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PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
JAKO Z POHÁDKY
Inspirujte se při tvoření vánoční perníkové chaloupky od těch 
nejlepších. Nebo pro tentokrát zkuste upéct chaloupku 
ve veganském stylu. Recept přinášíme na straně 68.
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CHYTRÝ MARKETING ZA PÁR KORUN
Existují způsoby, jak propagovat to, co děláte, aniž byste 
potřebovaly hromady peněz. Jediné plaMdlo je v tomto 
případě váš čas. Odpověď jak na to, najdete hned v prvním 
článku prosincového čísla.
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VÁNOCE S FENG SHUI
Představte si, že váš byt je vaše tělo, a vchod symbolizuje vaše
ústa. Takhle nějak přemýšlí Feng Shui o energiích, které 
přivádíme do svého života. O tom, jak správně vyzdobit vstupní 
dveře našeho domova ve vánočním čase, se rozpovídala 
propagátorka Feng Shui - Zuzana Adam. 
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PÁNEVNÍ DNO - MÝTY A OMYLY
Trable s pánevním dnem nejsou jen teoretickým povídáním, 
ale pro mnoho žen opravdovým problémem. O to horším, že 
přichází nenápadně a pomalu. Proto jsme se rozhodli zařadit 
toto téma na pokračování, abychom ho mohli rozebrat 
podrobněji.
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VÁNOČNÍ INSPIRACE
Prosinec je celý ve znamení Vánoc. A pokud ještě nemáte
všechny dárky pro své milované, máme pro vás pár nápadů.

32
VLTAVÍN - KOSMICKÝ KÁMEN
Poslední z dvanácti minerálů, které jsme vám celý rok 
představovali prostřednictvím skvělých článků Štěpánky Kurfiřtové, 
je vltavín. Vlastně to není úplně typický minerál. Má ho totiž 
na svědomí jeden meteorit. Příběh nejenom o jeho hledání vás
chytí za srdce.
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COPYWRITING V PODNIKÁNÍ
Přemýšlely jste při svém podnikání o rizicích, která plynou 
z kopírování vaší práce nebo značky? Možná to na začátku 
nemusí vypadat jako nějaký strašák, ale věřte, že takových 
případů je velmi mnoho. Řekneme vám, jak své nápady 
ochránit .
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KAM VYRAZIT NA SILVESTRA
Říkáte si, kde letos strávíte poslední dny tohoto roku? Zda zůstat
v klidu domova s chlebíčky a vaječným koňakem nebo se vydat
právě v tento okamžik za něčím nevšedním? Máme pár Mpů
na netradiční místa.



Šárka Dominika Kšírová
šéfredaktorka
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Přemýšlím nad klávesnicí, o čem budu psát 
editorial do posledního čísla letošního roku. 
Dívám se z okna, a užívám si pohled na poletující sníh
a bílou krajinu. Letošní sněhová nadílka dorazila v plné síle.
Zimu nemám moc ráda, ale tenhle pohled miluji. Přináší
do mého života pocit klidu a blížících se Vánoc.
Ty také miluji.
A popravdě, užívám si je čím dál víc.
Už neblázním s maxi úklidem.
Ani nepeču dvacet druhů cukroví. 
Ani nekupuji hromady nových vánočních dekorací. 
A nejen proto, že už jsem jich nashromáždila 
za život dost J.
O to víc si užívám čas strávený společně s mými dětmi, 
když přijedou. 
O víkendu jsme společně pekli perníky.
S luxusním domácím vaječným koňakem od dcery nám to 
šlo jedna báseň.
A díky jejich dohledu nad procesem pečení, jsme letos 
dokonce nic nespálili. Ani poslední plech.
Užili jsme si opravdu hodně legrace.

Přesně o tom jsou Vánoce.
O lásce, přátelství a pohodě.
Nesnažme se o dokonalé Vánoce.
Zpomalme a užijme si to, co nám dělá dobře - ať už je to 
dobrá knížka, pěkný film nebo pletení. 
A především společnost těch, se kterými je nám skvěle!

Ať jsou vaše Vánoce šťastné!



CHYTRÝ MARKETING 
NESTOJÍ PENÍZE, 

ALE ČAS

Přiznám se vám k jedné věci, placenou reklamu dělám velmi zřídka. 
Chápu, že je těžké se bez ní obejít, ale na začátku, kdy počítáme 
každou korunu, na placenou reklamu prostě nezbývají peníze. 

A pamatujte, nejlepší marketing a reklama je tváří v tvář 
zákazníkům. Protože sedět doma u počítače a počítat prokliky

na Skliku nebo Googlu je fajn, ale netušíte, kdo vlastně 
na tu vaši reklamu kliká 

a co si myslí.



1. Obsah je king

Obsah vašeho webu a sociálních 
sítí je marketing, který vás nestojí 
peníze, stojí vás čas. Váš čas. Pokud 
budete postovat (zveřejňovat) na sociální 
sítích věci, které lidi zajímají, baví, poučí, je 
velká šance, že si vás všimnou. A pak si 
řeknou, co asi tahle nebo tenhle prodává, 
když je tak pekelně „vtipnej, užitečnej
a zajímavej“.

Jasně, že si říkáte: „Co mám pořád na ty sítě 
dávat, o čem mám na svém blogu psát, a kde 
hledat nápady a inspiraci?“ Dá to práci 
a chce to disciplínu. Hodí se notes, do kterého 
si budete psát tipy, postřehy a myšlenky, které 
zachytíte kolem sebe. Nezapomeňte, že nápady 
se mihnou, a po pár vteřinách jsou pryč. Co si 
zapíšete se neztratí.

Na co se vás lidé ptají, co se děje ve vašem 
oboru, co zajímavého můžete sdílet, v čem 
můžete poradit? Naučte své fanoušky 
a potenciální zákazníky chodit k vám na web 
a na sítě pro informace, tipy a inspiraci.

Pořádáte kurzy háčkování? Ukažte lidem jak 
na to, natočte video, jak háčkujete svetr 
pro svého jezevčíka, jakým háčkem, z jaké 
příze a kde jste ji koupili. Sdílejte další 
vychytávky o pletení svetrů pro domácí 
mazlíčky. Možná si teď povzdechnete a říkáte 
si: „A jak mám asi natočit video?“ Jednoduše, 
na mobil. Bude to autentické a ukážete lidem, 
jak vzniká něco pod vašima rukama. Lidé 
chtějí vidět lidi, a nakupovat od lidí.

Není rozhodně potřeba být na všech sítích, 
zešílela byste. Určitě víte, kdo je váš zákazník 
neboli Avatar, co ho zajímá, jak komunikuje, 
na jaké síti se pohybuje. Informace jsou 
palivem byznysu a tak se hodí i trochu 

statistiky, třeba od AMI Digital Index 2021 
https://amidigital.cz/ami-digital-index-2021/. 
Zjistíte, která síť, je ta pravá pro vaše 
podnikání, a na které síti jsou vaši budoucí 
zákazníci.

Ještě jedna opomíjená síť – Pinterest. 
Hledáme tam recepty, outfity, účesy, 
interiéry. Ale kupodivu, Pinterest je výkonný 
internetový vyhledávač, tak si tam založte 
účet a postujte i tam. 

Jako bych vás slyšela. A kdy to mám 
všechno dělat? Jsem jedna osoba a nemám 
„celej den“ jen na sociální sítě. 

TŘI CESTY JAK NA TO

Věci, na které se lidé ptají.

Zajímavosti, které můžete sdílet.

Rady, které pomohou.

Myšlenky, co zachytíte kolem.

Novinky z vašeho oboru.

O ČEM PSÁT?

https://amidigital.cz/ami-digital-index-2021/


Vyberte z článku pár věcí, ze kterých 
můžete udělat anketu na Instagramu
nebo na Linkedinu.

Vytvořte story na IG a FB. Je to 
o kreativním myšlení, určitě přijdete na další 
způsoby, jak obsah využít na více místech. 

Recyklujte obsah, který vytvoříte.

Napsali jste článek na blog? Vyberte z něj 
nejdůležitější/nejzajímavější body 
a vytvořte post na FB, udělejte z něj 
na Instagramu infografiku – pomůže vám 
Canva. Není to nic složitého, ale může se vám 
hodit FB skupina Canva grafika lehce 
https://www.facebook.com/groups/grafikalehce.
Stačí požádat o členství v této soukromé 

Je to nejméně oblíbená činnost většiny lidí, 
kromě psychopatů, kteří mají práh bolesti 
někde úplně jinde než my ostatní. Ale 
podnikání je o kontaktech, a ty bez 
networkingu prostě nezískáte. 

Networking znamená, že přijdete na akci 
a tam oslovujete úplně cizí lidi, které jste 
v životě neviděla. Přitom předstíráte, že vás 
to děsně baví. Ovšem, když už tam jste, je 
dobré se těch lidí zeptat, co dělají, co řeší, 
a více naslouchat než mluvit. Většina lidí

skupině. Dozvíte se tam řadu tipů a návodů.

2.      Networking je mocný marketingový nástroj
přijde na networkingové akce po práci, 
a poslední, co by chtěli hned poslouchat je, že 
vaše účetní služby, daňové poradenství, vaše 
3D dorty nebo háčkované svetry 
pro jezevčíky jsou ty nejlepší, a nejde 
bez nich žít. Za chvíli byste stála v koutě 
sama a nikdo by se s vámi nebavil.

Naopak, budete-li dobře naslouchat, možná 
zjistíte, že někdo už dlouho přemýšlí, co by 
svému Azorovi uháčkoval, touží po 3D dortu 
nebo daňovém poradenství a pak přichází

https://www.facebook.com/groups/grafikalehce


3.    PR v začátcích podnikání

PR bez peněz je nejspíš nejtěžší disciplína, 
zvláště nyní, kdy média bojují o příjmy 
z reklamy. Nicméně i tady se vyplatí 
přemýšlet kreativně a držet se pár pravidel. 
Může 
a nemusí se to povést, ale vycházejte z toho, 
že i noviny a časopisy potřebují svým 
čtenářům přinášet zajímavá témata 
a informace. 

• NEpište tiskové zprávy typu – náš 
produkt je jedinečný a naším cílem je 
spokojený zákazník. 

• Zkuste napsat něco zajímavého a jinak. 
V naší restauraci si můžete každý čtvrtek 
uvařit sami. V našem butiku vám 
ušijeme smoking přes noc. Prostě buďte 
jiní, 
a hlavně ne nudní.

• NEpište šéfredaktorovi, ani editorovi, 
nemají (prý) vůbec čas.

Margareta Křížová
Specializuje na finanční a obchodně–strategické 

poradenství pro malé a střední firmy, a působí
také jako mentorka začínajících podnikatelů.

vaše chvíle. Pamatujte si, s kým jste si 
povídala, a druhý den mu nebo ji napište, 
a propojte se na Linkedinu. Předpokládám, že 
máte Linkedin profil vytuněný jak se patří. 

Kdybyste chtěla vědět, jak na to, mrkněte 
na linkedinakademie.cz nebo do skupiny 
Linked tipy přímo na Linkedinu. 

• Pište redaktorovi, který se 
věnuje vašemu oboru.

• Mailové adresy jsou často 
uvedeny pod článkem 
dotyčného redaktora 
nebo na webu. 

Marketing na startu podnikání je o kreativitě, 
perfektní znalosti cílového zákazníka 
a odvaze jít někdy proti proudu a vybočit 
z řady. Pak budete vidět a máte-li navíc 
zajímavý produkt nebo službu, je velká šance, 
že u vás zákazníci nakoupí.

• Oslovte regionální redakce a zkuste štěstí 
tam. V každém regionu vychází deníky, 
je tam regionální rozhlas a většinou 
i regionální televize. Zkuste to. Nic 
horšího, než, že vám nikdo neodpoví, se 
stát nemůže. A to přežijete.



PÁNEVNÍ DNO 
mýty a omyly
s Kamilou Jiříkovou



Co vašemu pánevnímu dnu škodí a co mu 
naopak pomáhá?

Ve chvíli, kdy řešíte například inkontinenci 
nebo jiný problém související s pánevním 
dnem, určitě se vám z různých zdrojů 
dostalo zaručených rad. Jenže mnohá 
z těchto doporučení pro zdraví vašeho 
pánevního dna spíše škodí. Pojďme se na ně 
společně podívat.

„Máš problém s inkontinencí? To musíš 
na záchodě přerušovat proud moči, tím ty 
svaly posílíš!“ Slyšely nebo četly jste už 
někdy tuto „zaručenou“ radu? Tak na ni 
prosím honem zapomeňte!

Při přerušování močení pracujete se svěrači. 
Aby pánevní dno fungovalo tak, jak má, je 
potřeba pracovat se všemi jeho svaly, 
přičemž svěrače tvoří pouze malou část. 
Pokud přerušujete močení, je to jako 
kdybyste se snažili pohybem malíčku posílit 
celou paži a zapomněli na všechny ostatní 
svaly paže.

Mnohem důležitější ale je, že přerušováním 
močení jdete proti přirozené funkci svěračů, 
matete vylučovací reflex, a můžete se 
k inkontinenci naopak dopracovat nebo tu 
stávající ještě zhoršit.

Mýtus č. 1: 
Přerušování močení

Pánevní dno ohraničuje dolní okraj břišní 
dutiny člověka a odděluje dutinu malé 
pánve od vnějšího prostoru. Protože se 
na tomto místě setkává více složitých 
orgánových systémů (konec trávicí soustavy, 
dolní část urologického systému, pohlavní 
orgány), má složitou anatomii.

Hlavní funkcí pánevního dna je podpora 
orgánů, které se nacházejí v pánvi. U svalů 
pánevního dna je důležitá nejenom 
jeho pružnost, ale také síla a pevnost. 
Oslabení pánevního dna nepostihuje pouze 
ženy, ale také muže. Nejčastěji se s povolenými 
svaly pánevního dna setkávají lidé 
po operacích pánve, ženy po porodech, 
případně ženy a muži po 40 letech věku.

Kamila Jiříková
Józe se věnuje 25 let a její specializací 

je problematika pánevního dna a její 
akreditované Metody 3x3, která pracuje 

nejen s tělem, ale i emocemi a energií. Prošla mnoha 
dalšími pohybovými semináři a výcviky - Vlnové 

pohyby 
N. Kudrjašova, Pilates Clinic Method.

Zároveň pracuje jako certifikovaná průvodkyně 
hlubinnou imaginací "The Personal Totem Pole 

Process“.



Stejně, jako výše zmíněné přerušování při 
močení, jsou na tom i další hojně 
doporučované cviky. Mnohdy jste o nich

Mýtus č. 3: 
Pánevní dno posílíme stahováním 

svěračů a pochvy

Mýtus č. 2: 
Pánevní dno se musí posilovat

Proto je v mnoha případech potřeba se naučit 
pánevní dno uvolňovat a zkrácená svalová 
vlákna protahovat. Cílem cvičení pánevního 
dna je s pomocí aktivace dosáhnout přirozené 
pružnosti – třeba jako trampolína.

Většina z nás automaticky předpokládá, že 
problémy s pánevním dnem způsobují 
povolené svaly. Avšak za značnou část 
problémů může skutečnost, že pánevní dno 
či jeho části jsou příliš stažené. To může být 
následek nepříjemných zkušeností 
souvisejících s prostorem pánevního dna 
(třeba komplikovaný porod, nevhodný zásah 
do naší intimity nebo jiné). Svalstvo se 
v důsledku stresu stáhne, (podobně jako 
máme třeba ztuhlé svaly na ramenou 
a kolem krku) a samo od sebe už nepovolí, 
což způsobuje následné bolesti a problémy.



Pánevní dno je součástí hlubokého 
stabilizačního systému, možná jste slyšely 
i termín „core“. Jedná se o soubor svalů 
zodpovědných za správné postavení celého 
našeho těla.

Představte si třeba hrnec. Jeho dnem je 
pánevní dno. Svaly zad a břicha jsou stěny 
hrnce, bránice pokličkou a vzpřimovače zad 
– krátké svaly, které propojují jednotlivé 
obratle, jsou nepostradatelnými oušky. Když 
něco z toho nebude „fit“, stěny hrnce se 
zbortí a s nimi všechno ostatní. Jedno 
bez druhého prostě nebude správně 
fungovat. A stejně je to i s pánevním dnem. 
Jakmile v hlubokém stabilizačním systému 
něco nefunguje správně, projeví se to jinde, 
a tím vznikají problémy, bolest nebo 
dysfunkce. Vliv na stav pánevního dna má 
ale například i to, v jakém stavu jsou naše 
chodidla, a v jakém nastavení jsou dolní 
končetiny i hrudník.

Teď jsme si řekly, jak ne, ale jak tedy 
ANO?

Ke zdravému pánevnímu dnu je přínosné 
přistupovat pomalu, po krůčcích a s plnou 
pozorností. Podívejte se na první tip, který je 
vlastně už prvním cvikem. A tím je váš sed. 
Kolik toho nasedíme! A tak za každou 
chvilku, kdy se vám podaří sedět řádně, se 
zapojením chodidel a správným nastavením 
pánve, vám pánevní dno poděkuje!

mohly slyšet i z úst některých odborníků. 
Říká vám třeba něco „vtahování špagety“, 
„jízda výtahem“ nebo „vtahování pochvy“?
I tyto cviky mohou spíš uškodit než pomoci. 
Zapojujete jenom část svalů pánevního dna –
svaly svěrače a pochvy a může dojít 
i k jejich přetížení a bolestivosti. A přitom 
nepoužíváte ty svaly, které byste naopak 
používat měly více – hluboké svaly 
pánevního dna.

Mýtus č. 4: 
Stačí cvičit jen na pánevní dno

Proto při cvičení pánevního dna musíme 
aktivovat a zapojovat svaly ze všech výše 
zmíněných skupin a naše tělo vnímat 
komplexně. Ve chvíli, kdy objevíme souvislost 
s vypouklým bříškem nebo bolestmi zad, 
jednotlivé dílky puzzle zapadnou do sebe, 
a my můžeme začít skutečně posouvat svůj 
zdravotní stav k lepšímu. Cílem není cvičit 
donekonečna, ale přijmout za své správné 
pohybové návyky a procházet životem tak, 
abychom si neškodily.

Jak správně sedět, aby 
došlo k aktivaci 
pánevního dna

TIP 1

VIDEO

https://youtu.be/ckG-qhxgqdM


Vánoce a vstup do nového

roku podle
Feng Shui

Adventní výzdoba dveří



Na úvod, abyste věděli PROČ
„V průběhu dlouhých let svého studia a praxe 
jsem měla možnost vyzkoušet mnoho rituálů
a tradičních zvyků. Některé mi zůstaly, některé 
odešly v průběhu týdnů, měsíců a let. Dnes bych
se s Vámi ráda podělila o kousek toho, co

Adventní výzdoba
Advent, krásný předvánoční čas, kdy bychom 
měli pomalu začít naslouchat sami sobě.
Zklidnit se po celém náročném roce. 
Ale jak to vypadá doopravdy?
„Pokud máte neodbytné nutkání běhat doma 
s koštětem a mýt v mrazivém počasí okna,
protože jste ve svém dětství neviděli nic jiného,
možná je čas to trochu změnit! Co třeba tyto 
Vánoce pojmout úklid trochu jinak?
Prach neuletí, přes okna stejně není vidět, 
protože je venku tma a do koberce vám (jako 
každý rok) děti zašlapou zbytky čokolády. Vy 
máte možnost se podívat na svůj byt z jiného 
úhlu. Což takhle vyhodit všechny věci, které už 
nechcete, aby byly součástí vašeho života
v novém roce? Osvobodit se od minulosti, 
která k vám už nepatří a uvolnit místo, aby
všechna přání, která podpoříme vánočními
a novoročními rituály, mohla vplout do
vašeho života? Praktický konkrétní návod, jak 
to udělat, najdete v mé knize Osvoboďte se 
s Feng Shui nebo v mobilní aplikaci Adam Feng 
Shui“, doporučuje Zuzana.

Dveře
Představte si, že váš byt je vaše tělo a vchod 
symbolizuje vaše ústa. Vchodem se přijímá
70 - 90 % přírodní energie, a všechno ostatní,
co skrze ně proudí. Ať už přátelé, nepřátelé, 
všichni přicházejí podle toho, jestli je ta energie 
dobrá, nebo špatná. A Feng Shuista se vlastně 
učí rozpoznávat, jaký druh energie do tohoto 
obydlí přichází. Vchod, jelikož je první branou, 
tak souvisí s kariérou, s cestou za vaším 
smyslem života, s pocity, které jsou s tím 
spojené. Dveře přitahují energii a důležité je 
rozpoznat jakou! Energii financí, lásky, nebo

Zdroj: thecrea,vityexchange.com

se za ta léta stalo mou součástí v době těch 
nejkrásnějších svátků - Vánoc a Nového roku. 
Mnoho mých studentů tyto rituály vyzkoušelo 
a každoročně je praktikují. Proto vím, že 
fungují nejenom mně”, říká Zuzana Adam, 
lektorka a konzultantka z Adam Feng Shui.

hádek a frustrací?
Druhá otázka, kterou je potřeba si položit, zní
- Jak vchod funguje? Jestliže funguje dobře
a dobře vypadá, tak vaše podvědomí vždycky 
bude reagovat pozitivně. To znamená, že 
nebudete podvědomě překonávat nějaké 
blokace nebo překážky, ať už v kariéře nebo 
v budování smyslu vašeho života. Podvědomí 
reaguje na nefunkčnost nebo ošklivý vzhled 
frustrací a zlostí. Pokud Vás pohled na dveře 
rozveselí nebo uklidní, pak pozitivně ovlivní
i váš pohled na okolní svět.



Jak by měl vypadat vchod?
„Vždycky je dobré se při posuzování 
jakéhokoliv vchodu zaměřit na první 
dojem, to jsou první čtyři vteřiny. Dejte
na první dojem a řiďte se intuicí. Je 
mnoho pravidel, která se buď naučíte, 
nebo je sami budete testovat. Nejdůležitější
je však Vaše intuice a zdravý selský rozum.
V tomto krásném předvánočním období 
většina našich vchodů vypadá jinak. Ano, 
již několik posledních let se znovu stalo 
tradicí naše dveře zdobit různou vánoční 
výzdobou, nejčastěji věncem. O kolik se 
energie ponurých panelákových chodeb 
změnila? Myslím, že nejlépe si na tuto 
otázku odpovíte sami. Ale zeptám se jinak.  
Vidíte rozdíl mezi vašimi vyzdobenými
a sousedovými „nezajímavými“ dveřmi?
Kam se podíváte, když jdete domů? Kam 
se podívá každý, kdo projde kolem? Přesně 
za naším pohledem jde i energie, to 
nejdůležitější, co potřebujeme dostat
do našeho domova, abychom mohli žít 
život našich snů. Ale každé dveře jsou
jiné, a my můžeme lépe podpořit energii 
právě těch našich. Pojďme se na to podívat
zblízka.“

Zdroj:cherishedbliss.com



Jak určím, jaké dveře mám?
Ve Feng Shui se na dveře díváme trochu 
jinak, nehodnotíme, jestli máme dveře bílé, 
hnědé, dřevěné nebo z kovu. V první řadě
nejdřív musíme vědět, v jakém směru jsou. 
Vezměte si kompas, postavte se do dveří tak, 
abyste se dívali ven z bytu nebo domu. Směr,
kterým se díváte (světová strana), určí
směr vašich dveří, o kterém budeme 
mluvit dále. Každé dveře lákají jinou energii
a obyvatelům přinášejí jiné situace
do života, ale o tom si povíme jindy. Teď se 
pojďme podívat, jak vyzdobit právě ty vaše
dveře.

SEVERNÍ DVEŘE

Severní dveře patří prvku Voda. Pro podporu 
energie proudící ze severu můžete použít
i prvek kov. Jak na to v praxi? Použijte 
kruhový věnec s doplňky v modré, bílé, 
zlaté, stříbrné a měděné barvě. Stužky, lesklé 
kuličky, zlaté balíčky, jemný „sněhový 
poprašek“ ve spreji. Použijte kovové nebo
skleněné ozdoby, křišťál,
a z přírody se hodí ořechy (tvar kovu) nebo 
šišky, které symbolizují hojnost. Vyhněte se
přemíře červené barvy na ozdobách.

Zdroj: hubbardsfloristcoventry.co.uk



JIŽNÍ DVEŘE

Jižní dveře patří prvku Oheň.
Pro podporu energie proudící z jihu 
můžeme použít i prvek Dřevo. I zde je 
skvělý zelený věnec nebo speciální 
hvězda, vytvořená ze dvou trojúhelníků 
ze svázaného proutí. Použijte červenou, 
žlutou, oranžovou, zelenou barvu. Jako 
ozdoby použijte světýlka, jeřabiny, listy 
cesmíny, skořici, ořechy. Na zvýšení 
luxusu použijte zlaté doplňky (perfektní 
jsou zlaté dárkové balíčky). Vyhněte se 
bílé, stříbrné, modré.

Zdroj: brightercraft.com

VÝCHODNÍ
A JIHOVÝCHODNÍ DVEŘE

Východní a jihovýchodní dveře patří prvku 
Dřevo. Pro podporu energie proudící z těchto 
světových stran můžeme použít i prvek Voda. 
Zde je úplně nejlepší zelený věnec z jehličí 
nebo proutí. Pro výzdobu použijeme v převaze 
zelenou, modrou a tyrkysovou barvu. Protože 
tato barevnost není nic moc veselého, klidně 
použijte i jiné barvy, ale pozor na to, aby se 
prvek Dřevo a Voda podpořily více
v materiálu a tvaru. Použijte stužky, stočené
do nepravidelných tvarů, dřevěné ozdoby, 
rostliny (zde můžete použít vánoční hvězdu), 
šišky. Ti zruční si určitě rádi pohrají s jablky 
nebo pomeranči, které můžou ozdobně stočit 
do tvaru rozvíjejících se kvítků. Pro hojnost 
určitě nezapomeňte ořechy.
Vyhněte se kovovým
ozdobám, stříbrné 
a bílé barvě.



„Tak a teď už jenom popustit uzdu své fantazii,
vše je možné. A pokud vaše ruce nebo časový 
plán nedovolí vlastní výzdobu doma, zadejte ve 
svém květinářství přesnou specifikaci věnce na
dveře, co si přejete. Uvidíte, že najednou bude 
doma o něco lépe“, uzavírá Zuzana.

Zuzana Adam je v ČR hlavní popularizátorkou
metody Feng Shui. Má více než 15 let praxe, je
zakladatelkou Adam Feng Shui a autorkou online
kurzu Feng Shui Academy, Klubu Adam Feng 
Shui, knih Osvoboďte se s Feng Shui I a II, 
sebekoučovacích karet Sám Sobě Mistrem, 
aplikace Adamfengshui a mnoha dalších projektů.
www.adamfengshui.cz

ZÁPADNÍ
A SEVEROZÁPADNÍ DVEŘE

Západní a severozápadní dveře patří prvku 
Kov. Pro podporu energie proudící z těchto 
světových stran můžeme použít i prvek 
Země. Výzdobu laďte do žluté, oranžové, 
bílé, stříbrné, zlaté, měděné, doplňte ozdoby 
z keramiky, kovové kuličky, lesklé předměty. 
Hrajte si, právě u těchto dveří můžete použít 
vločky, malé sněhuláky, zvonečky, rolničky 
nebo cokoliv, co vydává nějaký zvuk.
Z přírodních doplňků sem můžete dodat
jeřabiny, ořechy nebo jakékoliv kulaté plody 
přírody.

SEVEROVÝCHODNÍ 
A JIHOZÁPADNÍ DVEŘE

Severovýchodní a jihozápadní dveře patří
prvku Země. Pro podporu energie proudící
z těchto světových stran můžeme použít
i prvek Oheň. Použijte žlutou, červenou,
oranžovou, hnědou barvu, doplňte keramické
ozdoby, přírodní symboly jako jablíčko, 
skořice, ořechy, šípky, jeřabiny.
Vaši výzdobu určitě obohatí i světýlka.

http://www.adamfengshui.cz/


Příjemně strávený adventní čas s vánočními 
skladbami v podání Londýnského 
symfonického orchestru 

CHCI POSLOUCHAT

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


Právo duševního 
vlastnictví, resp. právo 
k nehmotným statkům,
je velmi často opomíjené, 
a stává se tak Achillovou 
patou podnikatelů. 
A proč tomu tak je? 

ÚVOD DO PRÁVA 
DUŠEVNÍHO 

VLASTNICTVÍ 



V úvodu bych ráda podotkla, že s předměty ochrany autorským právem a právy s autorským 
právem souvisejícími se setkáváme na denní bázi. Ať už jde o příspěvky na sociálních sítích, 
webové stránky, billboardy, knihy, časopisy a mnohé další. 

Vraťme se trochu k teorii. 

Právo duševního vlastnictví můžeme 
rozdělit na pomyslné dvě poloviny, a to: 

- průmyslová práva 
- a autorská práva/ copyright

Průmyslovým právem rozumíme ochranu 
výsledků technické tvůrčí činnosti 
(vynálezy a užitné vzory), předměty 
průmyslového výtvarnictví (průmyslové 
vzory), jakož i práva na označení

Uveďme si příklad třeba na tomto časopise, který čtete. Včetně grafické úpravy je plný 
textů, obrázků a grafických úprav. Celý časopis je tak jistým způsobem autorským dílem. 
Co to vlastně znamená? 

Jednoduše řečeno nelze jej bez souhlasu autorů/nositelů práv volně užít. Jeho obsah tvoří 
zejména slovesná autorská díla, ilustrace, fotografie a grafika. 

(ochranné známky a označení původu, 
zeměpisná označení). Také sem patří 
konstrukční schémata polovodičových 
výrobků (tzv. topografie polovodičových 
výrobků) a další. Nejčastěji využitelnou 
formou bude ona zmíněná ochranná 
známka. Jedná se o označení, které 
odlišuje různé výrobky a služby, 
a identifikuje jejich původ. Představuje 
zároveň právo přednosti pro stejné 
výrobky nebo služby, tzv. výhradní právo. 
To znamená, že její registrací získáváte



Abyste o něj nepřišli, můžete si logo 
registrovat jako ochrannou známku.
Pokud vymyslíte speciální polohovatelnou 
židli, tak tu si můžete registrovat například 
jako užitný vzor. Příkladů se najde celá 
řada. Z praxe Vám tuto ochranu mohu 
jenom doporučit. Pokud si jej 
neregistrujete, také není vše ztraceno. 
Prokazování, že jste byli první na trhu a je 
to váš „nápad“,  respektive vaše ochranná 
známka, ale bude složitější, a bude se 
odvíjet od délky působení na trhu. Bude 
třeba prokazovat užívání, povědomí o vaší 
„značce“, atd. 

Teď se pojďme podívat na autorská práva. Základním právním předpisem autorského práva 
je autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„AZ“), který je zvláštním zákonem k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (dále též 
jen o.z.), tzn., že má před o.z. přednost. 

výsadní právo takto své výrobky nebo služby 
označovat. 

Ve fázi počátku podnikání je zejména toto 
oblast, kde se vyplatí být na pozoru. Říkáte si 
proč? Protože budování značky je důležité. 
Velmi často značku spojíte se svým jménem. 
Budování značky tak pro vás zajišťuje jak 
marketing, veřejné povědomí, networking, tak 
určitá kvalita, která je očekávána. Všechny 
tyto aspekty se promítají do prvků vaší značky 
– ať už je to autorský styl, vaše osobnost, vaše 
práce, atd. Tohle všechno je velmi často 
vtěleno do jednoho loga či názvu. 



právo nakladatele na odměnu v souvislosti se 
zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla.

práva související s právem autorským

práva výkonného umělce k jím vytvořenému 
uměleckému výkonu,

práva výrobce zvukového záznamu k jeho 
záznamu,

právo výrobce zvukově obrazového záznamu
k jeho záznamu,

práva rozhlasového nebo televizního vysílatele
k jeho původnímu vysílání,

právo k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž 
uplynula doba trvání majetkových práv,

Předměty ochrany podle autorského zákona jsou následující:

práva autora k jeho autorskému dílu

práva pořizovatele k jím pořízené databázi, jako:

Je také potřeba zdůraznit, že ke každému 
užití  autorského díla je vyžadován souhlas 
autora, popř. toho, kdo vykonává autorská 
práva k danému dílu (např. dědic či odvozený 
nositel). Zde zákon výslovně vyžaduje formu 
smlouvy. Nejčastěji je užívaná smlouva 
licenční.

A co pro vás prakticky znamená? 
Například to, že pokud použijete na svém webu 
nějaký obrázek, měli byste k němu mít souhlas 
autora se zveřejněním jeho díla 
a označit jej, pokud ho autor nedá k využívání 
„zdarma“. V případě užívání zdarma mám 
na mysli spousty veřejných fotobank plných 
obrázků a grafických předloh.

Příkladem mohou být tyto fotobanky, kde 
najdete i zdarma obrázky k použití:

Chamber of commerce, 

EveryStockPhoto, Vecteezy ,

Designerspics. 

Doporučuji také uzavírání smluv upravující 
vzájemné právní vztahy (např. mezi autory 
navzájem) v případě děl vytvořených více 
autory či mezi zaměstnancem (autorem) 
a zaměstnavatelem. 
Vytvoření autorského díla v rámci 
pracovního poměru je další specifikum této 
právní oblasti.  

https://www.chamberofcommerce.org/findaphoto/
https://www.everystockphoto.com/
https://www.vecteezy.com/free-photos?utm_source=compfight&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect
http://www.designerspics.com/


Na závěr si ještě můžeme uvést příklad 
webu. Přemýšleli jste někdy nad tím jak je to 
autorskými právy k vašemu webu? Kdo jej 
vlastní? Pokud Váš web vytvořil 
zaměstnanec v rámci své pracovních 
povinností vyplývajících z pracovního 
poměru, bude se jednat o zaměstnanecké dílo 
ve smyslu autorského zákona. 
To znamená, že mimo pracovní smlouvy, 
další smlouvu mezi sebou uzavírat nemusíte 
a vy, jako zaměstnavatel, máte majetková 
práva. Pokud si necháte udělat web u externí 
společnosti, doporučuji v licenční

Okamžikem vytvoření díla vzniká autorovi autorské právo sestávající z práv osobnostních 
a majetkových. Osobnostní práva se vztahují k danému autorovi a majetková práva jsou 
nositelem vlastnických práv k dílu. 

Autorskými díly jsou zejména díla slovesná (např. knihy, články), divadelní (např. divadelní 
hry), výtvarná (včetně děl grafických - např. grafické návrhy označení - loga, layout), 
kartografická (např. mapy), hudební (s textem či bez textu), audiovizuální (jako jsou díla 
kinematografická - zejména díla filmová), díla architektonická, díla užitého umění, obrazové 
logo, počítačové programy, webová stránka, fotografie. Autorským dílem jsou také díla 
vzniklá tvůrčím zpracováním jiného díla, včetně překladu díla do jiného jazyka.

Autorem, může být pouze fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo vyhovující 
znakům uvedeným autorským zákonem. Může to být jedna osoba, ale i více osob, jako je tomu 
zejména u díla spoluautorského, kolektivního, či u díla souborného. 

Co je ještě dobré vědět

Zaměstnanecké dílo je 
upraveno také v autorském 
zákoně a zaměstnavatel je 

oprávněn vykonávat autorova 
majetková práva, není-li 

sjednáno jinak, osobnostní 
práva zůstávají nedotčena. 

smlouvě ošetřit práva ke zdrojovým kódům  
webu – velmi často se na ně zapomíná a je to 
něco, co chcete aby bylo vaše. 

Mgr. Diana Lokajíčková
Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 

návazností rigorózního řízení v oboru procesního práva se 
zaměřením na mediaci. V praxi se věnuje především 

autorskému právu a řešení sporů, zejména mimosoudní 
cestou.



VÁNOČNÍ KAPR

Jaký je hlavní chod vaší štědrovečerní 
večeře? Držíte se tradice a podáváte kapra? 
A pouštíte ho do vany? I u nás doma to tak 
vždycky bylo. Až do té doby, dokud jsme 
se nezamysleli nad tím, co taková tradice 
spojená s konzumací jednoho druhu, může 
způsobit. Pojďme se na to podívat z jiného 
úhlu pohledu. Dlouho jsme se domnívali, 
že ryby jsou hloupé a nic necítí. Vedl nás 

k tomu nejspíš jejich tichý podvodní svět. Ten 
však zdaleka neznáme tak dobře, jak se ukazuje. 
Podle posledních vědeckých studií, ryby nejen cítí 
bolest, ale mají také celkem složitý emocionální 
život. Umí mezi sebou komunikovat, umí se 
vzájemně chránit a nebo si pomáhat. Možná si 
říkáte: No a? Přece kvůli tomu nebudeme jen 
o salátu? To určitě ne, ale vědět trochu více 
o těchto tvorech určitě neuškodí.

DO VANY URČITĚ NE
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Život ryb chovaných ve velkochovech je 
ponurý s bolestivý. Rybí farmy pro chov 
a uchovávání ryb jsou zpravidla přeplněné 
a zvířata zde nesmírně trpí. Usmrcovány 
jsou často nehumánními způsoby a mnoho 
z nich umírá pomalou a bolestivou smrtí 
udušením. 

Nahlédněte do krásného světa ryb

VIDEO

Mozky ryb mají jinou strukturu než mozky 
savců. Podrobné studie však ukazují, že ryby 
cítí bolest. To však není vše. Ryby mohou 
vést komplexní, emocionální životy. Proto by 
měly mít právo užívat si svůj život stejně jako 
ostatní zvířata.

Na pozadí těchto nových informací by možná 
stálo za to změnit způsob, jakým o nich 
přemýšlíme a jak se k nim chováme.

Vědci i veřejnost se již léta přou o to, jestli 
jsou ryby schopny pociťovat bolest. Ochránci 
zvířat jsou přesvědčeni, že ano. Současné 
vědecké studie potvrzují, že bolest cítí 
opravdu i ryby.

Bioložka Victoria Braithwaite ve své knize 
„Do Fish Feel Pain?“ (Cítí ryby bolest?) 
tvrdí, že: „Je zde mnoho důkazů, že ryby cítí 
bolest a trpí stejně jako například ptáci či 
savci“.

https://youtu.be/ia9GpxdaaG0


Výlovy kaprů, jak víte, začínají již 
na podzim během října. Poté, co jsou 
vyloveni z rybníků, jsou odvezeni 
do sádek. V normálních podmínkách 
tráví kapr zimu u dna rybníka ve stavu 
zimního spánku, při němž se mu 
zpomaluje metabolismus.
Vánoční kapr je však neustále převážen 
a manipulován, a zimní spánek mu tak 
není umožněn. Transporty a přesouvání 
zvířat z nádrží je pro ně bolestivé 
a stresující. Vezměme v úvahu čas 
strávený na vzduchu, teplotní šoky 
způsobené změnami teplot a nešetrnou 
manipulaci při překládání ryb z nádrží. 
Při jejich „přesypávání“ jsou ryby 
potlučené a přicházejí o svůj přirozený 
ochranný sliz. 
A když už se dostanou do kádí 
k supermarketu, ani zde to nemají lehké. 
Kapři jsou kádích namačkaní a neustále 
vytahováni z vody ven. 

Výlov kaprů

Nenoste domů kapry živé
Když si koupíte živého kapra, obvyklého 
nosíte domů v igelitové tašce. Samozřejmě 
bez vody. Zvíře se však dusí, neboť se mu 
plast lepí na skřele a znemožňuje dýchání.
Doma ho hodíte do vany, napuštěné 
chlorovanou vodou a doufáte, že se 
vzpamatuje. Vana či podobná nádrž je 
pro zvíře nepřirozené a silně stresující 
prostředí. Chlorovaná voda mu navíc může 
poškodit žábry a dýchací soustavu. Teplota 
vody ve vaně je většinou příliš vysoká, což 
rybě může přivodit teplotní šok. 
A představa, že když ho někdo bude hladit, 
aby se nebál, je opravdu mylná. Pro rybu je 
to jen další stres. 
Nejlepší je koupit ho přímo na sádkách. 
Ušetříte kaprům další transporty 
a manipulaci, spojené s rozvozem 
na prodejní stánky. Sádky jsou navíc nejlépe 
vybaveny pro přechovávání i odborné 
usmrcení ryb.



Víte, co kapr zažívá, když si ho zákazník koupí 
živého a odnese si jej domů?

PUSTIT VIDEO

Možná vás už někdy napadlo, že by bylo 
pěkné, kapra koupit a pustit zpět 
na svobodu. To se však příliš 
nedoporučuje. Ryby jsou zesláblé po 
výlovu, transportech, manipulaci a silné 
stresové zátěži, a jejich imunitní systém je 
narušený. V řece nebo rybníku už 
pravděpodobně nepřežijí, a čeká je stejně 
smrt. 

Jedinou cestou, jak jejich utrpení zamezit 
je neprotahovat ho zbytečně alespoň 
v poslední fázi, kdy kapra koupíme. 
Vydejte se raději na sádky, než 
k supermarketu. Nebo si kupte už hotové 
vakuované filety od ověřených dodavatelů. 
Chlazená ryba opracovaná ve zpracovnách 
rybářských či zpracovatelských podniků, 
které podléhají přísným normám EU, je tou 
nejlepší volbou. 

KLIKNI A NAJDI

https://youtu.be/o5bWFUaUl64
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Neobyčejný dárek plný živoucí chuti a vůně 
obsahuje hořčičný, makový a dýňový olej v 
prvotřídní kvalitě.

Krabička s ořechovými krémy

VÍCE INFORMACÍ

Překvapí vás příchutě jako 
VANILKOVÝ ROHLÍČEK 
TWISTER, PERNÍČEK 
TWISTER, PECAN WHITE 
CHOCO TWISTER nebo
CARAMEL TWISTER.

Dárkový set pro ženy 
Kombinace vynikajících sektů, dvou sektových

skleniček, tlakové zátky a originálního flash
disku.

VÍCE INFORMACÍ

Mletá a zrnková káva 
spolu s hrnkem

Luxusní prvotřídní oleje 

Excelentní káva ve dvou 
variantách s pěkným 
hrnkem k tomu. Skvělý 
dárek pro muže. Ovocné bublinky 

s perleťovým efektem. 
Umíte si představit 
extravagantnější 
přípitek? Chutí 
připomíná Prosecco, 
obsahuje 5,5% 
alkoholu. Na výběr 
ze 4 barev - modrá, 
růžová, zlatá a 
rosegold.

Extravagantní 
bublinkyVÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=7f8acf00&desturl=https%3A%2F%2Fwww.nutsman.cz%2Fvanocni-produkty%2Flifelike-vanocni-darkova-krabicka%2F
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=73bd1fa4&desturl=https%3A%2F%2Fwww.osobnivinoteka.cz%2Fdarkovy-set-pro-zenu-sladsi-ii
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=c60b7ef3&desturl=https%3A%2F%2Fwww.blackinsomnia.cz%2Fdarkove-sety%2Fmleta-kava-zrnkova-kava-hrnek%2F
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=e3eec21a&desturl=https%3A%2F%2Fwww.avivawines.cz%2Faviva-blue-sky%2F
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=d23be862&desturl=https%3A%2F%2Fwww.osatka.cz%2Fcz%2Fproducts%2Fvanoce%3Fproduct%3Dbohemia-olej-darkova-kazeta-horcicny-%2B-makovy-%2B-dynovy-olej-3x100ml%2F8595606901186


Medicinální houby - přírodní nástroj 
pro dlouhověkost, který si získává 
náklonnost moderní vědy i medicíny.
V balení tinktura z houby Reishi, Chagy
a Shiitake, v lahvičkách s kapátkem 
po 30ml. 

VÍCE INFORMACÍ

Pro absolutní obranu

Nejúčinnější zbraní v boji 
proti nemocem je přirozená 

obranyschopnost. 
Předpokladem jejího 

správného fungování je 
pročištěné tělo a dobrý 

psychický stav. Právě tyto 
mety Vám pomůže pokořit 

bylinná kúra z čertova 
kořene, břízy, ořešáku 

a vřesu.

VÍCE INFORMACÍ
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Tinktury z hub

Vitamín C z rakytníku na celou 
zimu v krásném dárkovém 
balení. V balíčku najdete džem 
rakytník hruška, 100% 
rakytníkový čaj a rakytníkovou 
šťávu 100%. 

VÍCE INFORMACÍ

Pro tělo i psychiku

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=f245fde9&desturl=https%3A%2F%2Fwww.uplife.cz%2Flepsi-imunita%2Fhouby%2Fhoubovy-balicek%2F
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=48feaa4c&desturl=https%3A%2F%2Fnadeje-byliny.eu%2Fvanocni-krabicky%2F533-pro-absolutni-obranu.html
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=7f8acf00&desturl=https%3A%2F%2Fwww.nutsman.cz%2Fzdrave-mlsani%2Fovocnak-darkova-rakytnikova-sada-2%2F
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Pomáhá kompenzovat dopady menopauzy 
na vzhled pleti: ztráta lipidů je doplněna, 
vráskyjsou méně viditelné. Pleť se zdá pevnější.

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

Vysoce účinný beauty drink s vydatnou dávkou 
mořského kolagenu pro zlepšení pleti, vlasů a nehtů. 
Obsahuje kyselinu hyaluronovou a dalších 10 
důležitých látek, které pomáhají navrátit pleti jas, 
pružnost a mladistvý vzhled.

Sada péče o pleť od Clinique
Set se 3 multifunkčními produkty které promění vzhled 
vaší pleti a dodají jí mladší vzhled. Clinique Smart 
Clinical™ MD Duo obsahuje 2 omlazující hydratační 
krémy v jednom pro zpevnění kontur a dodání 
chybějícího objemu. Vypíná linii čelisti, viditelně 
zpevnění krk a kontury obličeje. Působí proti vráskám, 
nejednotnému a mdlému tónu pleti. Sérum Clinique
Smart™ Custom-Repair proti linkám a vráskám a pro 
zářivější vzhled a oční krém Smart™ Custom-Repair
Eye Treatment rozjasňujeící tmavé oční kruhy a 
zároveň působí proti vějířkovitým vráskám.

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

Kolagen drink Collavio Exclusive -
VÝHODNÉ BALENÍ

Účinně redukuje pigmentové skvrny 
a brání jejich opakovanému výskytu. 

První viditelné výsledky lze 
zaznamenat již za 2 týdny 

a při pravidelném používání se stav 
pleti dále zlepšuje.

Vichy neovadiol post-menopause

Proti pigmentovým skvrnám

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=633ecb9f&desturl=https%3A%2F%2Fwww.benu.cz%2Fvichy-neovadiol-post-menopause-vanoce-2021
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=7847e4f3&desturl=https%3A%2F%2Fwww.lovio.cz%2Fkolagen-drink-collavio-exclusive-mango-baleni-2-kusu
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=f5c61e1f&desturl=https%3A%2F%2Fwww.douglas.cz%2Fp%2Fclinique-smart-clinical-set-032450
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=633ecb9f&desturl=https%3A%2F%2Fwww.benu.cz%2Feucerin-anti-pigment-vanoce-2021


VLTAVÍN
KOSMICKÝ KÁMEN



„Vltavín – to je český fenomén. Kdo by ho neznal, ve světě je považován za drahý kámen, který 
proslavil Čechy“ cituje ve svém videu laskaksutrum.cz Marcel Vanek.
Existuje asi 90 teorií o jeho vzniku. Není to klasický minerál, ale tektit – přírodní sklo, které 
vzniklo po dopadu meteoritu či komety. Dnes už víme, že sklovitá, roztavená hornina k nám 
doletěla až z Německa, z míst, kde se nachází kráter „RIES“. Jihočeské a jihomoravské vltavíny 
patří mezi nejkrásnější tektity na světě.
Mnoho lidí cítí z vltavínů kosmickou energii, která je stvořila.

Nedělní odpoledne, po cestě z Vídně 
konečně doma. Cesta utekla překvapivě 
rychle. Můj spolujezdec, tatínek, je 
výborný společník. Má co vyprávět. Jeho 
život jsou kameny. Dostaly ho do bezpočtu 
krásných i dramatických situací, poznal se 
s lidmi, viděl lokality v různých krajích, 
procestoval bezpočet zemí. Nejkrásnější 
zažil však doma, doma v Čechách, nebo 
tenkrát ještě v Československu, vždyť 
kameny sbírá už 50 let.
„Tati, pamatuješ na svůj první vltavín?“ 
nahazuji téma a využívám 4 hodin 
společného času, který máme pro sebe. 
Doma se tolik nevidíme, a když ano, čas 
na historky většinou nezbývá.
Můj táta je stále velmi aktivní a chytit ho, 
jen tak doma, je skoro zázrak….
„No, holka pamatuji si. Na první a i ten 
poslední.“ Cesta po dálnici je pohodová, 

Termín skulptace se v mineralogii 
nejčastěji používá ve spojitosti s vltavíny. 
Jedná se o typickou strukturu povrchu, 
členitou a hlubokou vrásčitost -
rozbrázdění.

Skulptace u vltavínů (ale 
i jiných tektitů) vzniká dlouhodobým 
naleptáváním různorodě odolného 
povrchu agresivními přírodními 
roztoky. Výrazná skulptace je typická 
pro vltavíny z původních nepřeplavených
vrstev (např. Besednice, Nesměň, 
Koroseky, Vrábče). Vltavíny z druhotných 
nalezišť bývají obroušené a skulptace je 
méně výrazná nebo úplně chybí.

SKULPTACE



do 4 metrů hloubky. Vůbec jsem v té jámě neměl 
dobrý pocit. Ten den jsem nic nenašel, ruce samé 
mozoly, záda a celý člověk mě bolel. 

Do jámy jsem se vrátil až napozítří. Musel jsem 
si odpočinout. Cosi mě však popohánělo, kopej 
dál. Vrátil jsem se tam.
Na valounky jsem dávno narazil, ale vltavín 
žádný. Místní sběratel se za mnou přišel podívat: 
„Tak co?“ houkl do jámy. „Nic, ani dnes nic,“ 
koukám na něj. „To víš hochu, musíš být 
trpělivý a zkoušet to dál. Jen takovým se to 
nakonec podaří.“

Celá v napětí očekávám happyend, chci slyšet, 
jak nakonec zem vydala poklad, jako v pohádce. 
Táta se směje. „Holka, já ten den kopal zase 
do večera, a už se stmívalo a celý zlámaný, že už 
toho nechám, vykoukl na mě malý, ale opravdu 
malý vltavínek, jako nehet. To už jsem pochopil, 
že toto místo mi víc kamenů neposkytne. 
Zaházel jsem jámu a šel si lehnout do stanu.“ 
„Co, zaházel si jámu?“  „Ano zaházel, to byl 
nepsaný zákon, a já ho po celý život dodržoval. 
Co se vykopalo, zaházelo se zpět, ušlapaly se 
drny, aby příroda mohla žít neporušeně dál.“ 
„Škoda, že to nevydrželo i dalším generacím 
sběratelů. Nemuselo by se dnes dít, to co se  
dnes děje kolem vltavínů,“ pomyslím si a dál 
poslouchám vyprávění.
Tátu znám, vím, že nic nevzdá, že to zkoušel 
dál.  Nadechnu se na otázku „Podařilo se?“  
„Podařilo, když už to, ale opravdu vypadalo 
marně, zapracovala, co jiného, něž náhoda,“ 
pokračoval ve svém vyprávění.

nedutám a poslouchám, jen se, sem tam 
zeptám na nějaký detail. On nadšený 
vypravěč, já vděčný posluchač.

„Začalo to tak. Vždy jsem si přál najít svůj 
vltavín.“ „Počkej, jak ses o nich vůbec 
dozvěděl?“ skáču mu do řeči. „ K nám 
do Jablonce, do mineralogického klubu přijel 
jeden sběratel z jižních Čech a přivezl 
na ukázku pár zelených šutříků. Mohlo to 
být tak na konci sedmdesátek. Učarovaly mi 
na první pohled, hned jsem si jich pár koupil. 
Vzal jsem si na toho kolegu telefon, a od té 
doby jsem nepřemýšlel nad ničím jiným, než 
jak si najdu svůj vltavín….  Povedlo se,“ 
odpovídá na moji nevyřčenou otázku, „ 
musel jsem si však počkat.“ V té době 
nebyly žádné informace o tom, kde je má 
vltavíny člověk najít. Já se rozhodl pro risk. 
Vyrazil jsem i s rodinou (druhou manželkou 
a mými mladšími sestrami) do Jižních Čech 
na dovolenou. „Mám na to 14 dní, tak snad 
něco najdu,“ říkal jsem si pro sebe.

Na místě to tak hladce nešlo. Kolega sběratel 
nejevil velké nadšení, když jsem zazvonil 
u jeho dveří. „No tak tedy pojď, když už si 
tady,“ a  vzal mě do nedaleké pískovny.  
„Kopej tady.“ Jak na to místo přišel, dodnes 
nevím, ale já ho poslechl, co mi také 
zbývalo. „Musíš se dostat na vrstvu hrubého 
písku, až křemenných valounků. Jinde to 
nemá smysl, nic nenajdeš,“ a nechal mě tam. 
Já dřel, celý den jsem kopal až tak

V jižních Čechách dle lidové tradice 
býval s vltavíny spojen i jistý svatební 
obřad, kdy mladý ženich musel dát 
vltavín nastávající nevěstě jako důkaz 
svých hlubokých citů.

Přírodní nevybroušený vltavín byl také 
součástí platinového šperku, který 
dostala královna Alžběta II. darem 
od švýcarské vlády.      Zdroj Wikipedie

ZAJÍMAVOSTI



„No hochu, kde jsou vltavíny, to by chtěl 
vědět každý, musíš být trpělivý,“ opakoval 
ten samý sběratel, když mi u něj doma 
ukazoval svou rozsáhlou sbírku. Tam ti byli 
kousky, oči přecházely. 

Dokonalé kapky, koule, placky, oválky. Já 
viděl Besednici - Ježkovnu, Vrábče, 
Třebanice, Jankov, Ločenice ...a další lokality. 
Každá se malinko lišila svou skluptací, neboli 
zvrásněním na povrchu, které teprve dělá 
vltavín vltavínem.
„No, tak já půjdu a děkuji za ukázku,“ řekl 
jsem zklamaně a šel ke dveřím, líčí táta další 
děj příběhu. V tom zakopnu o hromadu 
kamenů. „Jé, vy máte bohouškovické opály.“ 
„Mám,“ ozvalo se mi za zády. „Co s nimi 
budete dělat?“ zeptal jsem se. „Nevím, 
neumím je sám zpracovat,“ odpověděl.

„Moje zlatá,“ pokračoval tatínek, “já v tu 
chvíli už věděl, že přišla šance.“ „Poslyšte, 
naučím vás je brousit a vy mi ukážete kam 
na vltavíny. To je férová nabídka, ne?“ 
Dotyčný se krátce zamyslel a pak jsme si 
plácli. Naleziště, na které mě tentokrát zavedl 
už své poklady vydalo.
Než skončila první dovolená v Jižních 
Čechách, stal se ze mě celkem úspěšný 
sběratel vltavínů.

Zkusil jsem si to i následující rok. Dovolená 
na jihu Čech už rodinu tolik nenadchla. Ani 
počasí tentokrát nepřálo. Pršelo a pršelo. Mě 
se ale dařilo. Naleziště bylo vydatné. Byl jsem 
mladý, plný sil, a tak mi trocha nepohodlí 
nevadila. Ty dva týdny mi utekly docela 
rychle ale, že to bude moje poslední

večeři a natáhnu záda. V tom se na mě 
vykulil takový kus jílu, valounků a všeho 
možného, taková tvrdá koule. Vzal jsem 
kopáček a udeřil. Vypadl na mě kus 
vltavínu ve tvaru disku, tedy jen jeho jedna 
půlka. Druhou  část jsem objevil 
po chvilce ve ztvrdlé hlíně.“
Slova, kterými tatínek tenkrát častoval 
svojí osobu, jsou na veřejnosti 
nepublikovatelná. „Já ti holka na sebe měl 
takový vztek. Překopnout vltavín 40 
gramový je opravdu smůla.“ Jámu jsem 
zahrabal, a už nikdy jsem na vltavíny 
nešel. Mám dodnes, tu nešťastně 
překopnutou krásu, na památku ve sbírce. 
Víš, já to tenkrát chápal jako znamení. Víš, 
v těch jámách nebylo příliš bezpečno. 
Při závalu člověk moc šancí nedostane.

NALEZIŠTĚ: 
Jižní Čechy – Besednice, Vrábče, 

Jankov, Třebanice, Ločenice, 
Koroseky, Nesměň a další lokality 

mezi Českým Krumlovem a Českými 
Budějovicemi.

dobrodružství s vltavíny, by mě v tu chvíli 
ani nenapadlo. „Jak to, co se tenkrát 
stalo?“ vyzvídám.
„Pamatuji si to přesně. Bylo to na sklonku 
dne, už že pojedu do campu, udělám si 



A měl pravdu…
Od těch dob se na vltavíny začali pořádat 
hony, slušnost a úcta ke krajině, co měli naši 
tátové, se vytratila. To už je, ale jiná kapitola, 
ta naštěstí do naší rodiny nepatří.

Vystupuji z auta, pomáhám tátovi vyložit jeho 
zavazadla. Rychlé objetí a pusa. „Táto bylo to 
moc fajn, uvidíme se, zavolám Ti.“
Odjíždím a říkám si už pro sebe, jak jsme si 
neskutečně podobní a zároveň každý svůj. Co 
nás spojuje, jsou kameny. Milujeme je a dali 
jsme jim oba celý svůj život. Oni se nám den 
co den odměňují svou krásou, energií 
a radostí. Ano radostí. Každý ten kámen ať 
pochází odkudkoliv, ať je vzácný, nebo zcela 
obyčejný, je energií země. Je v něm 
promítnuta  historie planety. Věřte mi, můj 
táta a já o tom opravdu něco víme. Kousek 
z toho rádi dáme i Vám.

Milí čtenáři, za pár dnů přivítáme nový rok. 
Po 12 měsíců jsme se setkávali nad příběhy, 
které nás zavedly do říše minerálů. Při jejich 
psaní se mi vždy vybavily skutečné postavy, 
skutečné situace, tak jak se doopravdy staly. 
Ve skrytu duše jsem každý měsíc doufala, že 
kus té lásky ke kamenům přes své vyprávění 
předám i vám. Pokud se tak stalo, bylo mi 
potěšením. Bylo mi potěšením potkat se 
i s paní Šárkou, která dala prostor ve svém 
časopisu, a díky tomu vzniklo 12 povídek.

Co závěrem říci, jen snad to, že se těším 
na setkání s vámi u nás ve Bzí. V kraji, kde 
řeka Jizera navléká krásná místa, jako zdejší 
brusiči a skláři své korálky na nit a rozdává 
potěšení z toho, že si tu u nás najdete svůj 
kamínek, achátek, křišťálek, nebo kousek 
břidlice a zakusíte na vlastní kůži ten 
neopakovatelný pocit štěstí z vlastního nálezu. 
Stojí to za to, to mi věřte.  

Vaše Štěpánka Kurfiřtová



VLASTNOSTI:
Vltavíny jsou chemicky téměř totožné 
s jílovitými horninami, ale na rozdíl 
například od sopečných skel neobsahují 
téměř žádnou vodu. Vltavínové sklo 
obsahuje jisté „vady“, a to 
v podobě vzduchových bublinek, které 
jsou časté převážně u jihočeských 
vltavínů. Bublinky bývají drobné, a to 
řádově jen desetiny milimetru, ale 
podařilo se objevit i bubliny přes 
1 centimetr dlouhé. Tlak v těchto 
bublinách je až překvapivě nízký, a sice 
19 až 25krát nižší, než je tlak u hladiny 
moře, což vede k domněnce, že vltavíny 
vznikly v prostředí, kde panuje nižší tlak 
(jako například vyšší vrstvy atmosféry). 
U některých vltavínů jsou dokonce 
patrné stopy po průletu atmosférou 
v podobě aerodynamického zaoblení.  

Štěpánka Kurfiřtová, 
majitelka Šperky STEFANY®, 

Věnováno mému tatínkovi Manfredu Lindnerovi

PADĚLKY:
V posledních letech se (nejen) na internetu 
objevuje stále více nabídek falešných 
vltavínů. Není to nic nového, už v 19. století 
se místo broušených vltavínů dávalo 
do šperků zelené sklo…  
Padělky pocházejí zejména z Asie, ale 
distribuují se do celého světa, kde velmi málo 
lidí opravdový vltavín pozná, a toho 
padělatelé zneužívají. K napodobení vltavínů 
se používá obyčejné zelené sklo, opracované 
litím nebo lisováním do forem, poté 
obroušené či ofrézované a vyleptané 
žíravinou.

Ojediněle se vltavín zasazoval do klenotů či 
šperků od doby barokní, většinou teprve od 
druhé poloviny 19. století. Největší sbírku 
historických šperků s českými vltavíny mají 
Národní muzeum v Praze (oddělení starších 
českých dějin) a Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze. Moderní a současný šperk 
sbírají Uměleckoprůmyslové muzeum 
v Praze a Moravská galerie v Brně. 
Jednotlivé exempláře ve svých sbírkách mají 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 
Muzeum Českého ráje v Turnově a další 
regionální muzea.

www.stefany-sperky.cz
Foto: MarcelVaněk

Zdroje: wikipedia.cz

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


Vánoční jmelí
Jmelí zavěšené na Vánoce prý zahání zlé duchy a vnáší do domu štěstí. Aby 

to fungovalo, je třeba pověsit jmelí na Štědrý den hned
za ranního rozbřesku. Potom se můžeme těšit na šťastný 

a radostný další rok.



Novoroční oslavy se nezadržitelně blíží a s nimi
přichází nejen okamžiky bilancování, ale i spousta

nadějí a plánů do nového roku. Mnozí z nás už jistě
přemýšlí nad novoročními předsevzetími

nebo nad změnami, které by si v nadcházejících
dvanácti měsících přáli udělat. S novým životním

stylem a návyky pak často přichází i chuť promítnout
čertvě získaný přístup do svého nejbližšího okolí. 

Pojďme se společně podívat na to, jak nejjednodušeji
aktualizovat a změnit náš domov. Představme si

nejnovější barevné trendy v interiérovém designu.Sar
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Stejně, jako každý rok, i letos zveřejňují profesionálové z oboru designu, módy a architektury
své předpovědi ohledně trendů na nadcházející sezónu. Jejich odhady se zakládají především

na nejnovějších tendencích v umění, populární kultuře, nebo náladě ve společnosti. 

BAREVNÉ TRENDY JAKO REAKCE 
NA SPOLEČENSKÉ DĚNÍ

V letošním roce se barevné trendy točily
především okolo dvou zdánlivě
nesmiřitelných protikladů. 

První tendencí se stala neutrální barevná
paleta s převahou béžových a bílých barev
v kombinaci s přírodními materiály. 
V protikladu k ní vzrostly na oblibě výrazné
až excentrické kombinace intenzivních
barev s výstředními prvky. Druhou zmíněnou
tendenci můžeme pozorovat například v nové
kolekci obchodního domu IKEA s názvem
KARIMATISK.   
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Původ této výrazné roztříštěnosti můžeme
do jisté míry hledat v současné globální
situaci. Životní styl většiny z nás
v posledním roce doznal určitých změn. 
A zatímco někteří na zpomalení
společenského života a častější pobyt
mezi čtyřmi stěnami reagovali hledáním
klidu, míru, bezpečí a spojení s přírodou, 
jiní se do interiéru snažili vnést co nejvíce

TRENDY BARVY NA ROK 2022

Ačkoli je pravděpodobné, že v roce 2022 tyto
dvě tendence zcela nevymizí, očekáváme, že
se začnou vzájemně více přibližovat. Hlavním
trendem na nadcházející rok jsou totiž
tlumené barvy z přírodního spektra, už se ale 
nicméně nejedná pouze o neutrální a světlé
odstíny béžové, šedé a bílé. 

K trendy barvám na rok 2022 tak budou patřit
odstíny olivově zelené, sivě modré, 
terakotově oranžové, tlumené meruňkové,  
nebo světle vínové. Bude se tedy jednat
o intenzivní a hravé barvy v zastřených
tónech s menší sytostí. 

vizuálních stimulů, které by narušili
monotónost každodenního života. 



MOODBOARD SIVĚ MODRÁ

MOODBOARD TMAVĚ MODRÁ VÍNOVÁ



MOODBOARD HOŘČIČNÁ ŽLUTÁ

MOODBOARD OLIVOVÁ



JAK NA SPRÁVNÝ VÝBĚR 
BAREV?  

Inspirovali jsme vás ke změně
barevné palety vašeho domova? 
Pak jistě přemýšlíte, jak vybrané
barvy co nejlépe zakomponovat
do vašeho současného interiéru. 
Nejjednodušším, nejrychlejším
a nejekonomičtějším způsobem je 
bezesporu výmalba. Vymalovat
můžeme buď celou místnost, nebo
pouze jednu stěnu, díky čemuž
prostor získá na plasticitě.

Nejlepšího efektu nicméně dosáhnete, 
pokud zvolenou barvu v dané
místnosti použijete ještě alespoň
dvakrát. K tomu skvěle poslouží
například drobné dekorace, polštářky, 
závěsy, koberec nebo plakáty či
obrazy obsahující zvolenou barvu. 
Prostor se tím sjednotí a vizuálně
sladí a použitá doplňková barva
skutečně vynikne. 

PSYCHOLOGIE BAREV

Při výběru barev do interiéru bychom se 
nicméně neměli řídit pouze trendy nebo
osobním vkusem. Barevná paleta, kterou
do našeho domova zvolíme, na nás má totiž
výrazný psychologický vliv. Příjemné
harmonicky zvolené barvy navozují pocit
klidu, relaxace a uvolnění. Bez rozmyslu
nakombinované nebo neladící barvy v nás
naopak vyvolají nepříjemné pocity
nesouladu a napětí.

Studené, jemné tóny, jako například světle
modrá nebo zelená, zklidňují a napomáhají
kvalitnímu spánku a uklidnění. Intenzivní
teplé barvy, jako je sytá červená nebo
oranžová, naopak stimulují, nabuzují
a dodávají energii. Neutrální barevná paleta 
skládající se především z odstínů béžové, 
šedé a hnědé pak uzemňuje, dodává pocit
spojení s přírodou a napomáhá koncentraci.

TIP: Interiéroví designéři se při
výběru barev do interiéru většinou
řídí jednoduchým pravidlem. Volí

nejčastěji tři barvy, a to barvu
základní, doplňkovou a takzvaný
akcent. Základní barva by měla

pokrývat přibližně 70% povrchů. 
Doplňková barva se pak objeví

alespoň ve 20% případů. Zbylých
10% připadá na akcent.  

Po absolvování studia designu na Pyrenejském 
poloostrově (Máster Técnico en Diseño de 
Interiores y Modelado de Proyectos en 3D) 
a dokončení studijního programu věnovanému 
designu zahrad, se věnuje navrhování pohodlných 
a krásných interiérů.  

Kateřina Kunzendörfer

www.interiores-alameda.com

https://www.interiores-alameda.com/


Bridgertonovi: Vévoda a já
Julia Quinn

Knižní předloha seriálového fenoménu 
na Netflix.
Simon Basset, vévoda z Hastingsu, vymyslel 
plán, jak se zbavit všech dohazovačů 
a vdavekchtivých dívek ze společnosti. 
Předstírá náklonnost k půvabné Daphne
Bridgertonové, mladší sestře svého přítele, 
s níž uzavře dohodu, že se jí bude naoko 
dvořit. Přestože nemá v úmyslu se oženit, 
na té dívce je něco, co mu zrychluje srdeční 
tep. Daphne brzy zapomene, že jejich

Další krásná kniha od oblíbené autorky Julie Caplin. 
Pokaždé se vždy těším, kam s ní vycestuji a jaký krásný 
kout světa poznám. Tentokrát nás provází Japonskem, 
kde si hlavní hrdinka zvyká a objevuje tradice této 
krásné země. Úklona na pozdrav, ticho ve vlacích, 
převzetí vizitky vyžadující maximální respekt, 
jednoduchý přístup bez zbytečností, úcta ke staří nejen 
lidí, ale i věcí. Nechybí dostatečný prostor pro tradiční 
i moderní památky, zajímavosti, zvyky i jídla. Knihu 
mohu jen doporučit.

Čtení na Vánoce

námluvy jsou pouhá přetvářka. Postupem času se do temperamentního šlechtice 
doopravdy zamiluje. Musí však za každou cenu zabránit tomu, aby jí pohledný vévoda, 
který se zapřisáhl, že zůstane navždy svobodný, nezlomil srdce. Osudy hlavních hrdinů 
můžete také sledovat i ve velkolepě pojatém a doslova návykovém seriálu Bridgertonovi, 
který vysílá stanice Netflix.

Představte si čas, kdy už je na Vánoce vše přichystáno, 
dárky zabalené, cukroví na míse a vy si konečně můžete 

na chvíli odpočinout.
Zalezete si do svého koutku, který jste si zařídila jen 

pro sebe a o jehož důležitosti jsme psali v únorovém čísle, 
a začtete se do nějaké pěkné knížky podle vašeho gusta.

Čajovna v Tokiu
Julie Caplin

https://my50plus.cz/koupit-2-2021/


Heřmánkové údolí
Hana Marie Körnerová

Strhující příběh ženy, které osud původně 
rozdal horší kartu než jiným. Byla silná, 
ačkoli si svou sílu neuvědomovala, 
a statečná, ačkoli o statečnosti nikdy 
nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné 
lidské štěstí i v tvrdé době a ještě tvrdších 
podmínkách. Přesto se nikdy necítila 
odstrčená či o něco ochuzená a dokázala 
prožít svůj život naplno.

Románová kronika ztraceného města, léta 1894-1921.
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší 
pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě 
uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě 
uhlí.
Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo 
nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté 
krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 
1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého

Šikmý kostel
Karin Lednická

kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme 
po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli 
tří naprosto odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají 
a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního 
čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná.
Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se 
snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opakovaně 
a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno 
proměnit na prach. Anebo ne.
Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české 
románově tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik 
autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy mění na film zaznamenávající i to, 
co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české historie.

Příběh začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou Annu repatriují z Ruska 
do poválečného Československa. Oba rodiče jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách 
se uvolili o sirotka postarat. Anna přijíždí do krajiny, kterou zná jen z vyprávění, ale 
která se v jejích představách jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen 
z fotografií. Přesto u nich doufá nalézt nový domov - jedinou jistotu v nejistém světě, 
který ji obklopuje. Po příjezdu na místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze dne 
na den se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Středohoří, s mužem, o němž 
ve skutečnosti nic neví...



NEJEN V POSTELÍCH
JSME SKVĚLÍ

WWW.MAXI-POSTELE.CZ

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=edf7430a


Postup:
Z vybraného papíru si připravte obdélníky 
o velikostech:
malý andílek - sukně 11,5 x 13 cm, 
křídla 8 x 12 cm
velký andílek - sukně 14 x 16 cm, 
křídla 11,5 x 14 cm.
Každý jednotlivý díl složte do harmoniky 
s přehybem 1 cm. Konce upravte nůžkami buď 
do špice nebo naopak do oblouku. Na jednotlivých 
skladech můžete vystřihnout otvory pro zdobnější 
vzhled. 
Přesně v polovině všech kusů udělejte otvor 
a potom přilepte křídla k sukni. Otvorem 
protáhněte zespodu provázek, který pod sukní 
zajistíte uzlem a nad křídly na něj nevlékněte 
korálek. Korálek přilepte na křídla, zajistěte 
z horní strany uzlem a odstřihněte provázek 
v potřebné vzdálenosti. Rozložte sukni a slepte 
vnitřní okraje k sobě.

Pro další inspiraci jděte na https://www.borastapeter.com/en

https://www.borastapeter.com/en


(Ne)tradičně
kouzelný Silvestr

Portál Amazing Places pro vás objevil
nevšední tipy na ubytování, ať už toužíte jen
po společnosti své milované osoby, 
romantickém prostředí zámeckých prostor či
vyjedete s velkou partou přátel na samotu
do lesa. A můžete zde strávit nejen
silvestrovskou noc, ale i první dny nového
roku 2022. Ať jsou pro vás amazing!

Říkáte si, kde letos strávíte poslední dny tohoto
roku? Zda zůstat v klidu domova s chlebíčky
a vaječným koňakem nebo se vydat právě
v tento okamžik za něčím nevšedním? Pokud
máte objevitelské touhy či toulavé boty, 
za krásnými cestovatelskými zážitky nemusíte
do daleké ciziny. I u nás se nacházejí kouzelná
místa, která stojí za to objevit a užít si zde
konec roku. 



SILVESTR VE DVOU

Spaní na medu, to je 27 m2 dokonalého 
komfortu v přírodě s jedinečným výhledem. 
Zapomeňte na chemické i suché toalety, 
venkovní sprchu a studenou vodu. 
Ve vymazlené koupelně si dopřejte nekonečně 
dlouhou teplou sprchu a pak se zabalte 
do připravených voňavých ručníků. A to 
po zimní procházce po nepoznaných 
Orlických horách, zimní koulovačce či 
lyžovačce jistě přijde k duhu. Sjezdovky 
a lyžařské stopy jsou co by kamenem dohodil. 

Spaní na medu 
Říčky 

v Orlických horách

KDE:

ZJISTIT VÍC

Spočiňte v naprostém soukromí uprostřed 
horské louky s dechberoucími výhledy 
na Orlické hory. Společnost vám bude dělat 
pouze všudypřítomná vůně medu, vosku 
a propolisu. Díky glampingovému místu Spaní 
na medu vstoupíte do sladkého světa, který 
pulzuje životem a vyzkoušíte tak jedinečný 
organický koncept ubytování a včelí terapie 
v jednom. Majitelé Lenka s Tomášem vás 
přivítají na místě, kde realita roztěkaného města 
je na hony vzdálená, a kde se starosti velmi 
snadno rozpustí v čerstvém medu. Zatímco úly 
jsou zabudovány ve spodní části maringotky, 
vaše království je v prostoru nad nimi. Od října 
do počátku dubna jsou včely na zimním 
stanovišti, aby měly úplný klid a mohly přes 
zimu odpočívat.

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/spanina-medu-498




Už vás někdy při prohlídce zámku napadlo, že 
byste si rádi vystavené exponáty osahali? 
Uvelebili se do měkkého křesla, ve kterém 
sedávali šlechtici? Nebo se začetli do knihy 
v kožené vazbě ve vlastní knihovně? Boutique
hotel Chateau Hostačov přesně takový zážitek 
nabízí. Zaručujeme vám, že na královský 
servis si zvyknete rychle. 

Zámek zakoupila v 90. letech česká rodina 
žijící v Austrálii. Rozsáhlá rekonstrukce se 
dotkla nejen interiérů, ale obnoven byl také 
přilehlý park. Zámecké pokoje jsou zařízeny

SILVESTR NA ZÁMKU
Chateau Hostačov

Golčův Jeníkov
KDE:

ZJISTIT VÍC

opravdu jedinečným nábytkem, každý kousek 
je originál a byl pečlivě vybírán. Vy si můžete 
zvolit z několika kategorií, od jednolůžkových 
pokojů až po velkorysé zámecké komnaty. 
V mnoha pokojích vám zpříjemní zážitek 
vířivá vana, kde můžete relaxovat klidně 
ve dvou. Odměňte se královským pobytem 
a prvotřídními službami v impozantním 
historickém prostředí.

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/chateau-hostacov-197


Restaurace vás zláká zajímavým menu 
kombinujícím moderní českou gastronomii 
s chutěmi zemí Commonwealthu, 
se kterými majitele pojí rodinné vazby. 
A ani v případě špatného počasí se 
rozhodně na zámku nebudete nudit. 

V domácím kině budete mít 
na výběr z množství skvělých 

filmů, a v knihovně na vás čeká 
krásná literatura.



Nevěřili byste, co se dá vybudovat v prostorách 
bývalé sýpky ze 17. století. Ač se z venku zdá, 
že by potřebovala omítnout, celý design je 
promyšlen do posledních detailů. A až 
vstoupíte dovnitř, budete vědět, že smysl 
pro estetiku a eleganci byl hlavním motorem 
vzniku ubytování, které musít vyzkoušet. Velký 
společný prostor, centrální místo celé Sýpky, 
zalévá po celý den světlo. 

Sýpka se dá pronajmout pouze 
jako celý objekt a je určena 
pro osm lidí. Čtyři ložnice 
s manželskou postelí a vlastní 
koupelnou budou vaší soukromou 
oázou klidu, až zatoužíte 
po chvilce samoty. Vypněte 
mobily, stejně tu skoro nechytíte 
signál. A nebudete ho ani 
potřebovat. Věnujte se sobě 
a blízkým. Na čas strávený 
v Sýpce budete ještě dlouho 
vzpomínat. 

STYLOVÝ SILVESTR S PŘÁTELI
Sýpka Arnoštov

Jevíčko
KDE:

ZJISTIT VÍC

Přesahující do dvou pater nabízí pocit 
vzdušnosti a okázalosti. Celý počin je 
výhradně český design, jednoduchý, oslavující 
přírodní materiály a čisté linie. 

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/sypka-arnostov-428


Večery jsou tu výjimečně romantické. Nalejte si skleničku šampaňského či 
Prosecca, připravte něco dobrého k snědku a pozorujte souhvězdí, protože tady 
jsou hvězdy nejzářivější. Čas tu plyne jinak, pomaleji. Přesně tak, jak potřebujete.
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Potěšte sebe nebo kamarádku
vánočním dárkem, který bude 
dělat radost po celé měsíce.

Předplatné
na 12 měsíců

za VÁNOČNÍ CENU 590 Kč.

Zadejte slevový kód: MUJDAREK

Objednávejte na my50plus.cz. 
Nabídka platí do 24.12.2021

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


JE
PAPÍR NA PEČENÍ 
TOXICK ?

Občas se v tisku nebo na internetu objeví informace 
o tom, že používání papíru na pečení je škodlivé 

pro zdraví. A protože období adventu je ve znamení 
velkého pečení cukroví a dalších vánočních dobrot, 

zapátrali jsme po tom, jak to tedy vlastně je, a jestli je 
používání pečícího papíru opravdu nebezpečné.



Moderní pergamenový papír je vyroben 
z dřevoviny, která je ponořena do 
lázně kyseliny sírové. Je to metoda podobná 
té, která se používá při výrobě pauzovacího 
papíru. Druhou variantou je ponoření 
do chloridu zinečnatého. Proces namáčení 
částečně papír rozpustí. Tato úprava vytvoří 
sířený zesítěný materiál s vysokou hustotou, 
stabilitou a tepelnou odolností 
a s nízkou povrchovou energií – čímž dodává 
nepřilnavost. Takto upravený papír má 
podobný vzhled jako tradiční pergamen

Obavy ze zdravotních rizik pečicího papíru 
vycházejí často z toho, že se do něj přidávají 
různé látky, aby nepropouštěl tuk a vodu, 
a těsto se na něj nelepilo. Dnes se nejčastěji 
používá silikon, v minulosti to byly i takzvané 
perfluorované sloučeniny.

Jak se pečící papír vyrábí?
Perfluorované sloučeniny

Jedná se o  chemické látky, které patří 
do skupiny fluorovaných uhlovodíků, ale 
které obsahují vazby atomů fluorupouze s 

atomy uhlíku (nikoli vodíku) a dále 
vazby mezi uhlíkovými atomy.

Tyto chemikálie jsou hydrofobní 
a lipofobní, a proto s perfluorovanými

látkami se můžeme setkat 
pod názvy teflon nebo

Gore-Tex například v kuchyňském 
nádobí, v nepromokavých botách 

a sportovních oděvech. Aplikují se jako 
aditiva hasicích pěn a hydraulických 

tekutin.
Některé PFC sloučeniny mají dle 
vědeckých studií nežádoucí vliv 

na zdraví živočichů, včetně nás lidí. 
Do prostředí se uvolňují především 

při výrobě zboží, ale například i během 
praní či likvidaci oblečení. Vědci nalezli 
stopy PFC ve vzduchu, vodě, vzdálených 

ledovcích, rostlinách, u volně žijících 
živočichů a dokonce i v lidské krvi. 

V malém množství se PFC látky mohou 
dostávat do těla i skrze kůži.

Může se pečící papír 
v troubě vznítit?

Je to tato fáze, která dává pergamenovému 
papíru jeho jedinečné vlastnosti, včetně 
významného stupně tepelné odolnosti. 
Většinu z nich lze bezpečně použít 
v troubách až do 220 °, aniž by se spálil. 
Maximální teploty by měla být vždy 
uvedena na obalu.
Je třeba říci, že zatímco pergamenový papír 
je tepelně odolný, není samozhášecí. Proto 
byste nikdy neměly nechat pergamenový 
papír přijít do styku s elektrickým topným 
tělesem nebo ho vystavovat přímému ohni.

Bezpečný silikon 
se používá také 
na výrobu 
různých forem 
a pomůcek 
na pečení.
Cena: 105 Kč

www.nonari.cz

MULTIFUNKČNÍ SILIKONOVÁ FORMA 
NA LÍVANCE NEBO VOLSKÁ OKA

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=e6242f4d&desturl=https%3A%2F%2Fwww.nonari.cz%2Fpecici-formy%2Fmultifunkcni-silikonova-forma-na-livance%2F


Uvolňuje papír chemikálie 
v průběhu pečení?

Pergamenový papír lze bezpečně používat 
při pečení a vaření. Silikon obsažený 
v pergamenovém papíru činí papír odolný vůči 
oleji, vlhku a teplu. … Nedoporučuje se však 
používat bělený pečící papír. Bělená verze 
obsahuje toxické dioxiny.
Protože když se pergamenový papír bělený 
chlorem zahřívá, existuje obava, že z něj může 
unikat chemikálie zvaná dioxin1. Dioxiny 
ve vysokých dávkách jsou spojovány 
s  reprodukčními a vývojovými problémy, 
poškozují imunitní systém, ovlivňují 
hormonální rovnováhu v těle a mohou se 
podílet na vzniku  rakoviny.

Alternativy k pečícímu 
papíru 
Ze zdravotního hlediska není pečící papír 
nebezpečný. Samozřejmě pokud máme 
na mysli jeho nebělenou verzi. 
Pokud byste chtěly volit jinou možnost 
při pečení z ekologických důvodů, potom je 
možné se vrátit k tomu, co používaly naše 
babičky:
• plech pomazaný tukem
• plech pomazaný tukem a vysypaný 

moukou
• opláchnout plech před pečením studenou 

vodou. 
Třetí možnost funguje v případě mastných 
těst, kdy není třeba již pod těsto plech mastit.

Gancia Prosecco Rosé
D.O.C. Extra Dry

Máte ve zvyku péct cukroví 
společně s kamarádkami a spojit 
tak příjemné s užitečným? 
Potom Prosecco dodá vašemu 
pečícímu rituálu extra porci 
zábavy.

A proč růžové?
No přece pro holky… J

Vintense - Odrůdové nealkoholické 
víno rosé - Syrah 750 ml
Prémiové odrůdové nealkoholické víno 
rosé Syrah, kde nepoznáte, že v něm 
vlastně není alkohol

www.nutsman.cz

Novinka od italského vinařství, 
které světu představilo vůbec 
první italské šumivé víno a které 
oslavilo již 170 let od založení.
Prosecco Rosé D.O.C. bylo 
v roce 2020 nově zařazeno 
do apelace Prosecco D.O.C. 
a představuje tak zcela novou 
kategorii. Ačkoliv se růžová 
šumivá vína vyráběla již dříve, 
nesměla nést označení Prosecco.

www.warehouse1.cz

Neholdujete alkoholu, pak zkuste 
NEALKOHOLICKÉ víno. A jaké? 
no přece růžové…

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=7f8acf00&desturl=https%3A%2F%2Fwww.nutsman.cz%2Fnapoje%2Fvintense-odrudove-nealkoholicke-vino-rose-syrah-750-ml%2F
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=09dc7e5b&desturl=https%3A%2F%2Fwww.warehouse1.cz%2Fcs%2Fgancia-prosecco-rose-d-o-c-extra-dry


ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE



PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
JAKO SYMBOL VÁNOC



Nic nevystihuje vánoční svátky tak dokonale, jako barevná a chutná perníková chaloupka.
Malé stavení z voňavého perníku v nás probouzí nejen chutě, ale také vzpomínky na dětství. 

Směs příjemně aromatického koření, které do perníku patří navozuje tu správnou vánoční 
atmosféru.

Vše prý začalo nejprve zázvorem. Tradice přidávání zázvoru do chleba sahá až do starověkého 
Řecka a Egypta. Původně se zázvor přidával jako poměrně účinný prostředek ke konzervaci 

chleba.
Postupně se v průběhu let přidávala do receptury další  koření, jako je kardamom, skořice, 

muškátový oříšek a hřebíček. 

V roce 1812, bratři Grimmové 
publikovali „Hansel und Gretel“, 
půvabnou (a trochu strašidelnou) 
pohádku o dvou sourozeneckých 
dětech, které se ztratily v hlubokém 
tmavém lese, kde narazily na dům 
vyrobený z perníku, ve kterém žije 
strará čarodějnice. Myslím, že 
pohádku O perníkové chaloupce 
není třeba představovat.
A právě tato pohádka má údajně 
velký podíl na tradici pečení 
a zdobení malých chaloupek 
z perníku nejen zde v Evropě.
Němečtí přistěhovalci, kteří se 
usídlili v Pensylvánii a Marylandu, 
udržují tuto tradici naživu, 
navzdory tomu, že žijí na druhé 
straně oceánu. Ba co víc, obliba 
pečení vánočních chaloupek 
z perníku nabyla takových rozměrů, 
že dala v USA vzniknout 
celonárodní soutěži o nejkrásnější 
perníkový dům. V letošním roce se 
konal jeho již 29. ročník.

Také perníkové chaloupky 
mají své velké soutěže 



Tady je ukázka některých 
z nich. Tyhle chaloupky 
už jsou, pravda, poněkud 
jiné kategorie, než ta 
naše skromná domácí. 
Ale většinou také nejsou 
dílem jedné hospodyňky, 
ale celých týmů cukrářů. 
A dost možná, že ty naše 
skromné a malé mají 
o něco více toho 
vánočního kouzla, 
nemyslíte?



VEGANSKÁ VARIANTA 
PERNÍKOVÉ CHALOUPKY



3 1/2 šálku bezlepkové mouky
1 1/2 šálku cukru
2 lžičky zázvoru
2 lžičky skořice
1/2 lžičky muškátového oříšku
1/2 lžičky kardamomu
1 lžička mořské soli
1 šálek veganského másla nebo kokosového 
oleje
1/2 šálku melasy
4 lžíce mletého lněného semínka smíchaného 
s 1/3 šálku vody

1. Ve velké míse prošlehejte mouku, zázvor, skořici, muškátový oříšek, kardamom 
a mořskou sůl. Dejte stranou. 
2. Ve střední misce šlehejte veganské máslo nebo kokosový olej a cukr, až se spojí. 
Přidejte melasu a mleté lněné semínko, a pokračujte v šlehání, dokud se úplně 
nespojí.
3. Mokré a suché ingredience spojte dohromady a zpracujte těsto. Zabalte ho 
do plastové fólie a vložte do lednice na 30 minut chladit.
4. Během doby chlazení si můžete vystřihnout kartonové šablony pro dům.
Když je těsto vychladlé, lehce pomoučete pracovní plochu, a těsto vyválejte 
na tloušťku asi 6 mm (nemusí to být přesné).
5. Předehřejte troubu na 1800 C.
Z těsta jemně vyřízněte podle šablony jednotlivé díly perníkové chaloupky (dvě stěny, 
dvě strany domečku a dva kusy střechy) a opatrně přesuňte kousky na plech. Vše 
pečte asi 15 minut, nebo do zlatohnědé barvy.
Nechte 15 minut vychladnout a poté vložte do lednice, aby před zdobením polevou 
úplně vychladly.
6. Jednotlivé díly potom nazdobte podle fantazie připravenou veganskou polevou -
viz rámeček).

Ingredience:

Postup:

Nálev z konzervované cizrny, anebo z vývaru z cizrny, slijeme 
do vysoké nádoby vhodné ke šlehání přes jemné sítko. Přidáme 

cukr a trpělivě šleháme. Bude to trvat několik minut a nejspíš 
nabudete dojmu, že se to nemůže nikdy podařit. Nevzdávejte to 

ale předčasně a šlehejte dál. Chcete-li opravdu pevný sníh, 
můžete nálev vyšlehat se špetkou fixátoru (například xantanové

gumy, která je k dostání v prodejnách zdravých 
potravin). Šlehání trvá obvykle 15 minut.

4 hrnky moučkového cukru
3–5 lžic aquafaby (nálev 
z cizrny)
1 lžička vanilkového extraktu 
(volitelně)
rostlinné potravinářské barvivo

VEGANSKÁ POLEVA
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https://www.zdraviakrasa.cz/aquafaba-vime-k-cemu-pripravit-zde-recept-1653/
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Zdroj: Hobbycraft

http://silverodlan.se/pepparkakshus-hur-gor-man/
https://www.hobbycraft.co.uk/ideas/baking/how-to-bake-a-village-of-gingerbread-houses
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Zdroj: Thespruceaats

https://www.instagram.com/balademanteiga/
https://www.thespruceeats.com/gingerbread-house-recipe-1806911


www.womansday.com

https://www.womansday.com/food-recipes/food-drinks/recipes/a56910/gingerbread-village-recipe/


Přejeme vám do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a vzájemné 
tolerance.

Děkujeme, že jste letos byla s námi, a že 
vás časopis bavil. Udělá nám radost, 
když se budeme potkávat i v novém 

roce 2022.


