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MOTÝLÍ VÍŘENÍ
Léto bez motýlů by nebylo léto. Vydejte se s námi 
za zajímavostmi z motýlího světa. Poradíme, jak  motýli přilákat 
na vaši zahradu a vycestujeme do Mexika, kam odlétají některé 
druhy motýlů na zimu a vytvářejí neuvěřitelné roje. Určitě si 
pusťte přiložené video. 
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KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV
Hlas a způsob, jakým mluvíme, je naší vizitkou. Co dělat 
pro to, aby byla co nejlepší? Skvělý mluvený projev se skládá 
z dovedností, které si můžeme s trochou píle osvojit 
v každém věku. Tak proč se do toho nepustit? Průvodcem 
vám bude Hana Kracíková, lektorka mluveného projevu.

52
DRAČÍ LODĚ
Soutěže dračích lodí jsou už pravidelnou letní zábavou. Proč 
a jak vznikly, a jaký význam mají draci, kterými se lodě zdobí, 
se dozvíte v článku. A jestli ještě nemáte na léto program, 
přinášíme přehledný kalendář všech letních dračích soutěží.

08
TESTOVÁNÍ BYZNYSNÁPADU
Nápad zůstane nápadem do chvíle, než získáte přesvědčení, 
že je to nápad reálný. Potom přijde na řadu plán. Ale než se 
pusTte do přípravy samotného projektu, poradíme vám, jak 
si svůj nápad otestovat, jestli je životaschopný. Tématem vás 
provede Margareta Křížová, se kterou jste se mohly potkat 
v minulém čísle v krásném rozhovoru na téma 
Podnikání po 50.
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26
ZÁLUDNOSTI BĚLENÍ ZUBŮ 
Toužíte po krásném zářivě bílém chrupu, ale  zároveň jste 
v nejistotě, zda je to bezpečné? Nebo si říkáte, že nechcete 
tuto proceduru podstupovat každý rok? MDDr. Tereza 
Fulínová vás elegantně  provede úskalími tohoto procesu.

34
BIORYTMY V NAŠEM TĚLE
Jste sova nebo skřivan? Víte, co jsou to cirkadiánní hodiny? 
A kdo vlastně určuje, jestli patříme k první nebo druhé 
skupině? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi opět spolu 
s RNDr. Kateřinou Kufovou.

12
DŘEVĚNÉ KRASAVICE
Už jako malé jsme měly touhu vylézt na kdejakou věž nebo 
rozhlednu. Od dob našeho dětství se počet takových míst 
značně rozrostl. Pojďte se s námi podívat na několik 
exkluzivních dřevěných rozhleden, které stojí za to navštívit.
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PROMĚNY, KTERÉ BAVÍ
V minulém čísle jsme s Helenou Plívovou psali o krocích, které 
je dobré podniknout, pokud se chystáte na změnu ve svém 
šatníku. Tentokrát se na jednu takovou proměnu podíváme. 
Možná je ve vašem šatníku černá barva ve velké převaze, 
stejně jako u Jany, se kterou jsme společně ladily oživení jinými 
barvami na léto. 



Šárka Dominika Kšírová
šéfredaktorka

EDITORIAL
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Letní dovádění je tu. 
Užíváme si slunečné dny, koupání, cestování, grilování 
s přáteli… prostě všechno, co k létu patří. 
Celý rok se těšíme na období prázdnin.

Naše cestovní zavazadla jsou v pohotovosti a svému životu 
přidáváme nejen na pestrosti, ale i na rychlosti. 
Proč ne?
Chceme toho za léto přece stihnout tolik!

V červencovém čísle vám přinášíme opět trochu
inspirace na cestování po českých zemích. 
Už jste slyšely o glampingu? 
Je to trend poslední doby - takové stanování s trochou 
luxusu. 
Něco přesně pro nás. Už máme své zaběhlé rituály 
a pokud nejste zaryté milovnice stanování, kterým nevadí 
trochu toho nepohodlí, tento způsob by se vám mohl líbit. 

A to není jediné letní téma tohoto čísla. 
Ale nehledejte zde tentokrát rady, jak ochránit své vlasy 
před sluncem, jaké aplikace pořídit na léto, co sbalit na cesty 
nebo recepty na skvělé letní zmrzliny… to najdete 
v loňském letním dvojčísle. A protože jsou to informace, 
které by se vám mohly hodit i letos, dáme vám toto 
dvojčíslodo konce měsíce za výhodnou cenu. 
Místo 89 Kč za něj zaplatíte pouze 49 Kč. 

CHCI LETNÍ DVOJČÍSLO ZA VÝHODNOU CENU

A v tomto čísle na vás čekají zajímavosti z úplně jiného 
soudku.

Věřím, že si v množství témat najdete to svoje, 
které vám přinese tu správnou dávku informací 
i zábavy v jednom. 

Mějte se krásně!

https://my50plus.cz/koupit-2-2020/


Neodmyslitelnou 
součástí podnikání je 
dnes, víc než
dřív, mluvený projev. 
Své služby a produkty 
představujete 
dodavatelům, 
potenciálním klientům 
nebo investorům 
a mluvené slovo 
je i mocným nástrojem 
propagace. Může se stát, 
že vás pozvou 
do podcastů, 
na konferenci nebo jste 
tím, kdo pořádá školení 
či natáčí jiný video 
obsah. Hlas a způsob, 
jakým mluvíme, je naší 
vizitkou. Co dělat pro to, 
aby byla co nejlepší? 

Kultivovaný 
mluvený 
projev 

BONUS PRO 
PODNIKÁNÍ 
I SEBEVĚDOMÍ

Text: Hana Kracíková



Důležitým krokem je rozpoznat, jak jsme na tom. 
Už proto, že ve školách se o technice mluveného 
projevu nic moc nedozvíme, mívají o něm lidé 
zkreslené představy. Jednou skupinou jsou ti, kteří 
nad kvalitou své mluvy vůbec nepřemýšlejí, žádné 
nedostatky si neuvědomují, a přitom jejich projev 
odrazuje posluchače a nedělá jim dobrou službu 
ani při obchodních jednáních. Druhou a mnohem 
početnější skupinou, jsou pak lidé, kteří se naopak 
podceňují. Myslí si, že zní hrozně a svého hlasu se 
děsí. Další se mýlí v tom, co by měli zlepšit. 
Někdo se například domnívá, že, že má špatné 
sykavky, jelikož kvůli nim v dětství musel chodit 
na logopedii. Ve skutečnosti už má S a C na běžné 
úrovni a škodí si nejvíc špatnou intonací, kterou 
ovšem nevnímá. Proto se hodí „druhé uši“. Buď 
vyhledejte specialistu na řeč nebo požádejte 
o zpětnou vazbu někoho ve svém okolí, komu 
důvěřujete a jehož projev se vám líbí. Anebo 
zkuste pojmenovat své rezervy samy pomocí 
následujícího seznamu. Nahrajte se při mluvení 
v různých situacích, třeba při rozhovoru 
s kamarádkou a při obchodním telefonátu. Pokud 
máte záznam nějakého svého veřejného 
vystoupení, použijte ten. Nahrávky si poslechněte 
a vnímejte, jestli neuslyšíte některý z častých 
nešvarů: 

3. Neklesáme hlasem na konci vět – jdeme 
s tónem spíš nahoru, případně ještě konce slov 
protahujeme. Posluchači mají dojem, že jim 
klademe otázky, případně čekáme na potvrzení, 
jako bychom si nebyly sdělením jisté. 

4. Polykáme koncovky, vynecháváme hlásky 
nebo i slabiky uprostřed slov, spojujeme slova 
dohromady. Ledabylá výslovnost působí 
neprofesionálně. Posluchači nás vnímají jako 
nedbalé, mohou získat dojem, že nám na nich 
nezáleží. 

Ve školách se bohužel řečovým dovednostem a práci s hlasem věnuje málo pozornosti. 
Ti šťastnější se setkali se semestrem rétoriky na vysoké škole, ale o technice řeči se zpravidla dozvěděli 
jen zlomek, snad pár artikulačních cvičení. Naše generace, která vyrůstala bez YouTube a Instagramu se 
navíc neměla kde otrkat. Dobré zprávy jsou ale hned dvě. Skvělý mluvený projev se skládá z dovedností, 
které si můžeme s trochou píle osvojit v každém věku. Navíc umíme poznat kvalitu a dokážeme oddělit 

profesionální komunikaci od soukromé. Můžeme tedy získat náskok před těmi mladšími, pro které je 
hlavní modlou autenticita projevu bez ohledu na  jeho kvalitu.

Nejčastější vady na kráse naší 
řeči:

1. Mluvíme nepoloženým hlasem – tvoříme ho 
v krku, je nepřirozeně vysoký. Můžeme zbytečně 
působit jako studentky střední školy. Hlas není 
dost znělý a působí málo přesvědčivě.

2. Takzvaně zpíváme, tón hlasu nám kolísá 
nahoru a dolů. Taková intonace posluchače ruší, 
odvádí jejich pozornost od obsahu. Působíme málo 
profesionálně. 

. 

5. Neudýcháme větu, děláme pauzy dřív, než 
skončí významový celek. Pro posluchače je to 
rušivé, mají občas pocit, že už jsme dokončily 
větu, a my přitom pokračujeme dál. Mluvíme 
na dechovou rezervu, hlas se deformuje. 

6. Mluvíme příliš rychle. Mluvíme-li jako 
kulomet, posluchači nám nemusejí rozumět. Také 
mohou mít dojem, že je chceme převálcovat, nebo 
naopak, že už chceme mít řeč za sebou. 

7. Přemíra parazitních slov a výrazů. Strhávají 
na sebe pozornost, znejišťují nás a ubírají nám 
na kompetenci.

Rozpoznali jste u sebe některý z nedostatků? 
Neklesejte na mysli. Vše se dá odbourat. 
Pomůže knížka, kurz, lektor nebo lektorka. Hlavní 
díl ale bude na vás. Technika řeči je dovednost 
podobně jako hra na klavír. A bez cvičení se 
neposunete. To je ale zároveň i ta dobrá zpráva. 
Ledacos můžete natrénovat samy. 



Jak se zlepšit v mluveném 
projevu?

Nespojujte slova dohromady:
„Z Ostravy“ nebo „v Evropské Unii“ je 
potřeba vyslovit jako „s-Ostravy“ a 
„s-Evropské unie“. Pan „Libor Rouček“ není 
„Liborouček“. Ve spojení „…já bych 
chtěla…“, je také oddělené „bych“ a „chtěla“. 
29 se čte jako „dvacet-devět“ a ne 
„dvacedevět“.

Nepolykejte koncovky:
11 je „jedenáct“ a ne jedenác“

Pečlivě vyslovujte J tam, kde jsou slabiky „vě“, 
„pě“, „bě“, a Ň, ve slovech s „mě“:
Vědec je „vjedec“, pečlivě je „pečlivje“, běžec 
je „bježec“ a změnit je „zmňenit“.

Pečlivě vyslovujte J ve slovech cizího původu 
jako jsou portfolio, sympozium, profesionálně: 
„Máme to v portfóliju.“ „Zúčastnili jsme se 
mezinárodního sympózija.“
„Postupujeme profesijonálně.“ A také u těchto 
slov pozor na nesprávné „oficelně“, 
„vizuelně“. 

2. Posilujte a zpružněte mimické svaly 
a jazyk 
Slouží k tomu artikulační cvičení, při kterých 
opakujeme s přehnanou výslovností:  

Mamino, mimino.
Máma má malou zahrádku.
Jen ten den, jen ten den. 
Cililink, cililink.

Při cvičení v ideálním případě používejte smíšené 
dýchání nebo aspoň vědomý nádech do břicha. 

3. Naučte se na koncích vět klesat hlasem
Jestli zjistíte, že na koncích vět nejde tón vašeho 
hlasu dolů, najděte si v médiích někoho, kdo to 
umí, poslouchejte ho a také ho můžete nahrát 
a opakovat po něm. Může to být například 
moderátorka Radiožurnálu Michaela van Erne. 

1. Následujte výslovnostní normu
Málokdo tuší, že vedle pravidel pravopisu existují 
i pravidla spisovné výslovnosti. Nejde o nic 
škrobeného a můžeme je uplatňovat třeba 
i v hovorové řeči. Schválně, jak na vás působí 
člověk, který se loučí pozdravem „Nasanou!“, 
místo „Na shledanou!“? Nebo ten, z jehož úst 
vypadne při prezentaci rozpočtu projektu 
„šyrycetřitisíc“?  Základní pravidla jsou:

4. Aktivně bojujte proti slovní vatě a hezitačním
zvukům jako „eeeee“
Snáz se to řekne, než udělá. Pár postupů ale 
existuje. Někomu pomáhá, když trénuje mezi 
větami při přemýšlení mlčet. Není to ale 
pro každého. Někomu tato technika řeč podivně 
rozkouskuje. Je potřeba to vyzkoušet. Povídejte 
si s někým tréninkově o něčem, o čem toho zas 
tak moc nevíte, abyste byla nucená o odpovědi 
přemýšlet. Na své „eeee“ zaměřte pozornost 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zena-kterou-fascinuji-vlci-moderatorka-michaela-van-erne-ma-mnoho-tvari-7847643


a postupně zkoušejte mlčet. Nechte si říct, zda 
mluvíte přirozeně. Pomáhá také aktivní 
rozšiřování slovní zásoby. Všímejte si v řeči 
jiných a v četbě zajímavých slov a pak je co 
nejčastěji používejte. Čím víc slov nám mozek 
nabízí, tím méně máme tendenci vydávat rušivé 
zvuky nebo používat výplňová slova jako „jako“, 
„jakoby“, „prostě“ a „vlastně.“

5. Natrénujte správné posazení hlasu
Tady už bohužel rychlá pomoc neexistuje. 
Pro správnou tvorbu hlasu potřebujeme umět 
dobře dýchat, zapojovat bránici a aktivně využívat 
rezonanční dutiny. Patříte k těm, které delší 6. Naučte se mít ráda svůj hlas

Generace nás žen, které nevyrůstaly s chytrým 
telefonem v ruce, není zvyklá se poslouchat. 
Když se slyšíme, jsme často překvapené, jak náš 
hlas zní a mnohdy z toho opravdu nemáme dobré 
pocity. Pokud se právě snažíte posunout v kvalitě 
projevu, je pro vás při tréninku nahrávka dobrým 
pomocníkem, ale přistupujte k poslechu, jako by 
mluvil někdo jiný. A jak si svůj hlas oblíbit? 
Hrajte si s hlasem, zkoušejte si různé role, 
zpívejte. Nahrávejte se a poslouchejte. 
Připomínejte si, co všechno krásného nám dar řeči 
umožňuje. V podnikání svůj hlas berte jako 
médium, díky kterému můžete představit své 
vynikající produkty nebo služby, které jsou lidem 
k užitku. A to je přece skvělé, ne? 

Jak se připravit bezprostředně před schůzkou nebo vystoupením:

Rozdýchat se – zklidnit se dýcháním do břicha v poměru 2:3, kdy výdech je delší než nádech.
Rozhýbat si mimické svaly – stačí žvýkat, přehánět různé grimasy nebo použít cvik z obličejové 
jógy. Mimochodem, kdo cvičí jógu nebo gymnastiku obličeje pro lepší vzhled, udržuje svá 
mluvidla v dobré kondici a efekt je tak dvojí. 
Rozeznít se – když neznáme celý postup, alespoň zamručením mmmm aktivujeme hlasivky.
Rozmluvíme se – odříkáme básničky z dětství nebo artikulační cvičení s přehnanou výslovností. 
Vyslovíme nahlas samohlásky A E I O U a opět přeháníme artikulaci. Probudíme jazyk rychlým 
opakováním slabiky „la“, lalala. Ostatně, můžeme si i zazpívat, to nás příjemně uvolní. 

mluvení unavuje nebo cítíte, že je váš hlas slabý 
či pisklavý? Vyhledejte někoho, kdo vám 
s posazením hlasu pomůže. Mluvíme-li příliš 
vysokým tónem, může nás protějšek vnímat jako 
málo kompetentní. Aby nedošlo k mýlce, cílem 
není uměle snižovat tón hlasu do nepřirozené 
hloubky. Chceme jen mít hlas plný, znělý 
a nepřiskřípnutý, kterým vyzařujeme klid 
a působíme přesvědčivě. Samy si můžeme 
pomoci alespoň snahou dýchat do břicha, což je 
ostatně také způsob, jak zmírnit projevy trémy. 

Hana Kracíková, lektorka mluveného projevu
Mnoho let působila jako moderátorka zpráv v několika českých  rádiích, jako například v rádiu Impuls 
nebo Rádio City. Zkušenosti má také s televizním vysíláním jako moderátorka dopravního 
zpravodajství v Dobrém ránu na ČT. Výuce mluveného projevu se věnuje více jak 16 let. 
https://www.mluvenitislusi.cz

https://www.mluvenitislusi.cz/


Test byznys nápadu aneb má cenu to rozjet?

Nápadů máme všichni hodně, a to je dobře, 
protože kdo je nemá, jako by nebyl. Ale z té řady 
nápadů je potřeba vybrat ty reálné. Za dobu, kdy 
si se mnou lidé chtějí povídat o rozjezdu 
podnikání, už jsem toho slyšela hodně. 
Od záchrany lidstva po perpetuum mobile. Nápad 
zůstane nápadem do chvíle, než získáte 
přesvědčení, že je reálný, a uděláte si akční plán. 

A skočíte do toho. Jak to zjistit?  Samozřejmě se 
nejprve ptáte v rodině a svých kamarádů. „Co na to 
říkáš? Koupil(a) by sis to?“ Jenomže to nestačí, 
rodina a kamarádi nás mají rádi a do očí nám 
málokdy řeknou: „Hele, je to blbost.“ 
Pokud se všichni v rodině nad vaším úžasným 
nápadem budou rozplývat, neznamená to ještě, že 
úplně cizí zákazníci budou dělat totéž. 

NEBOJTE SE PODNIKÁNÍ
aneb podnikání není věda

Text: Margareta Křížová



Sundejte si růžové brýle. Každou otázku si pečlivě 
zodpovězte, ideální je nakreslit si myšlenkovou 
mapu. Mě kdysi naučil Daniel Gamrot, jak se 
myšlenkové mapy kreslí a používají. Pro inspiraci 
se zkuste podívat SEM.

NICHE market
Jedná se o málo obsazenou 
nebo neobsazenou oblast na trhu. 
Zaměřuje se na uspokojení 
konkrétního specifického 
spotřebitele a ne na široké publikum. 
Velký důraz bývá kladen 
na  budování loajality daného 
publika. Základním stavebním 
kamenem úspěchu je důkladná 
znalost zákazníka.
Ideální tržní segment musí mít 
dostatečnou velikost a kupní sílu, 
aby byl ziskový, musí skýtat 
rostoucí tržní potenciál, ale zároveň 
nesmí být atraktivní pro velké lídry 
na trhu. 

Jak tedy zjistit, jestli jste vymyslela zlatý důl? 
Vezměte si velký kus papíru, tlustou fixu a pište 
si, kreslete, přemýšlejte, ale hlavně buďte k sobě 
upřímná.

Pro zjednodušení celého procesu 
plánování jsme pro vás připravili 
přehledný CHECKLIST, kam si 
můžete své myšlenky zapsat.

STÁHNOUT1. Jaký problém řeším a jak? Co z toho bude 
mít zákazník?

2. Komu nabízím řešení – kdo je můj 
zákazník? Tady nestačí jen žena nebo muž, 
buďte co nejkonkrétnější - kde žije, kolik 
mu je let, jaké má vzdělání, co čte, co 
sleduje, kde nakupuje, kolik má peněz, 
na jakých sociálních sítích se pohybuje… 
Prostě cokoliv, co vašeho budoucího 
zákazníka definuje, ať víte, jak mu 
nabídnout váš produkt nebo službu.

3. Je můj cílový trh dost velký a je tam 
dostatečná poptávka?

4. Co konkurence a proč právě já 
(konkurenční výhoda)?

5. Jak budu měřit úspěch? Tržby, povědomí, 
podíl na trhu… a podobně.

6. Jaké jsou kritické faktory úspěchu nebo 
neúspěchu (vstupní bariéry / legislativa / 
certifikace…)?

1. Mám na to sílu, energii, čas a mentální 
odolnost?

2. Mám zdroj příjmů, než se můj byznys 
rozjede a jak dlouho přežiju?

3. Co se musí stát, aby se můj byznys rozjel 
a je reálné, že se to stane?

4. Co se naopak nesmí stát, aby se můj 
byznys rozjel a je reálné, že se to nestane?

CO TO JE?

https://danielgamrot.cz/myslenkove-mapy-a-mych-deset-tipu
https://my50plus.cz/testujeme-byznys-napad/


Výhody a nevýhody podnikání

Stále se ještě rozhodujete, zda se do toho pustit? 
Máte pravdu, může to být trochu nejistý byznys, 
ale když tomu dáte maximum, většinou to vyjde. 
A upřímně - jistota dnes není ani v zaměstnání, 
takže tady můžete jenom vyhrát. Abychom vám 
to rozhodování usnadnili, vybrali jsme pro vás 
pár hlavních pro a proti.

PRO PROTi

Sama si organizujete svůj čas. Často pracujete více než je běžná pracovní 
doba.

Máte možnost realizovat své nápady. Více stresových situací.

Můžete dělat to, co vás baví a naplňuje. Méně času na rodinu a přátele.

Jste sama sobě šéfem. Máte zodpovědnost za důsledky svých 
rozhodnutí.

Máte možnost většího výdělku než 
v zaměstnání.

Nemáte jistotu pravidelného příjmu.

Dejte si čas na zvážení všech faktorů. Mějte 
na paměti, že cesta podnikání bývá trnitá. Hlavně 
na začátku. Bude chvíli trvat, než se váš byznys 
rozjede a s tím je třeba počítat. Někdy to trvá 
měsíce a někdy roky. Na tuto skutečnost byste 
měla být připravená. A nejen finančně. 
Také psychicky to s člověkem umí zamávat, 
když se věci nehýbou takovým tempem, jak 
byste si to představovala.

Jestli máte pocit, že jste objevila úplnou „díru“ 
na trhu a váš produkt nebo službu nikdo jiný 
nenabízí, je dobré položit si otázku, čím to 
je. Protože jestli to nikdo na celém širém světě 
nedělá, nejspíš na tom nelze vydělat peníze, 
anebo jste opravdu objevila „zlatej důl“. 

Další možnost je zaměřit se na velmi specifický 
typ produktu nebo služby, tzv. niche market. 
Zaměříte se na úzký okruh zákaznického 
segmentu, trh je menší, je tam také menší 
konkurence a zákazníci jsou za specializovaný 
produkt ochotni zaplatit vyšší cenu. Příkladem 
mohou být výrobky pro leváky, výrobky pro lidi 
s výškou nad 2 metry, poradenství v rámci 
zdravého životního stylu pro různé věkové 
skupiny, péče o domácí mazlíčky podle plemen… 
Popusťte uzdu fantazii a zkuste vymyslet svou 
niche v oboru, do kterého se chcete pustit.

A pak se podívejte na podobné služby 
nebo výrobky:
Ø kde se prodávají v kamenných obchodech 

nebo na internetu;
Ø jak se prodávají a za kolik;
Ø kdo si je kupuje a proč? 
Ø v čem je váš výrobek jiný? Nebo je úplně 

stejný jako ty ostatní? V tom případě zkuste 
vymyslet něco navíc - konkurenční výhodu. 
Něco, co vás nebude stát finančně příliš, ale 
pro zákazníka to bude mít hodnotu. Mile ho 
překvapíte nebo mu uděláte radost, prostě 
excelentní zákaznický servis.

Ale na druhou stranu - podnikání 
přináší mnoho benefitů do života. 

Ale to už je na vás. 

Margareta Křížová
Specializuje na finanční a obchodně–strategické poradenství 
pro malé a střední firmy a působí také jako mentorka 
začínajících podnikatelů.
Rozhovor s Margaretou Křížovou o podnikání a o tom, že 
nikdy není pozdě začít, si můžete přečíst v čísle 6/2021.



Kdybychom měli vybrat letní film
a skvělé písničky,  pak určitě

hlasujeme pro POMÁDU.
Pamatujete?

Summer Nights (From “Grease”)
John Travolta, Olivia Newton-John
℗ 1978 Universal International Music B.V.

POSLECHNOUT SI

https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw


Když na svět 
koukáme z výšky, 
všechno se zdá 
jednodušší.

DŘEVĚNÉ 
KRASAVICE

zdroj: rozhlednovymrajem.cz



Rozhledna Bára
Výška rozhledny: 30 m
Nadmořská výška: 347 m n.m.

GPS

SVĚTOVÝ UNIKÁT
Unikátní konstrukce ve tvaru 

trojbokého komolého jehlanu je 
velmi ojedinělá. 

Lehká a vzdušná konstrukce 
rozhledny je vyrobena 

z modřínového a dubového 
dřeva. 

Modřínová prkna jsou složena 
do tvaru zužujícího se jehlanu, 

mezi ně jsou vloženy čtvercové 
prokládky. Stejnou technologií 

je postaven také dřevěný 
obslužný domek 

s občerstvením, který se 
nachází hned vedle rozhledny.

Autorem rozhledny je arch. 
Martin Rainiš.

Autem do osady Podhůra a odtud pěšky 
po žluté turistické značce. Lze též zaparkovat 
v Rabštejnské Lhotě, dále po modré a žluté, popř. 
po naučné stezce Lesní stezka Podhůra. Rozhledna 
je přístupná zdarma. V zimních měsících (od ledna 
do března) je uzavřena.

Foto: mestosec.cz 

Foto: carokraj.cz
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VIDEO

%3ciframe%20src=%22https:/www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d20552.55120936759!2d15.763129404470263!3d49.9162816661096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDU0JzU4LjYiTiAxNcKwNDYnNTAuMyJF!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1623400711364!5m2!1scs!2scz%22%20width=%22600%22%20height=%22450%22%20style=%22border:0;%22%20allowfullscreen=%22%22%20loading=%22lazy%22%3e%3c/iframe%3e
https://goo.gl/maps/FgnhNk133SZ4Mch59
https://www.mestosec.cz/rozhledny-a-vyhlidkova-mista/d-2808
https://carokraj.cz/lokace/certova-skalka-a-rozhledna-bara
https://www.youtube.com/watch?v=ZbxBnjK71nU


Rozhledna Bohdanka
Výška rozhledny: 52 m
Nadmořská výška: 498 m n.m.

GPS

Foto: Obec Bohdaneč

Rozhledna byla vybudována 
v rámci projektu "Rozhlédni se 
okolo Bohdanče" (společně 
s dvěma naučnými stezkami). 
Netradiční dílo z dřevěné kulatiny 
s kovovými spoji je společnou 
prací ČVUT Praha a VUT Brno, 
Svoji výškou 52,2 m je nejvyšší 
svého druhu v ČR i v Evropě. 
Má dvě vyhlídkové plošiny, 
odpočinkovou ve výšce 22,5 m 
a výhledovou ve výšce 42 m, 
na kterou vede 216 schodů. 
Obzor Vám přiblíží 
i nainstalovaný dalekohled. 
U rozhledny Vás čekají i další 
nabídky, jako je dětské hřiště, či 
kvalitní občerstvení.

Autem ze silnice Bohdaneč – Třebětín
u rybníka odbočit na Řeplice, na konci sadu 
odbočit na polní cestu a odtud asi 200 m pěšky. 
Nejbližší železniční stanice je Hodkov, vzdálená 
asi 9 km. Vstup je zpoplatněn, rozhledna je 
otevřena od dubna do listopadu.

VIDEO

216

https://goo.gl/maps/7bVDiu4Cf1vfmnVd8
https://www.obecbohdanec.cz/turisticke-informace/rozhledna-bohdanka/
https://www.youtube.com/watch?v=sekJi-1mEO8


Rozhledna Doubravka
Výška rozhledny: 23 m

Nadmořská výška: 254 m n.m.

Zdroj: Wikipedie

GPS

VIDEO

98

Základním konstrukčním materiálem je přes 7 km kmínků akátů, 
včetně odpadu. Bylo na ni použito celkem 5162 kg oceli, 3000 
svorníků, 6000 matic a zhruba 1000 kmínků trvanlivého a snadno 
obnovitelného akátového dřeva z okolí Bzence.
V 25. ročníku soutěže o Grand Prix architektů (s podtitulem 
Národní cena za architekturu), pořádaná Obcí architektů, udělila 
porota stavbě rozhledny v roce 2018 jednu z pěti hlavních cen.

Nejlepší je dojet autem do ulice 
Bergmanova, kde se dá 
v zástavbě bytových domů 
zaparkovat. Odtud vedou 
k rozhledně vyšlapané cesty 
v zeleni. Nebo lze dojít od metra 
B - Rajská zahrada.

Tvoří jí středový dřevěný sloup, kterým prochází dřevěné 
schodiště a spirálovitě se otáčí až na vyhlídkovou plošinu. 
Středový sloup je pak do stran podepřen dalšími třemi širokými 
sloupy, tvořenými propletenými kmínky akátového dřeva. 
Autorem podoby rozhledny je známý český architekt 
Martin Rajniš, který návrh vytvořil ve spolupráci se skupinou 
studentů architektury.

Zdroj Foto: kudyznudy.cz

https://goo.gl/maps/j8wSJ23D4XLab6i89
https://www.youtube.com/watch?v=puziP401Ze0
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/rozhledna-doubravka-xiv-na-cernem-moste


Rozhledna Hradišťský vrch
Výška rozhledny: 28 m
Nadmořská výška: 779 m n.m.

Stojí na místě dávného 
keltského opevnění, kde se 
nalézají zbytky pravěkého 
hradiště elipsovitého tvaru. 
Architekt Pavel Jura vycházel 
nejen z krajiny regionu, ale 
i z keltské symboliky a místní 
historie. Půdorys rozhledny je 
volně motivován dobou 
Rožmberků - ve znaku měli 
pětilistou růži, která 
geometricky představuje 
pentagram a stala se 
základem rozhledny.
Rozhledna má výšku 28 m 
a válcovitý tvar 
s přečnívajícími trámy 
symbolizujícími jednak 
jehličnatý strom se zaschlými 
ulámanými spodními větvemi, 
a jednak zapletené příbytky 
z dob Keltů.
Dřevěná nosná konstrukce je 
doplněna ocelovými vazníky. 
Oplášťování je z modřínového 
dřeva. Dřevěné schodiště 
i ocelový ochoz fakticky visí 
ve vzduchu, zavěšené pouze 
na ocelových táhlech.
Z rozhledny jsou za jasného 
počasí dobře viditelné Alpy, 
směrem k Lipensku Plechý, 
Vítkův kámen, Kleť a směrem 
do vnitrozemí Budějovická 
kotlina, Novohradské hory 
a Soběnovská vrchovina.

Autor: W
ikipedie

GPS
149

Kaplice leží 22 km od Českého Krumlova 
a 32 km od Českých Budějovic. Parkovat 
lze přímo v obci Hradiště pod rozhlednou 
na neplaceném parkovišti u rybníka.

Z parkoviště se vydejte po modré turistické 
značce kolem zvoničky směrem k lesu. 
Při cestě na rozhlednu se připravte 
na pořádný kopec. Na jednom kilometru 
musíte překonat 132 výškových metrů.

VIDEO

https://goo.gl/maps/23wpRkRf1VqrD3Sm6
https://www.youtube.com/watch?v=pWJCPLyPLZw


Výška rozhledny: 16 m
Nadmořská výška: 355 m n.m.

Autor:Wikipedie

Autor: Wikipedie

GPS
VIDEO76

Rozhledna Výhon (Akátová věž)

Výstavba rozhledny započala 
27. února 2009 podle plánů 
brněnského architekta
Pavla Jury. Finančně byla stavba 
pokryta z dotace od Evropské 
unie a příspěvkem města 
Židlochovice. Slavnostní otevření 
proběhlo 1. srpna 2009. 
Na stavbu bylo 
použito akátové dřevo a ocelové 
spojovací prvky. Věž má 
kruhový půdorys o průměru 
3,7 m. Postupně ubývající 
dřevěné prvky odkrývají 
s rostoucí výškou kruhový výhled 
do okolí. Ve výšce 14,5 m se 
nachází nezastřešená 
vyhlídková plošina, ke které vede 
76 schodů (z toho 3 betonové, 
61 dřevěných a 12 kovových)

Autem do Židlochovic či Blučiny, 
vlakem do Hrušovan. 
Od nádraží v Hrušovanech je 
vyznačena zelená turistická 
stezka přes Židlochovice 
k rozhledně a dále do Blučiny 
na autobusovou zastávku. 

https://goo.gl/maps/9AbZo8bEQDyEaCfy7
https://www.youtube.com/watch?v=_UQGA-eRQ-Q


ZDRAVÉ 
SPANÍ
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Text: Lívia Kušnierová Čaňová

z pohledu tradiční čínské medicíny



一夜不眠意味著十天的麻煩。

Změny chování a životního stylu nám mohou 
nejlépe dlouhodobě pomoci zlepšit délku a kvalitu 
spánku. Základem léčby nespavosti je kombinace 
dodržování pravidel spánkové hygieny, 
psychoterapie a farmakoterapie, především 
hypnotik případně antidepresiv. 

Léky na spaní, pokud se bez nich neobejdeme, 
bychom měli užívat pouze krátkodobě. Některé 
studie ukazují, že jejich dlouhodobé užívání může 
vést ke zhoršení paměti a zhoršení koordinace, což

Podle tradičního čínského učení spánek 
představuje noční klidovou - jinovou fázi 
v protikladu s aktivní denní - jangovou v cyklu 
dne a noci. Z pohledu tradiční čínské medicíny je 
zachování jin-jangové rovnováhy zásadním 
předpokladem udržení zdraví. Znamená to ve dne 
být dostatečně aktivní a v noci přiměřeně 
odpočívat. Množství spánku závisí na věku, 
pohlaví, aktivitě a vrozených dispozicích. 

Podle čínské medicíny je velmi důležité zdřímnout 
si také v poledne cca na 20 - 40 minut. Ne déle, 
protože poté by člověk měl večer problémy 

Jak to vidí čínská medicína

je nebezpečné obzvlášť u starých lidí, kde se může  
zvyšovat také riziko pádu. 
V případě dlouhodobého každodenního užívání 
hypnotik by mělo být odvykání postupné, a to 
přechodem na nejnižší dávku v intervalu 
1-2 týdnů. Potom vynechávat jeden den v týdnu 
a pozvolna další dny. Při náhlém vysazení si 
musíme být vědomi rizika vzniku rebound
insomnie, kdy se krátkodobě ještě více zvýrazní 
potíže se spánkem. Postupným vysazování tomu 
můžeme předejít.

s usnutím. Před spánkem je třeba se zklidnit 
a nepožívat žádné jídlo. Poloha na boku 
s přitaženými koleny lépe pomáhá obnovovat 
energii než poloha na zádech. Dle Giovanniho 
Maciocii raději na pravém boku, protože játra jsou 
uložena vpravo a při poloze na pravém boku jsou 
tudíž nejníže, což jim prospívá. V těhotenství je 
naopak lepší spát na levém boku, protože se tak 
omezuje žaludeční reflux. 

Tradiční čínská medicína doporučuje, abychom 
spali sami, abychom se probouzeli přirozeně, 
nespali s otevřenými ústy, v průvanu nebo 
u kamen.  Před spaním bychom neměli pít silný 
čaj, ani intenzivně cvičit. Když dlouhodobě spíme

“Jedna noc bez spánku 
znamená deset dní potíží.” 

čínské přísloví 



i poruchy spánku. Důležitou roli v procesu spánku 
sehrává také éterická duše „Hun“, která je 
zakořeněná v játrech a řídí především naše sny. 
Tato je ve dne v očích, proto můžeme vidět, 
v noci během spánku se navrací do jater a my 
sníme. Jestliže duše „Hun“ není pokojná, 
znamená to hodně snů. 

špatně nebo málo, cítíme se vyčerpaní a špatně se 
soustředíme. Také náš imunitní systém je 
oslabený a jsme náchylnější k nemocem.

Giovanni Maciocia (1945-2018)
uznávaný autor, lektor a praktik čínské 
medicíny. Vystudoval v Anglii na International 
College of Oriental Medicine, v roce 1977 
Národní institut lékařských bylinkářů a 
absolvoval tři postgraduální kurzy akupunktury 
(1980, 1982, 1987) na univerzitě tradiční čínské 
medicíny v Nanjing, jedné z nejvýznamnějších 
výukových institucí v Číně. Zde byl v roce 1996 
jmenován hostujícím profesorem. Tam získal 
neocenitelné znalosti a klinické zkušenosti. Díky 
jeho schopnosti číst čínsky, měl možnost 
nahlédnout jak do starých, tak  i do moderních 
učebnic čínské medicíny.
V roce 1994 založil společnost Su Wen Herbs,
která dohlíží na výrobu jeho řady bylinných 
receptur ve třech liniích: Tři poklady, Ženský 
poklad a Malé poklady. Vzorce jsou založeny 
na klasických čínských vzorcích, které Giovanni 
upravil tak, aby řešily vzorce, které se běžně 
vyskytují v klinické praxi na Západě. (zdroj 
Wikipedie)

Dalším orgánem, který má vliv na spánek jsou 
ledviny a vůle „Zhi“, která řídí paměť a spánek. 
Chorobné syndromy zahrnující nespavost souvisí 
tedy zejména se zmíněnými orgány a představují 
stavy tzv. prázdnoty nebo stavy tzv. plnosti. Stavy 
prázdnoty se týkají krve nebo jinu. Prázdnota krve 
znamená nedostatečnost výživy orgánů a je pro ni 
charakteristické obtížné usínání. V praxi se často 
kombinuje s nedostatkem „qi“ (vitální energie), 
v klinickém obrazu se objevuje i nadměrné 
přemítání, které brání usínání. V tomto sehrává roli 
také slezina. 

Prázdnota jinu znamená v konečném důsledku 
převahu jangu a kumulaci patogenní prázdné 
horkosti. V tomto případě není problém s usínáním, 
ale časté probuzení ze spaní, bývá doprovázeno 
pocením, nezřídka s pocitem horkosti. Časné ranní 
probouzení ukazuje na prázdnotu srdce a žlučníku. 
Stavy plnosti charakterizuje horkost z nadbytku 
až oheň. Typickým příkladem je stagnace jater 
v důsledku emočního vypětí, nebo tzv. zbytková 
horkost, která nebyla pročištěna a přetrvává 
po prodělaném onemocnění. Ke stavům plnosti 
s dosahem na spánek patří také obrazy akumulace 
potravy, která zahrazuje žaludek a postihuje srdce 
a mysl. Principem léčby těchto syndromů 
spojených s nespavostí je úprava jídelníčku, 
životosprávy, tradiční bylinné směsi, moxa
a akupunktura.

Kombinací přístupů západní medicíny 
s doplňkovou a alternativní medicínou lze 
dosáhnout synergických terapeutických 
účinků podporujících zdravý spánek.

TCM nabízí zcela jiný úhel pohledu na fungování 
zdraví a nemocí. Chorobné stavy popisuje jako 
syndromy nerovnováhy, které vykazují typické 
klíčové příznaky. Jedním z nich je i nespavost. 

Nespavost je tedy součástí několika syndromů, 
podle vyvolávající příčiny. Kvalita spánku závisí 
na stavu mysli, ducha „ Shen”, který má sídlo 
v srdci na císařské pozici mezi orgány. Zejména 
na kvalitě krve a jinu srdce. Nedostatečnost krve 
a jinu bývá častější u žen a starých lidí, stejně tak

Bylinná směs vyrobená dle 
principů čínské medicíny -
pro komfort při menopauze.

Cena: 710 Kč
www.prirodnilekarna.cz

Ženský poklad, 
60 tablet

MUDr. Lívia KušnierováČaňová
Ve své dlouholeté praxi využívá zkušenosti jak západní, tak 

i východní medicíny. Vyznává celostní přístup k léčení 
a díky klinickým praxím v Číně vnáší do svého přístupu jiný 

pohled na zdraví člověka.
weboveporadenstvi.cz

一
夜
不
眠
意
味
著
十
天
的
麻
煩
。

結尾

https://www.prirodnilekarna.cz/eshop-t49-zensky-poklad-60-tablet.html
https://04030.webnode.cz/


LAPAČ 
SNŮ



Odžibvejové (občas 
též Ojibwejové; 
anglicky Ojibwe nebo Chippewa) 
jsou indiánský kmen představující 
původní obyvatelstvo oblasti 
okolo Velkých jezer. Patří 
k nejpočetnějším skupinám 
severoamerických domorodců, 
v USA jich žije okolo 130 000 
a v Kanadě více než 60 000. 
Hovoří odžibvejštinou, která 
patří mezi algonkinské jazyky.

Lidé z kmene Ojibwe si za svého patrona 
spánku zvolili pavouka. Pro většinu z nás je 
pavouk spíše symbolem zla a strachu, kdežto 
pro lidi z Ojibwe byl pavouk považován
za ochránce domova a čistého ovzduší. Příběh 
praví, že jako duchovní ochránce, zejména 
pro malé děti z kmene, byla zvolena  mystická 
„Pavoučí žena“. Jak běžel čas, kmen se 
postupně rozrůstal o nové členy a zároveň se 
rozšiřoval po celé zemi. „Pavoučí žena“ zjistila, 
že je obtížné chránit je a dohlížet na ně na větší 
vzdálenost. Proto vytvořila první „pavučinu 
snů“, kterou mohly maminky a babičky použít 
jako prostředek, kterým lze na dálku mysticky 
chránit své děti.

Když je lapač snů zavěšen nad postelí 
na místě, kam jej může zasáhnout ranní sluneční 
světlo, přitahuje a zachycuje do svých sítí 
nejrůznější sny a myšlenky. Dobré sny 
procházejí a jemně sklouzávají po peří, aby 
přinesly spícímu příjemný spánek. Špatné sny 
jsou však zachyceny v jeho ochranné síti 
a zničeny, spáleny ve světle dne.

Kdo by neznal lapač snů? příjemný doplněk 
našich ložnic má své kouzlo. Tento Ale co 
o něm doopravdy víme?
Legenda o chytání snů do sítí pochází 
od starých severoamerických indiánů. 
Prapůvod se připisuje nejčastěji kmenu 
Ojibvejů.

Legenda

Co lapač snů umí?

Odkud pochází?



Význam jednotlivých 
částí

Všechny části autentického 
indiánského lapače snů 
mají význam vázaný 
na přírodní svět.

Kruh

Síť
Je nejdůležitější částí v lapači. 

Každý uzlík v síťce zachytí 
špatnou myšlenku nebo zlý sen. 
Indiáni věří, že všechny špatné 
vibrace se zachytí právě v síti, 

a proto nenajdou cestu 
ke kamínku, který je uprostřed. 

Symetrie sítě je harmonická 
a vyvážená, a to zlí duchové 

nesnáší.

Peříčka
Jsou uvázána ke kruhu ve spodní 
části. Zachycují vesmírnou energii 

a vše přefiltrují.
Špatné sny jsou zachyceny v síťce 

a po peříčku sklouzne krásný 
sen do spící dušičky.

Kamínek
Je uprostřed síťky 

a znázorňuje nám naše vlastní já. 
Je to středobod, kolem kterého se 

točí svět. Musí se chránit 
především před negativní energií.

Představuje svět a vesmír 
a chrání tak kamínek - tedy 

nás. Pro špatné sny 
a negativní energii je to 

první překážka.





MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

OBJEDNAT

25

VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ NA 6 MĚSÍCŮ
ZA CENU

354 Kč

6 měsíců 

Dostanete čerstvé číslo časopisu rovnou do emailové schránky. 

https://my50plus.cz/na-6-mesicu/


Milé dámy, blíží se léto a co 
jiného patří k létu víc než zářivě 

bílý úsměv? Proto se dnes 
pobavíme o bělení zubů a možná 

i rozboříme některé mýty, které 
bělení provázejí.

BĚLENÍ ZUBŮ
ANO ČI NE?

Text: Tereza Fulínová



Bělení můžeme rozdělit podle několika základních 
kritérií – na vnitřní a vnější a na domácí, ordinační 
a kombinované. První dělení je podle místa 
aplikace bělícího gelu na zub nebo do zubu 
a druhé podle metody aplikace. 

Air-flow není bělení
Někdy je za bělení mylně pacienty zaměňováno 
i tzv. air-flow, čili pískování, které se provádí
při  dentální hygieně. Při tomto výkonu dochází 
k aplikování jemného prášku na povrch zubu 
pomocí trysky, a tím k odstranění pigmentací, 
které se na zuby nachytaly. Nejedná se tedy 
o bělení, ale pouze o odstranění nečistot. Tím také 
dojde k optickému zesvětlení, Nedochází zde však 
ke změně barvy samotných zubních tkání. 

Možná vám tato  metoda přijde velmi nešetrná
a máte pocit, že při ní dochází k poškození zubů. 
Tak to ale není. K air-flow se používají velmi 
jemné prášky, které jsou schopné atakovat pouze 
pigmentace. Odstraní zubní kámen a sklovinu 
přeleští, proto se na ní pak pigmentace chytají 
ještě méně než dřív. Ano, existují i abrazivní 
prášky, ale ty jsou ale určeny k jinému účelu. 
Dobrá hygienistka by je vůbec neměla mít 
ve svém repertoáru.

Bělicí pudry, pasty z jedlé 
sody a citronu, čištění zubů 
popelem
Jistě jste se s tím už také setkaly. Na dovolené, 
zejména v arabských zemích, jste na trhu objevily 
bělicí pudr na zuby. Dámy, ruku na srdce, kolik 
z místních fešáku mělo krásné a zdravé zuby? 
Všichni si zuby drbou pudrem, protože pijí silné 
černé čaje nebo kávu a díky špatně prováděné 
hygieně (většinou roztřepenou větvičkou stromu 
siwak) se jim pigmenty usazují raketovou 
rychlostí. Tyto bělicí pudry fungují jako tekutý 
písek. Jsou velmi abrazivní a ze zubů pigmenty 
„odřou“. Komu tam záleží na tom, že vždycky 
i s kouskem skloviny? Sklovina se ztenčuje 
a zuby jsou citlivější a citlivější. 
Dámy, cif patří na dlaždičky a ne na zuby… 😊
Prosím, tomuto se obloukem vyhněte!

Na stejném (a dokonce ještě horším) principu 
fungují zaručené recepty z různých eko/ezo/bio 
diskuzních fór. Nic proti nim, zachraňovat planetu 
je záslužné, ale občas se tam objevují velmi 
bizarní návody… „Smíchejte cigaretový popel 
nebo rozdrcené živočišné uhlí s kokosovým 
olejem a 3x denně 5 minut si to vtírejte do zubů“ 
– čekají vás akorát obroušené zuby a krásně černě 
zbarvené dásně a jazyk… Efekt nula a ani si 
nechci představit jak to chutná… Další záležitost, 
která je na 1000% zaručená je: „Smíchejte jedlou 
sodu a šťávu z citronu do tuhé pasty, v aluminiové 
folii aplikujte na zuby a nechte přes noc působit. 
Výsledek je famózní!“ Jasně, výsledek je 
rozpuštěná, rozleptaná sklovina, citlivé zuby 
a pigmenty stále na místě. Větší peklo vašim 
zubům nemůžete dopřát! A noc strávená 
s alobalem v puse… příliš kvalitní spánek to 
nebude..

Takže usilovně vás prosím, nezkoušejte tyto 
samo-domo recepty. Zatím jsem nenarazila 
na jediný, který by dával smysl anebo alespoň 
nepoškozoval zuby. 

Na trhu je také obrovská škála bělících past, gelů, 
bělících per a tužek apod. Bělící zubní pasty jsou 
fajn jako doplněk pro udržení odstínu po bělení 
u lékaře, ale žádný z vyjmenovaných prostředků 
sám o sobě nedokáže odstín zubů zesvětlit. 
Koncentrace aktivních látek je kvůli evropské 
legislativě tak nízká a čas kontaktu preparátu se 
zubem tak krátký, že není šance, aby něco z toho 
mohlo zafungovat. Uškodit si tím ale nemůžete, 
nicméně očekávaný výsledek se k nelibosti 
spotřebitele nedostaví… :-/ 

Swissdent Extreme,
100 ml
Intenzivní bělicí zubní pasta nabízí 
účinné a současně velice šetrné 
bělení zubů, a to bez použi> silikátů 
s vysokou hodnotou abrazivity. 
Účinek je postaven na dvojité dávce 
přírodních enzymů z ananasu 
a papáji, které efekIvně odstraňují 
zubní plak a vnější zabarvení zubů.
Je výborným doplňkem k udržení 
výsledku bělení.
Cena: 329 Kč

www.noIno.cz

https://www.notino.cz/swissdent/extreme-zubni-pasta/p-88035/?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9VPHkBxUjcQ3__sCLtvCw0hvtdH03VVUNDoUUgUourNIQlt3aZ3C0RoCdoYQAvD_BwE


Bělení od zubaře
A teď se pojďme podívat už na trochu 
smysluplnější bělení. Začneme podle prvního 
rozdělení – vnitřní a vnější. 

Vnitřní bělení se používá v případě, kdy je např. 
po úraze nebo ošetření kanálků tmavší jeden zub 
a potřebujeme jeho barvu sladit k ostatním. Bělicí 
gel aplikuje lékař přímo do vnitřku zubu, kde ho 
uzavře plombou a pacient odchází. Takto je gel 
v zubu ponechán několik dní, pacient se vrací 
do ordinace ke zhodnocení výsledku a gel je buď 
odstraněn nebo se procedura znovu opakuje, 
dokud není dosaženo žádané barvy. 

Tato metoda je velice účinná a pro pacienta 
bezbolestná. Estetické výsledky jsou vynikající 
nicméně ne vždy se podaří barvu dotáhnou 
do zcela totožného odstínu. Ke významnému 
zlepšení ale dochází naprosto vždycky.

Vnější bělení
Nyní se dostáváme konečně k tomu, co Vás 
všechny asi nejvíc zajímá. Jak vybělit všechny 
zuby a rozzářit úsměv. Jistě máte na srdci spoustu 
otázek, jako např.: není bělení škodlivé, neničí 
zuby, vybělí se i hodně tmavé zuby, bolí bělení, 
vydrží výsledek, jak to probíhá? Na všechny tyto 
otázky si hned odpovíme.

Bělení zubů funguje na tom principu, že se 
molekuly z bělícího gelu (karbamid peroxidu, 
peroxid vodíku – podle systému) dostanou 
přirozenými mikropóry ve sklovině do dentinu 
a tam napadají molekuly pigmentací, které

rozštěpí. A tak zub světlá. Mladé zuby se 
samozřejmě bělí rychleji, protože sklovina není 
ještě tak vyzrálá a pórů je v ní více, tudíž gel 
proniká rychleji do zubu. 

Ale i zralé zoubky lze vybělit! Při bělení je třeba 
mít na mysli, zda na zubech nejsou na viditelných 
plochách plomby nebo korunky, ty se totiž 
nevybělí. Z principu věci – lze vybělit jen vlastní 
tkáně. Pokud tam nějaké výplně jsou, tak po 
bělení nebudou už barevně odpovídat a je třeba je 
vyměnit. Při bělení dochází k dehydrataci 
(vyschnutí) zubu, proto se během procesu mohou 
na sklovině objevit bílé skvrnky, není to tím, že 
by bělení sklovinu poškodilo, ale tím, že se 
po vyschnutí víc ozřejmí stávající struktura 
skloviny. Jakmile zub rehydratuje (nasákne vodu 
– což se stane v řádu několika dní), skvrnky zase 
zmizí. 

Dehydratace zubů během bělení také způsobuje, 
že někteří pacienti mohou pociťovat zvýšenou 
citlivost. Není to ale nic hrozného a tato citlivost 
také odezní během několika dní po skončení 
bělení. Navíc současné používané gely obsahují 
již látky, které působí proti citlivosti a také 
fluoridy. Takže by se dalo říct, že fungují jako 
jakási pleťová maska pro vaši sklovinu. Gely, 
které se používají, mají různě vysoké koncentrace 
aktivních látek a lékař může pacientovi 



Některé kliniky nabízí i samotné ordinační bělení 
(ať už jsou to opravdové zubní kliniky nebo bělící 
centra někde v nákupním středisku), ale toto 
bělení bych Vám nedoporučila. Většinou dochází 
k aplikaci gelů o velmi nízké koncentraci, které 
jsou aktivované UV lampou, ale výsledek 
nevydrží déle než několik dní. Efekt vybělení je 
způsoben vyschnutím zubu, nikoliv vybělením 
samotných tkání a po pár dnech, když zub 
rehydratuje, je barva zpátky na původním 
odstínu. 

Tyto kliniky si účtují nemalé peníze a vlastně 
za nic. Vyplatí se navštívit vašeho zubaře 
a pobavit se přímo s ním, jaké bělení by pro vás 
bylo vhodné. Ceny bělení jsou víceméně všude 
stejné – domácí bělení do 5000Kč, kombinované 
do 10 000Kč. Lepší je se svěřit do rukou 
profesionála a za své finance dostat odpovídající 
a předvídatelný výsledek. 

Takže dámy, s krásným úsměvem vstříc 
rozesmátému létu!

Jak to tedy probíhá?
Nejdříve zubař zhodnotí, v jakém stavu je chrup 
a dásně a zda je vhodné bělit. Někdy je před 
bělením nutné nejprve spravit velké kazy a vyléčit 
zanícené dásně a až pak bělit. Pamatujte, bělení je 
za odměnu. Když je všechno v pořádku, tak podle 
tmavosti odstínu doporučí lékař buď kombinované 
nebo domácí bělení. Jak jsme si říkaly dřív, tak 
mladé zuby se bělí snadněji, tudíž zde většinou 
stačí pouze sada na domácí bělení. 

U zralých zubů je vhodnější kombinace 
ordinačního a domácího bělení (odtud název 
kombinované bělení). Pojďme se zabývat tedy 
touto variantou, kdy jsou zoubky už tmavší 
a zralejší. 

Lékař vás v první návštěvě otiskne – obě čelisti. 
Podle otisků se vám zhotoví na míru nosiče 
na bělení – jedná se o měkké tenké folie, které 
kopírují váš zubní oblouk a těsně doléhají u krčků 
zubů, aby nedocházelo k vytékání na dásně. Jejich 
nošení je vcelku příjemné a pacienta během 
spánku nijak neruší. 

Cca 3 týdny poté se dostavíte do zubní ordinace, 
kdy vám dá lékař tvářový rozvěrač (ze zjevných 
důvodů mu u nás přezdíváme šklebítko), osuší 
zoubky, aplikuje na dáseň světlem tuhnoucí 
bariéru pro její ochranu a začne ordinační fáze 
bělení. Při této fázi je na zuby aplikován čerstvě 
namíchaný gel o vysoké koncentraci (3x 15 min), 
který již během ordinačního bělení dokáže zuby 
o 1-2 odstíny zesvětlit. 

Tímto my nastartujeme bělicí proces v zubech, 
který pak pacient pomocí sady na domácí bělení 
dotáhne až na požadovaný odstín. Sadu na domácí 

bělení i s instruktáží si pacient odnáší už z této 
návštěvy. Doma si nasazuje nosiče s gelem 
na noc, takže ho to nijak časově neomezuje.

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.

„namixovat“ bělení na míru, podle citlivosti zubů 
pacienta. Další výhoda u moderních gelů je ta, že 
už není nutné striktně během bělení dodržovat 
tzv. bílou dietu. Ta nedoporučuje konzumovat 
velmi barevné potraviny jako např. červenou řepu, 
borůvky, červené víno apod. Velkým plusem je, že 
výsledek bělení je trvalý. Není to tak, že zuby 
vybělíte a za rok jste zase na původním odstínu. 
Samozřejmě, že zuby s časem přirozeně trochu 
tmavnou, ale i na to jsme mysleli a pacient 
jednoduchým udržováním výsledku dosáhne 
stálosti nové barvy zubů.

http://www.fulldent.cz/


Naše cíle:

• Vybrat ty nej šaty pro rozličné druhy 
letních aktivit s respektem k  osobnosti 
Jany a k dennímu harmonogramu 
i tempu.

• S šaty a vhodnými doplňky vytvořit sérii 
kompaktních ležérně ženský looků, 
podtrhující Janiny přednosti 
a zdůrazňující i její pas, který 
„schovává“.

• Překonat mýtus, že malé postavy 
nemohou mít delší šaty, a že boty 
na podpatku jsou nepohodlné.

• Vyhnout se barvám černé a červené, 
které převážně nosí. A také velkým 
vzorům, květinkám, sladším barvám 
i cukrblikovým efektům, které nemá 
ráda.

• Objevit The best oufit, ve kterém se bude 
cítit jako Hvězda. Bude sama překvapená 
a svá. 

Dobré ráno, PROMĚNO…

„Jana. Energická paní učitelka sršící dobrou náladou, s mnoha sportovními a společenskými zájmy. 
Co víc si přát?

Působila na mě mladistvě už při prvním setkání a stylem oblékání, výběrem doplňků i minimalistickým 
líčením to jen podtrhávala.

Svůj styl přizpůsobila svému životnímu tempu i malé postavě a našla se ve sportovnějších pohodlných 
outfitech v černé a červené barvě.
Nebojí se výraznějších doplňků a rozhodně drží krok s trendy svých studentů,“ říká stylistka Helena.

Bylo sobotní ráno a my se sešly v báječném 
dámském týmu, abychom trochu rozčeřily barvy 
v šatníku naší odvážné modelky. Naším cílem 
nebylo udělat z Jany někoho jiného, ale oživit její 
styl v souladu s její osobností. Posuďte samy, 
jestli se to povedlo.

PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA 

se stylistkou Helenou Plívovou



Na procházku Prahou 
nebo na nákupy?

Vzdušné šaty v délce po kolena a s výše 
usazenou pasovou linií siluetu protáhnou.
Pohodlné sandálky na platformě zastoupí 
obávané podpatky.

Bílé šaty? To jako vážně?...
Ano! V jednoduchosti je krása a košilový 
střih s v délce po lýtka doplníme výraznějším 
páskem. Že nemáte vosí pas? Ale kdeže!

Na posezení s kamarádkou 
nebo na pracovní schůzku? 

PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA 

1 - ŠATY VAN GRAAF RICH & ROYAL 3999 KČ
SANDÁLY NA PLATFORMĚ VAN GRAAF TOMMY HILFIGER 2699 KČ
KABELKA ZARA (KOLEKCE LÉTO 2020)

2 - ŠATY VAN GRAAF CALVIN KLEIN 4499 KČ
PÁSEK VAN GRAAF POLO 1799 KČ
SANDÁLY NA PLATFORMĚ VAN GRAAF TOMMY HLIFIGER 2699 KČ

1

2



Na výlet lodí nebo na dostihy? 

Bílé šaty po druhé 
a podívejte, co 
udělá šik klobouk 
a kabelka v tmavě 
modrých barvách. 
S výraznějšími 
doplňky pozor 
a tak nám v tomto 
případě svou 
službu se siluetou 
udělal i původní 
bílý pásek.

Do letního kina nebo na večerní 
festivalový koncert?

Mintové kaskádovité šaty 
s delšími rukávy a výstřihem 
do V. Takový výstřih nám 
vždy pomůže prodloužit 
siluetu a Jana má navíc moc 
hezký dekolt, tak proč ho 
neukázat?

A jinak pozor na urputné  
barevné slaďování kabelky 
a bot. Není to zakázané, ale 
překonané ano.

PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA 

3 - ŠATY VAN GRAAF CALVIN KLEIN 4499 KČ
KABELKA VAN GRAAF TOMMY HILFIGER 2699 KČ
KLOBOUK VAN GRAAF LOEVENICH 899 KČ
TENISKY VAN GRAAF TOMMY HLIFIGER 1899 KČ

4 - ŠATY VAN GRAAF NOISY MAY 1499 KČ
KABELKA VAN GRAAF DKNY BÍLÁ 6499 KČ
TENISKY VAN GRAAF TOMMY HILFIGER1899 KČ

DŽÍNOVÁ BUNDA MANGO (KOLEKCE 2020)
KABELKA ZARA (KOLEKCE 2020) 
KOTNÍČKOVÉ BOTY CCC DEEZEE 800 KČ

3

4



Na rande a skvělý oběd v Kogo! 

Pokud nemáme rády výrazné vzory 
a květinové cukrbliky, nevadí. 
Dokonalost a harmonie se skrývá 
v materiálech a střizích zvolených kousků, 
ale také v kombinaci barev a doplňků. 

„Když ženy rozkvetou a stanou 
se sebevědomými královnami 
svého života, dostává má práce 
smysl. Jana, byla femme fatale 
i před tím. Jen takhle jsme to 
společně o trošku víc ukázaly 
světu,“ doplňuje Helena 
Plívová.

PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA PROMĚNA 

PŘED PO

5 - ŠATY VAN GRAAF IPURI 4999 KČ
BLEJZR VAN GRAAF Y.A.S. 1999 KČ
SANDÁLE NA PLATFORMĚ VAN GRAAF TOMMY HILFIGER 2699 KČ

REALIZAČNÍ TÝM:
MAKE-UP, VLASY: ALENA HOFMANOVÁ
STYLING A ODBORNÝ PORADCE: HELENA PLÍVOVÁ

FOTOGRAFIE: ANNA VALENTOVÁ
ASISTENT: ROZÁRIE PLÍVOVÁ
PROSTORY: ŽENY S.R.O. PRAHA - KARLÍN
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BIOrytmy

Text: Kateřina Kufová

JAK TO S NIMI VLASTNĚ JE?



Biorytmy v každém věku

Doba před koronou. Jedeme s kolegyní na školení, je šest ráno a už hodinu 
jsme na cestě. Ptám se: „Nevjela jsem do jednosměrky v protisměru?“ 
Kolegyně odpoví: “Nevím, ale jedeš moc hezky“.
Obě jsme totiž sovy. A v šest ráno je naše prefrontální kůra, která řídí 
myšlení a logické uvažování, ještě offline.

Hodně z nás bylo skoro rok na home office.
Jak jste spali ve srovnáním s běžným stavem? 
Dovolili jste si více vyhovět svému biorytmu? 
A co po obědě – dáváte si kávu nebo šlofíka? 
Hlasuji pro šlofíka (kávu pak třeba ani nebudete 
potřebovat). 
Vyhnete se tak posprandiálnímu poklesu bdělosti 
nebo také „poobědové demenci“. Bifázický spánek 
je pro náš mozek mnohem přínosnější než jeden 
spánek v noci. Spát po obědě jsme přestali 
až během přechodu k průmyslové revoluci. Přesto 
v řadě národů ještě siestu po obědě dodržují. Vědci 
z Harvardovy univerzity zkoumali po dobu šesti let 
skupinu 23 000 dospělých Řeků, kteří museli 
přestat se siestami. Výsledek je neveselý. 
Zaznamenali o 37 % vyšší riziko úmrtí na srdeční 
onemocnění. 
Takže doporučuji: „Lidé, spěte!“ I po obědě. Váš 
mozek se vám odvděčí lepším výkonem a dožijete 
se vyššího věku.

Všichni máme v mozku cirkadiánní hodiny. Je to 
malinká část mozku (jen 20 000 neuronů proti 
celkovému počtu 100 miliard). A přesto má obrovský 
vliv na zbylou část mozku i celé tělo. Určuje, jestli 
jsme skřivani nebo sovy. Skřivanů je kolem 40 %, 
sov 30 %, zbytek je něco mezi, ale blíže k sovám. 
S tím, jaký máme biorytmus, souvisí i výkon našeho 
mozku. Je to taková vlnovka se dvěma či třemi 
vrcholy. Skřivaní mozek má vrchol hned ráno –
probudí se brzy (velmi často bez budíku), je schopen 
komunikovat, přemýšlet a konat. Druhý vrchol má 
odpoledne, brzy po setmění se dostaví ospalost. Sovy 
chodí spát pozdě a první jiskření mozku probíhá 
v pozdním dopoledni. Jejich výhodou je, že často 
mají třetí vrchol v nočních hodinách – po desáté 
večer se jim báječně pracuje.  

Kávu nebo šlofíka?



Co dělá káva v mozku?

Víte, co se děje ve vašem mozku, když si dáte kávu? 
Tedy kromě toho, že máte libé pocity a užijete si 
příjemný rituál? Je dobré vědět, že kofein obsadí 
receptory, které jsou určené pro adenosin – ten hlídá, 
jak jsme vyspalí a spouští ospalost. Kofein obsadí 
jeho místa k sezení a my se cítíme bdělí, i když 
adenosin stále roste. Když tělo odbourá kofein, 
adenosin se vrhne na svá místa a vy pocítíte protiúder 
– tzv. kofeinový dojezd. Nával únavy. Protože 
adenosinu je mnohem více než v době, kdy jste si 
dali kávičku. A všechen se vrhá na svoje místa 
k sezení.  Když ho zaženete další kávou – příští 
protiúder bude ještě silnější.  Abychom si rozuměli, 
nehoruji proti pití kávy – jen zvažte, kolik a kdyJ. 

Ve svých 53 letech jsem přestala pít kávu, nedělala 
mi dobře na žaludek. Nejdřív jsem si neuměla 
představit, jak to přežiju. Taková dobrota a ještě víc –
ten rituál spojený s pitím kávy. Nahradila jsem ho 
jiným rituálem. Piju Caro a kávu si dám tak jedenkrát 
měsíčně, jen pro potěchu.
Když budete chtít vědět víc, mrkněte na kapitolu 
Když se řekne spánek z báječné knihy Proč spíme.

Cirkadiánní kód -
Využijte přirozený 
rytmus těla pro zdraví, 
výkon a zhubnutí, 
Satchin Panda,
296 stran

Poprvé v historii dnes věda 
dokáže zodpovědět, proč 
vůbec spíme, jak spánek 
prospívá našemu tělu 
a mozku a proč má 
spánková deprivace tak 
ničivé následky. Walker
fascinujícím způsobem 
objasňuje vliv spánku 
na logické rozhodování, 
učení a paměť, na seřizování 
našich emocí a imunitní 
systém, ale i metabolismus 
a chuť k jídlu.

Ale zpět k biorytmům. Řada z nás se nemůže plně 
přizpůsobit svému biorytmu. Naše dcera je také 
sova a pediatr k tomu. Takže vstává 
v nekřesťanskou hodinu. 
V téhle situaci svému mozku pomůžete 
pravidelností. Když už musíte vstávat jindy, než by 
vám doporučoval váš biorytmus, dělejte to tak 
pořád. Optimálně vstávejte, jezte, choďte spát 
každý den ve stejnou hodinu. I o víkendu. Jak říká 
autor světového bestselleru Cirkadiánní kód 
Satchin Panda: „Máme čas určený na snídani, oběd 
a večeři. Cirkadiánní hodiny jsou vnitřním 
systémem řízení času. Interagují s časem světla 
a potravy a vytvářejí naše denní rytmy.“
Tak ať se vám to daří.

RNDr. Kateřina Kufová,
lektorka a koučka, zakladatelka Brain Academy
a Horsemanship Academy. Věnuje se tréninkům 
soustředění a pozornosti, osobnostního rozvoje, 
leadreshipu a dalších měkkých dovedností.

S touto knihou držíte 
v rukou příležitost, jak 
seřídit hodiny svého těla a 
trvale dosáhnout fyzické a 
duševní pohody. Naučíte se 
ovládat intenzitu světla, 
načasovat správně své jídlo, 
vyladit pohybovou aktivitu 
a oddávat se hlubokému 
spánku.

Cena: 262 Kč
www.megaknihy.cz

Proč spíme - Odhalte sílu 
spánku a snění, 
Matthew Walker, 
416 stran

Cena: 399 Kč 
www.luxor.cz

https://www.megaknihy.cz/zdravi-diety/639496-cirkadianni-kod-vyuzijte-prirozeny-rytmus-tela-pro-zdravi-vykon-a-zhubnuti.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TmpNNU5EazJOak01TkRrMg==&utm_pab=&matchtype=&network=u&device=c&creative=519865923769&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=13001285187&adgroupid=123248554498&feeditemid=&targetid=pla-298902665943&loc_physical_ms=9062909&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8ChsM6SWB4SwBrEIjlqv9xd9lnnykpUaNB61YGrQUQLtgKWta9l0kBoChtkQAvD_BwE
https://www.luxor.cz/product/proc-spime-odhalte-silu-spanku-a-sneni-zbo000184078?gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8IdoPzlMLz5CoEwE_8HZu-NBFaYcAA7mZ7mdrBiS9DtzlcjM2IfEohoC4sAQAvD_BwE


MOTÝLÍ RÁJ

Motýli (Lepidoptera Linné),
jsou druhým největším řádem hmyzu, 

hned po broucích. Jejich řád čítá 
kolem 180 000 druhů. 

Najdeme je, kromě Antarktidy, 
na celém světě. 
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Léto bez motýlů si snad ani 
nedovedeme představit. Něžná 
barevná krása jejich třepotajících 
se křídel nám připomíná, jak 
pestrobarevný umí svět kolem 
nás být. 
Ale nepřidá vám, že od dob 
našeho dětství se množství 
poletujících motýlů co 
do pestrosti a množství poněkud 
snížilo? 
Pamatuji se na prázdninová léta, 
kdy jsme jako děti chytaly
do sítěk babočky, modrásky, 
žluťásky a někdy se povedlo 
ulovit i otakárka… všude jich 
bylo spousty. 

Dnes je však situace poněkud 
jiná. Přirozené luční porosty 
v zahradách vymizely 
a na dokonale posečeném 
trávníku motýla nenajdeme. 
Kopřivy a jiné plevele ze zákoutí 
zahrad také zmizely. Motýli 
vlastně nemají proč k nám létat. 
A tak je lákáme výsadbou 
speciálních rostlin, které milují. 

Nemluvě o tom, že na úbytku 
motýlí populace má také podíl 
vysoká zátěž prostředí dusíkatými 
látkami. A to především díky 
automobilové dopravě a průmyslu 
anebo hojnému využívání 
průmyslových hnojiv. Pozvolný 
úbytek vědci registrují už 
od počátku dvacátého století, 
od sedmdesátých let se situace 
s každým desetiletím výrazně 
zhoršuje. Některé dříve běžné 
druhy se staly vzácnými, nebo 
dokonce přežívají na hranici 
kritických minimálních počtů. 
Díky razantním zásahům 
do krajiny se mění druhové 
složení porostů, což má 
za následek změny mikroklimatu 
prostředí. Postiženy jsou jak 
přírodní rezervace, tak i meze, 
silniční příkopy. Přírodní biotopy 
mizí. Určitou šancí na zpomalení 
tohoto negativního trendu je 
nalezení rozumného kompromisu 
mezi ochranou biodiverzity, 
sociálními potřebami 
a ekonomickými tlaky

v pohledu na utváření a využívání 
krajiny, a to při zajištění 
udržitelnosti produkce. Nejen 
motýli, ale hmyz celkově je 
v přírodě velmi důležitý 
a nezastupitelný. Je potravní 
základnou pro řadu dalších 
živočichů - hmyzožravé ptáky, 
netopýry i jiné druhy hmyzu. 
Opyluje rostliny, vstupuje 
do koloběhů látek i dalších 
přírodních procesů a podílí se 
na rovnovážném fungování 
ekosystémů. Narušení jeho 
rovnováhy nás může stát více než 
jenom zmizelou krásu 
tančících motýlích 
na naší 
zahradě.

Přiveďme motýli zpět do našich zahrad
Motýly můžeme přivést do našich zahrad 
a na naše terasy nejen za potravou, ale při troše 
snahy jim můžeme poskytnout také podmínky 
pro kladení vajíček a rozmnožování. V případě 
zeleninové zahrady to však od nás bude vyžadovat 
trochu tolerance. Neboť motýlí housenky 
potřebují ke svému vývoji dostatek potravy, 
kterou jim poskytují listy rostlin – keřů, květin 
i zeleniny. Ne příliš populárním, ale určitě 
nejznámějším motýlem je bělásek zelný. Částečně 
tak budou v ohrožení naše hlávky zelí, kapusty 
a další brukvovité rostliny na našem zeleninovém 
záhoně, ale většinou si tyto žravé housenky 
vystačí s vnějšími listy. To nás sice dostatečně 
vyděsí, ale hlávce zelí nebo brokolici to neublíží. 
Místo housenek běláska v potravním řetězci není 
nijak zanedbatelné. Často slouží jako potrava 
ptákům nebo jako hostitelé larev lumčíka 
žlutonohého.



Až budete mít na podzim touhu posbírat všechno 
spadané ovoce, myslete na to, že pro řadu druhů 

motýlů je výborným zdrojem potravy Šťávy 
z tlejících hrušek, švestek nebo jablek dodávají 
dostatek sil kupříkladu druhu babočka admirál, 

který u nás přezimuje jen zřídka a potřebuje 
dostatek energie na cestu za teplem.

byliny

keře

květiny

ovoce

Oblíbenou potravou 
pro motýly jsou byliny 
jako je dobromysl, 
šalvěj lékařská nebo 
levandule.

Od léta až do podzimu také motýly potěšíte třeba nádhernými 
květy ostálek neboli cínií. Pro hmyz přitažlivými afrikány, 
rozrazily, hvozdíky, plaménky, pupalky. A na podzim ještě  
přidejte astry nebo listopadky.

Z keřů je velkým 
lákadlem pro motýly 

např. kumule Davidova 
(česky též tibetský 

šeřík nebo motýlí keř). 
Doporučit lze též šeřík, 

kalinu vonnou nebo 
hloh.

Co motýli milují



Monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) je 
denní motýl z čeledi babočkovitých. Je známý svou každoroční poutí 
do středního Mexika (přesněji Sierra Nevada) v obrovských hejnech, kde 
přežívá zimu. Protože trvá jejich cesta skoro 4000 km a po cestě na ně čeká 
mnoho překážek (např. sucho, hurikán...), ne všichni monarchové dosáhnou 
svého cíle. Na jaře se opět vrací do svých líhnišť v Severní Americe
nebo v Kanadě. V Kanadě nebo v Severní Americe potom obrovská hejna sedají 
na stromy, na kameny a všude kolem. Stromy jsou celé obsypané motýly a je 
těžko rozeznat co je strom a co je motýl (pokud se motýli nijak zvlášť 
nepohybují). V Mexiku byla lokalita přezimování tohoto motýla vyhlášena 
biosferickou rezervací "Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca". 
Rozkládá se na pomezí mexických států México a Michoacán, má rozlohu 
56 000 ha a v roce 2008 byla zapsána na seznam světového dědictví.

Motýli, kteří nežijí v tropických oblastech, musí 
vyřešit problém přežití zimy. Nejčastěji 
přezimují pouze vývojová stadia jako housenky 
nebo kukly. Někdy však přezimují dospělí 
jedinci (např. babočka kopřivová, žluťásek 
řešetlákový). A některé druhy létají za teplem, 
jako babočka admirál, babočka bodláková 
nebo monarcha stěhovavý. Podívejte se 
na úžasné záběry motýlího rojení, kdy stromy 
jsou doslova obsypány neuvěřitelným 
množstvím motýlů.

VIDEO

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9rick%C3%A1_rezervace_monarchy_st%C4%9Bhovav%C3%A9ho
https://www.youtube.com/watch?v=lWOySU_hAz0


Motýl
Semafor - Suchý & Šlitr, 

Jiří Jelínek, Jana 
Malknechtová

POSLECHNOUT SI

https://www.youtube.com/watch?v=ln2a4O35c4s


Některé druhy motýlů neodrazují své nepřátele 
výrazným zbarvením, ale naopak se snaží 
splynou s okolím a stát se takřka neviditelnými.  
Jedním z nich jsou motýli 
z čeledi nesytkovitých (Sesiidae). 
Jejich křídla jsou krytá šupinkami jen první dny 
po vylíhnutí z kukly. Později šupinky ztrácejí 
a nakonec jsou jejich křídla zcela průhledná. Má 
to prostý důvod – ochrana před nepřáteli. 
Připomínají totiž blanokřídlé, tj. vosy a sršně 
a na ty si někdo jen tak netroufne.

World Krmítko 
pro motýly, včely 
a čmeláky
Krmítko se dvěma kalíšky 
na sladký nektar 
a vyndavací houbou. Ta se 
namáčí do cukrové vody, 
která láká motýly 
a poskytuje jim živiny.

Cena: 287 Kč
www.mall.cz

Dopřejte motýlům na své zahradě nebo balkóně sladkou svačinku. 
Krmítko se sladkým nektarem nebo šťavnatým ovocem přiláká motýly přímo 

k vám. Můžete jim pořídit sofistikované krmítko, ale také bude úplně stačit malý 
talířek s kousky pomeranče.

https://www.mall.cz/zahradni-dekorace/world-krmitko-pro-motyly-vcely-a-cmelaky-100032879073?tab=description






Motýlí domy

Praha
Brno
Lipno

Karlovy Vary

Lepidopterologie je nauka 
o motýlech. Je jedním 
z nejvíce rozšířených 
a nejznámějších oborů 
entomologie. I mezi 
sběrateli patří 
lepidopterologie k častým 
zájmům amatérské 
i profesionální 
entomologické veřejnosti.

Jedním z nejznámějších 
lepidopterologů byla na přelomu 
19. a 20. století Margaret Elizabeth 
Fountaine. Její velká láska k motýlům 
ji zavedla do různých koutů světa. 
Byla uznávanou ilustrátorkou 
přírodních dějin a o své práci 
publikovala řadu článků.
Margaret žila v letech 1862 - 1940. 
Byla nejen viktoriánskou 
lepidopteristkou, ale také ilustrátorkou 
přírodní historie a cestovatelkou, která 
publikovala v The Entomologist's
Record a Journal of Variation. 
Motýly zkoumala nejen po Evropě, ale 
také v  Jižní Africe, Indii, Tibetu, 
Americe, Austrálii a Západní Indii. 
Více jak 22 000 exemplářů  se nachází 
v Norwich Castle Museum a je známé 
jako Fountaine-Neimy Collection. Její 
čtyři skici knih o životních cyklech 
motýlů jsou uloženy v Natural History
Museum v Londýně. Na její počest 
byl pojmenován rod motýlů 
Fountainea. (zdroj Wikipedia)

LEPIDOPTEROLOGIE

Budete-li chtít potkat některé tropické druhy 
motýlů, nemusíte kvůli tomu hned kupovat 

letenku. Už i u nás v Česku je několik míst, kam 
se můžete za takovými motýly vypravit.
Motýli zde žijí pod střechou, kde panují 

podobné klimatické podmínky, 
jako v jejich 

tropické 
domovině. Votice

Praha

INFO

INFO

INFO

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Fountaine
https://www.papilonia.cz/
http://www.motylarium.cz/
https://www.botanicka.cz/clanky/akce/motyli-jedovata-krasa




ŽELEZNOBRODSKÁ 
BŘIDLICE 
- FYLIT -

Elegantní odstíny šedi, pevnost, ale zároveň lehkost, dávají břidlici předpoklady 
pro výrobu autorských šperků.

Spolu s vědomím, že stejný materiál, ze stejné lokality, zdobí domy našich 
nejvýznamnějších památek, jako je Pražský hrad, Karlův most, Národní divadlo, 

zámek Sychrov, hrad Bezděz a jiné, v nás může vyvolat pocit hrdosti 
k tradicím této země.

Text: Štěpánka Kurfiřtová



Kámen, nekámen, stavební materiál, lom, praděda, 
moje dětství. To vše mi naskočí, když vyslovíte 
slovo břidlice.
Ne každý měl to štěstí, že ho z porodnice převezli 
rovnou na samotu doprostřed lesů, mezi dva 
zatopené břidlicové lomy. Do míst, kde opravdu 
lišky mají své nory ukryté pod převisy 
břidlicových skal a dávají tam dobrou noc. A vy 
věříte, že vás povozí na ocásku, jako Budulínka
z pohádky, a Jezinkám se nesmí otevřít ani kousek 
vrátek. A vlci, ti se každý den prohání kolem vaší 
chalupy, číhají na Karkulku a máte strach, jen na to 
pomyslíte. Vše vám připadá tak samozřejmé, 
opravdové. A stromy v lesích jsou obrovské. 
A mluví někdy jen tak neznatelně, potichoučku, 
jindy hučí a sténají, že strachy lezete pod peřinu, 
aby ona utišila to napětí.

Co teprve bouřky. Kdo zažil bouřku v lesích 
nad Železným Brodem ví, že je lepší zavčasu utéct 
do chalupy. Blesky tu míří z nebes rovnou 
do země. Kdo je dole přitahuje? Uranová ruda. 
Není tak bohatá, aby stála za těžbu, ale bleskům se 
líbí. Kvůli ní minou hromosvody i vysoké stromy, 
aby obrovskou ranou udeřily do země a zatřásly 
okolní krajinou. Aby se záhy mohutně rozpršelo 
a vyprahlý les sál vodu plnými doušky. Naplnil své 
studánky, podzemní prameny a ty pak po sto let 
udržovaly hladiny zatopených lomů v nezměněné 
výšce. Ani za největšího sucha vody v lomech moc 
neubylo, když tak jen trošku. My starousedlíci 
jsme to poznali podle placatých kamenů. Buď byly 
na rovině s hladinou, nebo za sucha lehce 
vykukovaly.

U lomů jsme pobývali hodně času. Nebylo dne, 
aby alespoň z výšky, ze srázu neprošel lom naší  
důkladnou kontrolou na cestě za klestím, 
borůvkami, houbami, malinami. Hladinu rovnou 
jak zrcadlo hned rozčíslo pár kamínků a my pak 
sledovaly kola jedno za druhým, než je voda 
po chvilce opět vyrovnala jak saténový šál.

Koupání panečku, v takovém lomu, to je 
zážitek.  Ani za parných dnů se voda moc 
neprohřála. Skály a hustý les držely chlad. My 
děti s promodralými rty z vody nikdy nechtěly. 
Předháněly jsme se, kdo skočí, a z jak vysoké 
skály, do hlubin lomu. Můj děda Josef věděl 
kolik je tam metrů hloubky. Věděl to, protože 
jeho tatínek Celestýn, můj praděda, byl lamač 
břidlicového kamene a pracoval tam. Děda také 
říkal, že v jednom z těch lomů jsou zatopené 
vozíky i s kolejnicemi. Dělníci při těžbě narazili 
na tak silný podzemní pramen, že vzápětí 
zatopil celý lom. Lidé stačili utéct, ale nářadí 
a vagónky dodnes zůstaly v hlubině. Můžu vám 
potvrdit, je to zvláštní pocit, když plavete 
a uvědomujete si pod sebou tu hloubku. Že tam 
kdysi chodívali lidé.

Těžbou a lámáním břidlice si vydělávali 
na živobytí. Jaké byly jejich osudy? Svého času 
se jim dařilo. Dokonce se začalo i s výstavbou 
nové osady, co nejblíže k lomům, aby to dělníci 
neměli daleko. Podařilo se postavit ale jen 
pouhé dva domy. Evropa se pak ocitla v první 
světové válce. Chlapy narukovali a po návratu 
z války, se z těžbou už nepokračovalo. Praděda 
Celestýn se sice vrátil, ale bohužel přivezl tyfus 
a i s prababičkou oba zemřeli. Zůstal po nich
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Ráda vodím do tohoto kraje své přátele, ukazuji 
krajinu a nesmí chybět návštěva zatopených lomů. 
Co teprve takový fotograf, nebo fotografka, ti 
sdílejí mé nadšení se mnou. Tolik inspirace 
na malém kousku země.
„Co tomu říkáš, Šárko? Krása. Jen sem posadit 
vodníka s několika rusalkami,“ říkám, a otáčím se 
na kamarádku, která už v ruce s fotoaparátem 
hledá záběry. Cvak- cvak. Rozléhá se tiše 
nad hladinou.
„Paráda, to je něco.“
„Já vím,“ říkám si pro sebe a vzpomínky lehce 
zabrousí do dětství. „Teď tebe,“ slyším vedle sebe 
hlas, co mě vrací do přítomnosti. „Co mě? Chceš 
mě fotit?“ a najednou držím v ruce kousek břidlice. 
Po vzoru modelek pózuji a kroutím ve výstřihu 
s tím kouskem, jak se šperkem před zrcadlem. 
Cvak - cvak - cvak. „Proč vlastně neděláš šperky 
z břidlice?“ ptá se Šárka a už mi ukazuje v malém 
okénku co vyfotila. Koukej, jak to dobře vypadá. 
Nezbývá něž souhlasit.

Domů jdeme s kapsami plných břidlice.  Zrodil se 
nový šperk. Píšeme novou etapu zdejšího 
přírodního kamene, sice nepatrnou, ale živou. Naši 
předci z ní stavěli střechy, domy, zdi. Chránila 
jejich obydlí, mnohým dávala po celé jedno století 
práci, aby po téměř tak dlouhé odmlce opět ožila 
v rukou šperkařů. Dostala se v podobě ozdob 
do života dnešních žen.
Jen starousedlíci, obyvatelé vesnic kolem 
Železného Brodu ví, co ukrývají zdejší lesy. Jen 
málo z nás ví po čem tu chodíme. Sem tam někdo 
zná osudy svých předků, lamačů břidlice. Něco 
málo o tom prozradí kroniky.   

jeden z těch osamocených domů a dvě malé děti. 
Já se po čase v dospělosti z vyprávění dozvěděla, 
proč náš domek není ve vesnici, ale na samotě 
v lese. 
K lomům se vracím dodnes, i když naši domek 
prodali. Mnoho věcí se za tu dobu změnilo. Les 
vyrostl, zmohutněl, byl pokácen a opět vysazen. 
Palouky s malinami se přesunuly o kousek jinam, 
borůvky a houby nacházím už také jinde. Jen lomy 
zůstaly. I když i ony změnily, za ty roky svoji 
podobu. Kolikrát jsme s příchodem jara slyšeli 
hlomoz padajících břehů. Voda a led zapracovaly 
a celé skalní masivy se sesunuli ke dnu, aby stěny 
během pár let opět obrostly mechem, stromky 
a vše se jaksi zacelilo. Jako se zacelí rány a ranky 
v lidském životě. Příroda si i tady poradila.

Jaká je  šance, že odkaz našich pradědů nezmizí? 
Oni nám to nemohli předat, dnes se staví jinak. 
My však s každým tím malým kouskem břidlice 
víme, že tu byli, že jejich stopa nezmizela, a tak to 
má být.   

Pokrývačské fylity měly svého času velký 
význam pro hospodářský život Železnobrodska. 
Svědčí o tom velké a dnes již opuštěné lomy 
a haldy v okolí Loužnice, Bratříkova a Jirkova. 
Těžily se zde právě pokrývačské fylity, které 
sloužily jako krytina střech. Jejich kvalita je 
vysoká. Technické zkoušky na tvrdost, 
nasákavost, trvanlivost při kolísání teploty 
a odolnost proti kroupám poskytly lepší výsledky 
než u pokrývačských břidlic z Jeseníku či Anglie. 
Dnes se užívají jako pokrývačský materiál 
především u historických staveb, ale i k obkladům 
u novostaveb či některých velkých budov.

Pokrývačské fylity železnobrodské jsou tence 
břidličnaté sericitické nebo chloriticko-sericitické 
fylity s nápadně rovně probíhajícími foliačními 
plochami. Lze na nich pozorovat jemné svraštění. 
Jejich barva je nejčastěji světle šedozelená, méně 
často nafialovělá či namodrale šedá. Lesk je 
hedvábný.



Nahlédněte s námi do procesu vzniku 
takového šperku z břidlice. Pod rukama 
Štěpánky Kurfiřtové a jejího týmu vznikají 
neuvěřitelné kousky, které v sobě ukrývají 
příběhy lidí a celého železnobrodského 
kraje.

Jak šperk vzniká?

Chcete vidět celý proces v realitě? Šperky STEFANY 
umožňují svým zákazníkům nahlédnout do svých dílen, 
kde se všechna tato krása tvoří. 

Vypravte se do tohoto krásného kraje a udělejte si zastávku 
ve šperkařské dílně v Bzí. 
Samozřejmostí je ovšem zavolat předem a domluvit si 
termín návštěvy.
www.stefany-sperky.cz Štěpánka Kurfiřtová

majitelka Šperky STEFANY®, 
Foto: Iva Brunclíková, Šimon Pikous, 

archiv Šperky STEFANY®,

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


@mrs.sznurek

@mfg_artesanias

@shiny.dream

INSTAGRAM TIPY
Jestli vás zaujalo povídání o lapačích snů a přemýšlíte o tom, že si
jeden vyrobíte, nakoukněte na Instagram. Najdete zde spoustu inspirace.

@dreamcatcher_bali

@renk.evi

https://www.instagram.com/funkyforty/
https://www.instagram.com/mrs.sznurek/
https://www.instagram.com/thevogue_dus/
https://www.instagram.com/mfg_artesanias/
https://www.instagram.com/lieblingsstil/
https://www.instagram.com/shiny.dream/
https://www.instagram.com/dreamcatcher_bali/
https://www.instagram.com/dreamcatcher_bali/
https://www.instagram.com/renk.evi/


Dračí lodě



Každoroční pořádání závodů dračích lodí v Číně se 
shoduje s 5. dnem 5. čínského lunárního měsíce. 
Podle našeho kalendáře to je období od konce 
května do června. Slunce i drak jsou v sobě 
obsahují mužskou energii. Oproti tomu měsíc 
a mýtický fénix jsou energie ženská.  Slunce a drak 
jsou v tomto ročním období nejsilnější, a s tím 
i souvisí načasování rituálních oslav, jako jsou 
závody dračích lodí. Je to také roční období, kdy 
musí být sazenice rýže přesazeny do rýžových

V Číně byli draci odjakživa považováni za vládce 
deště, monzunů, větrů a mraků. Císař byl nazýván 
Drakem nebo synem nebes. Na rozdíl od draků 
v evropské mytologii, kteří jsou obvykle 
považováni za zlé a démonické, jsou asijští draci 
považováni za dobré a shovívavé, a proto si 
zaslouží úctu a nikoli smrt. Úcta k drakům v Číně

Drak v čínské mytologii

polí. Tento tradiční čínský sport, který je v Číně  
zároveň i svátkem a oslavou slunovratu, je starý 
již více než 2000 let. Jeho moderní verze se 
datuje od roku 1976. Původní dračí lodě se 
vyráběly ze dřeva. Ty současné jsou obvykle 
vyrobeny z uhlíkových vláken, skleněných 
vláken a jiných lehkých materiálů. 
Ale hlava a ocas draka, jako symbol, jim na 
soutěžích zůstala. Odstraňují se pouze během 
tréninku.

je spojena s každoročním zajišťováním životodárné 
vody a tím i bohatou úrodou rýže v jižní střední 
Číně. Pokud jsou srážky nedostatečné, může dojít 
k suchu a hladomoru. Úcta k dračímu božstvu měla 
odvrátit neštěstí a pohromu a povzbudit srážky, které 
jsou nutné pro úrodnost plodin, a tedy pro prosperitu 
agrárního způsobu života. 

⿓
⾈



Posádka standardního dračího člunu se 
obvykle skládá z 22 členů týmu: 20 
vodáků ve dvojicích směřujících k 
přídi lodi
Jeden kormidelník stojící na zádi a 
bubeník sedící na vysoké stolici 
vpředu, který údery do koženého 
bubnu udává rytmus pádlování. Přídě a 
zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava 
a ocas. Dračí čluny se však liší délkou 
a podle toho se mění i velikost 
posádky, od malých dračích člunů s 
pouhými 10 vodáky až po tradiční 
čluny, které mají více než 50 vodáků, 
plus bubeníky a kormidelníka.

Dragon Boating je 
charakteristicky 

společenským 
sportem. Sport 
dračích lodí je 

skutečně jedním 
z nejzajímavějších 
týmových sportů, 

kterých se může 
účastnit každý. 

Moderní dragonboating
První festival moderních závodů dračích lodí se 
uskutečnil v roce 1976 v Hong-Kongu. Odtud se 
sport velmi rychle rozšířil do celého světa. 
V současné době se této disciplíně aktivně věnuje 
přes 50 miliónů sportovců z více než 50 zemí 
světa.
Od roku 1995 pořádá Mezinárodní federace 
dračích lodí pravidelně oficiální mistrovství 
světa i mistrovství Evropy.
Festivalový závod je obvykle sprint několika 
stovek metrů. Na mezinárodních mistrovstvích 
jsou standardními vzdálenostmi  200, 1 000 
a 2 000 metrů. Závody měřící 2 000 metrů se

obvykle konají na 500 metrů dlouhé trati, což 
vyžaduje, aby týmy provedly dvě smyčky. Týmy 
začínají a končí na stejném konci kurzu 
a absolvují tři otočky o 180 stupňů. Na místních 
festivalech lze použít i jiné vzdálenosti, 
v závislosti na velikosti vodní plochy.

Při soutěžích, je nutné použít kombinaci síly a téměř 
dokonalého načasování, aby se loď dostala co 
nejdříve  přes cílovou čáru. Vytrvalost je také 
důležitým prvkem závodů dračích lodí. To jde ruku 
v ruce s tím, jak posádka odstartuje, ale zároveň 
musí mít dost sil na to, aby v polovině závodu 
nepovolila a měla dostatek rezerv na projetí cílovou 
páskou. Umístění se často liší o zlomek sekundy. 

Posádka člunu





Rytmus bubnu vydávaného bubeníkem lze 
považovat za „tlukot srdce“ dračí lodi. 
Bubeník vede vodáky po celou dobu závodu 
pomocí rytmického bubnování, které 
indikuje frekvenci a synchronizaci všech 
úderů závodníků na lodi. Kadenci, 
zvyšování nebo zrychlování tempa či 
zpomalení rychlosti. Bubeník může vydávat 
příkazy posádce kombinací ručních signálů 
a hlasových povelů a také posádku 
povzbuzuje.

K čemu bubeník?

03. 07. 2021
Dragon Boat & Wake & Fun 2021
Třeboutice, Areál Wake&Fun Club

10. - 11. 07. 2021
XII. Mistrovství Moravy - Slovácké léto 
2021
Ostrožská Nová Ves, Kunovská tabule u 
loděnice

17. 07. 2021
4. ročník Vajgarské saně 2021
Ratmírovský rybník, Chaty Malý Ratmírov

24. 07. 2021
Brněnské drak 2021
Brno - přehrada, Kozí Horka u stanice VZS

31. 07. 2021
Pístovický drak 2021

14. 08. 2021
LIPENSKÝ TRI-RUN-GL 2021
Lipno nad Vltavou, Marina - pláž

21. 08. 2021
Tragicky dlouhé tratě 2021
Praha - Malá Chuchle, Loděnice USK Praha

21. 08. 2021
Olomoucký drak 2021
Olomouc, řeka Morava, "U Kojeňáku", 
Nové Sady

28. 08. 2021
Plumlovský drak 2021
Prostějov, Plumlovská přehrada

28. 08. 2021
Bezdrevský dračí festival 2021
Rybník Bezdrev, Bezdrev - Hluboká nad 
Vltavou31. 07. 2021

Draci mezi mosty České Budějovice 2021 -
nový srpnový termín!
České Budějovice, Soutok Vltavy a Malše u 
Sportovní haly

Kam vyrazit o prázdninách za dračími loděmi?

SRPEN 2021ČERVENEC 2021

https://www.dragonboat.cz/zavod/389-dragon-boat-a-wake-a-fun-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/416-xii-mistrovstvi-moravy-slovacke-leto-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/401-4-rocnik-vajgarske-sane-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/377-brnenske-drak-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/407-pistovicky-drak-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/414-lipensky-tri-run-gl-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/415-tragicky-dlouhe-trate-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/406-olomoucky-drak-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/405-plumlovsky-drak-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/368-bezdrevsky-draci-festival-2021/
https://www.dragonboat.cz/zavod/393-draci-mezi-mosty-ceske-budejovice-2021-novy-srpnovy-termin/


Zažijte luxusní„kempování“ 

Baví vás být obklopena přírodou, strávit několik dní na krásném místě, 
kde nebude široko daleko ani živáčka, ale tak nějak už jste vyrostla 

ze spacáku s karimatkou? Trendem letošní dovolenkové sezóny se stal 
glamping neboli luxusní kempování. 

Tento fenomén se po světě rozšiřuje už téměř 10 let. První perfektně 
vybavené stany vyrostly například v Tanzanii, Malajsii nebo Jihoafrické 
republice. Jestli se vám nechce cestovat tak daleko a nevšední nocování 

chcete vyzkoušet třeba jen na víkend, portál Amazing Places pro vás 
připravil pár tipů, kam se vydat za glampingem v Evropě.

A odkud se vlastně pojem glamping vzal? Vznikl jako spojení slov 
“glamorous” a “camping”, tedy takové luxusní kempování. 

„Lidé utíkají z města od každodenních starostí a je to spojeno i s tím, že 
zažijí něco neobvyklého. Částečně se ocitnou mimo svou komfortní zónu, 
protože hodně míst nemá elektřinu nebo vodu a splachovací záchod, ale 

zároveň budou mít komfort hotelového pokoje. Dalo by se to shrnout jako 
zážitek, na který nezapomenou,“ říká Petr Kotík, majitel inspirativního 

portálu pro cestování amazingplaces.cz.

Text: Ivana Borovková

GLAMPING

http://www.amazingplaces.cz/


Geodetický stan 
Uspávat vás bude hlas sýčka, probouzet zpěv ptáčků a někde
v dálce kokrhání kohouta. A není nic lepšího, než si za brzkého
rána dát snídani na terase před stanem, kdy ještě cítíte okolní
vláhu a vůni zeleně, která vás zde obklopuje ze všech stran. Že to 
zní jako sen? Ten se může proměnit v realitu v Glampingu Liška, 
kde najdete luxusní ubytování v plně vybaveném geodetickém
stanu na úpatí Krkonoš nedaleko Vrchlabí. Nemusíte slevit
ze svého standardu, a přesto budete spojení s okolní přírodou, jak 
se u tohoto typu nevšedního ubytování očekává. Příjemnou
atmosféru navodí posezení u ohně s grilem nebo na relaxačním
lehátku s pohledem do zeleně. 

Glamping Liška
Dolní Branná 351
54362, Dolní Branná
Česká republika

Cena od   
3 350 Kč
Objekt/noc

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/glamping-liska-522


V golfovém zákoutí
Máte-li pocit,  že jste vyzkoušela již celou řadu
ubytování v klasických hotelech či penzionech
a toužíte po něčem jiném, novém a neobvyklém? 
Potom se vydejte do Jizerských hor do golfového
resortu, kde se můžete ubytovat přímo na vodní
hladině v Hausbotech Ypsilon Golf Liberec. 
Ráno jen roztáhnete závěsy, vyjdete ven na terasu a už
se kocháte výhledem na krásné Jizerské hory a Ještěd. 
Nezní to jak z romantických filmů? A pokud jste
milovnice golfu, bag s holemi vezměte rozhodně
s sebou.

Cena od   
1 490Kč
Objekt/noc

YPSILON GOLF 
LIBEREC a.s.

Ke Klubu 17
463 31 Mníšek – Fojtka

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/hausboaty-ypsilon-golf-liberec-111


S vodou pod nohama
Že si nemůžete dopřát klid, volnost a nezávislost přímo

ve městě? V našem hlavním městě poblíž Vyšehradu
kotví 12 metrů dlouhý houseboat, který majitelé

zrekonstruovali tak, aby vyhovoval i těm
nejnáročnějším hostům. VIPLiving Houseboat nabízí

přespání na řece v tom největším pohodlí. Pokud
využijete i služeb profesionálního kapitána, můžete
přímo z paluby obdivovat panorama Starého Města

a Pražského hradu

Cena od   
7 500 Kč
Objekt/noc

Orthodocks Yacht Club 
Císařská louka, Praha 5 

Smíchov

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/vipliving-houseboat-90


Živá socha
Kousek za českými hranicemi, u našich jižních sousedů

v Rakousku, můžete objevit naprosto ojedinělý objekt
na kouzelném místě. Ufogel je výjimečný dům, pohodlně

zařízený a vyrobený z modřínového dřeva. Nejedná se 
o běžný dům, nýbrž o živou sochu, která je vybavena

kuchyňským koutem, toaletou a designovou sprchou. Velká
panoramatická okna vnášejí do místnosti přírodu a máte

pocit, že jste stále venku. Ponořte se do malebného světa
východního Tyrolska

a nechte se unášet kouzlem okamžiku. 

Cena od   
4 000 Kč
Objekt/noc

FAMILIE PITTERL
GAIMBERGSTRASSE 1a
A-9990 Nussdorf-Debant

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/ufogel-410


Mějte krásný 
prázdninový 

červenec!

Na srpnové vydání se můžete těšit již
30. července 2021


