
1

50M
Y +

ČASOPIS PRO ŽENY V NEJLEPŠÍM VĚKU  
6/2022 ČERVEN
CENA: 59 KČ

Olejové masáže mají blahodárné 
účinky nejen na tělo. Pomohou 
navodit zklidnění a pozitivní 
naladění mysli. 

Místa, kde se budete mít jako v ráji 
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Proč jsou zdravé vztahy tak 
důležité
Vztahy, které si vytváříme s ostatními lidmi 
jsou životně důležité pro naši duševní 
a emocionální pohodu a dokonce i pro naše 
přežití.

Lidé mají neodmyslitelnou touhu být blízko 
druhým lidem – propojovat se. Samozřejmě, 
pokud uvíznete na pustém ostrově, nemáte 
jinou šanci, než začít mluvit s vydlabanou 
dýní nebo sama se sebou. Otázkou je, jak se 
to časem projeví na vašem psychickém

Když je nám kolem padesátky, ve většině případů jsme v jednom vztahu už hezkou řádku let.
A někdy nám takové vztahy dávají pěkně zabrat. Často se nám může zdát, že už toho druhého
nepotřebujeme a klidně můžeme jít světem samy. Bezpochyby to dokážeme. Ale než se
k takovému kroku rozhodneme, je dobré se na celou věc podívat i z druhé strany. Pokud je ještě
možnost, že půjde vyčpělý vztah oživit a zachránit, možná by stálo za to nad tím aspoň
popřemýšlet. Ukazuje se totiž, že když takový vztah uzdravíme, mnohonásobně se nám to vrátí.

zdraví. Zdravé vztahy, ať už romantické, 
přátelské nebo rodinné, totiž napomáhají 
ke zdravějšímu životu.
Odborníci na vztahy říkají, že sociální 
podpora je velmi důležitou součástí lidského 
života. Proto, když sociální vazby nefungují, 
může to mít velký dopad na naše duševní 
zdraví a pohodu. A nemělo by se jednat 
pouze o partnerský vztah.

Není dobré snažit se získat vše pouze 
z jednoho vztahu. Mnohem lepší je zaměřit 
se na svoji sociální síť jako celek, kde 
najdeme celou škálu různých typů vztahů -
přátelské, sportovní, pracovní a podobně. 
Všechny dohromady pak vnášejí do našeho 
života pohodu a vyrovnanost.

Soužití v kvalitním a vyrovnaném vztahu je 
spojeno s nižší produkcí kortizolu, stresového 
hormonu. To naznačuje, že lidé, žijící v páru 
méně reagují na psychický stres, a že sociální 
a emocionální podpora, která přichází 
s partnerem, může být skvělou obranou proti 
stresu z venku. 

Hlavní benefity, které 
zdravé vztahy přinášejí 

Méně stresu

Lepší rekonvalescence

Výzkum naznačuje, že dlouhodobí 
partneři, kteří podstoupili operaci srdce, 
mají třikrát vyšší pravděpodobnost, že 
přežijí první tři měsíce po operaci než 
pacienti, kteří žijí bez partnera. Zároveň



Pevné vztahy jsou důležité pro vaše štěstí a zdravý život. Lidé 
s kvalitním přátelstvím zvládají stres mnohem lépe; dobrý 
přítel vám může opravdu pomoci v těžkých chvílích.



se ukazuje, že tito lidé se cítí jistější, pokud 
jde o jejich schopnost zvládnout pooperační 
bolest, a obecně se méně obávali operace. 
Malá emocionální podpora může pomoci 
člověku zotavit se z procedury nebo nemoci.

Zdravé vztahy nastavují dokonalý základ 
pro celkový zdravý životní styl. Pokud váš 
manžel, přátelé nebo jiní blízcí podporují 
zdravou stravu, cvičení, nekouření atd., 
pravděpodobně půjdete v jejich stopách. Je 
mnohem snazší přijmout zdravý životní styl, 
když se obklopíte lidmi, kteří dělají totéž.

Zdravější životní styl

Smysl života

Mnoho lidí se snaží mít pocit, že dělají něco 
dobrého pro někoho jiného a nějakým 
způsobem zlepšují svět. Být v láskyplném 
vztahu, bez ohledu na to, jaký o jaký vztahu 
jde, může dát člověku pocit pohody a vidinu 
cíle. Ve skutečnosti je možné, že pocit 
smysluplnosti vám může prodloužit život.

Každý je jedinečný a má své vlastní potřeby 
a touhy, pokud jde o vztahy, zvládání stresu 
a smysluplný život. Pokud jste typ člověka, 
který má rád samotu, je to také v pořádku, ale 
pokus o navázání několika blízkých vztahů 
může významně prospívat vašemu duševnímu 
a fyzickému zdraví.

Někdy mít alespoň jednoho dobrého přítele 
(nebo důvěryhodného spolupracovníka, 
terapeuta nebo poradce), který vám pomůže 
projít problémy, jako je sociální úzkost 
nebo deprese, může být více než užitečné. 
Může to být obtížné, ale také to může být 
přesně to, co potřebujete. I pouhý jeden 
nebo dva silné a zdravé vztahy ve vašem 
životě mohou mít pozitivní vliv na zdraví.

Empatie. Jedná se o schopnost 
porozumět a vyjádřit zájem o pocity
a úhel pohledu jiné osoby. To 
neznamená, že s tím musíte souhlasit. 
Jen to uznejte a snažte se to pochopit. 
Ukazuje to druhé osobě, že vám na ní 
záleží.

Přijetí. Uvědomte si, že nemůžete 
změnit svého přítele nebo partnera. 
Měla byste převzít odpovědnost za své 
vlastní pocity, postoje a činy spíše než se 
snažit druhého změnit. Když to uděláte, 
ostatní si vaši společnost mnohem více 
užijí.

Oceňování druhých. Uvědomte si, že 
lidé chtějí být oceňováni, oceňováni 
a mít kontrolu nad tím, co je kolem nich. 
Věnujte pozornost svým interakcím 
s přáteli a snažte se v nich tyto pocity 
podporovat.

Naslouchání. V neposlední řadě buďte 
dobrým posluchačem. To znamená 
udržovat dobrý oční kontakt a otevřenou 
pozici tím, že nepřekřížíte ruce ani nohy 
a budete schopni parafrázovat, co řečník 
řekl, než vyjádří svůj názor.

Pozitivní vztah lze sdílet mezi libovolnými 
dvěma lidmi, kteří se vzájemně podporují, 
povzbuzují a pomáhají si prakticky 
i emocionálně. Nejdůležitější součástí 
zdravého vztahu je zdravá komunikace.

Neočekávejte, že váš partner bude číst vaše 
myšlenky, a ani se nesnažte číst jeho 
myšlenky. Ptejte se upřímně a dávejte 
upřímné odpovědi. Pracujte na vytvoření 
prostředí, 
ve kterém se každý z vás může cítit bezpečně 
při vyjadřování myšlenek, pocitů, nadějí a snů 
s tím druhým.
Některé komunikační dovednosti, které stojí 
za to zlepšit, zahrnují:

*/



Pamatujte, že nemluvíte sami se sebou.

Snažte se pochopit, jak ten druhý  rozumí 
tomu, co říkáte, když s ním 
komunikujete.

Buďte ochotni slyšet něco, co nespadá 
do toho, co jste předem určili za pravdu.

Poslouchejte, aniž byste si připravovala 
své vyvracení nebo odpověď.

Naslouchejte si navzájem a komunikujte 
bez posuzování. 

Vzájemně si důvěřujte a respektujte se.

Důsledně si na sebe udělejte čas. 

Pamatujte si podrobnosti o životě toho 
druhého.

*/ Zdroj: Washington Adven5st HealthCare Shady Grove Medical Centers; Northwestern Medical Group 

Doktor a psycholog Sheehan D. Fisher, PhD, z Northwestern Medical Group, který se zabývá 
vztahovou problematikou, sestavil krátký přehled praktických tipů pro zdravou komunikaci 
ve vztahu. 

Věnujte se společně zdravým 
aktivitám.

Pracujte společně jako tým spíše než 
jako dva soběstační jednotlivci.

Buďte disciplinovaní. Lidé 
ve zdravých vztazích mají disciplínu 
nechovat se ke svému protějšku špatně 
jen proto, že jsou si blízcí.

Buďte zdraví a jistí sami sebou, místo 
hledání své identity nebo hledání chyb 
v jiném člověku.

Nezaměřujte se na to, co chcete 
od druhé osoby získat, ale místo toho 
se zaměřte na to, jak může být vztah 
vzájemně prospěšný.

Někdy může mít člověk dobrý vztah 
s partnerem a dětmi, ale má problémy 
v práci. Jiní mohou mít skvělá přátelství, 
ale mají potíže se svými dětmi. Téměř 
každý může pracovat na zlepšení svých 
vztahových dovedností v nějaké oblasti 
svého života. Přemýšlejte o vztazích 
ve vašem životě, které jsou pro vás 
důležité, a o vztazích, které byste chtěla 
zlepšit. Na příští dva týdny si naplánujte, 
že pro ně uděláte něco, co by se jim 
podle vás mohlo líbit. Nečekejte něco 
na oplátku.
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3 Jiřina Žertová: Stopy
Světově uznávaná sklářská výtvarnice Jiřina Žertová se 
v roce 2022 dožívá významného životního jubilea. 
Výstava k její poctě bude rekapitulovat to nejlepší z 
autorčiny volné tvorby.
KDY: 3.6. - 2.10.2022
KDE: Východočeské muzeum v Pardubicích

INFO

Výstava fuchsií na zámku v Buchlovicích
Krásné zázemí Buchlovického zámku nabídne přehled 
těch nejkrásnějších fuchsií
KDY: 1.6.- 30.9.2022
KDE: Buchlovice

INFO1

Baloon Jam
Tradiční, již 22. setkání balónových nadšenců v Brně, 
Balloon Jam 2022. Od 3. do 5.června a 25. června 2022 
budou balóny létat nad Brnem a Brněnskou přehradou.
KDY: 3. - 5.6.2022
KDE: Brno, Brněnská přehrada

INFO3

Sraz historických vozidel
Sraz veteránů v areálu Avion Ostrava, kde se můžete těšit 
na bohatý program i skvělé jídlo.
KDY: 5.6.2022
KDE: areál Avion Ostrava

INFO5

https://dendrologickazahrada.cz/udalost/tulipany-a-ostatni-cibuloviny-2022/
https://www.zamek-buchlovice.cz/cs/vystava-fuchsii
https://www.balloonjam.cz/
https://e-kary.cz/


10 Casanovské slavnosti – Divadlo na 
nádvoří zámku Duchcov
Divadlo na nádvoří zámku Duchcov, hudební festival 
v zámecké zahradě, historický šerm, jarmark dobových 
řemesel, ohňostroj a světelnou show, to vše a ještě 
mnohem více
KDY: 10.-11.6.2022
KDE: zámek Duchcov

INFO

Psí víkend Tellington Ttouch s Martou a 
Lenkou
Přijďte si se svými chlupatými miláčky s námi zacvičit, 
relaxovat a prohloubit vztah na statek Šambala. Naučíte 
se vybrané doteky, poznáte bandáž a budete se orientovat 
v práci na psím hřišti. 
KDY: 17.-19.6.2022
KDE: Králova Lhota

INFO

17

Folklórní festival Přerov
Cimbálovka, Horňácká muzika spolu s povídáním o 
víně a degustací, to je festival v Přerově.
KDY: 8.6.2022
KDE: Přerov

INFO

24 Hustopečský slunovrat s vínem 2022
KDY: 24.6.2022
KDE: Hustopeče

INFO

5

https://www.zamek-duchcov.cz/cs/akce/20692-26-casanovske-slavnosti-na-zamku-duchcov
https://postimg.cc/RqNmJv0t
https://hanaprerov.cz/uncategorized/ff-prerov-2022-zacina-8-cervna/
https://www.stateksambala.cz/o-nas/


S létem prǐcházejí lehka ́ témata jako vítr
ve vlasech, vzdušné šaty, pla ́z ̌, bikiny, 
orosená sklenka vína ve stínu a samozrějmě
la ́ska a svádění. Myslím, zě ani jedno téma
není o věku, ale o prí̌stupu. 

FLIRT 
JE O LEHKOSTI A HRAVOSTI



Věřím, že život je o svádění. 
Život je svádění!
Také věřím, že flirtování může být v nejlepším
případě životně důležitým společenským
procesem, který velkoryse a svobodně
přerozděluje sebevědomí a sebeúctu. Smyslem 
není přestat flirtovat, ale naučit se flirtovat 
lépe. 

Matka Tereza řekla: "Já sama nemohu změnit
svět, ale mohu hodit kamenem přes vody 
a vytvořit mnoho vln." Dnes budeme dělat vlny 
v oblasti flirtu a svádění. Můj oblíbený autor 
Robert Green říká, že svádění je vrcholný 
projev moci. Ten, kdo mu podlehne, tak nečiní
z donucení, ale ochotně a s radostí....všichni
chceme být sváděni... 

Myslím, že sem patří také citát Winstona 
Churchilla: “Odvaha je to, co je potřeba
k tomu, abyste vstali a promluvili; odvaha je 
také to, co potřebujete k tomu, abyste si sedli 
a naslouchali.”

Ano na randění, ale i svádění je potřeba odvaha 
a sebereflexe. Svádění tedy není o “vhodnosti 
a nevhodnosti”, ale o stylu a troufalosti. 

Charismatičtí lidé  dosáhnou častěji toho, 
po čem touží. Lépe řídí své životy. Děje se tak
proto, že takový člověk se umí prezentovat 
pozitivně. Má  důvěru v to, co dělá a působí
u toho lehce...
Sebevědomé ženy přitahují pozornost ostatních
silou vůle, svou podstatou a charakterem. 

Podle statistik EU, téměř 60 % žen
po 40 tvrdí, že nepotřebují vztah, aby byly 
šťastné. To je pravda, ať je vám 16 nebo 
56. Ale více než 40 % jednoduše nevěří, 
že najdou toho pravého.
Více než 30 % neví, kde začít, a téměř
30 %t říká, že to považuje za příliš
stresující a trapné.
Pro více než 40 % respondentek jsou 
důležitější jiné priority a téměř jedna 
čtvrtina tvrdí, že je příliš obtížné randit, 
když je vám více než 50 let. 
Pozitivní je, že ženy starší 50 let se zdají
být mnohem chytřejší, když si vybírají
svého partnera. Ve skutečnosti téměř
60 % tvrdí, že se nyní o kompatibilitě 
rozhodují lépe než v době, kdy byli mladší.
Asi 42 %t randí v lepší kvalitě
a 52 %t říká, že součástí pohodového
randění v padesáti, je absence tikání
biologických hodin. 
Většina lidí si chce najít přítele nebo 
životního partnera a setkat se s lidmi, 
kteří by tuto touhu mohli splnit, mnoho 
padesátníků, asi 80 %, to ve skutečnosti
dělá staromódním způsobem – přes
přátele nebo rodinu. Jedna čtvrtina
využívá seznamovací weby. Aréna
svádění nám není zapovězena, jen do ní
nevstupujeme. 

Svádění není 
o vhodnosti 

a nevhodnosti, 
ale o stylu 

a troufalosti. 



Flirt je starý jako lidstvo samo, je o lehkosti, 
dobrém pocitu, hravosti a zvídavosti - a nemusí 
nikam vést. Je prostě ve vzduchu. Jako příslib, 
jako jaro, jako láska, jako omamná vůně
nočního jasmínu... 
Naprostý nedostatek flirtu v životě poukazuje 
na nějaký problém, uzavírání se, nekontaktnost, 
stažení se. Hranice mezi “flirtem” a “dobrými
mravy” je velice tenká, ale o tom jindy... 

Dr. Helen Driscoll, docentka psychologie 
na univerzitě v Sunderlandu jmenuje důležité
psychologické důvody, proč pokračovat
ve flirtování i po padesátce. 
Svobodní lidé flirtují, aby si potvrdili, že jsou 
stále ještě atraktivní, lidé ve vztazích flirtují
(s ostatními, kteří nejsou jejich partnery), aby 
dali svému partnerovi najevo, že je ostatní stále
považují za atraktivní. Flirtovat lze s vlastními
členy domácnosti - už tím, že je vnímáme
a svádíme je k určitým činnostem (místo
abychom je nutili). V tím je zakopaný pes. 
Že s léty na ty “své” buď přitvrdíme nebo 
rezignujeme. Vytratí se hravost a vynalézavost. 
Život s flirtem je prostě zábavnější. 

Zestárnout znamená zahodit nebo rozředit
mladické ideály, být méně spontánní, svým
způsobem méně na živu. Buďte tedy vy 
samy ztělesněním onoho ideálu, šancí vrátit
ztracenou mladost skrze dobrodružství -
skrze svádění. Stáří je neustále sváděno
mládím. Nejprve však musí mladá část
v nás ukázat té staré části v nás, co nám
opravdu chybí. Teprve to nám vrací jiskru. 
Korporace a politici vědí, že nemohou lidi 
svést k tomu, co oni potřebují. A tak v nich 
vyvolají pocit potřeby a nespokojenosti. 
Znejistěte masy, co se týče jejich identity 
a můžete ji definovat místo nich. Na tom 
mimochodem založil svou kampaň
John Kennedy. 

“Návrh se od jiných
druhů psychického
vlivu, jako třeba
od rozkazu, poučování
i udílení instrukcí, liší
tím, že podnítí v mozku 
jiného člověka
myšlenku, kterou její
původ nebude zajímat, 
ale přijme ji, jako 
kdyby se v jeho mysli 
objevila sama.” 
__Sigmund Freud 

Svádění mas se od svádění jedinců moc 
neliší. Navíc: příliš mnoho prosperity 
vysává sílu a nabízí pocit ohrožení. 
Lidé nemají rádi, když je chcete o něčem
přesvědčit. Proto mnohdy rande 
ve středním věku, skončí hned na začátku. 
Chce to naznačovat, podsouvat, chce to 
hodně trpělivosti a šikovnost a chce si to 
počkat, až to “uzraje”. 



Podle Elizabeth Clark, autorky knihy Flirting
For Dummies (Flirtování pro hlupáky), je 
klíčem k úspěšnému flirtování oční kontakt. 
"Dívejte se mu čtyři sekundy do očí. Pokud stále
neuhnul, líbíte se mu“. 
„Vrhání pohledů je těžká artilerie flirtu: 
pohledem lze sdělit všechno, a přesto je takový 
pohled vždycky možné popřít, neboť jej nelze 
citovat slovo od slova.” Stendhal, z publikace 
Neřest-antologie, Richard Davenport-Hines

Flic Everett, novinářka a autorka titulů jako 
Jak být sexy bohyní, Jak být střízlivá
a udržet si přátele nebo Kniha pro sexy 
mrchy, jak to dělat, jak dávat a jak dostávat, 
zjistila, že staré taktiky, které používala 
například Samantha ze Sexu ve městě, už 
nefungují.
Příchuť zralé ženy je silnější, proto je 
jemnost naprosto klíčová. Používejte
humor, používejte vtip, používejte
inteligenci. Jste žena, která řídí svůj osud 
(i ramínka podprsenky).

Ženy po menopauze zůstávají energické
a krásné. Podívejte se třeba
na sedmdesátnice jako je  Helen Mirren, 
Goldie Hawn nebo May Musk*. Nástrahy
mládí jsou nám povoleny, jen je s nimi 
potřeba sofistikovaně zacházet. 
Nedávno se mnou flirtoval jeden mladík, 
tak jsem mu takovým domlouvajícím (téměř
mateřským) tónem řekla, prosím tě, víš
vůbec kolik mi je? A on: “No já nevím. 
Něco jako Sharon Stone?” Sharon Stone je 
o 10 let starší než já, a je jí tudíž přes
šedesát. Nebrala jsem to ale osobně, brala 
jsem to jako kompliment. Od určitého věku, 
je to totiž pro všechny zúčastněné úplně
jedno. Jde o styl a šmrnc, nikoli o číslo. 

Flirtování spadá do dvou kategorií: 
fyzické a verbální. V zájmu zachování
nenápadnosti se rozhodněte, kterou cestou se 
vydáte. Takže pokud je váš objev tenista 
a bavíte se o síle jeho forhendu, pak možná
lehký dotek jeho bicepsu nemusí být
nevhodný. Ale komentovat to ještě slovy: 
„Wow, jako kámen,“ to už je moc! 
Prořeknutí se, zdánlivě bezděčné poznámky, 
svůdné narážky a výroky, za něž se ihned 
omluvíte, to vše má ohromnou moc. 

Zůstávají pod kůží a žijí si s svým vlastním
životem. Zdvořilé škádlení je ta nejlepší

Ikonická francouzská kurtizána, řekla bych 
i feministka, a ve své době influencerka, 
Ninon de l’Enclos, radila při svádění
o lásce k dané osobě nemluvit. Vaše mlčení
na dané téma bude mít výmluvnější moc. 

Anne „Ninon“ de Lenclos, 
francouzská kurtizána, hostitelka salónu.

Byla považována za mistryni vtipné 
konverzace a účast na jejích Jours byla 
velkou společenskou poctou. Mezi její 

přátele patřili švédská královna Kristina, 
Madame de Maintenon (druhá manželka 
Ludvíka), Molière a Madame de Sévigné.
Říká se, že ještě jako osmdesátiletá byla 

velmi vyhledávaná muži. Ona sama nebrala 
své rozmary, jak popisovala své milostné 
vztahy, příliš vážně a nikdy nevstoupila 

do závaznějšího vztahu s mužem.
Je považována za jednu z nejvýznamnějších 

žen 17. století ve Francii.

Zdroj: Wikipedie *) May Musk (74 let) - matka Elona Muska, která se stále živí modelingem



A co se můzěme naučit od největšího
svůdníka všech dob - Casanovy?
Ve světě okamzǐty ́ch řešení se musíme
naučit umění svádění – chce to čas
a trpělivost.

Svádění je o dávání, ne o touze. Musíme
svést zǐvot a lidi v něm, aby nám dali věci, 
které chceme. A abychom je dostali, 
musíme dát správnou nabídku
(neeroticky ́m způsobem).
Kazďy ́ se můzě stát svůdnějším.
Problémem moderního světa je, zě
metodicky likviduje umění svádět. 
Ztrácíme dovednost a lehkost svádění. 

Zde, údajně opravdovy ́ příběh: 
Casanova potkal krásnou ohromující
dámu - herečku. Všichni se jí dvořili. 
Nedůvtipny ́m a vlezly ́m způsobem. 
Casanova ne. Nezařadil se do davu.
Kráska měla vadu řeči. Neuměla vyslovit 
písmeno „R“.
Casanova jí napsal hru, která 
neobsahovala zá̌dná slova obsahující
písmeno „R“. Dobrou hru. Ve které 
mohla ještě více excelovat. 
To je svádění! 
Mohl by pro ni najít ty nejlepší lekce řeči
nebo logopedii – ale to by nebylo sexy
a ona by se cítila trapně. Svádění musí
mít důvtip, je to hra, je to respekt a co je 
na tom opravdu neodolatelné, zě nás
druhá strana vnímá! 

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.

hrací plocha. Lidé jsou svedeni ke hře, 
přemýšlí co řeknou dál, ponoří se 
do vlastních myšlenek a vaše náznaky ani 
nepostřehnou. 
Letmý fyzický kontakt naznačuje touhu 
stejně jako nezvykle vroucí tón hlasu. 

Giacomo Girolamo Casanova
(1725 - 1798)

Benátský spisovatel, intrikán, špión 
a diplomat. Zanechal po sobě 

všestranné literární dílo (psané 
převážně ve francouzštině, zčásti 
v němčině a italštině), nicméně je 

především známý jako dobrodruh a 
muž, jehož jméno je synonymem pro 

svůdce.

Randit po 40 nebo po 50, znamená
převzít kontrolu nad svy ́m milostny ́m
zǐvotem. Znamená to, by ́t laskavá k sobě
i muzů̌m, které potkáte.
Znamená to dělat dobrá rozhodnutí. 

Desítidílná četba na pokračování z knihy 
vzpomínek Historie mého života,  se snaží 
představit Casanovu jako komplexní osobnost, 
nikoli jako pouhého záletníka, jak je jeho postava 
zapsána v obecném povědomí.

AUDIOKNIHA
Autor: Giovanni Giacomo 
Casanova de Sengal
Interpret: Luděk Munzar
Délka:4:35 h

Cena 149 Kč

KOUPIT

V článku použity materiály z knihy: Robert Green. 24 
zákonů svádění.Vydalo nakladatelství EUGENIKA s.r.o.

https://simonabarbry.com/
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OBOČÍ

Způsob, jakým si tvarujete obočí, může 
výrazně ovlivnit  rysy a výraz vašeho 

obličeje. V posledních letech se obočí opět 
dostává do centra pozornosti. 

Experimentuje se s novými trendy a znovu 
se  objevují ty staré.

rám našeho obličeje



Tak jako se objevují trendy v oblékání nebo 
líčení, můžeme je najít také v úpravě obočí. 
Naštěstí ale nemusíme nutně ctít jeden jediný. 
V nabídce je mnoho různých způsobů úpravy 
obočí od tenkých až po ta široká - divoce 
rostoucí. 

Poněkud jiné než tenké obočí je vyklenuté 
obočí. Jedná se hlavně o část pod obloukem, 
která je o něco vyšší než ostatní. Vyšší klenba 
je tedy skvělý způsob, jak rozzářit naše oči. 
Nejjednodušším způsobem, jak toho docílit je 
umístit trochu krémového zvýrazňovače 
pod obočí a rozetřít ho prsty. Iluze vyššího 
oblouku je okamžitá. A bezbolestná. Přirozené obočí je také v kursu. Poslední 

dva roky tomuto stylu rozhodně pomohly. 
Takové obočí funguje u mnoha tvarů 
obličeje a stylů líčení. Stačí odstranit jen 
několik přebývajících chloupků 
pod spodní linií, obočí pročesat a vyrazit. 

Ano, tenké obočí zažívá v roce 2022 opět 
obrovský comeback. Ale nelekejte se – tohle 
nejsou ty staré přehnaně vytrhávané linky, 
kvůli kterým jste se bály pinzety. Dnešní 
tenké obočí má stále hustotu a texturu. Má 
sice štíhlejší tvar, ale zároveň je také důležitá 
celková kompaktnost. S pěti dílným setem na úpravu obočí Arch Obsession

snadno dosáhnete jak přirozeného, tak dramatického 
vzhledu. Set obsahuje: micro tužku na obočí, 
průhledný fixační gel, tónovaný gel, štěteček 
a rozjasňovací tužku.

KOUPIT

Morphe Arch Obsessions Obočí
Set na úpravu obočí

Pokud máte spíše plné obočí, nemusíte se 
bát razantních zásahů. Stále bude velmi 
trendy 
i pro tento rok, jen v modernějším  
provedení. Pro jeho úpravu můžete zkusit 
tak zvanou laminaci obočí. Tento způsob 
úpravy má předpoklad stát se jedním 
z velkých trendů obočí pro rok 2022, které 
uvidíte všude.

Laminace obočí je chemický proces 
prováděný profesionály, který otevírá 
strukturu chloupku, a vaše obočí dokáže 
zafixovat tak, aby si udrželo žádaný tvar 
po několik týdnů. Získáte tak pěkné, 
přirozené vypadající obočí, se kterým 
nemusíte nic víc dělat.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=f5c61e1f&data1=obo%C4%8D%C3%AD&desturl=https%3A%2F%2Fwww.douglas.cz%2Fp%2Fmorphe-arch-obsessions-575325


Dokonalé obočí během několika sekund - s paletou 
obočí All In One od Douglas Collection! S pudrem 
na obočí ve třech různých barvách, voskem, malým 

oboustranným štětcem a malou pinzetou zaručeně 
dosáhnete požadovaného vzhledu obočí.

Pomocí pinzety si vytvarujte obočí do dokonalého 
tvaru, namíchejte dokonalý tón ze tří různých pudrů 

a nakonec zafixujte voskem.

Soap Styler je ale snadnější a elegantnější verze, jak 
docílit obočí jako po laminaci. Kazeta obsahuje také 
kartáček a zrcátko pro úpravu kdykoli během dne. 

Laminaci obočí si můžete objednat 
v kosmetickém salónu. Chcete-li vytvořit 
podobnou verzi vzhledu doma, poradíme 
vám jak.
Potřebujete pouze čistý gel na obočí, štětec 
na obočí a mikro tužku na obočí. Nejprve 
začněte s čistým gelem na obočí 
a rovnoměrně pročešte obočí směrem nahoru. 
Chloupky musíte produktem dostatečně 
nasytit. Potom upravte obočí 
do požadovaného tvaru. Když gel zaschne, 
řidší místa doplňte jemnými tahy tužkou 
na obočí a pak přejeďte několikrát štětcem, 
abyste jemně rozetřely ostré kontury tužky.
A je hotovo. 

Revolution Soap Styler, 
mýdlo na obočí Obočí

KOUPIT

KOUPIT

Douglas Collection All in One Brow
Palette Pudr na obočí

ZJISTIT VÍC

https://www.douglas.cz/revolution/
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=f5c61e1f&data1=obo%C4%8D%C3%AD&desturl=https%3A%2F%2Fwww.douglas.cz%2Fp%2Frevolution-soap-styler-mydlo-na-oboci-826230
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=f5c61e1f&data1=obo%C4%8D%C3%AD&desturl=https%3A%2F%2Fwww.douglas.cz%2Fp%2Frevolution-soap-styler-mydlo-na-oboci-826230
https://www.krasa.cz/sis-kosmetika-za-skvele-ceny/?d=73126&utm_source=dognet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=5ecd31a678d05&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=1200cb8e


Olejové masáže již po tisíce let potvrzují svoje blahodárné účinky na tělo. Masáž působí 
nejen svým tlakem na akupresurní body, ale především na kůži - největší orgán našeho 
těla. Prostřednictvím tisíců nervových zakončení, kterými je propojena se všemi orgány 
a tkáněmi těla, můžeme masáží přes pokožku navodit zklidnění a pozitivní naladění těla 

i mysli. Dalším bonusem je schopnost pokožky přijímat veškeré výživné látky, které 
jsou v olejích obsaženy.

Olejové 
masáže



Výhody pravidelné masáže
Při pravidelném provádění masáží celého těla 
podporujeme látkovou výměnu 
a vylučování toxinů, které se hromadí 
v našem organismu. Oleje prohřejí tělo 
a vlastní masáž povzbudí lymfatický oběh, 
obohatí buňky v tkáních živinami a odvede 
odpadní látky i nadbytečné tekutiny. 

V ájurvédě se uvádí, že pravidelná olejová 
masáž uvolňuje ztuhlé svaly, chrání před 
nemocemi kloubů a zlomeninami ve vyšším 
věku a zlepšuje pohyblivost. Má silné 
regenerační účinky na všechny tkáně v těle, 
a při pravidelném využití této blahodárné 
procedury také zpomaluje proces stárnutí, 
přináší vitalitu a radost ze života.

Našli bychom i řadu dalších kladných účinků 
jako je snižování krevního tlaku, zvýšení 
činnosti imunitního systému, posílení 
a zklidnění nervového systému, snížení 
hladiny stresových hormonů, předcházení 
nespavosti, zlepšení paměti nebo zvýšení 
vitality.

Délka samotné masáže se odvíjí jednak 
podle věku (u dětí kratší čas) a jednak 
podle momentálního stavu a naladění. 
Důležitou roli hrají také použité oleje. 
Nejlepší jsou mandlový, sezamový, 
kokosový nebo olej z meruňkových jader. 
Oleje je dobré vybírat podle konstituce 
a také podle ročního období. V létě 
používáme ochlazující oleje, jako je 
olivový nebo kokosový, a v zimě naopak 
zahřívající. Mezi ně patří například olej 
sezamový.

K provádění masáží jsou 
nejvhodnější kvalitní, 

za studena lisované oleje. 

Při praktikování olejových masáží v domácím prostředí není ani tak důležitá technika masáže jako 
takové, jako především samotné potírání olejem. Nejsou třeba žádné zkušenosti, samotná 

procedura je prostá. O to důležitější je výběr oleje, a případné použité olejové esence.

Teplé oleje prohřejí tělo a dokáží proniknout 
do pokožky snadněji a hlouběji. Zároveň se 
jim připisuje vyživující a zároveň čistící 
účinek na kůži, tkáně a klouby. Nelze 
opomenou také jejich protizánětlivé účinky.



Kdy masáž neprovádět
Přesto, že olejové masáže jsou 
pro organismus prospěšné, v některých 
případech se jejich provádění 
nedoporučuje nebo pouze po konzultaci 
s lékařem. A to v případě kožních 
infekcí, rakoviny, vysokého krevního 
tlaku, zánětlivých ložisek, akutního 
onemocnění kloubů a kostí a stavy 
po operacích. Dále při nemocech jako 
jsou žaludeční vředy a jícnové varixy. 
Olejová masáž se nedoporučuje také 
bezprostředně po sexuálním styku, 
po jídle, při horečce a v prvních třech 
dnech menstruace.

Samotná procedura

Olej, který k masáži budete používat, nejprve 
ohřejte na příjemnou teplotu. Na jednu masáž 
budete potřebovat asi půl šálku. Chcete-li, 
přidejte před masáží do oleje pár kapek 
vybrané esence.

Vlastní masáž můžete provádět v sedě 
nebo ve stoje. Olej začněte nanášet
na nejvzdálenější části těla od srdce, což jsou 
špičky prstů na nohou. Je to z toho důvodu, 
aby se podpořil správný tok energie v celém 
těle. 

Jemnými pohyby postupně vtírejte celými 
dlaněmi prohřátý olej od dolních končetin 
směrem nahoru. Potom pokračujte na ruce, 
hrudník, břicho a nakonec záda. Zde masírujte 
směrem ke středu těla a k srdci. V oblasti 
břicha provádějte masáž pouze jemně. 

Pohyby by měly být táhlé, na nohou, pažích 
a zádech směrem nahoru a dolů, na břiše 
a kloubech krouživé. Intenzita tlaku a délka 
masáže záleží na aktuálních pocitech 

Nechte olej na pokožce působit alespoň 
30 minut. Potřebuje čas, aby pronikl 
do pórů. Dopřejte si čas, dejte si třeba hrnek 
lahodného čaje a příjemnou hudbu 
v klidném koutě vašeho domova. Nakonec 
se osprchujte teplou vodou.

a naladění. Při masáži nezapomeňte také 
na krk a hlavu. Začněte jemně na vrcholu 
hlavy a krouživými pohyby pokračujte 
od temene směrem k dolů. Nebojte se vetřít 
olej až ke kořínkům vlasů. Uvidíte, jak jim to 
prospěje. 



Mandlový olej
Pomaleji se vstřebává, a proto vyžaduje 
delší masáž.

• zvláčňující účinek
• omlazení pleti
• působí antistresově
• redukuje tmavé kruhy pod očima 

Sezamový olej
Dobře proniká pokožkou. 

• podporuje metabolismus tuků
v játrech

• silný antioxidant
• udržuje pohyblivost kloubů
• působí proti osteoporóze
• regenerační účinky
• účinný proti kožním plísním
• regeneruje suchou kůži a spáleniny

Olivový olej
Již v antickém Řeku byl oslavován 
jako symbol mládí. 

• snižuje hladinu krevního cukru 
a kyseliny močové

• podporuje regeneraci nervového 
systému

• chrání mozek před stárnutím 
a demencí

• podporuje vstřebávání vápníku 
a tvorbu kostí

• blahodárné účinky na trávicí ústrojí
• působí proti zánětům v kloubech

Hořčičný olej
Obsahuje větší množství omega-3 
a omega-9 kyselin, vitaminy A a E, 
rostlinné steroly. 

• pozitivní účinek na srdce a cévy
• zmírňuje záněty
• pomáhá snižovat krevní tlak
• regeneruje suchou pokožku 

a popraskanou kůži

Je citlivý na světlo a proto se 
doporučuje skladovat v temnu 
a po otevření v chladnu nejdéle 
2 měsíce. 

Kokosový olej
Rychle se vstřebává a poskytuje 
okamžitou energii. Je třeba jej 
uchovávat na temném místě a chránit 
před sluncem.

• silný antioxidační účinek
• působí příznivě při cukrovce 2. typu
• podporuje činnost štítné žlázy
• udržuje svěží a mladistvý vzhled 

kůže
• chrání před UV zářením
• snižuje výskyt vrásek
• je skvělý jako vlasový kondicionér

LETNÍ oleje - ochlazující

ZIMNÍ oleje - zahřívající



SKRYTÁ 
INTOLERANCE 

POTRAVIN

Jaké jsou její příčiny
a jak ji řešit



Potíže spojené s trávením, atopický ekzém, ale mnohdy také bolesti hlavy, hormonální
nerovnováha, únava, snížená imunita a deprese. To všechno jsou potíže, kde potravinová
intolerance či přecitlivělost může být jednou z multifaktoriální příčiny našich mnoha potíží.
Můžeme tyto potraviny nebo jejich části vyřadit ze stravy. To ale není řešení skutečné příčiny.
Pokud chcete řešit skutečné kořenové příčiny, je potřeba jít k jádru pudla. Ukážu vám, jak
současně s tím uzdravit imunitu a vrátit tělo a psychiku do rovnováhy.

Dnes se chci věnovat tzv. skryté intoleranci, tedy když sami hned nevnímáme, že nám nějaké 
potraviny nedělají dobře. Považuji ji za nesmírně důležitou z mnoha důvodů:

Přecitlivělost, intolerance, alergie
Potravinová intolerance, tedy nesnášenlivost 
či citlivost na určitou složku potravy se 
na rozdíl od alergie projeví až po delší době. 
A díky tomu ani nevíme, že naše tělo má 
s touto potravinou problém. Potraviny, pyly, 
či prach nejsou tím kořenovým problémem, 
který máme řešit, tím je naše imunita. 
Jakákoli alergie, intolerance či přecitlivělost 
je na fyzické rovině problémem imunity. 

Je jednou z příčin mnoha zdravotních potíží

Ztěžuje snižování nadváhy

Zhoršuje emoční rovnováhu, stres, úzkost, brain fog

Snižuje kvalitu našeho života

Imunitní systém ze 70 % vzniká ve sliznici 
tenkého střeva. Její poškozování nevhodnou 
stravou a životním stylem je prvním 
předpokladem pro vznik imunitní poruchy 
jako je např. alergie. Dlouhodobé 
poškozování sliznice střeva pak může vést 
ke zvýšené propustnosti střeva (tzv. leaky
gut), kdy se do těla dostávají látky, které 
nejenže zatěžují játra, ale také vyvolávají 
další imunitní a autoimunitní poruchy.



Pro celostní medicínu, která se na 
problém dívá v kontextu celého člověka, 
těla i psychiky, je intolerance potravin 
spojená s energetickým oslabením dráhy 
sleziny (nikoli fyzického orgánu), která 
má na starosti trávení. Problém se pak 
do oblasti střev už jen přesouvá 
a dominovým efektem násobí další 
potíže a nerovnováhu v těle. Řešením 
tedy je nejen celostní úprava stravy 
(strava posilující tuto emočně i fyzicky 
oslabenou oblast) ale ruku v ruce 
energetické posílení této dráhy a vrácení 
našeho systému do celkové rovnováhy. 

Jak zjistit skrytou intoleranci 
a jak řešit příčinu namísto 
příznaků
Jsem terapeutka celostní medicíny, konkrétně 
energetické medicíny. Klienty neléčím, ale 
uzdravuji odstraněním skutečných příčin 
potíží. Vracím tělo a psychiku zpět 
do rovnováhy. Expertkou v oblasti celostního 
zdraví jsem se stala díky vlastním zdravotním 
potížím. Západní medicína pro mě neměla 
řešení, lékaři to vzdali. Já nikdy, věřila jsem, 
že musí existovat cesta. Sama jsem se touto 
celostní cestou zbavila chronické únavy 
a 30 let trvajících potíží, se kterými si lékaři 
nevěděli rady. Dnes pomáhám klientům tím, 
že odstraňuji příčiny jejich potíží. Odstraňuji 
blokády a překážky v těle a díky tomu se vrátí 
jejich psychika a tělo do rovnováhy a uzdraví 
se.

V první řadě je důležité zjistit, ve kterých 
systémech těla je hlavní problém z pohledu 

celostní medicíny a které potraviny tělo 
netoleruje/reaguje přecitlivěle. A ty řešíme. 

Moderní medicína se soustřeďuje na 
potlačování příznaků alergie. Potom, 
i když se intenzita příznaků sníží, 
problém se v těle prohlubuje, 
imunitní systém se zhoršuje a 
objevují se závažnější potíže jako 
poruchy trávení, štítné žlázy, potíže 
s klouby, nervovým a hormonálním 
systémem. Jediným řešením 
konvenční medicíny v případě 
intolerance je striktní vyřazení 
zjištěných potravin. To je nezbytné. 
Není to však řešením, neboť po 
zařazení potraviny zpět jsou příznaky 
zpátky.

Řešení moderní medicínou

Řešení celostní medicínou



Příklad č.3:

Atopický ekzém a skrytá intolerance potravin

David (17 let) přišel s atopickým ekzémem a bolestivým loupáním kůže na rukou a prstech.
Po 3. terapii problémy zmizely. Kromě odstranění blokád jsme provedli eliminaci toxinů,
zlepšení toleranční hranice špatně tolerovaných potravin a regeneraci střeva.

Nicole Lukášková, Ph.D., terapeutka celostní medicíny, řeší zdravotní 
potíže a bolest odstraněním příčin, vrací psychiku a tělo do rovnováhy, 

autorka knih, zakladatelka projektu ŽIVÉ OŘECHY®

Pojďme se podívat na příklady z mé praxe, na kterých uvidíte co znamená, 
vrátit tělu přirozené zdraví:

Příklad č.1:

Psychika a skrytá intolerance potravin

Milena (30 let) přišla kvůli psychice, po 2 celostních sezení jí kromě zlepšení psychiky
navíc zmizel ekzém, afty a alergie na jablka. Zhubla 3 kg. Jak jsme pracovaly? Zjistila
jsem, že nejvíce energeticky oslabenou oblastí bylo střevo (důsledkem toho trpěla ekzémem
a seboreou), dále žaludek a slezina (ta z celostního pohledu odpovídá za protivirovou
imunitu, to může odrážet, že po chřipce trpěla opary a afty, navíc z hlediska emocí je tato
oblast spojena se sebehodnotou), dále ženské hormony (paní mívala tak bolestivou ovulaci
a PMS, že v těchto dnech musela užívat léky proti bolesti) a energetický okruh psychiky.
Postupně jsem eliminovala jednotlivé zjištěné příčiny, které tyto oblasti oslabují (protože
každý chronický problém má vždy multifaktoriální příčinu). Paní Milena upravila stravu
podle návodu v mé knize „Jak posílit imunitu za 90 dní“ + vypustila z jídelníčku potraviny,
které jsem vytestovala, že netoleruje a oslabují střevo, sestavila jsem jí individuální směs
z českých bylin, která podpořila její celkovou kondici, naučila jsem jí techniku uvolňování
mysli.

Příklad č.2: 
Menopauza a skrytá intolerance potravin

Iva (52 let) přišla s návaly spojenými s menopauzou. Skrytá intolerance potravin byla
jednou z mnoha příčin, které se v těle nastřádaly a zhoršovaly průběh její hormonální
nerovnováhy. Během pěti sezení návaly postupně odezněly. Kromě toho Ivu přestalo bolet
v kříži, odezněl syndrom studených končetin a trávicí potíže. Zhubla 5 kg.



NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ 
za úžasnou cenu

ZOBRAZIT NABÍDKY
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Jak květiny připravit
Jedlé květiny jsou vždy nejlepší, když je 
natrháme čerstvé ze zahrady. Budou chutnat 
ještě lépe, když je nasbíráte brzy ráno. 
Ale pokud to není možné, nezoufejte. Dejte je 
rovnou v plastové krabičce do lednice, 
a zkuste je do pár dnů spotřebovat.

Jemně je omyjte a osušte ponořením do misky 
s vodou a jemným protřepáním. To by také 
mělo pomoci odstranit všechny brouky nebo 
včely, které se mohly schovat v okvětních 
lístcích.

Čemu se vyhnout
Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda je 
květina jedlá nebo ne – nejezte ji. Je to 
jednoduché pravidlo, ale účinné. Také, 
pokud máte pylové alergie, raději se 
konzumaci jedlých květin vyhněte úplně.

Zde je několik dalších důležitých 
tipů:

Nesbírejte vybledlé, zaprášené, staré nebo 
vybledlé květiny nebo ty, které jsou blízko 
silnice nebo oblastí, kterou používají 
zvířata.

Neošetřujte své jedlé květiny pesticidy. 
Pokud máte problémy se škůdci, květinu 
seřízněte a podpořte tak opětovný růst.

Květiny tvoří součást naší stravy po tisíce let. Čínští kuchaři experimentovali s jedlými 
květinami již v roce 3000 př. a Římané používali fialky a růže v jídle, stejně jako levanduli 

v omáčkách. Dnes se květiny do kuchyně vrací zpět. Mnoho restaurací používá okvětní lístky 
k vylepšení jedinečné chuti a vzhledu. 

Ale nejsou to jen kuchaři v restauracích, kdo může používat květiny při vaření. Byly byste 
překvapené, kolik jedlých odrůd můžete najít ve své vlastní zahradě. Zde jsou některé 

z nejoblíbenějších jedlých květů a nápady, jak je použít.

Když už mluvíme o okvětních lístcích – to 
jsou nejlepší části mnoha jedlých květin. 
Odstraňte tedy patku na bázi okvětního lístku 
(je hořká), stejně jako tyčinky, pestík a kalich 
větších květů. Některé, třeba macešky, však 
můžete sníst celé.

Většinu jedlých květin je nejlepší 
konzumovat syrovou – stačí ji natrhat 
a opláchnout vodou. Květiny budou chutnat 
a vypadat nejlépe hned po utržení, nikoli až 
po několika dnech.



O jedlých květinách je třeba si pamatovat 
pouze dvě důležité věci: 

První je, že ne každá květina je jedlá. 
Ve skutečnosti mohou být některé květiny 
jedovaté. Držte se tedy květin z níže 
uvedeném seznamu nebo s nejprve 
ujistěte, že není zdraví škodlivá.

Druhou opatrností je vyhnout se květinám, 
které mohly být postříkány insekticidem, 
fungicidem nebo herbicidem. Protože 
většina jedlých květin – kromě růží – se 
snadno pěstuje, je to jen zřídka problém. 
Nezapomeňte pampelišky ze seznamu 
vyškrtnout, pokud nemáte ekologický 
trávník.

Jedlá květina, kterou lze 
snadno vypěstovat ze semínek 
přímo na zahradě. Barvy se 
pohybují od čistě žluté 
po oranžovou a červenou. 
Oddělte okvětní lístky 
od středu květu a nasypte je 
do salátů.

Pokud máte rádi anýz, toto je 
jedlá květina přesně pro vás. 
Oddělte jednotlivé kvítky 
a přidejte je do sladkých nebo 
slaných jídel. Nebo použijte 
plné květy na ozdobu sýrového 
talíře.

Měsíček lékařský

Yzop

Květy jsou pěkným doplňkem 
salátů. Nepoužívejte bobule; 
jsou jedovaté.

Zimolez 

Tato plstnatá bylina má nebesky modré 
květy s lehkou okurkovou chutí. Přidejte 
do ovocných salátů, zelených salátů 
nebo zamrazte v kostkách ledu 
pro studené nápoje.

Brutnák lékařský
Květiny, které bez obav můžete 
použít do jídla:



Stejně jako včelí meduňka jsou 
všechny květy z čeledi 
mátových jedlé a mají příjemnou 
chuť. Vyzkoušejte meduňku 
nebo mátu v ledovém čaji.

Přimíchejte tyto jasně červené 
květy do salátů nebo s dušenou 
zeleninou.

Fazol šarlatový 

Heřmánek. Anglický heřmánek má 
malé květy připomínající 
sedmikrásku, s příchutí podobnou 
jablku. Pokud jste alergičtí 
na ambrózii, možná byste se měli 
vyhnout heřmánku.

Poupata a květy denivek 
chutnají trochu jako chřest. 
Mohou být použity jako ozdoba, 
nebo mohou být plněny nebo 
vyrobeny do lívanců. Dobré 
i ve smaženici.

Denivka

Máta

Nic na talíři neupoutá tak, jako posypání 
barevnými okvětními lístky v salátu, drobná 
kytička na narozeninovém dortu nebo 
poupátko denivky v restované smaženici. 
Jedlé květiny jsou zábavným a snadným 
působem, jak přidat barvu a chuť všem 
druhům pokrmů – zvláště když si je můžete 
nasbírat přímo z vlastní zahrady.

Většinu jedlých květin je nejlepší 
konzumovat syrovou – stačí ji natrhat a 
opláchnout vodou. Květiny budou chutnat a 
vypadat nejlépe hned po otevření, nikoli až 
po několika dnech.

Tyto květiny mají příchuť libavky
a jsou hezké na dortech a jiných 
dezertech. Udělejte jim glazuru 
z nahřátého želé a budou z nich na 
dezertu drahokamy.

Macešky

Heřmánek



10 jedovatých kvě9n, které byste nikdy neměli jíst

Narcis – Celá rostlina, a to včetně cibule, 
obsahuje jedovaté látky, alkaloidy. Po požití 
se otrava projevuje zejména zvracením 
a průjmem.

Vlčí mák – Celá rostlina, kromě zralých 
semen, je jedovatá. Požití způsobuje bolesti 
břicha a zvracení.

Oleandr – Celá rostlina je vysoce toxická –
jedna z nejjedovatějších zahradních rostlin.

Clematis – Rostlina působí dráždivě, 
rozdrcené listy při styku s pokožkou 
způsobují její zrudnutí, puchýře 
nebo obtížně léčitelné kožní záněty.

Pažitka, pórek a česnek jsou 
vynikající v zelených salátech, 
bramborových a těstovinových 
salátech a dipech. Odstraňte 
centrální stonek ze shluku květů, 
abyste uvolnili samostatné kvítky.

Květy mají pepřovou chuť 
jako řeřicha. Všechny barvy 
a odrůdy jsou chutné v 
salátech nebo jako ozdoba. 
Listy se také dají jíst.

Pažitka Lichořeřišnice

Náprstník – Obsahují přirozeně se 
vyskytující jedy, které ovlivňují srdce.

Rododendron – Jeho toxiny mohou ovlivnit 
srdeční rytmus a krevní tlak.

Stračka - Jeho toxické alkaloidy jsou rychle 
působící a potenciálně život ohrožující.

Hortenzie – Její krásné květy a listy 
obsahují jed hydragin, který má podobné 
účinky jako kyanid.

Konvalinka – Je to u nás rostoucí bylina, 
jejíž jedy patří k nejprudším. Nejvíce 
jedovatých látek je v květech.



PIKNIK
JAK SI HO UŽÍT CO NEJLÉPE



Jedním z důvodů, proč jsou pikniky zábavné, je to, že si vychutnáváte dobré jídlo a zábavu 
s přáteli a rodinou, tak zvaně mimo zajeté koleje. Většinou někde v přírodě, daleko od domova. 

To ovšem také znamená, že nebudete moci vlítnout do svého domu pro vývrtku, kterou potřebujete 
k otevření té láhve vína nebo pro nůž na sýr na sýra Brie. Ale pokud jste dobře připravené, 

případně máte kontrolní seznam, váš piknik bude skvělou a pohodovou akcí, na kterou budete 
ráda vzpomínat. 

Zde je několik návrhů a doporučení, které by se vám mohly hodit.

Piknikový koš, taška, chladicí taška 
nebo batoh

Ať už si vyberete jakýkoli styl, potřebujete 
něco na přepravu jídla, nápojů a prostírání. 
Pokud vaše piknikové jídlo nepodléhá 
zkáze a pojedete autem blízko místa 
pikniku, tradiční piknikový koš bude 
okouzlujícím doplňkem. Pokud ale 
plánujete túru hluboko do lesů, 
může být 
vhodnější 
piknikový nosič 
ve stylu batohu. 
A pokud si s sebou 
vezete hodně jídla 
a nápojů, které by 
měly zůstat studené 
až do podávání, 
může být pro vaše 
potřeby nejvhodnější 
chladicí taška.

Pikniková deka

Jestliže neplánujete svůj piknik na místě, 
kde na vás čekají piknikové stoly, určitě 
přibalte piknikovou deku. Bude se hodit 
nejen na rozložení jídla, ale také jako místo 
k sezení. K tomuto účelu poslouží jakákoli 
deka, stejně jako stará prošívaná přikrývka, 
ubrus nebo dokonce rovné prostěradlo. 
Vydáváte-li se na pikniky častěji, zvažte 
koupi specializované piknikové deky. Mají 
na jedné straně voděodolnou podšívku, 
která se vám bude hodit, abyste zůstali v 
suchu, když je tráva nebo písek vlhký.

Prkénko a nůž

Sbalte si prkénko a nůž na sýr, uzeniny, ovoce, 
zeleninu nebo chléb. Lepší je sendviče  

připravit  na místě. Vyhnete se tak 
rozmočenému chlebu a místo celého sendviče 

budete muset vychladit pouze trvanlivé 
suroviny.

Talíře, sklenice, náčiní a ubrousky

Stačilo sníst sendvič s arašídovým máslem 
a dezert přímo z malého igelitového sáčku, 

do kterého jste ho zabalila, a otřít si ruce 
o šortky. Pokud ale chcete, aby byl váš piknik

výjimečnější, přibalte si pořádné prostírání. 
V závislosti na příležitosti a místě vašeho 

pikniku může být vaše prostírání stejně 
neformální jako jednorázové talíře, 

kelímky, nádobí a papírové ubrousky, 
nebo můžete použít svůj 

nejlepší porcelán, 
křišťál, stříbro a ubrusy. 

V tom případě věci 
pečlivě zabalte, aby se

nerozbily.

Vývrtka nebo otvírák 
na láhve

Budete hodně rozladění, jestliže se těšíte 
na chlazené pivo nebo sklenku dobrého vína, 
a zapomenete vzít s sebou otvírák. V případě, 
že váš košík obsahuje jakoukoliv lahev, která 

nemá šroubovací uzávěr, nezapomeňte otvírák 
zabalit.



Ledové balíčky nebo termosky

Udržujte své jídlo v čerstvosti tím, že 
ingredience zabalíte do dostatečného 
množství ledu, aby zůstalo vychlazené až 
do podávání. Stejně tak, pokud si na piknik 
přinesete teplé jídlo, použijte termosku, 
abyste je udrželi v dostatečné teplotě, a 
zároveň jej ochránili před množením bakterií. 
O otravu jídlem přece nestojíte. 

Pytle na smetí

Vaše piknikové místo nemusí mít odpadkový 
koš, takže si s sebou vezměte pytle 
na odpadky, aby po vás na místě nezůstalo nic 
víc, než polehlá tráva. Vezměte si také 
plastový sáček na špinavé nádobí a sklenice, 
abyste si nezašpinila váš krásný piknikový 
koš.

Papírové ručníky nebo ubrousky

Zabalte si papírové ručníky nebo ubrousky 
na čištění piknikového stolu, pokud nějaký 
používáte, a také na ruce před jídlem a po něm.

Atmosféra

Vaše místo na piknik jistě bude mít dostatek 
atmosféry k vytvoření piknikové nálady, ale 
pokud to chcete udělat extra romantické, 
možná budete chtít vzít s sebou květiny, 
svíčky a zapalovač. Nejprve však prověřte 
omezení 
v parku nebo přírodní oblasti, pro rozdělávání 
ohně. Dokonce i otevřený plamen tak malý 
jako svíčka nebo cigareta může vést k požáru 
porostu nebo lesnímu požáru. Pokud zapálíte 
svíčky, buďte velmi opatrní, abyste udržely 
plamen v uzavřeném prostoru a úplně ho 
uhasily, než se sbalíte domů.

Někdy stačí sbalit lahev sektu, 
dvě skleničky a do kabelky pár 
malých kousků sýra a víc 
nepotřebujete.  



Koš piknikový proutěný bělený 
na láhve Bran VI.

Lahev vína je těžká sama o sobě. Natož, když máme nést 
rovnou čtyři. Proto je jednou z největších výhod proutěného 
koše Bran IV. nízká hmotnost. A taky stabilita. V plátěné 
tašce se lahve snadno převrhnou a rozkutálí. Vysoký koš 
eliminuje nejen to. Zabrání navíc cinkání. Obavy ze střepů 
rázem zmizí. Užijte si jarní piknikování u řeky, letní rodinnou 
oslavu na zahradě i podzimní posezení v parku. Tam všude se 
bude koš na lahve hodit.

CENA: 777 Kč

Pikniková deka 150 x 200 cm - černá/bílá

Až si budete chtít odpočinout, rozložte piknikovou 
černo-bílou deku WANDERLUST. Vedle praktického 
popruhu na nošení Vám poskytne navíc voděodolnou 
spodní vrstvu, takže si nerušeně posedíte i na vlhkých 
loukách a v lese. Navíc piknikovou deku můžete dle 
potřeby prát na 30°C. K dostání v dalších variantách.

CENA: 849 Kč

Piknikový koš pro 2 osoby Capri, 

Velice elegantní a zároveň praktický piknikový koš 
je ručně vyráběný z ratanového proutí s plátěnou 
vnitřní uzavíratelnou taškou se vzorem perfektně 
ladícím s barvou proutí. Piknikový koš je již 
vybaven a obsahuje pro 2 osoby příbor, keramické 
talířky a další doplňky

CENA: 1 999 Kč

PIKNIKOVÍ 
POMOCNÍCI

Orion Proutěný koš na piknik 
Classic, 

Pořiďte si tento stylový koš z proutí a můžete si 
dopřát pravou snídani, oběd nebo večeři v trávě. 

Užijete si tak skvělé chvíle se svojí rodinou nebo 
přáteli. Bez vnitřní látky ho můžete využít 

i na sběr hub. Má praktické ucho 
na přenášení.

CENA: 699 Kč

Více informací

Více informací

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=da726a9e&desturl=https%3A%2F%2Fwww.prouti.cz%2Fkos-piknikovy-prouteny-beleny-na-lahve-bran-vi-x11647%3Futm_source%3Dbiano.cz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D80497591%26utm_campaign%3Dbiano%252Bpiknikove-kose-a-deky%26utm_term%3D11ecdb94-46d4-1256-a1cd-7aed7baaf489
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=da726a9e&desturl=https%3A%2F%2Fwww.4home.cz%2Forion-prouteny-kos-na-piknik-classic%2C-41-x-31-x-18-cm%2F%3Futm_source%3Dbiano.cz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D116499449%26utm_campaign%3Dbiano%252Bpiknikove-kose-a-deky%26utm_term%3D11ecdb94-5732-c584-b031-7aed7baaf489%23


Termotaška Coolerbag signature navy

Termotaška, ve které hravě udržíte své dobroty v 
potřebné teplotě. Díky dvěma delším uchům ji 
můžete vzít i na rameno.

CENA: 855 Kč

Piknikový set Premier Housewares Clear

Více informací

Více informací

Bo-Camp Old Dutch 16 100% Melamine

Chladicí box Polarbox Classic 12 l,
žlutý s tyrkysovým nápisem PolarBox

Malá, přenosná chladnička – chladicí box oblých 
tvarů, evokujících vintage design 60. let, který 

nenechá chladným žádného z dnešních vyznavačů 
retra. Vybrat si můžete celkem ze 4 pastelových 

barev, se stylovým, do tří poloh 
nastavitelným popruhem z pravé kůže. K dispozici 

je  i ve větší variantě 20 litrů.

CENA: 890 KčVíce informací 

Cestovní příborový set 
VIAGGIO, šedý - Cilio

Stylový kovový příbor v 
praktickém pouzdru 
využijete nejen přim pikniku.

CENA: 459 Kč

Více informací 

I když může tento set vypadat trochu retro, 
nenechte se mýlit. V kombinaci s moderním 
designem je  kouskem, který upoutá na 
první pohled. A navíc je velmi praktický.

CENA: 619 Kč

Více informací

Piknikový set nádobí svým vzhledem připomíná drahý 
porcelán. Nenechte se však mýlit. Je vyroben z odolného 
melaminu a  díky tomu odolá i při náročném pikniku.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=600e3982&desturl=https%3A%2F%2Fwww.bonami.cz%2Fp%2Fpiknikovy-set-clear-white-51-ks%3Fgclid%3DCj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnGli1Q1XSNpsjuLcmUnXbMDpMZp-azAgBUOkknP2RZsAUYpcGiCJaAaArYNEALw_wcB
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=da726a9e&desturl=https%3A%2F%2Fwww.biano.cz%2Fprodukty%3Fdotaz%3Dtermota%C5%A1ka%2520coolerbag
https://www.hdesign-shop.cz/Chladici-box-Polarbox-Classic-12-l-zluty-s-tyrkysovym-napisem-PolarBox-d57458.htm?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-piknikove-kose&utm_term=7c95539a-b530-436f-913d-fcf38e94fa21
https://www.top-kuchynske-potreby.cz/Cestovni-priborovy-set-VIAGGIO-sedy-Cilio-d18447.htm?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-piknikove-nadobi&utm_term=7c94cc99-bb2a-4df2-9326-961f1c90da72
https://www.4camping.cz/p/sada-nadobi-bo-camp-100-melamine-16-old-dutch/?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-piknikove-nadobi&utm_term=7c8f3ef9-e39d-4685-9ff5-5c34eb3cedc9


SAMOSBĚR 
JAHOD 
Kam vyrazit a co vzít s sebou

Sběr jahod je úžasná aktivita pro celou rodinu. I když to 
není tak těžké, existuje několik tipů, které vám mohou 
pomoci nasbírat ty nejlepší jahody, ať už pocházejí z vaší 
zahrady nebo z jahodového pole.



Obecně platí, že než se rozhodnete vyrazit 
na samosběr jahod, je dobré se dobře 
informovat u vybraného farmáře 
o konkrétních podmínkách sběru. Doba 
sklizně může být různá v závislosti na tom, 
který typ a která odrůda je pro sběr jahod 
k dispozici. Nezapomeňte, že počasí, 
rozmanitost vysazených odrůd jahod 
a umístění farmy jsou faktory, které mohou 
ovlivnit, kdy můžete jahody nejúčinněji 
sbírat.

Obecně však platí, že v červnu k dispozici 
ke sběru nejvíce jahod. Nejvíce vytížené časy 
sběru jahod se také liší regionálně podle 
oblasti a počasí. Ještě jednou, než půjdete 
sbírat jahody, zavolejte na cílovou farmu. 

Na denní době záleží také v 
souvislosti s tím, kdy plánujete 

nasbírané jahody zpracovat. Pokud je 
budete používat nebo hned jíst, 

můžete je kdykoli utrhnout. Pokud je 
však den nebo dva budete uchovávat, 
měli byste jahody sbírat v chladnější 
části rána nebo během zatažených dní. 
Sbírání jahod v horkých a slunečných 
dnech způsobí, že změknou a rychleji 

se kazí.

Než vyrazíte, sežeňte 
všechny informace

Dobrý plán -
pohodový sběr

Sběr jahod není žádná velká věda, ale malé 
plánování a příprava se vám vyplatí. Než 
nastoupíte do auta a vyrazíte sbírat jahody, 
musíte udělejte pár věcí, abyste se ujistila, 
že všechno klapne. Přece jen někdy 
cestujete trochu dál a zbytečná cesta  
dokáže pěkně rozladit.

Zavolejte na farmu.
Počasí umí sběr jahod pěkně ovlivnit. Jak 
množství srážek, tak teplota ovlivňují 
produkci jahod více než většinu jiného 
zahradního ovoce a zeleniny. Také velké 
davy dalších sběračů jahod mohou 
před obědem prakticky vyčistit pole 
od všech zralých plodů. Lidé, kteří 
samosběr provozují, by vám měli být 
schopni říci, zda stojí za váš čas a energii, 
udělat si výlet na jahodovou farmu nebo ne. 
Jejich otevírací doba může být také 
dynamická podle dostupnosti jahod. Takže 
nezapomeňte zavolat, než naskočíte do auta 
k odjezdu.



Když už budete volat ověřte si také způsoby 
platby, které jsou akceptovány. Mnoho 
jahodových farem přijímá pouze hotovost. 

Vezměte v úvahu časové hledisko
Sběr jahod může být časově náročný v závislosti 
na tom, jak rychle můžete jahody sbírat, a kolik 
jich plánujete sklidit. Promyslete proto, kolik 
času máte. Nejen z hlediska vašich dalších 
aktivit v daném dni, ale také s ohledem
na otvírací dobu jahodové farmy.

Stanovte si své cíle na množství
Než se pustíte do sběru jahod, je důležité 
vědět, jaké jsou vaše jahodové cíle. Pokuste se 
určit, kolik jahod použijete na zavaření, 
na zamražení a kolik sníte jen tak. Jakmile 
zjistíte potřebné množství, nesnažte se sbírat 
víc. Jahody mají krátkou trvanlivost a rychle 
se zkazí. Pokud je ponecháte při pokojové 
teplotě, rychle začnou plesnivět 
a v chladničce zůstanou v kondici pouze 
2 nebo 3 dny. Sbírání příliš velkého množství 
jahod vás nakonec bude stát čas a peníze 
navíc, pokud je nemůžete rychle zpracovat.

Vybavte se vlastními nádobami
Vezměte si veškeré vybavení, které můžete 
při sběru jahod potřebovat.
Prakticky všechny  farmy nabízejí vhodné 
plastové nebo jednorázové nádoby pro sběr 
jahod. Obvykle si je však účtují. Pokud se 
tedy chcete poplatkům vyhnout, přineste si 
vlastní.

Nepodceňte bolavá kolena
Jahody nerostou na stromech, sbírají se buď 
v sedě, v podřepu, ohýbání nebo v kleče. 
Pokud u sběru klečíte nebo sedíte,  mohu se 
vám hodit nákoleníky nebo malý zahradní 
polštářek.

Ujistěte se, že jahody nejsou v nádobě 
naskládány do výšky větší než 10-12 cm. 
Skládání nasbíraných jahod ve vyšších 
vrstvách povede k poškození plodů na dně 
hromádky. Vybírejte  pouze pevné nádoby. 
Levné jednorázové nádoby z hliníku, plastu 
nebo papíru mohou vypadat jako dobrá volba, 
ale měli byste se jim vyhnout. Když jsou plné 
jahod, snadno se ohýbají a deformují a jahody 
se v nich pomačkají. Nejlepší nádoby jsou 
pevnější plastové nádoby nebo kovové pekáče. 



Při sběru jahod je důležité vědět, jaké jahody 
sbírat. Důležité je vybrat si kypré a pevné 
plody. Ujistěte se, že jahody jsou také úplně 
červené. Na rozdíl od rajčat a některých 
dalších druhů ovoce a zeleniny, přestávají 
jahody dozrávat v okamžiku, kdy jsou 
utrženy. Abyste zjistila, je-li jahoda zralá, 
stačí se podívat na její špičku. Pokud je 
špička úplně červená, jahoda je připravena 
k jídlu.

Až půjdete sbírat jahody, pamatujte, že sběrem 
na vlastní farmě si farmář vydělává na 
živobytí. Buďte proto ohleduplní. Rostliny 
mohou být poškozeny nebo zničeny tím, jak 
s nimi zacházíte. Takže buďte opatrní, abyste 
nešlapaly ani na rostliny, ani na jahody. Buďte 
k jahodám šetrní a při hledání jahod přistupujte 
k rozhrnování listů s citem. 
A dávejte pozor, abyste sbíraly pouze plně 
zralé jahody. Sběr a následné vyhození 
částečně zralých jahod znamená, že ztrátu nese 
jak farmář, tak vy. 

Kromě toho minimalizujte množství jahod, 
které při sběru rovnou sníte. Je těžké odolat
ochutnání lákavých červených plodů, ale buďte

Jak již bylo řečeno, natrhané jahody nemají 
dlouhou trvanlivost. Při sběru jahod byste 
nasbírané jahody měly mít pokud možno vždy 
ve stínu a mimo přímé slunce. Kvůli teplu, 
které vzniká uvnitř zaparkovaných aut, je také 
lepší je držet mimo auta až těsně před 
odjezdem.

Po příjezdu domů znovu plody roztřiďte. 
Jemně nasypte jahody do mělkých nádob nebo 
na stůl. Vyhoďte všechny nahnilé plody a buď 
snězte, nebo vyhoďte všechny bobule, které se 
po cestě pomačkaly. Co nejdříve zchlaďte 
zbytek v lednici, aniž byste je umyla. Mytí 
jahod by mělo být provedeno těsně před jejich 
konzumací nebo zpracováním. Jejich mytí 
jinak urychlí proces kažení. Ujistěte se, že 
snězte chlazené jahody během jednoho nebo 
dvou dnů. Poté ztratí chuť, barvu a budou se 
scvrkávat, hnít nebo plesnivět.

Jaké jahody sbírat

Ohleduplnost především

Péče o jahody po sběru

Tady najdete přehled míst pro samosběr v ČR

PŘEJÍT NA WEB

zdvořilí a omezte množství opravdu na občasné 
ochutnání. Není to bufet typu „sněz, co můžeš“. 

Pokud narazíte na zjevně poškozené nebo 
částečně hmyzem ožrané jahody, odstraňte je 
a umístěte je do středu řádku. Zabráníte tak 
šíření hniloby na další jahody a děláte tak 
zážitek ze sběru jahod pro všechny lepší.

https://jahodovyweb.cz/cr/


ROSTLINNÁ MLÉKA

Mléko a mléčné výrobky jsou již dlouho propagovány jako
nejlepší způsob, jak získat vápník v naší stravě. V poslední době
se však kolem mléčných výrobků začalo hodně mluvit, a stejně
jako většina ostatních módních výživových témat, se i toto téma
stalo opravdu matoucí. Kromě otázky, zda bychom měli nebo
neměli konzumovat kravské mléko, zaplavilo trh množství
náhražek mléka, které všechny tvrdí, že jsou lepší než kravské
mléko. Měli bychom se vyhýbat kravskému mléku? Pokud ano,
jakou náhradu bychom měli koupit?

JSOU TOU SPRÁVNOU VOLBOU?



kokosového mléka v kari. Je kompatibilní 
s vegetariánským a veganským životním 
stylem. Rostlinná mléka se také používají 
k výrobě alternativ zmrzliny, rostlinné smetany, 
veganského sýra a analogů jogurtů, jako je 
sójový jogurt.

Rostlinné směsi z luštěnin, fazolí a ořechů, 
připomínající mléko, existovaly již po staletí. 
Wabanaki a další indiánské kmenové národy 
na severovýchodě Spojených států, vyráběly 
mléko a kojeneckou výživu z ořechů.
Horchata, nápoj původně vyrobený v severní 
Africe z namočených, mletých a slazených 
tygřích ořechů, se před rokem 1000 rozšířil 
do Iberie (nyní Španělsko). V angličtině se 
slovo „milk“ používá pro označení „mléčných 
rostlinných nápojů“ od roku 1200 našeho 
letopočtu.

Sója byla rostlinné mléko používané v Číně 
během 14. století. Ve středověké Anglii se 
mandlové mléko používalo v pokrmech, jako 
je rýžový nákyp, a objevuje se ve sbírce 
receptů The Forme of Cury. Kokosové mléko 
(a kokosová smetana) jsou tradiční přísady 
v mnoha kuchyních, například v jižní 
a jihovýchodní Asii, a často se používají 
v kari.

V různých kulturách bylo rostlinné mléko 
nápojem i chuťovou přísadou ve sladkých
i slaných pokrmech, jako je použití

Rostlinné mléko je rostlinný nápoj 
s barvou podobnou mléku. Rostlinná 
mléka jsou nemléčné nápoje 
vyrobené z rostlinného extraktu 
na vodní bázi pro ochucení a aroma. 
Rostlinná mléka se konzumují jako 
alternativy kravského mléka. 
Existuje asi 17 různých druhů 
rostlinných mlék; mandle, oves, sója 
a kokos jsou celosvětově 
nejprodávanější.

Rostlinná mléka mohou být v západních 
zemích považována za moderní náhražku 
mléka, ale tradičně byla konzumována 
v různých částech světa již před staletími. Byly 
označovány termínem „mléčné rostlinné 
šťávy“ už ve 13. století. 

Alternativní náhrady kravského mléka jsou 
často označovány jako :

rostlinné mléko,
alternativní mléko, 
veganské mléko. 

Rostlinné mléko najdeme 
už v historii

C
C

ROSTLINNÉ 
ALTERNATIVY MLÉKA

Oves

Mandle

Sója

Kokos

Ořechy

Konopí

Rýže

Kešu

Hrách



Ačkoli existují rozdíly ve výrobě rostlinných 
mlék podle druhu výchozí suroviny, obecná 
postupy ve všech případech zahrnují několik 
základních kroků.

1. Nejprve se provádí čištění, namáčení 
a loupání suroviny. Následuje mletí 
výchozího materiálu do podoby kaše, prášku 
nebo emulze.

2. Zahřívání zpracovaného rostlinného 
materiálu je proces, který vede k denaturaci 
enzymů lipoxidázy, aby se minimalizovaly 
jejich účinky na chuť výsledného rostlinného 
mléka.

3. Důležité je také odstranění 
sedimentovatelných pevných látek. Proto 
dalším krokem je filtrace.

4. Potom přichází na řadu přidání vody, cukru 
nebo jeho náhražek, a dalších přísad 
pro zlepšení chuti, vůně a obsahu mikroživin.

Postup výroby 

Skutečný obsah základní suroviny 
v komerčních rostlinných mlékách se může 
pohybovat pouze kolem 2 %. Mezi další 
přísady běžně přidávané do rostlinných 
mlék během výroby patří guarová guma, 
xantanová guma nebo slunečnicový lecitin 
pro jemnější texturu, vybrané mikroživiny 
(jako je vápník, vitaminy B a vitamin D), 
sůl a přírodní nebo umělé přísady, jako jsou 
aromata. charakteristické pro uvedenou 
rostlinu – pro vůni, barvu a chuť. Rostlinná

5. Jako poslední procesy v celé technologie 
přicházejí na řadu pasterizace tekutiny 
a homogenizace. Ta slouží k rozbití tukových 
částic pro hladký pocit v ústech.

mléka se také používají k výrobě zmrzliny, 
rostlinné smetany, veganského sýra a 
analogů jogurtů, jako je sójový jogurt.

ChufaMix - sada pro výrobu rostlinného mléka

Pomocí 
přístroje ChufaMix si 
vyrobíte rostlinné 
"mléko" za 1 minutu. 
Získáte tak zdravý 
nepasterizovaný 
nápoj z vašich 
vlastních surovin.

Zjis-t víc

https://www.prozdravi.cz/zdravi/chufamix-sada-pro-vyrobu-rostlinneho-mleka.html?srsltid=AWLEVJwFHnYNPMfjv6E8BYcw6E4YwlIVJGMu8X-Wwp5HCMIE03c8MADhLPw&d=73126&utm_source=dognet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=5ecd31a678d05&a_aid=5ecd31a678d05&a_bid=c218e0e9
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Jak se rostlinná mléka odráží 
na životním prostředí?

Mléčné výrobky jsou často dobrým zdrojem 
důležitých živin, včetně bílkovin, vitamínu D, 
vápníku a fosforu. Vzhledem k tomu, že 
některá rostlinná mléka mají velmi nízký 
obsah těchto živin, je důležitá informovanost 
spotřebitelů, kteří bezmléčné alternativy

Zdroje bílkovin v rostlinném 
mléce 

Rostlinná mléka se stávají vyhledávanou 
alternativou mléčných výrobků nejen z 
hlediska zdravého životního stylu, ale také

jako reakce na měnící se postoje ke zvířatům 
a životnímu prostředí. 

Využívání půdy a postupy hospodaření s 
půdou mají velký dopad na přírodní zdroje 
včetně vody, půdy, živin, rostlin a zvířat.

používají jako náhradu kravského mléka 
ve stravě. Například ze všech nemléčných 
alternativ pouze sójové mléko přirozeně 
obsahuje bílkoviny v množství srovnatelném 
s kravským mlékem (8 g na 250 ml šálek). 
Naproti tomu mandlové mléko – jedna 
z nejoblíbenějších nemléčných variant mezi 
spotřebiteli – obsahuje ve 250 ml pouze 
1 g bílkovin.
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TO CHCI

Informace o využití půdy lze použít k vývoji 
řešení pro otázky řízení přírodních zdrojů, 
jako je slanost a kvalita vody. Například vodní 
útvary v oblasti, která byla odlesněna nebo 
s erozí, budou mít jinou kvalitu vody 
než vodní útvary v oblastech, které jsou 
zalesněné. Lesní zahradnictví, rostlinný 
systém produkce potravin, je považován 
za nejstarší formu využívání půdy na světě.

Další měřitelným ukazatelem dopadu 
potravinářského průmyslu na životní prostředí 
je tak zvaná vodní stopa produktů.
Vodní stopa produktu je celkový objem sladké 
vody použité k výrobě produktu, sečtený 

v různých krocích výrobního řetězce. Vodní 
stopa produktu se nevztahuje pouze 
na celkový objem použité vody; odkazuje 
také na to, kde a kdy se voda používá. Podle 
dostupných informací se téměř 70 % světové 
zásoby vody se využívá v zemědělském 
sektoru.

Sáček z jemného 
bavlněného plátna 
v natural barvě na 
výrobu mléka z ořechů, 
semen či obilovin.

Casa Organica Sáček na 
výrobu rostlinného mléka

KOUPIT

https://www.natu.cz/orechove-kremy
https://www.grizly.cz/casa-organica-sacek-na-vyrobu-rostlinneho-mleka-1-ks?srsltid=AWLEVJzRjLbp-KsOzvLG2Tkm4HEzT94-J6N8gg65e03IkmtAa8F4X_iB7rQ


Ideální dovolená je, když je celá rodina 
pohromadě. Vezměte svého domácího 

mazlíčka s sebou. Ukážeme vám 
skvělá místa, kde se budete všichni mít 

jako v ráji.

KAM NA DOVOLENOU 
S PEJSKEM



Domácí zvířátka jsou našimi věrnými kamarády, zpříjemňují nám volné chvíle a přinášejí radost 
do života, a to nejen dětem, ale i nám dospělým. Ve chvíli, kdy se chystáme na dovolenou, může 

nastat dilema, co s našimi parťáky. Pokud s nimi máme silné pouto a patří do rodiny, určitě 
bychom je chtěli mít se sebou i ve dnech volna či při výletech a cestách mimo domov. Stále přibývá 
lidí, kteří svou dovolenou chtějí trávit ve společnosti celé rodiny, a to včetně domácích mazlíčků. 

Tentokrát nemusíte odkládat vašeho čtyřnohého miláčka na hlídání, jelikož portál Amazing Places
pro vás připravil několik tipů na místa v České republice, kde mají pejsky a kočičky rádi a společně 

s nimi vás rádi uvítají. V pet-friendly hotelech a penzionech je možné si půjčit různě velké misky 
nebo třeba deku, kterou můžete využít jako psí či kočičí pelíšek. Vzhůru za společnými zážitky!

Vila, jako vystřižená z pohlednice rakouských 
Alp. Tuhle ale najdete v Beskydech. 
Majestátně stojí pod vrcholy Smrku a Lysé 
hory na velkém pozemku, pokrytém stromy, 
zelení a zdobným kamením.
Na Kamenné stráni se setkáte jen s kvalitními 
materiály, ručně opracovaným dřevem 
doplněné o detailní kovářskou práci. Z toho 
místa ucítíte respekt a souznění s okolní 
přírodou.
Jako v Rakousku to tady nejen vypadá, ale taky 
se tady tak budete cítit. Je to tady ráj sportovců 
- golfistů, turistů, cyklistů a houbařů. 

Cena od   
2 000 Kč
2 osoby/noc

Kamenná stráň
Pro sportovce a milovníky výhledů

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/kamenna-stran-


A jako bonbonek si 
vychutnejte nádherné výhledy 

z křesílka s kožešinou 
na soukromé terase.

Na Kamenné stráni vás pohostí ve čtyřech apartmánech, 
dohromady ubytuje až 16 osob. Můžete si objednat 
každý apartmán zvlášť, nebo celou chalupu najednou 
a užít si tak hory s celou rodinou nebo přáteli. 

V každém ročním období tady najdete to 
správné vyžití. Tohle je místo, kde se 
nebudete nudit (ale kdybyste chtěli, tak 
samozřejmě můžete😊). Léto láká 
k úžasným výletům do přírody. Nazujte 
pohorky, či osedlejte kolo a můžete se 
vydat zkoumatzdejší krásy přírody. 
A kdybyste chtěli na Kamennou stráň 
vyrazit i v zimě, stačí vzít lyže a vyrazit 
na nejbližší svahy, kterých je v okolí 
několik. 



Jak se vám líbí koncept tradiční 
vesnické hospody v moderním 

podání? V Rekovicích se podařilo 
vytvořit inspirativní místo 

pro páry a rodiny s dětmi. Jednoduchý 
design ubytování, výhled do přírody 

a k tomu skvělá restaurace lesního 
hotelu. Tak na co ještě čekáte? 

Rekovice sídlí v obci Trojanovice 
ve středu turistické oblasti Horečky. 

Najdete zde venkovní zahrádku 
a krásný lesní bufet. Samotné 

Beskydy jsou pak bezedným zdrojem 
rozmanitých výletů

Cena od   
2 190 Kč
2 osoby/noc

Rekovice
Inspirativní lesní idyla 

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/rekovice-209


Vyrazíte-li na dovolenou na kolech, 
vydejte se po Radegastových cyklo 
okruzích, které zvládnou i vaše ratolesti. 
Milovníci pěší turistiky jistě nevynechají 
na svých výletech za krásami Beskyd 
sochu Radegasta na radhošťském hřebeni 
nebo rozhlednu Velký Javorník. Vydat se 
můžete také na Čertův mlýn či Ondřejník.

TIP:

Moderní design se 
zde snoubí 

s přirozenou krásou 
okolní přírody. 

Ubytujte se na kraji obce 
kousek od lesa, kde ucítíte 
dotek přírody na každém 
kroku - od použitého dřeva, 
úžasného okna přes celou 
stěnu s výhledem do parku 
až po lokální suroviny, 
z nichž vám tu připraví 
fantastickou snídani, oběd 
i večeři.



Nechte starosti za hlavou a vypněte 
tělo i mysl. Kousek za Českým 
Krumlovem, pár kroků od zámku 
Červený Dvůr, se nachází venkovské 
stavení. V něm vytvořili majitelé 
klidné místo pro hosty, kteří si chtějí 
odpočinout od ruchu města. 

Apartmány Červený Dvůr objímá 
zelená náruč rozlehlé zahrady 
a všudypřítomné hvozdy, které jistě 
ocení i vaši domácí mazlíček. 

Cena od   
1 800Kč

2 osoby/noc

Apartmány Červený Dvůr
V tichu jihočeské přírody

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/apartmany-cerveny-dvur-39


Tento malebný kraj nabízí spoustu míst 
k navštívení. Objevujte Český Krumlov, 
Ktišský rybník, Lipské jezero, stáj 
Pohoda, Blanský les a Kleť.

TIP:

Dopřejte si skvělý relax ve dřevem vonící 
sauně nebo pod rukama zkušeného maséra.

Tak nechte počítač doma a užijte si společně 
léčivou sílu přírody. Zavřete oči a lenošte 
v zahradním domku s terasou, který je tu jen 
pro vás. Pokud zatoužíte po lehké aktivitě, 
půjčte si vybavení na ping-pong a badmington. 
Poté se opět můžete vrátit ke knihám
a časopisům, která vám tu rádi půjčí. Mlsat 
a pít můžete i v zahradním domku, kde máte 
možnost ochutnat kromě piva i ovocné pálenky 
a domácí špek.



Hurááá! 
Jedu s vámi…

Mám sbaleno!



OCHUCENÉ SOLI
VYLEPŠÍ VÁŠ CHUŤOVÝ ZÁŽITEK



Ochucená sůl je jedním z nejjednodušších 
způsobů, jak dochutit a zvýraznit chuť 
pokrmu. Vylepšíme tak chuťový zážitek 
bez přidání nežádoucího tuku a kalorií. 
Přitom její výroba je více než jednoduchá 
a klidně můžeme popustit uzdu fantazii. 

A která z mnoha druhů soli zde funguje 
nejlépe? Výběr je opravdu veliký. Raději ale 
sáhněte po mořské soli než po té kamenné. 
Můžete experimentovat s různými typy 
včetně hrubé mořské soli, nerafinované 
mořské soli nebo vločkové mořské soli. 
Nejlepší výsledky přináší nerafinovaná 
mořská sůl, protože je to čerstvá sůl, která 
stále obsahuje trochu vlhkosti. Tato vlhkost 
umožňuje soli udržet si své hrubší krystalky
i po rozemletí spolu se sušenými 
ingrediencemi. Zatímco obyčejná hrubá 
mořská sůl, protože je sušší, má tendenci se 
rozmělňovat na prášek.

Výroba ochucené soli je snadný proces. 
Sušené ingredience jednoduše rozmixujte 
najemno v mlýnku na kávu nebo na koření. 
Potom stačí  přidat mořskou sůl a ještě párkrát 
mlýnek protočit, aby se chutě rovnoměrně 
propojily. Doslova 10 sekund a máte hotovo.

Co takhle vylepšit dnešní salát na večer trochou limetkové soli? Nebo raději posypat kari solí 
avokádový toast? Super! A k tomu jemná krusta ze soli z grapefruitu, citronu, limetky a chilli 
kolem okraje sklenice večerního drinku? Pojďme na to!

Jak ji udělat?

Která sůl je na to nejlepší?

Maldon Mořská sůl 125g
Čistá krystalická 
mořská sůl. Zatímco 
jsou ostatní druhy solí 
ošetřeny 
protispékavými 
látkami, najdete v 
mořské soli Maldon
pouze čisté stopové 
prvky z mořské vody.

Cena: 66 Kč

Květ mořské soli z Kréty 180g 
DELICIOUS CRETE

Květ mořské soli, ručně 
sbírané krystaly soli z 
moře na jihu Kréty. Sůl 
nejvyšší jakosti, určena 
opravdovým gurmetům.

Cena: 129 Kč

Tipy na vhodnou mořskou sůl

CHCI KOUPIT CHCI KOUPIT

https://www.diana-company.cz/maldon-morska-vlockova-sul-125g/?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5gBLOnAhxj3KwUgZwXkqfXQIJSSQXVAKf_IukRIgjDvh3ahRlDcotwaAhYBEALw_wcB
https://www.greekmarket.cz/sul/kvet-morske-soli-z-krety-180g-delicious-crete/?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5iQuCUcdS4ebPh-mnp3XjX907MEKt0nFYVNIMWUE_-G7AcFlmNPzJAaAv2REALw_wcB


1/3 šálku mořské soli
1 malá sušená chilli paprička, zbavená 

semínek
12-15 mrazem sušených malin

limetková kůra z 1 limetky

Vložte všechny položky do mlýnku 
a zpracujte, dokud nebudou maliny a chilli 
papričky rozemleté najemno.

½ šálku mořské soli
1 lžíce sušené nebo čerstvé citronové kůry

1 lžíce čerstvé limetkové kůry

Existují dva způsoby, jak si vyrobit vlastní 
citronovou a limetkovou sůl – buď 
s ČERSTVÝMI citrony a limetkami, nebo se 
sušenou kůrou.

Pokud pracujete se sušenou citronovou 
a limetkovou kůrou, jednoduše přidejte kůru 
a 1 šálek hrubé mořské soli do mlýnku 
a mixujte, dokud se sůl a kůra nespojí. 

V případě čerstvé kůry rozložte nejprve směs 
na plát sušičky. Sušte při 50 stupních C 
po dobu asi 6-8 hodin, nebo dokud kůra není 
úplně vysušená.
Případně použijte plech a sušte v troubě při 
50o C po dobu asi 6-8 hodin, nebo dokud 
kůra není úplně vysušená. Dvířka trouby 
nechte pootevřená, aby mohla vlhkost ven.

CITRON - LIMETKA

MALINA - LIMETKA - CHILLI

Pomocí mlýnku na koření rozdrťte sušené 
hříbky, dokud nebudou jemně mleté. 
Ve střední misce smíchejte mleté hříbky 
s mořskou solí.

HOUBY

½ šálku mořské soli
hrst sušených hříbků



1 lžíce sušených borůvek 
1 lžička sušené kůry z citronu

2 1/2 lžíce nerafinované mořské soli 
nebo vločkové soli

Vložte sušené ingredience do mlýnku na kávu 
nebo koření. Rozmixujte na jemno a přidejte 
1 polévkovou lžíci mořské soli a ještě 2-3krát 
promíchejte, aby se zapracovala. Poté přidejte 
zbývající 1 1/2 polévkové lžíce soli a ještě 
krátce promixujte, aby se vše spojilo. 

BORŮVKY - CITRÓN 

UZENÁ PAPRIKA - CHILLI

½ lžíce sušených chilli papriček
1 lžíce mleté uzené papriky

½ šálku soli

Sušené chilli papričky rozdrťte v mlýnku 
na koření nahrubo. Ve střední misce potom 
smíchejte s uzenou papriku a jemnou 
mořskou solí.

CELER

Celerová nať z jednoho celeru
½ šálku soli

Předehřejte troubu na 120 °C. Na plech 
vyložený pečicím papírem položte listy 
celeru a pečte dosucha asi 10 minut. Nechte 
úplně vychladnout.
Pomocí mlýnku na koření sušené listy 
rozmělněte. V případě zpracujte po 
menších dávkách. Ve střední misce 
namletou celerovou nať smíchejte s jemnou 
mořskou solí.

LIMETKA - ZÁZVOR

nastrouhaná kůra z 1 limetky
½ lžíce mletého zázvoru

½ šálku soli

Nastrouhanou kůru z limetky rozložte na 
voskovaný papír a nechte přes noc 
zaschnout. Druhý den ve střední misce 
smíchejte limetkovou kůru, mletý zázvor a 
jemnou mořskou sůl.

TIP:

Připravené ochucené směsi soli 
uchovávejte ve vzduchotěsné 

sklenici, aby sůl nezvlhla.



JEMNÁ MOŘSKÁ SŮL S ČERNÝM 
LANÝŽEM - PREMIUM LINE 45G

Lanýžová sůl se 
používá jako 
přísada do těstovin, 
rýže, masa, salátů, 
polenty, 
pomazánek.
129 Kč

MERLOT - ochucená mořská sůl, 
100 g

Mořská sůl Vintage Merlot Sea Salt 
je kombinací komplexních červených 

vín plné chuti z washingtonských vinic 
a čistě přírodní mořské soli. Tato 

gurmánská sůl voní po moři, má mírně 
nakyslou chuť a jemný nádech vůně 

dubového dřeva.
159 Kč

SADA DELUXE - Pět druhů solného květu - 5x50 g

V této sadě naleznete pět druhů solného květu, který je 
ochucený nejkvalitnějšími surovinami v Bio kvalitě -
Olivami, Provensálskými bylinkami, Asijským kořením, 
Okvětními lístky růže a také čistý přírodní.
720 Kč

Netradiční příchutě ochucených solí také 
můžete koupit už hotové. Nabídka je 

opravdu různorodá. 

CHCI KOUPIT CHCI KOUPIT

CHCI KOUPIT

Víte, že…

Sůl kdysi sloužila jako platidlo. 
Vyvažovala se zlatem a žold byl 
vojákům z části vydáván v sáčcích se 
solí.

Pot obsahuje 2,25 až 3,4 gramů soli 
na litr. Rychlost pocení 
při nepřetržitém úsilí v horkém dni 
může snadno průměrně 1 litr 
za hodinu.

V litru mořské vody je asi 35 gramů 
solí.

V duchovních a náboženských 
praktikách se sůl stále používá jako 
čistička, například před zápasy sumo.

https://www.svetlanyzu.cz/jemna-morska-sul-s-cernym-lanyzem-premium-line-45g/?gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRJoI4CiERZO1stUAfpFKJCYQyn84I7ktfc6OAyYIO10A6V6IuDsrnUaAj6bEALw_wcB
https://www.grilovani.cz/vintage-merlot-ochucena-morska-sul-100g/?gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRLPhDWIqRy5aiGZRI1lFjaVFFdX_SHTLkBddJRgRzH4oiZzPznhHAEaAgPtEALw_wcB
https://www.naturalmallorca.cz/solny-kvet/flor-de-sal-d--es-trenc-deluxe/?gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRIST8Ub10TNP7oJuWcoDwPdJ9Ff-p8_tLShtitK-3TezbQHZy7mhmcaAseZEALw_wcB


v příštím čísle

AGEREXIE
stihomam věčného mládí

PŘÍRODNÍ BIOTOP

HORKÉ LÉTO BEZ 
KLIMATIZACE?
Jde to…

Tričko neodmyslitelně patří 
ke každému šatníku. Znáte jeho 
historii?
Šedivé vlasy a jejich hrdé 
nositelky
Luxusní ohniště a grily, které 
pozvednou vaši zahradu

Kam vyrazit za koupáním, 
když chcete být přírodě blíž

červenec 2022

Červencové číslo 2022 vychází
30.6.2022 

A co jestě?...

Agerexie neboli fobie ze stárnutí je
další novou nemocí moderní doby. 
Tato posedlost vypadat mladě, se 
však týká stále mladších dívek.



END

Přivítejte léto se vší parádou!


