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NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHOVNY SVĚTA
V dnešní přetechnizované době jsou přímo oázou na duši. 
A to i přesto, že do nich moderní technologie také vstupují. 
Vůně klasických knih se ale nezapře.
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YANG SHENG FA 
Umění pěstování života, které je známé více než dva 
a půl tisíce let, se jmenuje Yang Sheng Fa.  Jeho cílem je 
dosažení harmonie mezi tělem a duší, díky které se člověk 
může dožít vysokého věku v pevném zdraví.

54
REBARBORA
Podle lidové pranostiky se má rebarbora sklízet nejdéle 
do svatého Jana, tedy do 24. června. Teď právě je ten nejlepší 
čas si s ní trochu v kuchyni zakouzlit.

09
JAK NA POHOVOR
Rozeslala jste životopisy a teď vás čeká osobní pohovor 
ve firmě? Žádný strach, poradíme, jak se na takový pohovor 
připravit, na co nezapomenout a jak ve výsledku přesvědčit 
o vašich kvalitách.
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10+1 TIPŮ PRO SPOKOJENÝ VZTAH
Skrze váš byt můžete dělat zázraky, které se najednou 
otisknou do vašeho života, do vztahu, který žijete, nebo 
přivítáte vztah, který hledáte. Ano, to vše je možné a máte to 
ve svých rukách.

39
TETOVÁNÍ HENNOU
Blíží se léto, čas odhalené kůže, co takhle vyzkoušet něco
nového. Něco s nádechem exotiky, erotiky a snad i zakázaného
ovoce. A tetování hennou je přesně to pravé.

16
ZUBNÍ IMPLANTÁTY
Máte pocit, že zubní implantáty není nic pro vás? Implantát 
nenahrazuje nezbytně nutně zuby pouze u „mladších“ 
ročníků, ale i ve zralém věku. A není to nic extra složitého.
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RŮŽENÍN
Málo kamenů se může pochlubit tak nádhernou a přitom 
skutečně jemnou růžovou barvou, která je spojována 
s nejkrásnějším lidským citem láskou, jako právě růženín.



Šárka Dominika Kšírová
šéfredaktorka

EDITORIAL
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Máte rády růžovou barvu?
Barvu lásky, romantiky, štěstí…
Ptám se proto, že toto číslo je tolik naplněno láskou 
a pozitivní energií, že je vlastně RŮŽOVÉ.
A květen přesně takový JE.

Po zimě a období, kdy jedinou zábavou bylo sedět doma,
jsme plni touhy vyrazit ven. Vystavit tvář slunci a zhluboka 
se nadechnout. 
Naplnit svůj dech tím svěžím jarním voňavým vzduchem.
Chceme se procházet rozkvetlou přírodou.
Chceme se pohodlně usadit na kavárenské židli 
a vychutnávat si vůni kávy na čerstvém vzduchu. 
Chceme se potkávat…

Tak pojďme!
Pojďme si to užívat. Teď, když víme, 
že v životě není nic samozřejmé. 
A že i malé drobnosti si zaslouží naši plnou pozornost 
a vděčnost.

Buďme vděčni za krásné jaro, za život, který žijeme… 
a za lásku. Ať je jí okolo co nejvíc!

Přeji vám teplé slunce ve tváři a každodenní úsměv.



Zem v bílém krajkoví vonících květů celá
do ticha hýčká se. Je polední čas líný.
Je plna zlatých skvrn silnice osamělá,

v ní slunce slévá se na žlutých pruzích hlíny.

Od lesa ku vsi zřím. Ráz kovadliny ztichnul
ve chvíli polední z kovárny před vesnicí,
vůz žádný nehrčel a vítr nezavzdychnul,

a zem je do dálky bez hlasu, němá, spící.

Skrz větve chalup kouř se těžce plouží strání
v měnivých figurách na nebi prosivělém,

tak hlubší obzor je – (po člověku ni zdání),
že ve vln odrazu v rybníku dřímá stmělém.

A zeleň do dálky, jež z vlhké kory země
neznámou saje krev do živých pórů vlahou,

měkkými barvami prvního jara jemně
obrovské Myšlenky přikrývá kostru nahou.

Antonín Sova, 
sbírka Soucit i vzdor

Květen



YANG SHENG FA
UMĚNÍ PĚSTOVÁNÍ ŽIVOTA PODLE 
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY



Za dávných časů potkal jeden poutník deset starců a každý z nich byl starší sta let...
S upřímností a naléhavostí k nim pospíšil, aby našel klíč k jejich požehnanému věku.
Ten první si promnul vous a řekl: “Já nejsem závislý na pití ani kouření.“
Ten druhý se usmál a odvětil: “Já po každém jídle ujdu sto kroků.“
Ten třetí přikývl a odpověděl: “Já jím vegetariánskou stravu.“
Ten čtvrtý, s holí v ruce, pravil: “Já všude chodím pěšky, místo abych se vozil.“
Ten pátý si vykasal rukávy a prohlásil: “Já se nikdy nevyhýbám fyzické práci.“
Ten šestý řekl: “Já každý den cvičím taiji.“
Ten sedmý si podrbal svůj velký nos a řekl: “Já vždy nechávám otevřená okna, abych
měl čerstvý vzduch.“
Ten osmý si pohladil krátkou bradku a řekl: “Já chodím brzo spát a brzo vstávám.“
Ten devátý si promnul červené tváře a řekl: “Já se vyhřívám a opaluji na sluníčku.“
Ten desátý pozvedl obočí a řekl: “Já si nedělám žádné starosti.“                                     
Báseň o deseti starcích, kteří se těšili dlouhému věku. 

Yang sheng fa je pojmenování čínského umění 
pěstování života, které je známé více než dva 
a půl tisíce let. Jeho cílem je dosažení 
harmonie mezi tělem a duší, fyzického 
a psychického zdraví a zachování dobré 
kondice až do stáří. Je to propracovaný 
koncept doporučení, pomocí kterých dbáme 
o svůj život, upevňujeme zdraví a předcházíme 
nemocem za účelem prodloužení života. Toto 
umění vychází z taoismu, konfucianismu, 
budhismu, klasické medicíny, bojových umění 
a lidové moudrosti. Za stěžejní považuje tato 
nauka o udržování života především posilování 
těla a zvyšování obranyschopnosti. A to cestou 
harmonizování ducha, vyváženého stravování, 
života v souladu s přírodou, prováděním 
tělesného cvičení a přiměřené aktivity. 
Důležitý je také odpočinek, dobrý a dostatečný 
spánek a fytoterapie. Historické recepty 
bylinných přípravků na dlouhý život používali 
již v dávnověku na císařském dvoře. Tyto 
bylinné směsi byly sestavené na základě 
tisíciletých zkušeností starých Číňanů 
s doplňováním energie a posilováním

organismu přírodními prostředky. V Suwen, 
kapitole Yipian, Cifalun se píše: „Malý zlatý 
elixír... pozře-li se ho deset zrnek, žádný neduh 
nemůže účinkovat.“ Účinnou a trvalou obnovu 
životních sil je potřeba provádět pozvolna 
a dlouhodobě. Opotřebení organizmu, jako 
vedlejší efekt životního stylu se všemi 
důsledky, vznikající pod tíhou tlaku dnešní 
doby na výkonnost, vede v krajním případě 
ke vzniku různých onemocnění. Proto, 
ve snaze jim účinně předcházet, musíme brát 
v potaz již první nastupující známky únavy, 
oslabení a pocity stárnutí a věnovat jim 
pozornost. K tomuto slouží tradiční bylinné 
směsi, které harmonizují a zároveň podporují 
předpokládané slabé stránky dané konstituce. 
Mají široké a nespecifické působení a jsou 
koncipované tak, aby spíše stimulovaly 
přirozené schopnosti těla k uzdravení 
podporou regenerace životních sil. Těmito 
bylinnými přípravky mohou být doplněné i jiné 
přístupy, jako například dietetika, akupunktura, 
moxování - čili požehování pelyňkem, cvičení
taiji, qigong, daoyin a tuina masáže.



Učenci starověké Číny již kdysi dávno, před 
více než pěti tisíci lety, začali zkoumat, co je 
podstatou života a kde je ukrytý klíč 
k dlouhověkosti a nesmrtelnosti. V čínském 
pohledu na svět v tom hraje klíčovou roli tzv. 
životní síla - energie čchi - jež proudí celým 
vesmírem. A jelikož my lidé jsme součástí 
vesmíru, proniká také námi. Čínská medicína 
chápe život jako neustálou dynamickou 
proměnu. Jejím základním konceptem je teorie 
jin a jang. Teorie dvou protikladně působících 
sil, které se ustavičně vzájemně doplňují. Jin 
a jang představují dva aspekty kosmického 
řádu tao. Jang vystoupal vzhůru a vytvořil 
Nebe, jin klesl dolů a zformoval Zemi. Tam, 
kde se čchi shromažďuje v harmonickém 
spojení jin-jangu, vzniká a rozvíjí se život. 
Tam, kde se čchi rozptyluje a dochází 
k oddělení jin-jangu, život se rozrušuje 
a zaniká. 

Číňané nevěřili v posmrtný život. Věřili, že 
život vzniká spojením hmoty a energie 
a po smrti zaniká splynutím s nebem a zemí. 

Udržení zdraví je podle nich povinností vůči 
svému rodu. Kritériem dobrého života je štěstí, 
úspěch a dlouhověkost. Velcí čínští léčitelé 
dokázali v průběhu mnoha let úspěšně 
vyvinout techniky, které umí shromáždit, 
harmonizovat, pročistit a transformovat čchi
tak, aby se člověk mohl dožít velmi vysokého 
věku. Aby mohl prožít svůj život v plné 
vitalitě, fyzickém i mentálním zdraví 
a v harmonii s energií prostředí, kterou nazvali 
jako energie Nebes tian qi a Země di qi. 
V klasických textech nacházíme zmínky 
o tom, že lidský život je biologicky nastaven 
tak, že může fungovat 120 let v plném zdraví 
a vitalitě. Jedním z těch, kdo usilovali 
o dlouhověkost byl i bájný Žlutý císař 
Huang di, který se údajně dožil 111-ti let.

V čínské tradici 
je stáří vítaným obdobím, 
které přináší více volného 
času, pohodlí, moudrosti 
a lepší postavení v rodině 

i ve společnosti.



Stárnutí je nevyhnutelné. Je to přirozený 
proces. Zdravé stárnutí je dosažitelné. Rychlost 
a způsob, jak budeme stárnout záleží jen 
na nás, na našem životním stylu. I když do jisté 
míry má na to vliv zděděná konstituce a štěstí, 
či neštěstí, které nás v životě potkalo. Zdravé 
stárnutí bylo definováno jako zachování dobré 
kognitivní, fyzické, respirační 
a kardiovaskulární funkčnosti, bez invalidity, 
chronických onemocnění a problémů 
s duševním zdravím. Pro zdravé stárnutí si lidé 
potřebují chránit svoji čchi a esenci ledvin. Je 
potřeba začít co nejdříve. V čínské tradici je

prožili a co nejdéle si ho užívali. Důvodem, 
proč jsou staří lidé spokojenější, je moudrost 
a zkušenost, která je naučila zabývat se pouze 
smysluplnými vztahy a činnostmi. 
Jako lékařka s téměř třicetiletou praxi 
v západní medicíně, jsem byla za svůj život 
konfrontována s nespočetným množstvím 
pacientů různého věku s různými typy nemocí 
a sledovala jejich spletité osudy. Poznala jsem 
také mnoho lidí, kteří se navzdory svému 
pokročilému věku neustále těší velmi dobrému 
zdravotnímu stavu a nepřestávají aktivně 
a plnohodnotně žít svůj život. Tyto paradoxy 
mě nutí zamýšlet se nad tím, co je příčinou 
těchto zásadních rozdílů a zároveň mě motivují 
k hledání a pochopení určujícího způsobu žití 
a učení se tomuto umění zejména na těch, kteří 
jsou v tom úspěšní ... jelikož zdraví je hodnota 
ze všech největší. 
Studium literatury k tématu Yang sheng fa 
rozšířilo moje obzory, zodpovědělo mi mnoho 
důležitých otázek, nabídlo mi konfrontaci 
moudrosti starých mistrů s nejnovějšími 
medicínskými poznatky a vede mě k zamyšlení 
co s tím a jak dál.
Quo vadis, domine ?

Text: MUDr. Lívia Kušnierová Čaňová
Ve své dlouholeté praxi využívá zkušenosti jak západní, tak 

i východní medicíny. Vyznává celostní přístup k léčení
a díky stážím a klinickým praxím v Pekingu a Tijanjinu

v Číně vnáší do svého přístupu jiný pohled na zdraví 
člověka.

weboveporadenstvi.cz

www.grada.cz

stáří vítaným obdobím, které přináší více 
volného času, pohodlí, moudrosti a lepší 
postavení v rodině i ve společnosti. Na rozdíl 
od toho našeho západního pohledu, ve kterém 
převažuje vyhlídka špatného zdraví, osamělosti 
a sociální izolace. Protože Číňané nevěří v 
posmrtný život, snaží se, aby svůj život co 
nejlépe

https://www.knihcentrum.cz
/cisarske-tajemstvi-zdravi-a-
dlouhovekosti

www.grada.cz

Císařské tajemství zdraví 
a dlouhověkosti, Bob Flaws

Kniha seznamuje s tradičními 
lékařskými teoriemi týkající se 
dlouhověkosti. Dozvíte se 
o výhodách, které přináší 
cvičení Qi Gong, čínské bylinné 
medicíně i včasném léčení 
nemocí.
Počet stran: 110
Cena: 159 Kč

Skryté tajemství 
dlouhověkosti, 
Gundry Steven R.  

Jak vyřešit paradox, kdy 
se chceme dožít 
pokročilého věku 
a zároveň se těšit z výhod 
mládí?
Počet stran: 248
Cena: 279 Kč

https://04030.webnode.cz/
https://www.grada.cz/skryte-tajemstvi-dlouhovekosti-11124/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj_NFdZiZJIkj7u-Cucw29xX0TJWRKqBYd7xSYbup4QIqvRhbqyCPZIaAj4iEALw_wcB
https://www.knihcentrum.cz/cisarske-tajemstvi-zdravi-a-dlouhovekosti
https://www.grada.cz/skryte-tajemstvi-dlouhovekosti-11124/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj_NFdZiZJIkj7u-Cucw29xX0TJWRKqBYd7xSYbup4QIqvRhbqyCPZIaAj4iEALw_wcB


JAK NA 
POHOVOR

Napsala jste životopis a motivační dopis, reagovala jste na 
inzerát na práci snů a pozvali vás na pohovor? Gratulujeme! 

Máte šanci zazářit a zároveň se o pozici, firmě nebo 
pracovním kolektivu dozvědět více. S jakými typy pohovorů 

se můžete setkat a jak se na ně připravit?

Text: Martina Stehnová a Helena Pechová, projekt Zlatá práce 



Ještě, než se dostanete k samotnému 
pohovoru, velmi často s vámi firmy udělají 
takzvaný prescreening. Jedná se o krátký 
telefonát, při kterém personalista zjistí zásadní 
informace pro výběrové řízení. Bývá to 
například upřesnění vašich zkušeností 
uvedených v životopise, motivace, finanční 
představa nebo datum možného nástupu. 
Pokud jste prošla i tímto sítem, čeká vás 
klasický osobní pohovor. A to buď formou 
osobní návštěvy ve firmě nebo 
videopohovoru prostřednictvím on-line 
platformy. Pohovor může být formální, 
neformální, strukturovaný, nestrukturovaný, 
zaměřený na vaše dovednosti, postoje nebo 
třeba vlastnosti. Dle typu organizace a pozice 
se také může lišit složení týmu u pohovoru. 
Někde vás přivítá personalista, někde vedoucí, 
jinde oba v doprovodu dalšího kolegy. Další 
možností, která se vám může přihodit, je 
assessment centrum. Jedná se o speciální 
formu výběrového řízení. Často bývá 
celodenn. Většinou se s ním setkáte 
při výběru na vyšší pozice. 

Jsou různé okruhy otázek, se kterými se 
můžete na pohovoru setkat. Jedním z okruhů 
jsou otázky zaměřené na vaši osobnost. Buďte 
připravena reagovat na dotazy ohledně vašich

Formy pohovoru:
• formální
• neformální
• strukturovaný
• nestrukturovaný
• osobní
• on-line

Zahrnuje kromě klasických ústních pohovorů 
také různé modelové situace, úkoly 
pro předvedení týmové práce a čím dál častěji 
i psychodiagnostické testy. 

Součástí výběrového řízení může být také 
zpracování úkolů. Některé firmy úkoly 
zasílají předem a při pohovoru máte možnost 
je prezentovat, zatímco jinde můžete dostat 
úkol přímo na pohovoru. Nenechte se tím 
zaskočit.  

silných stránek či vašeho profesního 
směřování. Na začátku pohovoru často mluvíte 
o tom, kdo jste, jaké máte zkušenosti, jaká je 
vaše nynější pracovní pozice a kde se vidíte 
v budoucnu. Pokud jste ve svém životopise

Buďte 
připravena 
reagovat 
na otázky 
ohledně vašich 
silných stránek

Jaké otázky očekávat



Pro úspěch na pohovoru je nutná kvalitní 
příprava. Napište si doma stručnou řeč o tom, 
kdo jste a proč se na pozici hlásíte. Seznamte 
se s firmou a firemní kulturou. Pečlivě si 
prohlédněte webové stránky a sociální sítě, 
znovu si projděte inzerát a informace o pozici. 

Počítejte také s tím, že na konci zbyde čas 
na vaše dotazy a pár si jich připravte (ano, 
na stravenky se můžete zeptat, ale spíš dotazy 
směrujte na pracovní náplň, organizaci práce 
či kolektiv).

Pokud jste pozvaná na osobní pohovor 
do firmy, nezapomeňte vyrazit včas a dorazit 
do firmy minimálně pět minut předem. 
Před pohovorem tak budete mít čas se zklidnit, 
napít se a poznat firemní prostředí. Jestliže 
patříte mezi „nerváky“, udělejte si minutu 
před začátkem relaxační cvičení nebo alespoň 
pár hlubokých nádechů a výdechů. 
Na pohovoru se snažte působit uvolněně, 
přirozeně a nezapomínejte vyzdvihnout své 
silné stránky, zkušenosti a úspěchy. 
Přemýšlejte i nad slabými stránkami 
a neúspěchy. I na to se personalisté mohou 
ptát. Samozřejmostí musí být upravený 
vzhled, dodržování pravidel slušného chování, 
silný stisk ruky při podání a mírná nepřehnaná 
gesta.
Mezi nejčastější chyby patří pozdní příchody 
na pracovní pohovor, nedostatek informací 
o firmě a pracovní pozici, nevhodný oděv 
a celková nepřipravenost, která může působit 
jako nezájem. 

Napadají vás k výběrovému řízení nějaké otázky? 
Spojte se s námi na zlataprace@krasapomoci.cz.

Rádi vám pomůžeme. 

uvedla také své zájmy, může dojít i na ně. 
Očekávejte také dotazy, které se vážou 
k vašim zkušenostem, vzdělání, schopnostem 
a dovednostem. Personalista se vás může 
zeptat na situace, ve kterých jste prokázala
určité kompetence jako je týmová práce, 
kreativita nebo zaměření na detail. Může se 
ptát na obor, který jste podle životopisu 
vystudovala nebo na vaši praxi – na jakých 
pozicích jste pracovala, jakou jste vykonávala 
činnost a co jste se na dané pozici naučila. 
Na pohovoru se určitě setkáte i s praktickými 
dotazy na vaše finanční očekávání, den 
možného nástupu do práce nebo čím vás firma 
a pracovní pozice zaujala. 

Nejčastějšími nástrahami při online pohovoru 
jsou technické problémy (jako nefunkční 
kamera nebo mikrofon) a špatné připojení 
k internetu. Pokud nemáte doma stabilní 
internet, zkuste si najít jiné vhodné místo 
pro pohovor. Před pohovorem si vyzkoušejte 
polohu počítače, jak vypadáte na kameře, zda 
nejste moc daleko od mikrofonu a zároveň 
ne moc blízko obrazovky. Ideální je také zvolit 
neutrální pozadí. Pokud máte tu možnost, 
mějte vedle sebe náhradní zařízení, například 
telefon, ze kterého se při problému 
s notebookem připojíte. 

Jak se mám připravit

Jak na on-line pohovor

Když jdete osobně do firmy

mailto:zlataprace@krasapomoci.cz


STYLING
na on-line pohovor

Možná vás napadne otázka, proč byste měla věnovat stylingu čas navíc, když se pracovní 
pohovor bude odehrávat  z domova. A právě v tom je kámen úrazu. Zkušený personalista 
velmi rychle odhalí, kolik času jste věnovala přípravě na pohovor a s tím související míru 
vašeho zájmu o nabízenou pozici. Určitě se vyplatí, tuto stránku nepodceňovat. 
I když se nacházíte doma, měla byste vypadat reprezentativně. Tepláky a domácí pohodlné 
tričko raději vyměňte za oblečení, ve kterém byste šla na pohovor do firmy. Čistota oblečení 
je samozřejmostí. Trička s nevypratelnými flíčky nepřipadají v úvahu. A rozhodně nesázejte 
na sníženou kvalitu on-line přenosu. 
Prozradíme vám ale ještě pár malých fíglů, jak vypadat profesionálně a oslnit. 



O

OBLEČENÍ
Při výběru oblečení myslete na kompletní 
styling. Možná vás napadne, že bude stačit 
vyšperkovat pouze horní polovinu těla.  
Logicky - přece sedíte u stolu a na nohy 
není vidět. Raději si připravte také sukni 
nebo kalhoty. Nikdy nevíte, kdy a z jakého 
důvodu budete muset vstát od počítače 
a máte zaděláno na faux-paux. A i když se 
vám podaří ze situace nějak ladně vybruslit, 
věřte, že to významně naruší vaše 
soustředění. Tak - kalhoty nebo sukni 
ze skříně ven.

Hlavní roli ale přesto bude hrát vaše košile 
nebo halenka. Při výběru doporučujeme 
řídit se následujícími pravidly:

1. Zvolte nejlépe jednobarevnou 
halenku nebo košili.

2. Vyhněte se obloukem proužkům 
a puntíkům.

3. Pokud chcete přece jen zvolit 
halenku se vzorem, potom zvolte 
spíše jemný vzor a ne příliš křiklavé 
barvy.

4. Po výrazné barvě můžete sáhnout 
v jednobarevném provedení a měla 
by ladit s vaším typem.

5. Nevybírejte nic vyzývavého 
s velkým výstřihem, který příliš 
odhaluje váš dekolt.

6. Průhledné modely na on-line 
pohovor také nepatří.

7. Zamyslete se také, co bude 
v průběhu hovoru vidět za vámi, 
abyste nesplývala s pozadím. 

8. Doplňky vyberte v souladu 
s oblečením a s vaším typem 
osobnosti. Pokud jste zvyklá nosit 
výrazné šperky, mějte na paměti, že 
v tom případě méně je někdy více.

@
evgenia_rubashki

https://www.instagram.com/evgenia_rubashki/


O

@
goldenagem

odels
@

styleatacertainage
@
inatrueffel

MAKE-UP A ÚPRAVA 
VLASŮ
Také úpravě vlasů věnujte patřičnou 
pozornost. Jestli vás napadlo, že si vlasy prostě 
sepnete do culíku a můžete jít na to, raději to 
ještě promyslete. 
Za prvé se ujistěte, že vaše vlasy nejsou 
mastné. Jinak budou vypadat zplihle a vy 
unaveně. 

Pokud jde o účes, věnujte úpravě stejně času, 
jako když se chystáte třeba na rande. Pokud 
máte delší vlasy a jste zvyklá nosit je sepnuté, 
zvolte variantu, kdy alespoň část vlasů bude 
volně rámovat váš obličej nebo aspoň splývat 
na ramena. Všechny vlasy chycené 
do pevného uzlu v zátylku nevypadají na 
kameře dobře. 
Pokud vás vlasy, které neustále poletují kolem 
obličeje, rozčilují, zkuste je vkusně uchytit 
sponkami. Jinak se při pohovoru budete 
neustále rozptylovat jejich odhrnováním.
Trocha laku na vlasy váš účes udrží v kondici 
po celou dobu pohovoru.

Jste zvyklá nosit make-up? Potom to pro vás 
bude jednoduché. Ale nepřežeňte to. I když 
kamera trochu ubírá na intenzitě líčení, černě 
orámované oči a ostré červené pruhy tvářenky
neschová. A vy budete působit příliš 
nepřirozeně. 
Make-up raději zvolte jemnější. Takový, který 
jen podtrhne vaši osobnost a ne ji celou 
zakryje J.
Rtěnku klidně můžete zvolit trochu výraznější. 
Důraz na vaše rty podvědomě dodá vašemu 
projevu na sebejistotě. 

Nejste zvyklá se líčit? Potom sáhněte alespoň 
po transparentním pudru. Zabráníte tak 
nehezkému lesku na čele, bradě a nosu. Jemně 
tvář přepudrujte, abyste dodala obličeji matný 
vzhled a vypadala svěže.

https://www.instagram.com/p/CNzV_ytr_h9/
https://www.instagram.com/styleatacertainage/
https://www.instagram.com/inatrueffel/
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ALTERNATIVA 
K TOTÁLNÍM NÁHRADÁM

Zubní 
implantáty 



Mnoho z vás si pokládá otázku, zda jsou 
zubní implantáty vhodné i ve vyšším věku. 
Odpověď je jednoznačná – samozřejmě ano! 
Implantát nenahrazuje nezbytně nutně zuby 
pouze u „mladších“ ročníků, ale i ve zralém 
věku. Můj nejstarší pacient, kterého jsme 
implantovali, měl přes 80 let. 

Ale pojďme si nejdřív vysvětlit, co to ten 
zubní implantát vůbec je. Implantát se skládá 
s poddásňové části – šroubku z titanu nebo 
jeho slitin – který je zaveden do kosti, a 
z části naddásňové, která nahrazuje korunku 
zubu. Zubní implantát je na rozdíl od protézy 
v ústech napevno a pacient ho nemůže sám 
vyjmout.

Implantátem můžeme nahradit ztrátu jednoho 
či více zubů, na implantáty lze kotvit 
i můstky, ale pozor ani zcela bezzubí pacienti 
nepřijdou zkrátka! Pokud dojde ke ztrátě 
všech zubů, nemusí se nahrazovat jeden 
po druhém vlastním implantátem, ale stačí 
zavést 4-5 šroubů a na ně pak zhotovit 
můstek. Nejedená se o můstek v pravém 
slova smyslu, častokrát je z estetických 
důvodů nahrazována i část ztracené dásně. 
Na několik málo implantátů je našroubovaná 
celá konstrukce a pacient odchází s krásným 
úsměvem.

Jak už jsem zmínila, když se pro implantáty 
rozhodujete, tak nehraje ani tak roli věk, 

jako několik dalších faktorů. Jeden 
z nejdůležitějších je úroveň ústní hygieny 
a zaléčená onemocnění parodontu (o těch 
jsme se bavily v předešlém článku). Mnoho 
pacientů se domnívá, že implantát se nemůže 
zkazit, když je z kovu a korunka z keramiky. 
To je sice pravda, ale implantát díky tomu, že 
je do kosti zaveden napřímo a nemá tudíž 
závěsný aparát (na rozdíl od zubu), je 
mnohem náchylnější k selhání, pokud není 
dodržena skvělá hygiena. Zub disponuje 
ve své parodontální štěrbině krevními 
a lymfatickými cévami, tudíž kolem něj 
naplno pracuje imunitní odpověď, pokud 
dojde k zánětu. Toto ale implantát nemá. 
A stejně jako zub může onemocnět 
parodontitidou, tak implantát onemocní 
periimplantitidou. Ta probíhá stejně jako 
u zubu (nejdříve zánět dásně a nakonec se 
kvůli zánětu začne rozpouštět kost kolem 
implantátu, vznikne parodontální chobot 
a implantát neodvratně selže). 

Dalším nepříznivým faktorem pro samotnou 
implantaci je, pokud je pacient kuřák. Kouření 
opět snižuje imunitu dásně a působí stažení 
cév v dásni – to působí nepříznivě na hojení 
čerstvě zavedeného implantátu. Podobný 
problém pak mají pacienti trpící cukrovkou, 
pokud není kompenzovaná. Ovšem cukrovka 
nemusí být absolutní překážkou zavedení 
implantátu – pouze tehdy, když pacient nemá 
pod kontrolou výkyvy hladiny krevního cukru 
během dne. Pokud je glykémie stabilizovaná, 
může se vesele implantovat 😊

Na implantáty lze kotvit 
i můstky a dokonce ani 
zcela bezzubí pacienti 
nepřijdou zkrátka.



Při implantaci je také velmi důležité, kolik 
kosti pacient má. Ale i když kost chybí, 
kouzelníci implantologové ji dokážou opět 
vyčarovat. Přidávání kosti se nazývá 
augmentace. Je mnoho metod, jak kost získat. 
Nejčastěji se používá bovinní (kravská) kost. 
Nebojte, implantolog nezaskočí do řeznictví 
a nenakoupí si potřebný „materiál“, nýbrž 
koupí od dodavatele implantátů malou 
lahvičku, ve které je speciálně upravená 
a rozemletá bovinní kost. Je natolik upravená, 

že z ní

že z ní zbývá pouze minerální „kostra“, která 
je naprosto zbavená všech buněk. Konzistencí 
připomíná písek. Tato kost se smíchá s krevní 
plazmou či plnou krví pacienta a použije se 
k „vycpání“ kostních defektů. Další možnost, 
jak získat hmotu, kam zaimplantovat, je využít 
vlastní zdroje pacienta. Toto je jedna 
z novějších metod, kdy se použije vlastní zub 
pacienta (například osmička, která se má trhat) 
– zub se rozemele a speciálně upraví a je pak 
možné tento materiál použít. Výsledky s touto 
metodou jsou fantastické! Další varianta je, že 
se odebere kousek kosti z jiné části úst 
pacienta. Metodu a typ augmentace vybere 
implantolog podle toho, co je v dané situaci 
pro pacienta nejvýhodnější.

Pokud je třeba přidávat kost, tak většinou 
samotná implantace neprobíhá hned. Výkon 
jedvoufázový – nejprve se přidá kost, která se 
několik měsíců hojí a mění se na kost vlastní. 
A když je dostatečně pevná (většinou tak 
za 3 měsíce), může se zavést šroubek.

Kost máme tedy připravenou a teď si pojďme 
povědět, jak probíhá vlastní implantace

Jakkoliv celé mé vyprávění zní víc sci-fi než 
hvězdné války, tak se jedná o vcelku běžný

výkon, který se provádí pouze v lokální 
anestezii. Čili pacient je při vědomí a ústa má 
znecitlivěná pouze lokální anestezií („je 
opíchaný“). Zákrok se provádí ambulantně, 
bez nutnosti následné hospitalizace. Pacient 
přijde a za hodinku odchází se základem 
pro nový zub. Implantolog si nařízne dáseň, 
aby se dostal ke kosti, do té si předvrtá štolu 
velikosti odpovídající velikosti implantátu 
a do té pak implantát zašroubuje. Dáseň pak 
nad implantátem sešije. Z dásně kouká jen 
malý kovový bobík (vhojovací váleček), který 
pomáhá vytvarovat dáseň kolem krčku 
budoucí korunky. Je celkem častým omylem, 
že se pacienti domnívají, že v den implantace 
budou rovnou odcházet z ordinace se zubem. 

Implantát 
nenahrazuje 
nezbytně nutně 
zuby pouze u 
„mladších“ 
ročníků, ale i ve 
zralém věku. 



Ale věřte mi, vyplatí se si počkat, příliš brzké 
zatížení může způsobit selhání implantátu… 
Po výkonu není nutná ani nijaká zdlouhavá 
rekonvalescence (samozřejmě toto závisí 
na množství zaváděných implantátů 
a rozsahu přidávání kosti). Naši pacienti 
tvrdí, že implantace byla pro ně víc v pohodě 
než třeba trhání zubu.

Na čerstvě zavedený implantát se jen 
výjimečně zhotovuje korunka hned. Šroubek 
je dobré nechat cca 3 měsíce v kosti 
zastabilizovat. Jakmile je implantát vhojen, 
lékař vyšroubuje vhojovací váleček, 
do implantátu našroubuje otiskovací tyčinku 
a otiskne na definitivní protetickou práci. 
Tu pak během 1-2 týdnů na implantát 
našroubuje natrvalo. 

Implantáty jsou opravdu báječná možnost, 
jak v každém věku napevno nahradit ztracené 
zuby. Není třeba se jich nijak obávat ani se 
děsit jejich zavedení. Úspěšnost po zavedení 
je vyšší než 95%, takže milé dámy, pokud 
ještě váháte, nemusíte! Hurá do toho! 😊

Historie zubních implantátů sahá 
do dávných dob. První zmínky
o předchůdcích dnešních 
klasických implantátů sahají  
do období starověku. Nejstarší 
známý zubní implantát je 
ze starověkého Egypta, z doby před 
5500 lety. Další archeologický nález 
napodobenin zubních implantátů, 
který pocházel z doby před více než 
1350 lety, se vztahoval se 
k civilizaci Mayů. Týkal se dolní 
čelisti, tehdy zřejmě dvacetileté 
ženy. V ní byly jako kůly zasazeny 
části mušlí, jež pravděpodobně měly 
plnit funkci ztracených zubů. 
Počátkem dvacátých let minulého 
století se tohoto objevu chopili 
badatelé z různých koutů světa 
a začali se zabývat studiemi, které 
daly základ budoucí podobě 
dnešních klasických implantátů. Ty 
dosáhly velkého rozvoje, a to hlavně 
v posledním desetiletí. 
Zdokonalování se týkalo jak 
materiálů, tak tvarů a v neposlední 
řadě také způsobem upevnění 
v čelistech.

Zákrok se provádí 
ambulantně, bez nutnosti 
následné hospitalizace. 
Pacient přijde a za hodinku 
odchází se základem 
pro nový zub. 

MDDr. Tereza Fulínová

Vedoucí lékařka 
Stomatologické kliniky FULLDENT.

Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové.

Má 10ti letou praxi v oboru a specializuje se na estetickou 
a záchovnou stomatologii a protetiku.

https://fulldent.cz/


BRÝLOVÁ SKLA



Než se pustíte do výběru obrouček, měla byste 
vy i optik vědět, v jakých dioptriích se vlastně 
budete pohybovat. Nositelé vyšších dioptrií to 
dobře znají, ale u těch nižších nás to mnohdy 
ani nenapadne. Ačkoliv to může výrazně 
ovlivnit celkový estetický dojem z brýlí. 
Ne vždy si totiž uvědomíme, že třeba 
u +/- 1,5 dioptrie je vhodné řešit tenčení. 
U mínusové dioptrie, na straně u uší, často 
nehezky vyčnívá sklo ven z obruby. Působí to 
potom jako silné brýle. A u plusových je 
naopak výsledek takový, že uprostřed je čočka 
velmi tlustá a brýle jsou pak těžké.

Otázkou mnoha technicky založených lidí 
a zvídavých jedinců bývá, zda není sklo 
kvalitnější než plast, a proč je vlastně plast 
v optice do brýlí nabízen automaticky. Je to 
tak. V kvalitních přístrojích se dodnes skutečně 
používá sklo. 

Nicméně je zde několik faktorů proč se od něj 
u brýlí ustupuje. Tím prvním je obecně 
bezpečnost. Plastová sklíčka při pádu nebo 
nárazu většinou neprasknou. Dále fakt, že oko 
není tak kvalitní optickou soustavou, aby nižší 
optickou kvalitu plastu vůbec zaznamenalo. 
A v neposlední řadě také to, že plast je daleko 
lépe opracovatelný. Tedy i pro optiky lepší 
volba.

PLAST VS. SKLO

SPRÁVNÉ DIOPTRIE

ASFERICKÁ PLOCHA 
- TENČENÍ -

Pokud již vaše dioptrie přesáhne, řekněme 
1,5D, doporučila bych zamyslet se 
nad tenčením. Především proto, že brýle 
budou estetičtější a také pohodlnější na nošení. 
Čím víc dioptrií v brýlích je, tím je 
samozřejmě čočka silnější a těžší. Jsou dvě 
možnosti tenčení, které se dají i kombinovat. 
Jedním je zvyšování indexu lomu, tedy 
lomivosti čočky. Pro zjednodušení si to 
představme jako hustotu materiálu. Tu lze 
po krocích u plastu zvyšovat z minima (1,5) 
po maximum (1,74). Toto tenčení je dobré 
u mínusových čoček. Naopak u plusových 
čoček je lepší začít asférickou plochou. 
Ne tedy ,,hustotou“, ale změnou křivky. Proč? 
Plusová čočka je vždy přední plochou 
vyklenutá výrazněji než mínusová a to dělá 
i dojem ,,silných“ brýlí. Asférická křivka 
oploští toto přední prohnutí a navíc zredukuje 
vady obrazu – soudkovité zkreslení. Pokud 
tedy řeším například +2,5D, začnu asférickou 
plochou a pokud bude požadavek, že nechci 
silné brýle, začnu zvyšovat index lomu.

Základem dioptrických brýlí není obroučka, jak se na první pohled zdá, ale jsou to právě skla,
přes která se díváme. Ač je v optikách zvykem, že 90% nákupu je právě o obroučkách, správný
postup by měl být přesně opačný. Mělo by se začít diskuzí nejprve o vašich dioptriích. Případně
jejich zjištěním a konzultací o tom, na co brýle potřebujete a co pro to může optika vlastně udělat.



Tato sklíčka si většina z nás pamatuje 
na svých prarodičích, jsou to sklíčka 
s měsíčkem dole. Tento měsíček má jinou 
dioptrii než zbytek čočky, Díky tomu má 
čočka dvě ohniska. Jedno na dálku a jedno na 
blízko. Tato skla byla ve své době historickým 
průlomem. Bylo možné nosit jen jedny brýle. 
Dnes jsou ale již přežitkem. 

Jsou to ta nejjednodušší sklíčka, která existují. 
Mají jedno ohnisko a jednotnou dioptrii. 
Standardně je všichni známe. Prostě brýle 
na dálku nebo na čtení. U mladých lidí (díky 
funkci jejich oční čočky uvnitř oka) to 
funguje tak, že je mají i na dálku i na blízko. 
Nicméně pořád jsou to jen jednoohnisková
sklíčka. U lidí kolem padesátky už narážíme 
na limit. Lze s nimi vidět buď pouze na dálku, 
nebo jen na blízko. Je to především díky 
menší flexibilitě oční čočky. Nevidí tedy přes 
své brýle na blízko na kolegu, zákazníka a 
nemohou v nich chodit, protože vše krom 
čteného textu se mlží. 

Na povrch brýlových skel se nanáší nejrůznější 
vrstvy proto, aby co nejvíce vylepšily jeho 
nedokonalosti. Je třeba si uvědomit, že od 
plastu se často odráží světelné zdroje, dobře na 
něm drží prach, nečistoty, otisky. To vše je u 
brýlí nežádoucí. Výše zmíněné neduhy 
plastových čoček pomohou odstranit různé 
tvrdící nebo antireflexní vrstvy. V dnešní době 
už jsou více méně standardem. Tato úprava 
však nezabraňuje ulpívání nečistot. Proto 
doporučuji jít ještě o level výš a nechat si skla 
ošetřit navíc hydrofobní a olejofobní vrstvou. 
Nejvyšším upgradem je potom vrstva, která 
chrání oči před modrým světlem obrazovek. 
Zde ale považuji za efektivnější, využít spíš 
speciální materiál rovnou u celé čočky. Která 
pak není úplně čirá, ale je lehce zabarvená. 
Taková sklíčka jsou efektivnějším filtrem, než 
jen ta s povrchovou vrstvou. Kombinací 
obsahující všechny zmíněné vrstvy je hodně. 
Zde se řiďte jednoduchým pravidlem, že cena 
odpovídá kvalitě.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

JEDNOOHNISKOVÁ
- MONOFOKÁLNÍ -

DVOUOHNISKOVÁ
- BIFOKÁLNÍ -

Hydrofobní a olejofobní vrstvy

Díky specifickým povrchovým 
vlastnostem těchto vrstev vytváří 
tekutina na povrchu brýlové čočky 
kapičky (velký kontaktní úhel), 
které snadno stékají pryč.



V těch vidím já osobně velkou budoucnost. 
Jedná se o verzi multifokálního sklíčka. 
Několikrát jsem již zmiňovala důležitost 
funkce lidské oční čočky a její udržení v co

Po všech možných variantách výběru vás 
potěším. Konečně varianta, která záleží jen 
na vašich preferencích. Chcete skla do vašich 
brýlí čirá, zabarvená do jakékoliv barvy 
a nebo dokonce samozabarvovací? Zde je to 
opravdu jen otázka praktičnosti a vkusu. 
Samozabarvovací brýle jsou příjemné, ale 
zase ne každá obruba se hodí zároveň 
na sluneční i dioptrické brýle. Zabarvená skla 
jsou spíš otázkou využití. Čirá skla jsou 
nejoblíbenější jistotou.

Multifokální brýle zažily velký boom zhruba 
před dvaceti lety. Bohužel možná příliš brzy, 
vzhledem k technickým možnostem jejich 
výroby. Jsou to skla s velkým množstvím 
ohnisek. Uživatel s nimi uvidí tak, jako by 
brýle nepotřeboval. Budou vidět ostré 
předměty na blízko, počítač, prostor kolem 
i v dálce. Jsou to brýle na celodenní nošení. 
Usnadní nám mnoho věcí, které s brýlemi 
zažíváme. Jejich hledání, potřebu mít je 
s sebou, možnost ztráty, nebo poškození. 
Prostě proto, že si je ráno nasadíte a večer 
sundáte. Ideální, že? Nicméně zde apeluji 
skutečně na to, že v tomto případě se nevyplatí 
šetřit. Cena jednoznačně odpovídá kvalitě. 
Mnoho lidí má s multifokálními skly špatnou 
zkušenost právě kvůli nízké pořizovací ceně. 
Buď byly špatně zhotoveny, nebo pocházely 
ještě z doby začátků. Kdy fyzikálně bylo 
opravdu velmi obtížné skla vyrobit tak, aby 
neměla obrovské zóny zkreslení na stranách. 
S tím se bohužel v případě levných skel 
setkáváme i dnes. Investovat do kvality se 
v tomto případě mnohonásobně vyplatí.

VÍCEOHNISKOVÁ 
- MULTIFOKÁLNÍ -

RELAXAČNÍ ÚLEVOVÁ 
SKLA 

SAMOZABARVOVACÍ
VS.

ČIRÁ SKLA

Neumožňují nám pracovat na počítači 
a vypadají neesteticky.  Proto tato skla z trhu 
pomalu mizí.

nejlepší kondici. S věkem tato její funkčnost 
ubývá a hodně tomu přispívá i dnešní životní 
styl. Trávíme pohledem do počítače nebo 
na blízko většinu dne. Tím, že použijeme tato 
sklíčka, oční čočku výrazně podpoříme.  
Ulevíme její celodenní námaze a dáme jí tak 
šanci stárnout pomalejším tempem. 

Text: Mgr. Romana Nejtková, 
specialista na optometrii



FENG SHUI
10 + 1 tipů pro váš vztah



„Dříve, než se pustíme do krásných úprav 
v naší ložnici, abychom posílili náš vztah 
nebo přivolali toho pravého či tu pravou, ráda 
bych řekla pár slov. 
Partnerství, vztah nebo láska, to je to, co 
každý z nás zažil alespoň jednou. Někdy více
a někdy méně úspěšně. 
Poznání, které si z každého takového vztahu 
můžeme vzít, je to, že partnerství nám slouží 
jako zrcadlo našeho momentálního stavu. 
Našeho TADY a TEĎ, které se v našem nitru 
občas mění jako počasí. Partnerství je jedna 
veliká možnost, jak se o sobě něco naučit. 

Jednoduše. Může to být nejrychlejší a nejsnazší 
způsob, jak začít věci měnit. Skrze váš byt 
můžete dělat zázraky, které se najednou 
otisknou do vašeho života, do vztahu, který 
žijete, nebo přivítáte vztah, který hledáte. Ano, 
to vše je možné a máte to ve svých rukách. 
Nynější energie ložnice a domu může vašeho
vysněného partnera či partnerku držet na hony 
daleko od vašeho domu, nebo blokovat 
proudění energie mezi vámi a vaším partnerem. 
Pár jednoduchých věcí, jako např. umístnění
postele, změna barvy apod., může přinést 
do vašeho života obrat o 180 stupňů. 
Těchto deset speciálních léků vám pomůže 
pozvednout energii vašeho vztahu. 

Všechno, co nás potká, je 
jen odpovědí nebo

ozvěnou na to, co jsme

Něco, co si sami většinou nechceme přiznat. 
Partner se nás hluboko a intenzivně dotýká
v těch oblastech našeho nitra, kde bychom měli 
opravdu pořádně zapracovat. 
Auuu… já si to občas říkám také, a pak poděkuji 
svému zrcadlu. Protože čím rušivěji 
a zranitelněji pociťujeme určité slovo, výrok 
nebo chování partnera, tím více se to týká nás 
samotných. 
Pamatujte: Všechno, co nás potká, je jen 
odpovědí nebo ozvěnou na to, co jsme,” 
říká Zuzana Adam, lektorka 
a konzultantka z Adam Feng Shui.

A jak s tím vším Feng Shui
souvisí? 



Ložnice je tím nejintimnějším místem v našem 
bytě. Ukazuje, co si o sobě myslíme, jak si 
sami sebe ceníme. Kdy přišla na řadu vaše 
ložnice, když jste zařizovali váš byt? Pokud 
byla poslední (a to se nepeskujte, v našich 
krajích je to častý zvyk), je možné, že máte 
sklony se upozaďovat.  Protože to, co si 
dopřejeme při zařizování ložnice, děláme 
jenom sami pro sebe. Naše ložnice energeticky 
vyživuje dospělé v rodině. A ti pak vyživují 
děti. Pokud dospělí energeticky strádají – trpí 
tím i děti. Proto ložnice nejvíce ovlivňuje 
emoce, city a celkovou náladu v domácnosti. 
Vraťme původní účel ložnici – k čemu je tato 
místnost určena? Ano, ke spánku 
a k milování. Rozhodně to není sušárna 
prádla, odkládací místnost pro nepotřebné
věci, tělocvična (ano, vím, jak dobře se věší 
oblečení na nepoužívaný rotoped), knihovna, 
pracovna nebo kino. Pokud chceme mít 
možnost kvalitně načerpat energii skrze spánek 
a skrze milování, vytvořme tomu adekvátní 
prostředí. Tak, a teď se podívejte na svou 
ložnici, takhle vidíte ji tak naposled! 
Začíná akce. Odstraňte z ložnice vše, co tam 
nepatří a nesouvisí s dvěma rolemi, o kterých 
jsme mluvili. Pokud nevíte, jednoduše se 
zeptejte – podpoří to energii mého spánku 
nebo milování? 

NE – tak s tím pryč 
ANO – může zůstat 

Odstraňte televizi, elektronické přístroje, 
police nad čelem postele, knížky, které nyní 
před spaním nečtete, časopisy, účetnictví, 
pracovní kout, přístroje na cvičení… A vše 
další, co nesplní podmínku podpory energie 
spánku nebo milování. Energie v ložnici musí 
mít dostatek prostoru pro proudění, musí mít 
volnou cestu. Pokud si cestou do postele 
hrajete na překážkovou dráhu, je to 
jednoduché znamení, že máte hodně věcí… 
Jasná odpověď. Pusťte se do uvolňování

Umístnění postele je základním pilířem
pro kvalitu vašeho partnerství i milostného 
života. Ideální umístnění postele je proto 
v tzv. vládnoucí pozici vaší ložnice. Je to co 
nejdál ode dveří, nejlépe po diagonále. 
Pamatujte, že umístnění postele do vládnoucí 
pozice je důležitější než vaše šťastné směry dle 
světových stran. Poloha postele musí spícímu 
umožnit co nejlépe vidět na dveře a na co 
největší prostor ložnice. Pokud vidíte jenom 
část ložnice, potlačujete tím své životní vize 
a schopnost vašeho života se rozvíjet 
a zlepšovat se. Pokud nevidíte na dveře, byť si 
to neuvědomujete, vaše podvědomí prožívá 
trvalý stres, který může způsobit vaši 
nevyrovnanost. Vidět na dveře v ložnici 
symbolizuje vidět to, co život přináší, a být 
připraven využít všechny možnosti, nebo 
naopak být připraven se rychle vyrovnat 

VRAŤTE PŮVODNÍ ÚČEL LOŽNICI 

1 prostoru. Nepořádek může potlačovat energii 
vztahu, jak jste ji znali na začátku, a dokonce 
v dlouhodobém působení může způsobit, že 
partner si začne hledat „nové místo na spaní“ 
nebo dokonce opustí vztah. 

V ložnici vždy platí – méně je více. A mohu 
to potvrdit. Jestliže budete mít jednou možnost 
spát alespoň 21 dní v ložnici, kde kromě 
postele a nočních stolků je tak maximálně 
komoda, už nikdy nebudete chtít v té vaší víc 
nábytku, doplňuje Zuzana.. 

2

ŠŤASTNÁ POSTEL



Bezpečí vašeho spánku - a obrazně i vašeho 
života - symbolizují dveře do ložnice. Jak 
vypadají? Jsou pevné? Plné? Nebo prosklené? 
Ano, prosklené dveře mohou vypadat sice 
hezky a zdobeně, ale nedovolí vám být 
ve spánku v klidu, a při milování už vůbec ne, 
když pořád sledujete, jestli někdo po chodbě 
neprochází. No a v poslední době tak oblíbené
závěsy místo dveří? Myslím, že není většího 
stresu uprostřed milování než něžná dětská 
hlavička u rozhrnutého závěsu, nejlépe ještě 
s nevinnou otázkou na rtech... Po takovémto
prvním zážitku už jenom stěží přijde den, kdy 
se budete moci znovu hezky uvolnit a oddat 
svému partnerovi. Další prvek, který vám 
pomůže vytvořit silný pocit podpory, bezpečí 
a ochrany, je umístit čelo postele k pevné zdi. 
Pokud máte postel umístěnou volně v 
prostoru, váš život postrádá oporu. Důležité je 
i to, aby se postel fyzicky dotýkala zdi –
někdy i pár centimetrů může snižovat pocit 
bezpečí. 

Věčně diskutované téma, desítky hodin 
přesvědčování od mých klientů, že mají ještě 
dobrou postel. Zeptám se vás jen na jedno. 
Pokud jste se s partnerem spolu sestěhovali 
a postel, kde spíte, je z vašeho nebo jeho 
předcházejícího partnerství, které je dnes již 
minulostí – chcete i vy dopadnout tak jako 
předcházející partner? Ne? Tak na co ještě 
čekáte, je nejvyšší čas postel vyměnit. Celou? 
Ano, váš vztah si zaslouží tuto investici – tedy 
pokud ho neplánujete jen na pár dní, 
doporučuje Zuzana Adam. 

Doplňte do ložnice růžovou barvu. Ano, 
růžovou, i když teď se asi pánové budou 
koukat divně. Růžová posiluje energie lásky 
a něhy, takže vám pomůže vytvářet harmonii 
ve vašem vztahu a nastartovat opět romantiku. 
U mužů to pomůže lépe se přiblížit ke své 
ženské jinové energii hluboko uvnitř. 
Nejrychlejší varianta je vyměnit povlečení. 
Sami uvidíte okamžité účinky a možná vás 
růžová natolik osloví, že pak vymalujete 
alespoň jednu zeď ve vaší ložnici narůžovo. 
Pak můžete začít experimentovat s červenou. 
Tu doporučujeme spíš jen na povlečení, 
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BEZPEČÍ VAŠÍ INTIMITY A 
ŽIVOTA 

4

NOVÁ VERSUS STARÁ

BARVY
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Pokud máte postel
umístěnou volně v prostoru, 

váš život postrádá oporu 

s případnými neúspěchy a obrátit je 
na šťastnou stranu. Jste to vy, kdo řídí situace, 
a to se projeví ve všech oblastech vašeho 
života. 



Zrcadla sice mohou být pestrým doplňkem pro 
váš sexuální život, ale zkuste si to raději 
v pokoji, který si objednáte s partnerem 
pro tento účel mimo domov. V ložnici vám 
totiž zrcadla mohou způsobit problémy se 
spánkem. Mohou dokonce zničit vztah 
a manželství, nebo často mají na svědomí 
i vstup třetí osoby do jinak bezproblémového 
vztahu. A co s tím, když už je tam máte? 
Minimálně na noc zakrýt nebo natrvalo 
přelepit samolepicí tapetou. 

Do oblasti vztahů (když stojíte ve dveřích 
do ložnice, je to pravý zadní roh) pověste
broušenou křišťálovou kouli. Posílí to energii 
vašeho vztahu a zaktivizuje vášeň, touhu. 
Jednoduše jako za mlada.

Pro lepší uvolnění se od běžných denních
starostí vám v ložnici pomůžou textilie, které
dodají měkkost a mírné proudění energií. 
Dostatek textilií rozvíjí energii jin, naši něhu 
a uvolnění, proto intimnější místnosti vyžadují 
více textilií. Použijte polštářky, závěsy, 
koberce, koberečky k posteli, šátky…
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Pivoňka symbolizuje velké štěstí, hlavně 
v lásce. Pokud hledáte vztah, tak by rozhodně 
neměl chybět velký obraz plný pivoněk. 
U vdaných a zadaných žen s pivoňkami trochu

ZRCADLA

8

PIVOŇKY 

MĚKKOST LOŽNICE

9
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POVĚSTE KRIŠŤÁL

V ložnici byste měli mít možnost svítit naplno. 
Kde je dostatek světla, tam pulzuje život. Není 
nutné, aby se tímto způsobem svítilo pořád, ale 
mělo by to být možné a toto světlo musí být 
dokonale funkční. V ložnici by ale měla být 
možnost intimního osvětlení pro podporu vaší 
vášně, tak nezapomeňte na různé varianty 
světla. Světla není nikdy dost a v ložnici 
obzvlášť. Dokáže vytvořit atmosféru, na kterou 
nezapomenete dlouho. 
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SVĚTLA

protože ho můžete jednoduše střídat. Červená 
rozproudí vaši vášeň a sexuální energii. I 
vztah po třiceti letech nalezne ztracený oheň. 

opatrněji. Pokud je váš vztah v krizi - tehdy 
pověste obraz v obýváku – jinak by se partner 
mohl začít otáčet za jinými a hledat 
mimomanželský vztah. Pokud je váš vztah 
pevný, obraz s pivoňkami posílí vášeň vašeho 
manžela. 



„Ne oblíbená, ale nutná část naší proměny. 
Pokud se ve vašem okolí nachází různé 
„artefakty“ z minulých vztahů nebo 
manželství, co můžete čekat? Tyto předměty, 
jako milostné dopisy, kytky, fotky, dárky apod. 
vytvářejí bloky pro příchod nového a zdravého 
vztahu. Jednoduše se toho zbavte, 

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. Více 
na: www.adamfengshui.cz

SBOHEM STARÉMU A PŘIVÍTAT 
NOVÉ 

+1

spalte to a jednou provždy udělejte tlustou 
čáru za minulostí a dovolte si začít nový život. 
Poplačte si, ale uzavřete to. No a pak už 
můžete v klidu vyhlížet nového partnera. 
Nejde to? 
Tak se zeptám jinak. Jak byste se cítili, kdyby 
váš nový partner měl s červenou mašličkou 
uložené milostné dopisy svých bývalek? Plné
album fotek dívek všeho druhu? Dál nebudu 
mluvit, odpověď je na vás. Já svou minulost 
odevzdala ohni, co uděláte s tou vaší, to je 
zcela na vás,” uzavírá Zuzana Adam.

V ložnici vždy platí –
méně je více

http://www.adamfengshui.cz/


desenio.cz

Tento krásný květinový tisk dodá vašemu 
domovu romantický nádech. Měkké růžové 

odstíny vás nikdy nebudou nudit. 

Cena: 699 Kč

booho.cz
Cena: 229 Kč

www.duetart.cz

Velikost: 50x70 cm

Krásná 
kytice 

z umělého 
hedvábí bude 

dělat radost 
po dlouhé dny. 
Zároveň vnese 
do vaší ložnice 

nádech 
romantiky.

Máte-li raději reálnou malbu 
než tisky, pak by se vám mohl 

líbit tento obraz na plátně, 
malovaný olejovými barvami.

Velikost: 56x64 cm
Cena: 2 584 Kč

Chcete mít pivoňky po celé stěně? 
Tato samolepicí omyvatelná tapeta 
z textilní fólie, zaplaví květy celou 
ložnici. Jednotlivé květy si 
rozmístíte podle svých představ. 
Arch 100×95cm obsahuje:
10× květy s rozměry 
od 16×16cm do 39×40cm
19× listy s rozměrem 
od 4×16,5cm do 13×20cm
Cena: 1 370 Kč

www.inspio.cz

https://desenio.cz/cs/peonies-and-roses-13x18?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj9ctwwDHOYdhJxggWFPBLcUoiPnxB_KjoNXQNn6kavWRju3hbUfOYEaAmUDEALw_wcB
https://booho.cz/p/svazek-umelych-kvetin-pivonky?attribute_pa_color=light-pink&gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj_6z0_pz3yHQm0Bh5W7aCrWYduB1HtWnuT9zXJmBQl5Nbb7Rd-gwdMaAjmyEALw_wcB
https://www.duetart.cz/obrazek-26640/
https://www.inspio.cz/nalepka/samolepici-tapety-kvetin-pivonky?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj9Kj5i3c4K4vm5xEJvn9qyRXZA91JvpKIgpHbXYdqeYRAbhmhgwGfIaAjh9EALw_wcB


Májová noc jak zlatý úl 
rozpouští v medovém jezu 
hvězdy na křišťálovou sůl 
s vůněmi lásky a bezu.

Vítězslav Nezval, 
Hra v kostky

RŮŽENÍN



Přesně těmito verši můžeme uvést v pořadí 
pátý kámen pro květen - růženín.
Málo kamenů se může pochlubit tak 
nádhernou a přitom skutečně jemnou růžovou 
barvou, která je spojována s nejkrásnějším 
lidským citem láskou. Co víc, jeho název je 
od barvy přímo odvozen.
Z pohledu šperkařky mohu říci, že je růženín 
TOP kámen. Vyrábíme z něj, a také 
prodáváme, nejvíce kusů. Jeho místo na trhu je 
stále na vrcholu zájmu. I zlatníci s ním rádi 
pracují. Dobře se brousí i leští, dobře se 
zasazuje do šperků. Světová naleziště jsou také 
vydatná. Přesto, že je relativně dostupný, stále 
je velmi ceněný.

Neznám ženu, která by odmítla vyzkoušet, byť 
jen na chvilku, sílu toho minerálu. Nemusí ho 
nutně nosit jako šperk. Jsou typy žen, světlejší 
pleti, na nichž se jeho růžová barva ztrácí. 
Nevadí, mohou si jej dopřát v podobě 
surových kamenů. Nebo zvolit kámen 
vybroušený do tvaru zvířat - slonů, želv, sov, 
ale i srdcí, pyramid. Mohou je, jako valounky 
mačkat v dlani, nosit v kapse nebo uložit pod 
polštář.

A neznám ženu, které by se růženín nelíbil. 
Znám však ženu, která odmítla i nanejvýš 
lákavou zakázku z růženínu, pro tehdy známou 
soutěž krásy. Tou ženou jsem byla já.

Ten pocit mám v paměti dodnes a dodnes 
nelituji svého rozhodnutí. Pracujete –li
s kameny intenzivně, jsou pro Vás vlastním 
světem, vášní, láskou. Do své práce dáváte vše

co máte. Někdy možná víc než si myslíte. Tím 
úhlem pohledu hodnotíte i ostatní. To platí 
mezi umělci. Dvojnásob u pořádání soutěží 
krásy. Finalistky odhalují před celým publikem 
nejen svoje křivky a míry, ale i kus sebe samé. 
A je to dřina. To mi věřte. Zasluhují si při 
nejmenším obdiv, úctu a míru slušnosti.

Sedím v neútulné místnosti, na stole kolekce 
šperků. V ní se probírá, na můj vkus dost 
nešetrně, žena, co má soutěž a finálový večer 
ve své kompetenci. Zůstat nad věcí mě stojí

Růženín se vyskytuje v podobě celistvých kusů. 
Nejlepší a také nejtmavší materiál pochází  
z Madagaskaru. Do objemu těžby 
vede Brazílie. Další naleziště jsou Indii, 
v zemích bývalého Sovětského svazu, 
v Coloradu (USA) a ve Španělsku. 
V Čechách je zaznamenám výskyt na Písecku.   
V roce 1959 byly objeveny ve státě Minas
Gerais krystaly růženínů, které se normálně 
u růženínů netvoří, jsou proto velice vzácné.

Naleziště:

• Brazílie
• Madagaskar
• Skotsko
• Jižní Afrika



Kamarády máme někdy i od toho, že voláme, 
když nám teče do bot. Tenkrát teklo. Jen 
několik dnů zbývalo do Vánoc. Náš stánek, 
ostrůvek šperků a minerálů uprostřed 
obrovské řeky - chodby obchodního domu, 
působil jako malý kamínek. Lidé o nás už 
věděli. Stávali jsme po léta na stejném místě. 

čím dál více sil. Podvědomě sahám 
po svém šperku na krku. Bezděčným 
pohybem ruky hladím růženínové srdce. 
„Ty fifleny si nic nezaslouží. Každá se

Růženínu se říká také „kámen 
univerzální lásky“. Obecně zvyšuje 

pocity lásky, ale co je důležité 
i sebelásky. Posiluje přátelství 

a do vztahů navrací důvěru 
a harmonii.

jen natřásá,“ vychází z úst té ženy. „V první 
drogerii koupím tři korunky 
po 150 korunách,“ říká pichlavým hlasem.„ 
Cokoli je pro ně škoda,“ lamentuje. Hlavou 
mi bleskne:„Co tu dělám, proč tu vůbec 
jsem?“ říkám si v duchu a čekám další reakci. 
Ona  najednou ztichne. 
Až neuvěřitelně. Drží v rukou šperky 
z  růženínů. Dotýká se jich, hladí, stále a stále 
je obrací v rukou. Mlčí. Je to jak věčnost. Já 
najednou vím proč. Láska, jak zoufale z nich 
saje lásku. Po chvíli řekne, už opět direktivně: 
„Ty korunky budou z toho růžového“. V tu 
chvíli vím, že nebudou. Nebude nic s touto 
ženou. Mám jasno, žádná, byť sebelepší 
zakázka ani kousek té slávy, nestojí za zradu 
sebe sama a nádherných růžových kamenů.
Uběhlo hodně času, soutěž dávno neexistuje. 
Zůstala láska. Láska k růženínům, láska a úcta 
k lidem. Vážím si toho, že jsem tenkrát řekla 
ne. Růženín stál při mne a já stála při něm.

Věděli, že tam budeme a dárek od nás vždy 
potěšil. Zavřít? Teď – to nejde. Zklamat naše 
zákazníky, porušit smlouvu s obchodním 
domem, přijít o předvánoční tržby? “Ne, to 
nejde,“ říkám si, když telefonuji s kolegyní, 
která mi  hlásí, že onemocněla a nemůže 
nastoupit na stánek. Zoufale přemýšlím, jak 
z toho ven. Jeden, dva, tři a další telefonáty. 
Komu ještě zavolat? Kdo by mohl tak 
narychlo a bez přípravy zastoupit. „Hurá,“ 
padá mi kámen ze srdce. „ Ano můžu, kam 
mám přijít,“ znělo z aparátu jak andělská 
hudba. „ Nebude vadit, když o kamenech nic 
nevím?“ 
„Neboj“, uklidňuji kamarádku. Rychlokurz na 
mineraloga – tak se dá přesně nazvat první 
hodina zácviku na stánku. Co nám zkušeným 
připadá jasné, ty nezasvěcené stoprocentně 
rozhodí. „ Poznám ametyst, ten od tebe 
nosím“, hrdě hlásí kamarádka. S lehkou 
nervozitou jmenuji další kameny a šperky z 
nich.

Kámen dobra, trpělivosti, 
mírnosti, něžnosti 
a milenecké lásky.



Zůstaňme chvilku u názvů. Jak tak listuji 
po internetu objevím informaci, že existuje 
osada, na břehu Sázavy, která nese jméno 
Růženín. A my už s rodinou víme, kam 
pojedeme o prázdninách na výlet. My ženy 
budeme mít šperk s růženínem na krku 
a mužským je propašujeme do kapes.
Osada Růženín vznikla na počátku 20. století, 
kdy zde došlo po požáru k vybudování 
nové sklárny. Ta byla pojmenována Rosahütte
(česky tedy sklárnou Růženín) po manželce 
tehdejšího vlastníka Arnošta Pryla (Růžena 
Prylová). (Zdroj Wikipedie)

mapa

„To je růženín, má název podle své barvy. 
Promiň už musím běžet. Čekají tam na mě.
Jsi šikovná, poradíš si,“ a utíkám pryč. Už 
z dáli vidím rozzářené oči a slyším švitořivý 
rozhovor mé kamarádky - zachránkyně, se 
zákazníkem. „Tak to je zelenín a ten hnědín, 
který se vám líbí víc? Ten vám zabalím,“ 
s jistotou v hlase říká.  Propadám ve smích. 
To už se směje i zákazník i kamarádka. „Já 
věděla, že si poradíš. Když je růženín, tak 
může být i zelenín.“  Ten den dopadl úžasně. 
My získali do týmu skvělou posilu, zákazníci 
objevili zcela nové minerály, společně jsme se 
ohromně nasmáli. Proč ne, jsou přeci Vánoce. 
Ten rok Ježíšek přinesl pod stromeček kromě 
růženínů, také zeleníny a hnědíny.

Výskyt růženínů a víra v jeho schopnosti se datuje už od Egypta za dob faraónů. 
Egypťané věřili, že  zpomaluje stárnutí člověka.
Růženín dodává pocit klidu, uvolňuje potlačované emoce, pozitivně posiluje pocity 
krásy. Říká se také, že pomáhá vyléčit zlomené srdce a zlehčovat všechny 
emocionální traumata.
Růženín vyvolává v lidech něžnost, zklidňuje mysl a navrací harmonii mezi lidi 
v konfliktu. Podporuje věrnost ve vztazích.
Když se daruje na druhé výročí svatby, upevňuje manželský vztah.
Kromě zmíněných účinků dokáže růženín také ochránit před negativní energií a před 
znečištěním okolního prostředí.
Je to nejdůležitější kámen pro srdce a srdeční čakru. Čistí a otvírá srdce na všech 
úrovních. Přináší do něj vnitřní hojení a lásku k sobě samému. Učí nás odpouštět. 
Nalezne vaši cestu ke klidu. Posiluje empatii a citlivost. Ochraňuje před závistí, 
hrubostí, špínou a nenávistí.

Esoterika:

https://mapy.cz/s/fuvefesuto


Asterismus v minerálech.

Asterismus (efekt hvězdy) a kolébavý lesk 
(efekt kočičího oka) nejsou doménou jedné 
konkrétní minerální odrůdy. Oba jevy 
spojuje společný princip, kterým je odraz 
světla od mikroskopických vláknitých či 
jehličkovitých inkluzí jiného minerálu uvnitř 
drahého kamene. Nejlépe je hvězda nebo 
kočičí oko vidět, když na kámen dopadají 
paprsky z jediného zdroje, například paprsky 
slunce. Pokud je světelných zdrojů více, 
může být efekt nejasný až téměř neznatelný. 
U kočičího oka jsou inkluze uspořádané 
do jediného svazku, u hvězdy mohou být 
svazky dva či více. Shora tvoří tyto zářící 
linky hvězdu.  Minerály se brousí 
do kabonošů – oválných tvarů, tak, aby se 
střed hvězdy dostal do středu klenutého 
vršku kamene. Kdyby byl kámen orientován 
jinak, žádnou hvězdu byste neviděli.

Efekt Kočičího oka.

Ke vzniku kolébavého lesku, neboli 
kočičího oka, je třeba jen jeden svazek 
jehlicovitých inkluzí, které probíhají napříč 
kamenem a odrážejí světlo do podoby jediné 
zářící linky, připomínající úzkou svislou 
zornici kočky. Kabošony kočičího oka se 
brousí tak, aby linka oka probíhala podélně 
středem oválného kamene. Klenotnické 
zpracování, při kterém kočičí oko dělí 
kámen na dvě stejné poloviny, je zdaleka 
nejoblíbenější.

Šperky z růženínu jsou vhodné na denní 
nošení v podobě přívěsků, náramků, broží 
i prstenů. Krásným romantickým šperkem 
mohou být i ve dnech nejslavnostnějších, 
jako je svatba.

Některé růženíny mají efekt kočičího oka, 
nebo asterismu. Patří tím do skupiny 
vyhledávaného šperkařského materiálu.

Text: Štěpánka Kurfiřtová, 
majitelka Šperky STEFANY®, 

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

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




„Člověk vidí svět skoro vždy 
brýlemi citu, a podle barvy skla 

jeví se mu temný 
nebo purpurově jasný.“ 

- Hans Christian Andersen -

„Být někým hluboce milován 
dává člověku sílu. Někoho 
hluboce milovat vám dává 
odvahu.“ 
- čínský filozof Lao-c´-

Je možné milovat a přitom nebýt 
šťastný. Je možné být šťasný
a nemilovat. Ale milovat a být 

přitom šťastný, to by byl zázrak.
- Honoré de Balzac -

„Láska je bezproblémová 
jako vozidlo. Problematičtí 
jsou pouze řidiči, cestující 
a cesta."
- Franz Kafka -

„Ženy mají dvě zbraně – kosmetiku 
a slzy. Naštěstí pro muže mohou být 
jen zřídkakdy s úspěchem použity 
obě současně. 
- Napoleon Bonaparte -

Květen je 
měsíc plný 
lásky...

„Člověk dokáže 
před světem ukrýt 

všechno, až na dvě věci: 
že je opilý a že je 

zamilovaný.“
- Anton Myrer -





TETOVÁNÍ 
HENNOU

Text: Ivana Švarcová



Jedna moje známá kdysi přišla s legendární 
větou: “Je ti přes padesát? To je nejlepší věk! 
Už nic nemusíš ale ještě všechno můžeš.”

Hennu většina z nás zná v souvislosti 
s barvením vlasů do ohnivě červeného odstínu. 
Ano, je to stejný materiál, který se používá 
i pro zdobení kůže. Henna je jemně mletý, 
a ideálně i několikrát prosátý, prášek 
ze sušených lístků henovníku bílého (Lawsonia
inermis). Henovník roste v horkých a suchých 
oblastech západní Indie a Pákistánu, Arabského 
poloostrova a Severní Afriky. Nejkvalitnější 
henna s největším množstvím barviva pochází 
z indického Rádžastánu. Keř s drobnými lístky 
dorůstá až do výšky 3 metrů a jeho omamně 
vonící kvítky se používají při výrobě parfémů. 
Lístky henovníku obsahují červené barvivo, 
které má tu vlastnost, že dokáže proniknout 

Co je to henna?

dokožních buněk a v nich se trvale vázat 
na keratin. Obarví nám tedy kůži na několik 
dnů až 3 týdny. 
Kromě toho má henna i regenerační 
a zjemňující účinky na kůži a vlasy a funguje 
jako UV filtr. Ne nadarmo se výtažek z henny
přidává do vlasové kosmetiky. Ale zpátky 
k ozdobám na kůži. Kvalitní čerstvý hennový
prášek se míchá s vodou, cukrem 
a esenciálními oleji a vzniklou pastou zručné 
henna malířky kouzlí na kůži nádherné vzory. 
Ty se nechají zaschnout, po několika hodinách 
odrolí a na pokožce se objeví nejprve 
oranžový, později do hněda tmavnoucí motiv.

Blíží se léto, čas odhalené kůže, co takhle
vyzkoušet něco nového. Něco s nádechem
exotiky, erotiky a snad i zakázaného ovoce. 
Že se to v našem věku nehodí? Ale kdeže! 
Zdůrazněme krásu našeho těla. Místo snahy
o hubnutí do plavek se pojďme zaměřit na naše
přednosti a ty zvýraznit, zkrášlit. O čem je řeč? 
O pomíjivém “tetování”. O dočasném zdobení
těla hennou



Máte kreativního ducha a chcete si malování 
hennou vyzkoušet? Je to snazší, než si myslíte. Stačí, 
když si koupíte startovací sadu, kde najdete vše 
potřebné a můžete se pustit do experimentování.
Vybírat můžete ze dvou variant - s levandulovou 
nebo eukalyptovou silicí. 
Cena: od 710 Kč

www.jagua.cz

Tradice a současnost
Všude tam, kde henna roste, se i používá. Jsou 
známy nálezy egyptských mumií s vlasy a kůží 
obarvenou hennou. Henna se prokazatelně 
používala před více jak 5000 lety. Z Afriky se 
patrně rozšířila dál na sever a na východ, přes 
Arabský poloostrov až do Asie. Dnes je toto 
tradiční zdobení kůže nejčastěji spojováno se 
svatbou. S takzvanou “nocí henny” -
předsvatebním rituálem, kdy bývá nevěsta 
bohatě dekorována na rukách a nohách. Toto 
zdobení se vyskytuje napříč kulturami 
i náboženskými systémy, liší se jen použitými 
vzory. V Maroku například narazíme 
na tradiční geometrické vzory zvané “fessi”. 
Islám zapovídá zobrazování živých tvorů, 
takže v arabských zemích najdeme hlavně 
bohaté květinové vzory. Nejpestřejší henna je 
v současnosti asi v Indii. Najdeme zde motivy 
slonů, pávů, lotosů a různých dalších květin, 
hudebních nástrojů a dokonce portréty 
svatebčanů. Svatební henna podléhá módním 
vlivům a tak tu objevíme i emblémy 
sportovních klubů univerzit, kde se budoucí 
novomanželé seznámili, nebo třeba siluety 
měst či komiksové postavičky. Často je 
v obrázku skryto jméno ženicha. Hledání 
ženichova jména dříve lámalo ledy o svatební 
noci. Většina manželství bývala totiž sjednána 
rodiči a novomanželé se viděli poprvé až 
ve svatební den. Vedle nevěsty dostanou svou, 
byť jednodušší ozdobu i matka a budoucí 
tchýně, dále ženy z užší rodiny a nejjednodušší 
motiv pak všechny ženy na svatbě. 

Henna v Evropě
V 60 letech začala být henna populární 

i v Evropě a Spojených státech. 
Napodoboval se orientální styl i klasické 

permanentní tetování. Největší boom 
nastal v 90. letech a trvá stále. 

Foto:Dara Rakovcik

https://www.jagua.cz/henna-2/startovaci-henna-set/


Kde ale hennu pro dočasnou ozdobu sehnat? 
Nejlepší bude zjistit, zda nemáme v okolí 
zručnou henna umělkyni, která si míchá 
vlastní čerstvou pastu. Případně si můžete 
hennu umíchat z prášku sami. Vyžaduje to 
určitou zručnost ale není to nemožné. Čerstvá 
henna je zelenohnědá nebo hnědá pasta, voní 
po mokrém senu a esenciálních olejích. 
Nejčastěji se do ní přidává levandulová, 
kajeputová, tea-tree nebo eukalyptová silice. 
Čerstvá henna rychle ztrácí barvivost, musí se 
spotřebovat do týdne ale lze ji zmrazit až 
na půl roku. Henna malířek na festivalech se 
vždycky ptejme na původ, složení 
a trvanlivost henny se kterou pracují.

U nás se zřídka setkáme s tradičními indickými 
nebo africkými vzory na  dlaních a hřbetech 
rukou. Naproti tomu velmi žádané jsou květiny, 
různé řetízky, náramky i abstraktní zdobení. 
Nejčastěji se malují na předloktí, na ramena, 
do dekoltu. Oblíbené jsou motivy na kotnících. 
Můžeme se ale klidně odvázat a pořídit si třeba 
velký obraz na celá záda. Důležité je uvědomit 
si, jestli svou hennu chceme hrdě ukazovat, 
nebo má být skryta a odhalena jen zrakům těch 
nejbližších, případně si jí pořídíme jen 
pro partnera. V takovém případě se nabízí 
zdobení připomínající podvazky nebo jemný 
květinový vzor těsně nad zadečkem. Ponořme 
se do fantazie a snění.

Že nám chybí odvaha? Vzpomeňme si na slova 
v úvodu: “Nic nemusíš, ale všechno můžeš.” 
Kdy jindy se odvážit, když ne teď? Tak směle 
do toho, letošní sezóna je naše!

Není henna jako henna. Právě díky 
požadavkům, aby henna připomínala 
permanentní tetování, se do ní začaly 
přidávat různá aditiva, barvící 
a konzervační složky, které jsou často 
zdraví škodlivé. Nejhorší je chemická tzv. 
černá henna, která s přírodní hennou nemá 
nic společného. Obsahuje 
paraphenylendyamin (PPD), který může 
způsobit těžké alergické reakce a zdravotní 
problémy. V EU se nesmí v přípravcích 
na kůži používat. Problém ale je, že 
kornoutky s hennou nebo barvivy 
vydávajícími se za hennu, jsou obvykle 
dovážené z Indie a arabských zemí, 
a nepodléhají žádné kontrole. Ani 
v zemích původu, ani při dovozu. Hotové 
henně v kornoutcích a tubách se proto 
raději vyhněme obloukem.

Populární vzory

Kvalitní hennu, stejně jako další informace 
najdete na: www.jagua.cz

Jak poznat kvalitní hennu

FO
TO

: Tom
áš Havrda 

http://www.jagua.cz/


SEBEVĚDOMÍ
Nálepkování? 

Raději 
se pochvalte.

Text: Jana Štěpánková, life koučka
a lektorka, autorka metody GOkoučinku



Den blbec. 
Sotva vyjdete z domu už se 
vracíte zpátky pro mobil 
zapomenutý na botníku. 
V obchodě pečlivě přebíráte 
brambory a jste kritická 
i k jejich malým vadám jen 
proto, abyste si pak do sáčku 
s mandarinkami sama 
nevědomky hodila dvě 
nahnilé. „Jsem úplně blbá,“ 
říkáte si, když je doma 
vyndáváte z nákupní tašky a 
putují rovnou do odpadkového 
koše. „Koupilas mi ty

Všichni známe ty situace, kdy 
například při cestě tramvají 
nebo autobusem nedobrovolně 
vyslechneme výchovný 
monolog rodiče k dítěti. 
Nezřídka se tak dozvíme, že 
některé holčičky jsou praštěné, 
ujeté nebo třeba zblbé. A také, 
že mnozí chlapečci jsou 
nemehla a trdla, a co také 
čekat, když jejich otcové jsou 
hajzlové nebo dokonce idioti. 

Možná jste se právě nad mými 
řádky pohoršili, možná máte

podvědomí negativní 
informace a utvrzujeme se 
v nich. Ani se mi nechce 
domýšlet, jaký vliv má takové 
chování na děti.

utopence?“ ptá se manžel. 
„Ježišmarjá, promiň, já na to 
zapomněla. Jsem vážně už 
úplně pitomá,“ zpytujete 
svědomí a sypete si popel 
na hlavu. 

Také se občas podobně 
„oceňujete“ a označujete sama 
sebe hanlivými výrazy? Proč 
se nad tím pozastavovat, vždyť 
je to tak běžné, že? 

podobné zkušenosti a možná 
zatím jen marně přemýšlíte, 
kam tím mířím. 
Je smutné, jak se mnozí 
vyjadřují o druhých, ba 
dokonce o svých nejbližších. 
Ale i proto pak budou jen 
těžko hovořit jinou řečí sami 
k sobě. 

Psychologové doporučují, 
zejména při jednání s dětmi, 
vyhnout se nálepkování ve 
stylu „ty jsi takový a takový“. 
To už je lepší říct „chováš se 
jako …“, namísto „ty jsi …“. 
Není to totéž.

Tímto „nálepkováním“ si 
zapisujeme do svého 

Nálepkování, etiketizace, 
labeling.

Neodborné 
a subjektivissrické

štítkování osobnosti dětí 
a dospělých

(např. blbec, lenoch, 
budižkničemu; hloupý, 

tlustý, nemožný). 
Často stigmatizuje daného 

jedince a v některých 
případech může vést 

k rozvoji poruchového 
chování a prožívání. 

Pochvalte se!



Vraťme se k úvodu a dvěma 
nahnilým mandarinkám? Stalo 
se. Onálepkovala jste se 
za svou nepozornost. Stalo se. 
Co se ale stát nemusí, že se 
taková situace bude opakovat. 
Můžete jí předejít? Jistěže! 

Příště se při nákupu 
mandarinek soustřeďte jen 
na jejich výběr. Nic jiného. 
A pozitivní nálepkování? No 
přece: „Jsem dobrá, vím, jak 
na to!“ Anebo: „Už vím, jak to 
vyřeším příště, je to pro mě 
hračka.“
Ale ani to nemusí být všechno. 
Zpočátku vám to může 
připadat malicherné, možná  

i směšné. Ale proč to alespoň 
nezkusit? 

Chvalte se a dělejte to denně! 
Pochvalte se i za věci, které 
vám připadají samozřejmé. 
Hovořte k sobě laskavým 
a milým jazykem. Dejte sama 
sobě vědět, že si sebe vážíte 
a máte se ráda. Ještě příklad? 

„Jsem tak šikovná. Tak veliký 
nákup by do jedné tašky 
naskládal málokdo.“

„Jsem výborná organizátorka, 
grilovačku se sousedy jsme si 
všichni užili!“

„Jsem klidná a dobrá máma, 
která nepanikařila a jednala 
věcně, když si starší syn 
zlomil ruku.“

Všímejte si toho, co už jste 
v životě dokázala, s jakými 
komplikacemi jste se zdárně 
poprala. Jaké situace se vám 
podařilo vyřešit. Pochvalte se 
a oceňte i za to, co, za co už 

vás pochválili jiní. Klidně si 
své úspěch poznamenejte 
do deníku vděčnosti a radosti 
a radujte se dvakrát. A usmějte 
se na sebe. 

Úsměv je sám o sobě snad tou 
nejjednodušší a přitom velmi 
efektivní technikou, jak si 
v mžiku dodat sebedůvěry 
a sebe hodnoty. Potěší vás 
i vaše okolí. 

Vyzkoušejte si, jaké to je 
ocenit druhé. Jen tak. 
Pochvalte paní za přepážkou 
na poště za milý pohled nebo 
pár vlídných slov, která spolu 
prohodíte. Pochvalte majiteli 
jeho pejska, když se potkáte 
v parku. Dnes uděláte hezčí 
den někomu vy a zítra někdo 
vám!

S úsměvem na rtu vám přeji 
krásné jarní dny!

Chvalte se. 
A dělejte 
to denně!

A proč vám to tady 
píšu? 
Protože tohle „nálepkování“ 
lze využít i opačně. 
V pozitivním slova smyslu. 
Jistě, dám vám pár příkladů.



den matek

09.05.

Oslavte Den matek se svými 
nejbližšími, na kterých vám záleží.

Udělejte si báječnou neděli
s dobrým slavnostním obědem.

Vyrazte ven nebo si udělejte prima 
odpoledne v pohodlí domova.

Zasloužíte si to!



Tam, kde 
vládne ticho 

a řád

I přesto, že dnešnímu světu vládnou 
technologie, občas se rádi vrácíme
do kouzelného světa plného knih. 

Pojďte se s námi podívat 
na nejkrásnější knihovny světa. 

Některé z nich skrývají tajemství 
opředená staletími a některé se naopak 

pyšní moderními designy 
a technologiemi.



Knihovna Trinity College
Základem knihovny Trinity College se stala 
knihovní sbírka Dublinské královské 
společnosti založené v roce 1731. Jejím 
cílem bylo podporovat umění a vědy, 
a umožnit studium i chudším vrstvám. 
Ve svém fondu má knihy, rukopisy, tisky, 
kresby, mapy, fotografie, noviny a také

genealogické dokumenty, které dohromady 
čítají přibližně 6 milionů exemplářů.
K zajímavostem této irské národní knihovny 
patří také Genealogická kancelář, která 
zdarma nabízí veřejnosti služby spojené se 
zjišťováním rodokmenu.

INFO

VIDEO

https://www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/
https://www.youtube.com/watch?v=Ye5mGkg8iyw


Největší klášterní knihovna na světě je 
součástí Opatství Admont – benediktského 
kláštera ve městě Admont v Rakousku. 
Je známá nejen zavedenými vědeckými 
sbírkami, ale také svou nádhernou barokní 
architekturou.

Hala knihovny byla postavená v roce 1776. 
Je 70 metrů dlouhá, 14 metrů široká a 13 metrů 
vysoká. Strop se skládá ze sedmi kupolí 
zdobených freskami Bartolomeo Altomonte, 
ukazující fáze lidského poznání.

Klášterní knihovna Admont

INFO

VIDEO

https://www.stiftadmont.at/en/library
https://www.youtube.com/watch?v=1fF8fJOqtzE


Foto: Landesmedienzentrum Baden-Wurttemberg, Hans Steinhorst

Foto: Staatliche Schlosser und Garten
Baden-Wurttemberg, Gunter Bayerl

Prostory knihovny v klášteře Wiblingen jsou 
rokokovým mistrovským dílem. Vytváří 
ohromující dojem a jsou vrcholem každé 
návštěvy Wiblingenu. Knihovna s nádherným 
vybavením nesloužila jen k uložení rozsáhlých 
knižních pokladů, ale také jako reprezentativní 
přijímací sál pro významné hosty.
V době svého největšího rozkvětu obsahovala 
kolem 15 000 svazků. To je více, než má 

mnoho současných univerzitních knihoven.
Zvláštností této sbírky je, že všechny hřbety 
knih ve Wiblingenu, byly natřeny bíle nebo 
přelepeny světlým papírem. Tímto způsobem 
měly knihy měly splynout s designem 
interiéru. Klášter zároveň ušetřil náklady 
na drahá vázání v lehké vepřové kůži.

Wiblingen Monastery

INFO

VIDEO

https://www.kloster-wiblingen.de/en/monastery
https://www.youtube.com/watch?v=zLt5gGSPsjY


Tianjin Binhai Library, přezdívaná The Eye, je knihovna 
v Tianjinu v Číně. Je součástí kulturního centra Binhai a také
jednou z jeho pěti hlavních atrakcí.

Pětipatrová knihovna má celkovou 
plochu 33 700 metrů čtverečních. 
Je vybavena řadovými regály od podlahy 
ke stropu, které pojmou 1,2 milionu knih 
a velkou světelnou koulí uprostřed, která 
slouží jako hlediště s kapacitou 110 osob. 
Knihovna má přezdívku „Oko“, protože 
sféru, která vypadá jako duhovka, lze 
vidět z parku venku otvorem ve tvaru 
oka. 

Tianjin Binhai New Area Library

VIDEO INFO

https://www.youtube.com/watch?v=EI_rN2HTyRE
https://www.mvrdv.nl/projects/246/tianjin-binhai-library


George Peabody Bücherei

Knihovna George Peabody, známá jako 
Baltimorova „katedrála knih“, je trvale 
zařazována mezi nejkrásnější knihovny 
na světě. Známá knihovna poprvé otevřela 
své brány v roce 1878.

Knihovna otvírá své nádherné prostory nejen 
k soukromým prohlídkám, ale je možnost si je pronajmout 
k příležitostem, jako jsou svatby nebo charitativní akce.

Mezi největší poklady sbírky patří 
například Diderotova slavná 28-dílná 
Encyclopédie nebo raná vydání 
Dona Quijota. Najdeme zde také první 
vydání Darwinova původu druhů.

ODKAZ

https://peabodyevents.library.jhu.edu/


Městská knihovna, Stuttgart

Městská knihovna na Mailänder Platz je 
ústřední knihovnou městské knihovny 
ve Stuttgartu. Byla otevřena v roce 2011. 
Architektem projektu je jihokorejský 
architekt, vítěz architektonické soutěže, 
Eun Young Yi. Nabízí podlahovou plochu 
20 200 m² a programovou plochu 
11 500 m².

Pro budovu s otevřenými prostory 
a neobvyklým osvětlením byl vyvinut 
koordinovaný energetický a technologický 
koncept. Kromě sluneční energie slouží 
jako zdroj tepla také fasáda, podlahové 
vytápění a geotermální zdroje. 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=VfiEUtPZ5Ko


REBARBORA

Křehké červené a zelené stonky se  
považují za ingredienci lásky



Tato majestátní rostlina s obrovskými listy 
a nepřehlédnutelnými bílými květy pochází 
z Asie. Do Evropy se dostala díky hedvábné 
stezce, kde byla obchodním artiklem spolu 
s hedvábím, saténem nebo perlami. Její cena 
v té době několikanásobně převyšovala cenu 
šafránu. 
V čínské medicíně se hojně využíval kořen 
rebarbory. Zejména na problémy s játry 
a ledvinami.

Tipy pro bezpečnou 
konzumaci
• konzumujte pouze řapíky a jen 

tepelně upravené
• před použitím řapíky oloupejte
• při vaření nepoužívejte hliníkové 

nádobí; hliník reaguje 
s kyselinou obsaženou 
v rebarboře a dostává se do jídla

• pokrmy z rebarbory si dopřejte 
maximálně 2x týdně

Podle lidové pranostiky se má 
rebarbora sklízet nejdéle do svatého 
Jana, tedy do 24. června. Později už 
obsahuje vysoké procento kyseliny 

šťavelové.

I když je tato zelenina vítaným doplňkem 
v naší kuchyni, s její konzumací se to 
nemá přehánět. Její dlouhodobý příjem se 
může podílet na vzniku osteoporózy, 
případně může přispět k tvorbě 
ledvinových nebo močových kamenů. 
Je to způsobeno její schopností vázat 
vápník do sloučeniny zvané šťavelan 
vápenatý. Ta má potom neblahý vliv 
na některé naše orgány. 

Nelze jí ovšem upírat také blahodárné 
účinky na naše zdraví. V malých 
dávkách se používá proti průjmu 
a ve větších jako projímadlo. 
Pozitivně působí také na onemocnění 
žaludku, střev a žlučových cest.
Obsahuje významný zdroj vitamínů 
a minerálních látek, které příznivě 
ovlivňují krevní oběh a nervovou 
soustavu. Můžeme v ní najít také 
kyselinu pantotenovou, která má 
pozitivní vliv na vlasy a pokožku.

Čím může uškodit?

Čím může pomoci?



250 ml jablečného octa
100 g moučkového cukru
300 g rebarbory nakrájené na dílky
4 nasekané datle
1 lžička strouhaného zázvoru
1 kardamomový lusk

Na pánvi zahřívejte jablečný ocet 
a moučkový cukr, dokud se cukr 
nerozpustí. Přidejte nasekanou 
rebarboru, datle, zázvor 
a kardamomový lusk. Vařte 15-20 minut 
nebo dokud se rebarbora nerozloží 
a tekutina nezredukuje na hustou kaši. 
Dochuťte solí. Uchovávejte 
ve sterilizované nádobě po dobu tří 
měsíců na chladném a tmavém místě.

Rebarborové čatný

Rebarboru prosypte cukrem 
a nechte odstát, až pustí šťávu. 
Potom ji povařte do měkka.
Přidejte do ní želatinu a už 
nevařte. Když trochu zchladne, 
rozmixujte a plňte do skleniček. 
Nechte v lednici alespoň 4 hodiny 
ztuhnout.
Podávejte ozdobené hustým 
jogurtem nebo zakysanou 
smetanou.

Dokonale 
pikantní 
želé

200g oloupané a nakrájené 
rebarbory

100g třtinového cukru
1 balení želatiny

3 cl pomerančového likéru

Jak na to:

Jak na to:



1 1/2 šálku hladké mouky
1/2 šálku mandlové mouky
1 čajová lžička prášku do pečiva
1/2 čajové lžička jedlé sody
1/2 čajové lžička soli
1/2 šálku změklého másla
3/4 šálku krystalového cukru
2 velká vejce
1/2 šálku podmáslí 
rebarbora nakrájená na cca 5 cm šikmé 
a podélně rozpůlené kousky

Předehřejte troubu na 180 stupňů C a připravte 
si koláčovou formu. Tu vymažte máslem, 
případně vysypte krystalovým cukrem.
Ve střední misce smíchejte mouku, mandlovou 
mouku, prášek do pečiva, sodu a sůl. 
Máslo a cukr vyšlehejte metličkami, dokud 
nezískáte světlejší nadýchanou hmotu a do ní 
po jednom zapracujte vejce.
Postupně do hmoty zašlehejte moučnou směs.
Těsto dejte do formy, uhlaďte a nahoru 
uspořádejte nakrájenou rebarboru 
do libovolného vzoru. Můžete doplnit 
jahodami. Rebarboru rovnoměrně potřete 
rozpuštěným máslem a posypte lžící cukru.
Pečte po dobu 45-50 minut nebo dokud okraje 
koláče nezhnědnou.

Jednoduchý
rebarborový

koláč

Jak na to:
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Jarní rozpuk je pro všechny fotografické fanoušky velkým impulsem k tomu, aby se začali 
dívat na svět přes hledáček fotoaparátu. Dostali jsme od vás spousty krásných květin a
pučících stromů. Děkujeme za příliv jara do naší redakce. Zde přinášíme některé z nich.

fotosoutěž

1. MÍSTO  Andrea SMOLÍKOVÁ



2. MÍSTO Lucie JANDOVÁ

3. MÍSTO Michaela PLASOVÁ
Lucie Jandová

Ivana Holečková



Přejeme vám
krásné 

a barevné květnové
dny.

Na další vydání se můžete těšit již
29. května 2021


