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3 Za tulipány do Průhonic
Přes 13 000 nových cibulovin a několik tisíc tulipánů 
bylo vysazeno v zahradě, aby vytvořily úžasný koktejl 
tvarů a barev. 
KDY: 3. - 22.5.2022
KDE: Dendrologická zahrada Průhonice

INFO

Setkání automobilových veteránů na hradě 
Veveří
KDY: 1.5.2022
KDE: Hrad Veveří

INFO

Zahájení lázeňské sezóny 2022 v Karlových 
Varech
V ulicích, parcích i na kolonádách se představí hudebníci, 
divadelníci a další umělci. Těšit se můžete i na tradiční 
průvod Karla IV. s družinou nebo svěcení pramenů.
KDY: 6 - 8.5. 2022
KDE: Karlovy Vary

INFO6

Stavění máje
Zahájení návštěvní sezony ve Skanzenu Strážnice s 
programem.
KDY: 1.5.2022
KDE: Skanzen Strážnice

INFO

1

7 Běžíme Pro lidi zámeckým parkem
Tak se jmenuje 1.ročník běžeckých závodů na zámku 
Rájec-Jestřabí, jejichž výtěžek poputuje lidem v tíživé 
situaci.  
KDY: 7.5.2022
KDE: Zámek Rájec-Jestřabí

INFO

https://dendrologickazahrada.cz/udalost/tulipany-a-ostatni-cibuloviny-2022/
https://www.hrad-veveri.cz/cs/akce/8961-setkani-automobilovych-veteranu-na-hrade-veveri
https://www.karlovyvary.cz/cs
https://www.skanzenstraznice.cz/
https://www.zamek-rajec.cz/cs/akce/79951-bezime-pro-lidi-zameckym-parkem-v-rajci-nad-svitavou


15 Swap na smíchovské náplavce
Znáte swapování? Zkuste to. Přineste na náplavku 
oblečení, které už nenosíte a odneste si něco nového. 
Výměna je zdarma, platí se pouze vstupné 50 Kč.
KDY: 15.5.2022
KDE: Smíchovská náplavka Praha

INFO

Nábřeží řemeslníků 2022
Letos na Tylovo nábřeží v Hradci Králové dorazí 
na 80 nejrůznějších řemeslníků. Kochejte se jejich 
šikovností a sami si to vyzkoušejte.
KDY: 21.-22.5.2022
KDE: Hradec Králové

INFO21

Světový pohár horských kol 2022
Tento závod je nejvýznamnější cyklistickou událostí 
na území ČR a pořádá se pravidelně od roku 2011 
s výjimkou roku 2016, kdy se zde konalo MS.
KDY: 13.-15.5.2022
KDE: Nové Město na Moravě

INFO
13

INFODivadelní Flora 2022
multižánrová akce s bohatým doprovodným programem 
(besedy, workshopy, semináře, přednášky, koncerty, 
projekce) a zároveň jedna z nejprogresivnějších přehlídek 
svého druhu v České republice
KDY: 9. - 21.5. 2022
KDE: Olomouc

9

https://spolekmramor.cz/mramor-spolek/projekty/swap/
https://dobredivadlo.cz/events/nabrezi-remeslniku-2/
https://www.mtbnmnm.cz/
https://www.divadelniflora.cz/


Užijte si Den matek
v přítomnosti svých 
dětí a těch, kterým 
na Vás záleží.

7.května
DEN MATEK



MÁJ - LÁSKY ČAS
aneb

jak randí zralé ženy
Text: Simona Barbry



I když nemáme jasnou definici toho, co je to 
charisma, víme přesně o co jde, když se s ním
setkáme. Charismatické ženy po padesátce 
jsou zejména ženy integrované, ženy se 
silným hodnotovým a morálním kompasem, 
který naviguje a udává postoj. Jsou to ženy, 
které znají svou hodnotu a jsou nějakým
způsobem pěstěné a marnivé. Zdravá 
marnivost nám sluší v každém věku. 
Marnivost nás přenese do období, kdy jsme 
jako holčičky měly určitá privilegia 

Po 50 má člověk na randění přece jenom 
jiné nároky než ve 30. Tím se nezříkám
sexu, naopak, ale sex má jinou kvalitu. 
Člověk ví, co mu vyhovuje, a ví přesně, 
co chce a potřebuje (a také co nechce 
a na co nemá čas). Daleko větší roli ale 
bude pravděpodobně hrát intimita. Lidé si 
myslí, že intimita je o sexu. Ale intimita je 
o pravdě. Když si uvědomíte, že můžete
někomu říct věci tak jak jsou a jeho 
odpověď je‚ u mě jsi v bezpečí – to je 
intimita. 

Charismatická žena po 50 obvykle méně
soudí a více soucítí, rozumí svým vlastním
pocitům a ví, jak zvládat nálady ostatních
lidí. 

Existuje mylná představa, 
že charismatická žena je okouzlující, 
krásná hrdinka, zatímco charismatický
muž je mocný a sebevědomý. Zralost je 
krásná v tom, že rozehrává více vrstev. 

Podle Jordna Petersona hodnotí ženy
85% mužů jako podprůměrně atraktivní. 
Takže pokud o sobě máte pochyby v tom 
smyslu, že vám nikdo není dost dobrý, je 
to normální. Jsme k tomu přímo
biologicky naprogramované. 

„Můžete kdykoli získat absolutně 
cokoli, když jste dost cool.“
Johny Depp 

a život i sebe jsme vnímaly jako krásné. 
V přítomnosti takového člověka se nám
něco z té krásy vrátí, přenese nás do ničím
nerušeného blaha. 

Charisma je něco, co vzrušuje a přitahuje, 
vychází z vnitřních vlastností: 
ze sebedůvěry, sexuální energie, 
přesvědčení o určitém cíli nebo smyslu 
života, spokojenosti. Tyto vlastnosti 
pronikají gesty a vzbuzují dojem, že daná 
osoba je výjimečná. Charisma svádí
ve velkém. 

Charisma svádí

Změny v žebříčku hodnot



Když takového muže nízkého statutu  
přivedete mezi své, samy se budete cítit
nekomfortně a méně atraktivně. Navíc je to 
nakažlivé. Celá skupina přehodnotí pohled 
na vás, vaši situaci a vaši vlastní atraktivitu. 
Toto je velmi subjektivní věc.

Když si přivedete fitkem udržovaného muže
s thymolinovým úsměvem, ale budete se 
sama stydět za to, že intelektuálně trochu 
nestíhá, přenesete to na skupinu. 
Pokud chcete svaly a ne IQ, budete působit
jako úspěšná žena, která si jde za svým. 
Ve hře je vzhled, status, šarm, moudrost 
a vyzrálost.... 

Pokud jste na škále 0 -10 osmička a přivedete
si trojku, sama spadnete na 5.
Pokud dosáhnete dominantnií pozice (máte
nadhled a díváte se na partnera trochu 
svrchu), vaše hladina serotoninu klesne. To 
znamená, že se zvýší negativní emoce 
a klesnou pozitivní emoce. Což odpovídá 
hierarchii predátorů. Náš mozek je 
naprogramován na udržení status qua a velí 
pohybovat se ve své lize. 

Podle Johna Graye, autora slavné publikace 
“Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše”, 
problém zralých žen je, že nevytváří
pro muže prostředí, kde mohou být křehké. 
Když se žena s mužem cítí v bezpečí a tudíž
křehká, a nemusí zvládat všechno jako muž, 
vyplavují se jí hormony lásky-oxytocin
a serotonin. To na muže působí jako 
magnet a pomáhá jemu vyplavit 
mužský hormon testosteron, takže
po nás bude toužit a bude nás chtít
chránit. Vanessa Van Edwards 
to nazývá sociálním lubrikantem. 
Pokud jste ve všem soběstačná, nebo 
dokonce schopnější, mužům se vedle 
vás prostě testosteron vyplavovat nebude. 

Praktický návod, 
jak zlepšit 
vzájemné 
porozumění 
a dosáhnout 
v partnerských 
vztazích toho, co 
od nich 
očekáváme.
Cena: 314 Kč

Potřeba sociálního lubrikantu

Zdá se, že biologie není zrovna korektní 
a inklusivní. 

Žena požitkářka

Řekněme, že zralá žena, která vládne velkým
charismatem, je požitkářka. Má ráda sebe, 
život, lidi, to ji prozařuje a utváří.
V co taková žena věří: Potěšení.
Ať jsou to malé, obyčejné nebo extravagantní 
radosti, které jí život nabízí, užije si je 
všechny. Protože je spokojená především
sama se sebou a se svými volbami, 

ZJISTIT VÍCE

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=ea8bad44&desturl=https%3A%2F%2Fwww.kosmas.cz%2Fknihy%2F287827%2Fmuzi-jsou-z-marsu-zeny-z-venuse%2F


má všechny důvody k radosti 
z každodenních věcí. Vnímá je jako oslavu 
své existence. K tomu, aby oslavila sama 
sebe, není potřeba kariérní vzestup ani 
narozeniny, stačí se probudit.
Nikdy od ní neuslyšíte poraženecké : 
„Nemůžu uvěřit, jak jsem se sem dostala“. 
Místo toho zvolá nadšeně: "Nemůžu uvěřit, 
že jsem se sem dostala!" 
Slova jsou stejná; vnímání je jiné.
Požitkářka je přesvědčená, že svět a lidé
v něm chtějí, aby vynikala, zazářila a uspěla.

Je svobodná. Funguje z principu hojnosti, 
svou krásu a inspirativní úvahy sdílí
s ostatními. Nechává se inspirovat 
a rozšiřuje inspiraci, kamkoli jde. 
Nepřipoutá se k ostatním, protože chápe, 
že svoboda – skutečná svoboda – je ten 
největší luxus, jaký si může dovolit a sama 
ji dopřává lidem, které miluje. 
Gentlemanství. Potvrzuje svou ženskou
existenci každý den v interakci s muži. 
Neví, o čem všechny ty ženy mluví, když si 
stěžují, že gentlemani vymřeli, prostě to 
není její případ. 

Požitkářka si vytváří vlastní pravidla hry
Nenechá se manipulovat a sama 
nemanipuluje. Nenechá si vnutit pravidla 
v oblasti života, práce ani lásky. Je 
integrovaná, zvnitřněná, umí projít bouří se 
vztyčenou hlavou a zase se oklepat. Díky
vnitřní pevnosti může být navenek měkká, 
ženská a vřelá. Je otevřená a vnímavá vůči
lásce a všem dobrým věcem, které život
nabízí. 

Tato žena nezná nouzi. Ví, o čem jsou těžké
časy, ty ale patří k životu. Nikdy na nikom 
nevisí, není emočně nebo společensky
závislá, nehraje hry (hlavně sama se sebou 
ne). Je zcela soběstačná, pokud jde o dobrý
pocit ze sebe sama. Samozřejmě přijímá
komplimenty. Z celého srdce věří, že lidé by 
měli nahlas vyjadřovat svůj vzájemný obdiv, 
a tak často sama dává i přijímá
komplimenty, a flirtuje s těmi, kteří ji osloví, 
ať už jsou jiné ženy nebo muži. 

Neprožívá stud za své tělo. Sloužilo věrně
a má v sobě vepsané příběhy života. 
Je smyslná. Smyslnost je pro ni přítomná
ve všem co dělá. Viděly jste někdy
kuchařskou show s Nigelou Lawson? 
To je smyslnost sama! 
Nikdy ji neuslyšíte mluvit špatně o svém
těle nebo se omlouvat za své pocity či
myšlenky. 



Tipy na randění
50+ 

NAJDĚTE SI KONÍČKA. 

Učení se novým dovednostem zlepší vaši duševní pohodu a sníží riziko 
demence.
Koníček může být skvělým způsobem, jak se seznámit s podobně
smýšlejícími lidmi. Co třeba kurzy vaření? (to je mimochodem super tip 
na první rande), pěvecký sbor, tanec, nový jazyk, hudební nástroj?... 

1.

OSVĚŽTE SVŮJ ŠATNÍK

O tom, jak se oblékat “mladě” si povíme v jednom následujících článků. 
Vrátit se k randění je skvělý důvod, pro revizi šatníku. Cítíte se dobře
v tom, co vám visí ve skříni? Padnou vám kousky jako ulité? Tělo se 
s věkem mění, pořád vám jeansy dělají hezký zadek? Investujte 
do kvalitních nadčasových kousků – jako je elegantní kabát, dobré džíny
a kašmírový svetr. 

2.

POVĚZTE SVÉ RODINĚ A PŘÁTELŮM O SVÝCH PLÁNECH

Vrátit se k randění – zvláště pokud máte dospělé děti, je sice logický krok, 
ale většinou jsme z randící scény tak trochu vypadly. Mít dobrou podpůrnou
síť přátel a rodinných příslušníků je životně důležité. Na zdravé šťastné
romantické vztahy není nikdy pozdě.
Pokud je pro vás těžké říct svým dětem, že hledáte lásku, pamatujte, že
upřímnost je vždy tou nejlepší politikou hned na začátku. Komunikovat 
o velkých věcech, které se ve vašem životě dějí je fér. Nikdy nevíte – vaše
děti pro vás mohou mít nečekané rady. 

ZAČNĚTE CVIČIT 

Dalším tipem pro randění nad 50 let je začít cvičit, což může prospět
vašemu fyzickému zdraví i psychické pohodě. Pokud jste nějakou dobu 
necvičila, existuje spousta lekcí a aktivit, které jsou vhodné pro osoby starší
50 let, včetně jógy, plavání a chůze.
Cvičení zlepšuje náladu a zvyšuje energii a sebevědomí, takže potlačuje
nejistotu ohledně stárnutí. Pomáhá udržet nadšení a energii a je známo, že

3.

4.



JEĎTE NA SÓLO DOVOLENOU 

Na padesátce je skvělé, že máme svobodu, opravdu si nenecháme do všeho
mluvit, a navíc i finanční stabilitu, kterou jsme ve svých dvaceti a třiceti tak 
úplně neměly. I pokud nemáte finanční stabilitu, priority už se většinou netočí
kolem malých dětí. Je čas zažít dobrodružství. 
Naplánujte si vlastní itinerář tam, kam vás to odjakživa táhlo, cestujte svým
vlastním tempem a navazujte spojení s lidmi, které byste možná nikdy 
nepotkala, kdybyste cestovala s přáteli.
Nejlepší na tom je, že mnoho různých cestovních kanceláří se specializuje 
na výlety pro osoby starší 50 let, což znamená, že zaručeně budete cestovat 
ve skupině s podobně starými lidmi. Pokud vám na věku nesejde, prostě
vyražte! 

ZAČNĚTE ŘÍKAT ŽIVOTU ANO

Tipy, které jsem doposud nabídla, lze v podstatě shrnout do jedné věty: buďte
dobrodružnější.
Zahoďte rutinu (ano snáze se to řekne, než udělá), ale pokud se chcete pustit 
do zcela nového vztahu, budete muset udělat nějaké změny. Nejlepší způsob, 
jak toho dosáhnout je začít říkat „ano“ pozitivním příležitostem, A ano, 
přijmout všechna ta pozvání na večeři, kterým jste se možná vyhýbala. 

Z LOŽNICE ZASE LÁSKY BOJIŠTĚ

Mnoho mužů a žen se po padesátce v ložnici konečně osvobodí. Pokud jste 
byla ve vztahu mnoho let, sex s novou osobou může být skutečným
dobrodružstvím. Nebojte se experimentovat. Raději později než vůbec.  

5.

6.

7.

zlepšuje sexuální výkonnost. 
Jako bonus mohou být kurzy cvičení a sportovní kluby fantastickým
prostředím, kde se můžete setkat s novými zajímavými lidmi. 

Jak upravit domov, abyste vytvořily prostor pro harmonické 
partnerské soužití?
Čtěte v článku od Zuzany Adam z Adam Feng Shui
v květnovém vydání My50+ 2021

Také skrze váš byt můžete dělat zázraky, které se najednou 
otisknou do vašeho života, do vztahu, který žijete, 
nebo přivítáte vztah, který hledáte. Ano, to vše je možné
a máte to ve svých rukách.

KOUPIT

https://my50plus.cz/koupit-5-2021/


Nikdy nevstupujte do vztahu, abyste si v 
n
nenut
cesty
Neztr
vztaz
jsou dar. 

PRAVIDLA 
CHARISMATICKÉHO RANDĚNÍ 

PRO ŽENY
volně podle Breeny Lee 

Randění je o sběru dat, jde 
o sladění hodnot.

První rande není drahá večeře
zdarma.

První rande je o ujasnění si věcí, 
NE o tom vypadat jako skvělý
úlovek.

Když jste na prvním rande jen 
krásná a sladká, přisuzujete si 
pozici uchazečky.

Nepřijímejte pasivní roli, ptejte se, 
vyjasňujte si věci.

Když máte jasno, koho hledáte, 
máte jasno i v pravidlech.

Podstatné je to, co je konzistentní. 
A to je osobnost.

Váš vzhled se může změnit, vaše
váha se může změnit, váš sociální
statut se může změnit. Ale ne 
vaše osobnost. 

Nikdy nevstupujte do vztahu, 
abyste si v něm léčila nízkou
sebedůvěru.

Nikdo vás nenutí vzít všechno, 
co se vám připlete do cesty.

Neztrácejte čas v situačních (prozatímních) 
vztazích (ani prozatímní práci). Sex a tělo jsou 
dar. Zacházejte s nimi podle toho. 

Simona Barbry, 
úspěšná česká lektorka a koučka. Školí v Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 
spolupracuje s Nizozemskou vzdělávací společností 
Business Impact a European Retail Consulting.

https://simonabarbry.com/


Fairtrade
jako férový 

obchod



Fair trade znamená česky spravedlivý 
obchod či férový obchod. 
Jedná se o organizované sociální 
hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc 
producentům v zemích Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky a propagaci udržitelnosti. 
Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ 
za produkty, stejně jako dodržování 
sociálních a environmentálních standardů 
při produkci široké škály komodit. Zaměřuje 
se zejména na export z rozvojových
do rozvinutých zemí světa. Sedm 
nejprodávanějších fairtradových produktů 
tvoří banány, kakao, káva, bavlna, cukr, čaj
a květiny.

Co je FAIR TRADE

Dlouhodobým cílem hnutí je pomoci 
marginalizovaným producentům 
a zaměstnancům dosáhnout větší  ekonomické 
soběstačnosti a stability. Mezi další cíle patří 
dosažení jejich silnější pozice v příslušných 
producentských organizacích a prosazení 
spravedlivějšího systému světového obchodu.

V roce 2019 dosáhly tržby za certifikované 
fairtradové produkty celosvětově přibližně 
2 mld. EUR, což činí 27% nárůst proti 
předchozímu roku. Toto číslo představuje 
nepatrný podíl z celkového objemu obchodu 
s fyzickými produkty. 
V roce 2011 bylo v systému zapojeno 1,2 mil. 
farmářů a pracovníků farem.V Evropě se stále 
silněji prosazuje politika prosazování 
fairtradových požadavků do veřejných 
zakázek, tzv. Fair trade public procurement.

Smysl hnu7 FAIR TRADE



Férovou snídani pořádala od roku 2011 
organizace NaZemi jako příležitost 
oslavit Světový den pro fair trade (World
fair trade day). Ten se slaví od roku 2002 
vždy druhou květnovou sobotu. 
Od začátku měla Férová snídaně světově 
jedinečný koncept pikniku na podporu 
pěstitelů, na který si každý účastník bere 
v košíku vlastní fairtradové a lokální 
dobroty. Do organizace se tedy nezapojují 
fairtradové organizace, ale každý takový 
piknik pořádají ve svém parku nebo 
na

h8ps://
se/

1. Zlepšení životních podmínek 
znevýhodněných výrobců především 
zlepšením jejich přístupu na trh, posílením 
organizace jednotlivých výrobců, 
poskytnutím spravedlivých cen za výrobky 
a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.

2. Rozvíjení příležitostí pro, domorodé 
obyvatele a zvláště ženy a ochrana dětí před 
zneužíváním v procesu výroby.

3. Zvyšování povědomosti spotřebitelů 
o negativním vlivu mezinárodního obchodu 
pro malé farmáře tak, aby svou kupní sílu 
mohli využívat pozitivním způsobem 
a v jejich prospěch.

V České republice působí 
od roku 2004. Nejprve  
pod názvem Asociace pro fair 
trade, která byla později 
přejmenována na Fairtrade Česko 
a Slovensko. Na Slovensku 
působí organizace  od roku 2014.
Organizace je součástí Fairtrade 
International, řádným 
členem World Fair Trade 
Organisation (WFTO) a  Světová 
organizace fair trade

Cíle, které FAIR TRADE
plní

FAIR TRADE v Česku 

FÉROVÁ
snídaně

4. Ochrana lidských práv formou podpory 
rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně 
přijatelného chování a ekonomického 
zabezpečení.

náměstí místní aktivní lidé. Nejčastěji se jedná 
o studenty, lidi ze škol, rodinných center, 
knihoven nebo volnočasových center.

Férová snídaně se koná od roku 2011 
a postupně se z ní stala největší česká akce 
na podporu fair trade. Zatímco v roce 2011 se 
do organizace zapojilo 41 aktivních lidí po celé 
republice, v roce 2018 díky 172 aktivním 
jednotlivcům v regionech férově snídalo už přes 
8100 lidí. 



V roce 2019 převzala pořádání akce nevládní 
organizace Fairtrade Česko a Slovensko, 
na 193 místech se na Férové snídani sešlo 
8189 lidí. V letech 2020 a 2021 se kvůli 
pandemii COVID-19 nekonaly klasické 
komunitní pikniky, Férové snídaně se 
přesunuly do domácího prostředí a na výlet, 
přičemž v roce 2021 se do akce jako 
organizátorky a organizátoři zapojilo celkem 
204 lidí v České republice! Letos ale opět 
pokračujeme v tradičním formátu komunitní 
piknikové akce.
Zapojit se můžete jako organizátoři nebo jako 
účastníci. Zorganizujte komunitní piknik 
ve svém parku nebo náměstí – je to snadné: 
vyberte místo, zaregistrujte se a pozvěte lidi 
z okolí. V sobotu 14. května 2022 si do košíku 
přibalte fairtradové dobroty a společně 
posnídejte férově.

VÍCE INFORMACÍ

Místo, kam můžete vyrazit, si ZDE

TO CHCI

https://fairtrade.cz/zapojte-se/ferova-snidane/
https://fairtrade.cz/zapojte-se/ferova-snidane/
https://www.parfemy.cz/?d=73126&utm_source=dognet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=5ecd31a678d05&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=b36b4f9c
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Ema Destinnová
1878 - 1930

Ema Destinová se řadí mezi největší sopranistky 20. století. Ve věku 20 let 
roce 1898 se objevila v berlínské opeře, kde debutovala v roli Santuzzy 

v Mascagniho Cavalleria rusticana. Přestože ji pražská i drážďanská opera 
odmítla, její debut v Berlíně byl úspěšný. Destinnová, která přijala své 

umělecké jméno na poctu své učitelce Marie Loewe-Destinnové, se brzy 
přestěhovala z berlínské opery do Hofoper, kde zůstala dlouhých deset let.



Narodila se jako Emilie Pavlína Kittlová
do zámožné pražské rodiny 26. února 1878. 
Její matka Jindřiška byla skvělá zpěvačka, 
která vystupovala v Opeře Comique v Paříži, 
a její otec Emanuel Kittl byl známý český 
filantrop, který podporoval Emina hudební 
studia. Ema hrála na housle od raného věku 
a byla považována za zázračné dítě, svůj první 
veřejný koncert měla v osmi letech. 

Ve dvanácti se její hlas začal projevovat 
velkým příslibem a začala studovat zpěv 
pod vedením učitelky zpěvu 
Marie Loewe-Destinnové, jejíž jméno později 
přijala. Také chodila na hodiny herectví u 
slavné české herečky Otýlie Sklenářové-Malé, 
která ji považovala za velmi nadanou žačku. 
Ema se dokázala naučit virtuální skladbu 
na první poslech a osvojila si solidní hlasovou 
metodu tak rychle, že ji její učitel považoval 
za připravenou na debut již ve dvaceti letech.

Navzdory velkému úspěchu opery 
v Berlíně a Paříži odzpívala Destinová, 
pod vedením samotného skladatele, 
pouhých dvanáct představení. Důvodem 
bylo to, že roli považovala pro svůj hlas 
za příliš těžkou. 

Cavalleria Rusticana

Dítě s mimořádným talentem

První kroky k úspěchu

Její vstup na operní scénu nebyl 
bezproblémový. Dvacetiletou Emu, tehdy 
známou jako Emmu Destinnovou, 
zprvu odmítlo nejen pražské Národní 
divadlo,  ale také drážďanská Semperova
opera i berlínský Theater des Westens. 
Přesto dokázala vyvolat senzaci svým 
debutem v červenci 1898 v roli Santuzzy 
v Cavalleria Rusticana v berlínském Kroll 
Theatre, čímž udala tón začátku její kariéry. 
O tři roky později, v roce 1901, byla 
pozvána Cosimou Wagnerovou 
do Bayreuthu, kde se jí dostalo nadšeného 
přijetí jako Senta v úplně první inscenaci 
Létajícího Holanďana.
Po jejím fenomenálním debutu požádal 
v roce 1905 Richard Strauss Emu, aby se 
ujala  stejnojmenné role v opeře Salome. 

V roce 1904 debutovala v Covent Garden 
jako Donna Anna v Mozartově Donu 
Giovannim. Kritik Herbert Klein napsal: 
"Umělec schopný hned na začátku uspět 
v této nejnáročnější roli se jednoho dne 
postaví do královské řady dramatických 
sopranistů." 

Bohémská hvězda pak zpívala hlavní roli 
v opeře Giacoma Pucciniho Madame 
Butterfly při jejím prvním provedení 
v Londýně (1905). "Její byla jedním 
z nejlepších hlasů a byla jednou z nejlepších 
zpěvaček. ... [N]kdo nikdy nezpíval Butter
fly jako Destinn," napsal Frances Alda. "Její 
způsob zpěvu byl tak dokonalý, její hlas tak 
božský... to vše ji učinilo 
nezapomenutelnou."



Tosca v opeře Pucciniho

Ema Destinnová poprvé vystoupila 
v Metropolitní opeře v New Yorku 
v roce 1908 jako Aida po boku 
Carusa pod vedením Toscaniniho. 
Stala se tam hvězdou a nejlépe 
placenou zpěvačkou. Během svých 
deseti slavných sezón v zde odehrála 
více než 300 představení 
ve 24 operách. Vytvořila také roli 
Minnie ve filmu La Fanciulla del

Ema Destinová jako Carmen

V opeře Aida

Během své triumfální kariéry se Destinnová – všeobecně 
známá jako ‚božská Emmy‘ – představila ve více než 
osmdesáti rolích; její interpretace Aidy, Toscy a Salome, 
byly považovány za jedinečné. V roce 1900 byla nejlépe 
placenou zpěvačkou v Metropolitní opeře.

Byla to typická femme fatale, byla okázalá, ale zároveň 
tragická postava. Její milostné vztahy byly legendární. 
K jejím mnoha obdivovatelům patřil velký Enrico 
Caruso, kterému dělala často dělala partnerku na pódiu, 
Arturo Toscanini, Artur Rubinstein a francouzský 
barytonista Dinh Gilly, který se naučil česky, aby s ní 
mohl zpívat v Praze – i když to pro něj nakonec 
znamenalo internaci Němci za první světové války.

West, který Puccini psal přímo pro ni. Měl premiéru v roce 
1910, s 'božskou Emmy' zpívající vedle Carusa, Gilly 
a Toscaniniho. V roce 1909 přesvědčila vedení Metropolitní 
opery k inscenaci Smetanovy Prodané nevěsty, byť v němčině. 
Mařenku zde zpívala pod taktovkou českého rodáka Gustava 
Mahlera.

Metropolitní opera

Božská Ema

Životopisné drama inspirované osudy 
operní pěvkyně Emy 
Destinnové vzniklo pod taktovkou 
režiséra Jiřího Krejčíka v roce 1979. 
Hlavní roli skvěle ztvárnila Božidara 
Turzonovová

režie: Jiří Krejčík

Zdroj: Bontonfilm



Poslední léta svého života prožila v izolaci 
na zámku Stráž v jižních Čechách. Dny 
trávila psaním a rybařením, jen občas se 
vracela na krátká vystoupení na jeviště, 
většinou v Čechách a na Moravě. 

Její poslední veřejný koncert se konal 
v Queen's Hall v Londýně v roce 1928 
k desátému výročí nezávislosti 
Československa. Vypětí válečných let 
a nešťastné manželství zřejmě přispěly 
k jejím zdravotním potížím, které zkrátily 
její kariéru. Zemřela 28. ledna 1930 
na mozkovou mrtvici v nemocnici 
Českých Budějovicích ve věku 51 let. 
Pohřbena na Vyšehradském hřbitově 
v Praze.

Ema Destinová s manželem, 1919

Ema Destinová se nevěnovala pouze 
pěvecké činnosti, ale také činnosti 
spisovatelské a skladatelské. Za jejího života 
vyšlo několik jejích děl. V roce 1902 vyšla 
básnická sbírka v německém jazyce 
Sturm und Ruhe. V roce 1907 následovala 
sbírka taktéž v němčině Der galante Abbé. 
Napsala také několik divadelních her: Pod 
praporem umění, Dvojí hřích, Rahel, Tůně, 
U Cíle, Kruh měsíců a Nadarmo. 

Během svého angažmá v berlínské Dvorní 
opeře se pokoušela o román Pan doktor 
Casanova, který však zůstal jako dvě 
nedokončené verze popisu života v tamním 
divadle. Destinnová napsala také dvě krátké 
povídky inspirované životy lidí z okolí 
strážského zámku: Mladá paní stará a Strom 
zrazené lásky. 

ZDE

Její nejstěžejnější dílo je 
románová kronika Ve stínu 
modré růže s podtitulem 
Román zašlých vášní, ve 
kterém se svým uměleckým 
přispěním popisuje rod 
Leonhardiů, kteří vlastnili 
zámek ve Stráži nad Nežárkou. 

Ve s%nu modré růže; 
Ema Des(nová

Destinn měl nezaměnitelný hlas. 
Natočila přes 250 nahrávek, které 
dokumentují její schopnost přejít 
od vzácné lyrické čistoty předvedené
v Und ob die Wolke z Der Freischütz k 
vervě a kousavosti, kterou projevuje v 
Milandině árii z Dalibora.

Fotografie: 
commons.wikimedia.org

Árii z Rusalky si můžete poslechnout 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Emmy_Destinn_-_Antonin_Dvorak_-_Rusalka_-_Song_to_the_Moon-Edits_By_Kevin_McCoy.ogg


nejlepší
FARMÁŘSKÉ TRHY

Farmářské trhy jsou mnohem víc než jen místo, 
sloužící k prodeji vybraných produktů.
Přináší mnoho výhod nejen farmářům, 

ale i kupujícím a komunitám v dané oblasti. Jsou  
místem k nákupu zdravých místních potravin, 
prostorem k vzájemnému setkávání a zároveň 

podporou farmářů a živnostníků z okolí. 



Trhy provází v letní sezóně doprovodné 
programy v podobě tvořivých dílen, 
hudebních vystoupení a divadelních 
představení.

Jesenické trhy ozvláštňují tematicky 
zaměřené trhové slavnosti (Velikonoční, 
Dýňová) s bohatým doprovodným 
programem - hudební, taneční, divadelní 
a jiná kulturní vystoupení, přednášky, 
diskuze a tvořivé dílny. 

každou SOBOTU, 8-11;
park za kostelem 

na Vratislavově náměstí

Nové Město na Moravě 

Jeseník

vždy třetí pátek 
v měsíci, 9-16;

Masarykovo. náměstí

Zámek Doudleby nad Orlicí

TERMÍNY , 9-15;
Nádvoří zámku

Trhy probíhají v krásných prostorách zámku. 
V některých termínech jsou tematicky 

zaměřeny. Nechybí také doprovodný 
program, různé řemeslné dílny a samozřejmě 

program pro nejmenší.

Na trzích najdete regionální farmářské 
zboží a řemeslné výrobky. A kromě 
toho, podobně jako v minulém roce, 

bude na trhu poskytnut prostor k prodeji 
drobných pěstitelských přebytků bez 

účastnického poplatku.

Strakonice

každý druhý pátek
v měsíci, 13-17;

Velké náměstí - prostor pod 
rampou městského úřadu

https://www.zamek-doudleby.cz/cs/prakticke-info/novinky/01232


Přehled dalších 
farmářských trhů, 
kam můžete vyrazit

Karlovy Vary – Městská tržnice INFO

Plzeň – Městská tržnice

Ústí nad Labem

Děčín

Jilemnice

Liberec

Český Brod

Turnov

Mnichovo Hradiště

Lysá nad Labem

Praha 

Třeboň

Hradec Králové

Litomyšl

Telč

Kroměříž

Vsetín

Rosice

Kyjov

Klimkovice

Frýdek-Místek

Šumperk

Jeseník

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Spoustu inspirace 
najdete také na našem 
INSTAGRAMU

Sledujte nás, ať vám 
nic neuteče

@my_50plus

PŘEJÍT NA INSTAGRAM

https://kvcity.cz/farmarske-trhy-karlovy-vary
https://severoceskefarmarsketrhy.cz/
https://www.plzensketrhy.cz/
https://severoceskefarmarsketrhy.cz/
https://www.trhyjilemnice.cz/
https://www.trhyvliberci.cz/
https://www.cesbrod.cz/section/kulturni-brod-kalendar
https://www.trhyfarmarske.cz/turnov
https://www.trhyfarmarske.cz/mnichovo-hradiste
https://www.trhyfarmarske.cz/milovice-1
https://www.farmarsketrziste.cz/
https://www.ubytovanilenka.cz/a-14-remeslne-a-farmarske-trhy-v-treboni-2014.html
https://www.adalbertinum.cz/cs/kalendar-akci.html?mesic=3&rok=2020
https://generace89.cz/
https://www.telc.eu/kalendar/1479
http://www.kromerizsketrhy.cz/
https://www.dkvsetin.cz/page/13178/farmarske-trhy-vsetin
http://www.kic.rosice.cz/page/10743/farmarske-trhy
https://www.dum-kultury-kyjov.cz/farmarske-trhy/
https://www.facebook.com/JesenickeTrhy/
https://www.facebook.com/FarmarskeTrhyPrerov/
https://beskydskefarmarsketrhy.cz/beskydsky-farmarsky-trh/%C2%A8
https://www.facebook.com/NaTrhu
https://www.instagram.com/my_50plus/


PŘIPRAVTE VLASY NA LÉTO

Strava je významným faktorem, který určuje, jak rychle naše vlasy 
rostou a jakou mají kvalitu. Existují některé specifické potraviny, 

které podle odborníků mohou tento proces ještě víc podpořit. Jejich 
začlenění do jídelníčku nám zajistí kvalitní a bohatou hřívu, která 

mnohem snáz přečká letní náročné období.

už teď



Chceme-li určit nejlepší potraviny pro růst vlasů 
a jejich výživu, je užitečné vědět, které vitamíny 
a živiny naše vlasy potřebují. Velkou roli v růstu 
vlasů hraje konzumace potravin s vysokým 
obsahem vitamínu C, E, D, biotinu a zinku
Podívejme se na to, co můžeme začlenit do naší 
stravy, abychom získaly kadeře snů.

Existuje šest hlavních živin, 
které jsou nejvíce 
zodpovědné za podporu 
růstu vlasů. Dobrá zpráva je, 
že všechny je můžeme najít 
v potravinách. 

PROTEIN

BIOTIN

VITAMÍN A

VITAMÍN C

ŽELEZO

OMEGA-3

Cereálie obohacené železem pro prevenci padání vlasů
Příliš málo železa může vést k vypadávání vlasů. Tuto důležitou 
živinu však najdete v obohacených cereáliích a  obilovinách.
Začleňte  zdravé cereálie do ranní snídaňové misky a uvodíte ten 
rozdíl.

Máte suché vlasy, které ztratily lesk? Sladké brambory překypují 
antioxidantem zvaným beta karoten. Vaše tělo přemění beta karoten 
na vitamín A. Ten pomáhá chránit před suchými a matnými vlasy. Beta 
karoten najdete také v jiné oranžové zelenině, jako je mrkev, dýně, 
ananasový meloun a mango.

Vejce jsou podporou pro bujný růst. Zajistí dostatek železa a bílkovin.
Jsou bohaté na vitamín B zvaný biotin, který pomáhá vlasům růst. 
Nedostatek tohoto vitamínu může vést k vypadávání vlasů. Biotin také 
pomáhá posilovat lámavé nehty.

Cereálie

Batáty

Vejce



Ryby jako losos, sardinky a makrela jsou plné zdravých omega-3 
mastných kyselin. Vaše tělo si tyto zdravé tuky neumí vytvořit, 
takže je musíte přijímat z potravy nebo doplňků. Pomáhají vás 
chránit před nemocemi, ale také udržují vaše vlasy lesklé a zdravé.

Jogurt je nabitý bílkovinami, které jsou stavebním kamenem vašich 
vlasů. Řecký jogurt má navíc složku, která zlepšuje průtok krve 
do pokožky hlavy a tím. podporuje růstu vlasů. Nazývá se vitamín 
B5 (známý jako kyselina pantotenová). Je velkým pomocníkem 
proti řídnutí a vypadávání vlasů. 

Špenát je skvělým pomocníkem v boji s lámavými vlasy Stejně 
jako mnoho tmavě zelené listové zeleniny je špenát plný úžasných 
živin. Obsahuje ohromné množství vitamínu A, železo, beta 
karoten, folát a vitamín C. Tyto prvky  společně působí na zdravou 
pokožku hlavy udržují vlasy hydratované, takže se nelámou. 

Když nepřijímáte dostatek bílkovin, růst vašich vlasů „odpočívá“. 
Když se růst zastaví a starší vlasy vypadnou, můžete mít pocit 
řídkých vlasů. Chcete-li získat bílkoviny z masa, vybírejte si 
libové, jako je kuřecí nebo krůtí maso, které mají méně 
nasycených tuků než  hovězí a vepřové maso.

Skořice podporuje cirkulaci.
Pomáhá s průtokem krve, a tím přináší více kyslíku a živin 
do vašich vlasových folikulů. Posypte tímto kořením své 
ovesné vločky, toasty a kávu. Kromě zdravých vlasů si navíc 
ještě pochutnáte. J

Drůbeží maso

Řecký jogurt

Špenát

Losos

Skořice



Luštěniny jsou nasyceny vitamíny a minerály zlepšujícími 
vlasy, jako je zinek, železo a, co je nejdůležitější, biotin. Biotin 
posiluje strukturu keratinu, který je stavební jednotkou nejen 
vlasů, ale i pokožky a nehtů. Také jsou skvělým zdrojem 
bílkovin – zvláště pokud jste vegetariáni nebo vegani.

Ořechy, zejména mandle nebo vlašské ořechy, jsou bohaté 
na vitamín E, antioxidant, který pomáhá vyživovat jak vlasy, tak 
vlasovou pokožku. Mají také vysoký obsah biotinu. Dopřejte si 
každý den přidat do odpolední svačiny hrst mandlí a podpořte 
nejen svoje vlasy.

V jediné kapsli je unikátní směs tří různých 
aminokyselin, biotinu a vitamínů skupiny B, 

zinku, mědi, selenu a výtažku z bambusových 
výhonků. Stačí jedna kapsle denně a už po 

měsíci užívání uvidíte a pocítíte změny v 
objemu, hustotě a lesku vlasů.

Cena: 315 Kč

Kombinace biotinu a zinku - přispívá k udržení 
zdravých vlasů, nehtů a pokožky, přispívá ke 
správné látkové výměně,
Vitamín C - zajistí, aby vaše tělo kolagen 
správně vstřebal ,a navíc kyselina hyaluronová 
zajišťuje, aby vaše pleť zůstala pevná a vypnutá,
Cena: 1 490 Kč

Luštěniny

Ořechy

Růst a krásu vlasů je možné ještě podpořit 
také speciálními přípravky a doplňky 
stravy. Dopřejte si před létem ozdravnou 
kůru pro vaše vlasy.

KOUPIT

Doplněk stravy 
pro zdravé, silné 

a husté vlasy 
Colorwin Hair
Elixir 70 kapslí

Kolagenový nápoj s příchutí třešně 
Prokrásu 223 g

KOUPIT

https://www.krasa.cz/kosmetika/colorwin-doplnek-stravy-pro-zdrave-silne-a-huste-vlasy-colorwin-hair-elixir-70-kapsli.html?d=73126&utm_source=dognet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=5ecd31a678d05&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=1200cb8e
https://www.krasa.cz/kosmetika/mujkolagen-kolagenovy-napoj-s-prichuti-tresne-prokrasu-223-g.html?


ŽIVÉ OŘECHY

Už moudří Aztékové mandle před konzumací nejdříve 
máčeli v mořské vodě a pak na slunci sušili. Intuitivně 
věděli to, co o obsahu antinutričních látek (antiživin) 

má zmapovaný i moderní výzkum. Totiž, že díky tomu 
z raw ořechů získají více prospěšných minerálů, zlepší 
tak jejich stravitelnost a aktivují se tak v nich enzymy, 

které podpoří trávení. 

®



Takto upravené – aktivované ořechy 
seženete už i v České republice. Podobně, 
jako je to běžné kdekoli v zahraničí. 
Výrobní proces dlouhého máčení raw
ořechů, aztécké sušení do 42 °C, spolu 
s jejich chytrým ochucením 
superpotravinami, trvá celých 5 dní. Na jeho 
konci je dokonalá křupavá svačina ŽIVÉ 
OŘECHY® - propojení moudrosti předků 
s moderními superpotravinami.

Proč je nesmírně důležité potraviny správně 
upravit a zlepšit jejich stravitelnost? 
Obiloviny, luštěniny, ořechy a semínka 
obsahují tzv. antinutriční látky (antiživiny), 
které blokují vstřebávání živin a oslabují 
náš proces kvalitního trávení. 

Tyto antinutriční látky jsou obsaženy hlavně 
v potravinách rostlinného původu a chrání 
tak semeno či rostlinu před predátory. Obsah 
těchto antiživin v potravinách se z těchto 
důvodů tedy vyplatí snižovat vždy.  

Mezi nejdůležitější antinutriční látky, které 
zhoršují stravitelnost ořechů a blokují 
maximální vstřebávání důležitých minerálů 
ze stravy, patří kyselina fytová (fytáty). 
Kyselina fytová je přítomna ve všech 
rostlinách, nejvíce v obilovinách, 
luštěninách, semínkách a ořeších. Má 
tendenci na sebe vázat některé minerály 
(zejména zinek, vápník, hořčík a železo) 
v těchto potravinách, a snižovat tak jejich 
biologickou využitelnost pro tělo. Jinými 
slovy, potravina sice obsahuje skvělé 
nutriční bohatství, ale musíme ho 
„odemknout“, aby se k jeho celému obsahu 
naše tělo dostalo.

Jak si s lehkostí užívat ořechů 
a získat z nich maximum

Antinutriční látky

Kromě kyseliny fytové mezi nejdůležitější 
antinutriční látky, které zhoršují stravitelnost 
a blokují maximální vstřebávání důležitých 
minerálů ze stravy patří tyto:

Inhibitory enzymů – jsou nejvíce obsaženy 
hlavně v obilovinách a luštěninách. Tyto látky 
se vážou na enzym, a snižují (inhibují) tak 
jeho aktivitu. Proto je vhodné tyto látky 
snižovat máčením, vařením a fermentací.

Goitrogeny – jsou nejvíce obsaženy 
v brukvovité zelenině (hlávkové zelí, 
brokolice, květák, různé typy ředkví a další). 
Tyto antinutriční látky komplikují 
metabolismus jódu, což se projevuje 
nedostatečnou funkcí štítné žlázy. Poškození 
štítné žlázy může vést k nadměrné únavě, 
nadváze a nepravidelné menstruaci. Zařazujte 
proto tyto potraviny raději tepelně upravené 
nebo kvašené.

Lektiny – jsou primárně obsaženy 
v luštěninách. Ve vysokých dávkách dochází 
k zánětu střev nebo zadržování vody 
v lymfatickém systému. Obsah lektinů se 
snižuje dlouhým máčením, propráním a 
dlouhým správným vařením.



Zlepšit stravitelnost ořechů 
máčením se vyplatí vždy. Někdy si 
ale lidé mylně myslí, že když si 
namočí např. běžné mandle 
do vody, tak si je aktivují. To je 
ale omyl. Pokud totiž použijete 
běžné mandle, jejichž trvanlivost 
se v potravinářském průmyslu 
obvykle prodlužuje 
technologickou úpravou (často 
plynováním či jiným ošetřením), 
tak takové již aktivovat (tedy 
probudit je a aktivovat v nich 
enzymy života) nejde.  Aktivovat 
můžete jen ořechy, které jsou 
v raw kvalitě.

Proč pro vás ořechy aktivujeme? Je to 
přirozený proces, který přivádí semínko 
k životu. Aby se probudily k životu napřed 
ony, a díky nim i vy. Nabízí se slovo klíčit, 
ale ořechy – na rozdíl od semínek – klíčky 
netvoří. Z aktivovaných ořechů vyroste 
rovnou rostlina. Proto hovoříme 
o tzv. aktivaci. Poté, tak jako staří Aztékové, 
sušíme ořechy několik dní při nízké teplotě 
pod 42 °C, aby pro vás zůstaly ŽIVÉ -
ultimátně raw.

Když v přírodě spadne semínko nebo oříšek 
ze stromu, obsahuje kyselinu fytovou, která 
má odradit predátory. Kyselina fytová
působí tak, že se váže na minerály (zinek, 
hořčík, železo a vápník) a brání jejich 
vstřebávání v těle. Aktivací/klíčením ořechů 
snížíme obsah těchto fytátů. Díky tomu se 
uvolní („odemknou“) esenciální minerály 
a pro naše tělo jsou tak lépe dostupné 
(biologicky využitelné). Využijeme tak 
maximální výživový potenciál ořechů 
a semínek.

Aktivace neznamená 
namočení mandlí do vody

procesem máčení,

klíčením

fermentací (kvašením)

vařením 

a kombinací těchto 
technik 

Jak snížit obsah těchto 
„antiživin“?

Svačina 
s vnitřním 
zdrojem energie

Minerály, které 
tělo snadno 
vstřebá

1
2
3
4

Co vám přinesou ŽIVÉ OŘECHY®?



Polibek 
superpotravin

V poslední fázi výroby ŽIVÝCH OŘECHŮ® 
aktivované ořechy holisticky/celostně 
ochucujeme a znovu do 42 °C sušíme. Jako 
celostní výživová poradkyně vybírám 
pro ochucení aktivovaných ořechů přírodní 
superpotraviny, které různým způsobem 
podporují celkové zdraví a rovnováhu. 
Některé například působí protizánětlivě, 
jiné regulují překyselení v těle nebo 
přírodním způsobem zvyšují mentální 
a fyzickou aktivitu.

Konec těžkosti v žaludku … aktivované 
ořechy jsou jednodušší pro trávení než 
běžné ořechy. Díky procesu máčení, se 
vyplaví inhibitory/blokátory enzymů. Bez 
těchto inhibitorů jsou pak naše trávicí 
enzymy efektivnější a pomáhají nám lépe 
vstřebat živiny. Aktivace raw ořechů tak 
zlepšuje proces trávení a necítíme “těžkost” 
v žaludku.
Po dlouhodobé aktivaci ořechů v raw kvalitě 
je sušíme při velmi nízkých teplotách 
do 42 °C, aby si zachovaly právě aktivované 
enzymy a podpořily tak naše trávení. Takto 
upravené ŽIVÉ OŘECHY® jsou krásně 
křupavé a chuťově jemné.

Snadná stravitelnost 
a enzymy jako bonus

Celostní terapeutka a lektorka. 
Zjišťuje a odstraňuje kořenové příčiny zdravotních poDží 

metodou Bicom, funkční medicínou a celostní stravou.
www.ziveorechy.cz

Nicole Lukášková, Ph.D.

Sledujte náš Instagram a zapojte se do soutěže 
kterou jsme pro vás společně připravili.

Tentokrát hrajeme o 3 balíčky 
Aktivovaných mandlí Brain BOOSTER (75g) 

Soutěž vyhlásíme v prvním květnovém týdnu na našem 
Instagramu.  Tak ať vám neuteče!

SOUTĚŽ

https://ziveorechy.cz/
https://www.instagram.com/my_50plus/


ROZEVLÁTÉ JARO

Pokud existuje nějaký druh oblečení, který má bohatou historii v průběhu
věků, je to zcela jistě sukně. Od sukně tkané ze slámy z roku 3900 př. n. l.
v Arménii až po řadu maxi, midi a mini (a všeho mezi tím), které jsou dnes
k dispozici, sukně dominovaly dámskému šatníku. Přestože ve všech
starověkých kulturách (Asie a Egypt) byla sukně standardním oděvem jak
pro muže, tak i pro ženy, v západní Evropě a Americe se stala nezbytným
doplňkem dámského šatníku. Pojďme přivítat jarní období rozevlátými
siluetami barevných sukní a šatů, a navrátit tak ženskost a šarm do ulic.

když šaty a sukně hrají prim 



satysukne.cz

blancheporte.cz

outletexpert.cz

gate.shopcz

Skládaná sukně
Anna Field
Romantická sukně se 
sklady ve 
žlutomodrých 
odstínech je skvělou 
volbou pro jarní dny.

zalando.cz

Dámská vzorovaná 
sukně v krásném 

provedení s pružným 
pasem bude praktickým 
a pohodlným kouskem 

oděvu.

Sukně s kytičkami

outletexpert.cz

Tečkovaná áčková sukně
Černá tečkovaná sukně se 
klady v délce midi připomíná 
rozverná šedesátá léta.

Půlkolová sukně, zeleno-lososové květy
Sukně je půlkolového střihu, ke kolenům se 
rozšiřuje. Díky pružnému úpletu v pase se 
sukně se dá nosit na bocích i v pase. Krásně 
se přizpůsobí postavě. V nabídce také jiné 
vzory. Česká výroba.

Sukně z úpletu Milano
Mírně rozšířený střih. Vpředu a vzadu plochý pružný 
pas. Vpředu a vzadu asymetrické přestřižení. Vpředu 
rozparek.

Dámská sukně Tommy Hilfiger
riflová sukně Tommy Hilfiger

s kapsami v tmavě modré barvě.

https://www.satysukne.cz/pulkolova-sukne-zeleno-lososove-kvety/
https://www.blancheporte.cz/sukne-z-upletu-milano-19553.html?utm_source=dognet&utm_medium=affiliation&utm_campaign=link&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=35587a94
https://www.outletexpert.cz/obleceni/damske/sukne/modni/damska-sukne-tommy-hilfiger-o2017.html?utm_source=dgt&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=4a0934fd
https://gate.shop/cz/teckovana-ackova-sukne-6202239-89?utm_source=dognet&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=4d68cfd0
https://www.zalando.cz/anna-field-ackova-sukne-multi-coloured-an621b094-a12.html
https://www.outletexpert.cz/obleceni/damske/sukne/modni/damska-vzorovana-maxi-sukne-s0885.html?utm_source=dgt&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=4a0934fd


Vzorované šaty 
s páskem
Kvě&nový vzor 
s krátkým rukávem
v midi délce.
Pásek je součás< šatů.

více

satysukne.cz

Bavlněné letní šaty s volánem 
CELESTE

Šaty jsou z příjemného bavlněného 
úpletu. Jsou pohodlné a přizpůsobivé. 

Jsou volnější přes bříško a mírně 
prodloužený zadní díl, aby se volán 

nezvedal přes zadeček.

gate.shop

Maxi šaty
Šaty Ibiza s 3/4 
rukávy zaujmou 
ležérním střihem a 
maxi délkou. 
Špičatý výstřih je 
zakončen 
lemovkou. 
Rukávy a oblast 
sukně jsou 
zpracovány s 
nasazeným 
volánem a 
dodávají šatům 
romantický 
nádech.tamaris.com

Velmi ženské šaty s květinovým 
potiskem, propínací knoflíkovou 
lištou a tkaničkami po stranách. 
S lichotivými sklady na sukni.

Modrobílé šaty

bonprix.cz

Tyto trendy šaty Ibiza jsou 
krátké a propouštějí na vaše 
nohy dostatek vzduchu a 
slunce. Pohodlné 3/4 rukávy 
jsou zakončeny 
romantickým volánem. 
Módní minišaty jsou 
vhodné jako dokonalý letní 
společník.

Šaty Ibiza

tamaris.com

https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=ed85d6bf&desturl=https%3A%2F%2Ftamaris.com%2Fcs-CZ%2Fsaty%2FTA41118A.html%23color%3D789
https://www.satysukne.cz/bavlnene-letni-saty-s-volanem-celeste-kratky-rukav-vystrih-do-v-sipkove-ruze/
https://gate.shop/cz/vzorovane-saty-s-paskem-6104309-44?utm_source=dognet&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=4d68cfd0
https://www.bonprix.cz/produkt/aty-tmav-modro-bila-s-potiskem-951845/
https://tamaris.com/cs-CZ/saty/TA41118A.html?visitorId=Qflx8Ro6NZ069c270HyvURFZhaufgKVP


Vylepšete 
svůj domov 
rostlinami 
podle 
zvěrokruhu

Při nákupu pokojových 
rostlin se podívejte na své 

znamení a zvažte jeho 
klíčové aspekty. Živly ohně 

jsou zastoupeny Lvem, 
Beranem a Střelcem. Jsou 

odvážní a kreativní. 
Zemská znamení –

Kozoroh, Panna a Býk –
jsou loajální a praktická. 
Prvek vody se vyskytuje 

u Ryb, Raka a Štíra. Jsou 
velmi citliví a emotivní. 

Blíženci, Váhy a Vodnář 
jsou vzdušná znamení, a je 

o nich je známo, že jsou 
flexibilní a harmonická. 

Když zvolíte tu správnou 
rostlinu, pomůže vám 

rozvinout vaše instinktivní 
smysly. 



Calathea roseopicta

Kalatea

PotosEpipremnum aureus

Kozorohové jsou ztělesněním 
disciplíny a odpovědnosti. Jsou chytří 
a rádi mají kontrolu nad různými 
aspekty svého života. Kozorohům se 
daří v pravidlech a tradicích. Všechny 
tyto vlastnosti v kombinaci přirozeně 
dělají z Kozoroha ty nejlepší pěstitele 
bonsají. Množství disciplíny potřebné 
pro tento výkon a jeho hluboké kořeny 
v tradici z nich činí perfektní rostlinu 
pro Kozorohy.

Bonsai

KOZOROH
22.12.-20.1.

VODNÁŘ
21.1.-20.2.

Vodnáři jsou v jádru humanitní a snaží se 
udělat svět lepším místem. Jsou výstřední 
a nemají rádi jakákoli omezení, která brání 
jejich snům. Díky této kombinaci progresivní 
osobnosti je potos perfektní rostlinou pro toto 
znamení.
Tato rostlina má dlouhé převislé listy s krásným 
bílým panašováním, které odráží vizionářskou 
povahu Vodnáře, barevnou osobnost a touhu 
rozvětvovat se. Není žádným překvapením, že 
tato rostlina je také rostlinou čistící vzduch, 
a tak usnadňuje dýchání. 

Potos

RYBY
21.2. - 20.3.

K tomuto nejvíce empatickému 
a soucitnému znamení patří rostlina 
s názvem kalatea, které se také říká 
modlitební rostlina. Pojmenování 
dostala podle způsobu, jakým během 
dne zvedá a spouští své listy, jako by se 
modlila. A právě ryby jsou laskavé, 
jemné a duchovní stejně jako ona.



Starček převislý

senecio rowleyanus

Péče o sukulent je nenáročná, protože kromě občasného zalévání a spousty světla, nevyžaduje 
žádné zvláštní zacházení. Nejkrásnější odrůdy pocházejí z barevných sukulentů, kterým se daří 
na slunci. To přímo odráží přebujelé množství energie, kterou Beran vlastní, stejně jako 
neustálou potřebu zůstat aktivní. Architektonické listy sukulentu připomínají neomalený názor 
a zdánlivě ostrý jazyk Berana. Jejich upřímnost však pramení z toho, že si cení především 
poctivosti.

Lidé s tímto znamením jsou neuvěřitelně pracovití. 
Býk vynaloží více času a úsilí na dokončení práce 

a dopřeje si odměny, které následují. 
S ohledem na to není pochyb o tom, že fíkové listy 

ve tvaru houslí se k tomuto znamení dokonale 
hodí.Tato rostlina je náročná na péči, ale díky tomu 

je Býk pro něj ideální rostlinný rodič. Lidé s tímto 
znamením jsou houževnatí, trpěliví a vždy 

dovedou věci až do konce. Tyto vlastnosti spolu 
s fascinací Býka pro luxusní předměty, z nich 

udělají jednoho z nejlepších pěstitelů rostlin vůbec.

Fikus lyrata

ficus lyrata

BERAN
20.3.20.4.

Vždy víte, co čekat, 
když potkáte 
Berana. Tito lidé 
jdou přímo k věci
a vždy se s vámi 
podělí o své 
upřímné myšlenky. 
Tyto vlastnosti jsou 
důvodem, proč je 
pro ně sukulent tou 
nejlepší volbou.

BÝK
20.4.-21.5.

Sukulenty

Ficus lyrata



Blíženci jsou jako společenský motýl zvěrokruhu. 
Vždy žonglují s mnoha různými věcmi najednou. 

Jejich rostlinou je tato jedinečná rostlina - Starček 
převislý.  Má ve svých závěsech všechna tajemství. 

Každá perla má čirý proužek, který přináší světlo 
do listu a využívá tak mnohem více energie 

pro fotosyntézu.

BLÍŽENCI
21.5.-20.6.

Starček převislý

Raci jsou sentimentální bytosti, které vede srdce. 
Jsou orientovaní na rodinu a nacházejí útěchu ve 

šťastném domově. Nádherný strom peněz je pro Raky 
ideální volbou, protože má hluboké kořeny a hojné 

množství pozitivní energie, které vyzařuje.

Starostlivá povaha Raka přinese této rostlině 
výbornou péči, a ta naopak prosperitu a štěstí do 
celého domova. Zkroucené kmeny stromu peněz 

odrážejí lásku Raka 
k nejbližší rodině. Tyto rostliny jsou smysluplným 

dárkem, který můžete dát Rakovi, protože mají 
překypující množství sentimentální hodnoty.

Pachira aqua6ca

RAK
21.6.-23.7.

Pachira

Senecio rowleyanus



Guzmania dodá vašemu zelenému prostoru 
trochu intriky, barvy a krásu. Tato květina je 
velmi podobná temperamentnímu a teatrálnímu 
Lvu, který je rád středem dění.
Lvi jsou jedni z nejatraktivnějších lidí, které 
kdy potkáte. Jejich charisma k nim lidi 
přitahuje, a jejich příjemný fyzický vzhled je 
umocněn  překypujícím množstvím 
sebevědomí. Celková vřelost a veselost Lva 
jsou jasnými známkami toho, že bromélie jsou 
pro ně tou pravou rostlinou.

Guzmania Bromeliad

LEV
23.7.-23.8.

Guzmánie

PANNA
23.8.-22.9.

Adiantum aethiopicum
Netík

Panny jsou bohyně pšenice a 
zemědělství. Jsou známé svou  
laskavostí, jemností a podporou, kterou 
druhým dávají. Proto se k nim velmi 
hodí právě netík se svými svěžími, ale 
jemnými a čistícími listy.

Monstera deliciosa

Váhy jsou diplomatičtí lidé, kteří žijí svůj život 
v harmonii a rovnováze. Mají rádi sofistikovanější 
aktivity, jako je návštěva muzea nebo divadlo. Jsou 
fascinováni uměním a krásnými věcmi. Symetricky 
rozdělené listy monster přímo vypovídají o touze Vah 
po rovnováze a harmonii ve všech částech jejich života. 

Monstera

VÁHY
23.9.-23.10.



Tyto silné rostliny jsou krásné 
a odolné.  Nápadné žíhané 
žlutozelené listy této rostliny 
jsou symbolem této horlivé 
osobnosti. Stejně jako Štíři si 
zachovávají autenticitu ve 
svém jádru a nebojí se 
prosadit své vlastní myšlenky 
a přesvědčení. Lidé s tímto 
znamením jsou zajedno se 
svými emocemi a vždy 
přistupují k úkolům s vášní 
a vynalézavostí. 

ŠTÍR
23.10.-22.11.

Sansevieria trifasciata 'Lauren6i'

STŘELEC
23.11.-23.12.

Zjistíte, že mnoho lidí, kteří sdílejí znamení 
Střelce, jsou svobodní duchové a idealističtí 
poutníci. Jsou extrémně dobrodružní, a vždy 
ochotní zkoušet a učit se nové věci. Exotická 
a jedinečná rostlina alokázie sdílí se 
zvídavým Střelcem mnoho znaků.

Listy této rostliny ve tvaru srdce a její 
jedinečnost, umožňuje této pokojové rostlině 
vyniknout vedle těch tradičnějších. Je velmi 
extrovertní, stejně jako Střelec. Tyto rostliny 
jsou také známé tím, že potřebují trochu 
lásky a péče navíc, proto jsou Střelci 
perfektními rodiči těchto rostlin. Především 
díky jejich vytrvalé touze vždy dosáhnout 
svých cílů.

Alokázie
Alocasia 'Regal Shield'

Tchýnin jazyk



Homeopatie je 
skvělou volbou také 
pro domácí mazlíčky

Homeopatie je přirozený systém léčení, který existuje již 200 let. 
Je založen na konceptu „léčit podobné podobným“. Například lék 
Rhus toxicodendron, který se vyrábí z jedovatého břečťanu. Stejný 

lék také řeší podráždění kůže, svědění a vyrážky – příznaky 
jedovatého břečťanu, které se objevují při stavech otravy. A v čem 

spočívá fígl, že rostlina léčí, místo aby škodila?



Homeopatie má tisíce léků na tisíce příznaků. 
A léky spolupracují s celým tělem vašeho 
mazlíčka, aby zmírnily příznaky, obnovily 
rovnováhu a vyléčily nemoci. Homeopatie se 
zabývá celou jeho bytostí – mentálním, 
emocionálním i fyzickým stavem.

Homeopatie působí na vyvážení tělesné 
energie, kterou homeopaté nazývají vitální 
síla. To je energie, která dává tělu sílu, aby 
vědělo, jak organismu pomoci vlastními 
silami. Jakékoli narušení vitální síly vytváří 
nerovnováhu.
Příznaky nemoci jsou odrazem toho, co se 
děje uvnitř. Homeopatické léky, které 
odpovídají symptomům, stimulují vitální sílu. 
Homeopatie pomáhá uvést vitální sílu do 
rovnováhy, aby se tělo mohlo uzdravit.

Tato forma léčby nemusí být jen pro lidi. Je 
použitelná a bezpečná pro psy a všechny 
druhy zvířat. Někteří lidé ji dokonce používají 
k ošetření rostlin. Homeopaté volí lék podle 
příznaků, nikoli podle nemoci. To je důvod, 
proč stejné léky mohou fungovat na různé 
potíže.

Akutní krátkodobé stavy, které přicházejí 
rychle a mají zřetelné příznaky.

Může to být něco jako včelí bodnutí, průjem 
nebo výron. Nebo naléhavá situace, jako je 
alergická reakce nebo konzumace shnilého 
jídla z popelnice.

Je snadné se naučit, jak se dívat na příznaky 
a vybrat si homeopatický lék pro svého psa.

Poznejte lépe svého mazlíčka

Čím je homeopatie jiná

Pokud je váš mazlíček nemocný nebo 
zraněný, zapište si všechny příznaky. Patří 
mezi ně také změny v jeho emočním stavu 
nebo jeho chování. To jsou věci, na které 
nejsme zvyklí obracet pozornost.

Měla byste si všímat všech zvláštností, které 
vidíte, a změn v průběhu dnů, týdnů či 
měsíců. Pokud dojde ke změně, budete hned 
vědět zda se týkají léčby nebo je mohly 
zapřičinit odchylky denní v rutině nebo 
stravě.

Až budete svému psovi podávat 
homeopatika, poznamenejte si název léku 
a čas podání, a sledujte dochází ke změnám. 
To vám pomůže určit, zda náprava funguje.

Je mnoho drobných nemocí či úrazů, které 
můžete zvládnout pomocí homeopatik 
sama. Ale jsou i jiné situace, kdy budete 
potřebovat zkušeného homeopata. Zde je 
návod, jak rozdíl poznáte.

Akutní stavy



Existují homeopatika, která vyřeší mnoho 
běžných problémů první pomoci. Budete je 
chtít mít v lékárničce pro vašeho mazlíčka.

Chronické stavy

Chronické stavy jsou dlouhodobé, trvající 
problémy. Homeopatické hojení může trvat 
několik dní, týdnů i déle. To je důvod, proč 
potřebujete vyškoleného homeopata, který 
vám pomůže s chronickými stavy vašeho psa.

Existují celostní veterináři, kteří jsou zároveň 
homeopaty. Někteří praktikují výhradně 
veterinární homeopatii. Často tito homeopaté 
poskytují konzultace na dálku. 

Váš homeopat vám položí desítky otázek, 
aby získal co nejpřesnější obrázek o stavu 
vašeho nemocného mazlíčka. Bude 
analyzovat celkový obraz symptomů vašeho 
psa, přičemž vezme v úvahu fyzickou, 
duševní a emocionální rovinu.  Na základě 
této analýzy potom vybere nejlepší lék, který 
pomůže vašemu psovi k uzdravení. 
Pravděpodobně budete muset svého mazlíčka 
nějakou dobu pozorně sledovat, kvůli 
případným změnám. 

Jakmile se blíže seznámíte s homeopatií, 
naučíte se nepropadat panice, když uvidíte, 
že s vaším domácím mazlíčkem není něco 
v pořádku. Příznaky jsou způsob, jak vám 
tělo říká, že něco není v pořádku. Symptomy 
jsou také způsobem léčení těla.

Homeopatie neléčí příznaky nemoci (jako 
konvenční medicína), ale zaměřuje se 
na nemoc samotnou. Homeopatie 
spolupracuje s tělem na podpoře jeho vlastní 
léčebné schopnosti.

Například … pokud má váš pes horečku, 
konvenční veterinář dá vašemu psovi léky, 
které ji srazí. Pak horečka odezněla, ale 
nemoc stále trvá. Homeopat naopak pohlíží 
na horečku jako na známku toho, že se tělo 
snaží samo uzdravit. Horečka je symptom, 
který pomáhá homeopatovi vybrat lék, který 
podporuje vlastní uzdravení těla.

Proč jsou důležité i drobné 
symptomy

Co je to homeopatická 
potence

Potence znamená, kolikrát byl lék naředěn.
Čím vícekrát je lék zředěn, tím vyšší je jeho 
účinnost. Vyšší potence působí hlouběji, aby 
stimulovaly vitální sílu.



Pro akutní stavy, které budete řešit sami doma, 
jsou 9CH, 15CH nebo 30CH nejlepší potence, 
které máte po ruce. Tyto léky jsou také 
nejsnáze dostupné. 

Snažte se nedotýkat se globulí  rukama. 
Účinný roztok je na jejich vnější straně 
a bude se stírat o vaše prsty. Většina výrobců 
dodává homeoptika v baleních s otočným 
uzávěrem. Obrátíte balení vzhůru nohama  
a otočíte uzávěrem, aby se do něj vsypaly  
3 nebo 4 globule.

Homeopatie je energetická medicína. To 
znamená, že byste neměli uchovávat léky 
vedle elektromagnetických zařízení, jako 
jsou televizory a počítače. Nenechávejte je 
také na horkém slunci po jakoukoli dobu.

Potence jsou čísla uvedená vedle názvu léku 
(jako Arnica montana 30CH).

Většina běžně používaných homeopatikje
levná a lze je snadno koupitt. Obvykle jsou 
k sehnání ve zdravotnických obchodech, 
lékárnách nebo také online. 

Zásady užívání homeopatik

Způsob podávání a dávkování

Globule můžete pejskovi podávat přímo jako 
suchou dávku nebo můžete připravit roztok. 
Ten je lepší pro akutní stavy.

Na velikosti dávky v homeopatii nezáleží. 
Nejčastěji se podává  3-5 globulí zvířeti 
jakékoliv velikosti.

S výjimkou naléhavých případů podávejte lék 
alespoň 20 minut od jídla. Neschovávejte 
léky v jídle nebo pamlscích. Globule mají 
sladkou chuť a váš mazlíček si jej většinou 
rád vezme.

Homeopatické léky se musí dostat 
do kontaktu se sliznicemi … to znamená 
s dásněmi vašeho zvířátka. Psovi vytáhněte 
spodní ret a vložte globule  přímo z uzávěru 
do vzniklé prohlubně. Nebo nechte mazlíčka 
lehnout, a nasypte dávku na horní dásně.



Roztok  můžete dávkovat stejným způsobem... 
stačí ji kapátkem umístit na dásně.

Mnoho homeopatů doporučuje pro zvířata 
podávání homeopatik formou roztoku. Mimo 
jiné také z důvodu snazšího podávání. Tato 
forma aplikace také proniká hlouběji než suché 
globule.

Roztok si snadno připravíte doma 
následovně:

Vložte 2-3 globule homeopatického 
léku do malé sklenice pramenité 
nebo filtrované vody. (Nikdy 
nepoužívejte nefiltrovanou vodu 
z kohoutku). Poté asi 10krát 
intenzivně zamíchejte nebo 
protřepejte.

Jedna dávka je obvykle čajová lžička 
Když ho dáváte svému zvířeti, 
podávejte ho v malých dávkách, 
abyste měli jistotu, že tekutina bude 
na jeho dásních co nejdéle. 

Pokud spolupracujete s homeopatem na 
chronickém onemocnění, postupujte podle 
pokynů svého homeopata.

U akutních stavů můžete dávkovat častěji. 
Pokud používáte potence  30 CH nebo méně, 
dávkujte každých 15 minut celkem 4 dávky. 
Poté jednou za hodinu po dobu 2 hodin, dokud 
neuvidíte odezvu.

Jak často podávat homeopatika

S vyšší potencí, jako je 200CH, můžete 
dávkovat každých 30 minut 2-3 dávky, 
nebo dokud neuvidíte odezvu. 

Velmi pečlivě pozorujte změny u svého 
zvířete. Při podávání léku v akutním 
případě musíte výsledky léku posoudit 
rychleji než u chronického případu. 
Odezva a změny zde probíhají mnohem 
rychleji.
Pamatujte, že zlepšení může být tak 
drobné jako je například zvednutí hlavy 
u letargického psa. Musíte být naladěni 
na jeho fyzický a emocionální stav. 
Sledujte, jak váš pes reaguje za 15 minut, 
hodinu nebo několik hodin.

Pokud se váš pes začne zlepšovat, tak lék 
dělá svou práci. Přestaňte lék podávat. 
Pokud uvidíte, že se znovu objeví 
počáteční příznaky nebo pokud se zlepšení 
zastaví, můžete dávku jednou zopakovat. 
Pokračujte v tomto procesu podle potřeby.

Pokud se váš pes nezačne zlepšovat 
po prvních několika dávkách (během 
několika hodin), je čas vyzkoušet jiný lék.



Nyní s výhodnými balíčky - porce od 25 Kč 

CHCI VIDĚT DALŠÍ NABÍDKU

6 000 Kč
5 280 Kč

5 700 Kč
3 534  Kč

4 460 Kč
3 478 Kč

7 500 Kč
4 650 Kč

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=6dd45103&desturl=https%3A%2F%2Fwww.ketofit.cz%2Fproteinova-keto-dieta


FASHION blogerky

Larisa vyznává ležérní a pohodlný 
styl oblečení. V jejím šatníku 
převládají spíše kalhoty, které 
kombinuje jak s teniskami, tak 
i s lodičkami. Ve druhém případě 
přidává svému vzhledu nádech 
elegance. 
Miluje saka a kabáty, a v jejím 
outfitu hrají důležitou roli doplňky 
jako kabelky, pokrývky hlavy nebo 
sluneční brýle.

@larisalovesfashion

IG

https://www.instagram.com/larisalovesfashion/
https://www.instagram.com/larisalovesfashion/


@larisalovesfashion

Styling volí spíše v přírodních odstínech barev, 
ale občas se nebojí jít i do výraznější barevné 
palety (viz další strana).

https://www.instagram.com/larisalovesfashion/


@larisalovesfashion

https://www.instagram.com/larisalovesfashion/


TREE HOUSES

Co si letos užít tak trochu neobyčejnou dovolenou? Pokud jste jako malí snili 
o svém vlastním domečku na stromě na zahradě domu či u babičky, letos se vaše 

sny stanou skutečností. Tree house neboli dům v korunách stromů, nabízí 
většinou luxusně vybavený obytný prostor v těsném spojení s přírodou. Toto 
originální ubytování získává stále více na oblíbenosti, a tak si tento zážitek 
můžete dopřát na mnoha místech v České republice. A přesto, že pojedete 

do přírody, můžete cestovat nalehko. Žádný spacák, karimatka, teplé oblečení, 
jídlo a pití na celý víkend. Některé vybavení najdete k dispozici už na místě, řadu 

věcí můžete nechat doma (karimatku a spacák nahradí měkoučké deky, polní 
vařič zase rychlovarná konvice), o stravování se zase často postarají majitelé. 
A ušetřené místo v bagáži může zaplnit oblíbená knížka nebo věci na sport.
Portál Amazing Places pro vás připravil několik tipů, kde si vychutnáte rána 

v lese za zpěvu ptáků nebo kouzelné západy slunce nad krajinou.

spaní na stromě



S lesním wellness
Už samotná cesta na tohle kouzelné 

místo v Podkrkonoší, jen pár 
desítek kilometrů od Dvora Králové 

nad Labem, bude vaším prvním 
velkým zážitkem. Vše začne 

ve chvíli, kdy se za vámi zavřou 
dveře od auta a vy se vydáte 

krásnou procházkou po lukách 
a lesích, na jejímž konci najdete 

právě Treehouse Zvičina. 

Treehouse je vybavený 
do posledního detailu. K dispozici 

jsou základní ingredience na vaření, 
za příplatek i něco na gril. 

Z permakulturní zahrádky nebo 
místních železných zásob si můžete 

vzít, na co budete mít chuť. Okolí 
nabízí spoustu zajímavých míst 

na výlety jak pro pěší, tak 
pro milovníky cykloturistiky.

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/treehouse-zvicina-461


A po návratu se jen převlečte 
do županu a nechte se zlákat lesním 
wellnes. V roklince pod Treehousem
jsou umístěny lázně s finskou vanou, 
která vám zajistí dokonalé uvolnění. 
Vana je spojena s terasou, na které si 
odpočinete v lehátkách a osprchujete se 
teplou i studenou vodou.



Treehouse Emanuel je bez elektrické 
energie, přesto plně vybaven. Byl postaven 
v souladu s okolní hornatou přírodou a je 
připraven vás hýčkat v náruči maximálního 
komfortu. Užijí si to tu především 
milovníci lesní atmosféry. 

Romantika s výhledem na Ještěd
Představte si místo, které omamně voní lesem a jehličím, kde vás bude uspávat tiché ševelení 
stromů a probouzet pouze zpěv ptactva. V lese na samotě, s výhledem na Ještěd, si můžete 
naplno užívat přítomný okamžik. To je Treehouse Emanuel a Treehouse Amálka. 

EMANUEL

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/treehouse-emanuel-
https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/treehouse-emanuel-
https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/treehouse-amalka-


Hluboko v lese, na absolutní samotě, 
na sluncem vyhřáté lesní mýtině se 
nachází neobyčejný Treehouse
Amálka. Zábavy je teda plno! 
K prozkoumávání okolí poslouží 
dalekohled, kterým dohlédnete až 
na vrchol Ještědu. Pro odvážnější 
jedince je k dispozici třeba Slackline
a lukostřelba. Večer se zasmějete 
nad některou ze zábavných stolních 
her. A východ měsíce můžete 
sledovat zachumlaní v luxusních 
chodících pytlích Selkbag, sloužících 
k posezení na terase i v extrémních 
podmínkách.

AMÁLKA

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/treehouse-amalka-


Treehouse se nachází 
nedaleko od známé 
Svatojakubské cesty 
vedoucí až ke hrobu 
svatého Jakuba Staršího. 
Napojení na turistickou 
Ještědskou hřebenovku je 
vzdálené necelých 200 m 
lesní pěšinou. 

TIP:



STROMOVNY

V zimě, dešti, 
jasnu, kdykoliv
V jižních Čechách, kousek od 
Českých Budějovic na vás čekají 
Stromovny, Jsou hodně jiné. 
Není to jen domek v korunách 
stromů, je to zážitek, na který 
budete ještě dlouho vzpomínat. 
Napojte se sami na sebe a na 
tichý les. Jedinečný pobyt doladí 
skvělá italská vína (na první 
láhev italského vína jste 
dokonce zváni!), večerní tapas a 
snídaně, které uspokojí i ty 
nejnáročnější gastronauty. V 
létě si vychutnejte skleničku s 
výhledem na balkóně nebo 
grilování na střešní terase. Ani o 
hygienu se bát nemusíte, 
součástí lesního domku je 
moderní koupelna s chemickým 
záchodem. Voda ve sprše má 
venkovní teplotu. 

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/stromovny-470


Pokud byste přeci jen svou 
dovolenou rádi prožili aktivně, 
vydejte se na procházku po 
okolních lesích, na výlet k 
přilehlým rybníkům nebo do 
Hluboké nad Vltavou, Prachatic 
či Českého Krumlova.

Také milujete knihy a tu jejich 
nesmrtelnou vůni, a v nabitém pracovní 
týdnu na čtení nemáte příliš čas? Zde se 
užijete do sytosti. Za pozornost totiž stojí 
knihovna plná inspirativních knih, které si 
po rozečtení můžete odvézt a po dočtení 
poslat poštou.

TIP:



MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

OBJEDNAT

60

VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ NA 12 MĚSÍCŮ
ZA CENU

550 Kč708 Kč

Výhodnou cenu získáte zadáním slevového kódu: KVET22

SLEVA PLATÍ DO 10.5.2022

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


v příštím čísle

5 BENEFITŮ ZDRAVÉHO 
VZTAHU

SAMOSBĚR JAHOD

KVĚTINY NA TALÍŘI
Ochucené soli udělají z vašeho 
letního menu zážitek.

Obočí je rám našeho obličeje. 
Jak ho zkrotit?

Rostlinná mléka začínají být 
hitem ve stravování. Podívali 
jsme se na ně trochu blíže.

Vydejte se za sladkými plody 
a užijte si jahodové mámení. 

Odvažte se a přidejte do salátu květy 
z vaší zahrádky nebo balkonu. 
Poradíme vám které se na to hodí.

červen 2022

Červnové číslo 2022 vychází
31.5.2022 



Přejeme vám
krásné jaro!


