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Nový rok je tady, a s ním spousta nových plánů 
a předsevzetí. 
A s novými plány také přicházejí nové věci.
Ne jinak tomu bude v roce 2022 také v My50+. 
Chystáme pro vás zajímavé akce, osvěžené
webové stránky a přísun nových 
multimediálních doplňků.

Budu ráda, když My50+ pro vás bude nejen časopisem, 
který baví, ale především motivací 
a motorem do všedních dní. 
Proto se jeho koncept bude v průběhu 
roku trochu měnit, 
rozšiřovat a vyvíjet…

Nebojte se, budeme tu s vámi i nadále, 
jen v modernějším a zábavnějším pojetí.
Řekla bych, že je se na co těšit. 

Ať je váš vstup do roku 2022  přímočarý a úspěšný. 
Buďte pozitivní a usměvavé, protože úsměv
na tváři ženy je takové malé kouzlo.
A dávejte pozor na své zdraví a hýčkejte ho. 

Těším se na další společnou cestu v novém roce!



Leden jasný, 
roček krásný.





1 Novoroční zvonění
Nový rok na Stezce korunami stromů 
v Krkonoších
KDY: 1.1.2022
KDE: Janské Lázně

INFO

Výstava autorských šperků Jiřího Herzlíka
KDY: 3.1.-25.2.2022
KDE: Šluknovský zámek

3 INFO

Výstavní projekt reGenerace5
KDY:18.11.2021-9.1.2022
KDE: Muzeum Českého ráje v Turnově

INFO4

Židovské gheto v Terezíně 
komentovaná prohlídka
KDY: 8.1. a 15.1.2022
KDE: Terezín

INFO
8

INFOZavírání Vánoc na Chvalském zámku
KDY: 9.1.2022
KDE: Chvalský zámek, Praha 9

9

Největší "Labutí jezero" na světě
KDY: 13. a 14.1.2022
KDE: Multifunkční aula Gong, Ostrava

INFO
13

https://www.stezkakrkonose.cz/aktuality/novorocni-zvoneni-pf4kefa49p
https://zamek.mestosluknov.cz/cz/akce/informace-pro-navstevniky-kalendar-akci-na-zamku.html?id_akce=1324
https://www.muzeum-turnov.cz//aktualni-vystavy/
https://www.pruvodceterezin.cz/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/zavirani-vanoc-na-chvalskem-zamku-4/
https://www.artpartner.cz/48-st-petersburg-festival-ballet?lang=cs


Výstava Fenomén Fatra
KDY: do 30.1.2022
KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

18

27

22

26

INFO

INFO

INFO

INFO

INFOBetlém z másla v Máslovicích
KDY: do 30.1.2022
KDE: Vodochody

Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva 
u pana kouzelníka - výstava fotografií
KDY: do 27.3.2022
KDE: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Móda v modré – tradice a současnost indiga 
v japonském a českém textilu
KDY: do 20.2.2022
KDE: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Suiseki – umění hledat kouzlo kamenů
KDY: do 1.5.2022
KDE: Moravské zemské muzeum - Biskupský dvůr

29

15
Zadovská 30 - běh na lyžích
KDY: 15.-16.1.2022
KDE: lyžařský stadion na Churáňově

INFO

http://www.omk.cz/
http://www.mzm.cz/biskupsky-dvur/suiseki-umeni-hledat-kouzlo-kamenu/
https://www.upm.cz/
https://www.upm.cz/josef-sudek-otto-rothmayer/
https://www.maslovice.cz/muzeum-masla/
https://www.ski-tour.cz/zadovska-30/r3


OSOBNÍ 
BRAND 

aneb přestaňte se schovávat



Budování osobního brandu je mantrou 
dnešních dní. Kdo nemá osobní značku, jako 
by nebyl. Ale je to skutečně tak? Naštěstí 
žijeme v době, kdy si svoje osobní 
PR můžeme nastavit přesně tak, jak nám 
vyhovuje, a jak chceme být vidět s naším 
větším čí menším podnikáním. Faktem je, že 
pokud se chystáte rozjet vlastní živnost 
a nechcete, aby se o vás kdokoliv dozvěděl, 
na osobní brand se klidně vykašlete. 

Tady je hitparáda strachů z budování osobní 
značky 

1. BUDU VYPADAT JAKO 
EGOMANIAK NEBO 
SAMOŽER

2. NEJSEM KIM KARDASHIAN 
ANI RICHARD KRAJČO

3. CO TOMU ŘEKNOU LIDI

Jak říká moje spřízněná duše Zuzana 
Hanáková: (https://www.zuzanahanakova.cz) 
„Vezměte strach za ruku a skočte do toho 
s ním.“ Chápu, že my dříve narozené nemáme 
osobní (sebe)prezentaci v DNA. Doma jsme 
slýchaly: „Hlavně se nikam necpi. Počkej, až 
se tě zeptají, a hlavně se nevytahuj.“ 

Budu vypadat jako egomaniak
nebo samožer

Všeho s mírou, vytahovat se nemusíte, ale 
rozhodně nečekejte, až se vás ostatní zeptají. 

Vezměme to tedy pěkně popořadě.

Mohly byste taky čekat do skonání světa. 
Jestli něco umíte, řekněte o tom světu. Jak 
to uděláte, záleží na vás. Pište články 
na blog, sdílejte je na sociálních sítích, 
komentujte posty ostatních, využijte 
příležitosti, kdy můžete promluvit 
na nějakém setkání nebo konferenci 
a povídejte si s lidmi. Jasně, že někteří 
o vás řeknou: „Kam se zase cpe?“ 
nebo „Už zase vykládá, že umí šít, péct, 
dělat účetnictví, cvičit jógu… „ Nic na to 
nedejte, mluvte o sobě, buďte vidět a občas 
jděte klidně proti proudu. Protože je pořád 
lepší, když o vás budou lidé mluvit, než 
když po vás neštěkne ani pes.



Jestli chcete podnikat, vystupte ze stínu 
nebo z kouta. Těžko u vás nakoupí někdo, kdo 
o vás v životě neslyšel. Zcela jistě to znamená 
výšlap z komfortní zóny, ale věřte, dá se to 
přežít. Když jsem před pár lety, postovala
svoje první video, třásly se mi ruce. Navíc 
jsem tušila, že moje dospělé děti mě šetřit 
nebudou. Ale vydržela jsem, videa mě baví 
dodnes, a díky nim jsem dostala řadu 
příležitostí, které by mě jinak minuly. 

Důležitý je obsah, s kterým si lidé vaši značku 
spojí. Postováním náhodných selfíček, fotek 
roztomilých koťátek (nic proti kočkám) ještě 
nikdo osobní brand nevybudoval. Najděte si 
svůj styl a formu, a toho se držte. Ale buďte 
vidět. A klidně občas postněte
i to svoje selfie, není to 
hrdelní zločin, a pokud 
váš partner nebo partnerka 
dovolí, přiberte je 
na selfíčko taky. 

Mimochodem věděly jste, že svůj 
brand si budoval třeba už malíř
Jan van Eyck na začátku 15. století? 
Namaloval své „selfie“, aby svým 
potenciálním zákazníkům ukázal, 
jak pěkné portréty umí. Budování 
osobního brandu a marketingová 
kampaň před 500 lety. 
https://medievalbooks.nl/2014/09/1
9/medieval-selfies/

Zdroj:Wikipedia

Nejsem celebrita, tak proč bych měla 
být vidět

Jasně nejste z rodu Kardashianů, a taky
po vás nikdo nechce, abyste sdílela každý 
okamžik svého života. I když například 
takoví Osbornovi byli ochotni prodat každou 
vteřinu svého soukromí. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Osbourne
s
Vy nic takového dělat nemusíte. Ale faktem 
je, že jedním z velkých témat, nejen 
osobních, ale i firemních značek, je dnes 
autenticita. Lidé chtějí vidět skutečné lidi, 
chtějí vědět, kdo je za produktem 
nebo službou, chtějí vidět trochu 
do kuchyně. Chtějí vědět, kdo jste. Všimněte 
si, že i za některé velké značky už dnes

mluví zaměstnanci nebo majitelé. Dobrá 
zpráva je, že k autenticitě patří i přiznání 
toho, že nejsme dokonalí a perfektní. Proto 
nemusíte na video o tom, jak pečete dorty, 
pletete čepice, vyrábíte šperky nebo cvičíte 
jógu – najímat televizní štáb a vizážistu. 
Video můžete natočit na mobil a přiznat, že 
nejste profesionální kameraman. Lidi totiž 
zajímá to, jak tvoříte produkt, a co od vás 
mohou čekat, rozhodně ne to, jak dokážete 
nasvítit scénu. Ovšem nepleťme si 
autentické video s profesionální prezentací 
firmy. Tady bych požádala profíky o pomoc. 

https://medievalbooks.nl/2014/09/19/medieval-selfies/
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_a_Man_(Self_Portrait%3F)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Osbournes


A ještě poznámka nakonec.
Taky si pamatujete na větu „Podívej, jaké dělá 
ta holčička pěkné bábovičky, dělej je taky 
tak.“? Tak na to zapomeňte, protože nedělat 
věci jako ostatní a jít občas proti proudu, je 
docela fajn. Rozhodně si vás lidi všimnou. 
Vystajlovaných brandů je všude dost, váš 
osobní brand bude určitě jiný. Jediné, co se 
neodpouští, je šeď a nuda. 

… a pár rad na konec

• Sto slov nahradí jedna fotka nebo 
video.

• Falešná skromnost je děsná věc.
• Každé ráno se před zrcadlem 

pochvalte, i kdyby to bylo jen za to, 
že se vám podařilo vstát z postele.

• Když vám přijde příležitost do cesty, 
nezavrhujte ji jen proto, že z osmi 
znalostí, které jsou potřeba, umíte 
„jen“ sedm.

• Chvalte se, ale nebuďte samožer.
• Vykašlete se na to, co tomu řeknou 

lidé? Ti, které zajímá to, co děláte to 
ocení, ti které zajímá něco úplně 
jiného, si vás vůbec nevšimnou, a ti, 
co sami nic nedělají vás pomluví. 
Ovšem ti zas nezajímají vás.

Co tomu řeknou lidi?

O této brzdě jsme se bavily již v jednom 
z předchozích článků. Tu ve svém životě 
rozhodně nechtějte.

Margareta Křížová
Specializuje na finanční a obchodně–strategické 
poradenství pro malé a střední firmy, a působí
také jako mentorka začínajících podnikatelů.



Registrace 
ochranné 

známky

V minulém díle jsme si řekly, jaké jsou základní aspekty autorského 
práva, a jak si můžete ochránit třeba vaše obchodní jméno (značku). Teď 
se podíváme trochu podrobněji na proces registrace ochranné známky. 

Na první pohled se může zdát celý proces složitý, ale až do něj proniknete, 
poznáte, že jde o poměrně jednoduchou záležitost. Základem úspěchu je 

rozumět svému produktu, a vědět co dělám. Od toho se bude odvíjet 
i obsah samotné registrace. Přihlášku ochranné známky k zápisu 

do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba.



Registrace probíhá ne internetovém portále 
Úřadu průmyslového vlastnictví (odkaz zde: 
https://upv.gov.cz/). Na úvodním webu vidíte 
rozhraní pro vynálezy/ patenty, užitné vzory, 
ochranné známky, průmyslové vzory,

Dále zvolíte zda chcete podat elektronický 
formulář online (datovou schránkou, 
elektronicky podepsat a odeslat, případně 
odeslat bez elektronického podpisu). V dnešní 
době je to nejrychlejší cesta.

V dalším kroku zaškrtněte, zda se jedná 
o kolektivní nebo certifikační ochrannou 
známku. Kromě individuálních ochranných 
známek (nejčastěji) existují další dva druhy 
ochranných známek, které mohou být zapsány 
u úřadu EUIPO, a to certifikační ochranné 
známky a kolektivní ochranné známky. 

označení původu a zeměpisná označení. Podle 
toho, kterou ochranu chcete využít, tu zvolíte. 
My zvolíme v tomto příkladu ochrannou 
známku.  Následně vyberete možnost 
formuláře.

Registrace krok za krokem

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Certifikační ochranné známky EU jsou 
novým druhem ochranných známek 
v systému OZEU. Jedná se o označení, která 
představují osvědčení o určitých vlastnostech 
výrobků a služeb (například jejich kvalitě). 
Lze je přihlásit od 1. října 2017. 

Kolektivní ochranná známka EU označuje 
obchodní původ určitých výrobků a služeb 
a spotřebitele informuje o tom, že výrobce 
výrobků či poskytovatel služeb náleží 
k určitému sdružení, které má právo známku 
užívat.

https://upv.gov.cz/


Příklady kolektivních ochranných známek 
zapsaných u úřadu EUIPO:

Samotný formulář je velmi návodný. 
Vyplníte v něm identifikaci ochranné 
známky. Nejčastěji jsou registrovány loga. 
Ty se se registrují jako obrazová forma 
ochranné známky. 

Následně pak k vyplněnému formuláři 
v příloze připojíte své logo v křivkách. 
V průběhu vyplňování zároveň dochází 
ke kontrole zadaných údajů (jméno, adresa).

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA 
CONSEJO REGULADOR DOP 
AZAFRAN DE LA MANCHA
Třída: 30
Vlastníci:
FUNDACION ‘CONSEJO 
REGULADOR DE LA 
DENOMINACION DE ORIGEN 
AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA
Třída: 31
Vlastníci:
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
EXPORTADORES DE FLORES 
ASOCOLFLORES

KROK 4

Obrazová ochranná známka
je tvořena neobvyklými znaky, styly 
nebo rozvržením, grafickým prvkem 
nebo barvou, včetně ochranných 
známek, jež jsou tvořeny výlučně 
obrazovými prvky nebo kombinací 
slovních a obrazových prvků, se vyjádří 
předložením reprodukce označení, 
o jehož zápis se žádá, znázorňující 
veškeré její prvky a případně
také barvy.

https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://euipo.europa.eu/eSearch/


Při vyplňování údajů o ochranné známce 
doporučuji věnovat pozornost výběru 
TYPU OCHRANNÉ ZNÁMKY. 

Stručný přehled možností najdete níže 
v tabulce.

Slovní ochranná známka – příloha se nepřikládá – slovní ochranná známka se vyjádří textem
Obrazová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
Prostorová ochranná známka – 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
Poziční ochranná známka - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
Se vzorem - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
Barevná - 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
Zvuková - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis), nebo jeden soubor ve formátu
mp3
Multimediální - 1 soubor ve formátu mp4
Hologramová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
Pohybová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
Jiná - 1 soubor ve formátu jpeg/gif/mp3/mp4

Typy ochranných známek



Zde doporučuji udělat drobnou rešerši 
v databázi průmyslového vlastnictví, zda 
stejný produkt nebo služba již není 
registrována. Případně pověřit odborného 
pracovníka (advokát, patentový znalec, atd.) 
k provedení této kontroly. 

Nejzáludnější oblastí registrace je výběr 
seznamu výrobků a služeb. Jako přihlašovatel

Po vyplnění vaší identifikace jako 
přihlašovatele, dále máte možnost uplatnit 
právo přednosti podle mezinárodní smlouvy. 
Co to znamená? 
Přihlašovatel má právo přednosti před 
každým, kdo podá přihlášku shodné či 
zaměnitelné ochranné známky pro shodné 
nebo podobné výrobky nebo služby později. 

KROK 5
musíte uvést konkrétní výčet výrobků 
a služeb, pro které je ochranná známka 
přihlašována. Kliknutím na UPRAVIT 
HARMONIZOVANÝ SEZNAM VS se 
nabídne možnost vyhledat a vybrat 
výrobky/služby přímo do formuláře podání 
z harmonizované databáze seznamu výrobků 
a služeb TMCLASS. Výrobky a služby jsou 
naformátovány a automaticky roztříděny 
do jednotlivých tříd. Pojďme si projít, jak 
správně vyhledat a vybrat váš výrobek/službu.

Osobně se mi osvědčilo udělat si malou 
rešerši co moje činnost obsahuje, a na základě 
toho provést následné vyhledávání. Například, 
když bych registrovala ochrannou známku 
tohoto časopisu, můžu začít s vyhledáváním 
slova „časopis“.

KROK 6

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm
http://tmclass.tmdn.org/


Následně doporučuji vymazat vyhledávaný 
pojem a kliknout na HLEDEJ. V levém 
sloupci se vám pak zobrazí kompletní seznam 
tříd. Zde je užitečný vždy najít třídy, které se 
vám přes klíčová slova podařilo najít a 
detailněji si projít všechny možné produkty a 
činnosti, jež lze v této třídě registrovat. Pak 
budete mít jistotu, že jste obsáhly vše 
podstatné, a vaše registrace tak bude efektivní. 

V případě, že v nástroji na vytvoření seznamu 
výrobků a služeb nenaleznete požadovaný 
výrobek nebo službu, lze využít svůj vlastní 
seznam výrobků a služeb. Ten vytvoříte 
kliknutím na tlačítko UPRAVIT SEZNAM 
VS VOLNÝM TEXTEM. Zde svůj výrobek či 
službu popište. 

Poté vyberu se seznamu nalezených výrobků 
a služeb ty, které nejvíce vyhovují mému 
produktu nebo činnosti. Po zvolení se vám 
vždycky objeví číslo třídy,  do které určená 
vybraná činnost či produkt patří. 

KROK 7

KROK 8

přihlášky není označení, které je nezpůsobilé 
k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se 
rozumí např. druhové nebo popisné označení, 
klamavé nebo nepravdivé označení apod. 
V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje 
plně automatizovaný systém řízení 
o ochranných známkách a systém rešeršní 
podle libovolných kritérií (např. podle znění 
známky, podle druhu, podle obrazového 
třídění, podle vlastníka i podle tříd výrobků 
a služeb). V systému jsou uloženy záznamy 
o všech ochranných známkách přihlášených 
národní cestou i o všech mezinárodních 
zápisech s vyznačením ČR.

Zápisem do rejstříku získává vlastník 
ochranné známky výlučné právo na její 
užívání. Platnost ochranné známky je 10 let 
od data podání přihlášky ochranné známky. 
Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let 
na základě žádosti o obnovu ochranné známky 
podané v zákonné lhůtě.

Následně už chybí jen zaplatit příslušný 
poplatek a formulář odeslat.  Správní poplatek 
za podání přihlášky ochranné známky je 
stanoven na 5 000 Kč do tří tříd výrobků 
a služeb. Za každou další třídu výrobků a služeb 
se poplatek zvyšuje o 500 Kč. V případě, že 
podáváte přihlášky kolektivní nebo certifikační 
ochranné známky, je stanoven na 10 000 Kč 
do tří tříd výrobků a služeb. Za každou další 
třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje 
o 500 Kč.

Úřad průmyslového vlastnictví provede 
formální průzkum, zda má přihláška zákonem 
předepsané náležitosti, a potom také věcný 
průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem

Mgr. Diana Lokajíčková
Zapsaná mediátorka, 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, 

resenidohodou.cz

http://resenidohodou.cz/


Změna začíná zevnitř

TAJEMSTVÍ
PŘITAŽLIVOSTI 
DOBÝT SVĚT BEZ CHARISMATU JE VELMI VZÁCNÉ. PŘIROZENÉ CHARISMA 
PROSPÍVÁ LIDEM S POZITIVNÍMI ÚMYSLY. TI, KTERÝM CHYBÍ CHARISMA, 
HO MOHOU POSÍLIT SOUSTŘEDĚNOSTÍ A TVRDOU PRACÍ. 

“CHARISMA JE PŘENOS NADŠENÍ." --RALPH ARCHBOLD 



Jaký je rozdíl mezi podnikatelem, u něhož si 
investoři podávají dveře, a tím, který musí 
v bance žádat o úvěr? Proč máme tendenci 
“civět” na krásné charismatické lidi a dávat
jim přednost před těmi necharismatickými?...

Vše souvisí s nejzákladnější lidskou 
potřebou, s vyhledáváním příjemných
a odvracením nepříjemných pocitů. Kdyby 
na nás nepůsobily tyto pocity, zřejmě
bychom měli o hodně menší zájem o sex, 

JAK VYPADÁ
CHARISMATICKÉ CHOVÁNÍ? 

Nemusíte se stylizovat, 
stačí, když budete zcela 
přítomní - vnímat svůj
protějšek tady a teď! 

Když někoho potkáme poprvé, automaticky 
vyhodnocujeme 3 věci: 
1) přítel
2) nepřítel (predátor), 
3) potenciální sexuální partner.

V nejhorším případě ho ani 
nezaregistrujeme, prostě nás nazaujme. 
Pokud nás ale zaujal, vyhodnocujeme, zda 
našemu hodnocení může dostát, a jaké má 
s námi úmysly. 
Ze setkání s charismatickým člověkem si 
odnesete pocit, že je velice schopný a vřelý. 
A že vás má rád. 

Já jsem si pro sebe pojmenovala 3 pilíře
charismatu: kompetence, vřelost a sociální
nezávislost. Tedy člověk, kterého vnímáme
jako charismatického - kromě toho, že mu to 
“sluší”, působí jako schopný člověk, jako 
laskavý člověk a ten, který se nebojí mít svůj
názor, nezavděčuje se. 

A přitom není arogantní (to ta vřelost). 
Vzájemně se vylučující kvality, které 
dohromady vytváří onu neodolatelnost. 
U charismatického člověka se vás nedotkne, 
že s vámi nesouhlasí. On totiž nesouhlasí
neodolatelně. A také umí odejít ze scény
a zanechat za sebou ono “ACHHH”... 

KO
M
PE
TE
N
CE

VŘ
EL
O
ST

SO
CI
ÁL
N
Í

N
EZ
ÁV

IS
LO

ST

jídlo a alkohol. Jednat s charismatickým
člověkem je prostě příjemné! Díky charismatu 
vás lidé budou mít rádi. Budou vám důvěřovat
a chtít, abyste je vedli. Díky němu vás ostatní 
lidé budou vnímat jako vůdce, ne jako pouhé
následovníky. Je v moci charismatu ovlivnit, 
jak budou ostatní přijímat vaše myšlenky
a nápady a jak rychle se uskuteční vaše
projekty. Charisma hýbe světem, a dobrá zpráva
je, že se jej lze naučit. 



Charisma je spojeno s vyzrálostí. Mladé ženy
jsou půvabné. Zralé mohou mít šarm a jiskru. 
Takové žena je v první řadě laskavá vůči
mladým ženám a necítí se nijak ohrožena
mládím. Ponechala si v sobě něco
z mladistvé rebelie a snů - to jí dodává onen 
“šmrnc”. 

Umí naslouchat. Často se totiž více
soustředíme na to, co chceme říct, než na to, co 
se chceme dozvědět. Přítomnost je velmi 
mocný nástroj, přítomnost se dá cítit. Když se

setkáte s někým, kdo je opravdu charismatický, 
cítíte jeho sílu osobnosti, jeho vřelost, vnímáte
ho tělem i duší. 
Charismatičtí lidé lépe rozumějí svému okolí –
vyjadřují pochopení a poskytují životní
optimismus, rady či silnou myšlenku, která 
nadchne ostatní. Díky tomu si získávají naše
sympatie. Další jejich typickou vlastností je 
schopnost vystoupit z davu, přinášet nové
myšlenky a inspirovat jiné. 

Lidé jako Steve Jobs nebo Elon Musk díky
své vizi vybudovali mocná impéria. 
Podle britského psychologa 
Richarda J. Wisemanna se charismatická 
osobnost vyznačuje velkou vnímavostí
pro emoce druhých a mimořádnou schopností
takové emoce vyvolávat. Zároveň umí udržet
své vlastní emoce pod kontrolou a má vysokou 
odolnost vůči vlivu ostatních a jejich případným
negativním postojům a myšlenkám. 
S charismatickým člověkem se chceme

Charisma je jako 
magnet a fnguje

(téměř) na všechny. 
Je to síla které 

nelze odolat a těžko se 
konkretizuje. 



Charisma je ve své podstatě chování. Vaše
charisma nedefinuje, kdo jste... Důležitější je, 
jak se chováte a zda jste v tom konzistentní. 
Jakmile si získáte pozornost a sympatie, 
musíte také něco nabídnout, a mít co říct. 
Anna Hogenová, filosofka, řekla něco v tom 
smyslu, že krása je smyslové vyjádřeí dobra. 

V kontaktu 
s charismatickým
člověkem se uvolňují
přírodní opiáty, 
endorfiny. Lze říci, 
že výrazně charismatičtí
lidé jsou “návykoví”. 

Umí naslouchat.

Nebojí mít svůj názor

Je laskavý vůči druhým lidem.

Má schopnost inspirovat jiné. 

Nebojí se vystoupit z davu.

Má schopnost vyvolávat emoce.

Zanechává pozitivní emočně silnou stopu. 

Podle ekonomů University of Texas vztah mezi 
charismatickým zjevem a pocitem štěstí je 
částečně dán ekonomickými benefity, kterých se 
charismatickým lidem dostává. 
Charismatičtí lidé vydělávají více peněz a berou 
si lépe vypadající, více vydělávající partnery, než
jejich průměrní kolegové. 
Zdroj: CBS News

Charismatičtí lidé jsou šťastnější. 
Charismatický člověk se vyznačuje 
několika 
specifickými vlastnostmi:

opakovaně setkávat, opakovaně jednat, 
zachovat kontinuitu. Takého člověka je těžké
odmítnout, i když s ním nesouhlasíme. 
Charismatický člověk zanechává pozitivní
emočně silnou stopu. 

CO ŘÍKAJÍ PRŮZKUMY? 

Simona Barbry, 
úspěšná česká lektorka a koučka. Při své práci využívá biorelease techniky a se svou kolegyní nabízí komplexní 
program „Psychological safety“ zastřešující kromě koučinku také mentorink, biorelease a hypnoterapii. 
Současně studuje Biodynamickou body psychoterapii. 
K jejím klientům patří společnosti jako Nike European Operations, Accor Group Hotels, Moser, Ravak, Preciosa 
Dubaj, a další. Školí v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, spolupracuje s Nizozemskou 
vzdělávací společností Business Impact a European Retail Consulting.

https://simonabarbry.com/


Černá barva je magická. Má mnoho podob a záleží na spoustě okolností, jak se 
zachová. Může být temná a smutná, může být tajemná a nedostupná, ale může být 

také elegantní a sexy. Černé šaty jsou přesně tím, co by nemělo chybět ve vaší skříni.
Někdo ji miluje a v šatníku nemá žádné jiné kousky, než černé. Tito lidé mají 

nespornou výhodu v tom, že ráno nemusí řešit, kterou barevnou kombinaci zvolit. 
I když jsem přesvědčena, že i oni mají někdy problém, co na sebe. A jistě jsou lidé, 

kteří černou nesnášejí. Jejich svět se točí kolem zářivých barev a černou volí jen 
výjimečně a v minimalistickém pojetí.

ELEGANTNÍ 
„MALÉ ČERNÉ“



Zjemněte výstřih
Nehalte svůj krk a dekolt kompletně celý. Pokud to 
uděláte, váš obličej bude vypadat staře a unaveně. Velká 
černá plocha zvýrazní vrásky, kruhy pod očima a další 
nedokonalosti pleti, a vám to zbytečně přidá roky navíc. 
Raději dejte přednost smyslnému výstřihu.

Ať už patříte k jedněm, k druhým nebo jste přesně něco 
mezi tím, pamatujte, že oblékání černé barvy má 
od určité chvíle svá pravidla. Když nám bylo 25, bylo 
to fuk. Mohly jsme si na sebe natáhnout třeba pytel, 
a tak nějak to mělo styl. Ale teď, když už na obličeji 
najdeme nějakou tu vrásku, je dobré se nad tím trošičku 
zamyslet.
Chytře zvolený detail může váš vzhled omladit, a dát 
mu ten pravý šarm. A naopak. Pokud je černé příliš, 
úplně se v ní utopíte.

TIPY
jak vyzrát na černou v šatníku



Výrazný šperk
Pokud máte černé šaty, svetr nebo tričko jen 
s malým výstřihem a patří k vašim oblíbeným, 
nemusíte se ho hned zbavovat nebo ho stříhat :). 
Můžete si pomoci malým optickým trikem. Zkuste 
doma najít výrazný plošný šperk v barvě, která 
ladí s vaším typem, pak bude výsledek vypadat 
skvěle.

Využijte prostřihy
Velmi dobře působí nekompaktnost celé plochy 
blízko obličeje. Pomůže střih se spadlými rukávy, 
s různými prostřihy v oblasti dekoltu apod.

Katie Couric

Žádné společenské šaty se 
neobejdou bez kvalitních a 
spolehlivých punčochových 
kalhot. A pokud umí ještě navíc 
udělat š@hlé bříško a pěkný 
zadeček, je to bonus navíc.

DETAIL

Helen Mirren
Gwyneth Paltrow
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Helen Mirren

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=3a4ae96c&desturl=https%3A%2F%2Fwww.evona.cz%2Fzestihlujici-puncochove-kalhoty-lara-cerne
https://www.redbookmag.com/beauty/g626/celebrities-over-50/?slide=4


Kombinujte s barvami
Další možnos, je kombinace s další 
barvou. Může to být třeba vkusně uvázaný 
šátek nebo šál – přes ramena nebo kolem 
krku. Může to být třeba velká kvěBna 
ve formě brože nebo zkuste černé šaty 
s bílým či barevným akcentem. Třeba jako 
ty na obrázku.

Vždy se ale snažte vybírat barvy, které 
jsou v souladu s vaším barevným typem. 
Tak docílíte harmonické souhry a budete 
vypadat svěže a odpočatě.
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Přiléhavé šaty se 
síťovými vsadkami

Dámské přiléhavé 
midi šaty – svrchní 
díl: jemná síťka se 

vzorem. Dlouhé 
rukávy s gumičkou 

a volánkem.

Přiléhavé šaty z úpletu
Dámské přiléhavé midi
šaty s proužkovou 
texturou
Pěkný véčkový výstřih
a dlouhé nadýchané 
rukávy.

DETAIL

DETAIL

https://www.instagram.com/lady_50plus/
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=d8f20b5a&desturl=https%3A%2F%2Fwww.orsay.com%2Fcs-cz%2Fprilehave-saty-ze-sitky-410227660000.html
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=d8f20b5a&desturl=https%3A%2F%2Fwww.orsay.com%2Fcs-cz%2Fprilehave-saty-z-upletu-530341660000.html


“January Rain” by David Gray

PŘEHRÁT

https://www.youtube.com/watch?v=FlfvGWBSS4o


S příchodem nového roku 
máme přirozeně tendenci 

k bilancování a osobní revizi. 
Ať už v šatníku, po stránce 

zdravotní či duševní. My 
pro vás máme inspiraci, která 

vám může být odpovědí 
na pochybnosti rovnou 

ve všech třech jmenovaných 
oblastech. Elegantní móda 

z BIO bavlny Meera Design 
je tady, aby hýčkala vaši 

sebejistotu, pokožku i ženskou 
krásu. Oblékání má totiž velký 

vliv na to, jak se cítíme, a to 
rozhodně ne z povrchního 

hlediska. Je zrcadlem našeho 
vnitřního rozpoložení a postoje 

ke světu. O tom, co může 
takový impulz do vašeho 

života přinést, a jaké hodnoty 
jsou pro tuto značku 

esenciální, si popovídáme 
se zakladatelkou a návrhářkou 

Klárou Meera.

A D V E R T O R I A L



Za ekologickým a estetickým počinem stojí 
láska k přírodě a ženskosti. Že jde o autentický 
zápal poznáte už z rozzářeného pohledu 
tvůrkyně, když říká: „Miluji módu a krásu žen. 
Miluji život na Zemi. S nadšením navrhuji 
oblečení z BIO bavlny. Chci, abyste se, milé 
ženy, cítily báječně a žensky. Proto jsem 
pro vás vytvořila exkluzivní módní značku 

Cítíte se svěže i v zátěžových situacích. Díky prodyšnému materiálu 
vás nerozhodí ani náhlý pocit horka ani stres. Samozřejmě, že BIO 
bavlna není deodorant ani antiperspirant. Ale potíte se výrazně méně, 
nic se na vás nelepí, a především oblečení po jednom nošení 
nezapáchá. To také souvisí s následujícím bodem.

Oblečení stačí prát méně často. Chemicky neupravovaná vlákna 
nereagují s pokožkou tak, jako jejich kolegové z masové produkce. 
Proto na rozdíl od triček z rychlospotřebních řetězců si je můžete 
bez obav vzít i vícekrát za sebou. Stačí svůj oblíbený kousek nechat 
vyvětrat na čerstvém vzduchu, a může s vámi znovu vyrazit do světa. 
Tak snížíte i počet pracích cyklů, kterými tkanina projde, a tím i déle 
vydrží. Aby nedošlo k porušení přirozených vlastností BIO bavlny, je 
potřeba používat ekologické a šetrné prací prostředky.

Vaší pokožce se uleví. Pokud se někdy potýkáte s velmi citlivou kůží 
či snad řešíte atopický ekzém, bude vám, jako byste právě z ramen 
shodila těžký batoh. Látka bez chemického ošetření nijak nedráždí, 
a díky maximální prodyšnosti vede ke komplexnímu zlepšení stavu 
pokožky. Tento zdravotní aspekt ocení například nastávající maminky, 
jejichž vjemy se točí na plné obrátky. Najednou i dříve tolerované 
syntetické materiály se mohou stát nesnesitelné. Volbou BIO bavlny 
tak prospějí nejen sobě samé, ale také miminku, které všechny podněty 
uvnitř bříška vnímá.

Oblečení se nemačká. BIO bavlna oproti té běžné vyniká přirozenou 
elasticitou vláken. Je to tím, že rostlina měla dostatek času a živin 
pro svůj růst. A hlavně, že nebyla deformována nánosy umělých hnojiv 
a podobnými nežádoucími zásahy. Nejspíš si brzy všimnete, že nejde jen 
o látku, která si zachovává svůj tvar. Díky tomu, že Meera Design šije 
své modely zákaznicím přímo na míru, střihy se nedeformují v žádném 
místě ani opticky ani fyzicky. Zapomeňte na zařezávající se gumičky, 
varhánky na bocích nebo škrtící ramínka. Vše zůstává příjemné a hladké 
i po celodenním nošení.

Meera Design. Meera Design je značka, 
která skvěle vypadá a padne, ale také 
rozumí vašemu tělu a je šetrná k přírodě.“

A proč právě BIO bavlna je stavebním 
kamenem udržitelné a příjemné garderoby?
Jakmile si ji obléknete, pocítíte následující 
kvality.

A D V E R T O R I A L



Oblečení se vám teplotně přizpůsobí. Chvíli horko a vzápětí zima? 
BIO bavlna si poradí s obojím. Bez nadsázky lze říct, že pomáhá tělu 
s termoregulací. Nezadržuje nic, co tělo potřebuje pustit a zároveň 
nepouští nic, co tělo potřebuje zadržet. Konkrétně vodu a teplo. Díky 
tomu si i během letního parna můžete vykračovat mezi bloky 
rozehřátého betonu s lehkostí, a mrazivý den zvládnete s vřelým 
úsměvem.

Otázka barvy sotva může být snazší. 
Stačí vybrat z pečlivě vyváženého 

vzorníku. Máte-li možnost stavit se 
osobně v pražském showroomu, 

neváhejte. Osobně se vás tady ujme 
Klára Vostárková - módní guru naší 

značky, které projde pod rukama každý 
model. Někdy totiž máme tendenci držet 

se v barevné paletě příliš zpátky, 
a zkušené oko může navést k netušeným 

možnostem. Ať už ale vyberete čistě 
neutrální tón nebo se pustíte 

do živějších odstínů, můžete si být jisté 
snadnou kombinovatelností a elegancí.

Nejlépe ale sílu přírodního materiálu 
otestujete na vlastní kůži. Stejně důležitým 
aspektem modelů Meera Design je však střih 
a barva. Hlavní myšlenkou je odívání, které 
obstojí v různých společenských kontextech 
a lichotí různým typům postav. Každý kousek 
vzniká dle přání a rozměrů nositelky. 
Proto se nemusíte obávat, že by vám 
objednaný kousek nesednul tak, jak má. 
Nerada ukazujete kolena? Šikovné švadleny 
vám vybrané šaty o kousek prodlouží. 
Konfekce vás obvykle škrtí v ramenou? 
Sáčko šité přímo pro vás vám padne jako 
ulité. 
Díky tomu, že značka nešije pro anonymní 
masy, ale pro konkrétní osobnosti, je 
připravena vyhovět osobitým požadavkům 
a preferencím.

A D V E R T O R I A L
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A pro jaké příležitosti značka tvoří? 
Od společenských událostí po výlety do přírody. 
Decentní šaty, halenky i sáčka, jsou navržena tak, 
aby obstála ve světle formálních požadavků, ale 
zároveň vás nijak neomezovala. Často stačí jen 
změnit doplňky, a z vycházkového modelu může 
být zářný kousek na rodinnou oslavu.

Ptáte se, pro koho je taková móda nejvhodnější? 
Díky nadčasovému designu, preciznímu zpracování 
a zdravotní i ekologické ohleduplnosti si najde 
místo kdekoliv. Ocení ji aktivní babičky, které 
chtějí vypadat šik a zároveň stačit neposedným 
vnoučatům. Výletnice a cestovatelky najednou 
zjistí, že si vystačí s mnohem menším zavazadlem. 
A radost udělá třeba i nastávajícím maminkám, 
které si zamilují pohodlí a hebký dotek.

Takzvaný pomalý přístup k odívání se odráží 
v kvalitě, proto nemusíte pořizovat kvanta svršků. 
Stačí takový, který vám maximálně vyhovuje 
a dlouho vydrží. To je velmi důležitý aspekt 
pro planetu i pro váš rozpočet. Ve výsledku totiž 
získají všichni. Proto jsou modely Meera Design 
šité v malé české dílně z lokálních látek. Nejde 
o rychlost, ale o to, aby výsledky práce trvaly 
a dobře sloužily.

Na závěr bychom rády sdílely hlavní motto této 
značky:

Opravdu věříme, že každá žena je krásná,
každá žena má osobitou esenci

a každá žena se cítí být sama sebou mnohem 
snáze v padnoucím oblečení,

které dělá dobře jejímu tělu i duši.
Máme to vyzkoušené na vlastní kůži, doslova.

A proto říkáme:
Probuďte v sobě Bohyni!

Tu svou. Ať je kdekoli ukrytá.

Klára Meera
www.meerablog.cz

eshop.meeradesign.cz
Foto: archiv MeeraDesign

A D V E R T O R I A L

http://www.meerablog.cz/
https://eshop.meeradesign.cz/


STÍRACÍ LOS
fenomén starý téměř padesát let
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John R. Koza je počítačový vědec a bývalý 
profesor na Stanfordské univerzitě, Velký 
význam mají jeho práce v průkopnickém 
využití genetického programování pro 
optimalizaci složitých problémů. John R. Koza 
je spoluzakladatelem Scientific Games
Corporation - společnosti, která staví 
počítačové systémy pro provozování státních 
loterií ve Spojených státech. Je také považován 
za tvůrce „stíracího losu“ . 

Koza se narodil v roce 1944 a získal bakalářský 
titul v oboru počítačových věd na University 
of Michigan. Stal se tak druhým člověkem, 
který kdy získal bakalářský titul v oboru 
informatiky. Následně v roce 1972 získal 
doktorát v oboru počítačových věd na 
University of Michigan.

První stírací los vznikl již v roce 1974 ve státní 
loterii v americkém státě Massachusetts. Za jeho 
vznikem stojí počítačový vědec John R. Koza 
a marketingový expert Daniel Bower. John Koza 
přišel s algoritmem zaručující naprosto náhodný 
výsledek pro každý los, a Bower se zjištěním, že 
lidi nejvíc láká možnost okamžité výhry. Žádné 
slosování, jednoduše si koupit los, setřít ho 
a ihned vědět. Los nesl jméno The Instant Game 
a za cenu jednoho dolaru mohl hráč vyhrát 
až 10 tisíc dolarů. Novinka si získala obrovskou 
popularitu a její princip začali napodobovat všude 
na světě.

Jednoduché stírací losy vyžadují, aby hráč 
setřel tři (nebo více) oblasti s čísly, symboly atd. 
Pokud jsou všechny odhalené položky stejné, 
odměnou je výhra. 
Složitější stírací losy mohou mít několik 
různých způsobů, jak vyhrát na jednu kartu.

Stírací losy jsou velmi oblíbenou formou 
hazardních her především kvůli jejich nízké ceně 
a možnosti vyhrát okamžitě.  Na rozdíl od mnoha 
loterií, kde hráč musí na výsledek čekat. Cenové 
rozpětí stíracích losů je různé - od 10 Kč 
až po několik set korun. 
Popularita loterijních stíracích losů roste rychleji 
než jakákoli jiná forma loterie.

Historie vzniku stíracích losů

JOHN R.KOZA 
- muž, který má hlavní podíl na vzniku 
stíracích losů

Jeden z prvních tiketů

http://www.genetic-programming.com/johnkoza.html
https://picclick.co.uk/VERY-RARE-Vintage-First-Edition-National-Lottery-Scratch-114670480844.html


Online losy

Popularita stíracích losů se závratným 
tempem rozšířila z USA  také do celé 
Evropy. A přesto, že od uvedení tohoto 
fenoménu na trh uběhlo už téměř půl 
století, dodnes patří k nejpopulárnějším 
formám loterie. A Česká republika není 
výjimkou.
U nás se první losy začaly prodávat v roce 
1989 pod názvem Spartakiádní hra. 
Prodalo se všech deset miliónů vydaných 
kusů za cenu 10 Kč za kus. 

Nejprodávanějším stíracím losem u nás se 
stala Tutovka v roce 1991. Její finále se 
dokonce losovalo přímo na televizních 
obrazovkách. 
Velký ohlas měl také nejdražší stírací los 
v historii ČR s názvem Vánoční kometa
(dnes se za stejnou cenu prodávají losy 
s názvem Miliónové překvapení). Jeho cena 
byla 500 Kč a hráč mohl vyhrát až 
astronomických 100 miliónů korun.

Pokud chcete zkusit štěstí se stíracími losy, 
nemusíte dnes ani běžet na poštu nebo 
do trafiky. Společnost Sazka, jako lídr loterie 
papírových stíracích losů nabízí také 
možnost setřít los online. Říkáte si, jak to 
funguje?
Jednoduše. Stejně jako u papírových losů si 
vyberete svůj oblíbený online los, 
zaregistrujete se, zadáte osobní údaje, 
vytvoříte si účet a můžete začít hrát. 
Setření polí funguje přejetím myši přes pole 
nebo pomocí tlačítka „Setřít“. 

Chcete-li se nejprve s tímto způsobem hry 
seznámit, můžete si vybrat možnost „Pro 
zábavu“ zakliknutím v levém horním rohu 
obrazovky. Až si budete jistá, že je to to, co 
chcete, prostě zvolíte možnost „Za peníze“. 
Vybírat můžete celkem z 57 druhů online losů 
v cenovém rozpětí od 5 do 300 korun. Výhry, 
které na vás čekají se pak v závislosti na ceně 
losu pohybují od 50 korun do 12 miliónů 
korun. 

Stírací losy v Česku

Zdroj: Sazka
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https://www.sazka.cz/losy


MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

OBJEDNAT

35

VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ NA 6 MĚSÍCŮ
ZA CENU

295 Kč

6 měsíců 

Dostanete čerstvé číslo časopisu rovnou do emailové schránky. 

354 Kč

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


S pánevním dnem souvisí mnoho funkcí našeho těla, 
které považujeme za samozřejmé. Přesto, že je toto 
místo skryté, hraje tato opomíjená „Popelka“ často

významnou roli v mnoha životních situacích. 
Pojďme si připomenout to, na co jsme možná

zapomněly. 

PROČ SE VĚNOVAT 
PÁNEVNÍMU DNU? 

JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ V PRŮBĚHU 
CELÉHO ŽIVOTA 



Už od narození hraje velkou roli náš 
vylučovací systém. Je žádoucí, aby vše
probíhalo tak, jak má. A to nejen po narození, 
ale po celý náš život. S přibývajícím věkem
(nebo po porodu) nám mnohdy do života

NENÁPADNÝ HRDINA

PROVÁZÍ NÁS CELÝM 
ŽIVOTEM 

V prostoru pánve a pánevního dna se odehrává mnoho důležitých
funkcí.

Nese váhu vnitřních orgánů našeho těla (močový měchýř, 
močovou trubici, dělohu, pochvu a vaječníky, střeva
s konečníkem), v těhotenství i váhu miminka. 

Odpružuje spolu s chodidly naše kroky při chůzi i při běhu. 

Je součástí hlubokého stabilizační systému, tzv. core, který je 
zásadní pro zdravý, správný postoj a pohyb celého těla.

Je také kolébkou ženské síly. Právě v něm se odehrává zázrak
vzniku a zrození nové lidské bytosti. 

Najdeme tady jeden ze zdrojů našeho i partnerova sexuálního
potěšení. 

Pokud je v pořádku, často o něm ani nevíme. Uvědomujeme si ho 
až ve chvíli, kdy něco nefunguje tak, jak má, a objeví se první 
potíže.

vstoupí inkontinence – únik moči či stolice. 
Pokud známe své tělo a vědomě s ním
pracujeme, můžeme se těmto potížím vyhnout 
nebo je po jejich vzniku napravit. 



S dospíváním přichází postupně na řadu
také intimní život. Tady je souvislost 
s pánevním dnem jistě zřejmá. Ráda
bych ale upozornila na to, že kvalita 
našeho intimního života může být
narušena příliš staženými svaly 
pánevního dna, zraněními nebo jizvami. 
Ovlivní nás i to, jaký pohled na sex jsme 
získaly v průběhu života a dospívání –
třeba tabuizace v rodině nebo povrchní 
a přemrštěné obrazy sexuality 
ve filmech či pornofilmech. Vhodným
pohybem a vizualizací je možné mnoho 
těchto aspektů odstranit. 

Zdravý stav pánevního dna oceníme také
v době před otěhotněním. Často až
ve chvíli, kdy vnímáme rostoucí bříško, si 
uvědomíme, že pánevní dno bude brzy 
hrát prim. Přitom je ale vhodné na zdravé
pánevní dno myslet již ve chvíli, kdy 
příchod miminka teprve plánujeme. Pokud 
jsou pánevní dno a orgány, které jsou zde 
uloženy, dobře stimulovány, správně tudy

Menstruace ženám přichází do života
v dívčím věku, a je mnoho let součástí
našeho života. Často celý tento životní úsek
prožijeme s pocitem, že menstruace je 
noční můrou a obtěžuje nás. Ve skutečnosti
je součástí našeho cyklu. Jeho jednotlivé
fáze díky hormonálním proměnám můžeme
vhodně využít v našem osobním
i pracovním životě. 

Čas menstruace nás přirozeně vede 
k odpočinku. K tomu, abychom si dopřály
čas pro sebe, a k hluboké sebereflexi. 
Ve chvíli, kdy se strženy vnějším světem
těmto našim potřebám vzepřeme, 
přicházejí nepříjemné stavy s menstruací
spojené. Mám na mysli nejen ty fyzické, 
ale také pocity a emoce. Přitom právě díky
menstruaci jsme schopné přivádět na svět
nové životy. Samotná menstruace je 
očistou vnitřního prostoru ve fyzické 
i energetické rovině. 

- MENSTRUACE -
- INTIMNÍ ŽIVOT -
- TĚHOTENSTVÍ -

- POROD -
- MENOPAUZA -



h9ps://

Další péči si naše pánevní dno zaslouží
po porodu. Mohou se objevit poklesy orgánů, 
výše zmíněná inkontinence nebo je vhodné
zlepšit stav jizev, ať už těch v intimních
oblastech nebo na břiše. V těchto případech je 
vhodný pohyb a cvičení spolu se změnou 
pohybových návyků.

S pánevním dnem a celým prostorem pánve se 
úzce pojí i hormonální rovnováha, která je 
důležitá v průběhu celého života. Ovlivňuje
kvalitu menzes, schopnost otěhotnět, ale i 
hladký průběh menopauzy. 

Současným způsobem života jsme se hodně
odtrhly od základní lidské schopnosti vnímat
svoje tělo a jeho potřeby. Je pro nás důležité  
ho znát a cítit jeho potřeby. A na to, co nám
tělo sdělí, vhodně reagovat. Také díky
správnému cvičení si tuto schopnost můžeme
kdykoli připomenout a zdokonalit se v ní.

proudí krev a lymfa, cesta k otěhotnění bývá
mnohdy snazší.

Během těhotenství má pánevní dno za úkol
udržet miminko v bezpečí matčina těla. 
Po devíti měsících potom  přichází velké finále
– samotné zrození. Pokud je pánevní dno živé
a aktivní (a žena se nachází v podporujícím
prostředí, kde má možnost se oddat přirozeným
procesům, které v těle probíhají) přichází
miminko na svět hladce a bez potíží. 

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“.

Izometrický cvik - tlak stranou

PŘEHRÁT VIDEO

Zároveň dosáhneme pružného pánevního dna 
(představte si třeba trampolínu), které nebude 
ani slabé ani přeposilované. V minulém díle
časopisu byl k nalezení první tip na vhodný 
a snadný cvik, dnes vám přináším další, který
vám umožní pánevní dno, našeho parťáka
pro všechny situace v životě ženy, vhodně
opečovat a zlepšit jeho stav. 

http://www.kamilajirikova.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Bly2bfn4DGc


VLASY PO 50



Není žádným tajemstvím, že stejně jako pokožka, i vlasy se s věkem mění.  S věkem se stávají 
sušší, řídnou a šediví. Péče, která vyhovovala naší hřívě v mládí, jim už díky hormonálním 

výkyvům nestačí nebo nevyhovuje. Je třeba začít pečovat o svou kštici trochu jinak.  

Jednou ze základních věcí, které byste teď měla dělat je, pozměnit rutinní péči o vlasy a začít 
používat produkty speciálně navržené tak, aby řešily fyziologické změny, které ve vlasech 

probíhají.

S přibývajícím věkem jsou naše vlasy 
v důsledku biologických faktorů stále sušší. 
Pokožka hlavy produkuje méně kožního mazu. 
A tak v době, kdy mnoho žen přechází 
k barvení vlasů nebo častějšímu používání 
stylingových přípravků, aby dodaly zpět 
ztracený objem, obojí neuvěřitelně vysušuje 
a vede k zvýšené lámavosti a ztrátě vlasů. 
Ve skutečnosti je častým viníkem nadměrnému 
vypadávání - vzpomeňte si na ten chomáč 
vlasů v odpadu, po posledním mytí - zvýšená 
lámavost z důvodu oslabení a přesušení. 
Zajistit vlasům dostatek hydratyce, je možná 
ten nejdůležitější způsob, jak zabránit 
předčasnému lámání. Jednou z možností, jak 
toho dosáhnout, je vyhnout se vlasovým 
produktům, které obsahují sulfáty. Dalším 
doporučením je také odlišný způsob mytí 
vlasů. Kdy šampon nanášíme pouze 
na pokožku hlavy a potom necháme pěnu 
stékat po vlasech při procesu oplachování. 
Vlasy šamponem nepromýváme. A doporučuje
se používat 1-2x týdně  hloubkovou péči.
Před fénováním, kulmováním nebo žehlením 
vlasů, nezapomeňte aplikovat přípravky 
na tepelnou ochranu. 

Hormony a zdraví vlasů?
Menopauza způsobuje nejen návaly horka, ale 
může také způsobit vypadávání vlasů, stagnaci 
růstu a jejich řídnutí. Na vině je zvýšení 
množství hormonu DHT (dihydrotestosteron) 
– vedlejšího produktu testosteronu, v ženském 
těle během menopauzy. Právě ten přispívá 
k řídnutí vlasů a jejich vypadávání.

Hormon DHT je také zodpovědný 
i za změnu barvy přirozených vlasů. Ano, 
je to hormon, který podporuje šedivění 
vlasů.

Dihydrotestosteron je mužský 
pohlavní hormon, který hraje 
v padání vlasů zásadní roli. 
Způsobuje smršťování vlasových 
folikul, které postupně produkují 
stále tenčí a jemnější vlasová 
vlákna. Vlasy postupně přestávají 
růst úplně, vypadávají a jejich 
místo zabírají jemné průhledné 
chloupky. Přestože jde o mužský 
hormon, má na svědomí 
vypadávání vlasů také u žen.



V některých případech může vést až k tak 
zvané  androgenní alopecii - trvalé ztrátě vlasů 
v důsledku dlouhodobého vystavení vysokým 
hladinám DHT. 
Zvýšení hladiny DHT je přirozený proces, ale 
existují způsoby, jak proti stárnutí vlasů 
bojovat. K jejich zdraví lze přistupovat dvěma 
způsoby: zvenčí dovnitř a zevnitř ven.

Podpořte své vlasy zevnitř
Schopnost našeho těla absorbovat živiny 
z potravin, které jíme, se s věkem snižuje. Což 
má za důsledek, že se do vašich rostoucích 
folikulů dostává méně vitamínů a živin. Proč? 
Vaše tělo považuje vlasy za nepodstatnou tkáň 
oproti kritickým orgánům, jako je srdce, plíce, 
mozek atd. Tyto a další orgány jsou prioritou 
při směrování vitamínů a živin. Navzdory 
tomu mají vlasy ve skutečnosti také velmi 
vysoké nutriční požadavky, aby byly zdravé 
a rostly. Řešením je užívat denní doplňky 
obsahující složky jako je biotin, vitamíny A, 
B, C, D, E a kyselina listová. Vybírejte raději 
doplňky, které jsou bez cukru a bez testování 
na zvířatech. Také se vždy poraďte se svým 
lékařem nebo alespoň lékárníkem, a projděte 
všechny nejvhodnější možnosti. Zvláště pokud 
již užíváte léky nebo doplňky.

Základní vitamíny a minerály vytvoří zdravou 
základnu pro silnější růst vlasů. Nebojují ale 
proti účinkům hormonu DHT. Existuje však 
několik přírodních složek, u kterých bylo 
prokázáno, že aktivitu DHT snižují. Patří 
k nim například kořen kopřivy a dýňový olej. 
Jsou to přírodní složky, které hormon DHT 
blokují. Jedná se o základní složky, které 
zabraňují vypadávání vlasů a zároveň 
podporují růst vlasů u žen nad 50 let. 
Druhý jmenovaný dokonce patří k jednomu 
z nejúčinnějších blokátorů DHT. Obsahuje 
vzácné aminokyseliny.

www.benu.cz

Sérum chrání před 
vypadáváním vlasů 
ze stresu.
Složení obsahuje 
unikátní látku 
astressin-B, což je 
extra silný komplex 
peptidů, který 
zlepšuje funkci 
vlasových kořínků 
a tím napomáhá 
rychlému růstu vlasů.

SPECTRAL F7
Sérum proti 
vypadávání vlasů 
stresem 60ml

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=633ecb9f&desturl=https%3A%2F%2Fwww.benu.cz%2Fspectral-f7-serum-proti-vypadavani-vlasu-stresem-60ml%3Faw%3D1%26utm_campaign%3Dfreelistings%26utm_medium%3Dorganic%26utm_source%3Dgoogle%26utm_term%3DSPECTRAL%2BF7%2BS%C3%A9rum%2Bproti%2Bvypad%C3%A1v%C3%A1n%25C3%25AD%2Bvlas%C5%AF%2Bstresem%2B60ml%26gclid%3DCj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqUpq_xrpBuwtqFnRiZASsaKd-v8Af26wRF2772VxD32Nfbz2lbP75gaAmnwEALw_wcB


Použijte alespoň občas na pokožku hlavy 
masážní přístroj. Dosáhnete tak mnohem 
účinnější stimulace, než při jemné masáži prsty. 
Masážní přístroj bude na pokožce hlavy 
stimulovat vlasové folikuly účinněji 
a efektivněji. Krouživými pohyby masírujte 
celou hlavu po dobu alespoň 4 minut.

Vytvořte si rutinu: provádějte masáž pokožky 
hlavy před mytím vlasů, během sprchování 
nebo na suchých vlasech. Nabízené přístroje 
většinou bývají voděodolné, tak můžete spojit 
masáž rovnou s mytím vlasů. Chcete-li 
dosáhnout maximálního potenciálu masáže, 
potom si na ni najděte chvilku každý den.

CatMotion Masážní přístroj pro masáž 
hlavy a celého těla

Bezdrátový voděodolný přístroj lze použít k masáží 
mokré hlavy, k aplikaci vlasových masek, 
kondicionérů apod. Lze nastavit 2 režimy rychlosti -
nízkou (relaxační) a vysokou (stimulující).
Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka.
Cena: 1 190 Kč
www.kukacka.cz

Scalp Massager od značky Zoë Ayla

Dopřejte si vlasovou masáž

Chcete-li jednodušší variantu pro stimulaci 
vlasové pokožky, pak zkuste tuto příjemnou 
masážní pomůcku od Zoë Ayla. Kanadská 
značka Zoë Ayla se Zaměřuje se na masážní
a čisticí pomůcky, které se inspirují 
starodávnými i zcela moderními technikami 
z celého světa.
Cena: 636 Kč
www.notino.cz

Zdroj: kukacka.cz

Antistresový relaxační nástroj pro masáž 
hlavy

Znáte tuhle pomůcku? Stačí jen přiložit k hlavě a pomalými 
pohyby jezdit nahoru a dolů. Pocit je z toho naprosto 
dokonalý.
Cena: 139 Kč
www.beliamo.cz

https://www.kukacka.cz/catmotion-masazni-pristroj-pro-masaz-hlavy-a-celeho-tela-vodeodolny/221045v?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZC0v9OE-XzSuynOr9DOVztvr1IPW0arQfbNinqsIXSKkdn493h8TdhoCU-sQAvD_BwE&utm_campaign=prc_campaign&utm_dscnt=66180172210455597&utm_medium=prc&utm_source=google-merchant
https://www.anrdoezrs.net/click-100145578-12197704?url=https%3A%2F%2Fwww.notino.cz%2Fzoe-ayla%2Fscalp-massager-masazni-pomucka-pro-pokozku-hlavy%2Fp-16103444%2F%3Fgclid%3DCjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZC6ZZI2mjBbd36s2lEzj8p6jPoSYrjJ07Bol4RqKeGK2dzUteCfDvRoCSNUQAvD_BwE
https://beliamo.cz/p/antistresovy-relaxacni-nastroj-pro-masaz-hlavy/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZJXp5MdTfUYHFtSKmZTmtV8gXH3_d90zqq83KZem3RQqzPMN2iEWchoC4xIQAvD_BwE


Ještě více můžete podpořit růst vlasů přidáním 
výživného oleje do masáže pokožky hlavy. 
Mnohými studiemi bylo prokázáno, jaký 
význam mohou mít přírodní oleje při podpoře 
zdraví vlasů a stimulaci vlasových folikul. 
Různé přírodní olej mají různé účinky, a tak 
optimální volbou pro posílení účinků masáže 
pokožky hlavy je kombinace několika z nich. 

JOJOBOVÝ OLEJ 
Hloubkově vyživuje a hydratuje vlasy 
i pokožku hlavy. Olej podporuje buněčnou  
obnovu i růst vlasů. Dokáže proniknout 
opravdu hluboko do vlasových vláken 
i folikul.
DÝŇOVÝ OLEJ 
Zabraňuje vypadávání vlasů. Je vhodný také 
pro regenerační zábaly vlasů, kterým dodává 
pevnost a sílu. Vyhlazuje vlasové vlákno, 
navrací mu přirozený lesk a zároveň 
stimuluje vlasové kořínky a urychluje růst 
vlasů.

Výsledky péče samozřejmě neuvidíme 
hned. Vlas má svůj přirozený cyklus a jeho 
růst se nezmění přes noc, vyžaduje čas, aby 
dosáhl svého plného potenciálu. Dokončení 
tohoto vlasového cyklu trvá tři až čtyři 
měsíce. Dejte proto svým vlasům trochu 
času.

Dýňový olej obsahuje řadu 
minerálů, především zinku, 
pomáhá růstu nehtů a zpevňuje 
je, přispívá k regeneraci kůže.
Cena: 120 Kč
www.biooo.cz

Saloos dýňový olej, bio 50 ml

MASKA NA VLASY S 
DÝŇOVÝM OLEJEM
Smíchejte dva žloutky a dvě 
lžíce dýňového oleje. Směs 
doplňte polovinou šálku vody 
a pečlivě promíchejte 
do kompaktní směsi. Masku pak 
důkladně vmasírujte do pokožky 
hlavy. Nechte působit 20 až 30 
minut. Opláchněte a pak omyjte 
jemným šamponem.

ARGANOVÝ OLEJ
Bojuje proti suché pokožce hlavy. 
Navrací přirozenou vitalitu a lesk vlasů 
od kořínků až po konečky.
Vyživuje a prokrvuje vlasové kořínky, a 
tak obnovuje a zesiluje strukturu vlasů.
Vlasy zároveň hloubkově hydratuje 

MANDLOVÝ OLEJ
Mandlový olej může vlasy posílit a snížit 
jejich náchylnost k rozštěpení konečků. 
Tento olej obsahuje vysoké množství 
vitaminu E, který je přírodním 
antioxidantem. A protože antioxidanty bojují 
se stresem, vaše vlasy vypadají mladší 
a zdravější.

Více s o blahodárných účincích 
přírodních olejů můžete dočíst také 
v loňském čísle My50+ (2/2020) 
v článku od Markéty Janďourkové, 
odbornice na byliny a přírodní 
kosmetiku.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=41ed6a9c&desturl=https%3A%2F%2Fwww.biooo.cz%2Fdynovy_olej_bio_saloos-p-384.html
https://my50plus.cz/koupit-2-2020/




Původ slova řasenka v češtině se nabízí sám od sebe. Co se týče anglického originálu -
mascara - tam se názory různí. Nejpravděpodobnější původ je ze španělštiny. Mascara zde 

znamená 'maska' nebo 'skvrna‘. Také v  italštině můžeme najít podobný výraz. Slovo 
maschera - 'maska‘ . Příbuzné katalánské slovo zase znamená saze nebo černou skvrnu. 

Ať už je jeho původ odkudkoliv, řasenka je skvělým vynálezem.
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První zmínky o estetická úpravě řas můžeme 
dohledat ve starověkém Egyptě. Odkazující 
záznamy z doby kolem roku 4000 př. n. l. 
popisují látku zvanou kohl, která se používala 
ke ztmavení řas, očních víček a obočí. 
Původním účelem tohoto procesu zvýrazňování 
očí u žen i mužů však podle vědeckých studií 
nebylo zdůraznění krásy, ale víra, že odhání zlé 
duchy a chrání duši. 

Během viktoriánské éry se společenské mínění 
radikálně posunulo směrem k propagaci 
kosmetiky. Ženy z vyšší společnosti v této době 
trávily většinu svého dne různými 
kosmetickými procedurami. Velké úsilí 
vynakládaly také na vytvoření iluze dlouhých, 
tmavých řas. K tomuto účelu vyráběly doma

Trocha historie

Produkt, který dnes známe jako řasenku, byl 
vyvinut  až v 19. století. Chemik jménem 
Eugène Rimmel vyvinul kosmetiku s použitím 
nově vynalezené vazelíny. Jméno Rimmel se 
tak stalo synonymem pro tento výrobek a 
dodnes se překládá jako „řasenka“ v 
portugalském, španělském, řeckém, tureckém, 
rumunském 
a perském jazyce. Rimmel tak odstartoval 
v roce 1834 éru zdravotně nezávadné 
kosmetiky, kterou přetvářel v umění. 
Za oceánem o něco později, v roce 1915, 
Thomas Lyle Williams vytvořil 
pozoruhodně podobnou látku pro svou sestru 
Mabel. Williams si všiml, že jeho starší 
sestra Mabel nanášela na řasy směs vazelíny 
a uhelného prachu, aby jim dodala tmavší 
a plnější vzhled. Upravil tuto směs pomocí 
chemické sady a vyrobil produkt prodávaný 
místně s názvem Lash-Brow-Ine. Na její 
počest přejmenoval tento prostředek na 
zkrášlení na Maybelline. V roce 1917 
společnost vyrobila Maybelline Cake
Mascara, „první moderní oční kosmetiku 
pro každodenní použití“. V roce 1917 zahájil 
prodej přes zásilkový obchod, který se 
rozrostl na společnost Maybelline.

První opravdová řasenka

vlastní prostředky určené k tomuto účelu. 
Na talíři zahřívaly směs popela nebo lampové 
černě a bezové šťávy. Zahřátou směs si potom 
nanášely na řasy.



.

Brzy byla patentována drážkovaná tyčinka, 
která zajistila nabírání rovnoměrného 
množství řasenky při každém použití. A pak 
byl jen malý krůček k proměně této 
drážkované tyčinky na kartáček, podobný 
těm, které se používají dnes. Změna 
v aplikátoru vedla k tomu, že použití řasenky 
bylo ještě jednodušší a její popularita vzrostla.

Řasenka vyvinutá těmito dvěma muži 
sestávala z vazelíny a uhlí v nastaveném 
poměru. Brzy byla vyvinuta lepší alternativa. 
Navlhčený kartáček se otřel o blok obsahující 
mýdlo a černé barvivo ve stejném poměru, 
a nanesl na řasy. I tato varianta byla extrémně 
nepraktická. Následovaly další pokusy 
o vylepšení. Významné inovace se ženy 
dočkaly až v roce 1957 u značky Helena 
Rubinstein.
Na počátku 20. století získala řasenka
v hlavním městě módy světa - Paříži, velkou 
popularitu pro běžné použití.

Řasenka mění nejen složení,
ale i vzhled
Elizabeth Arden a Helena Rubinstein, dva 
giganti v americkém kosmetickém průmyslu, 
sledovaly a držely krok s jejím vývojem. 
Po první světové válce, když začali američtí 
spotřebitelé dychtit po nových produktech, 
Rubinstein i Arden vycítili příležitost, a uvedli 
na trh své vlastní značky kosmetiky, které 
zahrnovaly i řasenku. Díky úsilí těchto dvou 
rivalů si řasenka nakonec získala respekt 
a přízeň v americké společnosti.

Dnes si líčení bez použití řasenky nedokážeme 
představit. Díky novým technologiím trh nabízí 
produkty s multifunkčními účinky, včetně sér 
na posílení řas, rostlinných látek a složení 
obohaceného o provitamíny. 

Řasenky RIMMEL v dnešní podobě

Luxusní řasenky značky Helena Rubinstein

A tak, o několik let později v roce 1957 
vytvořila Rubinstein recepturu na řasenku, 
založenou na krémovém základu. Nový 
produkt zabalila do tuby k prodeji spolu
s kartáčkem. Pro použití byl krém vytlačen 
na kartáček a aplikován na řasy. Oproti 
nepraktickému špinícímu bloku to byl krok 
k modernímu a praktickému  produktu.

Také vynález fotografie a filmu odstartoval 
její  obrovskou popularitu .Obzvláště filmy 
inzerovaly nový standard krásy a sex-
appealu. 
Slavné herečky klasické kinematografie, jako

Theda Bara, Pola Negri, Clara Bow, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, Bette Davis a Jean 
Harlow, byly přímo závislé na řasence, aby 
dosáhly okouzlujícího vzhledu, který se 
průměrná žena snažila napodobit. 



Rozhodněte se, co od své řasenky chcete. Na 
trhu najdete řasenky pro téměř jakýkoli účel -
objem, prodloužení, zahuštění, rychlejší růst, 
voděodolnost - plus spoustu dalších  produktů, 
které tyto účinky kombinují. Podívejte se 
na své řasy a rozhodněte se, jaký druh 
vylepšení potřebují právě ty vaše.

Řídké řasy
Pro řídké řasy hledejte zahušťující
nebo objemovou řasenku s velkým kulatým 
kartáčkem a spoustou štětin. Mohla by vám 
také vyhovovat kombinace podkladové řasenky 
a řasenky, která je perfektní pro zvětšení 
objemu řas. 

Krátké řasy
Pokud máte krátké řasy, poohlédněte se 
po prodlužující řasence s menším kartáčkem, 
který má husté štětiny. Malý kartáček vám 
umožní dostat se velmi blízko k oku a ujistit se, 
že pokryjete každou řasu.

Plné řasy
Pokud jsou vaše řasy plné, ale chcete délku 
a hustotu, vyberte si prodlužující řasenku, 
ale s dlouhým kartáčkem s rovnoměrně 
rozmístěnými štětinkami pro oddělení vašich 
řas.

Nestejnoměrně dlouhé řasy
Pokud jsou vaše řasy nestejnoměrně dlouhé 
nebo poškozené, zkontrolujte především 
ingredience na řasence. Fyto-keratin 
a panthenol mohou pomoci růstu vašich řas. 
Na řasy použijte silnější kartáček.

Vyberte si odstín. Černá je univerzální. Dává 
iluzi tloušťky a délky, a dokáže opravdu 
rozzářit oči. Pokud jsou však vaše řasy rezavé 
nebo blond, udělejte z hnědé svůj oblíbený

Co od řasenky chceme?

Voděodolnou řasenku používejte pouze 
pro speciální události, jako když jdete na párty
u bazénu nebo do kina, kde očekáváte proudy 
slz. Voděodolná řasenka se hůře odstraňuje 
a může vaše řasy vysušit, takže se stanou 
křehkými.

Černá nebo hnědá?

odstín. Noste světle hnědou na každý den 
a tmavě hnědou pro večerní příležitost 
a větší efekt.

Nebojte se experimentovat také s barevnými 
řasenkami. Zelená může zvýraznit fialovou v 
modrých očích, fialová může zvýraznit 
zelené oči a modrá a fialová mohou rozjasnit 
vaši pleť.

Vytahujte kartáček z tuby řasenky 
otáčením tam a zpět, místo abyste 
jím pumpovali nahoru a dolů. 
Kroucení umožní kartáčku nabrat 
více barvy. Když kartáčkem 
pumpujete, vháníte dovnitř více  
vzduchu, a to řasenku vysušuje.

TIP:



Ještě více zahustěte své řasy pomocí 
dětského pudru. Pokud nemáte 
pocit, že máte husté a objemné řasy, 
vyzkoušejte tento trik. Naneste 
jednu vrstvu řasenky, a poté řasy 
poprašte transparentním  pudrem 
nebo dětským pudrem (můžete 
použít štěteček na make-up nebo 
vatový tampon). Pak přidejte další 
vrstvu řasenky. Pudr dodává řasence 
větší přilnavost, což vám umožní 
vytvořit větší objem.

Kombinujte různé řasenky, 
abyste spojili jejich možnosti. 
Můžete například použít 
prodlužující řasenku na jednu 
vrstvu a poté přidat vrstvu 
zahušťující řasenky. Můžete
tak dosáhnout ještě většího
efektu.

Heated Eyelash Curler
Professional
Kulma na řasy

Cena: 399 Kč

www.notino.cz

TIP:

Digitální kulma na řasy - bílá
K natočení řas je místo 
mechanického tlaku využíváno 
teplo, které je při natáčení řas 
šetrnější.

Cena: 480 Kč
www.smartlashes.cz

Investujte do kleštiček na řasy. Pokud to 
se zvýrazněním  řas myslíte vážně, klíčová 
je pro vás také kulmy na řasy. To vaše řasy 
zvedne a vaše oči rázem vypadají větší 
a jasnější. Možná se to nezdá, ale s kulmou 
na řasy uvidíte obrovský rozdíl.
Hledejte kulmu se zaoblenou gumovou 
podložkou, která pomůže řasu natočit, místo 
aby ji ohýbala do ostrého úhlu.

Pořádně natočit…

Eyelash Curler
Speciální kleštičky na řasy,
s nimiž perfektně a snadno 
natočíte své řasy tak, aby 
vypadaly přirozeně.

Cena: 489 Kč
www.notino.cz

TIP:

https://www.notino.cz/ardell/heated-eyelash-curler-professional-kulma-na-rasy/
https://www.smartlashes.cz/profesionalni-kulma-na-rasy-4623.html?gclid=Cj0KCQiAq7COBhC2ARIsANsPATFK8ONbQm7KlThkjJQrjM5w10HXyI0z3iT08zGKzTf4rmB5srLTSF8aAtahEALw_wcB
https://www.notino.cz/diegodallapalma/eyelash-curler-klesticky-na-rasy/


Dovolená je dobrá nejen na to, 
abyste nabírali síly 
a odpočinuli si 
od všednodenních starostí. 
Ale také k poznávání nových míst 
či sbírání neobyčejných zážitků. 
Vůbec nejlepší je spojit cestování 
s požitky, ty totiž k sobě patří jako 
siamská dvojčata. Na takovou cestu 
můžete vyrazit se svojí kamarádkou 
nebo ji připravit jako překvapení 
pro svého partnera.

Tým portálu Amazing Places se 
rozjel do celého Česka, hledal, 
koštoval a ochutnával, aby pro vás 
připravil několik tipů na nevšední 
místa 
na ubytování, kde si zároveň 
výborně pochutnáte a objevíte nové 
chutě. Nechte se inspirovat!

Místa, kde 
odpočinek 
chutná…



Jítravský dvorec, Rynoltice

Krajina lemovaná pastvinami a panorama 
Lužických hor, takový je příjezd do Jítravy. 
Na rozlehlých loukách, které obklopují 
Jítravu a současně jsou vstupní branou 
do Lužickýh hor, se pasou stáda skotu a ovcí.

Celoroční chov na volném prostranství jim 
přináší volný pohyb a klidný život v čisté 
přírodě. Způsob místního farmaření tak 
zapadá do konceptu Jítravského dvorce, 
ve kterém je hlavním cílem dělat vše poctivě.



Předností místní restaurace 
je příprava pokrmů z vlastního 
hovězího a jehněčího bio chovu a zvěřiny 
z okolních lesů. V kuchyni mají místo pouze 
čerstvé suroviny od lokálních pěstitelů 
a zemědělců, bylinky ze zahrádky a jítravských
lesů, fantazie a cit pro detail. To vše doplňují 
výborná vína od vinařů celého světa s možností 
řízené degustace ve vinném sklípku.

Zaparkujte auto, nadechněte se čerstvého 
vzduchu a váš odpočinek v srdci přírody může 
začít. Pokud jste přijeli relaxovat, 
v apartmánech Jítravský dvorec se můžete 
převléknout do županu, nazout pantofle 
a uvařit si čaj, čímž si navodíte domácí 
atmosféru. Na večeři si můžete zajít do místní 
restaurace, pro níž je kvalita jídla klíčová.



Gourmet Hotel & Restaurant Villa
Patriot, Mariánské Lázně

V parku v centru Mariánských Lázní se 
nachází jednopatrová luxusní Villa Patriot 
s komorní atmosférou. Už jen pohled na ni 
vás přenese do staré Anglie. Obzvlášť toto 
místo doporučujeme milovníkům 
gastronomie. Protože gurmánská kuchyně je 
základem dobré pověsti Villy Patriot, 
pobytové balíčky si můžete volit podle toho, 
kolik receptů chcete ochutnat. 

V romantických pokojích Gourmet Hotelu voní dřevěné trámy, starobylý nábytek, měkké koberce 
i těžké závěsy dodávají všem místnostem hřejivý pocit útulnosti. Hluboké okolní lesy, vzdušné 
lázně a další přidružené služby jsou po staletí zárukou skvělé péče pro milovníky odpočinku. 



Jídelní lístek je sestavován aktuálně pro každé 
roční období. Většina používaných surovin je 
od regionálních dodavatelů, čerstvé a v té 
nejvyšší kvalitě. Každý týden se zde připravují 
speciality pro labužníky. Můžete zde zkrátka 
ochutnat české speciality v moderním 
a dokonalém pojetí.



Miura, Čeladná

Hotel Miura je jako z jiného světa 
a nepřestane vás překvapovat 

na každém kroku. Jeho atypické 
tvary, textura materiálů a někdy až 
futuristické vybavení je zábavným 

kontrastem k organickému prostředí,
do kterého je zasazen. Pokoje jsou 

umístěny v krajních křídlech hotelu, 
jejich okna hledí na jih ke golfovému 

hřišti a ze všech je neuvěřitelný 
pohled na okolní hory. Apartmány 

mají navíc prosklené stěny 
s výhledem na Lysou horu 

a Ondřejník.



Miura je bez debat jedna z nejlepších restaurací, kde 
jsme kdy jedli. Nenechte si ujít speciality zdejšího 
šéfkuchaře Michal Göth, který připravuje delikatesy 
regionální beskydské kuchyně 
v moderním provedení. Například 
na domácí frgálovou zmrzlinu budete ještě dlouho 
vzpomínat. Za vyzkoušení jistě stojí degustační menu 
s příhodným názvem „Chuť Beskyd“. 

Souhra designu, pohodlí 
a funkčnosti zde bude hrát 
na všechny struny vašich smyslů. 
Dopřejte si lázeň, saunu nebo 
sněhový ráj. 
Čeká na vás venkovní i vnitřní 
relaxační bazén s hydromasáží
a velký výběr procedur.
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https://www.miura.cz/




Vykročte v lednu do nového roku
správným směrem!


