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Léto je vzrušující sezóna plná grilování, výletů k vodě 
a do přírody Přestože všichni toužíme po slunci, mnohdy 

nás zaskočí nepříjemně vysoké teploty. Zejména pokud jde 
o spaní.  

Jak doma snížit teplotu z letního horka? Podívejte s námi, 
které osvědčené tipy a nejlepší odborné rady jsme pro vás 

shromáždili, a které lze jednoduše uvést do praxe, až 
přijde letní vlna horkého počasí.

Jak naložit s letním 
horkem



Zastiňte okna

Žaluzie
Máte-li žaluzie, nechte je stažené i přes den. 
Zatažením žaluzií v podstatě zabráníte tomu, 
aby se váš domov stal miniaturním skleníkem, 
což platí zejména případ oken orientovaných 
na jih a západ.
Až 30 % nechtěného tepla pochází právě 
z oken a použití rolet, záclon nebo žaluzií 
vám může ušetřit až 7 % na účtech a snížit 
vnitřní teploty až o 6 stupňů.

Zatemňovací závěsy
Ještě lépe investujte do zatemňovacích 
závěsů. Zatemňovací závěsy blokují sluneční 
světlo a přirozeně izolují místnosti, ve kterých 
jsou instalovány. Vybírejte raději závěsy 
neutrální barvy s bílým plastovým 
podkladem. Pomohou vám snížit teplo z oken 
až o 33 %.

Venkovní rolety
Pokud máte velká okna, možností je z jejich 
zastínění z venkovní strany. Zamezíte tak 
prohřívání skleněných ploch a vstupu 
přebytečného tepla do vašeho interiéru.

Větrejte plánovaně
Při delší dobu trvajících vedrech dochází také 
k prohřátí obvodového zdiva. V takovém 
případě je velmi těžké teplo během dne 
z interiéru vyvětrat. Větrat se tedy doporučuje 
především v brzkých nebo pozdnějších 
večerních hodinách. Nejchladnější vzduch je 
venku přibližně kolem 4 hodiny ranní.

Zastavení pronikání tepla do vašeho domu 
v první řadě znamená méně utrácet za 
chlazení. Zastiňte okna a stěny z vnější 
strany, jako jsou žaluzie, markýzy nebo velké 
rostliny v květináčích. Vysázejte listnaté 
stromy, které vám v létě vrhají stín, ale
v zimě nechají prosvítat slunce. Pokud 
můžete, investujte do tónování oken a doplňte 
izolaci stropu – pomůže vám to udržet teplo 
i v zimě.

Nejkritičtějším místem, které propouští 
do interiéru nejvíce tepla jsou okna. 
Pokud je teplé a slunečné léto, obvyklé 
zaclonění oken závěsy nepomůže. 

Folie na okna
Řešením jsou také speciální protisluneční 
fólie, které zabraňují prostupu horka 
do interiéru. Zároveň často  ve větší míře 
eliminují také UV záření.

Blokujte teplo

Nastavte stropní 
ventilátory



Bez klimatizace? Bez obav! Chytře umístěná 
miska ledu je vše, co potřebujete, abyste 
proměnili ventilátor ve stroj na studenou mlhu. 
Umístěte mělkou misku nebo pánev s ledem 
před ventilátor, aby foukal ledově chladný 
vánek. Tím bude cirkulovat chladnější vzduch 
po místnosti a bude fungovat jako provizorní 
klimatizace.
Důležité je také správné umístění ventilátoru 
pro optimální chlazení.

Typ žárovky, který zvolíte, může mít také 
velký vliv na jejich schopnosti generovat 
teplo.
Klasické  žárovky produkují velké množství 
tepla, takže přechod na energeticky úsporné 
žárovky vám může pomoci ochladit váš 
domov a navíc ušetřit hromady nákladů 
na energii – to je oboustranná výhra.

Pokojové rostliny rozhodně dělají naše 
domovy šťastnějšími. Pokojové rostliny 
nejen prokazatelně zvyšují náladu, ale také 
mohou pomoci udržet váš dům v pohodě.

Někdy můžete mít pocit, že stropní 
ventilátory jen tlačí horký vzduch kolem, 
místo aby jej ochlazovaly. Nepletete se –
ventilátory, které se neotáčejí proti směru 
hodinových ručiček, možná dělají právě to!

Nastavte stropní ventilátory tak, aby se v létě 
otáčely proti směru hodinových ručiček, 
aby tlačily vzduch přímo dolů, čímž se 
vytvoří efekt chlazení, a ve směru hodinových 
ručiček v zimě, aby vytáhly studený vzduch 
nahoru. V teplejším počasí nastavte rychlost 
ventilátoru na vysokou a v chladnějším počasí 
funguje nejlépe na nízkou. Stropní ventilátory 
lze také použít jako doplněk k jiným typům 
chlazení. Pokud máte sklep, umístěte 
ventilátor směřující nahoru po schodech 
do zbytku domu. To vytlačí chladnější vzduch 
pod domem nahoru do přízemí.

Vyměňte žárovky

Zapněte ventilátor

Trik, jak ze svého ventilátoru vytěžit 
maximum, ve skutečnosti není vždy jej 
nasměrovat vaším směrem. Raději zvažte 
nasměrování ventilátoru na otevřené 
okno – zejména v noci..
Pokud nakloníte ventilátor k oknu, 
vytlačí teplý vzduch a ochladí místnost. 
Pokud to chcete udělat opravdu 
technicky, umístěte ventilátor směrem 
ven z okna 
do místnosti, kde nespíte. Umístěte 
ventilátor směrem ven z otevřeného okna 
a ujistěte se, že je okno v ložnici 
otevřené. Když zapnete ventilátor, mělo 
by to ve vašem domě vytvořit jakýsi 
nízkotlaký systém, kde je horký vzduch 
vytlačen 
z jedné místnosti a naopak nasává 
studený vzduch do místnosti, ve které se 
nacházíte.

TIP:

Pěstujte rostliny



Užitečným tipem, jak udržet chlad uvnitř 
i přes noc, je použít zmrazenou láhev
s vodou. Naplňte láhev vodou z kohoutku 
a vložte ji na několik hodin do mrazničky
a nechte ji potom u nohou postele.

Lednici nebo mrazák také můžete použít 
k vychlazení lůžkovin, než půjdete spát. 
Před spaním dejte povlak na polštář 
do lednice nebo celý polštář na chvíli 
do mrazáku. Nepřežeňte to, abyste si 
nepřivolaly bolest hlavy nebo nachlazení 
z přílišného chladu.

Pomůže také před spaním vychladit ponožky 
v lednici. Pomohou snížit tělesnou teplotu.

Před spaním dejte zápěstí pod tekoucí 
studený kohoutek a omyjte si nohy 
ve studené vodě. Obojí vám pomůže snížit 
tělesnou teplotu, než se na noc odeberete 
do postele.

Rostliny fungují jako přirozené klimatizace 
a generují vlhkost do atmosféry 
prostřednictvím procesu známého jako 
transpirace. Mít kolem sebe jednu nebo dvě  
pokojové rostliny vám pomůže přirozeně 
v létě udržet chlad v domě. Jen je 
nezapomeňte zalít – zvlášť když venku leze 
teplota.

Tepelně nejúčinnější rostliny jsou 
Spathiphyllum a kaučukovníky, protože 
nejlépe fungují ve vlhkých podmínkách.

Bavlněné tkaniny jsou super prodyšné 
a pomáhají ochlazovat vaše tělo. Noste 
lehké, volné oblečení vyrobené z prodyšných 
látek a vybavte postel bavlněným 
prostěradlem.

Používejte lednici 
a mrazák

Snižte tělesnou teplotu 
před spaním

Pokud je vám opravdu horko, dejte si 
studenou sprchu nebo dokonce studenou 
koupel, abyste se pořádně zchladili. Vědci 
zjistili, že koupel před spaním pomáhá snížit 
tělesnou teplotu a navodit lepší spánek.

Noste bavlnu

Pohodlná pyžama 
ze 

100% bavlny

CHCI SE PODÍVAT

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=f4b5205e&a_bid=0000712B


AGEREXIE 
přehnaný strach ze stárnutí



Fobie ze stárnutí - agerexie, je další novou 
nemocí moderní doby. je to posedlost vypadat 
mladě. Malé a jemné vrásky v očích 
"agerektiček" narůstají do obludných 
rozměrů. Ne náhodou seto týká i stále 
mladších dívek, které mají obavu, aby 
nevypadaly příliš brzy staře. Snaží se tak 
eliminovat veškerá rizika spjatá se vznikem 
vrásek a dalšími příznaky stárnutí.

Agerexie

Chorobný strach ze stárnutí. Lidé, kteří  
trpí touto poruchou, se až chorobně bojí 
přibývajících let. Za každou cenu se snaží 
vypadat mladě a udělají pro to víceméně 
cokoliv.
Postižení se nevidí v pravém světle. Lidé  
trpící agerexií mají pocit, že projevy 
stárnutí jsou horší než jsou ve skutečnosti 
– každá malá vráska se jim jeví jako 
hluboká rýha a podobně. V tomto ohledu 
je agerexie podobná anorexii, kde je 
znakem také pokřivený a nereálný pohled 
na realitu.

Neustálé kontrolování vzhledu
Hovory na téma vzhled, stárnutí
Výrazné líčení
Návštěvy odborníků, podstupování 
různých zákroků

Už dlouhou je na ženy vyvíjen společenský tlak, aby toužily po mladistvějším vzhledu. S tímto  
poselstvím se setkáváme na mnoha platformách jako jsou časopisy, reklamy na přípravky péče 
o pleť,  výživové doplňky proti stárnutí a podobně. Ve výsledku jde jen o honbu za zákazníkem 
a jednotlivé strany těží z toho, že se ženy snaží udržet si stále mladší a mladší vzhled. Pro nás ženy 
se stalo tabu mluvit o svém věku a jakkoliv naznačovat, že stárneme. A  pokud někde na svém těle 
objevíme nějaké příznaky stárnutí, máme snahu je hned zakrýt, protože hrozí, že pro společnost se 
staneme neatraktivní. A právě toto může odstartovat již v mladém věku strach ze stárnutí a další 
fobie s tím související. 

Obrovskou odpovědnost nesou v tomto 
ohledu módní časopisy. Způsob, jakým 
ukazují a prosazují mladistvý vzhled u žen, 
je hoden kritiky. S použitím photoshopu
a filtrů se neustále dokola opakuje tentýž 
příběh - vypadat krásně se rovná vypadat 
mladě. 
Ale krása není jen o mládí. I zralé ženy jsou 
krásné ve svém věku, moudrosti a nadhledu, 
se kterým přistupují k životu.  Dokonce 
i vrásky starých žen mohou vypadat krásně. 
Vždyť vrásky jsou něco, co nám připomíná 
prožitá léta a příběhy, které si s sebou 
neseme. A ty příběhy milujeme, tak proč 
bychom se měly za každou cenu svých 
vrásek zbavovat?

Smutné je, že strach ze stárnutí už není jen 
záležitostí v pozdějším nebo středním věku. 
Toto vědomí začíná pronikat do života dívek 
ve velmi mladém věku. 

Projevy agerexie



Jak nepropadnout agerexii

Strach ze stárnutí v určitém ohledu má asi 
většina lidí. Nikdo nevidí rád, že mu přibývají 
vrásky a postupně ubývá sil. Tělo ztrácí svoji 
pružnost a vitalitu a některé věci člověku 
trvají déle, než byl zvyklý. 
Nicméně stárnutí patří k životu. A záleží 
na každém jednotlivci, jak tuto skutečnost 
přijme a jak se s ní vyrovná. Nezapomínejme, 
že každé období života je jiné a každé přináší 
člověku jiné zkušenosti a také radosti. A vztah 
k nám samotným ve vyšším věku máme 
ve svých rukou my samy. Ale nic se nemá 
přehánět.

PEČUJTE O SVÉ TĚLO 

To by mělo být samozřejmé, ale dělejte to 
v rozumné míře. Nejen zdraví, ale i vzhled je 
pro některé ženy důležitý – pokud vypadáte 
dobře, jste sama se sebou spokojená, pak jste 
spokojená i uvnitř.

PĚKNĚ SE OBLÉKEJTE

Vkusně, přiměřeně postavě a věku. 
Oblečením se samozřejmě dají zakrýt 
i případné nedostatky, ale k to už je jiné téma.

STRAVUJTE SE ZDRAVĚ

Je důležité  dodávat tělu vše, co potřebuje, ale 
není dobré se přejídat nebo do sebe ládovat 
nezdravá jídla. S přibývajícím věkem se také 
zpomaluje metabolismus. Přizpůsobte tomu 
jídelníček, ať nejde vaše váha zbytečně 
nahoru.

PRAVIDELNĚ SE POHYBUJTE

Nemusíte podávat žádné extra výkony. 
Hýbejte se hlavně pro radost a co nejvíc 
na čerstvém vzduchu.

Strach ze stárnutí

Stres

Život bez přátel, bez různých 
aktivit/koníčků

Špatná nálada, litování sebe sama

Nechuť cokoliv podniknout či změnit

Podporovatelé agerexie

NAJDĚTE SI NOVÉ KONÍČKY 

Máte volný čas navíc, když děti vyrostly, 
a tak je nejvyšší čas udělat si čas sám na sebe. 
Věnujte se věcem, na které nebyl dříve čas.

VZDĚLÁVEJTE SE 

Chtěla jste se vždycky naučit malovat? Nebo 
hrát na nějaký hudební nástroj? Určitě se hodí 
nějaký ten cizí jazyk či nová počítačová 
dovednost. Máte možnost, tak s chutí do toho.

CESTUJTE

Vydejte se poznávat různá místa, různé 
kultury. To člověka nesmírně obohacuje. 
A vůbec se nebojte cestovat sama. Má to svoje 
velké výhody.

RELAXUJTE A  ODPOČÍVEJTE

Pokud se rozhodnete skočit do toho po hlavě 
a začít žít aktivně, nezapomeňte také 
odpočívat a najít si čas na relaxaci. Načerpáte 
nové síly a nápady.



A to je nereálné. Pod tlakem společnosti, 
ve které žijeme, jsme začaly věřit, že stáří je 
ošklivé a pro společnost nepřijatelné. 
Pokračujeme tak mnohdy v úsilí vypadat 
stále mladistvě navzdory následkům, které to 
může přinést.
Vypadat mladistvě nám dává hodnotu 
a smysl, a stárnutí v podstatě snižuje náš 
význam. 

Přitom věk by se měl oslavovat, a ne že se 
ho budeme bát. Ženy by měly být schopny 
přijmout léta, která prožily, a ne je kvůli 
vnějším tlakům skrývat. Naše těla se 
neustále mění a přijetí let, kterými jsme 
prošly, bychom neměli odsuzovat, ale vítat. 
To neznamená, že bychom o sebe neměly 
pečovat. Na tom, když žena vypadá pěstěně 
a zdravě není nic špatného. Ale snaha 
vypadat zdravě a mladě se často zaměňují.  
Je třeba i zde najít rovnováhu.

Muži, i když na ně společnost vyvíjí vlastní 
tlaky, se nemusí starat o svůj vzhled tolik jako 
ženy. Jsou více uznáváni pro svůj úspěch, a 
proto jim vzhled nestojí v cestě. Kdežto od žen 
se očekává, že si už od velmi mladého věku 
budou udržovat mladistvou svěžest navzdory 
věku. 



PŘÍRODNÍ BIOTOP
KOUPÁNÍ BEZ CHEMIE



Přírodní koupací biotop je něco mezi klasickým chlorovaným bazénem a přírodním koupalištěm. 
Základ tvoří přírodní systém, který využívá vhodně vybrané rostliny k čištění vody bez pomoci 

chemických a dezinfekčních přípravků.

Nevýhodou koupacího biotopu oproti 
klasickému bazénu je jeho velikost. Aby 
fungoval dokonale, je potřeba velký prostor. 
Aby byl dosažen stabilní a samočisticí efekt, 
jeho obvyklá velikost se pohybuje od 80 až 
do 100 m². Má oddělenou část pro plavce, 
obvykle hluboká minimálně 2 m, 
a regenerační zóny, kterou tvoří několik 
různě hlubokých lagun s vodními rostlinami. 
Tyto části mají hloubku 0 – 1 m.

Správně postavené jezírko má přesně daný 
poměr regenerační zóny tzv. čisté vodní 
plochy, a mělké vody, která je osázena 
bahenními, vlhkomilnými a vodními 
rostlinami jako jsou orobince, vodní kosatce 
a okrasné trávy. V ČR se jedná z větší části 
o rákosy či orobince. 

V zásadě dělíme koupací biotopy 
na dva druhy:

Koupací jezírko se samočistící schopností
Tato koupací jezírka jsou založena pouze 
na přírodních samočistících principech 
a k čištění vody využívají funkci vodních 
rostlin a nitrifikačních bakterií. Pro správnou 
účinnost je potřeba poměrně velká plocha 
hladiny, min. 100 m², lépe však více. Polovina 
plochy jezírka je určena jako regenerační zóna 
osázená vodními a bahenními rostlinami, kde 
hloubka vody je do 0,5 m. O samotný proces 
čištění vody se pak postarají bakterie a vodní 
rostliny, které z vody odeberou živiny, které 
by jinak posloužily řasám. Jezírko se obejde 
zcela bez jakékoliv techniky, musíme ale 
počítat s tím, že občas bude docházet
k zakalení vody, nebo růstu řas.

Koupací jezírko s biologickou filtrací 
Nemáme-li dostatek prostoru, nebo 
vyžadujeme-li lepší kvalitu vody, musíme 
přírodě pomoct. Tím, že zmenšíme plochu 
jezírka, zmenšíme také prostor ve kterém žijí 
„užitečné bakterie“, které se v přírodních 
nádržích starají o proces nitrifikace. Proto je 
nutné tento prostor nahradit, zpravidla 
použitím jezírkové filtrace, která supluje 
prostor potřebný pro osídlení bakteriemi 
a kterého je v jezírku nedostatek. Jezírkové 
filtrace jsou nádoby, ve kterých je filtrační 
médium, jedná se o porézní materiál, který je 
vhodný k osídlení bakteriemi. Celý filtrační 
proces probíhá na přírodní bázi, bez aplikace 
jakékoliv chemie.



Biotop Radotín

TUDY

Přírodní koupací biotop 
Blovice

Vstupné: 
celodenní  150 Kč

TUDY

TUDY

Vstupné: 
celodenní  50 Kč

Biotop Jince

Vstupné: 
celodenní  50 Kč
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http://biotopradotin.cz/biotop/
https://www.blovice-mesto.cz/organizace-a-sluzby/sport-a-volny-cas/
https://www.facebook.com/BioTopJince


Ať už s dětmi, kamarádkou nebo partnerem, 
koupání v přírodním biotopu přináší nejen benefit 
v oblasti zdraví, ale také často příjemný zážitek 
většího spojení s přírodou.



Přírodní aquapark 
Šiklův Mlýn

TUDY

Koupací biotop zámek 
Oslavany

Vstupné: 
celodenní  100 Kč

TUDY

TUDY

Vstupné: 
celodenní  60 Kč

Přírodní biotop Lhotka

Vstupné: 
celodenní  50 Kč

7
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TUDY

TUDY

TUDY

Přírodní koupaliště Brno-Jih

Vstupné: 
celodenní  150 Kč

Přírodní koupaliště 
Malvíny Třešť
Vstupné: 
celodenní  70 Kč

Vstupné: 
celodenní  70 Kč

Přírodní koupací biotop 
Kovalovice

4

5

6

https://www.sikland.cz/o-siklandu/aquapark/
https://www.biotoposlavany.cz/
http://www.koupaliste-lhotka.cz/
https://koupaliste-malviny.cz/prakticke-informace/
https://biotopbrno.cz/index.php
https://www.kovalovice.cz/prirodni-koupaci-biotop


Přírodní koupací biotop 
Jemnice

TUDY

TUDY

TUDY

Přírodní koupaliště Lazna

Vstupné: 
celodenní  50 Kč

Přírodní koupaliště 
Studénka
Vstupné: 
celodenní  80 Kč

Vstupné: 
celodenní  80 Kč
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https://www.sak-studenka.cz/prirodni-koupaliste/aktuality
https://www.borovansko.cz/sport/koupaliste-a-vodni-plochy
https://biotop.jemnice.cz/




Prostě šedivé…



Od krémů proti vráskám po barvu vlasů, 
náš svět je plný produktů proti stárnutí, 
které ženám říkají, že stárnutí není náš 
přítel. Přijetí její přirozené barvy vlasů je 
součástí většího úsilí, aby se 
s přibývajícím věkem cítila pohodlněji 
ve své vlastní kůži. a opravdu to funguje.

Pokud váš vnitřní však stále říká: "Chci to 
zkusit, ale nejsem si jistá," nebo: "Na tobě 
to vypadá skvěle, ale já bych to nikdy 
nedokázala," nenuťte se. Dejte si více 
času na vybudování sebevědomí a touhy 
skočit do toho. 

Pokud je pro vás toto téma aktuální
a rozhodujete se šedivou zkusit, podporu
najdete v naší facebookpové skupine
“Jdu do šedin”. Ženy se tu vzájemně
motivují a radí si navzájem.  

PŘIDAT SE KE SKUPINĚ

Hledejte inspiraci v jiných ženách, hledejte 
příběhy jiných žen, které se rozhodly jít s šedou 
barvou ven. Čtěte knihy o šedivých vlasech, 
hledejte na Instagramu nebo se připojte 
ke skupině na facebooku, jako je ta Jdu 
do šedin. Je tady pro vás. Ve skupině si ženy 
vzájemně  vyměňují zkušenosti, podporují se 
a, rostou….to vše na jednom místě. Je to 
průvodce pro vaši cestu k šedinám. Zde najdete 
podporu. Přidejte se k nim! To vám pomůže 
vybudovat sebedůvěru. Opravdu.
Pak se v určitém okamžiku něco změní 
a vy budete cítit, že jste připravena. A hledejte 
podporu také u přátel a rodiny. 

@bethanymaybranding@alinegfavoreto @thesilverlining_1970 @silverhairloveaffair

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


KDE SE VZALO TRIČKO?



Pak přišli Marlon Brando a James Dean.

V roce 1950 si Marlon Brando skvěle 
oblékl bílé tričko jako Stanley Kowalski
ve filmu Tramvaj do stanice touha, jen 
aby byl následován Jamesem Deanem 
v roce 1955 ve filmu Rebel bez příčiny.

Díky těmto dvěma osobnostem 
filmového plátna se popularita trička 
jako samostatného svrchního oděvu 
raketově rozrostla. Do té doby módou 
opomíjený, ba někdy i zatracovaný, druh 
oděvu toužil oblékat každý mladý muž.

Asi moc často nepřemýšlíme nad historickým 
původem oblečení, které si kupujeme, a které 
nosíme. Některé kousky se stávají dočasnými 
módními ikonami. Přemýšlela jste někdy 
nad tím, jak se tričko stalo tak ikonickým 
základem americké módy a kultury? Tričko, 
původně navržené jako spodní prádlo, se 
proměnilo v nejoblíbenější  položku 
v oblečení.

Přečtěte si příběh o jednoduchém oděvu, 
který změnil svět módy, vytvořil vlastní 
odvětví zdobení oděvů a přidal do módy nový 
způsob  sdílení zpráv.

#První počátky

Relativně vzato je tričko samo o sobě docela 
mladé.

Jeho počátky sahají někam do konce 
19. století, kdy si dělníci stříhali kombinézy 
napůl, aby se v teplejších měsících během 
roku ochladili.

První vyrobené tričko bylo vynalezeno mezi 
mexicko-americkou válkou v roce 1898 
a 1913, kdy je americké námořnictvo začalo 
vydávat jako standardní tílka.

Dokonce i tehdy trvalo až do roku 1920, než 
byl skutečný termín „tričko“ uveden 
do anglického slovníku, a to díky F. Scottu
Fitzgeraldovi, který jako první publikoval 
toto slovo ve svém románu This Side of
Paradise.

Nebudu daleko od pravdy, že neexistuje šatník, ve kterém by se nenašlo ani jedno tričko. 
I v případě, že dáváte přednost elegantní módě, najde se pro tento druh oděvu příležitost. Tričko 
je pohodlné, je příjemné na nošení, nikde neškrtí a také je nadčasové. A představte si, že vlastně 
vzniklo ze spodního prádla.

#Brando a Dean - velký rozjezd



Ačkoli tričko bylo vytvořeno 
na počátku 20. stoleE, bylo 

výjimkou vidět ho nosit jako něco 
jiného než spodní košili. Nebylo 

neobvyklé vidět po druhé světové 
válce veterány, kteří nosí tričko 

zastrčené do kalhot, ale mimo to 
se trička téměř výhradně používala 

pod „správné“ vrchní oblečení.



Tričko Silic na první pohled vypadá 
jako jednoduché, přiléhavé tričko, které 
byste našli v každém obchodě 
s oblečením. Skrývá však v sobě jednu 
velkou přidanou hodnotu - neušpiní se. 

Měkká hydrofobní látka, ze které je 
tričko ušité, má navíc oproti obyčejné 
látce speciálně navrstvené  
mikroskopické částice oxidu 
křemičitého. Ty se spojují s vlákny 
a vytvářejí kolem nich drobnou  
vzduchovou bariéru. To způsobí, že 
jakákoli kapalina na vodní bázi, včetně 
potu a dokonce i javorového sirupu, se 
zformuje do kuliček a sklouzne jako 
dešťová voda po čelním skle. 
Velkým bonusem navíc je také to,  že 
materiál nikdy nezadržuje vlhkost
pro růst bakterií a je také 
antimikrobiální. V  důsledku toho se 
nemusí tak často prát.

Podle Patela je tričko Silic stejně pohodlné 
jako kterékoliv jiné a lze ji 80krát prát 

v pračce, než budou ovlivněny její 
vodoodpudivé vlastnosti.

Student Aamir Patel z univerzity v  San 
Franciscu vytvořil látku, která má díky 

nanotechnologii na mikroskopické úrovni.
napojené  částice oxidu křemičitého.

Mezi kapalinou a látkou se tak vytvoří 
mikroskopická vrstva vzduchu, díky které se 
většina molekul kapaliny nedostane k látce. 

„Je to proto, že tkanina je pokryta miliardami 
částic oxidu křemičitého. Kapaliny na vodní 

bázi vytvoří kouli o úhlu 150 stupňů 
a okamžitě se odvalí! Výsledkem je, že tato 
bariéra chrání váš oděv před potenciálními 

nehodam,“ komentuje svůj vynález 
Aamir Patel. 

Tričko, které se nezašpiní

Jak se chová tento materiál, 
když na něj vylijete tekutinu? 
Mrkněte na video…

PŘEHRÁT

https://v2.kickstarter.com/1655732388-foODZbHuHmo737WkddwY2lo5BfL%2BVWietBoEGWOnWaA%3D/assets/001/406/218/528eb2ba42ee9faca90a5a4058794385_h264_high.mp4


Nejen, že se tričko v padesátých letech stalo 
přijatelným jako svrchní oděv, ale bylo také 
spojováno s hnutím rebelie.

Bylo to hodně rebelské, protože trička byla 
ve skutečnosti spodní prádlo... 

#Zrod grafického potisku

V období od 50. let 20. století začala řada 
společností v Miami na Floridě 
experimentovat s různým moderním 
zdobením oděvů. Ale to byl jenom začátek 
toho, co se později změnilo 
v multimiliardový byznys v oblasti potisku 
triček.
Republikánský prezidentský kandidát, 
Thomas E. Dewey, vytvořil možná vůbec 
první sloganové tričko pro svou kampaň. 
Nechal potisknout propagační trička 
sloganem  „Do it with Dewey“. Stále to 
však byla spíše výjimka, spojovaná 
s prezidentskou kampaní. 

O několik let později však jedna z tiskařských 
společností, tehdy známá pod jménem Tropix
Togs, vlastnící původní licenci k tisku 
postaviček Walta Disneye, spustila na trhu se 
svými potištěnými tričky explozi. Přibližně 
v této době si lidé začali uvědomovat 
možnosti zisku, který se v této oblasti dal 
vytvořit. A v 60. letech 20. století, také díky

Tričko se stalo základním oděvem, který se nosí 
po celém světě, a jejich jedinečná schopnost 
sdělit poselství se nikam nevytratila.

Od různých momentů virálních triček hostitelů 
SNL až po slavný design Dioru „všichni bychom 
měli být feministky“, se trička osvědčila jako 
preferované médium pro sdílení zpráv 
od těch vzpurných počínaje, až po ty radostné. 

#Médium pro poselství

Ačkoli trička s grafikou a potisk triček začaly 
v 50. a 60. letech 20. století, až v 70. letech se 
trička stala mocnou platformou pro zasílání 
zpráv, takže je známe jako dnes. Za to můžeme 
poděkovat punkovému hnutí.

Rostoucí popularita v logu rockových kapel 
spolu s protesty proti vietnamské válce skutečně 
pomohly upevnit tričko jako platformu 
pro zasílání zpráv. Lidé toužili šokovat a 
pobuřovat.

The New York Times to možná řekli nejlépe, 
když vzestup grafického trička je vedl k tomu, 
aby jej pojmenovali „médium pro sdělení“.

inovacím v oblasti tisku, včetně zrodu 
sítotisku, se proměnil tričkový průmysl v to, 
čím je dnes.



Nejsou probiotika jako 
probiotika

O tom, že zdravá střevní flóra je základem pro silnou imunitu, už bylo napsáno mnoho. 
Nabídka probiotických doplňků stravy na našem trhu je veliká. Jedny z nich však 

z řady vyčnívají - Probiotika Dr. Ohhira® OMX standard vegan.

OMX probiotika jsou probiotický 
přípravek s obsahem vlastních prebiotik
(podporujících účinnost probiotik a růst

prospěšných střevních bakterií) a s velmi 
bohatým obsahem postbiotik (butyrát, 
peptidy, aminokyseliny).



Postbiotika:
Metabolity probio-k, které tak velmi 
blahodárně působí na organismus konzument 
a podporují imunitní systém.
247 peptidů
60 organických kyselin
(včetně mastných kyselin s krátkým
řetězcem a kyseliny fulvové)
38 aminokyselin
80 lipidů
19 sacharidů
26 aminů
24 sterolů
10 nukleových kyselin
12 polyfenolů
6 amidů
3 terpeny

Receptura Dr.OHHIRA® obsahuje více 
než 500 biogenních metabolitů, tj. látek 
vznikajících v důsledku bakteriálního 
metabolismu během dlouhé fermentační doby.Kaskádová fermentace

Po celý rok jsou rostliny, které přirozeně 
rostou v Japonsku, sbírány a umístěny 
do speciálních nádob. Po dobu jednoho 
roku se vrství a nepřetržitě míchají, dokud 
se postupně nezmění v pevnou hustou 
hmotu a následně další 2 nebo 4 roky 
zrají/fermentují v sudech.

Patentovaná měkká rostlinná 
kapsle

Uvnitř kapsle není lyofilizovaný bakteriální 
prášek, ale hustá hmota, která obsahuje 
aktivní a životaschopné bakterie, vlákninu 
a biogenní metabolity. Patentovaný obal 
kapsle chrání živé bakterie před agresivním 
prostředím žaludku. Když kapsle dosáhne 
střevního traktu, její obal se stane porézní a 
rozpustí se v médiu střeva asi za 40 minut.
Bakterie, které se uchytí a množí ve střevě, se 
živí v pastě obsaženým rostlinným základem 
(prebiotika) ve velmi příznivém prostředí 
(pH). To je vytvářeno organickými 
kyselinami vznikajícími 
při fermentaci (postbiotika). Pečlivě vybraná 
směs rostlinných složek a 12 bakteriálních 
kmenů. Přirozený výběr v důsledku 
3 až 5 leté fermentace znamená ve výsledku 
skutečně životaschopné odolné bakterie. 
Jejich účinnost je vědecky ověřená 
v klinických studiích in VIVO a in VITRO 
v Japonsku. Produkt neobsahuje lepek, GMO, 
mléčnou bílkovinu ani laktózu a je vhodný 
také pro vegany.

Více informací najdete na e-shopu 
www.omxprobiotika.cz 

Prebiotika:
Jedná se o nestravitelné oligosacharidy,
které stimulují růst nebo aktivitu určitých 
bakterií. Jsou živnou půdou pro probiotika.
14 různých rostlinných složek (řasy, 
medicinální houby, aj.) 

Co všechno probiotika OMX obsahují? 

Probiotika:
Živé mikroorganismy , které se přirozeně 
vyskytují v lidském trávicím traktu 
a přispívají ke udržení správného 
zdravotního stavu a podpoře imunity.
12 bakteriálních kmenů, pečlivě 
zvolených na základě výzkumů

VÍCE INFORMACÍ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oligosacharidy
https://www.omxprobiotika.cz/


MĚJTE SVŮJ ČASOPIS 
VŽDY PO RUCE

OBJEDNAT
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VYUŽIJTE PŘEDPLATNÉ NA 6 MĚSÍCŮ
ZA CENU

550 Kč708 Kč

Výhodnou cenu získáte zadáním slevového kódu: PRAZDNINY

SLEVA PLATÍ DO 15.7.2022

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


Randění
ve velkém 
stylu



Romantické randění se obvykle točí okolo romantického nepohodlí jako je picknick - kdy se 
přežene průtrž mračen, jako je srub u jezera - kde se musíte koupat v jezeře, i kdyby se vám 

nechtělo, protože prostě musíte, výlet do hor, výlet na Saharu, výlet na loďkách, výlet 
po kanálech… a tak by se dalo pokračovat.

Jak sedí dáma v kostýmku (šatech 
ke kolenům nebo kratších)? 
Zásadní pravidlo: kolena a kotníky vždycky 
u sebe. Nikdy, opravdu NIKDY, si ve vysoké
společnosti nedávejte nohu přes nohu 
klasickým způsobem, kdy vám volná noha 
!trčí” do prostoru.
Nohy můžete ladně naklonit ke straně v úhlu
maximálně 45 stupňů. Ruce položené na klíně 
(nekřížit), a oba podpatky plnou vahou 
na zemi.  Tomuto posedu se říkát the duchess 
slant, něco jako vévodkynin sklon/náklon. 
Oblíbený sed vévodkyně z Cambridge, Kate 
Middleton.  Tato pozice nechá vyniknout vaší 
skromnosti a opticky vám protáhne nohy. 
Přesně tak sedávala i princezna Diana. 
Jedna z povolených variant: nohy u sebe, 
překřížené u kotníků - tzv.cambridge cross, 
cambridgeský kříž. 

Pokud nohy zkřížíte, držte je vždy úplně 
přilepené k sobě a opět je nakloňte šikmo 
ve 45 stupňovém úhlu. Toto je sussex slant, 
neboli sussexský sklon. Sedala tak Lady 
Diana, která byla vysoká, ale i Meghan 
Markle.

Ale co když randíte s někým !na úrovni” 
a musíte občas mezi lidi, do trochu vyšší ligy 
než se obvykle pohybujete? 

V tom případě pro vás máme pár tipů z etikety, 
které by se mohly hodit. 

Jak sedět? 

Jedna věc je sexy chůze ladné pumy, jiná je 
být pumou dobrých mravů. Malé krůčky, 
nohy klást před sebe (ale bez těch výkrutů 
modelek na molu). Důležitá je práce ramen, 
držet je rovně a vznešeně, žádné zbrklé
pohyby. Ladnost a nenápadnost na vás 
upozorní víc a v dobrém. 

Jak chodit ladně a elegantně
na podpatcích? 

Tým švédských sexuologů přišel dokonce 
s tvrzením, že podle chůze lze poznat ženu 
orgastickou vaginálně (houpání v bocích) 
a ženu orgastickou klitorálně (spíše vzpřímená
chůze). No ale to je trochu jiné téma.



Myslím, že žena úrovni prostě svým 
majestátem nevybízí k podobným spekulacím. 

Absolutní faux pas jsou vysoké podpatky 
v kombinaci s vysokou platformou. Stilleto
lodičky ano, elegance ala Christian Louboutin
je vítaná i ve vysoké společnosti.
Meghan Markle je nosila, je malá, stejně jako 
bývalá první dáma USA Melania Trump, která
je nosila, i když je vysoká. Obecně se ale 
doporučuje spíše nižší a střední podpatek. Je 
nenápadný a lépe se v takových botách chodí. 

Asi nejtradičnější je podání ruky. Ruku 
podáváme v pravem úhlu, suchou, teplou, 
čistou. Přiměřený stisk (v jedné anketě byly 
český ženy 40+ diagnostikovány jako největší 
drtiči kostí na světě; leklá ryba také není 
dobrá).

V business kontaktu, třeseme 3x, 
ve společenském stačí 2x, nebo jen stisk. 
Nikdy nepřekrývejte ruce ve stisku svou levou 
rukou přes ně. Je to vnímáno jako dominantní, 
až agresivní. Chůze ze schodů 

Nezarývejte ruku do zábradlí, místo to se 
ladně dotýkejte jen dlaní. Jděte pomalu, 
ramena stažená dozadu, aby se vám nezatočila 
hlava, dívejte se jen na konec schodiště. 
Neposkakujte, nedupejte, necupitejte 
infantilně, našlapujte zlehka. Pokud máte 
doprovod, jde vždy o dva schody před vámi, 
aby vás v případě pádu zachytil. 

Jste na odpolední garden party, kde se 
servíruje čaj? To je opravdový oříšek, zvláště, 
když si šálek i podšálek musíte držet. V levé
ruce - na dlani- se drží podšálek, pravou 
zvedáte šálek (jste-li pravák). Ouškem nikdy 
neprovlékejte prst, zapřete jej o prostředníček. 
Prsteníček a malíček pokrčte do dlaně. 
Zvednutý malíček je pochopitelně  projevem 
buranství. 
Pro úplné zvládnutí etikety si to doma 
vyzkoušejte s knihou na hlavě, na které máte 
jablko. Pokud se zvládnete napít, nepobryndat, 
udržet jablko na hlavě, oční kontakt 
s protějškem a vrátit šálek na podšálek, jste 
královnou čaje o páté. 
Pokud sladíte nebo si dáváte mléko, míchejte
neslyšně, a poté lžičku odložte. Nikdy nepijte 
se lžičkou v šálku a také lžičku neolizujte.  

Jak držet šálek čaje. 

Pozdrav

Ve společnosti se zásadně jedná o polibek 
vzdušný, nikoli fyzický. 
Ve všech kulturách se vždy začíná pravou 
tváří. V USA je tradiční 1 vzdušný polibek, 
v UK obvykle 2, v Beneluxu a Francii 3 
a v Paříži dokonce 4. Pokud nevíte, 
sledujte.

Polibek

Asi vás překvapí, že dáma kabelku nenosí 
přes rameno ani ji nedrtíme v podpaží. 
Kabelka pro společenskou událost není 
kabela, kam se vám vejde notebook 

Kabelka



Hlavně nezapomínejte, že randění 
nemá být stres, ale především 

zábava a příjemně strávený čas. 
Navzdory věku.



Některé typy aut nám opravdu neusnadňují 
vystoupit jako dáma. Opět platí, neukázat
při vystupování nic, co nemá být vidět. Nohy 
u sebe, to znamená, dotýkají se kolena 
i kotníky. Jediný způsob jak vystoupit z velmi 
nízkých vozů nebo i SUV, je !natočit 
a vyklopit”. Otočit celý trup a vyndat obě nohy 
najednou. Sedněte si co nejvíc na krajíček, a co 
nejblíže ke dveřím.

U aut se schůdky držte nohy u sebe, při 
vystupování našlapujte ze strany. Kabelku 
nechte na sedadle a vezměte si ji, až budete 
nohama z auta.

Pro mě asi nejúžasnější společenskou událostí 
jsou dostihy. I když se to u nás až tak 
neprožívá, je to příležitost se “blýsknout”. 
Alespoň úplný základ: žádná “špagetová” 
ramínka ani výstřih “halter” (ke krku, ale 
vykrojená ramena) a už vůbec ne šaty 
bez ramínek. Šaty mohou hýřit bláznivými 
barvami i vzory a důvtipem. Například šaty 
s dlouhým rukávem, ale volnými zády, už 
vám nikdo vytknout nemůže. Hlavně se zde 
ale hraje o klobouky. Výrazné, originální 
nápadité. Nejmenší “povolená” velikost je 10 
cm v průměru. U nás vám čelenka s peřím 
projde, ale v Royal Ascot ne. Bonbonky, 
lodičky, fascinátory, slamáky, “Church
derby” nebo koktejlové klobouky a 
kloboučky, hučky, síťky.

Vůně má podtrhnout eleganci, ale ji nepřebít. 
Sociální události nejsou rande, takže volte 
jemnou, decentní spíše lehkou svěží vůni. 
Ideální je, když je kolem vás žádán svěžesti 
a čerstvosti. 

Ruce samozřejmě upravené, ale zase méně je 
více. Když se podíváte na ruce prvních dam, 
členek královských rodin nebo vysokých 
političek, obvykle mají nehty v přírodní barvě, 
jemně růžové nebo tělové. 

Francouzská manikúra s výrazným bílým 
okrajem není vhodná. Pokud se jedná o večerní 
setkání, červenou klasikou také nic nezkazíte. 
Extrémně dlouhé nehty jsou zapovězené.  
Ideální jsou jsou krátké pěstěné nehty. 

Sluneční brýle na očích i ve vlasech jsou 
na společenských akcích projevem neúcty. 

Vůně a manikúra

Jak vystoupit z auta

Když jste pozvané 
na dostihy

a nákup. Zvolte malou decentní kabelku 
nebo psaníčko. 
Kabelku držte buď oběma rukama před 
sebou, tak, že jsou vám vidět všechny prsty 
(kromě palců) a směřují dolů, nebo stejně 
ale levou rukou, aby práva ruka byla volná
pro vítání a interakci

Sluneční brýle 

Mít styl i mimo 
Casual oblečení, klasika, která se nikdy 
neomrzí. Pokud na to máte postavu: 
investujte do 7/8  cigaretových kalhot, 



Asi největší devizou Vašeho stylu je chování. 
Pak můžete mít na sobě i pytel od brambor. 
Buďte milá, laskavá, zdvořilá. Když nevíte co 
a jak, jednoduše prokazuje všem účtu. Pusťte
je jako první, dejte jim kompliment. Pokud

v kombinaci s lodičkami nebo balerínkami
vypadají vždy skvěle. K tomu kvalitní 
kašmírový svetr, klidně i výrazné barvy 
a náušnice ve stylu Jackie Kennedy. 

Další klasika, která nezestárne: pouzdrové 
šaty nebo sněhobílá košile s bílými 
knoflíčky, rukávy s manžetami a úzká sukně 
ke kolenům, lodičky nebo !flats”, střevíčky 
bez podpatku. 

Pokud jste plnoštíhlá nebo máte plnější 
poprsí, vždycky vypadají dobře zavinovací 
šaty ve stylu Diane von Füstenberg
s drobným vzorkem.

Určitě nic nezkazíte trojřadým perlovým 
náhrdelníkem (Jak říkala Jackie Kennedy, 
perly se hodí ke všemu) nebo i klidně okázale 
dlouhé! ovesized” perly jako nosila Coco
Chanel.

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.

Co se týká šperků, platí zde stejné pravidlo 
jako u barev: maximálně 3! 
Dalším pravidlem, jak nikdy nic nezkazit: 
zakrytá ramena, žádné žabky, žádné šortky. 

A ještě něco navíc někdo pochválí vás, poděkujte. Řekněte, že je to 
milé. Základní zdvořilost a vřelost je nadřazená
znalosti etikety a dostanete se s ní dál.

https://simonabarbry.com/






Letní hrátky 
s designem

Stověžatá Praha, romantický Český Krumlov a rakouský 
Schladming, trochu nesourodá trojice, že? Co mohou mít ale 
společného? Možná budete překvapeni, jedná se o designové 

boutique hotely. Ještě jste se s podobným typem hotelu nesetkali 
a nevíte, zda by splnil vaše očekávání?



O tom, že pražské hotely neslouží pouze 
zámožným cizincům a masám turistů vás lehce 

přesvědčí designový hotel Pytloun. Jeho 
moderní pokoje s výhledem na Václavské 
náměstí, vybavené špičkovou technologií, 

poskytují jak zázemí při obchodních cestách, tak 
i radost všem milovníkům designu. 

Boutique hotel je pravým opakem velkých neosobních hotelových komplexů. Důraz je kladen 
na osobní přístup ke klientům a jejich potřebám. A velkou roli hraje také zařízení hotelu, citlivě 

zařízený interiér laděný do příslušného stylu doslova oslní. Při volbě doplňků je brán ohled 
na každý detail, aby celkový dojem z každé místnosti byl dokonalý. Již na první pohled je 
patrné, že zařízení interiérů navrhli odborníci na slovo vzatí. Oproti velkým uniformním 

hotelům najdete v boutique hotelu pouze několik málo pokojů nebo apartmánů. Pokoje jsou 
prostorné a zařízené stylově, ale zároveň útulně. Součástí bývá příjemná restaurace v objektu. 

Některé boutique hotely nabízí i další služby v podobě wellness. Portál Amazing Places pro vás 
připravil několik tipů, kde budete obklopeni designem, příjemnou rodinnou atmosférou 

a bezchybným servisem. A to ať už vyrazíte za poznáním či sportem.

S moderními 
technologiemi 
na každém kroku

Pytloun Boutique Hotel Prague

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/pytloun-boutique-hotel-prague-293


Pytloun Boutique Hotel Prague je první ze sítě 
libereckých hotelů Pytloun, otevřený v centru Prahy. 
Nabízí ubytování v designovém prostředí, vybavené 
moderními technologiemi. Ve druhém patře se 
nachází vkusně řešený lobby bar s restaurací, který 
současně funguje 24 hodin denně jako hotelová 
recepce. Vše je tu tedy na jednom místě, ať už se 
chcete ubytovat, dát si odpolední kávu nebo večerní 
koktejl na baru. 

Hotelová restaurace nabízí moderní 
zážitkovou gastronomii 
netradičním způsobem ve formě 
tapas. Ochutnejte pokrmy české 
i mezinárodní kuchyně, a poté si 
můžete vyrazit na večerní 
romantickou procházku 
historickými uličkami Prahy. 

TIP:

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/pytloun-boutique-hotel-prague-293


Všechny pokoje jsou světlé a elegantně zařízené 
v tónech šedé barvy, disponují klimatizací 
a prosklenou koupelnou, ve které stojí za zmínku 
vířivá vana nebo automatická toaleta. Případné 
soukromí poskytnou zatahovatelné závěsy, jak 
jinak než na dálkové ovládání.



Kouzelná krumlovská 
romantika

Monastery Garden

Objevte místo, které vás 
od první do poslední 
vteřiny nechá v úžasu. 
Místo, kde skříně neslouží 
k ukládání oblečení, ale 
jako tajné vchody. Kde se 
za obrazem neskrývá 
pouze zeď a kde kromě 
květin vládne přátelská 
atmosféra vytvořená 
majitelkou Kamilou. Ta 
se o vás osobně postará 
od rána do večera.

Recepci v Monastery Garden 
v Českém Krumlově
nehledejte, vstoupíte přímo 
do krásného bistra, kde voní 
čerstvý koláč, na pultu stojí 
skvělé červené víno, a to bílé 
se chladí ve vinotéce, která je 
vám společně s dalšími nápoji 
volně k dispozici, stačí nechat 
vzkaz, kolik skleniček jste 
vypili. Hosté usedají společně 
k velkému stolu jako staří 
přátelé. 

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/monastery-garden-353
https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/monastery-garden-353


Sem se vyplatí vracet. Jedině tak 
poznáte originální kouzlo 
každého pokoje hotelu, který se 
pyšní oceněním od Amazing
Places jako vítěz v kategorii 
Boutigue hotel 2021. Úžasné 
a nečekané věci najdete 
v každém pokoji společně 
s malovanými květinovými 
tapetami a obrazy rostlin 
od zdejšího výtvarníka, jemuž 
byla inspirací sousední klášterní 
zahrada. Pro milovníky historie, 
tajemna a fantazie je určen pokoj 
s naprostou raritou – původní 
středověkou studnou, kterou 
majitelé zachovali a nechali 
krásně nasvítit. 

Budete bydlet jen pár kroků 
od krumlovského zámku, 
přivstaňte si a projděte se 
centrem, dokud není ještě 
přeplněné. A na zámku 
neopomeňte krásný výhled 
na celé město.

TIP:



Milujete hory a máte vášeň pro design? Baví vás opravdu dobré jídlo a oceníte 
kvalitní víno? Tak to jste na správném místě! Tento butikový hotel 
ve Schladming-Rohrmoosu vás rozhodně nezklame už jen pro jeho neobvyklý 
název ARX - latinsky „vrchol“. V srdci lyžařského světa v regionu 
Schladming-Dachstein se nachází jedinečný hotel ARX, který si zamiluje 
každý, kdo umí ocenit design, vřelé pohostinství, hory a horská panoramata. 
Zde je skutečný ráj všech sportovních nadšenců. 

Za zážitky až na vrchol

ARX Boutiquehotel

https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/arx-boutiquehotel-451
https://www.amazingplaces.cz/cs/kouzelna-mista/arx-boutiquehotel-451


Stylové pokoje a apartmá 
si vás získají svou 

elegancí. Jsou vybaveny 
kvalitním nábytkem 

a v místních postelích 
Tempur se vám bude spát 

jako v bavlnce. Každý 
pokoj má svou koupelnu 

s připraveným župánkem, 
abyste se mohli vydat 

relaxovat do sice malého, 
ale útulného wellness se 

saunou, parní lázní 
a infrasaunou. A počkejte 
si na místní gastronomii! 
Úchvatný výhled odsud 

na Dachstein pak stojí 
také za čtyři hvězdy. 

Přinejmenším.

Nemusíte se bát, že byste se v 
teplých měsících nudili. Ba 

naopak! Ve vznešených výšinách 
na vás čeká nespočet turistických 

stezek, ferrat a tras pro horská 
kola. Golfové hřiště Dachstein-

Tauern je vzdáleno 3 km.

TIP:





Zamrazte zásoby
letních bylinek



Naučit se zmrazovat čerstvé bylinky je skvělý způsob, jak zajistit, aby vaše letní 
bylinky mohly být použity k oživení pokrmů uprostřed zimy. Máte-li na svém dvoře 

vysazenou (nebo plánovanou) bylinkovou zahrádku, je pravděpodobné, že je zde 
spousta voňavého rozmarýnu, tymiánu, kopru a další jedlé zeleniny, kterou můžete 

přidat do všech druhů receptů. Když je té rychle rostoucí bazalky rašící příliš mnoho 
a už vás nebaví dělat pesto, zamrazte ji. Postupujte podle našich jednoduchých tipů 

pro zmrazení čerstvých bylinek, abyste nemusely plýtvat žádným z těchto darů přírody.

Jak zmrazovat bylinky

Pažitku a citronovou trávu 
nasekejte, než je zmrazíte. Tyto 
bylinky jsou tenké a zmrznou 
během několika minut.

1. Z bylinek odstraňte silné stonky

Většina druhů bylinek má tuhé stonky, které 
rozhodně nechcete nasekat a zmrazit. 
Nejprve listy otrhejte ze stonků, než je 
nasekáte (petržel je výjimka – klidně 
přidejte jemné tenké stonky petržele, které 
jsou nejblíže listům).

2. Bylinky nasekejte nadrobno

Nakrájení bylinek z nich udělá hrubou, 
téměř pastu, kterou lze lépe používat, když 
je zmrazená. Pro malé množství bylinek 
stačí použít nůž. Pokud máte velké množství 
bylinek, můžete je hodit do kuchyňského 
robotu a nasekat najemno. Pokud používáte 
kuchyňský robot, přidejte 2 polévkové lžíce 
rostlinného oleje neutrální chuti nebo 
olivového oleje – olej pomůže zachovat 
chuť bylinek při zmrazování a zmrazený 
olej roztaje rychleji než čistá voda.

TIP:



3. Vložte své bylinky do tácku na led 
nebo mrazícího sáčku se zipem

Vyberte si: Bylinky můžete buď zmrazit 
v tácku na led, nebo je uložit naplocho 

v mrazicím sáčku, čímž vytvoříte tenkou 
„cihlu“ bylinek, ze které můžete lámat 
části, kdykoli budete chtít.

Jednoduše zamrazte své oblíbené bylinky ve třech 
nádobkách. Když je čas vařit, vložte nádobku 
s bylinkovou náplní do mlýnku a začněte otáčet 
rukojetí. Dvě kulaté čepele, ostré jako břitva, 
bylinky jemně nasekají a stírací čepel zajistí 
rovnoměrný objem.

Cena:  799 Kč VÍCE INFORMACÍ

Bylinky, které se dobře mrazí

Pokud máte zahradu plnou bylinek, ale 
nevíte, která bude nejlépe mrazit, zde jsou 
některé, kterým se v mrazáku obzvlášť daří.

Bazalka
Brutnák lékařský
Pažitka
Kopr (lépe zmrazený než sušený)
Citronová tráva
Máta
Oregano
Šalvěj
Pikantní (zimní i letní)
Šťovík (lépe zmrazený než sušený)
Sladký drůbež
Estragon
Tymián

Pro uchování v oleji se více hodí  bylinky 
s tenčími, křehčími listy – tady vsaďte 
na bazalku nebo koriandr – je nejlepší je 
nakrájet a zmrazit v oleji. 
Robustnější bylinky, ty se silnějšími listy 
a větvičkovitými stonky jako je rozmarýn 
a oregano je dobré zmrazit celé.

Před zmrazením bylinky velmi dobře 
osušte. Nejlépe odsátím přebytečné vody 
papírovými utěrkami nebo je můžete nechat 
chvíli sušit v sítku.
Projděte svou zahradu nebo víkendové 
tržiště a zamrazte si celou škálu různých 
druhů.. Během pár letních týdnů se budete 
ve svém mrazáku chlubit rozsáhlou sbírkou 
bylinek, které čekají na přidání do polévek, 
omáček nebo dušeného masa.

https://www.koreni-koruna.cz/cole-mason-mlynek-na-mrazene-bylinky-sada-p2528?gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzYpuaRkfRJfe6nlI65h_HlZefDjjp-zhLVJvTJgRHDq28aHzcX_1jhoCGBoQAvD_BwE


Letní posezení 
u zahradního 

krbu

Uspořádání uzavřeného posezení kolem 
venkovního krbu je osvědčený způsob, jak 
vytvořit útulné místo ve vaší zahradě. Kromě 
tepla přináší krb příjemné večerní osvětlení 
a lze je použít pro sezónní pochoutky, které 
jinde nepřipravíte.
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Ohniště jsou velmi oblíbenou 
volbou pro letní terasy. 
Vyžadují více údržby, 

protože musíte zajistit dřevo, 
pak se neustále starat o oheň, 
abyste ho udrželi v chodu, a 

poté ohniště vyčistit. I přesto 
jsou však velkým favoritem 
pro ty, kteří milují nostalgii 

a atmosféru posezení 
u skutečného ohně.

Inspirujte se a vytvořte si venkovní 
obývací pokoj. Přidejte útulný 

venkovní nábytek. Můžete tak využívat 
vaši zahradu déle a také vytvořit skvělé 

místo pro setkávání.

Pokud potřebujete vytvořit stín, 
jednoduchá dřevěná pergola vám ho 
v létě poskytne. 

Případně vyhledejte chytrý střešní 
systém s lamelami, které lze otevřít 
a zavřít, aby tlumily světlo, nebo úplně 
zavřít, aby vás chránily před horkým 
sluncem



Žádná terasa není úplná bez prostoru 
pro gril, takže pokud plánujete 
venkovní krb, proč jej rovnou 
nezkombinovat s venkovním grilem? 
S vestavěným posezením, prostorem 
pro uložení dřeva a osvětlením 
prostoru má vše, co od něj můžete 
potřebovat.

Pro dokonalé venkovní 
pohodlí jsou velká křesla 

umístěná vedle krbu ideálním 
místem, kde si můžete 
odpočinout a relaxovat 

pod širým nebem.



Útulný koutek s designovým ohništěm je ideálním 
místem, kde si po dlouhém dni můžete vychutnat 
drink. Tato cementová stolní deska má klasické 

ohniště na dřevo – ale pokud se nechcete zabývat 
neustálým přikládáním a následným čištěním, 

můžete jej vybavit plynovým hořákem.



Pokud je váš dům 
postaven 
v moderním stylu, 
pak i ohniště 
na terase může být 
v tomto duchu. 
Jednoduché a čisté  
linie krbu i místa 
k posezení ještě 
více umocňuje 
podsvícená dřevěná 
lavice.

Extra moderní designové 
ohniště nezůstane bez 

povšimnutí. Skvěle 
koresponduje s industriální 

ctěnou opaztřenou
jednoduchými chrliči vody. Při 

posezení u ohně vámtak nebude 
horko ani v nejparnějším létě.

Pokud 
zakomponujete 
do okolní zeleně 
další světla, vaše 
terasa se promění 
v magicky 
příjemné místo, 
kam se budete 
celou sezónu rádi 
vracet.



Jste-li milovnicí spíše tradičního opékání buřtů 
a  trampských písniček, pak můžete vybavit 
terasu opravdu rustikálně. K jednoduchému 
ohništi přidejte pár rovně uříznutých špalků 

na sezení a party může začít.

Zdroj: outdoorcra,smen.com

Zajímavý prvek z kamene, který 
plní funkci ohniště, ale zároveň 

je zajímavým uměleckým 
doplňkem zahrady.







v příštím čísle

Make-up pro šedovlásky

Nejlepší psí kamarádi, 
když je vám 50+

Nebojte se cestování 
SINGLE

Nejlepší knihy na dovolenou 
k moři i na chalupu

Nápady na jednoduché 
a chutné svačinky na výlety 
a pikniky

Trápíte se tím, že jste momentálně 
bez partnera a bojíte se cestovat 
sama? Poradíme vám, jak si cestování 
single užít.

srpen 2022

Srpnové číslo 
2022 vychází
31.7.2022 



Užijte si nádherný a inspirativní
začátek prázdnin!


