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O princi na bílém koni? Zkuste to zjistit na některém z nich. Mnohé se 
totiž proměnily v příjemné hotely a přinesly nám možnost si takovou 
pohádkovou noc vyzkoušet.
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Diskriminační chování jednotlivců i celé společnosti vůči lidem starší 
věkové kategorie není ničím novým. Po rasizmu a sexizmu je dalším 
hlavním problémem, který je třeba řešit.
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MÓDNÍ KOKTEJL PRO PODZIM
Co nás čeká v módních kruzích tento podzim? Nahlédneme pod pokličku 
některým návrhářům, abychom se mohly inspirovat. Neznamená to však, 
že musíme nutně podlehnout diktátu módních trendů. Ale být v obraze 
nezaškodí.
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STARTUJEME PODNIKÁNÍ KROK ZA KROKEM
V minulém vydání jsme probrali byznysplán na jednu stránku. Teď, když 
je jasné, kudy se bude podnikání ubírat, můžeme odstartovat další kroky.
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ROHY AMÓNNOVY
Nekonečno, spirála života, hadí kameny, beraní rohy. To vše vám 
připomíná amonit.  Představa, že mezi vaším a jeho životem panuje 
pouhých 409 až 66 miliónů let, je až tajemně lechtivá.
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GREENWASHING
Termín greeenwashing vznikl v šedesátých letech minulého století. A stále 
více dnes nabývá na významu. Jak jej rozpoznat a jak se mu bránit?
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VINOBRANÍ
Vinobraní bylo odpradávna spojeno s oslavami a nespoutaným veselím. 
Slavnosti vína byly za dob českého království výsadou především 
zámožných obyvatel. Dnes se na ně může vypravit každý.
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ANGLICKÁ VENKOVSKÁ ZAHRADA
Anglické zahrady milujeme. Jsou nespoutané, originální, plné zajímavých 
zákoutí. Na první pohled, jakoby si rostly samy. Nenechte se však mýlit. 
Mají velmi přísná pravidla.

20
ZÁŘIJOVÉ PREMIÉRY
V září konečně přichází do kin odložená premiéra Agenta 007.  Pokud jste 
fanynkami tohoto odvážného hrdiny, určitě si film nenechte ujít. Není to 
však jediná zajímavá nabídka, kterou kina v září přinesou.
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PROVONĚNÝ DOMOV
S pocitem příjemného domova se pojí nejenom jeho vybavení, velikost, 
teplo, světlo a samozřejmě přítomnost milovaných lidí či mazlíčků, ale 
často také jeho vůně. Poradíme vám, jak si takovou voňavou atmosféru 
vykouzlit.
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HOUBOVÁ LÁSKA NA TALÍŘI
Podzimní procházky po lese patří ke každoroční tradici. A jestli jste 
kromě sbírání hub také vášnivá kuchařka, třeba vám přijde vhod některý 
z receptů.



Šárka Dominika Kšírová
šéfredaktorka

EDITORIAL

3

Prázdniny skončily. 
A s nimi také léto. Jeho konec jako by měl přesné 
načasování. 
Objevují se ranní mlhy a deště zkrápějí 
střechy častěji a častěji. 
A přichází nostalgie. 
Je čas vyměnit chladivé letní limonády
za příjemně hřejivé čaje a zvolnit trochu tempo.
Těšíte se? 

S měsícem září přicházejí i příjemné podzimní slavnosti, 
které nás naladí na jemnější vlnu. 
Třeba vinobraní. 
Zajímavých míst, kam se za ním můžete vydat 
je několik a všechna slibují pěknou zábavu. 
Nebo raději vyrazíte do kina na nové premiéry? 
Přes léto nebyl moc čas.
Vše bylo v pohybu. 
A teď se konečně můžete doma usadit do měkkého 
křesla a najít si chvilku 
sama pro sebe. 
S knihou.
S tvořením něčeho pěkného.
Třeba ve svém útulném koutku, o kterém jsme psaly
v jednom z předešlých vydání. 
Místo, které je vaším útočištěm před celým světem. 
Místo, kde čerpáte energii do dalších dní.
Je k nezaplacení.

Užijte si příjemně nostalgické září!



Zatímco ho nikdo nikde neslyší
země jej vítá jak poztrácený stín
krajem se plíží krokem nejtišším
podzimním smutkem známý harlekýn

Kytice květů polomrtvých aster
poslepu hází splínem do zahrad
poběžte rychle a duše svoje spaste
podzim nebývá vždycky kamarád

Rozsviťte lampy, slunce dohořívá
hromy už bijí do javorů v krátku
a kdesi v dálce hasne koňská hříva
perly jeřabin ti zbydou na památku

Jarmila Vandová
Kytička jeřabin



AGEISMUS
Jak moc zasahuje do našeho života?



Ageismus se stává po rasismu a sexismu hlavním 
tématem v diskusi o rovnosti práv a příležitostí. 
Stereotypizace a diskriminace jedinců kvůli jejich 
vyššímu věku nabývá řady forem a kdokoliv může 
být její obětí.

Ageismus je uplatňován širokým spektrem 
způsobů jak na individuální, tak na institucionální 
úrovni. Patří sem stereotypy a mýty, otevřené 
opovržení a averze vůči starším lidem, vyhýbání 
se kontaktu, diskriminační praktiky v bydlení, 
zaměstnání a službách, kreslené vtipy o seniorech 
apod.

Někdy se ageismus stává účelnou metodou, jakou 
se společnost snaží setřást vlastní zodpovědnost 
vůči starším občanům. Jindy slouží jako osobní 
záměr, chránící mladší jedince před přemýšlením 
o věcech, kterých se bojí (stárnutí, nemoc, smrt).

Ageismus je stereotyp a diskriminace jednotlivců 
nebo skupin na základě jejich věku. Termín zavedl 
v roce 1969, při debatě o bytové politice 
v americkém státě Columbia, Robert Neil Butler
k popisu diskriminace seniorů. Butler definoval 
„ageismus“ jako kombinaci tří spojených prvků. 
Původně byla vztahován hlavně vůči starším lidem, 
stáří a procesu stárnutí. Později doplněn 
o diskriminační postupy vůči starším lidem 
a o postupy institucí a politiků, kteří tyto stereotypy 
o starších lidech udržují . Pojem bývá často 
označován jako „věková diskriminace“ nebo 
„diskriminace na základě věku“.
V klasické studii z roku 1994 vědci analyzovali 

Implicitní ageismus označuje myšlenky, pocity 
a úsudky, které fungují bez vědomého vědomí 
a automaticky vytvářejí v každodenním životě. Může 
to být směsice pozitivních, ale většinou negativních 
myšlenek a pocitů. 

účinky ageismu u starších osob. U tří vybraných 
skupin provedli paměťové testy: vybrali obyvatele 
Číny, neslyšící Severoameričany a slyšící 
Severoameričany. Ukázalo se, že nejlépe na tom byli  
čínští obyvatelé, pravděpodobně nejméně vystaveni 
ageismu s celoživotními zkušenostmi v kultuře, která 
tradičně ctí starší generace. Dobře na tom byli 
i celoživotní neslyšící Severoameričan, kteří díky 
svému handicapu také čelili menšímu vystavení 
ageismu. Nejhůře na tom byla třetí skupina, která se 
velkou část života s komentáři ohledně věku 
setkávala.  Výsledky ukázaly, že trvalé vystavení 
takovému okolnímu tlaku může mít v konečném 
důsledku negativní vliv nejen na paměť, ale  také 
na životní vitalitu a zdraví.

Negativní sebehodnocení starších osob zkracuje 
jejich naději na dožití. Ageismus má negativní 
dopady na individuální, rodinné a společenské 
rovině a brání inkluzi starších občanů do všech sfér 
života společnosti. 

Příkladem ageismu je přesvědčení, že většina 
starších lidí je senilní, pocit, že stáří je nejhorším 
stadiem života či pevná hranice odchodu 
do důchodu, bez ohledu na zdraví a schopnosti 
pracovníka. Extrémními polohami vztahu 
ke starším jsou pak gerontofobie a gerontofilie.

Ageismus je definován jako negativní nebo pozitivní 
stereotypy, předsudky a/nebo diskriminace 
starších/mladých lidí, na základě jejich 
chronologického věku nebo na základě jejich 
vnímání jako„ starých “nebo naopak „mladých“.



Zdroje ageismu je možné rozdělit do tří skupin:

Jako individuální zdroje můžeme chápat např. 
strach ze smrti a stárnutí, frustrace, či agresi. 
Stárnutí a smrti se lidé přirozeně bojí a zdrojem 
tohoto strachu může být i neznalost o procesu 
biologického stárnutí. Dalším individuálním 
zdrojem jsou určité povahové vlastnosti člověka. 
Podle výsledků výzkumu jsou přívětiví, otevření 
a empatičtí lidé tolerantnější k starším generacím 
a naopak větší sklon k ageismu mají lidé neurotičtí 
a povýšení.

Mezi kulturní zdroje ageismu řadíme různé 
faktory. Jedním z nich jsou hodnotové systémy 
společnosti a generační rozdíly hodnot. Dnešní 
starší generace vyrůstala v jiném prostředí a době, 
a tak si osvojili jiné hodnoty než má dnešní 
mládež. Z tohoto důvodu roste možnost 
nepochopení obou generací a vznik 
mezigeneračních konfliktů. S tím souvisí další 
aspekt, že každá kultura má své ideje a hodnoty, 
které předává z generace na generaci. Jako příklad 
lze uvést např. odlišné chápání stáří v Japonsku 
a u nás. V Japonsku jsou staří lidé velmi uctíváni, 
kdežto u nás jsou často považováni za nadbytečné. 

Mezi sociální zdroje ageismu patří 
stereotypizace a předsudky, které se vážou 
k určitým věkovým kategoriím, a to hlavně 
ke starším generacím. Člověka se šedými vlasy 
a vráskami podle zažitých stereotypů bude  
společnost považovat za seniora. Přitom jeho 
vzhled může být způsoben jinými hledisky, např. 
prodělanou nemocí nebo nedostatečnou péčí 
o zevnějšek. K tomu se váže také selektivní 
vnímání dnešní společnosti. Např. když dojde 
k dopravní nehodě a způsobí ji řidič ze starší 
skupiny obyvatel, vyvolá to větší pochybnosti 
a diskuzi, než kdyby auto řídil řidič středního 
věku – a to např. jestli jsou lidé od určitého věku 
způsobilí bezpečně řídit. Možnou příčinou 
snižování statusu starších lidí může být přechod 
z preindustriální éry na industriální ve spojení se 
zvyšováním počtu seniorův rozvinuté společnosti. 
Starší generace tak ztrácí společenskou prestiž, 
což je také ovlivněno rozvojem technologií 
a automatizace, ve kterých senioři zaostávají. 
Další zdroj ageismu se váže k modernizaci 
společnosti. Mezi mladými lidmi se v posledních 
letech vytvořila vlivem zlepšení vzdělávání velká 
skupina vzdělaných a sečtělých, a tudíž se role 
starších lidí jako primárního zdroje vědění 
zmenšila.

individuální

kulturní

sociální

Individuální zdroje

Kulturní zdroje

Dalším faktorem je dnešní nevhodný pohled 
na stáří. Vliv na dnešní chápání stáří mají mimo 
jiné i média, a to tím, jakým způsobem společnost 
o seniorech informují. Často je dnes 
upřednostňována mladší generace, protože je 
výkonnější a umí zacházet s novými 
technologiemi, které se rozvinuly během 
posledních let.

Sociální zdroje

Předsudky a stereotypy založené na věku obvykle 
zahrnují lítost, marginalizaci nebo sponzorování 
starších nebo mladších lidí. Sklon k soucitu je 
spojen s tím, že starší nebo mladší lidé jsou 
vnímáni jako „přátelští“, ale současně  
„neschopní“. Průzkum společnosti Age Concern
provedl šetření o těchto předsudcích: 48% uvedlo, 
že ve věku nad 70 let jsou lidé vnímáni jako 
přátelští, ve srovnání s 27%, kteří uvedli totéž 
o mladších 30 let. Pouze 26% se ale domnívá, že 
lidé nad 70 let jsou považováni za schopné, oproti 
41%, hlasujícím pro věk mladší 30 let. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marginalizace


Digitální ageismus se týká předsudků, kterým 
v digitálním světě čelí lidé středního a vyššího 
věku. Tento svět komunikuje způsobem, kdy 
prostřednictvím generační segregace označuje 
mládež jako digitálně zdatnou kdežto starší 
generaci jako digitální odpadlíky. Neexistují však 
žádné empirické důkazy o digitální propasti mezi 
staršími a mladšími lidmi, ve smyslu, že ti první 
nikdy a ti druzí vždy umí používat digitální 
média.

Diskriminace na základě věku je výsledkem akcí 
podniknutých s cílem odepřít nebo omezit 
příležitosti lidem na základě věku. Obvykle se jedná 
o důsledek subjektivního ageistického přesvědčení 
a postojů. S diskriminací na základě věku se 
setkáváme jak  na osobní i na institucionální úrovni. 

Na osobní úrovni může být například staršímu 
člověku řečeno, že je příliš starý na to, aby se 
věnoval určitým fyzickým aktivitám a sportům. 
Na institucionální úrovni existují zásady 
a předpisy, které omezují příležitosti pro lidi 
určitého věku. A také zde je prostor pro předsudky.

Existují značné důkazy o diskriminaci starších 
osob ve zdravotnictví. To platí zejména 
pro aspekty interakce lékař - pacient, jako jsou 
screeningové postupy, výměny informací 
a rozhodování o léčbě. V interakci pacient -
lékař mohou lékaři a další poskytovatelé

Digitální ageismus 
Ageismus má nezanedbatelný dopad také na dvě 
další významná odvětví: zaměstnanost a zdravotní 
péče. Věková diskriminace přispěla k rozdílům 
ve zdraví také mezi muži a ženami. 

zdravotní péče zastávat vůči starším pacientům 
nerovné postoje, přesvědčení a chování.
Studie uvádějí, že někteří lékaři dokonce jeví 
zanedbatelný zájem o léčbu zdravotních problémů 
u starších lidí. Při interakci s těmito staršími 
pacienty v ordinaci je pak lékaři vnímají negativně 
nebo se k nim chovají s odstupem.  Pokud jde 
o screeningová vyšetření, u starších lidí je menší 
pravděpodobnost, že budou vyšetřeni tak důkladně 
jako mladší generace. U chorob jako je například 
rakovina, tak nedostatek včašného preventivního 
vyšetření snižuje šance na zachycení raných stádií 
jejich onemocnění. 

Diskriminace 

v zaměstnání



V roce 2017 rozhodl Evropský soud pro lidská 
práva ve prospěch Marie Ivone Carvalho Pinto de 
Sousa Morais, ohledně finančního vyrovnání 
a kompenzace osobní újmy, na základě špatně 
provedené operace. Lékařský zákrok, který
podstoupila způsobil, že od svých, tehdy padesáti, 
let už nemohla mít pohlavní styk. Podala žalobu 
k portugalskému soudu. Ten však došek k názoru, 
že omezení se žalobkyni stalo ve „věku, kdy sex 
není tak důležitý jako v mladších letech“ a náhradu 
škody snížil. Evropský soud pro lidská práva toto 
rozhodnutí následně zamítl. 
Předpoklad, že sexualita není pro padesátiletého 
člověka tak důležitá, jako pro někoho mladšího,  
odráží tradiční představu o ženské sexualitě. Ta je 
zde v zásadě spojena pouze s účely porodu, 
a ignoruje fyzický a psychologický význam 
pro ženu jako takovou.

Vliv ageismu jak na starší, tak i mladé lidi, má 
mnohem větší vliv, než by se mohlo zdát. Tyto 
efekty lze pozorovat na různých úrovních: 
jednotlivec, oblast  společnosti, celá ekonomika. 
Stereotypy a infantilizace starších a mladších lidí 
prostřednictvím médií ovlivňuje sebevědomí 
a jejich chování. Pokud se společnost staví 
k těmto kategoriím lidí odmítavě, mohou se začít 
cítit jako závislí a nepotřební členové společnosti. 
Velmi rychle začnou vnímat sami sebe stejným 
způsobem, jakým je vidí ostatní. 

Studie také ukázaly, že když starší a mladší lidé 
slyší tyto stereotypy o jejich domnělé neschopnosti 
a zbytečnosti, mají horší výsledky v oblasti 
kompetencí a paměti. Mnozí tyto stereotypy 
překonávají a žijí tak, jak chtějí, ale vyhnout se 
hluboce zakořeněným předsudkům může být 
obtížné, zvláště pokud byl člověk v dětství nebo 
dospívání vystaven takovým diskriminačním 
názorům.

Na druhou stranu, když starší projeví ve svém 
životě větší nezávislost a kontrolu, vzdorujíc 
společenským předpokladům, budou 
pravděpodobně zdravější, duševně i fyzicky, než 
ostatní lidé v jejich věku. 

Vliv ageismu 

Pokud vás toto téma 
zajímá více, 
doporučujeme navštívit 
webové stránky 
www.ageismus.cz, kde 
najdete spoustu dalších 
informací, ale také další 
odkazy a zdroje.

http://www.ageismus.cz/


Startujeme zvolna, krok za krokem

Byznysplán na jednu stránku už máte, můžeme to rozjet. V některých chytrých 
knihách se dočtete, že při startu podnikání je potřeba nejdříve vymyslet vizi a misi. 

Nevím jak to vnímáte vy, ale pro mě jako zákazníka je sice vize fajn, ale spíš 
hledám uživatelskou přívětivost, perfektní služby a výrobek, který potřebuji. 

Přestaňme si hrát na podnikání a pojďme do toho, krok za krokem.



Živnostník nebo jednatel

Už víte, jestli budete OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) neboli živnostník 
nebo založíte s.r.o.? Abyste se mohla lépe rozhodnout, tady je pár základních rozdílů. 
Nicméně podnikat jako živnostník je úplně v pořádku, ne každý chce být startupista.
A ruku na srdce, řada rádoby startupistů podniká v reálu jako živnostníci, jen to 
nechtějí přiznat. 

OSVČ S.R.O.

Podniká na základě živnostenského 
oprávnění.
Je třeba zjistit, zda budete žádat 
o živnost volnou nebo vázanou, kde 
jsou profesní a odborné požadavky.
Jedna živnost = 1.000 Kč.

Podniká na základě zakladatelské listiny 
(1 společník) nebo společenské smlouvy 
(více společníků). Je nutný zápis 
do obchodního rejstříku. I s.r.o. musí mít 
živnostenské oprávnění.
Sepsání listiny u notáře = cca 10.000 Kč

Ručí celým svým majetkem. Společník (majitel) ručí do výše svého 
vkladu.

Vede daňovou evidenci. Vede podvojné účetnictví. 

Příjmy z podnikání jsou 
živnostníka a může je utrácet 
podle libosti (s rozvahou).

Příjmy patří společnosti a nelze si je “jen 
tak vzít”. Na všechno musí být doklad 
nebo smlouva.

Daň z příjmu 15%. Daň z příjmu společnosti 19% 
a při výplatě zisku společník platí ještě 
daň 15%.

Daň z příjmu se platí ze 
skutečných příjmů.

Daň z příjmů se platí 
z vyfakturovaných příjmů.

osoba samostatně výdělečně činná společnost s ručením omezeným



Jak o sobě dát světu vědět

Musíte dát světu vědět, že jste tady a nabízíte zákazníkům váš produkt nebo službu. Kdo nemá web, jako 
by nebyl. Nicméně není nutné utrácet na začátku za web majlant. Jak se bude jmenovat váš byznys víte, 
zjistěte si, zda je volná doména. Například na forpsi.cz. Pokud ano, je to dobrá zpráva. Kupte si doménu, 
přikupte webhosting, aby měl váš web „kde bydlet“ a mohla jste mít profesionální emailovou adresu 
s koncovkou vaší domény. Věřte, že mailová adresa beruška@seznam.cz neotvírá dveře do světa byznysu. 
Nejste si jistá, jak to všechno s webem zvládnete? Mrkněte třeba na petravymetalova.cz.

A jdeme na obsah webu, držela bych se pravidla „míň je víc“. Ať se v tom zákazník neztratí.

Co dát na web

• co prodáváte
• co váš produkt nebo služba řeší
• jak si to zákazník může koupit
• hodí se přihodit užitečné tipy 

a informace, třeba na blogu

Sociální sítě

Sociální sítě jsou skvělý nástroj marketingu, jen jich je čím dál víc. Nepanikařte, nemusíte být všude. 
Pamatujete, v minulém čísle časopisu My 50+ jsme psali byznysplán. Takže víte, kdo je váš zákazník, co 
ho baví a na jaké sociální síti se pohybuje. Můžete být na Facebooku, Instagramu, Linkedinu (víte také, 
že i Linkedin má své stories), Twitteru, nebo na Tik Toku - ano i my dříve narození můžeme být 
na Tik Toku a nemusíme tančit… i když můžeme, pokud je to naše parketa… Pozorujte, co lidé píší, 
přihlaste se do FB skupin, sledujte ty, co vás inspirují, komentujte a sbírejte nápady. A hlavně se nebojte. 
Mnohokrát jsem sdílela jeden příspěvek omylem dvakrát, fotku hlavou vzhůru, nebo post ve špatném 
rozměru a kupodivu stále žiju a Instagram mi ještě nikdo nevypnul.

• postujte (dávejte příspěvek), když máte co říct, postovat za každou cenu se nevyplatí, lidi to poznají
• udělejte si jednoduchý publikační kalendář – co třeba Later, základní verze je zdarma
• neprodávejte hned a v každém postu (příspěvku)
• buďte na těch sítích, kde je vám dobře, z vašich postů to bude zřejmé
• nebojte se vyzkoušet nové sítě, vaše důstojnost není ohrožena, naopak

• VÍTÁME VÁS NA NAŠEM 
WEBU – pozůstatek z webové 
prehistorie, weboví vítači už dnes 
nefrčí

• JSME MLADÝ DYNAMICKÝ 
TÝM – i kdyby vám bylo 90 let, 
zákazníkovi je to jedno, pokud 
nabízíte to, co potřebuje 
a dokážete to doručit

• SNAŽÍME SE POSKYTOVAT 
KVALITNÍ SLUŽBY – že se 
snažíte je fajn, ale kvalitní služby 
jsou samozřejmostí 

3 zabijáci na webu

http://seznam.cz


Nebuďte sami sobě právníkem

Pokud podepisujete smlouvu, ať nájemní, dodavatelskou, nebo třeba smlouvu s vaším společníkem, 
přimlouvám se, nestahovat si smlouvy z internetu a nebýt sám sobě právníkem. Smlouvy čtěte pečlivě, 
i ty části psané drobným písmem. A pokud vám někdo tvrdí, že musíte podepsat hned, dejte nohy 
na ramena.

Teď už jen otevřít váš bankovní účet pro podnikání, zaregistrovat se jako plátce daně z příjmu a zjistit, 
zda musíte platit sociální a zdravotní pojištění – užitečné informace najdete na luciekrausova.cz.

Snad jen poslední věc a základ podnikatelského úřadování máme za sebou. Zvažte, zda vaše podnikání 
potřebuje pojištění, je to náklad a na začátku podnikání obracíme každou korunu, ale přesto, pojištění 
bych nepodcenila.

Konec úřadu, vzhůru do byznysu

Na začátku podnikání jsme na všechno sami, obzvlášť 
na začátku malého podnikání. Jsou chvíle, kdy se 
v množství úkolů ztrácíme – „co teď a co potom a jde to 
všechno vůbec zvládnout? Hodí se pár praktických tipů:

• k velkým cílům po malých krocích - velký úkol si 
rozdělte na menší kroky a každý z nich dotáhněte;

• nezačínejte žádný úkol dvakrát, prostě začněte 
a dokončete to, jinak je to dost „votrava“;

• dejte si na splnění úkolu časový limit – nastavte si 
budíka, trochu toho tlaku unesete, a nebudete 
brouzdat jen tak po internetu; 

• řekněte si, co konkrétního bude výsledkem vaší 
práce, je rozdíl mezi „dělám“ a „udělám“, protože 
dělat můžete celý den a kde nic tu nic;

• dávejte si konkrétní cíle – „teď budu celé 
dopoledne dělat na svém byznysu“ nebo „dneska 
dopoledne naplánuju posty na sociální sítě na příští 
týden a napíšu článek na blog“ – konkrétní 
výsledek, dobrý pocit.

Přeju vám, ať vám jde podnikání od ruky a nezapomeňte 
po malých krocích k velkým cílům. A kdybyste přece jen 
měla obavy, zkuste napsat dopis vlastnímu strachu. Já už 
taky jeden napsala.
https://www.margaretakrizova.com/blog/napiste-dopis-
svymu-strachu-lekne-se

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.

https://luciekrausova.cz/
https://www.margaretakrizova.com/blog/napiste-dopis-svymu-strachu-lekne-se
https://my50plus.cz/https-my50plus-cz-koupit-6-2021-2/


KATAKLYZMA

je vlastně živelní pohroma. Velká a náhlá 
přírodní katastrofa nebo rozsáhlý přírodní děj 
spojený s velkými změnami v přírodním prostředí.
Kataklyzma je takového rozsahu, že bývá 
spojováno s obavami o osud lidstva
či s představami o jeho zániku. Nebo také 
s obavami o zánik všeho života na Zemi, jak už se 
několikrát za existenci naší planety stalo. 

Srážka zeměkoule s jiným nebeským tělesem, 
např. s velkou kometou či planetkou.
Globální termojaderná válka (třetí světová 
válka) spojená například s požárem zemské
atmosféry.
Zhroucení oceánského ekosystému Země
a narušení koloběhu látek v přírodě (zejména 
koloběhu kyslíku a vody) vlivem globálního 
znečištění.
Neočekávaný výbuch supernovy v blízkém  
kosmickém okolí Slunce.
Výbuch supervulkánu (park Yellowstone atd.) 
Útok vyspělé mimozemské civilizace 
na lidstvo. 

MARGINALIZACE

Jedná o formu sociální vyloučení (exkluze), jakým 
je proces vydělování jedinců i sociálních skupin 
ze společnosti. Ten vede k tomu, že se někteří lidé 
v důsledku nepříznivé sociální situace nemají 
možnost zapojit do běžného života společnosti
a ocitají se izolovaní na jejím okraji. Tím vzniká 
kumulace dalších problémů jednotlivců a rozšiřují 
se negativní jevy ve společnosti.

Individuální marginalizace – charakterizována 
neúplným vstupem jedince do skupiny, která 
ho kompletně neakceptuje, a jeho odcizením 
z původní skupiny, která ho odmítá.

Skupinová marginalizace – vzniká v důsledku 
změn ve struktuře sociálních skupin, vytváření 
nových skupin v ekonomice a politice, 
a potlačování skupin existujících.

Cizí slova
Svět kolem nás je plný nejen nových věcí, ale také  
nových slov. Mladší ročníky mají svůj specifický 
slovník, kterému je někdy těžké rozumět. 
Ale i v novinách a jiných tištěných médiích narážíme 
na výrazy, jejichž význam mnohdy neznáme nebo jen 
vzdáleně tušíme. A protože i v našich článcích se 
někdy takové výrazy najdou, ty nejneobvyklejší 
vybereme a podrobněji vysvětlíme. Tentokrát jsme 
vybrali tyto dva.

Mezi spouštěče kataklyzmatu se řadí například: 

Základním znakem sociálního vyloučení je to, že 
má více dimenzí, které se vzájemně doplňují 
a působí na sebe navzájem. Nemusí však být 
zastoupeny všechny najednou.

Rozlišují se dva typy marginalizace:

Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kataklyzma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marginalizace


VINOBRANÍ
Slavnost sklizně vinné révy.
Vinobraní se pořádá na podzim, 
při sklizni révy ve všech větších 
městech s vinařskou tradicí. 
Akce je většinou spojena 
s kulturním programem, 
hudebními vystoupeními, 
degustacemi vína a burčáku. 



V dřívějších dobách majitelé vinic 
dbali na to, aby hrozny byly sklizeny 
na samém vrcholu zralosti. Aby tak 

i víno bylo co nejkvalitnější. Podle 
odrůdového složení v těch kterých 

regionech či vinicích bylo nutno 
provést sklizeň třeba během několik 

málo dní. A tyto dny se vždy 
proměňovaly v doslovně slavnostní.

Vinaři si najali dělníky, nastrojili 
a čistě vyhřebelcovali koně, zapřáhli 

vozy s káděmi na hrozny. Na cestách 
od vinic ke sklepům v těch dnech 

panoval čilý ruch. Jako první 
vstupoval do vinice hospodář 

a hospodyně, kteří vybrali a uřízli 
několik tažňů s hrozny a ty zavěsili 

v lisovně ke stropu, kde byly až 
do Vánoc.

Vinobraní je nejdůležitějším obdobím 
a celoročním vyvrcholením vinařovy 

práce 
ve vinohradě. V našich zeměpisných 

šířkách bývá od září do listopadu. 
Vinařova hlavní pozornost a pracovní 

činnost se přesunuje z vinice 
do sklepa, kde dochází k přeměně 

hroznů na víno.



Vinobraní bylo odpradávna 
spojeno s oslavami 
a nespoutaným veselím. Vše 
probíhalo na počest úrody 
a plodnosti. Slavnosti vína 
byly za dob českého království 
výsadou především zámožných 
obyvatel. Současná podoba 
vinobraní se začala objevovat 
až v poválečné éře. 
Nejznámější vinobraní se 
konají, jak jinak, než na 
Moravě, kam neodmyslitelně 
patří například Znojemské 
historické vinobraní 
a Pálavské vinobraní.



Žernosecké vinobraní 202124. - 25.9.

https://www.velke-zernoseky.cz

Mělnické vinobraní 202117. - 19.9.

h4ps://www.vinobranimelnik.cz

h4ps://palavske-vinobrani.cz/program

Pálavské vinobraní

Kunratické vinobraní

http://www.kunratickevinobrani.cz

17. - 19.9.

Velkopavlovické vinobraní 202117. - 18.9.

h4ps://www.velke-pavlovice.cz/velkopavlovicke-vinobrani-2021

10. - 12.9.

h4ps://www.vinobraninakacine.cz

Vinobraní a dožínky 
na zámku Kačina

11.9.

Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý 
zářijový víkend. Na milovníky vybraných 
kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury 
čekají tři dny bujarého veselí s rozmanitým 
programem.

Znovuobnovená tradice dožínek a vinobraní 
na zámku Kačina. Čekají vás česká i moravská vína, 
lokální kuchyně a regionální výrobky. To vše 
za poslechu hudby na dvou pódiích.

Cimbálová muzika, zajímavé kapely, soutěže 
nebo program a koutek pro děti... a to vše doplněno 
skvělým vínem a gastronomickými pochoutkami.

Místní vinařská slavnost láká návštěvníky nejen 
na ochutnávku vín a burčáku, ale také na zajímavý 
doprovodný program odvíjející se v duchu lidových 
tradic...

Tři dny plné živé muziky na třech scénách, pouličního 
umění, dětských divadel a workshopů, historického 
průvodu, ohňostroje, oblíbeného degustačního dvora, 
řemeslných stánků, foodtrucků s delikatesami i atrakcemi 
v neplacené zóně.

Smokie & Suzi Quatro & Tina Turner revival, 
Ewa Farna Tribute, Divadlo v Pytli, historická 
hudba a spousta dobrého jídla a pití. To vše 
a mnohem víc zabalené do dvou dnů skvělé zábavy.



Jak si správně vychutnat víno?
Poslechněte si, co na to říká
Vladimír Menšík v českém filmu 
z roku 1976 Bouřlivé víno.

POSLECHNOUT SI

https://www.youtube.com/watch?v=OkguDBIksH4


na co v září 
do kina?

Kariéra učitelky Emi se ocitne 
v ohrožení, když se na internetu objeví 
video, v němž se oddává sexu se svým 
manželem. Nenápadná třicátnice je 
proto postavená před rodiče svých žáků, 
kteří mají rozhodnout o jejím setrvání 
v učitelském sboru na prestižní střední 
škole. Nekonvenční, satirický film 
režiséra Radua Judeho přináší humorný 
a dráždivý pohled na současnou 
pokrytectvím nasáklou společnost 
libující si v předsudcích a ponížení.

V kinech od: 2.9.2021

Smolný pich aneb 
Pitomý porno

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=OWP2-wdbZeY&t=36s


James Bond, agent 007, skončil aktivní 
službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. 
Klid však nemá dlouhého trvání –
objeví se totiž jeho starý přítel 
Felix Leiter ze CIA a požádá ho 
o pomoc. Mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se 
na začátku zdálo. Bond se během 
vyšetřování dostane na stopu 
nevyzpytatelného zločince, který 
disponuje nebezpečnou a velmi 
ničivou novou technologií.

V kinech od: 30.9.2021

Není čas zemřít

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr 
Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. 
Celý život byl vyhlášeným lékařem 
nemocnice a nyní se těší na zasloužený 
odpočinek. Ještě víc se však těší jeho 
rodina – manželka Olga (Zuzana 
Kronerová), která se už nemůže dočkat 
až o něj bude pečovat, stejně tak jako 
jeho dcera Zuzana, jejíž manželství 
s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno 
rozpadlo. Jenže Zdeněk není tak 
dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké 
tajemství. Už téměř 40 let 
udržuje milenecký poměr s ortopedkou 
Danou (Ivana Chýlková). A Dana 
samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk 
teď bude mít konečně víc času. 
Na Zdeňka tak čekají pěkně horké 
chvilky a rozhodně ne bezstarostná 
pohoda, kterou si plánoval...

Zbožňovaný
V kinech od: 23.9.2021

ZBOŽŇOVANÝ

TRAILER

TRAILER
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https://www.youtube.com/watch?v=OWP2-wdbZeY&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Gafk2X1AamE&t=1s
https://www.totalfilm.cz/category/cesky-film-2/


AMONIT
ROHY AMÓNNOVY



Jméno amonit inspirovala spirální podoba 
fosilizovaných schránek, jež do jisté míry 
připomíná hustě vinuté beraní rohy.
Gaius Plinius Secundus, známý též jako
Plinius Maior, římský válečník, filosof 
a  autor nejvýznamnější 37 svazkové 
přírodovědné encyklopedie starého 
Říma, Naturalis historia, nazval tyto 
zkameněliny ammonis cornua (rohy 
Ammónovy), neboť tento egyptský bůh byl 
zpravidla zpodobován s beraními rohy.  
Zdroj: Wikipedie.

Architekti, z jeho tvarů čerpají inspiraci 
pro své stavby, schodiště, výzdobu budov 
vně i uvnitř.

Amonit je fosilní zkamenělina - Charakteristická je 
pro něj zavinutá schránka z uhličitanu vápenatého

ve formě aragonitu.

Nekonečno, spirála života, hadí kameny, beraní rohy. 
To vše vám připomíná amonit.  Představa, že mezi 

vaším a jeho životem panuje pouhých 
409 až 66 miliónů let, je až tajemně lechtivá. Držíte ho 

v ruce a možná si řeknete, jak se mu tenkrát žilo. 
Co způsobilo, že jako druh vyhynul.
Co nám jeho nynější nálezy ukazují.

Vědcům mnohé. Z jeho těla vyčtou stáří, čím se živil, 
koho živil pro změnu on. Jak a čím se pohyboval a kde 

se mu dařilo, ve kterém pravěkém oceánu a moři byl 
doma.

Ezoterici, ti mají jasno. Jiný, tak výstižný, symbol 
nekonečna by jste v přírodě sotva pohledali.

Nejvíce baví děti. Ty jej okamžitě zařadí mezi, dnes tak 
oblíbené, dinosaury.

Země kdysi hostila více než 
10 000 druhů těchto 

starověkých mořských 
predátorů. Jak žili a kdy 

zmizeli?
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Odkud pochází?
S chapadly podobnými chobotnicím, 
vyčnívajícím z jejich výrazných 
vícekomorových skořápek, patřili kdysi 
vyhynulí mořští predátoři, známí jako amoniti, 
mezi nejúspěšnější a nejrozmanitější zvířata 
na Zemi. Vědci identifikovali více 
než 10 000 druhů ze zkamenělin nalezených 
téměř všude na planetě, kde kdysi existovaly 
oceány. Od Velkých plání Severní Ameriky 
až po úpatí Himálaje a ledovce Antarktidy.

Na základě fosilních nálezů měli amoniti širokou škálu 
velikostí a tvarů, od menších než 2 cm až po šířku více 
než 2,5 m.  Někteří amoniti měli skořápky rovné 
a dlouhé, ale většina ji měla ve tvaru šroubovice. Stočené 
skořápky byly lemované postupně většími komorami, 
oddělenými tenkými stěnami zvanými septa. Stěny 
oddělující každou komoru pomáhaly chránit skořápku 
před rozdrcením. Tenká trubkovitá struktura, nazývaná 
sifunka, čerpala vzduch skrz vnitřní komory skořápky, 
což podle vědců pomohlo zajistit vztlak a pohyb amonitů 
vodou. Jak živočich stárnul, neustále mu dorůstal nový 
skořápkový materiál. Jejich těla vždy zůstávala ve vnější 
komoře. 

Jak se amoniti vyvíjeli během mezozoické éry, před 252 
až 66 miliony let, jejich skořepinové struktury se 
zmenšovaly, byly pevněji stočené a složitější. Rané druhy 
amonitů měly na skořápkách vyrýsované jednoduché 
linie, zatímco linie u druhů z období křídy 
(před 145 až 66 miliony let) už vytvářely složité vzory. 
Éra amonitů skončila před 66 miliony let, během poslední 
události hromadného vyhynutí planety. V posledních 
dnech křídy narazil na Zemi asteroid široký 12 km a zabil 
více než tři čtvrtiny všech druhů žijících na planetě. 
Někteří vědci předpokládají, že amoniti nemohli přežít
následky této pohromy především kvůli náhlému poklesu 
jejich hlavního zdroje potravy - mořského planktonu. Amoniti vykazují obrovský rozsah 

velikostí. Například pozdně jurské 
nanokardiocery jsou velmi malé; 
dospělí jedinci mají zřídka průměr 
více než 20 mm. Na druhém konci 
byly objeveni velikáni jako například 
Parapuzosia seppenradensis z pozdní 
křídy. Ten  má průměr 1,95 m. Byl 
nalezen v Německu v roce 1895. 
Pokud by byl kompletní, měl by tento 
vzorek průměr asi 2,55 m.
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Zdroj: www.na3onalgeographic.com , www.bgs.ac.uk

Amoniti během své dlouhé historie přežili tři hromadná 
vyhynutí - nejvíce pozoruhodné je vyhynutí v Permu, což 
je globální oteplování způsobené sopečnou činností asi 
před 252 miliony let, které zabilo 96 procent mořských 
druhů planety. Přeživší druhy se v milionech let, které 
následovaly, diverzifikovali. Druhé vyhynutí nastalo asi 
před 66 miliony let, kdy byli zcela zničeni stejnou 
kataklyzmou, která si vyžádala také vyhubení 
suchozemských  dinosaurů.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautilus_Palau.JPG
https://www.nationalgeographic.com/animals/facts/ammonites
https://www.bgs.ac.uk/discovering-geology/fossils-and-geological-time/ammonites/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautilus_Palau.JPG


Pro nás šperkaře jsou velkou výzvou? 
Dva úhly pohledu. 
Šperk s vtipem a nadsázkou. 
„ Miláčku, chceš mi říct, že jsem tvá roztomilá 
fosilka“.  
„ Drahý, považuješ mne za zkamenělinu“? 
Co vám je bližší?

Bavím se. Nad žádným jiným šperkem jsem se 
za ty roky, co jej máme v nabídce, tolik nezasmála. 
Žádný jiný materiál nezískal tolik roztomilých 
komentářů a údivu z čeho, všeho, se dá vyrobit 
šperk. Doprovází nás i na přehlídkových molech 
a vtipně zdobí sportovní i klasické módní kousky.
Otázky typu: „To jako byl fakt živý?“
nebo  „Z čeho jste to vyřezali?“ slýchám v našem 

obchůdku často. Trpělivě odpovídám a šířím 
povědomí o zkamenělině, s tak krásným tvarem 
a zemitými barvami.

To ráno dávalo znát, že bude další z horkých 
až tropických dnů. Naštěstí silné zdi zámku Hrubá 
Skála* zaručovaly prostory alespoň k přežití. 
Po nádvoří se začali trousit první turisté, aby z věže 
zámku potěšili svůj zrak vyhlídkou na skalní 
město, vyhaslou sopku Kozákov a dominantu 
Českého ráje - zříceninu hradu Trosky.
Pro mne byl čas uvařit si dopolední kávu, přeleštit 
vitríny a čekat až návštěvník zavadí okem o nápis 
nad vchodem „ Zámecká brusírna“. Pak posadí své ratolesti u vchodu do obchůdku

za historický brus na kameny. 
„Určitě, bruste. Vyzkoušejte si řemeslo, 
co má ve zdejším kraji po celá staletí 
tradici,“ doplňuji svou pobídku k práci. 
Děti se chopí kliky, točí a už je slyšet 
typický zvuk obrušovaných kamenů.
„Odchází,“ povzdechnu si, „komu by 

se v takovém teple chtělo něco zkoušet, 
nebo kupovat. Ti utíkají k vodě.“
Sedím za pultem, až hlasitý pozdrav mě 
probere z myšlenek kdo ví o čem.
„Dobrý den, jmenuji se Lukáš a jsem 
palentolog.“ Takové pozdravení 
nezažíváte každý den.
„Podívejme se,“ reaguji a prohlížím si 
černovlasého chlapce, tak 10 let 
starého. Než za ním stačila doběhnout 
maminka, už vím, že jsou z Prahy, 

Šperkařská výzva

*EA Zámecký hotel hrubá Skála – obchod na II. nádvoří (pozn. autora) 



Přívěsek z amonitu z dílny Šperky STEFANY®



že zná všechny kameny, ale nejvíc ho baví 
zkameněliny. To, že tu ve vitríně máme docela 
pěkné kousky a šperky z nich, teda vidí poprvé. 
„Musím uznat, že jsi šikovný. To ani dospělí 
mnohdy neví, co je to za kameny,“ chválím kluka. 
„Aby neznal,“ říká ve dveřích krásná vysoká 
blondýnka. 
„Maminka pracuje na přírodovědecké fakultě a já 
tam za ní často chodím,“ řekne hošík. Teď už mám 
jasno.
Ani nevnímám, čas, po který jsme spolu 
diskutovali o kamenech a nalezištích. Najednou mi 
nevadí, že návštěvníci nechodí, že si mohu 
přítomnost milého společníka naplno užít. Jeho 
znalosti zdaleka převyšovaly jeho věk. V jeho 
očích bylo vidět skutečné nadšení a zájem.
Pak položil otázku on mě. „Víte, jak se pozná, 
kolik roků bylo těm amonitům, co tu máte 
vystavené?“ Dostal mě. Kroutím hlavou, že ne. 
„To skutečně nevím.“ 
„To je přeci jednoduché.“ Vzal do rukou jednoho 
zakrouceného fešáka a začal počítat komůrky. Bylo 
mu 65 let, každý rok vytvořil novou, do které si 
přelezl.
A tak jsme tam spolu počítali amonití komůrky 

a mně bylo najednou krásně. Krásně z toho, že 
jsem potkala kolegu, člověka, s tak hlubokým 
zájmem o kameny a přírodu, a on, ač mladý, mě 
něco nového naučil.
Zkuste hádat, co jsem to parné odpoledne 
v krámku asi tak dělala?

Dnes, když už vím, jak to ti amoniti mají, učím 
malé i velké poznávat minerály, i ty zkameněliny. 
Učím je lásce k nim a společně počítáme u nás 
v krámku, i v brusičské dílně, kolik jim to bylo 
roků. Přijďte se podívat, ráda to naučím i vás.

Můžete je využít, když se potřebujete dostat do minulosti, pátrat po příčinách svých 
obtíží.
Svým tvarem symbolizují stáčení se do vlastního nitra, k hluboce uloženým emocím, 
snům i traumatům. S pomocí amonitů prozkoumáte všechna zákoutí mysli. Pro jeho 
mytologickou příbuznost s hady mu někteří přisuzují také věštecké schopnosti.

Ezoterika:

Text: Štěpánka Kurfiřtová, majitelka
Šperky STEFANY®, www.stefany-sperky.cz

Foto: Marcel Vaněk, Simona Boorová
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Anglická 
venkovská 

zahrada



Photographs: © Country Life Picture Library, from Gertrude Jekyll and the Country House Garden by Judith B. Tankard, Rizzoli New York, 2011

Gertrude Jekyllová
Významná britská zahradní architektka 
a spisovatelka.
Žila na přelomu 19. a 20. století.
Je autorkou více než 400 zahrad, jak 
ve Velké Británii, tak i v Evropě a USA. 
Gertrude Jekyllová aktivně přispívala 
více než tisícovkou článků do časopisů, 
jako je Country Life, The Garden
a napsala více jak 15 knih. Patří 
k osobám s největším vlivem 
v zahradním designu mezi anglickými 
a americkými nadšenci zahradnictví.

Pojďte se s námi přenést do starodávné Anglie 
a jejích nádherných parků. Zapomeňte na chvíli 
na typickou českou zahradu, kdy je výsadba často 
po obvodu a uprostřed najdeme trávník. 
V anglické zahradě něco takového nenajdete. Jako 
obrubu okrasných i zeleninových záhonů zde 
najdeme nízké živé plůtky. Užitkové části zahrady 
neslouží pouze k užitku, ale i k okrase. Nechte se 
unášet zdánlivou nahodilostí jednotlivých prvků, 
které spolu dokonale ladí v neuvěřitelné harmonii. 
Anglické zahrady ve venkovském stylu jsou tak 
neuvěřitelně romantické.



Nejznámější knihou Gertrudy Jekyllové je 
beze sporu kniha Colour Schemes for the
Flower Garden (1908, česky „Barvy 
v květinové zahradě“)
Jak píše, celý život se zabývala hledáním té 
nejvhodnější kombinace rostlin, kterými lze 
dosáhnout co nejlepšího efektu po celý rok. 
Přišla zde se zajímavým a efektním řešením 
výsadby cibulovin pod vysoké listnaté 
porosty nebo jejich zapojením do parkové 
výsadby a do trávníku. Zabývá se zde také 
opomíjeným použitím kapradin, 
vřesovištních rostlin a kombinacemi 
vhodnými pro divokou zahradu. 

Gertrude Jekyll's Colour
Schemes for the Flower
Garden,
Gertrude Jekyll,

Spolu s některými dalšími autory předbíhá dobu způsobem výsadby u návrhů úprav "divoké zahrady". 
Rozebírá květinové záhony pro jednotlivá období i jejich obruby, a kompozici druhů pro různé účely. 
Zabývá se efekty vzhledu dřevin v zimě, zejména působením barvy kůry kmene a větví, jak 
u jednotlivých dřevin, tak ve skupinách, mladých či starých, pravidelně nebo nepravidelně nebo vůbec 
neřezaných nebo řezaných. Na více místech se soutředí na poetiku kompozice, ale také barevně 
vyladěné zahrady, jako je "Bílá zahrada" nebo "Modrá zahrada“, které však, jako zkušený zahradní 
architekt a barevně cítící člověk, kritizuje. Pokouší se dosáhnout toho, aby prostor, sloužící praktickému 
účelu, byl rovněž krásný. V ovocném sadě preferuje výsadbu nejedlých druhů ovoce sloužících jako 
potrava výhradně ptákům. 
Neodmítá však ani pravidelné zahrady a doporučuje používání hrnkových květin a letniček, pro efekty 
vedoucí k zvýraznění barevnosti kompozice, a trvalek jako doplnění míst poškozených nebo odkvetlých 
rostlin. Vše pro dokonalost celku. 

„Láska k zahradničení je 
semenem, které 

po zasetí nikdy nezemře, 
ale roste k trvalému štěstí, 
které láska k zahradnictví 

přináší. “
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Z rustikálních zahrad ve venkovském 
anglickém stylu dýchá atmosféra inspirovaná 
volnou přírodou. Vyznačují se takzvanou 
řízenou neformálností a nahodilostí
a připomíná dobu starých šlechtických sídel 

na anglickém venkově. Za touto zdánlivou 
nahodilostí však stojí záměrné uspořádání 
a také dlouhá historie. Anglické zahrady se těší 
velké oblibě i mimo místo jejich původu.

Typickými prvky, které se objevují v anglických 
zahradách, jsou kamenné zídky, štěrkové 
nebo pískové pěšinky, nebo architektonické 
prvky jako jsou altánky. Patří sem ale také 
jezírka a stylový zahradní nábytek. Ten může být 
jak ze dřeva, tak i z jiných materiálů. Maličkosti, 
jako jsou romantické ubrusy, ubrousky a utěrky 
s květinovými či ovocnými motivy, sedáky 
na židle, lucerničky, lampiónky a další dekorace 
ještě více umocňují celkový dojem. Styl anglické 
zahrady se hodí jak ke starému stavení, tak 
i k modernímu domu.

Jméno britské zahradní architektky 
Gertrudy Jekyll nese také krásná keřová růže, 
kterou vyšlechtil David Austin v roce 1987. 
Je sytě růžově zbarvena. Zprvu vzpřímený keř, se 
později ohýbá do obloukovitých tvarů, které tvoří 
košatý keř. Roste velmi bujně 120 cm 
i 200 - 250cm . Má typickou a neodolatelnou vůni 
historických růží.

Růžový keř Gertrude Jekyll

Tato růže vyhrála cenu 
Jemese Masona v roce 

2002 a byla zvolena 
nejoblíbenější růží 

volbou diváků stanice 
BBC v roce 2006.

Pokud ji budeme tvarovat, můžeme ji 
pěstovat i jako menší popínavou růži. 
Kvete opakovaně celou sezónu. Tvoří 
nejprve menší poupata, která po rozvinutí 
vytvoří větší květ. Doporučuje se vysadit 
do skupin po 2-3 kusech. Pro vysoký 
obsah růžového oleje je tato růže 
používána v parfumerii.

Foto IG: unique_garden_ideas
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Asymetrie
Využijte všech nedokonalostí, které 
zahrada má. Cestička nemusí jít 
prostředkem zahrady mezi záhony, může 
se kroutit kolem skalky. Plochy trávníku 
nemusí být stejné a také tvary mohou mít 
různé. Část zahrady může připomínat 
park, zatímco zbytek bude pokrývat jen 
trávník. 

Lavičky
Rozhodně vynechte plastový nábytek. 
Krásná opršelá dřevěná lavička mezi keři 
bude tím pravým místem pro letní 
lenošení. Nebo zkuste starou kovovou 
židli vedle staroanglické růže.

Dlažba
Dlážděte různě velkými a zaoblenými kameny, 

doplňujte je o cihly. Cestička v anglickém 
lesoparku není rovná, ani být nemá. Udělejte 
z nedokonalosti přednost. Budete sice muset 

dávat pozor, kam šlapete, ale vizuální efekt bude 
skvělý.

Živé ploty
Jednotlivé části zahrady oddělte živými ploty 
nebo si k obyčejnému plotu vysaďte 
popínavé rostliny. V anglickém parku by 
mělo být co nejvíce přírody, pokud chcete 
zeď, ať je kamenná nebo z přiznaných cihel.

Ošuntělost
Že už nátěr na lavičce popraskal 
nebo vyblednul? Nevadí. Patina 
se k anglickému stylu hodí. 
Koneckonců chcete přivolávat 
staré časy a ty se zbrusu novou 
skládací židlí z kovu nebo plastu 
opravdu nepřivábíte.

Vodní plochy
Pokud máte prostor, určitě si vytvořte 
jezírko nebo si kupte vyrobenou nádrž, 
která bude po zapuštění do země malé 
jezírko suplovat. Udržovat jezírko sice 
trochu práce dá, ale výsledný efekt stojí 
za to.

Trávník
Nezdá se to, ale je to práce. Aby byl 

perfektní, musíte ho pravidelně udržovat. 
Trávník je potřeba sekat i zavlažovat. 

A mějte nadvládu nad jetelem a dalšími 
plevely.

Inspirace venkovem
Anglické zahrady sice obdivujeme zejména u starých 
zámků a venkovských sídel, ale inspirace se dá najít 
i u malých stavení. Vytvořte si terasu se starým 
nábytkem, jako dekorace použijte letité kuchyňské
a zahradnické náčiní a uvidíte, jak příjemně se 

na zahradě budete cítit.

8 typických prvků 
anglických zahrad
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Typické jsou barevné, hustě vysázené květiny 
na doslova přetékajících záhonech, ovocné 
i okrasné tradiční dřeviny a také užitkové rostliny, 
které mohou ze zahrádky putovat rovnou 
do kuchyně. Květiny, působící až starodávným 
dojmem, naplno přes léto rozkvétají a při správné 
a nahodile uspořádané výsadbě mohou tvořit 
kaskádovitý porost. Tohoto dojmu dosáhneme, 
pokud vysadíme postupně zepředu plazivé 
rostlinky, za ně středně velké kvetoucí rostliny 
a nakonec třeba keře i stromky. Tím snadno 
docílíme plastického reliéfu terénu. Rostliny 
můžeme nechat samovolně vysemenit tak, aby 
doslova přerůstaly přes okraje záhonů a působily 
až téměř přehnaným dojmem.

Pravým skvostem v anglických zahradách jsou  
jsou malířská plátna trvalkových záhonů. 
Trvalky jsou vysazované tak, aby na sebe svým 
kvetením navazovaly. A tak by se nemělo stát, 
že by v sezóně na záhonu nastalo byť jen krátké 
období, kdy zde nepokvete nic. 

Při plánování a výsadbě je třeba vzít také 
do úvahy dobu květu jednotlivých rostlin, aby 
byla zahrada co nejdelší dobu krásně rozkvetlá. 
Mezi záhony by se pak měl nacházet perfektně 
udržovaný anglický trávník. Hodí se opakovat 
klíčové rostliny, aby se koncept zahrady propojil. 
Také je velmi pěkné, pokud necháme pnoucí 
rostliny volně se plazit po zídkách i konstrukcích.

V jednom záhonu zde tak můžeme najít kvetoucí 
rostliny spolu se zeleninou. Kromě okrasné 
funkce mají mnohdy také funkci ochrannou 
a podpůrnou. Rostliny vzájemně podporují 

v růstu anebo v ochraně před škůdci.

Dalším zajímavým 
prvkem anglických 

zahrad 
ve venkovském stylu 
je společné propojení 

užitkových 
a okrasných rostlin.
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OBJEDNAT

VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ 
ZA VÝHODNOU CENU

NA PŮL ROKU
(6 čísel)

354 Kč 289 Kč

AKCE platí do 20.září 2021

při objednávce zadejte kód: 

ZARI21

MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

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


Greenwashing je proces zprostředkování falešného dojmu nebo 
poskytování zavádějících informací o tom, jak jsou produkty dané
společnosti ekologické a šetrné k přírodě. Jedná se o nepodložená 

tvrzení, která mají mylně uvést spotřebitele v přesvědčení, že 
produkty společnosti jsou šetrné k životnímu prostředí.
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Termín GREENWASHING vznikl v šedesátých letech minulého století, kdy 
hotelový průmysl vymyslel jeden z nejvýraznějších příkladů greenwashingu. 
V té době začali do hotelových pokojů umísťovat oznámení s žádostí, aby 
hosté znovu použili své ručníky, z důvodu šetření životního prostředí. 
Skutečným důvodem však byly výhody ve formě nižších nákladů na praní.

Greenwashing je pokus těžit z rostoucí poptávky po výrobcích šetrných 
k životnímu prostředí. Ať už to znamená, že jsou zdravější, bez chemikálií, 
recyklovatelné nebo méně plýtvají přírodními zdroji.



PŘÍKLADY GREENWASHINGU

Plastový balíček obsahující nový sprchový závěs je označen jako „recyklovatelný“. Není jasné, zda 
je recyklovatelný obal nebo sprchový závěs. V každém případě je štítek klamný, pokud jakoukoli 
část obalu nebo jeho obsah, kromě drobných součástí, nelze recyklovat.

Plošný koberec je označen „o 50% více recyklovaného obsahu než dříve“. Výrobce zvýšil 
recyklovaný obsah ze 2% na 3%. Ačkoli je to technicky pravdivé, tato zpráva vyvolává mylný 
dojem, že koberec obsahuje značné množství recyklovaných vláken.

Odpadkový pytel je označen jako „recyklovatelný“. Odpadkové pytle se běžně neoddělují 
od ostatních odpadků na skládce nebo ve spalovně, takže je velmi nepravděpodobné, že by byly 
znovu použity k jakémukoli účelu. Tvrzení je klamné, protože uvádí přínos pro životní prostředí 
tam, kde žádný smysluplný přínos neexistuje.

Greenwashing využívá možnosti zaujmout cílovou 
skupinu zákazníků, která se chce zodpovědněji 
a ohleduplněji rozhodovat o produktech, které kupuje. 
A to hlavně ve snaze pomoci bojovat proti globálnímu 
znečištění nebo klimatická krizi. Způsob, jakým to 
společnosti dělají je, že u svých výrobků uvádí 
vágní tvrzení, díky kterému vyvolávají u spotřebitelů 
lepší pocit z nákupu, nehledě na vyšší cenu.

Pokud jde o etikety produktů, vlády neregulují 
výrazy jako „přírodní“, „zelený“ a „netoxický“. 
Ve skutečnosti neexistují žádná pravidla pro to, 

Tvrzení o environmentální výhodě by mělo 
specifikovat, zda se týká produktu, obalu nebo jen 
části výrobku nebo obalu.
Nemělo by nadhodnocovat (přímo nebo nepřímo) 
environmentální přínos a pokud výrobce, 
ve srovnání s konkurencí, poukazuje na výhodu, 
mělo by být toto tvrzení odůvodněno. 
Obal i reklama by měly vysvětlovat ekologická 
tvrzení jednoduchým jazykem a čitelným písmem. 

za jakých podmínek lze tato označení použít. 
Někdy společnosti ani neví (většinou se to 

týká menších firem), že ekologizují své 
spotřebitele. Mají nedostatku znalostí o tom, 

co udržitelnost ve skutečnosti znamená; 
nebo jejich „ekologické“ postupy mohou 

zahrnovat kompromisy, které jsou z 
dlouhodobého hlediska pro životní prostředí 

horší.

Ø V roce 2015 uvedlo 66% spotřebitelů, že 
jsou ochotni zaplatit více za udržitelné 
značky, oproti 55% v roce 2014 a 50% 

v roce 2013 (podle průzkumu společnosti 
Nielsen o udržitelnosti).

Ø Do roku 2019 uvedlo 73% světových    
spotřebitelů, že změnili by své spotřební návyky, 

aby snížili svůj dopad na životní prostředí.

Ø Důkazy jsou jasné: stále více lidí se vědomě 
snaží minimalizovat svůj dopad na životní 
prostředí nákupem udržitelných produktů.



V módě se velmi často uvádí slova jako 
„recyklované materiály“ nebo „udržitelná 
výroba“. Skutečná čísla nebo kvantifikovatelné 
cíle však chybí. Například to, jaké procento 
produktů je vyrobeno tímto způsobem nebo proč 
jsou jejich metody udržitelnější. 
Podobné to je, když značka propaguje používání 
„přírodních materiálů“. 

Zajímavým příkladem je bambus. Rychle roste 
a má vysokou schopnost regenerace, ale jeho 
přeměna na tkaninu může být komplikovaný 
proces. Bambusová „bavlna“ zahrnuje česání 
bambusových vláken a jejich spřádání na nitě, 
což je sice o něco dražší, ale ekologičtější proces; 
bambusové „hedvábí“ se naopak vyrábí vysoce 
intenzivním chemickým procesem. Výroba 
bambusového hedvábí může ohrozit jak dělníky 
ve výrobě, tak zároveň silně znečišťuje životní 
prostředí emisemi do ovzduší a odpadními 
vodami.

Jako udržitelný spotřebitel je důležité mít se 
na pozoru před klamnými slogany prakticky
ve všech odvětvích. Vrátíme se ještě k cestovnímu
ruchu, který byl prakticky jedním z prvních, který 
tuto problematiku odstartoval. Tak zvané zelené 
služby v rámci hotelů a cestovních společností 
bývají často zavádějícím termínem. 

Pokud hotel podnikne další kroky k uplatnění 
udržitelných postupů, jako jsou programy 
recyklace, ochrana vody, zavádění obnovitelných 
zdrojů energie a zapojení do místní komunity nebo 
ochrana biologické rozmanitosti, téměř vždy je 
uvede na svých webových stránkách. Podobně 
bude mít skutečně ekologický hotel zprávu 
o životním prostředí, která byla zpřístupněna 
veřejnosti.  Takže je snadné zjistit, zda skutečně 
dosáhla cílů, jako je snížení energie nebo plýtvání.

Proč věnovat pozornost greenwashingu? 
Je důležité, aby se společnosti staly odpovědnými 
za své činy..

Jelikož greenwashing získává mezi spotřebiteli 
větší povědomí, můžeme být svědky stále většího 
množství soudních sporů proti průmyslovým 
odvětvím, která spoléhají na falešná „ekologická“ 
tvrzení. Greenwashing je  formou klamavé 
reklamy a je tudíž považován za nezákonný.

Existuje mnoho společností, značek a produktů, 
které si skutečně uvědomují životní prostředí, 
a tato čísla rostou (a zatímco někteří říkají, že 
neexistuje nic takového jako skutečně udržitelný 
produkt, některé výrobky mají rozhodně menší 
dopad na životní prostředí než jiné). Mnoho 
velkých značek však nadále využívá spotřebitele 
pomocí trendových módních hesel a honosných 
marketingových rozpočtů.

Volkswagen
V roce 2015 americká Agentura pro ochranu 
životního prostředí zjistila, že Volkswagen 
podváděl při emisních testech pomocí speciálního 
zařízení v softwaru motoru. Díky němu auta 
vykazovala méně znečištění, než ve skutečnosti

způsobovala. Nejméně 482 000 naftových aut 
ve Spojených státech vypouštělo 40krát více 
toxických výparů, než udával zákonný limit.

V roce 2017 se Volkswagen přiznal ke třem 
trestným pochybením a souhlasil se zaplacením 
2,8 miliardy dolarů odškodného. Tato nechvalně 
známá událost nejenže znamenala jeden 
z největších skandálů v historii automobilového 
průmyslu, ale také pomohla přivést greenwashing
do centra pozornosti.



Bez většího dohledu nad balením a způsobem 
propagace zůstane greenwashing běžný a těžko 
rozpoznatelný. Pro lehčí rozpoznání uvádíme 
několik obecných strategií, které se dají použít. 
Když na ně budete při nakupování pamatovat, 
může vám to pomoci zjistit, kdo vlastně přispívá 
k ochraně životního prostředí a kdo se jen snaží 
vydělat peníze:

Při prohlížení webových stránek společnosti se 
nezastavujte pouze na domovské stránce. Podívejte 
se na jejich prohlášení o poslání nebo na stránku 
udržitelnosti (v dnešní době ji většina společností 
bude mít) a zjistěte, jaké informace tam sdílejí. 
Pokud tvrdí, že mají „etický dodavatelský 
řetězec“, uvedou také země, ze kterých dodávají? 
Nebo kolik platí pracovníkům v těchto zemích? 
Pokud tvrdí, že jsou společností „s nulovým 
odpadem“, sdílejí více informací o tom, kam 
posílají produkční odpad, pokud se nejedná 
o skládku. Společnosti nemusí mít na svých 
webových stránkách všechny podrobnosti o svých 
operacích, ale měly by alespoň poskytnout nějaký 
kontext, co vlastně znamenají jejich hlavní tvrzení.

Obvykle se také budu snažit zajistit, aby tyto 
stránky udržitelnosti byly aktuální. Pokud jsou 
všechny zprávy nebo údaje z doby před 10 lety, je 
to známka toho, že společnost nemusí 
přehodnocovat svoji environmentální strategii tak 
často, jak by měla.

Částečně to souvisí s prvním tipem, ale termíny jako 
zelený, ekologický a přírodní by měly být 
prozkoumány mimořádně pečlivě, protože jsou 
nedefinované, ale hodně se s nimi pohrává. 

Příklad greenwashingu: Oděvní společnost, která 
tvrdí, že používá „přírodní“ materiály, ale stříká 
pesticidy na veškerou svou bavlnu.

Produkty mohou být v jednom smyslu udržitelné 
(možná je možné je recyklovat), ale v jiném 
škodlivé (například lidé, kteří je vyrobili, nemusí 
být poctivě odměněni). Když tedy vybíráte produkt, 
podívejte se, jestli dokážete podívat na produkt
od začátku do konce a zvážit celou jeho životnost. 
Položte si otázku „Odkud tento produkt pochází 
a kam půjde, až s ním skončím?“ Odpověď vám 
může ukázat mnoho.

Příklad greenwashingu: Ovoce, které je organické, 
ale bylo pěstováno na odlesněné půdě v Amazonii.

Někdy uvidíte, jak společnosti dělají reklamu tím, 
že jejich produkty neobsahují chemické látky, 
které stejně nemohou legálně obsahovat. To není 
nutně mínus společnosti, ale rozhodně by to 
nemělo být považováno za plus. 

Příklad greenwashingu: Laky na nehty 
s označením „bez formaldehydu“ - podle zákona 
tuto chemickou složku nesmí obsahovat.

Jak rozpoznat greenwashing?

1. Přečtěte si drobný tisk.

2. Pozor na hlášky.

Příklad greenwashingu: Společnost tvrdí, že je 
„zcela bez odpadu“, ale neposkytuje další 
podrobnosti. Ukazuje se, že pouze obal jeho 
produktu je nulový odpad; jeho výrobní proces však 
ne.

3. Zvažte celý proces.

4. Nepodléhejte prvnímu dojmu.



Pohádkové spaní

Jako malé holky jsme často 
snily o bydlení na zámku. 

V dobách našeho dětství  
byly zámky a hrady jen 

na koukání. Na nohou 
klouzavé pantofle, 
proplouvaly jsme 

jednotlivými komnatami 
a říkaly si, jaké by to asi 

bylo tam spát? Zdají se na 
zámku strašidelné sny? 

Nebo naopak ty krásné? 
O princi na bílém koni? 

Dnes si svůj sen můžeme 
splnit. Aspoň částečně. 

Prince vám neslíbíme, ale 
věřte, že hýčkat vás budou 

jako opravdovou 
princeznu…  nebo spíš 

královnu.



Zámecké zdi Herálce se datují 
do 13. století, což znamená, že pamatují 
události staré víc jak 800 let. Zdejší panství 
krátce vlastnil Jindřich z Rožmberka, který 
jej v roce 1307 směnil s pražským 
biskupem Janem IV. z Dražic. Poté jej 
získali na více jak než půldruhé 
století Trčkové z Lípy, jeden 
z nejmocnějších rodů v Čechách. Od té 
doby se na zámku vystřídalo ještě několik 
majitelů z řad šlechticů. V roce 1945 byl 
zámek zkonfiskován a v roce 1948 přidělen 
národnímu podniku Československé 
textilní závody.
Od roku 1951 byla v zámku textilní škola.
Po roce 1958 byl objekt využíván zvláštní 
internátní školou. 
Od roku 2004 zámek vlastní manželé 
Kasperovi, kteří nechali zdevastovaný 
zámek kompletně opravit. Projekt rozsáhlé 
památkové a historické rekonstrukce začal

v roce 2009 a trval 2,5 roku, 
konkrétně do srpna 2011. 
Staronové dispozice 
s nejmodernějšími standardy 
vtisknuly zámku velkorysost 
otevřených prostor, obnovily 
luxus zámeckých pokojů 
a nádheru společenských 
prostor. Díky velmi citlivé 
rekonstrukci dodnes patří mezi 
historické památky.  Zároveň  
je luxusním boutique Hotelem 
& Spa by L’Occitane s pěti 
hvězdičkami, kde se můžete 
nechat patřičně hýčkat.

Boutique Hotel 
Chateau Herálec 



LUXURY DOUBLE ROOM
PÁNŮ Z ROUPOVA

STANDARD DOUBLE ROOM
POD MRAKEM

LUXURY DOUBLE ROOM
U TRNKOVÉHO KEŘE

V zámku na vás čekají pokoje 
nazvané dle obrazů starých mistrů 
ze sbírek Oblastní galerie Vysočina. 
Výjimečný galerijní koncept je 
výsledkem skvělé vzájemné 
spolupráce, díky které mohou 
návštěvníci zámeckého hotelu 
Chateau Herálec shlédnout 
velkoplošné instalace obrazů 
a jména jako Mánes, Honsa, 
Chittusi, Kosárek, Preisler a další 
jsou určitě zárukou uměleckého 
zážitku.

Kvalitě spánku se 
na zámku věnuje opravdu 
speciální pozornost. A tak 
když ulehnete ve své ložnici 
do obrovské postele, 
nestandardně velké 
200×220 cm na luxusní 
polštář vybraný na míru 
z pečlivě sestaveného 
PILLOW MENU, nebude 
se vám chtít vylézt ven.

Zámecký hotel je přívětivý nejen ke svým 
hostům z řad lidí, ale také k jejich psím 
kamarádům. Pejsci jsou v hotelu vítáni. 
Na uvítanou dostanou speciálně upečené 
pamlsky s tuňákem a ke spaní měkkou 
přikrývku. Prostě luxus pro všechny. 
Podívejte se na videopozvánku, kterou 
namluvili tito psí hosté J.

VIDEOPOZVÁNKA
pro vašeho psího

mazlíčka

https://www.chateauheralec.com/wp-content/uploads/2020/03/Lemi-CZ.mp4?_=1


Exkluzivní Wellness

Wellness ubytování na zámku může být plné pohybu, odpočinku, pobytu v kouzelném prostředí, 
skvělého jídla z místních surovin v zámecké restauraci. A navrch nezapomenutelný zážitek 
ze Spa by L’Occitane. Masáže jsou speciálně vymyšlené tak, aby si vaše tělo i mysl doslova hluboce 
vydechly. Odjedete jako znovuzrozeni. Chateau Herálec jako první hotel v České Republice získal 
licenci na provozování Spa L’OCCITANE. To vše díky vysokému standardu našich hotelových služeb, 
neobyčejné atmosféře zámku, filozofií relaxu a odpočinku ve spojení s kouzelnou přírodou Vysočiny.

Čeká zde na vás :
• Saunový svět
• Bazén pod klenbami
• Vířivka ve věži
• Silencárium
• Herbárium
• Masáže
• Fitness centrum
• Biosynchron
• Gymstick
• Sport a relax v parku
• Sport a relax v okolí

Vybírat můžete také 
z různých balíčků, které 
hotel pro své hosty nabízí. 
Ať už se necháte zlákat 
na gurmánské zážitky se 
speciálním degustačním 
menu, aktivním 
nebo naopak relaxačním 
wellness, pracovní nebo 
sportovní dovolenou, 
pro všechny případy je 
hotel připraven. 
Nejste ten typ na super 
luxusní dovolenou? 
Můžete přijet i na kolo 
nebo si vyberte balíček 
Únik z města nejen 
za špekáčkem - budete mít 
možnost se s námi zapojit 
do běžných prací na zámku 
a poznat venkovský 
způsob života. A opečený 
špekáček samozřejmě 
nebude chybět. 

Zdroj fotografií a informací: www.chateauheralec.com



Prapůvodní historie zámku sahá až do 13.století, kdy v osadě 
zvané Mcely tehdy osídlené Kelty, byly na místě dnešního 
zámku postavena tvrz zemanů. Pod vlivem různých válek tato 
tvrz postupně zanikla a později, po třicetileté válce, získal 
panství hrabě Jan Kryštov z Valdštejna. Vybudoval zde malý 
zámeček, který sloužil k loveckým účelům. Časem však 
zpustnul a musel být zbourán. Na jeho místě nová vrchnost -

Wessenberg-Ampringenové, nechali 
postavit jednoduchý klasicistní 
zámeček. Do podoby, jakou má dnes, 
jej později dostavěli hrabata 
Boos-Waldekové, kteří zámek získali 
jako součást dědictví. Jejich zásluhou 
došlo k rozšíření o dvě boční třípatrové 
věže, z nichž se dodnes zachovala 
pouze jedna.
Poslední majitelé byli z knížecího rodu 
Thurn-Taxisů. Zámek vlastnili až 
do roku 1948, kdy jim byl znárodněn. 
V roce 2001 objevila toto místo jeho 
současná majitelka a se svým 
manželem se pustili v roce 2004 
do náročné rekonstrukce. Díky nim se 
zde dnes skví nádherný Spa Hotel 
Chateau Mcely, který hýčká své 
návštěvníky s maximální péčí.

Lahůdky servírované v úžasných prostorách 
luxusní restaurace pro hosty připravuje kreativní 

tým pod taktovkou zkušeného šéfkuchaře Honzy 
Štěrby, který byl vyhlášen jedním z deseti 

nejlepších kuchařů Česka.

Chateau Mcely
Spa Hotel & Forest Retreat



Bar v designu zimní zahrady s průhledy 
do okolního parku - to je Pátio Bellavista.
Čekají vás nejen nádherné výhledy do okolí 
zámku, ale  také  opravdu netradiční Signature
koktejly s ingrediencemi ze zámecké zahrady, 
esenciálními oleji, vlastními sirupy a navíc 
obohacené o produkty z kolekce MCELY 
BOUQUET.

Na zámku najdete 24 pokojů, z nich každý je originální a jeden 
hezčí než druhý. Co třeba noc v Apartmá princezny Nely?  Nebo 
byste daly přednost raději Apartmánu Legenda?

Pokud chcete hýkat kromě své duše a chuťových pohárků 
také své tělo, potom určitě zavítejte do místních Lázní 
MCELY BOUQUET SPA. Jsou zasvěcené přírodní místně 
inspirované bylinné aromaterapii a přináší hluboké 
uvolnění od napětí a regeneraci vašeho těla.

Máte ráda jógu nebo uvažujete, že ji 
začnete praktikovat? Nechte se inspirovat, 
nalaďte se na tu správnou vlnu a zacvičte 
si s lektorkami Chateau Mcely na pozadí 

světlého elegantního designu Zlatého sálu 
a uprostřed anglického parku a okolní 

přírody Svatojiřského lesa. 

VIDEO

Zdroj fotografií a informací: www.chateaumcely.cz

https://www.youtube.com/watch?v=4MbWVa0XXRE


PROVONĚNÝ DOMOV



S pocitem příjemného domova se pojí nejenom jeho vybavení, velikost, teplo, světlo a samozřejmě 
přítomnost milovaných lidí či mazlíčků, ale často také jeho vůně. Někdy si dokonce díky vůním 

vybavujeme různá místa nebo situace. K vytvoření takové voňavé atmosféry máme několik 
možností. Podívejme se na některé z nich.

1. Vonné svíčky
V nabídce jsou buď svíčky čajové nebo 
svíčky ve skle. Hitem posledních let jsou 
vonné svíčky s dřevěným knotem. Ten při 
hoření vydává příjemně praskající zvuk a 
ještě více navozuje atmosféru hořícího ohně. 
Kvalitní svíčky ve skle nejsou levnou 
záležitostí a tak pokud si nejste jisté výběrem 
vůně, můžete si koupit votivní svíčku. Je 
jakýmsi menším vzorkem větší svíčky 
ve skle. Vy si tak můžete vyzkoušet více 
variant vůní a potom se rozhodnout pro tu 
pravou. Votivní svíčky nabízí například 
značka Woodwick nebo Yankee Candle.

2. Aroma difuzéry
Bambusové tyčinky v ozdobné lahvi nebo 
váze pomalu rozšiřují vůni do každého koutu 
místnosti. Jsou ideální ke stálému provonění 
prostor na několik měsíců. Po vypotřebování 
lze samostatně dokoupit náhradní náplň se 
stejnou nebo jinou vůni. Nádobu aroma 
difuzéru pak stačí vypláchnout teplou vodou 
a vložit nové tyčinky.

3. Elektrické aroma difuzéry
Tyto přístroje na principu ultrazvuku, který 
dokáže rozkmitat vodu uvnitř difuzéru tak, že 
dochází k rychlé reakci molekul vody.
Ty pak na sebe navážou vonný olej a následně 
stoupají z aroma difuzéru ven v podobě 
studené páry. Pomocí difuzéru můžete nejen 
provonět svůj byt, ale dá se využít 
i k terapeutickým účelům.

4. Katalycké lampy
Katalytická oxidace je chemická reakce při níž 
dochází k tzv. hoření bez plamene. Základem 
katalytické lampy je kahan vyrobený z porézní 
keramiky ke kterému je bavlněným knotem 
přiváděna hořlavá náplň. Po zapálení se 
porézní kámen (katalyzátor) rozpálí na teplotu 
přibližně 500 °C a po uplynutí 2 až 3 minut 
hoření se plamen sfoukne a začne katalytická 
reakce. Náplň při katalytické reakci oxiduje 
za přítomnosti vzduchu a dochází k uvolňování 
molekul, které zároveň v ovzduší neutralizují 
nežádoucí pachy a bakterie.

Vonná svíčka yankee 
candle elevation
amber & acorn
hranatá velká, 2 knoty
Aroma hnědých 
dubových listů a zlaté 
ambry dodávají robustní 
vůni pačuli a měkkých 
dřevitýách tónů dotek 
kořeněné hřejivosti
Cena: 849 Kčwww.yankeesvicky.cz

Maison Berger Paris – vonná svíčka 
Lolita Lempicka

Vzrušující ženská vůně 
naplněná láskou a něhou, 
která je křehká, ale 
otevírá brány těm 
nejkrásnějším citům i 
snům. Okouzlí vás 
akordy jasmínu i 
dechberoucí vůně 
šťavnaté třešně.
Cena: 1 459 Kč
www.svetbytovychvuni.cz

https://www.yankeesvicky.cz/vonna-svicka-yankee-candle-elevation-amber-a-acorn-hranata-velka-2-knoty.html
https://www.svetbytovychvuni.cz/maison-berger-paris-svicka-lolita-lempicka-cerna/


Katalytická lampa italské 
značky Locherber Milano 

ze silnostěnného skla 
s masivní bronzovou 

korunkou, která se svou 
velikostí a objemem 

500 ml hodí 
do prostorných interiérů.

Cena: 1 959 Kč

www.svetbytovychvuni.cz

Urban Senses Voiles Ganja

Luxusní varianta aroma difuzéru v krásném moderním 
designu. Vůně se z aroma difuzéru uvolňuje postupně 

pomocí vložených tyčinek. Čím větší počet tyčinek 
do nádobky ponoříte, tím silněji bude vonná esence 

cítit v místnosti. Intenzitu vůně ve vašem interiéru 
také můžete zvýšit občasným otáčením namočených 

tyčinek.
Cena: 3 580 Kč 
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Hütermann Y01 
ultrazvukový aroma 

difuzér

Vylaďte svůj domov 
do atmosféry pohody
a klidu pomocí 
ultrazvukového 
difuzéru. Tento přístroj 
přemění vodu 
na jemnou vodní páru. 
Přidáte-li do vody pár 
kapek esenciálního 
oleje, aroma difuzér je 
působením ultrazvuku 
rozloží na jemné 
mikročástice, které 
provoní váš byt.
Cena: 228 Kč
www.aroma-jenprotebe.cz

Stačí pár kapek přírodního 
esenciálního oleje a pobyt doma či 

v kanceláři je rázem mnohem 
příjemnější. Designový aroma 
difuzér ETA Ariase postará o 

všudypřítomnou vůni a optimální 
vlhkost vzduchu, a navíc poslouží 

i jako originální dekorace.
Cena: 999 Kč 

Aroma difuzér ETA 
Aria
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Maison Berger Paris - Katalytická lampa 
Resonance paprika

Inspirací její geometrie 
byl tvar diamantu se 
zaoblenými hranami, který 
symbolizuje život, sdílení 
a harmonii.
Lampa Resonance Paprika 
zachycuje živou, 
elementární energii, její 
tmavě červená barva 
symbolizuje první ze sedmi 
čaker, které se též říká 
"kořenová čakra" nebo 
"Muladhara".
Cena: 1 379 Kč

Locherber Milano – katalytická lampa, 500 ml

www.homedesignshop.cz

Farfalla aroma difuzér 
green forest

Difuzér s revitalizující vůní 
lesa, citronu a čerstvé máty. 
Osvěží, podpoří pozitivní 
náladu a pročistí vzduch.
Cena: 739 Kč
www.biooo.cz

https://www.svetbytovychvuni.cz/locherber-milano---katalyticka-lampa--500-ml/
https://www.notino.cz/ladenac/urban-senses-voiles-ganja-aroma-difuzer-s-naplni/p-16042333/?gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6BzOfBWzEDC9xkPuGZevBmrIOcsAoyeARHJyUrKSoLOR1F4oj8QOABoCgY0QAvD_BwE
https://www.aroma-jenprotebe.cz/hutermann-y01-aroma-difuzer-130ml-tmave-drevo-ultrazvukovy--usb/
https://eshop.eta.cz/aroma-difuzer-eta-aria-4634-90000-hnedy-drevo-eta463490000/p557215/
https://www.homedesignshop.cz/katalyticke-lampy-3/lampa-resonance-transparentni-paprika/?gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6Af_YbbTcWGHVucxk4AduUWVj0XXjt1_QhTtMreoL8KfOXUjoBJrCxoCwvUQAvD_BwE
https://www.biooo.cz/aroma_difuzer_greenforest_farfalla-p-20357.html?gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6EL1YxPhRdW3YzA-PyOkYCrAXTZU0Gfj8f-4GcfthMV4rluWF1uU7BoCd3IQAvD_BwE


Módní koktejl 
pro podzim
Léto už je na odchodu a my pomalu začneme 
připravovat šatník na chladné a deštivé 
podzimní období. Vybrali jsme vás pár 
zajímavých tipů pro toto období 
z přehlídkových mol.



Pletené modely se objevují v podobě 
mohutných a nadměrných svetrů. V měkkých 

pohodlných pletených šatech vám bude 
příjemně teplo. Pokud jste vášnivá pletařka, 

teď je ta správná doba pustit se do tvoření

U
lla
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n Pletená móda ovládla 

přehlídková nejen u této 
značky. Měkké
a hřejivé modely 
najdeme napříč celým 
spektrem módních 
přehlídek.  

Kombinace různých 
materiálů a vzorů 
s akcentem na dominantní 
barevný odstín. 
Také klasická modrá 
džínovina se nebojí 
barevných variací. 
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Nositelný, pohodlný každodenní vzhled a v příjemných 
designech  - tak by se dal charakterizovat styl Lavinie Biagiotti.
Modely vypadají velmi luxusně a svojí měkkostí lákají k doteku. 
Paleta barev byla ve většině modelů  inspirována mramorovou 
bílou, která je pro značku také charakteristickou barvou a barvou 
lotosového květu, který symbolizuje znovuzrození.
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Příjemné ukotvení celého 
outfitu do jednotného 
barevného odstínu vyvolává 
podvědomě dojem střízlivé 
elegance.

Ani zde v přehlídce nechyběly pletené modely 
a stylizace do kompletního pleteného vrstvení. Tento 
trend se začal objevovat již na jaře tohoto roku 
a pokračuje i nadále. 
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t Nádherné a měkoučké pletené modely 

najdeme také v kolekci Gabriely Hearst. 
Její urugvajské kořeny se tentokrát odrazily 
jak v příjemné paletě barev, tak v hrubých 
pleteninách a vzorech. 

Výrazným prvkem byla také 
ponča a přehozy, které se 
vyskytovaly v pletených i šitých 
variantách. A vypadá to, že 
pončo bude hitem letošní 
podzimní sezóny nejen 
u Gabriely Hearst.

w
w
w
.g
ab
rie

la
he

ar
st
.c
om



Elisabetta Franchi představuje podzimní kolekci v tématu 
vytříbeného vkusu charakterizovaného stylem jízdy 
na koni. Přináší na přehlídkové molo obraz ženy, která je 
stejně ženská jako odvážná, a vyniká svou aristokratickou 
elegancí. Ženy, které se ničeho nebojí a které chtějí směle 
řídit svůj každodenní život.

El
is

ab
et

ta
Fr

an
ch

i

Klasické linie se navzájem 
doplňují s paletou silných 
a rafinovaných barev. Intimní 
elegance se projevuje 
nenápadně, ale zároveň tak, aby 
byla objevena. Přesahy mezi 
jednotlivými modely nejsou 
násilné, ale pozvolné a ladné.

Pončo i zde v příjemných 
kombinacích s úzkými 
kalhotami a kozačkami 

v jezdeckém stylu. 

Drobné originální detaily, 
jako kožené pásky, 
kabelky nebo klobouky. 
Zajímavým doplňkem zde 
byly také pokrývky hlavy 
ve stylu jezdecké helmy.

www.elisabettafranchi.com
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Na podzimní období 
Ermanno Scervino vsadil 
na řemeslné zpracování 
značky, které bylo vidět 
ve vynikajícím provedení 
ručně vyšívaných kabátů 
a útulných úpletů, 
nošených přes výrazné 
kožené šaty.

Pracuje s měkčími 
siluetami a většími 
objemy - zejména 
u svrchních oděvů.  
Kombinuje ženskost, 
krejčovství a sportovní 
prvky.

Sázka na bílou barvu, jako jediný a dominantní prvek 
některých modelů vyšla na výbornou.

V kolekci pro podzim a zimu byly k vidění také dlouhé 
prošívané vesty a bundy. Pozornému divákovi neušlo 

netradiční vrstvení jednotlivých kusů.



HOUBOVÁ LÁSKA



Lasagne plněné 
krémovým špenátem 

a houbovou omáčkou

150 gramů spařeného a nasekaného špenátu
200 gramů hub, nakrájených 
1 malá cibule, nakrájená nadrobno
2 až 3 stroužky česneku 
½ čajové lžičky suchého oregana
4 až 5 listů nasekané čerstvé bazalky
špetka muškátového oříšku
6 až 7 polévkových lžic husté smetany (33%)
½ až ⅔ šálku strouhaného sýra čedar
6 až 8 lžic rajčatové omáčky (hustý rajčatový protlak)  
plátky lasagní
1 lžíce olivového oleje + 1 lžíce másla
sůl, pepř

SUROVINY



1. Na pánvi rozehřejte máslo a olej.Přidejte
najemno nakrájenou cibuli a najemno nasekaný 
česnek. Restujte asi 2 až 3 minuty, nebo dokud 
cibule nezprůhlední.

2. Přidejte nakrájené houby. Znovu promíchejte.
Při prvním restování houby pustí vodu. Pokračujte 
dokud se voda nevypaří a houby na okrajích lehce 
nezezlátnou.

3. Pak přidejte nakrájený špenát, smetanu, 
nasekanou bazalku, oregano, špetku muškátového 
oříšku, pepř a sůl. Dobře promíchejte a vypněte 
plamen. Krémovou špenátovou náplň nechte 
stranou.

4. Nyní v hrnci přiveďte k varu vodu a přidejte 
plátky lasagní.  Vařte je, dokud nebudou al dente -
asi 7 až 8 minut.
Slijte je a dejte je odděleně, stranou, aby se 
navzájem nedotýkaly.

5. Do pekáče nebo kastrolu rozetřete 1 až 2 lžíce 
rajčatového protlaku. Můžete také použít 
rajčatovou omáčku nebo kečup. Nyní rozložte 
jednu vrstvu lasagní. 

6. Rovnoměrně rozetřete 1/4 porce špenátové 
houbové náplně. Posypte 2 až 3 lžícemi strouhaného 
sýra.

7. Rozložte další vrstvu lasagní. Rozetřete na něj 
1 až 2 lžíce rajčatové směsi/a opět nalijte 1/4 
špenátové houbové náplně. Zasypte 2 až 3 lžícemi 
strouhaného sýra.

8. Postup opakujte až k poslední vrstvě. Na poslední 
vrstvu stačí rozetřít rajský protlak a posypat zbylým 
strouhaným sýrem.

9. Špenátové houbové lasagne pečte v předehřáté 
troubě na 180 stupňů Celsia 15 až 20 minut. 
Nebo dokud sýr nerozpustí nebo nezezlátne.
Nechte 15 až 20 minut odpočinout a poté podávejte. 

Součástí atlasu hub je i několik desítek výtečných 
receptů na chutná jídla, v nichž hlavní roli hrají houby. 
Houby dušené a zapečené, polévky, omáčky a guláše, 
zcela jednoduchá, ale na přípravu i středně náročná 
jídla, na kterých si dozajista pochutnáte.
Cena: 178 Kč

Houby - atlas 
hub a recepty

www.knihydobrovsky.cz

POSTUP

Kniha obsahuje 
nejpopulárnější druhy 
hub, praktické rady a 
zajímavosti, nejlepší 
houbové recepty a to vše 
je obohaceno o krásné 
fotografie.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/houby-atlas-hub-recepty-656285


1. Nejprve uděláme základní těsto. Smíchejte 
suché ingredience na křehké těsto v misce
přidejte nakrájené studené máslo a udělejte
ze směsi drobenku. Přidejte vodu a jemně 
zpracujte na těsto. Dejte chladit.

3 šálky hub
3 lžíce másla
1 malá cibule, nakrájená na kostičky
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky čerstvě mletého  pepře
1/3 šálku Crème fraîche
1/4 lžičky tymiánu
3/4 šálku sýra  Gruyere
1 vejce, 

320 g mouky
1 lžíce cukru
1 lžička soli
2 lžičky čerstvé pažitka
1 lžíce čerstvého tymiánu
1 lžíce petržele
200 g studeného másla
6 lžic vody

SUROVINY
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Houbová galetka

2. Houby nakrájejte a spolu s cibulí poduste. 
Nechte zchladnout.

3. Vychladlé těsto vyválejte do velkého kruhu. 
Rozetřete na střed  Crème fraîche, potom směs 
s houbami a celé posypte strouhaným sýrem 
a bylinkami. Okraje těsta ponechte volné. 

4. Opatrně sklopte okraje dovnitř a vložte 
do trouby. Pečte na 180 st asi 40 minut.

POSTUP
Výroba galetky není o nic těžší ani časově 
náročnější než pečení koláče. 



Někdo houby rád sbírá a nerad jí a někdo naopak. Ať už patříte 
ke kterékoliv skupině, vězte, že houby mají na náš organismus velmi 

příznivý vliv. Obsahují celou řadu prospěšných látek, draslík, 
riboflavin, selen a celou řadu vitamínů. Naše zdraví však mohou 

příznivě ovlivnit dokonce ještě před tím, než je sníme. Taková pomalá 
procházka podzimním lesem je totiž balzám na duši a zároveň 

výborná fyzická aktivita. Možná ještě více než samotné houby tak 
prospěje našemu zdraví přiměřená námaha, kterou při jejich hledání 

budeme muset nepochybně vynaložit.



Rizoto s hubami a fenyklem

1. Poduste nakrájené houby na oleji. Snižte 
teplotu na minimum a udržujte na mírném 
plameni.

2. Na pánvi opečte na kousky nakrájenou 
klobásu a dejte stranou. 

3. Do velké pánve přidejte olej, nakrájený 
fenykl a cibuli. Za stálého míchání poduste 
dokud fenykl a cibule nezměknou. Přidejte 
rýži a míchejte dokud zrna nebudou sklovitá. 
Trvá to tak 2 minuty.

4. Do rýžové směsi přidejte vývar a víno 
a vařte za stálého míchání 2–3 minuty nebo 
dokud se tekutina nevstřebá. Toto opakujte 
dokud není rýže jemná, ale pevná a rizoto 
krémové. 

5. Do pánve přidejte klobásu, podušené 
houby, a parmazán. Promíchejte a spojte. 
Rizoto na talíři ozdobte lžící crème fraîche
a několika fenyklovými listy. 

SUROVINY
1 litr zeleninového nebo kuřecího vývaru
4 klobásy
200 g hnědých hub
1 lžíce olivového oleje
1 malý fenykl
1 cibule, jemně nasekaná
300 g arborio rýže
125 ml suchého bílého vína
40 g jemně strouhaného parmazánu
120 g crème fraîche

POSTUP
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FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ Téma:

HOUBY -
poklady lesa
Vydejte se do lesa a najděte ty nejhezčí houby. 
Jedlé i nejedlé, velké i malé, osamělé nebo celé 
trsy. 
Fotografie posílejte na náš email 
casopis@my50plus.cz 
do 20. září 2021. 
Do předmětu napište „Fotosoutěž“.

Už teď se těšíme na vaše krásné obrázky.

Vybrané fotografie 
zveřejníme v dalším čísle 
a jejich autorky odměníme 
předplatným časopisu 
My50+.

Kompletní pravidla najdete
ZDE

https://my50plus.cz/fotosoutez/


Na další číslo se můžete těšit  již 
30. září 2021


