cestu jsem se jako
nositelka značky vydala už sama.“

Když vytváříte určitý šperk, máte jeho formu už 
dopředu vymyšlenou nebo se necháváte 
inspirovat materiálem v průběhu tvoření?
Každá kolekce si vlastně sama vyžádá jiný 
přístup. Většinou to hodně předem promýšlím, ale 
někdy to může být i jen náhoda.

Jaké techniky při tvorbě šperků využíváte?
Právě podle kolekce. Používám i klasické přístupy 
tvorby porcelánu - to znamená lití do sádrových



forem, kde můžu zopakovat a odlít výrobek 
několikrát. Musím vytvořit sádrový model a na něj 
sádrovou formu. Pak už je samotné lití, retušování, 
dva výpaly, s třetím výpalem přichází dekorace.

Složitější technologie je u Čarodivného lesa. Nejde 
použít formy, každou věc musím vyrobit zvlášť.
U žádného kousku se nedá odhadnout, jak
dopadne.

ý

U kolekce Erotikon modeluji každý
kousek zvlášť tím pádem vzniká individualita 
každého šperku. To jak ve tvaru tak zdobení.

Ke všem šperkům musím individuálně řešit
I zapínání, zavěšení, zdobení.. je to zdlouhav 
proces, než se dostaneme do finálu.

Které z vašich kolekcí jsou vaše nejoblíbenější? 
Mám ráda Čarodivný les. To je pro mě hodně 
niterní záležitost. Každý objekt je kouzelný a má 
duši. Cítím v nich určitou pomíjivost a krásu světa, 
zároveň křehkost a zranitelnost, nic tu nebude 
věčně . To mě bere!!!

Právě u kolekce Čarodivný les používáte 
zajímavou technika namáčení rostlin
do porcelánu. Využíváte ji jak pro šperky, tak
pro dekorativní předměty v interiéru. Jak dlouho 
trvá celý proces od utržení až po konečnou fázi? 
Čarodivný les vypovídá o hledání vlastní identity 
a její síle, o ženské přirozenosti.
Je mnohovrstevnatou výpovědí o současné potřebě
člověka hledat a nacházet v nepřehledné 
a roztříštěné době pevné body.
Energie květin je zachycena v bílých sarkofázích. 
Namáčením nebo stříkáním porcelánu v jemných 
vrstvách na živé květy vzniká kolekce vypovídající
o touze člověka zachytit krásu a zastavit čas. 
Skořepiny naplněné prachem zpopelněných rostlin 
jsou parafrází nesmrtelnosti.

Život zůstává v instalaci zachycen nejen krásou 
zobrazeného, ale i jejím neutuchajícím pohybem. 
Porcelán, materiál v procesu a pohybu, přeměňuje 
vzhled snové florální krajiny. Vysychá, hýbe se,

vyzrává. Nabízí metaforu touhy, chtíče a erotiky, 
která se uvnitř nás ukrývá, a mění se v průběhu 
času. Nese v sobě mnoho zdánlivých protimluvů 
tradičně přisuzovaných ženám, jakými je křehkost 
a síla, přirozenost a touha po estetizaci, příroda
a kultura. Materiál, ale i pojednané téma, odráží
napětí mezi křehkostí a zemitostí. Celý proces je
zdlouhavý a není aní ani do poslední chvíle jisté
dopadne-li dobře. Možná i pro to si ji tolik cením.

Vaše studio Tyformy jste založila už v roce 2011.
Od té doby jste ušla už velký kus cesty. Své práce
představujete na prestižních výstavách nejen
v České republice, ale také v zahraničí. Vnímáte
nějaký rozdíl mezi přístupem k designu
v zahraničí a u nás?
Myslím, že je to různé a nedá se to úplně 
posoudit a kategorizovat. Nechci posuzovat 
národnost, jde o jednotlivce.

Šperk z porcelánu působí velmi křehce. Když si
nějaký pořídíme, jsou nějaká pravidla pro jeho
nošení a údržbu, aby nám dlouho vydržel
v nezměněném stavu?
Popravdě s těmito otázkami se potkávám často
a občas si s některými nevím rady. Šperk je pro mě 
objekt, artefakt a někdy je vysoce funkční
a praktický a někdy méně. Je to ale stále šperk
a musíme se k němu chovat a opečovávat jej podle 
toho. Šperky Tyformy jsou větší i drobné, až něžné.

Foto: Anna Pleslová



Máte vy svůj nejoblíbenější doma ve své
šperkovnici?
Samozřejmě mám. Z každé kolekce jsem si 
nechala něco a ráda šperky střídám. Také nosím 
ráda kousky od svých kamarádů a spolužáků 
šperkařů.

Ve své dílně také pořádáte workshopy pro ty, 
kdo si chce práci s porcelánem vyzkoušet. Co 
je náplní takového workshopu a jak se mohou 
zájemkyně přihlásit?
V současné době bohužel mohu nabídnout 
jen individuální workshopy.
Jsou určeny pro ty, kteří preferují individuální
přístup nebo časovou flexibilitu. Kurz si budete 
moci nastavit sami, dle vašich potřeb. Po krátké 
telefonické konzultaci, nastavíme individuální 
plán co si budete chtít vytvořit a jaký postup

Vždy jde o výrazné doplňky, které dotvářejí 
nejen outfit, ale hlavně osobnost nositele.
Myslím, že je to na uživateli, co potřebuje.
Budete-li chtít drobný nenápadný šperk, tak asi 
nesáhnete po ničem z naší kolekce, ale budete-li 
chtít zazářit např. v divadle, tak si myslím, že 
naše šperky jsou dost výrazné a osobité.

zvolíme. Kurz může sloužit, také jen jako 
relaxační cvičení s keramickým materiálem
a zkoušení experimentálních technik a přístupů.
Bude jen na vás, kdy se přihlásíte a jakou cestou 
se vydáte.

Pavla Vachunová,
designérka a výtvarnice, věnující se převážně 
tvorbě z porcelánu, zakladatelka studia
TYFORMY v Praze.



největších 
zdravotních omylů,  
když je vám 50+

Zdravé srdce je na prvním místě. Neignorujte 
ho!

Srdeční onemocnění může být zabijákem číslo 
jedna, protože u žen riziko s věkem stoupá. Není to 
menopauza, co způsobuje kardiovaskulární 
onemocnění, ale spíše špatné návyky, které si 
neseme. Kouříte? Máte velkou nadváhu? Nehýbete 
se? Toto všechno jsou věci, které mohou začít silně 
ovlivňovat zdraví našeho srdce. To, co nám
před dvaceti lety procházelo bez problémů nás 
nyní může dostihnout.
Pozitivní na tom je, že ještě není pozdě na změnu
svých návyků, které riziko srdečních onemocnění

Cítíte se skvěle a vypadáte úžasně? 
A říkáte si proč se zabývat některými 

záležitostmi kolem svého zdraví?
Důvod je prostý. Střední věk přináší 
ženám soubor určitých změn v jejich 

zdravotním stavu. Tyto změny se spouští 
často právě v souvislosti s menopauzou 

a měly bychom jim věnovat trochu 
pozornosti. Dobrou zprávou je, že ani 
jedna z těchto věcí nám nemusí bránit

v aktivním a produktivním přístupu 
k životu. Ale jejich monitorování nám 

může nejen zlepšit kvalitu života, ale také
život prodloužit.
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Sexuálního apetitu se nemusíte vzdávat.

Chuť na sex může s věkem klesat, ale průzkum 
zveřejněný v The New England Journal of Medicine 
ukazuje, že i ve věku nad 75 let si páry užívají 
dvakrát až třikrát měsíčně. Což teprve, když je vám 
pouhých padesát. Naopak, váš apetit může v tomto 
období narůstat. Cítíte se uvolněnější a netrápí vás 
obava z těhotenství.

Díky hormonálním změnám v menopauze, může 
docházet k mírné vaginální suchosti. Ale to je velmi 
snadno řešitelný problém. Pomoci mohou volně 
prodejné lubrikační produkty. Stejně tak účinná může 
být jóga, Kegelovy cviky nebo fyzikální terapie 
pánevního dna.
Je důležité si uvědomit, že sex může být nesmírně 
přínosný pro naše tělo, mysl i ducha a následně
nás přivést do lepší psychické pohody.

Myslíte si, že se po padesátce nevyhnete 
přibírání na váze.

Riziko přibývání na váze se sice opravdu zvyšuje ` 
s postupujícím věkem, ale to neznamená, že kila 
navíc jsou nevyhnutelná. Děje se to proto, že 
takzvané energetické výdaje se během menopauzy 
snižují kvůli ztrátě svalů a hormonálním změnám. 
Pokud budeme jíst se stejnou intenzitou a stejné 
věci jako ve třiceti, potom můžeme potenciálně
na váze přibrat. Také to tak ale nemusí být. Nic
však není zadarmo. Chce to jen trochu kontroly
toho, co jíme a trochu pohybu.
Doporučené minimum je 150 minut mírného 
cvičení každý týden. Ideální je, rozdělit je na 30 
minut pětkrát týdně nebo dokonce na 15 minut 
dvakrát denně. I když to bude třeba jen obyčejná 
chůze.

I když je cvičení skvělé, musíme také trochu 
pohlídat co jíme a začít jíst chytřeji. Není to žádný 
převratný objev. Stačí zařadit více ovoce a zeleniny 
a být si vědomy toho, co si dáváme na talíř.

Máte pocit, že jste ztratila smysl života.

Smysl života nám poskytuje strukturu, kterou 
pro zdravé fungování potřebujeme. Někdy se při
výrazným změnách v našem životě může zdát, že se 
náš smysl dalšího pokračování vytratil. Jako kdyby
naše životní cesta, po které jdeme, zarostla trním. 
Najednou nevíme co dál.

Většinou je to však jen dočasný jev. A my můžeme 
vědomě udělat hodně pro to, abychom svoji cestu 
opět našly. Nebo nějakou jinou, pokud nám ta 
stávající z nějakého důvodu nevyhovovala.
Nemusíte hned měnit svět, i když proč ne, pokud se 
na to cítíte. Ale klidně zkuste jen něco menšího.
Naučte se nový jazyk, začněte dělat to, co jste dosud
odkládaly, protože na to nebyl čas. Teď ho máte!

Přemýšlejte, hledejte a najděte! Protože to je velice 
důležitá součást našeho bytí. A navíc vede k udržení 
zdraví, dobrého pocitu pohody, udržuje v kondici 
kognitivní funkce a dokonce snižuje riziko rozvoje 
některých chorob, jako je Alzheimrova choroba nebo 
srdeční selhání.

zvyšují. Začněte s tím proto hned. Každá, i malá, 
změna, která přivede do našeho života více pohybu, 
zdravější stravování, hubnutí či odvykání kouření, 
hodně prospěje našemu srdci.

A pokud to spojíme s prevencí, jako jsou testy 
na krevní tlak, glukózu v krvi nebo cholesterol, 
budeme mít své zdraví více pod kontrolou.

Nemusíte období menopauzy protrpět.

Jednou z největších chyb je, že si ženy myslí, že není 
jiná možnost, než období menopauzy protrpět.
Problémy, jako jsou návaly horka, potíže se spánkem,
nepříjemnosti ve vaginální a močové oblasti, lze  
velmi výrazně zmírnit.

Existují samozřejmě možnosti hormonální terapie, ale  
vždy je lepší zkusit jít nejprve šetrnější přírodní 
cestou. Pomoci také mohou techniky odbourávající 
stres, jako je jóga nebo pilates, úprava jídelníčku či 
bylinné čaje.
Dnes jsou na trhu také dostupné doplňky stravy
složené z přírodních komponentů, které mohou
pomoci.



zdraví

10benefitů obyčejné chůze.



Zadívejte se na malachit. Sledujte 
tmavou linku, vinoucí se jako háďátka 
mezi vrstvami barevných odstínů. Kam 
vás zavede? Do pohádky. Do štoly
na Červené hůrce, k Paní Měděné 
hory pro Kamenný kvítek…

MALACHIT



Dobrý klenotník si s malachitem umí poradit. 
Krásný kámen je poměrně měkký. Podle 
Mohsovy stupnice *) je jeho tvrdost někde 
mezi 3,5 – 4.
Při zasazování do šperku je potřeba pracovat
opatrně a vědět co si k němu můžete dovolit.
Rád se štípe a drolí. Materiál proto musí být
kvalitní a kvalitně opracovaný. Ne, každý
brusič to s ním umí.
Zákaznice, když si u nás vybere šperk
z malachitu, dostává poučení o tom, jak o něj
pečovat, aby byl stále krásný. Doporučujeme
šperk při práci v domácnosti, sportu
a činnostech, kde by mohlo dojít ke kontaktu
s hrubým povrchem, raději odložit do krabičky. 
Především to platí u prstenů a náramků.
Poškrábáním ztratí lesk a tím i šmrnc. Dá se
sice znovu přeleštit a vrátit šperk do života, ale
je tu vždy riziko, že se kámen při vyjmutí
z kovu může rozlomit. Pak nezbývá nic jiného, 
než vybrousit nový malachit. Ale pozor už 
nikdy nebude stejný.

Malachit je doslova pohádkový kámen. 
Patří k minerálům, ve kterých se spojil 
praktický užitek s přírodní krásou.
Na počátku těžby se z malachitu, od dob 
neolitu až po antiku, tavila měď. Proto byla
mnohá povrchová naleziště vytěžena. Díky 
jeho snadné opracovatelnosti a rostoucí 
popularitě se začal používat výhradně
pro umělecké zpracování.
Najdeme v něm všechny odstíny zelené.
Od nejsvětlejší až po nejtmavší. Jeho 
sametová barva učarovala už dávno našim 
předkům. Zdobily se jimi dámy a jejich 
klenotníci pro ně vytvářeli celé kolekce 
malachitových šperků. Pánové si oblíbili 
tabatěrky, skříňky, psací soupravy.
Architekti malachit vsazovali
do honosných interiérů, jako prvek, 
ukazující bohatství svých majitelů. 
Největší a nejznámější kusy však zdobí
především církevní stavby. Brusiči
i umělci, kteří podléhali jeho kráse, se 
předháněli, kdo dokáže nejlépe vtisknout 
chladnému kameni život. Díky tomu 
vzniklo neuvěřitelné množství
dekorativních i užitkových předmětů
v podobě váz, soch nebo dokonce nábytku.

Nejslavnějším nalezištěm, tohoto zdobného 
kamene a rudy zároveň, jsou rozsáhlé oblasti 
Uralu, především okolí Gumeševska, 
Bogoslovska a Nižního Tagilska.
Největší balvan malachitu nalezený na Uralu
měl hmotnost 60 000 kg. Souvislé kusy kůry 
o hmotnosti 150 kilogramů byly dříve 
poměrně běžné.

Největší naleziště malachitu dnes je v Kongu, 
v provincii Shaba , odkud se dovážejí veliké 
desky tmavozeleného kamene s vřídlovcovou 
strukturou.
Vyskytuje se však ve větším množství také
v Namibii, Mexiku nebo Arizoně.

V Čechách se nejznámější naleziště nachází 
na hoře Měděnec a vrchu Měďníku.
Výskyt je potvrzen rovněž u Příbrami 
a v Podkrkonoší.

Naleziště:



… Pak vyzvala Štěpána, aby šel za ní. A tak 
vykročili. Paní hory napřed, Štěpán jí v patách. 
Kam paní vkročí, všude se před ní skála rozestoupí.
Procházejí velikými podzemními komnatami
a každá má jiné stěny. Jedna zeleno - zelené, druhá
žluté, zlatě žíhané, třetí modro - modré, čtvrtá 
ze samých měděných květů. Zkrátka taková
nádhera, že se to ani vypovědět nedá. A snad ještě
nádhernější jsou malachitové šaty Paní hory. 
Chvilku se křišťálově třpytí, co by fouk pohasnou,
na ten ráz démantově zajiskří či do měděna 
zčervenají a vzápětí zase zasvítí leskem zeleného 
hedvábí.
Tak šli a šli, až najednou se malachitnice zastavila. 
A Štěpán vidí velikánskou síň a v ní postele, stoly,
křesla – všecičko z měděných krystalů. Stěny 
malachitové, démanty vykládané, strop temně 
karmínový a na něm měděné kvítky...

… Štěpán doopravdy tak velké kameny našel. Aby 
ne, znal přece celé hory skrz naskrz a sama Paní 
Měděné hory mu byla nápomocná... Jenom ona 
může obdarovat pracovitého horníka obrovskou 
radostí a úspěchem – nálezem nejlepšího 
malachitu... Vytesali z toho kamene sloupy, jak si 
usmysleli a hrabě Tučaninov je daroval největšímu 
kostelu v Petrohradě.

Kdysi rostly pod rukama uralských malachitníků 
hlazené špendlíky a skříňky, broušené náramky
a misky, ryté svícny a číše.

A pak je ještě kamenný kvítek. Ten roste v Měděné 
hoře, v zahradě malachitového zámku. Největší 
moc má na svatého Jiří, na Hadí svátek. Ale běda 
každému, kdo kamenný kvítek uhlídá.
„To já všechno vím. Ale bez krásy kamenného 

kvítku nemá život pro mne cenu. Prosím Tě, ukaž

mi ho.“ „ Když jinak nedáš, půjdeme do mé 
zahrady.“
Černozelené malachitové trsy, na trsech světlounce
zelené malachitové zvonky a v každém zvonku zlatá 
hvězdička. Nad zvonky poletují jantarové včely
a zlaté hvězdičky rolničkově cinkají.
„ Co tomu říkáš, Danilo?“ ptá se Paní Měděné 
hory.
„ Nikdy nenajdu kámen, z kterého bych mohl 
takovou krásu udělat.“
„ Kdyby sis byl takový trs a takové zvonky sám 
vymyslel, byla bych ti vhodný kámen dala. Teď už 
nemůžu.“

Měděná hora Danilu uvěznila. Až velká láska
a oddanost jeho nevěsty Káti, zlomila kletbu touhy
a posedlosti. Paní Měděné hory, nakonec Danilu 
propustila.

Vrátil se domů a mistrovi z malachitového zámku
se nevyrovnal jediný malachitník z široka daleka.
Jen čas od času se Danila dlouze zamyslel. Káťa
věděla proč, ale mlčela.
Nám už také nezbývá nic jiného než mlčet. Ani vy
nechcete pro kamenný kvítek zapomenout na celý
svět a na toho, koho máte rádi. Jenže vy jste na tom
líp než Danila. Vy se můžete k Paní Měděné hory
a ke kamennému kvítku vrátit, kdy si vzpomenete.
Stačí jen znova otevřít knížku.

(z pohádkové knížky Kamenný kvítek od Pavla
Petroviče Bažova).

PŘEJÍT NA 
POHÁDKU

Klasická ruská pohádka o zkoušce lásky
a oddanosti se v roce 1946 natáčela v Praze
na Barrandově, protože moskevské filmové
ateliéry byly po válce ještě zničené. Poutavý
příběh byl mimo jiné oceněn na festivalu
v Cannes. Snímek, který natočil mistr
ruských pohádek Alexandr Ptuško, vypráví
o lásce Kateřiny a Danila. Danila je brusič
a je zaujat myšlenkou vytvořit malachitovou
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k vázu, která by byla jako živá. Nemůže toho

však dosáhnout. Proto touží po kamenném
kvítku, který by jeho dílo oživil. Náhle se
Danilovi zjeví Paní Měděné hory, která ho
přivede do svého království. Nadšen z toho, že
právě zde objevil vysněný kamenný kvítek,
nechá se zlou vílou zlákat do služby. Brzy je
však proměněn v kámen a jediný, kdo ho může
osvobodit, je oddaná dívka Kateřina.



Jako nás v Saite Marie aux Mines. Na jedné
z největších evropských mineralogických burz,
nesmí chybět obchodníci s malachitem. Také
nechybí. Není jich však moc. Stánky pouze
s malachitem jsou dva. Sem tam, objevíte nějaké
opracované kusy, mezi ostatními minerály
na stolečcích obchodníků nebo samotnou surovinu
položenou jen tak vedle.
Náš kontakt je Belgičan a materiál vozí z afrických
nalezišť. Je to týpek. Svérázný. Na první pohled
vládne na jeho stánku mírný chaos. Místa málo,
zájemců moc. Tak se  prodíráme mezi bedničkami,
ve snaze objevit pro sebe kvalitní a rozmanité tvary
malachitových kabošonů, destiček, kuliček
a jiných, do šperků použitelných tvarů. Právě
začíná léto, venku je kolem 30 stupňů Celsia.
Kapky potu nám stékají všude po těle, ale co se dá 
dělat, vybrat materiál se musí. Otočím se. Slyším 
veselé švitoření našich děvčat. Konverzace
v angličtině s panem šéfem. Tak mi máme vybráno,
samy jsme si to spočítaly, zabalily a jdeme platit. 
Ve frontě u kasy to zašumělo. To ostatní čekají, až  
je nepříliš rychlá parta brigádníků obslouží, 
zabalí, spočítá jejich zboží. To čekání je úmorné
a běží vám čas, kdy můžete vybírat další kameny.
Burza trvá pouhé 4 až 5 dnů. Musíte se do toho
vejít.
Pan šéf se vesele vybavuje s našimi kráskami a už
je tu nabídka. „Vás holky beru na stánek, dobře
zaplatím.“ Velmi rychle si všiml, že samostatnost,
rychlost a šikovnost našich děvčat, by se mu
nanejvýš hodila.
S úsměvem točím hlavou:„ Ne, ne, ne, ty nedám, ty
jsou moje.“ Potřeseme si rukou, good business,
have nice day a pádíme dál, k dalšímu stánku.
Za africkým obchodníkem s malachitem, který se
na nás už z dálky směje, svými sněhově bílými
zuby.

Bylo by krásné zůstat v pohádce, i když při práci 
s kameny, tam tak trochu člověk je stále. Věřím, 
že většina z vás by se dala nadchnout rozmanitostí 
mineralogického světa. Většina z vás by při práci 
u brusu prokázala svou zručnost a většina z vás by 
s jásotem oslavovala svůj nově objevený kámen.
To přeci je ta pohádka. Zažívat krásné chvíle 
při něčem, co milujete, co vám dává nadšení,
v čem vidíme smysl. Vzpomeňte slov Paní Měděné
hory. „Tomu kdo je pracovitý, má své nápady, toho
odměním radostí a úspěchem.“

Chemicky je malachit uhličitan měďnatý, 
ze kterého se snadno taví měď. Vzniká 
zvětráváním měděných rud. Tvrdost je 3 
až 4 stupně podle Mose. Krystaly 
malachitu se vyskytují dosti vzácně.
V přírodě je tento minerál obvykle
ve formě jemně krystalických amorfních 
útvarů, které se podobají výtvorům
v krasových dutinách, vyskytují se
ve formě ledvin, hroznů tuhého, zemitého 
charakteru. Na řezu mají radiálně 
paprsčité, páskovité a centrické textury.
Technické využití: Malachit byl
od starověku používán také jako 
minerální pigment v zelených barvách.

Vlastnosti:

Malachit probouzí v duši harmonii a mír.
Tento zemitý kámen nám připomíná,  že
i náš život se skládá ze světlých a tmavých
tónů. Učí nás trpělivosti. Odstraňuje blokády 
na všech čakrách. Nejlépe se hodí
pro temperamentní znamení Býka
a v kombinaci s růžovou, například 
růženínem, vytváří ideální dvojici
pro uklidnění a odpočinek .

Ezoterika:



Jak poznat kámen od imitace?

U některých kamenů se v posledních letech 
můžete setkat s různými typy náhražek. Je 
složité tuto skutečnost rozpoznat. Řešením, 
může být nákup u prověřených firem
a základní povědomí o ceně. Pokud je příliš 
nízká, bývá to většinou kámen 
rekonstruovaný nebo skleněný nebo dokonce 
plast.

Pravý malachit je poměrně těžký, tvrdý
a na dotek studený kámen. Jeho zelené vzory 
jsou nepravidelně uspořádány a kromě 
klasických pruhů obsahují také různé 
kruhovité tvary. Nikdy se neobjeví stejná 
kresba. Je – li možnost, podívat se
do materiálu řezem nebo vrypem, to bývá 
zpravidla jasný důkaz. Nejde to však
u šperků.
Pro falešný malachit je typická pravidelnost 
jeho vzorů, které vypadají tak trochu jako
namalované. Existuje metoda, v rámci které 
se odpadní kusy malachitu v továrně 
rozemelou a smíchají s pryskyřicí, díky které 
se směs spojí a pod tlakem lisu vytvoří bloky, 
ze kterých se dál řežou a brousí různé tvary. 
Takto vyrobené „malachity“ jsou však o dost 
lehčí než ty pravé.

Malachit a umělecká díla 
ve světě a v Čechách:

Výrobky z malachitu jsou známé po celém světě
v různých muzeích, zámcích, klenotnicích. Jeden
z nejkrásnějších je tzv. Malachitový
a Georgievský sál v Zimním paláci v St. 
Petersburgu (Rusko). Velká kolekce 
malachitových šperků z Ruska je
ve Versailles u Pažíže.

Malachitový salónek na Státním zámku Kynžvart 
stojí v každém případě za návštěvu, nejen
pro sbírku malachitových váz. Kancléř 
Metternich byl velmi schopným diplomatem.
O tom svědčí nejen délka jeho setrvání
ve službách rakouských císařů, ale také jeho
schopnost naklonit si na svou stranu nejmocnější 
muže tehdejšího světa. Mezi tyto panovníky 
patřili i ruští carové. A právě zde,
v Malachitovém salónku, je instalován jeden
z čestných darů z Ruska. A to hned celá kolekce
vzácných zelených malachitových váz. Vázy 
poslal kancléři car Alexandr I.. Kolekci tvoří  
celkem 9 kusů a vévodí jí obří váza. Obdobné 
mohou turisté obdivovat v Ermitáži v Petrohradě 
nebo ve Versailles v Paříži.
Článek poskytl Ing. Ondřej Cink, kastelán, 
fototéka NPÚ, Jaroslav Kocourek.

Text: Štěpánka Kurfiřtová, 
majitelka Šperky STEFANY®, 

www.stefany-sperky.cz
Foto : Iva Brunclíková, Marcel Vaněk

http://www.stefany-sperky.cz/


SEBEVĚDOMÍ
Technika AFIRMACE



Říká se, že opakování je matka moudrosti. Jako děti 
školou povinné nás tohle rčení zpravidla spíš 
rozčilovalo, protože to ve většině případů 
znamenalo jen bezduché memorování složitého 
textu, který si dnes stejně nepamatujeme. To ovšem 
není chyba rčení samotného. Naopak, toto rčení má 
nejen velkou pravdu, ale také ho lze prakticky 
využít v náš prospěch,

Jen si zkuste představit, co uděláte, když si 
potřebujete rychle zapamatovat telefonní číslo, 
které vám ve spěchu někdo řekne, a které si hned 
nemůžete poznamenat? Opakujete si čísla jako 
básničku. Zapisujete tak tyto jednotlivé číslice
do mozku, posilujete vytvořená neuronová spojení, 
abyste je snáze v případě potřeby dokázali vyvolat.

Počátkem devadesátých let jsem pracovala jako 
asistentka v jedné společnosti. Vyřizovala jsem 
denně nesčetně telefonických hovorů, a při 
každém zvednutí sluchátka jsem se představila 
jménem firmy i jménem svým. Co myslíte, že se 
mi následně několikrát stalo, když jsem zvedla 
sluchátko telefonu u mě doma? Ano, tušíte 
správně. K překvapení i pobavení volajícího 
jsem se opět představila jménem firmy.
Jednoduše proto, že pracovní cestička mých
neuronových spojení na trase zvoní telefon -
zvedám sluchátko - představuji firmu a sebe, 
byla mnohem více vyšlapaná, než ta soukromá.
Není důležité, jakou tyto situace měly dohru, 
důležité je, že i tento příklad demonstruje, že to 
funguje.

Technika č. 4
A právě těchto výhod využívá jedna z nejstarších, 
nejjednodušších, ale také nejúčinnějších technik 
pro vědomé ovlivnění mysli. Říká se jí afirmace.

Význam slova afirmace je vykládán jako např. 
přesvědčení, potvrzení nebo ujištění.

Nespornou výhodou této techniky je, že ji můžete
provádět takřka kdykoliv a kdekoliv. Dokonce ani
nejste vázáni na konkrétní věty či slovní spojení
a můžete si vytvářet své vlastní afirmace.

Vzpomeňte si na článek v únorovém čísle, kde 
jsem se zmiňovala o kamarádce, která si stěžovala 
a dokola opakovala to, co už ve svém životě 
nechce. Právě v únorovém čísle jsem vás 
seznámila s technikou, které v koučování říkáme 
přerámování, a která spočívá v převedení 
negativně laděného záměru do pozitivního. A to je 
přesně jeden ze základních kroků, kterým je třeba 
při tvorbě (pozitivní) afirmace začít.



Pojďme si říct pár pravidel, jejichž dodržování vám pomůže zajistit, že vaše afirmace bude pracovat 
pro vás a vy díky ní budete snáze dosahovat svých snů a cílů. Takové afirmační desatero.

Afirmace je konkrétní 
a vyjadřuje požadovaný

stav.
“Chci být bohatá” je sice 
afirmace, která vyjadřuje
požadovaný stav, ale není 

dostatečně konkrétní.

Afirmace je stručná. 
Představte si, že vás čeká 

důležitý hovor
s nadřízeným, telefon už 

zvoní a máte jen pár 
sekund, než jej zvednete a 

začnete hovořit.

Afirmace je snadno 
zapamatovatelná, může být 

i rytmická.
Lepší, než se soustředit na přesné 

znění, je vystihnout obsah
afirmačního sdělení. Vybranou 
afirmaci si také můžete zasadit 

do tónů a zpívat si ji.

Pracujte s afirmací 
pravidelně.

Začněte den s afirmací, ještě než 
vstanete z postele. Dopřejte si 

dvě minuty pozitivních afirmací 
před spaním.

Vytvořte si afirmací několik 
pro různé příležitosti.

Zamyslete se, co v které životní 
oblasti chcete dosáhnout, 

zapojte vizualizaci a utvořte si 
afirmaci spojenou s cílem,

kterého v dané oblasti chcete 
dosáhnout.

Skládá se z jednotlivých slov
či výroků.

Nenuite se do souvětí či složitých 
slovních spojení, afirmace může 

sestávat z jednotlivých slov. Příklad 
afirmace před vstupem

do náročnějšího pracovního 
kolektivu: Rozvaha - klid - respekt.

Mějte je na očích.
Napište si své afirmace 
na papír. Vhodné jsou

zápisníky, deníky, nástěnky 
a visionboardy, využít ale

můžete třeba i plochu 
monitoru nebo telefonu.

Afirmaci několikrát 
po sobě opakujte. 

Stanovte si pro všechny 
afirmace stejnou frekvenci 

opakování, např. 3x.

Afirmací vyjadřujete 
budoucnost v 

přítomném čase.
Například: Jsem silná 
a sebevědomá žena.

Afirmace je pozitivně 
laděná.

Afirmace vyjadřuje jen 
pozitivní a požadovaný 

stav,
neobsahuje zápory.



Jako velmi efektivní se ukazuje využití afirmací 
před spaním. Můžeme tak pozitivně naladit mysl 
na to hezké, co chceme, zmírnit případný stres, 
navodit příjemné pocity a emoce, a dokonce tak 
zlepšit kvalitu spánku.
Budete-li mít trochu více času, propojte afirmace
s relaxací a uvolněním celého těla a dopřejte mu
tak příjemný zážitek obohacený o pozitivní
emoce. Snažte se své afirmace opravdu prožít, 
doručit pozitivní informaci každé buňce vašeho 
těla.

Opakováním určitých pozitivně laděných 
slov nebo slovních spojení vědomě 

ovlivňujeme svou mysl a posilujeme obsah 
tohoto sdělení.

Afirmace pomohou i se zdravotními neduhy. 
Existuje řada vědeckých studií, které dokazují 
pozitivní vliv afirmací na naše tělo i jeho 
případné uzdravování. Pokud cvičíte jógu, znáte 
obdobu afirmací - mantry.

Jelikož jsme každý jiný a jedinečný, nelze 
objektivně říci, jak by právě vaše afirmace měla 
přesně vypadat. Ale věřím, že si afirmace najdou 
své místo i ve vašem životě.

Příklady některých afirmací: 
“Jsem zdravá a mám spoustu energie.” 

“Mám ráda své tělo a přijímám
ho takové jaké je.” 

“Moje mysl mě podporuje.”
“Jsem krásná.”

“Žiju krásný život.” 
“Umím přijímat i dávat lásku.” 

“Mám skvělé klienty.”
“Moji klienti mou práci oceňují.”

“Peníze přitahuji a získávám je snadno.”

Text: Jana Štěpánková 
life koučka a lektorka, 

autorka metody GOkoučinku

PŘIDAT SE KE SKUPINĚ

Řešíte, jak se vyhnout neustálému dobarvování kořínků vlasů? Už nechcete zatěžovat svůj 
organizmus chemií, ale bojíte své šedivé vlasy ukázat světu?
Přijďte se poradit do facebookové skupiny „Jdu do šedin“.

Pokud je pro vás toto téma aktuální
a rozhodujete se šedivou zkusit, podporu 
najdete v naší facebookpové skupine
“Jdu do šedin”. Ženy se tu vzájemně 
motivují a radí si navzájem.



Sedmikráska je spojována s čistotou, 
nevinností a věrnou láskou, Je 

zasvěcena bohyním Venuši, Afroditě  
a Freye. Podle křesťanské legendy

vyrostla první sedmikráska ze slz Máří
Magdalény, které vyplakala
po ukřižování Ježíše Krista.



VEJCE
nad zlato



Vejce – není výstižnějšího období, kdy se vejce 
skloňují ve všech pádech, než jsou Velikonoce. 
I když dnes často v koledě převažují ta 
čokoládová a někteří koledníci už ani obyčejná 
vejce nechtějí, stále jsou pro období Velikonoc 
tím zásadním produktem. A obchodníci si 
mnou ruce. Ve velkých množstvích je vaříme 
natvrdo a barvíme, abychom potom, často 
bezradně, stáli před otázkou, co s nimi dál.
Zvykli jsme si s nimi bezvýhradně počítat při 
vaření a pečení. Nedovedeme si představit 
víkendovou snídaní bez míchaných, či jinak 
připravených, vajíček. A co teprve třená těsta?
Bez vajec by to nešlo.
A co na to naše zdraví? Jednou čteme, že vejce 
jsou plná cholesterolu a vlastně nezdravá
a neměli bychom jich jíst moc. A vzápětí
narazíme na další informaci, že vejce jsou
pro nás neškodná v jakémkoliv množství, ba 
dokonce zdravá… a kde je mezi tím vším 
schovaná pravda? Vyberte si. Nejlépe je zapojit 
vlastní zdravý rozum. A to se týká nejen vajec. 
Svět kolem doslova zaplavuje náš mozek
„pravdivými“ informacemi. Ale většinu z nich 
lze jen stěží ověřit.
Takže pokud čekáte, že vám tady dáme správné
odpovědi na vaše otázky ohledně konzumace 
vajec, tak to bohužel nedáme.
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PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VAJEC NA OBYVATELE V KS

Rozhodli jsme se ukázat vám vejce z té 
druhé stránky. Ze strany „poskytovatele“. 
Ale než se k tomu dostaneme, pojďme se 
trochu podívat na statistiky.

Spotřeba vajec ve světě roste nejdynamičtěji 
ze všech potravin živočišného původu. Rok
od roku roste nejen celková spotřeba vajec, ale
také spotřeba na jednoho obyvatele. V souvislosti 
s tím samozřejmě roste také počet nosnic
a zároveň nároky na produktivitu jejich snášky.
Hledají se nové druhy slepic i nové druhy krmiv, 
aby výnos byl co nejvyšší a náklady co nejnižší.

Chcete-li se dozvědět podrobnější statistiky, doporučujeme podívat se na tento odkaz, kde najdete 
Situační a výhledovou zprávu ministerstva zemědělství s podrobným vysvětlením.



…tyhle už bohužel takové štěstí nemají.
Zvažovali jsme, jestli toto téma otevřít. 
A nakonec jsme se rozhodli to udělat. 
Toto je zatím v České republice stále 

realita. V listopadu loňského roku byla 
konečně přijata novela zákona na ochranu 
zvířat proti týrání, v jejímž obsahu je také 

zákaz klecového chovu slepic u nás.
Bohužel až od roku 2027. Jak jim

můžeme pomoci už teď? Myslete na ně, 
až budete kupovat levná vejce

na Velikonoce ve velkém. Za každým
z nich je krutý život jednoho takového

bezbranného tvora…

Tyhle okolo
310 vajec

za rok každá. To je skoro
každý den jedno vejce, 

bez přestání
celý rok!

A teď k těm, které nám vejce poskytují. Tyhle slepice patří k těm šťastným...

Tyto slepice snesou 
přirozenou cestou 

každá
asi 180 vajec

za rok.



DIVOKÉ BYLINY
v kuchyni



Bršlice kozí noha
Aegopodium podagraria

Ještě pro naše babičky bylo normální, využívat 
obyčejné rostliny rostoucí za domem nejen
v léčitelství, ale také v kuchyni. Tyto prosté
a nenápadné dary přírody obohacovaly lidovou 
kuchyni nejen svojí chutí, ale také velkou dávkou 
živin, minerálů a stopových prvků.
Babičky to věděly. Aniž by měly k dispozici 
rozsáhlé vědecké studie. Generaci od generace si
předávaly životní zkušenosti, které to potvrzovaly.
Až půjdete na jarní procházku do přírody, dívejte
se kolem. Jsem si jistá, že na některou z bylin,
o kterých zde píšeme, narazíte. A dejte jí šanci 
ukázat, co dovede. Rozšíří nejen váš zaběhlý
jídelníček o nové chutě a dojmy, ale zároveň 
podpoří správné fungování organizmu.

Využití této krásné sluníčkové rostliny je 
zaznamenáno již v dávné historii. Například
v antice, byla šťáva z pampelišek užívána jako
prostředek proti pihám a žlutým skvrnám na kůži 
a jejím mlékem se léčily záněty očí.

Využití pampeliškových květů na lahodný a zdravý 
med zná asi každý. Ale zkuste z pampelišky použít 
také listy nebo kořen. Listy vybírejte jen ty mladičké. 
Ty ještě neobsahují hořké mléko. Odměnou vám bude 
skvělý salát s vysokým obsahem vitamínu C.
A navrch můžete přidat pár květů sedmikrásky.

Svízel vonný
Galium odoratum

Mařinku do různých nápojů používali nejen u nás 
v Čechách. Ve Francii se prý přidávala
do šampaňského, ve Švýcarsko do koňaku
a v Německu se bez ní neobešlo májové víno.
Mařinkové víno
Natrhejte 2 hrsti mařinkové natě a naložte ji
do 1 litru dobrého bílého vína. K tomu přidejte šťávu 
z jednoho citronu a 60-80 g cukru. Nechte do druhého 
dne v chladnu a potom přeceďte do čisté lahve.
V kombinaci se sodovkou získáte skvělý osvěžující 
nápoj.

Smetanka lékařská
Taraxacum officinale

Bršlici známe většinou jako urputný plevel 
našich zahrádek. Díky tomu je často 
zatracována. I přes to, že je to velmi přínosná 
bylina pro naše zdraví. Její chuť se trochu 
podobá chutí petrželové nebo celerové nati. 
Bršlice čistí organismus, ale především zbavuje 
tělo kyseliny močové, která je hlavním viníkem 
nepříjemné nemoci, zvané dna.

Pesto z divoké bršlice
Módou posledních let se stalo po domácku
vyráběné pesto z medvědího česneku. Zkuste 
ale letos místo česneku použít jiné byliny.
Třeba zrovna bršlici. Stačí, když do mixéru
hodíte hrst zelené bršlicové natě (můžete 
přidat i jiný druh jedlých bylin), asi
50 ml olivového oleje, hrst nastrouhaného 
parmazánu, 3 stroužky česneku a vše pořádně 
umixujte. Možná budete potřebovat přidat trošičku 
vody. A je to! Teď už jen stačí uvařit těstoviny
a oběd je na stole.



Kopřiva dvoudomá
Urtica dioica

.

Sedmikráska
Bellis

Violka vonná
Viola odorata

Kandované květy fialek 
Zdánlivě jednoduchý recept vyžaduje trochu 

více trpělivosti. Výsledkem však bude 
neodolatelná ozdoba na váš dort nebo dezert. 

Jeden vaječný bílek rozšlehejte v misce.
Nachystejte si na stůl pečící papír a na ten 

nasypte extra jemný pískový nebo moučkový
cukr. Vezměte opatrně květ fialky a štětečkem

ho potřete nejprve bílkem a potom obalte
v cukru. Takto pocukrované květy nechte
dosušit v troubě, zapnuté na max. 50 0C.

Hotové fialky uchovávejte v uzavřené dóze.

Sedmikráska má prý čarovnou moc. 
Dříve lidé věřili, že chrání před zlem. 
My zase věříme, že přináší lásku.

Nepravé kapary
Natrhejte ještě nerozvinuté květy
sedmikrásek a propláchněte je čistou 
vodou. Nechte trochu okapat na utěrce 
a ještě vlhké je vrstvěte střídavě se solí 
do vyšší sklenice. Tu uzavřenou 
nechte aspoň týden v chladnu. Potom 
prosolené pupeny opláchněte vodou
a nasypte do čisté zavařovací sklenice. 
Přelijte horkým octem nebo 
okořeněným octovým nálevem a dobře
uzavřete.

Polévka z mladých kopřiv
Nejprve připravte máslovou cibulovou jíšku. Do ní
přidejte jemně nasekané kopřivové listy, 
nastrouhanou mrkev, hrst pohankové lámanky a vše 
zalijte zeleninovým vývarem. Když je zelenina 
uvařená, přidejte smetanu a jeden žloutek
na zjemnění. Polévku můžete podle chuti
rozmixovat najemno nebo nechat s kousky 
zeleniny. Dochuťte solí a pepřem.

Kopřivy patří k bylinám, na které se tak úplně 
nezapomnělo. Většinou z nich připravujeme 
na Zelený čtvrtek špenát nebo je přidáváme 
do nádivky. Skvělé jsou však také do polévky.



Pestré a rychlé pokrmy na každý den, 
aromatické, lahodné či pikantní do zásoby –
doveďte s bylinkami každé jídlo k dokonalosti. 
Zajímavé bylinky rostoucí v květináčích, na 
vlastní zahrádce nebo v přírodě – poznávejte 
známé i exotické druhy, sami je sbírejte, sklízejte 
a používejte. S námi se zadaří díky přesným 
popisům a ilustracím pro vás bude vaření 
požitkem.
Cena: 237 Kč
www.martinus.cz

Superpotraviny - Tuzemské divoké rostliny
Karin Greinerová Superpotraviny jsou všude okolo 

nás. Jestli jste si doposud mysleli, že 
pocházejí jen ze vzdálených zemí 
jako chia semínka nebo goji, můžete 
to nyní přehodnotit: rostlinné 
energetické balíčky pro detoxikaci
a anti-aging, posílení imunity
a wellness rostou také přímo před 
vašimi domovními dveřmi.
Ať je to medvědí česnek nebo 
pampeliška, bršlice, jetel luční, 
šípky nebo trnky - co vypadá jako 
plevel, je ve skutečnosti 
superpotravinou z nejlepších, plnou 
vitality. Kdy a jak sklízet jedlé 
divoké rostliny, aby jejich účinek 
byl nejlepší, najdete v této knize.

Cena:286 Kč
www.knihydobrovsky.cz

Vaříme z divokých bylin
Sběr rostlin z okolní přírody, rada 

na jejich použití v kuchyni a jiné zpracování
Becker Peter Wilhelmi Claudie

Cena: 422 Kč
www.booktook.cz

Autor Peter Becker je odborníkem na divoké
byliny, znamenitý kuchař, který dokáže
zpracovat každou planě rostoucí bylinu

v lahodný pokrm. Spolu s odbornicí na přírodní
kosmetiku Claudií Wilhelmi připravili
pro čtenáře knihu plnou chutný receptů

z přírody. U každé byliny je její popis, kde se
nachází, kdy je nevhodnější ji sbírat a co z ní
připravit. Vše doplněno spoustou fotografií.

Zahradní a divoké 
bylinky
HESS Reinhardt

Oživte své vaření divoce rostoucími rostlinami a bylinami a objevte 
nečekané ingredience, které možná rostou přímo za vaším domem.  

Kuchařka z lesů a luk vám ukáže, jak skvěle se dá vařit s medvědím 
česnekem, naučí vás připravit lahodný bezový sirup, rafinovaně ovonět 
dezerty růžovými plátky a extraktem a dodat tvarohovému koláči švih 

trochou šípkového džemu. Objevte, jak chutná pravá příroda.

Kuchařka z lesů a luk
Diane Dittmer

Cena: 239 Kč
www.megaknihy.cz

DIVOKÉ BYLINY 
NA TALÍŘI

http://www.martinus.cz/
http://www.knihydobrovsky.cz/
http://www.booktook.cz/
http://www.megaknihy.cz/


GOOGLE  
EARTH

PROZKOUMAT

Hned v prvním vydání našeho časopisu ZDE jsme vás vzali do virtuálního světa cestování. Přes jednoduchý 
odkaz jste měly možnost nahlédnout do jakékoliv části světa a virtuálně se v ní pohybovat. Pokud jste to ještě 
nezkusily, určitě to doporučujeme.
Tentokrát pro vás máme jiné cestování – Google Earth. Úžasné místo, kde si přijde na své každý. Můžete 
navštívit doslova každý kout naší krásné planety. K zajímavým místům najdete mnoho doplňujících informací 
a fotografií. V případě, že by vás to začalo nudit, je zde k dispozici nabídka různých vizualizací a také 
zábavných kvízů a her.
Google Earth si prostě zamilujete. Je silně návykový!
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FOTOGRAFICKÁ  
SOUTĚŽ

Téma: 
PROBUZENÉ JARO
Přichází nejhezčí období roku a s ním 
slunce, vůně, barvy… zvěčněte tyto krásné 
okamžiky.
Inspirací vám mohou být fotografie, které 
jsme pro vás vybrali.
Fotografie posílejte na náš email
casopis@my50plus.cz
do 19. dubna 2021.
Do předmětu napište „Fotosoutěž“.

Už teď se těšíme na vaše krásné obrázky.

Na duben jsme vybrali téma veskrze jarní. Jak také jinak? 
V takové záplavě barev, kterou si příroda pro nás každý rok 
přichystá, snad ani nejde nefotografovat. Určitě už máte ve 
svém mobilu nebo fotoaparátu fotky prvního jarního slunce, 
sněženek nebo probouzející se přírody.

Nebojte se ukázat, co krásného jste zachytily.

Budeme se těšit na vaše obrázky a autorky tří nejzajímavějších 
fotografií odměníme předplatným našeho časopisu.

Celá pravidla najdete na našem webu.

mailto:casopis@my50plus.cz


Foto: Robert Balog

První z n á m k y  
rozpuku jara…

Inspirujte se krásnými fotkami jarní přírody

a zapojte se do soutěžení s těmi svými.



…první listy 
na stromech…



Foto: Janina Kronthaler

… bujné květy 
rozkvetlých 
stromů…



…květy, které 
vám dělají 
radost doma…



…nebo kousek 
vaší krásné 
zahrady.



Foto: Gábor Adonyi

Přejeme vám krásné 
Velikonoce a příjemné jarní 

dny.

Na další vydání se můžete těšit již
29. dubna 2021


