Maminčin
JARO 2019

7

tipů

NA DĚTSKÉ

PELÍŠKY

Speciál

SVÁT

K

v kucYh JARA
yni

Velikonoce

MARIE

Kreativní zdobení
vajíček pro děti
i rodiče

DOLEŽALOVÁ
Jeden kopeček šmoulový

MAGAZÍN PLNÝ INSPIRACE, TIPŮ A NÁPADŮ, KTERÝ POTĚŠÍ VŠECHNY KREATIVNÍ MAMINKY

MONTESSORI
KURZY
„V každém dítě je skryt obětavý a neúnavný učitel, který dokáže kohokoliv
a kdekoliv na světě dovést ke kýženému výsledku. Tento učitel nejlépe uplatní
své schopnos a pomůže dítě k rozvoji jeho celistvého potenciálu
v prostředí plném respektu a úcty.“ (Marie Montessori)
V naší mateřské školce a rodinném centru tyto slova, společně s vámi
rodiči, převádíme do reality. Přijďte se svým dítětem na kurz pro rodiče
s dětmi, nebo sami na seminář a pozvěte montessori do svých životů.
Těšíme se na Vás.

www.mandala-montessori.cz

0377_MF_Puntik_inz_Montessori_1-1.indd 1

17.3.19 22:47

INZ. ▲ A191001787

EDITORIAL

V PELÍŠCÍCH

FOTO: Kateřina Fialová

spolu

CO SE DĚLO PŘI FOCENÍ
VPRAVO Mikulášovy oblíbené hračky – šroubovák
a metr. DOLE Holčičky při
čtení Puntíku.

DOLE Nejmladší účastník focení byl opečováván a hýčkán
malými i velkými ženami.

Miluji výhled z okna své kuchyně v každé roční době. Na jaře
je ale úplně nejhezčí. Nejdříve rozkvete veliký keř zlatého deště,
pak drobné kvítky na svahu a ovocné stromy. Nejraději mám proměnu starého vrásčitého kmene meruňky, co bez listí vypadá jako
shrbená postava skřítka. Ve chvíli, kdy rozkvete růžovými květy, je
už jaro v plném proudu, bzučí včely, ptáci začínají stavět hnízda
a zrzavé veverky skáčou nějak veseleji. Dokázala bych se na ten
zvířecí mumraj dívat hodiny, ale moji kluci mě většinou nenechají
vychutnat si nic déle než pár minut. Jinak to nebylo ani na focení
do jarního čísla, které se mnou absolvoval mladší syn Mikuláš.
Holčičky si způsobně četly v Puntíku a spořádaně pózovaly, zatímco Mikuláš našel bedýnku s nářadím a nabízených hraček si už
ani nevšiml. Vyfotit jej byl stejně těžký úkol jako fotit prchajícího zajíce a jediné, co jej na chvíli usadilo na pohovku, bylo lízátko. Jaro
jsou pro něj zábavné louže, do kterých může skočit, hlína za nehty a písek v botách. Pro mne je jaro spojené s úklidem v sobě
i v domácnosti. Zbavování se všeho nepotřebného. O takovém
inspirativním úklidu psala do Maminčina Puntíku redaktorka Bára
Pečová, která hned poté, co provětrala svůj šatník, načerpala jarní
inspiraci a objevila pro vás stylové balonové sukně. Redaktorka
Katka Fialová připravila netradiční velikonoční dekorace a Bára
Vojtová „upekla“ Velikonoční speciál plný chutí.
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HEDVÁBNÝ KRÉM
Dvojice krémů na noc a den si mne získala příjemnou texturou,
která s pletí dokonale splyne. Jemná, nevtíravá vůně a přírodní
složení s výtažky z pupenů nedráždí ani tu nejcitlivější pleť. Působí přímo uvnitř buněk a již po 72 hodinách přispívá k buněčné
obnově pokožky.

z přírody

KRÁSA

JARO NÁS MOTIVUJE K CELKOVÉ OČISTĚ, PROTO JSME
PRO VÁS PŘIPRAVILI TIPY NA PŘÍRODNÍ PÉČI O PLEŤ.

Bez mikroplastů

Mikroplasty se přidávají do kosmetiky s abrazivními vlastnostmi, protože umí odstranit nečistoty
z pokožky. V mléce Coconut Peeling od Nafigate
však byly umělé mikroplasty nahrazeny přírodním bakteriálním polymerem P3HB. Tyto bakterie,
které jsou součástí našeho ekosystému už miliony
let, umí biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat – je tedy 100% odbouratelný v přírodě.

24 HODIN HYDRATACE

tip

Kneipp Regenerační 24h pleťový krém mne překvapil a nadchl hned
po první aplikaci. Pro mou reaktivní a přecitlivělou pleť je většinou
těžké vybrat vhodný produkt. Příjemný pocit po aplikaci přetrval celý
den a po delším používání se zjemnily a vyhladily drobné vrásky, pleť
zůstala vypnutá a ztratily se i drobné šupinky, které mne občas trápí.
Krém pleť dlouhodobě hydratuje, aktivuje a podporuje regeneraci. Je
vhodný jako denní i noční krém. Chrání pleť před vnějšími škodlivými
vlivy. Hlavní účinnou složkou je extrakt z kontryhelu, jehož účinky jsou
podpořeny vitaminem E, přírodními oleji – mandlovým, jojobovým
a kokosovým, které poskytují ochranu buněk, hydratují a vážou vlhkost. Díky obsahu kombinovaných antioxidantů je pokožka chráněna
před stárnutím vlivem světla a volných radikálů. Krém skvěle doplňuje
intenzivní regenerační sérum, jemný oční krém a odličovací mléko,
které si poradí i s voděodolným make-upem. Všechny produkty mají
nálepku Natrue neboli True Friends of Natural and Organic Cosmetics, jež svým logem garantují vysokou kvalitu přírodních kosmetických produktů.
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ROZHOVOR

JEDEN KOPEČEK

šmoulový

DROBNOU RUSOVLÁSKU S KOMEDIÁLNÍM TALENTEM A VZTAHEM K PSANÍ ZNÁMOU
Z KULTOVNÍHO SITCOMU COMEBACK, BLOGU KAFE A CIGÁRKO A TANEČNÍ SOUTĚŽE STAR
DANCE TEĎ NEJVÍC ZAMĚSTNÁVÁ NEJHEZČÍ ŽENSKÁ ROLE…
Text: Kateřina Černá Foto: archiv Marie a Marka

Mám vás zažitou jako děvče se
zvláštním kouzlem, trošku intelektuálku, herečku, co v soukromí
nehraje. Změnilo vás mateřství?
Překvapilo mne, jaké je mít najednou
zodpovědnost za někoho jiného. Zpočátku to bylo těžké a zažila jsem takový malý psychický přerod. Teď se cítím
jako obyčejná maminka, ne herečka.
Naprosto jsem se do toho položila
a užívám si to.

mně se to v první chvíli zdálo moc tvrdé
a přiznám, že i divné.
Pak jsme ale byli na ultrazvuku a jak
jsme na ni tak koukali, říkala jsem si, že
naše dítě se může jmenovat Alfréda.
Dohodli jsme se ale, že počkáme, až
se narodí, a pojmenujeme ji podle toho,
jak bude vypadat. Dali jsme si na čas.
Když jsem pak holčičku poprvé uviděla,
bylo mi hned jasné, že se k ní to jméno
hodí.

Jak rychle plánujete návrat na jeviště?
Já teď moc neplánuji. Ráda bych byla
s Alfrédkou, dokud je malá. Mám sice
občas nějaké focení, dělám rozhovory,
ale zatím se mi vracet nechce. Teď bych
nedokázala pracovat naplno a nemám
ráda dělání věcí napůl. Možná by mě
k tomu přiměla nějaká srdcová nabídka,
ale teď si ani nedovedu představit, co
by to muselo být.

Jaké bylo Markovo sžívání s novou situací? Přece jen jste oba
umělci a měli jste naprosto jiný
režim.
Myslím, že to zvládl skvěle. Vždycky,
když jsem něco potřebovala, tak mi to
dokázal splnit, pomoct mi. Na některé věci jsme měli sice odlišné názory,
ale vyladili jsme se. Zpočátku jsem si
nedokázala říct o pomoc a myslela si,
že zvládnu všechno sama. Teď vím, že
je to nesmysl. Naučila jsem se o svých
pocitech mluvit.

Jméno vaší dcery musí vzbuzovat
emoce. Netušila jsem, že Alfréd
existuje i v ženské variantě…
Výběr jména jsme s Markem opravdu
hodně řešili. Pořídili jsme si za tím účelem knihu, kde jsou asi dva tisíce jmen.
Byli jsme úplně šílení, vypisovali si pořád výběry. Měli jsme několik variant.
Markovi se strašně líbila Alfréda, ale
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I když působíte velmi křehkým
a holčičím dojmem, je vidět, že
si dokážete poradit a nic vás
na dlouho nerozhází…
Jsem takový pozitivní typ. Snažím se být
vděčná za to dobré a na špatných věcech se nezasekávám.

Teď se cítím jako
obyčejná maminka, ne
herečka. Naprosto jsem
se do toho položila.

Marie
Doležalová
Herečka, spisovatelka,
partnerka Marka
Zelinky a hlavně
máma.
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Jsem taková ta alternativní maminka a líbí se
mi myšlenka kontaktního mateřství. Holčička
s námi spí i v posteli. Zaujala mne také kniha
Vím, co mi chutná.

Sleduji váš Instagram a moc mě
baví ten uvolněný styl, ke kterému
patří mimo jiné i vaše MINI. To
je auto, po kterém toužím. Jak se
v něm cítí Alfrédka?
Před tím, než se Alfréda narodila, jsem
měla takové legrační malé autíčko.
Chtěli jsme něco bezpečnějšího a s výběrem nám pomohli v BMW INVELTU.
Je spolehlivé, stylové, velké tak akorát
a naše mimi se v MINI cítí jako doma.
Dokonce už jsme absolvovali i cestovatelské výpravy po Čechách.

Začetla jsem se do vaší knihy
Jeden kopeček šmoulový. Cítíte
se teď víc jako spisovatelka, nebo
jako herečka?
Jako herečka. V tom jsem si jistá. Co se
týče psaní, to jsou moje soukromé a spíše reportážní věci, vyprávění vlastních
příběhů, kdy skrze osobní vzpomínky
můžu něco připomenout i svým vrstevníkům. Uvědomila jsem si, že moje dětství
už je vlastně retro. V psaní ale nejsem ještě tak daleko, abych stvořila vlastní postavy a rozehrála s nimi vymyšlený děj.

Pokud se malá zrovna neveze
v MINI, tak ji vy nebo partner nosíte, často chodíte na procházky…
Jsem taková ta alternativní maminka
a líbí se mi myšlenka kontaktního mateřství. Holčička s námi spí i v posteli.

Každý fejeton ve vaší nové knize
je jiný, ale všechny jsou o tom
samém. O tom, že rodina je to
nejdůležitější…
Ano, v průběhu let se sice mění kulisy,
ale to zásadní zůstává.

V čem ještě razíte jinou cestu, než
bývá obvyklé?
Zaujala mne například kniha Vím, co
mi chutná. Píše se v ní o metodě, díky
níž si miminko samo vybírá z čerstvých
surovin, které mu nabízíte a je tak otevřenější k novým chutím. Nejdeme tedy
cestou klasických příkrmů a kašiček.

Jak reagovali na knihu vaši rodiče?
Kniha se jim samozřejmě líbí, i když oba
přiznávají, že je ty vzpomínky velice dojímají.

učím tím, že jí budu něco vštěpovat, to
je podle mě naivní. Věřím tomu, že děti
se nejvíc naučí opakováním toho, co
dělají rodiče.
Jak moc je pro vás důležité přátelství?
Musím se přiznat, že během těhotenství
mi došlo, že bych měla své přátelské
vztahy víc pěstovat. V tomhle je mi velkým vzorem Marek, který má se svými
kamarády pevné vazby a neustále je
udržuje. Se svými dvěma nejlepšími kamarády si dokonce pravidelně volá. Já
jsem se naučila v patnácti letech, když
jsem přišla do Prahy, fungovat víc jako
sólistka, neříkám, že nemám žádné kamarádky, ale začala mi chybět pevnější
pouta.
Co vás nejvíce baví na herectví?
Baví mě, že se můžu stát jiným člověkem a nutí mne to v sobě hledat nové
vlastnosti.

Jak to vypadá v praxi?
Zatím si Alfrédka s jídlem spíš hraje
a zkoumá je.

Kdo vám je z celé rodiny naturelem nejblíže?
Nejblíže mi byla moje babička z tátovy
strany. Byla to taková hipísačka a buddhistka. Měla vždycky pokydanou zástěru a vydržela poslouchat mé improvizace třeba celé odpoledne.

A co máte ráda na psaní?
Na psaní mě zase baví ta úplná protiváha. To, že musím vyjádřit co nejpřesněji a nejupřímněji, co mám v sobě,
a teprve pak to moje psaní funguje. To
už mám vyzkoušené. Taky mě baví, že
jsem daleko víc sama sebou v psaném
projevu, což je zvláštní.

A změnil se nějak i váš jídelníček?
Ano, nějak přirozeně cítím, že když dítěti
nabízím zeleninu, tak by asi nebylo dobré jíst hamburgry a hranolky. Jen Marek
je sice někdy překvapený, kolik zeleninových jídel v poslední době vařím. . .

Co byste ráda naučila svou dceru?
To ještě nevím. Postupuju krok za krokem. Abych ji naučila žít šťastný život,
snažím se mít pořádek v tom svém a uvědomovat si kvůli ní, které věci mi berou
energii a proč. Myslet si, že ji něco na-

Moc mě baví vás s Markem sledovat jako pár. Seznámili jste se při
tanci. Bylo to tak romantické, jak
to vypadá?
No vlastně ano, byl to úplný hříšný tanec.
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Nemyslím si, že je správně, aby se od nás žen
očekávalo, že do půlroku po porodu budeme
ve formě. Aby se od nás očekávalo, že budeme
cvičit, držet diety jenom proto, že chceme
vypadat, jako bychom nikdy nerodily.

Jak jdou dohromady vaše profese?
Krásně se to doplňuje. Marek totiž není
tanečník, jak si někteří lidé myslí, už
hodně let netančí profesionálně a věnuje se spíše pohybovému divadlu a taky
herectví. Naše profese se hodně prolínají a nejradši tvoříme spolu. Naším
snem je udělat v budoucnu zase něco
společně, například představení, protože společná tvorba je to, u čeho jsme
se seznámili.
Čím vás Marek spolehlivě rozčílí?
Je pravda, že když už tvoříme, lítají
talíře a vázy, to mě dokáže opravdu
strašně rychle vytočit a já jeho. Každého, kdo u toho byl, to hrozně vyděsilo,
ale máme prostě takový tvůrčí proces.
I když se to už snažíme zlepšovat, tak
si stejně myslím, že kdybychom teď začali dělat společné představení, byli bychom zase u tý Itálie.
Hodně rychle jste se po porodu
vrátila k původní váze, viděla
jsem vás na Instagramu v šatech
ze Star Dance…
Abych to upřesnila, na své původní váze
ještě nejsem, stále mi zbývá pět kilo. Inspirací jsou mi v tomhle všechny ženy,
které na své tělo nespěchají a jdou
svým vlastním tempem, protože já jsem
si během těhotenství a porodu uvědomila, jak je tělo úžasné, a i když to zní
jako klišé, je nespravedlivé od nás žen,
jak se k tomu svému tělu chováme. Pořád nějaké diety, kritika, nespokojenost.
Takže já se sice vejdu do šatů, ale zapříčinila jsem si to jen tím, že ještě kojím
a že nosím Alfrédku v šátku, čili za den
nachodím poměrně hodně kilometrů.
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V poslední době je na ženy vyvíjen tlak, aby za každých okolností
vypadaly skvěle, a moc to naší
psychice neprospívá.
Nemyslím si, že je správně, aby se
od nás žen očekávalo, že do půlroku
po porodu budeme ve formě. Aby se
od nás očekávalo, že budeme cvičit,
držet diety jenom proto, že chceme vypadat, jako bychom nikdy nerodily. Myslím, že bychom právě měly oslavovat,
že jsme rodily, a že by nám společnost
měla dodávat odvahu postupovat vlastním tempem a vrátit se do formy v klidu.
Líbí se mi, jak na Instagramu povzbuzujete svými názory ostatní
ženy a jste příkladem toho, jak
být přirozená a sledovat své
pocity, svou intuici. Myslím, že to
ve spojení s tím, jak jste vtipná,
docela pomáhá.
Já jsem sama sobě naprosto zakázala
se nervovat a vracet se do formy kvůli
někomu jinému než kvůli sobě, a právě
proto jsem tak strašně nadšená, že to
tělo se vrací na původní váhu i přesto, že
jsem je nijak nenutila a byla jsem jenom
přirozeně aktivní jako maminka, ne jako
herečka, která chce nějak vypadat. ✹

Marie Doležalová

Herečka a spisovatelka. Psala blog Kafe a cigárko, který
získal v roce 2015 cenu Magnesia Litera, vyšel také
knižně a herečka jej načetla i jako audioknihu. V témže
roce vyhrála s Markem Zelinkou taneční soutěž StarDance. Nedávno vyšla její kniha vzpomínek na dětství Jeden
kopeček šmoulový. S partnerem Markem Zelinkou má
dceru Alfrédu.

KNIHA Každá rodina má své příběhy a tohle jsou zápisky té mojí.
Jsou to vzpomínky, nad kterými
se usmívám a jenom sem tam se
nostalgicky dojmu.
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DOTEK JE

řeč lásky
KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST MILUJE DOTEKY
A BLÍZKOST. PROČ TOMU TAK JE? JAKO
MIMINKA JSME TO ZAŽÍVALI, KDYŽ NÁS
MAMINKA OBJÍMALA, KOJILA A KONEJŠILA
V NÁRUČÍ. A TAKÉ PEČOVALA O NAŠI POKOŽKU.
Text: Barbora Pečová Foto: archiv firmy

Dotek je komunikace, kterou miminka vnímají už před narozením. Po porodu je to
kromě hlasu rodičů zaručený uklidňující
lék pro zvládání nových, neznámých situací. „Když se miminko narodí, dotyky
a hlas ho hodně ukonejší, dává mu to pocit ochrany a jistoty. Navíc je to velmi příjemné. Pro vzájemnou vazbu s maminkou
(ale i tatínkem) je to velmi důležité pouto,“
dodává Eva Kopasová, autorka knih Hlazení malého Andílka a Motýlí masáže.
Jak moc je důležitý tělesný kontakt s dítětem, vědí i v české firmě Melitrade, která
u nás už přes deset let vyrábí pod značkou Linteo Baby vše potřebné pro maminky s malými dětmi. Jejich cíl je od té doby
pořád stejný – poskytnout kvalitní péči
v souladu s přírodou, proto se inspirují
skutečnými maminkami.

Voňte stejně jako miminko
Smyslem a poselstvím Linteo Baby je postarat se o pokožku miminka stejně, jako
to s láskou umí jenom maminka. Aby se
miminko cítilo v bezpečí, obsahuje řada
Linteo Baby jedinečnou recepturu sjed-
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nocující unikátní vůni miminka a maminky.
Navozuje se tak pocit klidu a posiluje se
tím přirozeně jejich vzájemný vztah. Díky
pečlivě zvolenému složení je dětská kosmetika Linteo Baby v souladu s jemnou
pokožkou miminka i citlivou mateřskou
pokožkou maminky. Protože se k výrobě
používají výhradně přírodní složky (rostlinné oleje a bylinné výtažky v biokvalitě),
jsou všechny tyto výrobky vhodné nejen
pro miminka, ale i pro těhulky a maminky po porodu. Složení plně respektuje
vlastní tvorbu ochrany dětské pokožky.
Aktivně nezasahují při její tvorbě a obnově, ale pouze přirozenou cestou vyživují,
hydratují a regenerují pokožku. Protože
zároveň zvyšují odolnost a obranyschopnost vůči vnějším vlivům, napomáhají snižovat riziko podráždění.
Veškeré produkty (kosmetika, hygienické
pomůcky) firma vyrábí v České republice
nedaleko Lanškrouna. Kdo rád podporuje české výrobky, rozhodně se mu nabízí
široký výběr. Značka chce být maximálně
otevřená vůči svým zákaznicím, proto netají, co se v jejích výrobcích ukrývá. Úpl-

né složení kosmetiky naleznete na všech
produktech i on-line na webových stránkách tak, abyste přesně věděli, jakou kosmetiku pro své děti kupujete.
Design i lahvička byly navrženy tak,
aby společně vyzařovaly důvěryhodný, láskyplný a zároveň pozitivní dojem.
Každý výrobek zdobí pokaždé jiné
zvířátko, avšak vždy je to mládě vedle
své maminky. Díky veselým, energickým
barvám a motivům blízkosti tak obrázky
nejsou pouhou ilustrací, ale ukazují lásku
matky k dítěti, hravost, štěstí, ale i ochranu
miminka, které ke spokojenosti potřebuje
náruč své maminky. Dopřejte svým dětem
něžné pohlazení. ✹

NOVÁ ŘADA dětské kosmetiky Linteo se
inspirovala životem – tématem blízkosti a rodičovské ochrany.

TÉMA

HEDLINE

Velikonoce

MILUJEME

ČTYŘI DNY VOLNA. CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT?
V REGIONECH ŠMIGRUST, POMLÁZKU ČI
OBLÉVAČKU. S NÁMI ZJISTÍTE, JAK SE NA SVÁTKY
JARA S DĚTMI NACHYSTAT.

3

TRADICE

a Ostara

VESNA

VELIKONOCE SLOVANÉ OZNAČOVALI TAKÉ ZA ČERVENÉ SVÁTKY,
OSLAVOVALY JARNÍ ROVNODENNOST A TAKÉ BOHYNI VESNU. PROČ SE
TĚMTO SVÁTKŮM TAK ŘÍKALO? A KDO BYLA VESNA?
Text: Barbora Pečová

Velikonoce (veliké noce) se slaví v období jarní rovnodennosti, přesněji v první
neděli po prvním úplňku po 21. březnu.
V pohanských dobách se mu říkalo Ostara. Jak a proč se slavila Ostara v období
starých Slovanů? V našich dávných tradicích se snoubí cit pro koloběh přírody
s duchovním rozměrem. Slované uctívali
bohyně, které představovaly v průběhu
roku čtyři archetypy: pro jaro archetyp
panny (bohyně Vesna), pro léto milenku
(bohyně Lada), pro podzim matku (bohyně Živa) a pro zimu stařenu (bohyně
Morana).

BOHYNĚ VESNA
Vesna je bohyní mládí, nového života
a patronkou dospívajících. Často se
zobrazovala jako mladá dívka s rozpuštěnými vlasy. Jejím mužským protějškem
byl u Slovanů bůh Jaril. U Vesny si lidé
představovali, že zahání zimu a přináší teplé sluneční paprsky, zeleň a první
jarní kvítí. Například v tradicích v Polsku
volali na zelený čtvrtek ještě před rozbřeskem na Vesnu, aby jim přinesla déšť.
Vesna je kromě prvních jarních bouřek
spojována také symbolicky s příletem
ptáků – nejčastěji se znázorňuje s kukačkou a skřivanem. Je dochovaný popěvek „Skřivánci, přileťte, krásnou Vesnu
přineste!“
Definitivně tak končí zima, které vládla
bohyně Morana, archetyp stařeny. Ta se
symbolicky vynáší z vesnice v podobě
slaměné panny a zahazuje se do potoka,
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aby odplula skrze vody zpět do podsvětí
a přenechala tak místo mladistvé Vesně.
A víte, jak vznikla velikonoční tradice
s poléváním vodou? Vesna se objevovala údajně jako bílá paní u studánek,
kde se omývala. Toto omývání přinášelo
dle pověr mládí, krásu a plodnost. Dívky proto spěchaly o velikonoční neděli
ke studánkám, aby se rituálně omyly vodou. A takto vznikla i tradice dnešních
oblévaček.

OSTARA
Prastarý pohanský svátek Ostara se
slavil na jarní rovnodennost, tedy kolem
21. března. Oslavovala se převaha světla nad tmou. Jarní rovnodennost je okamžikem, kdy se Slunce dostává z jižní
polokoule na severní na úroveň rovníku.
V okamžiku, kdy Slunce dosáhne rovníku, trvá den a noc stejně dlouho, tedy
12 hodin. Právě tento okamžik je začátkem astronomického jara. Lidé dělali různé očistné rituály, koupali se v potoce,
žehnali vajíčka, očišťovali své domovy,
vyvěšovali symboly plodnosti. Rituálně
vzdávali dík bohům a bohyním za jejich
ochranu v temné polovině roku, ale děkovalo se i samotné temnotě okolo nich
a uvnitř nich za její lekce a životní zkoušky. V zemědělství to byl čas pro požehnání polí a semen.
Křesťanské Velikonoce převzaly spousty původních zvyků, včetně symbolu
nového života – vajec, která se barvila
červeně (odtud červené svátky). Červe-

ná barva se totiž považovala už v pohanských dobách za barvu života. Temně rudá menstruační krev je symbolem
pro plodnou ženu (vajíčko také), proto
se červená barva stala přirozeným symbolem svátků plodnosti. Zasévala se
také semena rostlin a ženy a dívky se
mrskaly čerstvou pomlázkou z vrbového
proutí, aby byly plodné. Proto i když se
vám tyto zvyky můžou zdát vůči ženám
trochu přespříliš, jejich původní úmysl
vzdává naopak hold samotné podstatě
ženství – daru plodnosti. ✹

Slovanské rituály
● Pomlázka: kouzelná moc mladých
větviček pomáhajících plodnosti
a odrazující zlé duchy
● Kraslice: červeně obarvená vejce
znázorňují vitalitu (ne vyfouklé
skořápky)
● Očista vodou: koupání v potocích,
studánkách, omývání rosou.
Velikonoční ohně: popel a uhlíky
ochraňovaly dům před požárem
a dalšími pohromami
● Vynášení Morany: symbolické
ukončení zimy
● Zametání domů zelenými ratolestmi.
● Obětování beránků.
● Pečení svěceného pečiva (mazanců).

HEDLINE

Červeně obarvená velikonoční vejce znázorňují
vitalitu a život – používejte však plná vejce, ne
vyfouklé skořápky

VAŘENÍ

jara

SVÁTKY

NENÍ NIC POZITIVNĚJŠÍHO NEŽ VŮNĚ JARNÍHO VZDUCHU, PRVNÍ LÍSTKY, CO VYRAŠÍ
NA STROMECH, A DROBOUČKÉ KVĚTY, KTERÉ SE
KRČÍ V ČERSTVÉ TRÁVĚ.
Text: Kateřina Černá Foto: Kateřina Fialová

J

aro mám spojené nejen s vůněmi, ale
i s barvami prvních květin, se zdobením vajíček a pletením pomlázky
z proutí od potoka. Pomlázku z osmi prutů
můj táta uplete nejspíš i potmě. Naučil se to
jako kluk, co běhal po stráních ve Slezsku.
Já jsem zase jako malá milovala barvení
vajíček. U nás v rodině nebyl nikdo, kdo
by mou vášeň sdílel, tak jsem si vymýšlela
vlastní způsoby, které byly většinou stylově
hodně daleko od klasických kraslic. Milovala jsem vaření lektvarů z cibulových
slupek a rozčilovala se na naše slepice,
co snášely jen hnědá vajíčka, která trochu
komplikovala situaci. Odvar pak musel být
velmi intenzivní, aby dekor vynikl.
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TRADICE

Pírka

Netradiční ozdobou velikonočních vajíček a základem
jarních dekorací se mohou stát i jemná nadýchaná pírka. Ať
už najdete hezké pírko na ulici, nebo při procházce v lese,
schovejte si je pro případ, že vás tenhle nápad zaujal. Krásná jsou například pírka perliček nebo bažantí.
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TRADICE

Květiny

Jedna z mých nejoblíbenějších technik byla
vždy ta, kde hraje velkou roli příroda a používají se kvítky nebo listy, které zanechají otisk poté,
co je naaranžujete na vajíčko a pevně stažené
punčochou barvíte buď ve slupkách z cibule,
odvaru z řepy, nebo barvách na vejce.
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ADVENT

Metalické

Pokud máte rádi jednoduchý design, máte
moderní interiér nebo se k vám prostě nehodí klasické kraslice ani rustikální motivy,
sáhněte po metalických barvách. Na vajíčkách vypadají originálně a jednoduše se
dají kombinovat s dalšími doplňky.
21

JÓGA

Díky moderním vychytávkám
dnes zvládne obarvit vejce
prakticky i nejmenší dítě

Gelové barvy
V současnosti už nemusíte míchat práškové barvy s octem. V nabídce je postupně střídají gelové barvy v tubě, které zajistí sytost a celistvost
zabarvení, skvěle na vejce přilnou a zároveň se
s nimi jednoduše pracuje. Stačí totiž hrot tuby odstřihnout a děti mohou po vejci kreslit jako fixou,
vytvářet různé obrázky, obrazce a ornamenty.
Anebo zvolte pro děti úplně jednoduchou metodu, která je zajisté bude bavit nejvíce – nasaďte
jim přiložené mikrotenové rukavice, několik kapek barvy nakapejte do dlaní a jejich úkolem
bude mnout vajíčko tak dlouho, až vznikne výsledný dekor. A pokud by přece jen byla jedna
barva málo, je kdykoli možné nakapat do rukavic další barvu a pokračovat ve tvoření.

Okouzlete třpytem

BARVENÍ

s dětmi

JAK ZAPOJIT DĚTI DO PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE? POJĎTE
TO LETOS ZKUSIT JINAK. PUSŤTE SE DO BARVENÍ SPOLEČNĚ
BEZE STRACHU Z JAKÉKOLI NEHODY NEBO NEZDAŘENÉHO
VÝSLEDKU. UKÁŽEME VÁM METODY A ZPŮSOBY, KTERÉ
PRAKTICKY NELZE POKAZIT.
Text: Barbora Pečová Foto: Kateřina Fialová
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Speciální kapitolou jsou pak gelové barvy
s efektem, například OVO Zlatý třpyt, perleť
nebo stříbrný třpyt, kterými lze na stejném principu dodat exkluzivní lesklý a třpytivý nádech,
anebo použít jen samotný třpyt, a vytvořit tak dokonale zlatá či stříbrná vejce. Ať tak či tak, bez
rozmíchávání barev a s aplikací přímo na vejce
nemůže ani dítě nic pokazit, a naopak se bude
radovat z originálních a rychlých výtvorů.

Dekorace bez barev
Tahle moderní klasika už zachránila nejedny
Velikonoce. Stačí si pořídit takzvané OVO
smršťovací košilky a pak už jen za pomoci lžíce a horké vody tvořit. Ovšem část s vodní lázní
ještě nesvěřujte dětem. Na dětech bude vybrat
si motiv košilky, kterou chtějí na vejce umístit, „obléknout“ do ní vejce a rodiče jej následně přelijí
horkou vodou. A věřte, že toto kouzlo bude děti
bavit podobně jako barvení vajec v rukavicích.
Velikonoce jsou zábava! Ať jsou pro vás ty letošní nezapomenutelné. ✹

TÉMA

KDYZ JE DÍTĚTI

ouvej

PŘIJDE-LI HOREČKA ČI BOLEST NEČEKANĚ,
POTŘEBUJETE RYCHLOU ÚLEVU.

FOTO: Profimedia

Co doma zaručeně máte vždy? Ano, je to voda. Často dětem pomůžou jednoduché Priessnitzovy obklady. Tyto obklady jsou rychlé a účinné. Dnes je na trhu jejich vylepšená verze
– zábaly Mamavis, které spojují klasický základ, tedy mokrou
plenu, igelit a suchou textilii, do jednoho výrobku. Lze je využít
jako mokrý studený zábal (na nemoci, kde je potřebný chlad
– bolest v krku, laryngitida, angína, horečka, suchý kašel),
jako suchý teplý zábal (zánět průdušek bez horečky, artróza,
kojenecká kolika, zánět močového měchýře, proti nastydnutí
ledvin). V kombinaci se správnými bylinkami a dalšími přírodními látkami (česnek, cibule, tvaroh) se může léčba ještě více
podpořit. A jak postupovat? Vnitřní díl namočte do studené
vody, vyždímejte, vložte zpět do zábalu a přiložte na postižené místo. Další postupy na mamavis.cz. ✹
Inzerat210x135.ai
INZ. A191000667
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PRIESSNITZ JINAK Na kojeneckou koliku
i záněty průdušek pomůže moderní verze
osvědčených zábalů.
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Šetrný homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně pro zmírnění neklidu
dětí již od 1. dne věku.

od 1. d
Již

věku
ne

R yc hlý ná
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Viburcol pomůže Vašemu miminku, když:

up

ú čin k u

• Má mírné bolení bříška
• Trpí nespavostí
• Má zvýšenou teplotu
• Se klubou zoubky
• Je třeba zmírnit příznaky běžných dětských infekcí

*

www.viburcol.cz

Viburcol® je lék určený k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

*JANOŠTÍKOVÁ, E., JUŘICA, J., DOSTÁLEK, M.
Cesty podání léčiva do organizmu a absorpce léčiv.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 1, Praha 4.
Více na www.peithner.cz Email: office@peithner.cz Tel.: 241 740 540

Rodinu a podnikání lze zvládat
pouze v případě, že si nastavíte
jasná pravidla. Zároveň k tomu je
klíčová komunikace, i když někdy je
to opravdu ke zbláznění.
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TÉMA

palivo

KÁVA JAKO

KÁVA JE POŽITKEM, KTERÝ SE U ŘADY Z NÁS STAL NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ
ŽIVOTNÍHO STYLU. AŤ UŽ JE PROSTŘEDKEM K DOTANKOVÁNÍ ENERGIE, KAŽDODENNÍM
RITUÁLEM ČI MILOU ZÁVISLOSTÍ. OBZVLÁŠTĚ PRO RODIČE MALÝCH ROŠŤÁKŮ JE KÁVA
NEZBYTNÝM „PALIVEM“ A ODPOČINKOVOU ZÓNOU.
Text: Barbora Vojtová

Podmínkou toho, aby měla káva správný
účinek, je její kvalita. Čím menší a lokálnější prodejce kávy, tím většinou lepší
kontrola nad celou cestou od kávového
zrnka na plantáži až do kuchyně k objednateli. V rodinné pražírně Coffeespot
prochází každé zrnko několikrát rukama
majitelů a zaměstnanců, než se finálně
dostane k jejich zákazníkům – mixu firem,
kaváren a domácností.
Produkty s původem z Česka, rozklíčování jejich „příběhu“, a navíc vyráběné
rodinnou firmou, to jsou vlastnosti, které
dnes opět hodně přitahují. Zároveň se
pravděpodobně stanou klíčovými pro budoucnost tuzemské ekonomiky. Když se
podíváme zpátky do historie či do zahraničí, není zkrátka pochyb o tom, že by se
jednalo pouze o krátkodobý trend. „Poctivé podnikání vnímáme velmi pozitivně.
Boří totiž kvalitativní normy velkých korporací z posledních let. Sledujeme to i z pozice zákazníka. Když jdeme nakupovat,
vždycky nás zaujmou výrobky, o kterých
víme, že byly vyrobeny konkrétními lidmi
a ti si osobně za vším stojí,“ uvádí majitelka Coffeespotu Radka Sopůšková. „Také
máme pocit, že se u lidí zvyšuje povědomí o kávě – ať už jde o teoretické znalos-

ti, či praktické zkušenosti. Díky tomu pak
dokážou rozpoznat kvalitu. To je pro nás
pražírny velmi povzbuzující a důležité.
Díky relevantní zpětné vazbě pak dokážeme posouvat naše produkty a služby
kupředu,“ doplňuje.
Káva dle jejího názoru rozhodně není
v těhotenství či při kojení zapovězenou
pochutinou. Radka z vlastní zkušenosti
i z referencí mnoha zákaznic ví, že jedno
či dvě espressa denně většinou neuškodí.
Ale je prý potřeba vzít v úvahu fakt, že
každý může reagovat na kávu a kofein
jinak. Tedy i v tomto případě je nutné to
individuálně vyzkoušet.
Právě maminky jsou přesně ty, které
kávu potřebují nejvíc. Zejména kvůli doplnění energie a také pro malou chvilku pro sebe. V takovém případě pro
ně káva znamená oázu klidu – lázně
pro tělo i ducha. Káva zkrátka pozitivně ovlivňuje nejen fyzickou stránku, ale
i tu psychickou. „Pro většinu lidí je káva
povzbuzující nápoj a její pití je spojeno
s příjemnou chvilkou pohody a nicnedělání, návštěv, schůzek, rodinných a přátelských setkání. Prostě pohody a klidu,“
uzavírá usměvavá Radka nad šálkem
kávy z vlastní pražírny. ✹

KÁVU od pražírny Coffeespot lze objednat
na www.coffeespot.cz
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JÓGA
Tým EkoMug působí jako
jedna velká rodina
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TÉMA

vlastního

KÁVA DO

IVA A JANA JSOU DVĚ OBYČEJNÉ MÁMY MALÝCH DĚTÍ, KTERÉ SE ZNAJÍ UŽ OD ŠKOLNÍCH
LET. JEJICH SPOLEČNÝ NÁPAD DOSTAL LONI NÁZEV EKOMUG.
Text: Kateřina Černá

Na počátku projektu EKOmug byly dvě
nevyspalé maminky na mateřské dovolené, s tím spojené hektolitry vypité kávy
a jeden nápad na malou změnu k lepšímu. Prvotní hledání znovu použitelného kelímku na kávu nakonec skončilo
u vlastního e-shopu s bambusovými hrnečky. „Nejsme žádné ekoteroristky, jen
jsme chtěly vyměnit papírové a plastové
kelímky za něco ekologičtějšího a hezčího a dát možnost i ostatním udělat
každý den něco prospěšného a přitom
mít radost z hezkého doplňku,“ vypráví
sympatická maminka Jana, zatímco si
její dvouletý syn hraje s háčkovanými
zvířátky, která vznikají společně s doplňky k bambusovým kelímkům pod rukama
šikovných maminek. Společným prvkem
všech výrobků jsou praktičnost a nadčasový design.

KAŽDÝ DEN JINAK
„Mugy“, jak jim zákazníci začali říkat,
jsou praktické a dokážou se přizpůsobit
každému životnímu stylu, etapě i náladě.
Základem je bambusový kelímek se šroubovacím víčkem v přírodní barvě, který
díky doplňkům může vypadat pokaždé
jinak, prostě neomrzí. „Cílem je, aby naše
produkty byly použitelné a praktické pro
člověka i za pár let, bez ohledu na změnu stylu. Náš EKOmug budete používat
stále, ať už s partou na horách, anebo
v kanceláři,“ vysvětluje energická Iva.

PODPORA MAMINEK
SAMOŽIVITELEK
Doplňky vymýšlíme tak, aby byl jejich
design nadčasový a neskončily za chvíli v šuplíku. Jejich koupí navíc zákazníci
podporují dobrou věc. Většinu doplňků
nám ručně vyrábějí maminky samoživitelky, mámy na mateřské anebo je šijí
v chráněné dílně. Každý nápad, který
chceme uskutečnit, se snažíme zadat
jako práci konkrétní mamince. Důležité
pro nás je, aby práci zvládla z domova
a dostala za ni reálně zaplaceno.

ORIGINÁLNÍ PRODUKTY
Výměnou doplňků může váš bambusový kelímek EKOmug vypadat
pokaždé jinak. Více na EKOmug.cz.

Prvotní myšlenka EKOmugu vznikla sice
ve spojení s bambusovými kelímky, ale
dnes už se nejedná jen o ně. Iva a Jana
chtějí sortiment doplnit o další originální
produkty, u nichž největší roli hraje víceúčelovost, proto mají šanci na delší život
a neskončí v koši, jakmile vás přestanou
bavit. Letos se v nabídce objeví nekonečné zápisníky a víceúčelové tašky, které
se snadno změní z kabelky v batoh.

Dvě mladé maminky z Moravy nezahálejí
ani na mateřské dovolené. Jejich originální
nápady jim dávají možnost pracovat
z domova, a navíc dělat něco pro druhé.
25
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KREATIV

zvěřinec

HÁČKOVANÝ

VYROBIT ROZTOMILÉ ZVÍŘÁTKO PODLE TOHOTO NÁVODU ZVLÁDNE URČITĚ KAŽDÝ,
KDO NĚKDY ZKUSIL UHÁČKOVAT PÁR OK. MŮŽE TO PRO VÁS BÝT ZAČÁTEK NOVÉHO
NÁVYKOVÉHO KONÍČKU A PRVNÍ KOUSEK DO MALÉHO ZVĚŘINCE.
Text: Jana Wostrá Foto: Karin Zadrick

KREATIV
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1/ KRUH vytvoříme pomocí tří řetízkových ok tak, že do prvního oka
vháčkujeme šest krátkých sloupků.

2/ POMOCNOU VLNOU jiné barvy si
označíme poslední oko staré řady,
proto je hračka hladká.

3/ PŘI UBÍRÁNÍ nastane poslední
okamžik pro nasazení bezpečnostního nosu nebo očí.

4/ VYCPEME HLAVIČKU připravenou
výplní, kterou můžeme smíchat
s bylinkami.

5/ TĚLÍČKO MEDVÍDKA se bude postupně rozšiřovat, na konci jej opět
vycpeme.

6/ PRVNÍ NOŽIČKU vytvoříme
12. sloupkem, který budeme
háčkovat naproti.

7/ DRUHOU NOŽIČKU budeme
háčkovat do kruhu do volných 12 ok
předchozí řady.

8/ PŘIŠIJEME ručičky i ouška podle
citu. Změnou polohy uší se výraz
hračky změní.

9/ VYŠÍVÁME pusinku a obočí,
poté přišijeme knoflíky místo očí.
A máme hotovo.

KREATIV

Hlava
1. 3 ŘO a do prvního řetízkového oka vháčkujeme 6 KS
2. 6x V (celkem 12 KS)
3. 1 KS, V opakujeme 6x v řadě (18 KS)
4. 2 KS, V opakujeme 6x v řadě (24KS)
5. 3 KS, V opakujeme 6x v řadě (30 KS)
6. 4 KS, V opakujeme 6x v řadě (36 KS)
7. 5 KS, V opakujeme 6x v řadě (42 KS)
8. 13. řada 42 KS (celkem 6 řad)
14. 5 KS, A opakujeme 6x v řadě (36 KS)
15. 4 KS, A opakujeme 6x v řadě (30 KS)
16. 3 KS, A opakujeme 6x v řadě (24 KS)
17. 2 KS, A opakujeme 6x v řadě (18 KS)
18. 1 KS, A opakujeme 6x v řadě (12 KS)
19. 12 KS
20. 1 KS, V opakujeme 6x v řadě (18 KS)
21. 18 KS
22. 2 KS, V opakujeme 6x v řadě (24 KS)
23. 28 řada 24 KS (celkem 6 řad)

PŘIPRAVTE SI přízi Dolphin
Baby nebo Dolce a bavlnku
podobné barvy na sešití

Co budete na medvídka
potřebovat?
Klubko příze o délce asi 120 m, jehlu
a bavlněnou přízi stejné barvy na sešití
a černou vlnu na vyšití obličeje, knoflíky
na oči, bezpečnostní nos a pro vyplnění duté vlákno. Do výplně můžete přidat
bylinky.
Pokud chcete medvídka stejně hebkého
jako na obrázku, použijte přízi Himalaya
Dolphin Baby, která je lehce k sehnání.
Pokud byste rádi materiál s atestací pro
děti do tří let, můžeme doporučit YarnArt
Dolce. Velikost háčku zvolíme dle příze.
Postup: Začneme háčkovat hlavičku. Nejdříve uděláme řetízek ze 3 ok a do prvního vháčkujeme 6 krátkých sloupků, čímž
nám vznikne kruh. V další řadě budeme
rozšiřovat tak, že do každého oka vháčkujeme dva krátké sloupky nové řady. Aby
byla hračka hladká, háčkujeme dokola
bez uzavírání řad pevným okem. Třetí
řada bude vždy jeden sloupek do oka
předchozí řady, a pak rozšíříme tak, že
vháčkujeme dva sloupky do dalšího oka

Vytvořte svým dětem z lásky vlastního
heboučkého medvídka od jejich maminky.
předchozí řady. Stejným způsobem pak
budeme ubírat. Další řádky pokračujeme
stejně podle návodu v kostičce Hlava.
V 18. řádku vycpeme hlavičku.
Z hlavičky nám pomalu vyroste tělíčko, které vycpeme před uháčkováním
nožičky. První nožičku vytvoříme tím, že
uděláme 11 krátkých sloupků a dvanáctý
uděláme naproti, čímž nožičku spojíme,
pokračujeme dle návodu. Uzavřeme tak,
že vlnu ustřihneme, protáhneme protějším
očkem a provázek provlečeme dovnitř
hračky. Druhou nožičku začneme tím,
že si do prvního volného oka navážeme
přízi. U tenčích částí, jako jsou nohy, si
pomozte druhou stranou háčku.
Pak už jen uháčkujeme dvakrát tlapky
a dvě uši, které přišijeme k medvídkovi. Teď
už jen přišijeme knoflíky místo očí. Pokud
jste sehnali bezpečnostní nos, připevňujte
ho při háčkování hlavy. Nakonec vyšijeme obličej, aby byl medvídek roztomilý,
a máme hotovo. Tento návod vytvořila
maminka Terezka, jejíž háčkované hračky
jsou k dostání na e-shopu ekomug.cz. ✹

Nožička
Uděláme 11 KS + 1 KS naproti, aby
se nožička spojila
29.–31. řada 12 KS
32 V opakujeme 6x v řadě (6 KS)
Vycpeme a uzavřeme nožičku.

Tlapky
1–3 ŘO a do prvního oka 5 KS
2– V opakujeme 5x (10 KS)
3– 6 řada 10 KS (
7–1 KS, A opakujeme 3x + KS
na konci řady (7 KS)
8–9 řada 7 KS
Tlapky vyplníme a uzavřeme.

Uši
1- 3 ŘO a do prvního oka 5 KS
2- V opakujeme 5x (10 KS)

Použité značení: ŘO řetězové oko, KS krátký sloupek, V rozšiřování, A ubírání.
29

Mira
Košťálková
Koučka, trenérka,
konzultantka, kavárnice,
vášnivá čtenářka,
běžkyně a matka dvou
malých synů
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WORK-LIFE

disbalance

DAŘÍ SE VÁM SKLOUBIT PRÁCI S RODINOU, KONÍČKY, KAMARÁDY A OSTATNÍM, CO MÁTE
V ŽIVOTĚ RÁDI? POKUD NE, VÍTEJTE VE SVĚTĚ WORK-LIFE DISBALANCE.
Text: Mira Košťálková

Dobrý den, jak se máte? Jak začal váš
den? U nás rozhodně ne podle plánu.
Děti ne a ne se probudit a oblékání jim trvalo snad věčnost. Po pravdě ani nevím,
jestli je dneska středa, nebo čtvrtek. Poznám to podle toho, jestli s sebou bereme hokejku na florbal. Koukám do kalendáře, a bereme. Teď už vím, že je čtvrtek.
A to se ještě vracíme pro flétnu. Do školy
dobíháme za pět celá. Nebylo to podle
plánu, ale všechno tohle stihnout hned
zrána je vlastně neuvěřitelný výkon. Den
naplánovaný na minuty uteče jako hodina a večer často ani nevím, co jsem dělala. Co ale vím úplně přesně, že jsem
unavená, a jediné, co bych si v danou
chvíli přála, je ticho a spánek. A možná
trochu vína. A to ještě musím zapnout
noťas, najít masku na karneval, zkontrolovat tašku do školy, dohnat nekonečno
restů. Některé kamarádky jsem neviděla
měsíce a některé filmy, co běží v kině,
už neuvidím nikdy. A přesto jsem v této
životně-pracovní nerovnováze spokojená. A jak to máte vy? Jak se vám daří
skloubit práci s rodinou, koníčky, kamarády a s ostatním, co máte v životě rádi?
Vítejte ve světě work-life disbalance, kde
skoro nic není podle plánu, a přesto se
nám v tom může hezky žít.
Pracujete, nebo stojíte před rozhodnutím, jestli při mateřské/rodičovské pracovat? Jestli pracujete, věřím, že byste
mohly dlouze vyprávět, jakou životně-pracovní (dis)balanci právě zažíváte.
Jestli se rozhodujete, co vám brání,
abyste své rozhodnutí konečně udělala?

U mě to byl strach. Strach, že skloubit
práci s rodinou prostě nezvládnu. Pořád
jsem si opakovala (i mé okolí mi opakovalo!), že nemůžu mít všechno. Až potom
mi došlo, že můžu mít ještě víc – konkrétně jsem se musela něčeho vzdát, abych
mohla něco jiného získat. Co mi tehdy
pomohlo, byla fakta a podpora rodiny.
A fakta jsou taková, že matka je pro
zaměstnavatele hodnotným zaměstnancem, hlavně díky tomu, že umí výborně
zorganizovat čas a je výkonná. Jsme
prostě zvyklé zvládat víc věcí najednou
a rychle. Mazat chleba, mluvit s kamarádkou po telefonu a kontrolovat dítěti
úkol je naprostý standard, ne? U matek
také sílí dovednost řídit neboli zvládnout.
To anglické „menage“. Řídit a zvládnout
život celé rodiny. A to se zaměstnavatelům také moc líbí. Když žena uřídí rodinu,
zvládne přece vést divizi, tým, projekt,
agendu, cokoli. A ještě jedna dovednost
je u matek silnější – zvládnout si poradit
téměř v každé situaci. Jak dokážeme být
vynalézavé, když jde o spokojenost našich dětí!
I když je hodnota matky s malými dětmi
na trhu práce nesporná, často o ní ale
pochybujeme právě my samy – matky.
Nejčastěji řešíme omezený čas, který
práci můžeme věnovat. Která z nás někdy nepomyslela na to, proč by zaměstnavatel měl dát přednost mámě s malými
dětmi, když tam mají nějakou mladou
holku bez závazků, která může v práci
vysedávat do večera? Vsadím se, že
každá z nás na něco takového pomys-

lela alespoň jednou, některé si to myslí
stále. Přitom jsem ve svém životě nepoznala matku, která by řekla: „Jdu s dítětem k zubaři, odcházím ve tři“, odešla
a svoji práci už nikdy nedodělala. Je to
tak, že ji měla už hotovou, nebo ji dodělá večer, v noci, zítra. A v případě,
že by ji už nikdy nedodělala, nebude
to souviset s mateřstvím, ale s nezodpovědností. Často svou hodnotu snižujeme
i tím, že se obáváme vyjádřit své potřeby a návrhy řešení nepříjemných situací,
které se prostě dějí – dítě má horečku.
Dneska zůstanu doma a dodělám to
nejpozději zítra. Jestli to nestačí, poprosím kolegyni, aby mi pomohla. Problémy
také vznikají, protože se domníváme,
že nás ostatní bez vysvětlení pochopí.
Nepochopí, když nejsou nebo nebyli
ve stejné situaci. Je potřeba si konečně
uvědomit, že každý má své potřeby,
o kterých je nutné otevřeně mluvit, a že
vše má několik možností řešení. Věřte, že
dobrý zaměstnavatel chápe, že skloubit
práci s rodinným životem je těžké samo
o sobě. Navíc vytvářet dobré pracovní

Pracujete, nebo stojíte
před rozhodnutím, jestli
při mateřské/rodičovské
pracovat?
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I když se všichni snažíme o work-life balance,
ten work-life disbalance má také své kouzlo
podmínky matkám je pro současné zaměstnavatele velká konkurenční výhoda.
A když ani jedno z těchto tvrzení neplatí, zkuste si odpovědět na otázku, jestli
můžete něco změnit. Třeba pozici, nadřízeného nebo zaměstnavatele? A co být
svým pánem a začít podnikat? Budete
mít toho nejlepšího šéfa na světě. Možné
je skoro všechno, protože když to nevyzkoušíme, nic se logicky samo nezmění.
Jediné, před čím nás trochu zrazuji, je
myšlenka, že všechno dokážeme samy.
Vlastně ano, dokážeme i skály lámat, ale
proč samy? Copak v našem okolí není
nikdo, kdo by nám pomohl aspoň trochu
skloubit osobní život s prací? Měla jsem
štěstí, mě podpořila a usilovně mi pomá-

hala rodina. (Díky, mami!) Ale nemohli
mi samozřejmě pomáhat pořád. A tak
mi občas pomohly kamarádky (opravdové kamarádky!), sousedka (díky ní jsem
mohla chodit běhat, když děti spaly),
pracovat v baby office i kolegyně. A ani
šikovnou chůvu nakonec nebylo tak těžké najít (Báro, Pavlíno – do teď na vás
vzpomínáme). A málem bych zapomněla – jesle! Tolik hodných tet na jednom
místě mi dávalo vnitřní klid, že je o moje
dítě opravdu dobře postaráno. Zkrátka
řešení jsou, jen je potřeba je hledat a nepřipouštět, že to nejde.
I když se všichni snažíme o work-life balance, ten work-life disbalance má také
své kouzlo. Naučí nás totiž improvizovat,

omezit pravidla jen na ta nezbytně nutná, říci si o pomoc (konečně!), zažít věci,
které bychom jinak nezažily, maximálně
využívat čas s dětmi, protože s nimi prostě nejsme pořád a v neposlední řadě si
uvědomit, že tohle je ten skutečný život
– balancovat mezi prací a soukromým
životem.
Přeji nám, aby ta naše pracovně-životní
nerovnováha hezky balancovala mezi
našimi plány, improvizací a radostí ze
života. Jen opatrně na velké výkyvy –
někdy prostě víc pracujme a někdy si víc
užívejme života.
Vaše Mira ✹

INZ. A191001422

Nůžky pro děti Animals
Dětská řada nůžek Animals nabízí veselé dětské nůžky
s držadly ve tvaru zvířátek. Mají zaoblené špičky pro větší
bezpečnost při stříhání. Nůžky jsou vhodné pro děti od 5 let.







Pohodlná držadla ve tvaru ryby, včely, berušky nebo pandy
Určené pro stříhání doma i ve škole
Čepele jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli
Vhodné pro praváky i leváky
Délka nůžek: 13 cm

zaoblené
špičky

5

Kompletní sortiment naleznete na www.ﬁskars.cz
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NA FARMÁŘSKÉM TRHU OBJEVÍTE
PŘÍJEMNOU PŘÍRODNÍ KOSMETIKU,
ALE KDE JI PAK ZNOVU SEHNAT?
Text: Barbora Pečová Foto: archiv firmy

LOUKA PLNÁ

zdraví

Ještě dnes si pamatuji, jak jsem na jednom
trendy marketu v pražském Mánesu objevila slovenskou kosmetiku Mylo. Byla jsem
z ní naprosto nadšená – přesně snoubila
kombinaci osobního přístupu, lásky k přírodě, trefným produktům (zatím nejúčinnější
deodorant, co jsem kdy měla – Pazuška)
a příjemnou cenou. Jejich webovky mě
nadchly. Ovšem pak nastala druhá fáze
– kde ji sehnat v Česku, aniž bych musela
trávit čas cestováním přes Prahu nebo platit
velké poštovné?
Úleva přišla až nyní, díky e-shopu Heřmánková louka. Nejenže v něm mají k dispozici hned 27 produktů z Myla, ale také
od dalších patnácti českých a slovenských
malovýrobců přírodní kosmetiky. Je to místo
pro všechny, kdo o sebe rádi pečují, dbají na své zdraví a hledají vždy přirozenou
a přírodní cestu.
„Jsme přesvědčeni, že pro skutečnou kvalitu není nutné chodit daleko. Přesně proto
jsme se rozhodli podpořit výhradně lokální
českou a slovenskou výrobu. Jsme velmi hrdí
na to, že je u nás mnoho šikovných a talentovaných výrobců, kteří se vracejí k tradičnímu
řemeslu a zároveň kvalitou svých produktů
mohou konkurovat velkým značkám,“ prohlašují iniciátoři e-shopu.
My v redakci si přejeme, abyste na Heřmánkové louce našli, co potřebujete ke každodenní péči vaší i vašich dětí. A pokud by
se tak nestalo, v Heřmánkové louce už čekají
na podněty a tipy. ✹

Info
Všechny výrobky vznikají s láskou
a důrazem na tu nejvyšší kvalitu v České
republice nebo na Slovensku. Vše
na jedné louce, na jednom místě, osobně
vyzkoušené: přírodní kosmetika, bylinná
lékárna, přípravky pro matku a dítě…
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jóga?

KTERÁ JE TA PRAVÁ

BARBORA PEČOVÁ
instruktorka jógy

CHODIT NA JÓGU JE TRENDY. TENTO TREND JE POSTAVENÝ NA DOBRÝCH ZÁKLADECH.
U JÓGY SAHAJÍ TYTO ZÁKLADY TÉMĚŘ TŘI TISÍCE LET ZPÁTKY DO VÉDSKÉ TRADICE
Z OBLASTI DNEŠNÍ INDIE. ZNÁM PÁR INDŮ A ANI JEDEN Z NICH V ŽIVOTĚ NECVIČIL
JÓGU, TAKŽE SE NENECHTE MÝLIT PŘEDSTAVOU, ŽE KAŽDÝ IND UMÍ DÁT NOHU ZA KRK.
Text: Barbora Pečová

Jaký styl jógy si vybrat?
Pokud se cvičením jógy začínáte nebo
jste takzvaný věčný začátečník, nejlepší variantou je samozřejmě zaplatit si
jednu až tři soukromé lekce zaměřené

34

na vaši aktuální kondici. Pokud hledáte
levnější způsob, je dobré najít si přímo kurz pro začátečníky, lekci jemné
jógy, hatha jógy či llengar jógy. Budete
zvládat tempo, vnímat, co dělá pravá
noha a levá ruka, a hlavně – udýcháte
to! Dech je alfou a omegou celé jógy.
Jestli nějakou pozici (ásanu) neudýcháte, zadržujete dech nebo se rozhodíte
z rytmu dechu úplně, znamená to, že
je pozice na vás příliš. Řešení? Uberte. Nechoďte do pozice na maximum.
Méně je více. Pokud zklidníte dech, získáte stabilitu a teprve pak můžete pracovat na vlastním posílení a protažení
svalů, zvětšíte rozsah pohybu a uvolníte
klouby. Ovšem nepřeskakujte první fázi,
harmonii s vaším dechem. Ráda připodobňuji toto sladění k pohybu medúzy
v moři, nic zbrklého, vše je hezky rozfázované. A ve většině případů se s nádechem zvedáte, rozpínáte a s výdechem
klesáte, smršťujete.
Při výběru lekce také záleží na tom, co
očekáváte. Chcete klidnou lekci? Nebo
potřebujete dynamiku? Ke klidným lekcím patří například hathajóga, jin jóga
a cokoliv obsahující slovo „slow“, jako

třeba slow flow. Naopak dynamické
lekce jsou vinjásy či powerjóga. Vinjása znamená rytmický přechod, který se
používá mezi ásanami. Nejčastěji se
zapojují prvky pozdravu slunci. Skvělé
na cvičení jógy je, že vám stačí jen legíny a tílko. Podložku a pomůcky vám
většinou zapůjčí ve studiu. Dnes už se
prodávají speciální ručníky na jógamatky, které mají zespodu protiskluzové
body. Nenechávejte si však podložku
v kufru auta – při velkých výkyvech teplot materiál pracuje a podložka se vám
rychle zkroutí a znehodnotí. ✹

Není důležité, jestli se
ohneš k palci u nohou,
je důležité, co se
v tobě odehrává při
této cestě dolů

FOTO: Shutterstock.com

Při pohledu na rozvrh jógového studia
nebo fitness centra si možná řeknete,
že se s jógovými styly roztrhl pytel a vy
vlastně ani nevíte, jakou jógu cvičit.
Která je vhodná právě pro vás? Jako
instruktorka jógy vždy říkám, že důležité je odhodlání – a ten pravý způsob
si vás už najde. Anebo vás to posune
k jiné cvičební aktivitě. Jóga ve vás probudí vědomý přístup k vlastnímu tělu,
ale i k vašemu přístupu k životu, k vašemu okolí, k řešení situací. Proto na sebe
netlačte. A pak se otevře prostor přesně
tomu, co s vámi bude skutečně rezonovat. Není lepší jóga nebo horší jóga.
Je jóga a ty nálepky a očekávání ji
dáváme jen my sami. Takže ať se vaše
lekce jógy jmenuje jakkoliv, může to být
vstupní brána k vám samotným. Často
se stane, že pak objevíte další vrstvy
své osobnosti, které volají po pozornosti a hojení.

JÓGA

JÓGOVÉ FÁMY
FÁMA Č.1 – maso a alkohol
Často byli lidé v mém okolí překvapení, že si dám skleničku vína a jím
maso. „Proč bych nemohla?“ – „Vždyť
jsi jogínka“, odpovídali. Pokud to nepřeháním a moje tělo se cítí dobře,
proč žít ve zbytečném stresu, že něco
nesmím? Snažím se držet hesla „všeho s mírou”. Pokud se tedy například
rozhodnete nejíst živočišné výrobky,
abyste byli ohleduplní k jiným tvorům,
je to vaše volba a měli byste se v ní
cítit komfortně, protože tím hlavním
tvorem, o kterého potřebujete pečovat
a věnovat mu lásku, jste vy sami.

FÁMA Č. 2 – nepijte během cvičení,
uhasíte vnitřní oheň
Vnitřní oheň je naše životodárná energie a rozhodně ji neuhasíte pár doušky
vody. Pitný režim je důležitý, a pokud
vaše tělo hlásí žízeň, napijte se. Každé
tělo je jedinečné a ví, co potřebuje.
FÁMA Č. 3 – nesprchujte se ihned
po lekci
Občas také cítím po józe, že je mi
příjemně a ten pocit si chci ještě chvíli
ponechat. Ale sprcha není na škodu.
Vždyť vodou naopak odplavíte z těla
kromě potu i emoce, takže umocníte

a dočistíte proces, který jste nastartovali na podložce.
Co fáma není
Necvičte za úplňku a novoluní – protože jsme tvořeni ze 70 % vodou, má
na naše tělo Měsíc nesmírný vliv. V tyto
dny si dopřejte volno od tělesného cvičení – jóga se dá praktikovat i mimo
podložku. Třeba udělejte něco pro
sebe, co už jste dlouho odkládali... Totéž platí pro ženy během menstruace.
V ty dny pro vás není vhodná dynamická lekce ani jóga v horku, protože byste
mohly ještě silněji krvácet. Odpočívejte.

Styly jógy
HATHA JÓGA – základní styl
jógy, který se provádí pomalu, ale
intenzivně. Kdo se naučí hatha jógu,
snadno zvládne další styly.

●

o ucelený systém vybraných pozic,
které vám zaručeně zvýší flexibilitu.
Počítejte, že se doslova zapotíte.
VINJÁSA – dynamický styl, kde se
pozice střídají podle sekvence dechu.
Stejně jako v aštanze se nejčastěji
zapojuje vítězný dech, tzv. udždžájí,
který ještě více prohřívá tělo.

●
● JÓGA

V DENNÍM ŽIVOTĚ – ucelený systém, který přesahuje rámec
cvičení směrem k duchovní praxi
a charitativním aktivitám. Hlavním
centrem v ČR je ášrám ve Střílkách.
JÓGA – klidný styl jógy, kdy se
zůstává mnohem déle v pozicích, než
jste zvyklí. Zaměřuje se na posílení
pojivových tkání a uvolnění kloubních
spojení.

● BIKRAM JÓGA – oproti hot józe je
v místnosti 42 stupňů Celsia a vlhkost
vzduchu přibližně 40 %. Jedná se
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JÓGA (TĚHOTENSKÁ)
– je určena primárně pro nastávající maminky, ale mohou na ni i lidé
s menší pohybovou ohebností. Cvičení
je prokládáno častějšími oddychovými pauzami, vynechávají se pozice
na břiše a pozice s nohama nad
hlavou (svíčka, pluh...)

– dynamický styl. Existuje šest sérií aštangy. Cvičení přitahuje ty, které baví dril, překonávání limitů
a potřebují si takzvaně dát do těla.

● HORMONÁLNÍ JÓGA – ucelený
systém cviků na podporu hormonální
soustavy. Vhodný pro ženy, které
chtějí otěhotnět, jsou v menopauze
nebo je trápí hormonální poruchy.

● IYENGAR

● LALI

● AŠTANGA

● JIN

● GRAVID

JÓGA – zaměřuje se
na funkčnost a správné provedení
cviků. Cvičí se pomalu a využívá se
pomůcek, jako jsou pásky, cihličky,
židličky...

JÓGA – ucelený systém dětské
jógy vhodný už pro předškolní děti.
Ke cvičení a koncentraci napomáhají
písničky, říkanky nebo hrací karty. Děti
se naučí víc vnímat své tělo a dech.

TIPY

PRO ZDRAVOU

pokožku

TAKY MILUJETE VŮNI SVÝCH DĚTÍ? ABY JEJICH POKOŽKA
BYLA ZDRAVÁ, JE DOBRÉ VĚDĚT, CO JÍ DODÁVÁME.

tip

PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV
Největší výhodou jemných bylinkových emulzí Navia je, že ošetřují a umyjí dětskou pokožku bez
zbytečného narušení přirozeného
filmu. Naopak – díky obsaženému
mandlovému oleji zůstává na kůži
jemný ochranný film, který chrání
pokožku miminka před vysoušením
a ztrátou vlhkosti. Tuto kosmetiku
můžete aplikovat už novorozeňátkům od tří kilogramů, je vhodná
i pro lidi s citlivou pletí.
hermankovalouka.cz

Sledujte složení dětské
kosmetiky – méně
může být více

Koupel
VŮNĚ MAMINKY
Aby se miminko cítilo v bezpečí, obsahuje řada Linteo
Baby jedinečnou recepturu sjednocující unikátní vůni miminka a maminky. Navozuje se tak pocit klidu a posiluje
se tím přirozeně jejich vzájemný vztah. Protože se k výrobě používají výhradně přírodní bio složky, jsou všechny
výrobky vhodné jak pro miminka, tak pro těhulky a maminky po porodu. Navíc nás baví krásný design obalů!

Do vany jedině s bublinkami
od Kneipp Naturkind Seeprinzessin! Růžová perličková koupel
s vůní malin vykouzlí dětský
úsměv a zavede malé princezny
do magického světa pohádek.
Cenný extrakt z měsíčku pečuje
o jemnou pleť a přírodní jojobový
olej ji ochrání před vysycháním.
Produkty Kneipp naturkind
jsou ideální kombinací péče
a zábavy pro děti už od tří let.
Pro zajímavost – tato koupací
kosmetika obsahuje hořkou látku
Bitrex, která může dětem zabránit
v náhodném požití.
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Multifunkční had i z obyčejné
pohovky vykouzlí útulný koutek.
Pokud je dítě velmi malé, tak se
dá použít jako zábrana, později
jako mazlík do postýlky, nebo
zateplení studené zdi.

Dagmar
Hlaviznová
Architektka,
designérka Aesthetic
a maminka tří dětí.

pelíšky

DĚTSKÉ

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SEDM TIPŮ, JAK JEDNODUŠE
VYTVOŘIT DĚTEM PŘÍJEMNÁ MÍSTA K ODPOČINKU.
Text: Kateřina Černá Foto: Kateřina Fialová, Tomáš Železný

Před tím, než se mi narodily děti a vzaly celou domácnost
útokem, jsem měla idealistické představy o uklizeném designovém bytě a rozkošném dětském pokojíčku, z nějž
občas kromě dítěte vykoukne medvídek nebo přes práh
projede autíčko. Realitou je ale to, že děti nám chtějí být
co nejblíže a jejich věci se s nimi stěhují po celém domě.
Tuto zkušenost sdílím s mnoha rodiči, tak jsme s designérkou
a architektkou Dagmar Hlaviznovou začaly hledat možnosti a řešení, která pomohou vytvořit ostrůvky určené k hraní
nebo odpočinku, kdekoli vás napadne. Seriál Pelíšky začínáme tím nejpříjemnějším, a to místem pro odpočinek. Ať
už máte doma miminko, předškoláka nebo puberťáka, je
dobré držet se jednoduchých zásad při výběru materiálů
a multifunkčních textilních prvků. Klasická bavlna nebo len
vás nikdy nezklamou. Snadno se udržují a nikdy nevyjdou
z módy. Vyplatí se také investovat do věcí, které mají potenciál růst s dítětem nebo se dají použít na více způsobů,
a tak jsme pro vás s Dagmar připravily několik tipů, jak jednoduše zútulnit prostor pro děti. ✹
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U ložního prádla volte kvalitní
bavlněný materiál, který se
velmi snadno udržuje. Děti baví
hravé vzory i to, jak je bavlna
hebká na omak. Vyladěná
barevnost mění celý interiér
a polštářky ve tvaru obláčků
nebo hvězdiček si děti zamilují.
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Miminka potřebují ze všeho
nejvíc pocit bezpečí a ten
jim můžete dopřát pomocí
měkoučkých zábran po obvodu postýlky nebo pohodlného
spacího vaku.

4

TÉMA

Nestandardní textilní prvky
vás mohou provázet dlouhým obdobím. Multifunkční
kruh se vám v mžiku změní
z hnízda pro novorozeně
v hrací podložku nebo vak
na hračky. Naprosto ideální je na cesty.

INZ. A191001346

HMnábytek.cz – největší výběr dětského nábytku v ČR
Od miminek ke studentovi. Více než 130 krásných kolekcí dětského nábytku
pro miminka, holky i kluky. Nikde jinde v ČR si nevybere z větší nabídky nábytku,
nejen pro děti, ale i pro dospělé (více než 180 kolekcí sektorového nábytku).
Vlastní doprava po celé ČR – nábytek Vám přivezeme až před Váš dům.

www.hmnabytek.cz
nakupujte nejlevněji,
nakupujte na internetu…
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Pikniková deka nemusí sloužit jen při pobytu v přírodě,
ale využijete ji na mnoho
způsobů i doma. Jednoduše
doplňte lněnými polštářky,
a hrací koutek je tu.

TÉMA

DESIGN
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Dagmar miluje netradiční propojování funkce a designu. Je expertem
na inovativní řešení a její doménou
jsou multifunkční kousky v nadčasovém designu. Textilní doplňky, které
navrhuje, se dají často užívat doma
i venku, stejně jako tyto lněné polštáře s koženým detailem.

Výběr textilních doplňků ovlivňuje
celkovou náladu. Pokud vyladíte
barvy, bude prostor vypadat uklizeně
i po polštářové bitvě.

7

TÉMA
Pokud si chcete vyzkoušet, jaké
je stát se sám sobě designérem,
rozhodně vás zaujmou možnosti
české značky Aesthetic, kde
můžete kombinovat materiály
a barvy podle svých představ,
a vytvořit tak originál na míru.
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POSTELOVÉ

království

PŮVODNĚ JSEM SE ŠLA PODÍVAT NA HISTORICKY PRVNÍ ZMĚNU V DESIGNU
POSTELÍ HÄSTENS. TO JSEM ALE NETUŠILA, CO SE STANE, KDYŽ S SEBOU VEZMU
DĚTI. NAKONEC MÁME DOMA DREAMBEDS.
Text: Kateřina Fialová Foto: Tomáš Železný

PRO DĚTI je kvalita spánku zcela klíčová.
Neměli bychom na to zapomínat. Nejen my
dospělí potřebujeme zdravý a klidný spánek.
48

DESIGN
NOVÝ DESIGN zachovává velkorysý
modrobílý vzor, ale v podobě
hravých, navzájem se prolínajících
velkých čtverců

Hästens je rodinná firma, která vznikla
v roce 1852. Původně šlo o sedláře,
kteří kromě své klasické práci začali
pro movité klienty vyrábět také matrace z koňských žíní. Na český trh vstoupil Hästens díky Karlu Vágnerovi. Jeho
vášeň pro skandinávský kostičkovaný
„spací systém“, jak postel s celým svým
příslušenstvím nazývá, se zrodila v roce
2003, kdy na něm poprvé přespal
u své sestry ve Stockholmu. Od té doby
jeho život provázejí kostičky, dokonce
i na krytu mobilního telefonu.

Nový vzor
Nyní – poprvé ve své historii – značka
Hästens navázala svou první, průlomovou spolupráci ve sféře designu, a to
s duem švédských návrhářů studia Bernadotte & Kylberg. Výsledkem této spolupráce jsou dva nové modely, v rámci
kterých si společnost Hästens poprvé
v historii pohrála se svým ikonickým vzorem modré kostky. Modely Appaloosa
a Marwari byly poprvé představeny

na Salone del Mobile v Miláně. Jedná se o první případ ve stošedesátileté
historii Hästens, kdy se společnost rozhodla svůj dnes již tradiční vzor změnit.
Výsledkem je zcela nová, dvouvrstvá
látka v odstínech tmavě a světle modré
a bílé. Bernadotte & Kylberg pro nový
design zvolili grafickou abstrakci ikonické modrobílé kostky.

Návštěva
Musela jsem se jít na tento přelomový model spacího systému podívat. Nejen kvůli
novému vzoru a látce, ale i kvůli autorům
této změny. Jedním z představitelů designového studia je Carl Philip Bernadotte – švédský princ, který studoval na univerzitě Island School of Design. Nestihla
jsem si zařídit hlídání, tak jsem s sebou musela vzít své dvě neposedné děti, netuše,
že se pro ně pražský showroom Hästens
a Dreambeds by Vagner stane pohádkovým postelovým královstvím a že si nakonec koupíme zcela jinou postel, než kvůli
které jsme se tam původně vydali.

Dreambeds
Postele z kolekce Dreambeds, která je
druhou značkou Karla Vágnera, jsou
stejně tak jako Hästens ze 100% přírodních materiálů. Mým malým princeznám
se z ní nejvíce zalíbila britská postel
Somnus. Výrobce se pyšní 175letou
tradicí a má svoji vlastní farmu, kde chová ovce a lamy, ze kterých produkuje
vlastní vlnu. Kromě toho pěstuje také len
a konopí, které také do výrobků využívá.
Mým dětem se líbila výška skoků, které
na posteli tvořily – možná díky speciálním mikropružinkám Sensa – a mně zase
úložný prostor, kterým postel disponuje.

Design na míru
Nejdříve si zákazník vybere matraci
a základnu, poté si design čela a látku. U Dreambeds se mu nabízejí stovky
možností, v případě Hästens může vybírat z desítek variant. Prioritou je zdravý
spánek. ✹
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POVINNOST,
NEBO ZÁBAVA?
JAKO RODIČE CHCEME PRO SVÉ POTOMKY TO NEJLEPŠÍ. POSÍLÁME JE
DO TOLIKA KROUŽKŮ, ŽE ČASTO NEMAJÍ ANI DEN VOLNA, A Z NÁS SE
STÁVAJÍ JEJICH OSOBNÍ ŘIDIČI. JAK TEDY „KROUŽKOVAT“, A NEZBLÁZNIT SE?
Text: Barbora Pečová Foto: Tomáš Železný

Není snadné vybrat volnočasovou aktivitu tak, aby zapadla do harmonogramu
a rozpočtu rodiny, dítěti se líbila a byla
mu přínosem. Obzvlášť ve velkých městech je kapacita kroužků omezená, a tak
jsou rodiče rádi, že se na jejich ratolest
dostane alespoň v nějakém případě.
Nebo existuje druhý extrém, kdy jsou
rodiče ochotní zaplatit soukromé kroužky a trenéry hned v několika aktivitách,
odpoledne tráví jako taxikáři a jejich děti
mají nabitější program než vrcholový
manažer. Tak jako jinde v životě i v tomto případě platí – všeho s mírou. Jak se
dočtete v rozhovoru s naší talentovanou
reprezentantkou sportovního aerobiku
Nicol Ullrichovou, i při přípravě profesionální závodnice je důležitý odpočinek
a čas na kamarády.
Pokud máte více dětí a málo času, zvolte kroužky a kluby, které máte blíže domova, abyste zvládali přesun a netrávili
celé odpoledne jen přejížděním. Jindy se
však výběr kvalitního klubu vyplatí, jak

se dočtete v dalším rozhovoru, tentokrát
s majitelem fotbalové a gymnastické akademie Janem Bůžkem. Vždy je důležité
se zeptat, co opravdu časově zvládnete. A je vaše dítě natolik talentované,
že tomu podřídíte celý rodinný režim?
Nebo chcete dopřát dětem zkušenosti
a na výsledku nelpíte? Váš přístup ovlivní i váš výběr. A protože kroužky nejsou
jenom o sportu, zajímala nás také výuka
cizího jazyka. Díky Veronice Kirschnerové jsme objevili lekce angličtiny, které by
bavily i nás dospělé!
Oproti našemu mládí se v dnešní době
s kroužky roztrhl pytel. Pořád však platí,
že dětství je jenom jedno a že ta naše
zlatíčka nemůžeme uhnat svými přehnanými ambicemi. Někdy je pro děti
naopak nejvíc, když s nimi tu hodinku po škole strávíte společně – čtete si
před spaním nebo si spolu upečete třeba
muffiny. Za pár let možná zjistíte, že to
jsou chvíle, které si vaše děti budou pamatovat nejvíce. ✹

TÉMA

Nikol
Ullrichová
Už ve čtyřech letech
věděla, že sportovní
aerobik je její cestou.
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SPLNĚNÝ

VE DVANÁCTI LETECH SE STALA NIKOL ULLRICHOVÁ ČTYŘNÁSOBNOU MISTRYNÍ
REPUBLIKY A TROJNÁSOBNOU MISTRYNÍ SVĚTA VE SPORTOVNÍM AEROBIKU V KATEGORII
JEDNOTLIVCŮ I TROJIC. JAKÝ JE RECEPT NA ÚSPĚCH?
Text: Barbora Pečová Foto: Tomáš Železný

Díky moderním technologiím jsem mohla uspořádat svůj první trojrozhovor.
Na druhé straně telefonu jsem zpovídala talentovanou Nikol Ullrichovou, její
maminku Jitku Ullrichovou i trenérku aerobiku Báru Ptáčkovou (Šulcovou) z Fitness
Center Báry a Hanky Šulcové z Prahy 8.
Jak se stalo, že u vás v rodině zvítězil sportovní aerobik?
Maminka: Já sama jsem donedávna
předcvičovala aerobik. Jednou, když už
byly děti na světě, jsem s nimi šla na procházku kolem sportovní arény v Praze 9,
kde zrovna probíhalo mistrovství Evropy
v aerobiku. Nikolce byly tehdy čtyři roky
a pamatuji si, jak prohlásila: „Maminko,
mně se tenhle sport moc líbí a jednou
bych v něm chtěla vyhrát medaili.“ Musím se smát, když si uvědomím, že se jí
tento sen už podařilo splnit.
Kdy začala Nikol s tréninkem
aerobiku?
Trenérka: Nejdříve chodila na náš
všestranný dětský kurz pro děti, kde
jsem si ji vytipovala, když jí bylo osm
let. V závodní skupině začala trénovat
ve svých osmi letech, a to ji čekaly i její
první závody. Prošly jsme si závoděním
úplně od základů až po nejvyšší výkonnostní kategorii, kde je nyní. Je to tak, že
nejprve jsem si Nikolku vybrala do tria,
ale protože výkonnostně vždy vyčníva-

la, rozhodla jsem se s ní i pro tu nejprestižnější, kategorii jednotlivkyň. Už o dva
roky později, v jejích deseti letech, přišly
první velké úspěchy. Získala hned dvě
zlaté medaile z mistrovství ČR v obou
kategoriích, ve kterých závodila, a to
v té aréně, u které kdysi prohlásila, že
vyhraje. V té hale se jí evidentně daří –
loni tam přidala další dva tituly.
Nikolko, máš ještě další sen, který
si přeješ, aby se ti splnil?
Nikol: Určitě bych se chtěla zlepšovat
i ve vyšších věkových kategoriích, abych
dosahovala skvělých výsledků i tam.
Mým vzorem je Adéla Citová, která
v roce 2018 vyhrála v nejstarší kategorii.
Na závodech děvčata září v krásných dresech. Kam chodíte na nápady? Necháváte si je šít na míru?
Trenérka: Jako první se vybírá hudba,
která odpovídá naturelu Nikolky, poté
se volí prvky obtížnosti a připravuje se

choreografie a na závěr se ladí celková
image. Někdy nás to napadne na první
dobrou, někdy hledáme inspiraci kdekoliv, kde jsou módní trendy v oblasti
plavek, šatů nebo luxusního spodního
prádla.
Nikol: Mě nejvíc baví učit se novou sestavu, protože zase vyzkouším nové prvky. A závody jsou skvělé v tom, že se
můžeme právě oproti tréninkům nazdobit, načesat a nalíčit. Je to jako příjemná
odměna.
A na jakou hudbu nejraději
závodíš?
Nikol: Dnes se dá ve studiu upravit cokoliv, ale já nejraději závodím na pop-rockovou hudbu. Potřebuju ji pak poslouchat celý rok, proto se mi musí líbit
a nesmí se omrzet.
Jak velkou máš konkurenci?
Nikol: Závodím v kategorii 11–13 let,
ta je nejvíce obsazená. Celkově je nás

Pokud je vaše dcera živel a umí cítit rytmus,
pak je sportovní aerobik dobrou volbou.
Navíc – malé slečny baví soutěžit v krásných
dresech a s dokonalým účesem.
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Úspěchy
napříč výkonnostními třídami v této kategorii okolo 110 závodnic. Takže mám
opravdu zdravou a silnou konkurenci.

včetně mistrovství ČR a pro ty nejšikovnější děti bonusově mistrovství Evropy
(jaro) a mistrovství světa (podzim).

Jak probíhá trénink? V čem se holčičky díky sportovnímu aerobiku
zdokonalují?
Trenérka: Značnou část tvoří gymnastická průprava, ale s Nikol pracujeme
také na síle, aby zvládla různé typy
kliků. Obecně musí být děti neskutečně
všestranně nadané, to znamená, že se
trénuje odrazová a dopadová průprava, motoricko-funkční cvičení, baletní
prvky, koordinace, obratnost, pohybová paměť. Takže děvčata musí být
celkově rychlá, silná, pružná, flexibilní
a také svým způsobem exhibionistky,
aby zaujala svým vystoupením diváky
i porotu.

Ty už nás jezdíš reprezentovat
do světa. To je určitě dobrá motivace ke studiu angličtiny.
Nikol: Ano, už dvakrát jsem byla
na mistrovství světa v Leidenu v Nizozemí. I na závodech se potkávám s holkami ze zemí, jako je Austrálie, Francie,
Polsko, Rusko, a přes sociální sítě spolu
zůstáváme v kontaktu. Také u nás v klubu trénuje australský trenér Brenton Andreoli. Angličtina se mi rozhodně hodí.

1. místo MČR 2016 8–10 let jednotlivci
1. místo MČR 2016 8–10 let trio
3. místo ME 2017 11–13 let jednotlivci
2. místo ME 2017 11–13 let trio

Jak často se konají vlastní závody?
Nikol: Za sezonu probíhá celkem devět
závodů – čtyři na jaře, tři na podzim

SPORTOVNÍ A FITNESS AEROBIK
Výkonnostní třídy:
I. výkonnostní třída – pro nejlepší závodníky s možností nominace na mistrovství světa a Evropy
II. výkonnostní třída – pro pokročilé
závodníky
III. výkonnostní třída – pro začínající
závodníky

Co jsou tvoje silné stránky, Nikol?
Nikol: Daří se mi silové prvky, takže
mi nedělají problémy kliky a gymnastické prvky. Taky mi jdou povinné švihy
– to je švih nataženou nohou směrem
k uchu. Teď jsme vypilovaly i skoky, protože v singl kategorii musí být perfektní.

Věkové kategorie:
6–7 let
8–10 let děti
11–13 let kadeti
14–16 let junioři
17 a více let senioři

Soutěžní kategorie:
Jednotlivci
Dua
Tria
Muži
Performance aerobik
Aerobik grande
Step aerobik
ATS

4. místo MS 2017 11–13 let jednotlivci
1. místo MS 2017 11–13 let trio
2. místo ME 2018 11–13 let jednotlivci
1. místo ME 2018 11–13 let trio
1. místo MČR 2018 11–13 let jednotlivci
2. místo MČR 2018 11–13 let duo
1. místo MS 2018 11–13 let jednotlivci
1. místo MS 2018 11–13 let trio

Jak se rozpozná talent pro sportovní aerobik? Je něco, podle čeho
jej rodiče u svých dětí poznají?
Trenérka: Pokud dítě dovedete do specializovaného centra aerobiku, místní trenér to rozklíčuje ihned. Pokud má vaše
dcera ráda hudbu, ráda se hýbe, tančí,
má v sobě rytmiku, tak jsou to dobré
předpoklady pro zapsání do aerobiku.
Maminka: Já spíš můžu soudit podle
mých zájmů – vždy mě přitahoval balet,
tanec, gymnastika, krasobruslení a jsem
ráda, že tyto záliby zdědily i obě mé
dcery.
Jak moc je aerobik náročný finančně?
Maminka: Určitě to není nijak finančně
náročné oproti jiným sportovním kroužkům. Takový hokej, tenis, krasobruslení
nebo koně jsou daleko dražší koníčky.
Co vás nyní čeká?
Nikol: Máme právě kreativní období,
kdy vytváříme novou sestavu a pilujeme
choreografii. Postupně budeme ladit
technickou úroveň prvků. Vše si musí
sednout do prvního závodu, který je
koncem března.
Držíme palce! ✹
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A jaká je časová náročnost přípravy?
Trenérka: Dvouhodinové tréninky máme
třikrát týdně. Je to sice málo oproti konkurenci, ale pořád je pro nás s ostatními klubovými trenéry důležité, aby děti
měly dostatečný čas na regeneraci, školu i kamarády.
Nikol: Sport mě vede k tomu, že se
umím vyhecovat i ve škole k dobrým výsledkům.

Aerobik se hodnotí podobně jako
krasobruslení. Popíšete mi podrobněji systém bodování?
Trenérka: Máme celkem sedm rozhodčích a během dvouminutové sestavy
se posuzují tři kritéria: technické, umělecké a „aerobikové“. Sestava musí být
nápaditá, dynamická, perfektně ladit
s hudbou a ideálně by měla obsahovat
co nejtěžší technické prvky (kliky, švihy,
skoky...), které musí holčičky dokonale
zvládnout, a ještě se přitom usmívat.

2. místo MČR 2017 11–13 let jednotlivci
1. místo MČR 2017 11–13 let trio

JÓGA

Naše akademie není
o talentu, ale hlavně
o přístupu mých hráčů.

56

SPORT

nestačí

JEN TALENT

FOTBAL U NÁS STÁLE PATŘÍ MEZI NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTY. JAK VYBRAT IDEÁLNÍ KLUB?
A V ČEM BY MĚLY SPOČÍVAT KVALITY KAŽDÉHO TRÉNINKU? ZEPTALI JSME SE JANA
BŮŽKA, ZAKLADATELE SPORTOVNÍ SPECIAL ONE ACADEMY V PRAZE.
Text: Barbora Pečová

FOTO: Shutterstock.com

Co je náplní a vizí vaší akademie?
Sportovní akademie se zaměřuje především na fotbal, ale jsme i jednou z mála
akademií, která k fotbalu nabízí také
gymnastickou průpravu a díky ní se děti
učí všestrannosti. Gymnastická průprava je nejlepším základem pro jakýkoliv
sport. Hledáme skrytý potenciál dětí
– chceme však nabídnout šanci i těm
méně talentovaným, a tak docílit toho,
aby dosáhly stejných výsledků jako jejich talentovanější vrstevníci.
Ve Středočeském kraji jsem našel TJ Sokol Úhonice, pod jehož hlavičkou mí stoupenci mohou hrát. V sezoně 2017/2018
jsme se dostali do finále Středočeského
kraje Praha–západ a obsadili mezi dvaatřiceti kluby konečné třetí místo.
V čem se liší Special One Academy od jiných sportovních klubů či
kroužků?
Naše akademie se liší hlavně v osobním přístupu. Pokud se snažíte zaměřit
na sport, kreslení, modelování nebo třeba tanec pouze jednou týdně, je to bezpředmětné. Dítě svět vnímá úplně jinak
než dospělý jedinec. Potřebuje neustálé
opakování a drilování. V praxi to znamená, že když ho naučím jakýkoliv prvek
z gymnastiky nebo kličku z fotbalu, musí
tento úkon zkusit nejpozději do 48 hodin
znova, jinak se nikam neposune, i když
má v sobě potřebný talent. Pokud v něm
chceme rozvíjet jeho schopnosti, jednou
týdně chodit na tréninky nemá význam.

V čem tedy spočívá váš trenérský
přístup?
Moje výchova spočívá v tom, že i když
máme mezi sebou přátelský vztah a děti
mi mohou tykat, musí mít potřebný respekt a úctu k dospělému. Ty pravé výsledky se totiž dostaví jen tehdy, když
bude fungovat symbióza mezi dětmi
a dospělými. Hlavním rozdílem mezi
klubem a akademií je můj přístup a výchova, proto dnes fungujeme jako velká
rodina.
Jak se u vás mohou kluci sportovně
rozvíjet?
Kluci se mohou rozvíjet díky tréninkovým
jednotkám z gymnastické průpravy, kde
získají rozvoj koordinace, flexibilitu kloubů, sílu, rychlost a psychickou odolnost
vůči strachu. A to je ten důležitý faktor
oproti fotbalovým klubům, které nabízejí
,,pouze“ fotbal.
Jsem i trenérem SK Slavia Praha – fotbal, kde mám na starosti právě gymnastickou průpravu mládeže. Když vidím, že
se aspoň trochu hráč přiblíží úrovni hráčů ze Slavie, má možnost jít na zkoušku,
kde už pár mých hráčů bylo. Například
ročník 2012 v únoru změřil síly se zmíněnou Slavií.
Je důležité, aby děti měly pro sport
talent?
Když se budeme bavit o talentu u dětí,
dost často se rodiče i trenéři mýlí v tom,
že je to ve sportu nejdůležitější faktor.

Talentované dítě má navrch oproti svým
vrstevníkům, ale hodně závisí na výchově v rodině. Když dítě nebude mít v rodině řád a nebude pokorné a slušně vychované, nikdy nemůže ve vrcholovém
sportu uspět.
Mít talent není jen výhodou, protože
se ocitá ve skupině dětí různé úrovně –
pak musí trenér rozhodnout, jak s jeho
talentem naložit. Já se snažím své členy,
kteří mají talent, směřovat rovnou do SK
Slavia Praha.
www.specialone.cz

Olomoucká
fotbalová škola
Na fotbal jsou zaměřené i letní tábory a kempy. Olomoucká fotbalová škola kromě prvotřídních tréninkových jednotek fotbalu vedených
trenéry SK Sigma Olomouc nabízí
i doprovodný program pro kluky
ve věku od 7 do 14 let. Po tréninku
na ně čeká regenerační program,
každý získá svůj vlastní fotbalový
dres a zažije besedu s profesionálními hráči. Týden není jen o fotbale,
pořadatelé do programu zařazují
i výuku cizího jazyka.
www.olomoucka-fs.cz
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NĚCO KE ČTENÍ, NĚCO K ZAKOUSNUTÍ A NĚCO
K RELAXACI – TO JSOU NAŠE REDAKČNÍ TIPY, JAK
ZVLÁDAT RODIČOVSTVÍ A ZŮSTAT NAD VĚCÍ.

PAN KŘUPKA
Kromě výborných kukuřičných křupek umí pan Křupka na svém webu
vykouzlit pro děti zábavné hry nebo
soutěže. Dokonce se umí proměnit
v plyšovou hračku. Na pomoc má
i zábavné kamarády – Pana Kuldu,
Pana Dlouhána, Pana Ringa nebo
Pana Tyčku, kteří jsou také k nakousnutí. www.pankrupka.cz

HOJDAVAK BABY

Závěsná kolébka pro miminka vhodná od narození do devíti měsíců. Rychle uspí a dopřeje
mamince odpočinek. Od českého výrobce
houpadel pro celou rodinu. www.hojdavak.cz

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo,
kde ti rozumějí

ZDRAVÝ PROTEIN
Tahle svačinka do kabelky je složená pouze z přírodních surovin. Rýžový protein, který obsahuje
nezbytné aminokyseliny pro svalovou regeneraci, trávíme pomaleji, takže nebudete mít brzo
hlad. Cukry obsažené v přidaných datlích dodají
tělu potřebnou glukózu a energii.
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ČTENÍ Své štěstí máte
na dosah. A začíná na
vašem talíři. Kniha vyladěných jídel, která vám
udělají dobře. Nevěříte?
Tak to zkuste!

TÉMA

Speciál

Na talíři

JARO PŘINÁŠÍ NOVOU NADĚJI, RADOST, A HLAVNĚ ČERSTVÉ SUROVINY ZE ZAHRÁDEK
NA NÁŠ TALÍŘ. ZEJMÉNA CO DO PESTROSTI BAREV, CHUTÍ, ENERGIE A CELKOVÉHO
ODLEHČENÍ. TAK SI JEJ POJĎME UŽÍT!.
Text: Barbora Vojtová Foto: Shutterstock.com

3

V hlavní roli:

vejce

V DUCHU VELIKONOC

Vajíčkový salát s celerem a kuřetem

Velikonoční nádivka

INGREDIENCE
250 g grilovaného kuřete (může být i vegetariánská verze
bez masa) • 6 natvrdo uvařených vajec • půl celeru
• 1 cibule • 1 jablko • citronová šťáva • 200 g tatarské
omáčky • mletý pepř • cukr • sůl • zelené bylinky
na ozdobení
.......................................................................................................

INGREDIENCE
6 vajec • 200 ml mléka • 7 rohlíků • 400 g uzeného
masa • máslo • bylinky – nasekané kopřivy, pažitka,
petrželka (dle možností) • ½ prášku do pečiva • mletý
pepř • sůl • muškátový oříšek
.......................................................................................................

Uvařená vejce nakrájíme na kousky, přidáme k nim nakrájené kousky kuřecího masa, jemně nastrouhaný syrový
celer, na kostičky nakrájené jablko a jemně nakrájenou
cibuli. Vše v míse promícháme, zakapeme citronovou šťávou, ochutíme mletým pepřem, solí, případně přisladíme
(není potřeba), nakonec přidáme tatarskou omáčku či majonézu (může být v kombinaci s bílým jogurtem) a dáme
do lednice vychladit. Servírujeme s bylinkami.

Tip
Pokud spěcháte, vynechte
kuře, celer a jablko a místo
toho přidejte nakrájené
nakládané okurky
a trochu láku z nich.

Nakrájené rohlíky (nejlépe z předchozího dne) zalijeme
mlékem, necháme nasáknout a přebytečné mléko vylijeme, přidáme žloutky, uzené maso nakrájené na kousky,
rozpuštěné máslo, nakrájené bylinky a prášek do pečiva.
Dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Vše nalijeme do vymazaného pekáčku či zapékací mísy a pečeme asi 30 minut. Podáváme ozdobené například snítkou
pažitky.

Sýrová polévka s vejci
INGREDIENCE
3 vejce • 3 lžíce jemné krupice • 6 lžic strouhaného parmazánu • špetka čerstvě nastrouhaného muškátového
oříšku • 1,5 l masového vývaru • cibule • houby (nemusí
být) • sůl • čerstvě mletý pepř • plátky francouzské
bagety, toustu či rohlíky
.......................................................................................................
V míse ušleháme vejce, krupici a sýr. Přidáme muškátový
oříšek a vyšleháme ještě s jedním hrnkem studeného
vývaru. Mezitím si ve velkém hrnci ohřejeme zbylý vývar,
dokud se téměř nevyvaří, vmícháme vaječnou směs,
zvýšíme teplotu a přivedeme téměř k bodu varu. Osolíme,
opepříme a vaříme ještě necelých 5 minut. Cibuli nakrájíme na kolečka, orestujeme na pánvi a ozdobíme hladinu
polévky. V troubě či v toustovači opečeme bílé pečivo
a položíme na dno talíře, přelijeme horkou polévkou
a ozdobíme snítkou čerstvých bylinek.
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Pošírované vejce skvěle
doplní chleba s čerstvým
sýrem a avokádem
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V DUCHU JARA

Zeleninová jarní nádivka

Vajíčkový salát s mrkví a ředkvičkami

INGREDIENCE
300 g mrkve • 100 g květáku • 100 g brokolice • 100 g
celeru • 100 g hrášku • 4 vejce • 1 cibule • 3 lžíce
másla • 100 ml smetany • zelený pepř • sůl • muškátový
oříšek • 2 lžíce strouhanky • sýr • bazalka na ozdobu
.......................................................................................................

INGREDIENCE
4 natvrdo uvařená vejce • 1–2 mrkve • svazek ředkviček či černá ředkev • 1 jablko • 3 stroužky česneku
• 100 g tatarské omáčky • 200 g majonézy • mletý
pepř • sůl • řeřicha či jiná zelená bylinka na ozdobu
.......................................................................................................

Na másle podusíme většinu na kostičky nakrájené mrkve
a nadrobno nakrájenou cibulí, zalijeme smetanou,
osolíme, opepříme a přidáme nastrouhaný muškátový
oříšek. Hmotu prolisujeme sítem a necháme zchladnout.
Ostatní zeleninu nakrájíme na malé kousky a blanšírujeme ve vroucí osolené vodě. Poté necháme zchladnout.
Nakonec rozšleháme vejce a vmícháme je do mrkvového
krému společně s blanšírovanou zeleninou. Osolíme a přidáme muškátový oříšek. Do vymaštěné zapékací formy
vysypané strouhankou vložíme směs a zapékáme na
200 °C přibližně 50 minut. Můžeme ji ale využít také
jako náplň do vydlabané zeleniny – například lilku,
velkých rajčat či paprik, poté zasypeme sýrem. Servírujeme ozdobené čerstvou bazalkou a s opečenou bagetkou
potřenou česnekovým máslem.

Očištěnou mrkev nastrouháme, oloupané jablko nakrájíme na kostičky a vše promícháme s prolisovaným česnekem. Ochutíme solí a pepřem, přidáme tatarskou omáčku
a majonézu (můžeme zkombinovat s bílým jogurtem).
Promícháme s natvrdo uvařenými a nakrájenými vejci. Necháme uležet v lednici a při podávání zdobíme zelenými
bylinkami.

Vajíčkový salát se sýrem a křenem
INGREDIENCE
5 natvrdo uvařených vajec • 200 g tvrdého sýra (eidam,
gouda) • 100 g šunky • 4 sladkokyselé sterilované
okurky • 1 polévková lžíce plnotučné hořčice • 100 g
majonézy • 1 polévková lžíce strouhaného křenu
• mletý pepř • sůl • zelené bylinky na ozdobu (například petrželka)
.......................................................................................................
Smícháme nastrouhaný sýr, nakrájenou šunku a okurky,
promícháme s hořčicí, majonézou, křenem, pepřem a solí.
Nakonec přidáme nakrájená vejce. Necháme proležet
v lednici a poté servírujeme na tmavém pečivu ozdobené
bylinkami.

Jaro přináší do kuchyně
spoustu energie, radosti
a hravosti
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FOTO: Shutterstock.com

Buďte kreativní a pracujte
s kvalitními surovinami.
Do vajíčkových salátů můžete přidat téměř cokoli.

INZ. ▼ A191001231

Tip

OVO Set

Košilky

Efekty

Obtisky

Práškové

OVO Duo

Tradiční barva
na vajíčka
www.mojevelikonoce.cz

V hlavní roli:

bylinky
V DUCHU VELIKONOC

Smetanová polévka s petrželkou

Sýrové petrželkové koule

INGREDIENCE
1 kg brambor • 250 ml smetany na šlehání • velká hrst
nasekané pažitky či petržele • mletý bílý pepř • sůl
• 4 natvrdo uvařená vejce (nemusí být)
.......................................................................................................

INGREDIENCE
1 hermelín • 100 g másla • sekaná zelená petrželka
• mletá sladká paprika • sůl
.......................................................................................................

V osolené vodě uvaříme na kostky pokrájené brambory.
Přecedíme a vodu si necháme v hrnci. Brambory prolisujeme, přidáme k nim šlehačku a za stálého míchání
přiléváme vodu z brambor tak, aby vznikla hustá krémová
polévka. Poté přivedeme k varu a přidáme sůl a mletý
pepř. Na dno připravených hlubokých talířů nasypeme
nasekanou pažitku či petrželku a pokud chceme, tak
vložíme na měsíčky nakrájená vejce. Zalijeme polévkou,
servírujeme ozdobené snítkou petrželky a podáváme
společně s křupavou bílou bagetkou.

Tip
Na obalení můžete použít
jakoukoli čerstvou bylinku,
ale i koření nebo rozdrcené
ořechy. Chřestový koláč
s bylinkovým
tvarohem.

Na hlubší pánvi rozpustíme máslo a utřený hermelín,
ochutíme solí a přidáme mletou sladkou papriku a drobně
nasekanou petrželku. Poté směs vložíme do mísy a necháme vychladnout v lednici. Po ztuhnutí formujeme mokrýma
rukama koule, které obalujeme v pokrájené petrželce.
Servírujeme samotné či na slaných krekrech. w

V DUCHU JARA

Chřestový koláč
s bylinkovým tvarohem
INGREDIENCE NA NÁPLŇ
750 g chřestu nebo zelených fazolek • 225 g jemného
tvarohu • provensálské koření • 1/8 l smetany • 1 lžíce
oleje • 1 vejce • svazek kerblíku • 1 lžíce citronové
šťávy • 1 lžíce cukru • čerstvě umletý pepř • muškátový
květ • strouhaný sýr a rajče na ozdobu (nemusí být)
INGREDIENCE NA TĚSTO
300 g hladké mouky • 150 g másla • 1 vejce • sůl
.......................................................................................................
Nejprve zpracujeme z uvedených surovin těsto. Mezitím
uvaříme chřest či fazolky, necháme okapat a odložíme
stranou. Připravíme si omáčku ze smetany, sýra, vajec,
posekaného kerblíku, muškátového oříšku (množství dle
chuti) a soli. Vyválíme těsto a vložíme do koláčové formy.
Vidličkou propíchneme na několika místech dno a pečeme
cca 10 minut v předehřáté troubě. Poté necháme lehce
zchladnout, potřeme sýrovou hmotou a vyskládáme chřest
či poklademe fazolky. Poté pečeme půl hodiny a na posledních 10 minut přidáme plátky rajčat. Při podávání
posypeme oblíbeným sýrem.
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FOTO: Profimedia, Unsplash

V hlavní roli:

zelenina

V DUCHU VELIKONOC

Vajíčka se zapečenou červenou řepou

Velikonoční špenátová roláda

INGREDIENCE
4 vejce • 600 g červené řepy • 1 svazek pažitky
• 350 g ředkve • 350 ml smetany ke šlehání • 200 ml
zakysané smetany • 1 žloutek • 100 ml vývaru
• 2 lžičky bramborového škrobu • 2 lžíce slunečnicových semen • strouhaný muškátový oříšek • mletý pepř
• sůl • rukola na ozdobu
.......................................................................................................

INGREDIENCE
250 g špenátového protlaku či spařených čerstvých
špenátových listů • česnek • 3 vejce • 100 g polohrubé
mouky • sůl • máslo na vymazání a hrubá mouka na vysypání plechu

Červenou řepu a ředkev nakrájíme na tenké plátky
a navrstvíme do vymaštěného pekáče. Zalijeme směsí
z 200 ml šlehačky, 200 ml zakysané smetany, 2 lžiček
bramborového škrobu, pepře, soli a trochy muškátového
oříšku. Posypeme slunečnicovými semínky a zapékáme
v předehřáté troubě asi ¾ hodiny. Vejce uvaříme nahniličko (cca 8 min) nebo umícháme na pánvi. Vývar svaříme
se zbylými 150 ml šlehačky, sejmeme z plotny a vmícháme žloutek, jemně nasekanou pažitku a mletý pepř, dochutíme solí. Na talíř položíme zapečenou řepu s ředkví,
lehce podlijeme omáčkou a navrch naservírujeme vajíčka.
Ozdobíme rukolou.

INGREDIENCE NA NÁPLŇ
uzený losos • pomazánkové máslo nebo žervé • sůl
......................................................................................................
K rozmraženému či spařenému špenátu přidáme promačkaný česnek, sůl, polohrubou mouku, 3 žloutky a opatrně
přidáme sníh vyšlehaný ze 3 bílků. Takto vzniklé těsto rozetřeme na plech vymazaný máslem a vysypaný moukou
a upečeme v troubě. Ještě teplé těsto stočíme do rolády
a necháme zchladnout, rozrolujeme, namažeme žervé,
poklademe kousky lososa, posypeme solí a opět zamotáme. Necháme vychladnout, krájíme na plátky a servírujeme s rozpůlenými ředkvičkami.

Nejlépe chutná
čerstvá rukola
z vlastní zahrádky

Tip
Kdo nemá rád hořkost ředkve, může ji plně nahradit
řepou. Oříšky můžeme
použít dle libosti.
K řepě sedí také
ta dýňová.
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V DUCHU JARA

Bylinková krůtí roláda

Krém z jarních cibulek

INGREDIENCE
1 kg krůtích prsou • ¼ l bílého vína • směs koření
na maso • 2 lžíce oleje z klíčků • 4 lžíce smetany • sůl
• bílý pepř • rozmarýn (nemusí být)

INGREDIENCE
2 lžíce másla • 1 malá cibule • necelé 2 hrnky jarní
cibulky • necelých ¼ kg oloupaných a nakrájených
brambor • 2 ½ hrnku zeleninového vývaru
• 2 kelímky smetany • 2 lžíce citronové šťávy
• čerstvě namletý pepř • sůl
.......................................................................................................

INGREDIENCE NA NÁDIVKU
50 g strouhaného sýra • 50 g čerstvých bylin • 2 šalotky
• 1 vejce • 1 lžíce másla • 2 lžíce strouhanky • sůl
• pepř
.......................................................................................................

Tip
Roládu můžeme servírovat
teplou či studenou. K teplé
variantě se hodí čerstvé
jarní brambůrky
s pažitkou a máslem.

FOTO: Unsplash

INZ. ▼ A191001584

Nasekanou šalotku necháme zesklovatět na másle, přidáme jemně posekané bylinky (petržel, pažitku, estragon),
promícháme a dáme vychladnout. Plát krůtích prsou rozklepeme, osolíme a opepříme. Směs bylinek a šalotky promícháme se sýrem, strouhankou a vejcem. Rozprostřeme
na plát masa (necháme cca 1 cm okraje), který následně
stočíme, převážeme kuchyňskou nití a opečeme na oleji, zalijeme vínem a posypeme směsí koření na maso.
Přidáme trochu vody a dusíme asi hodinu. Poté maso
vyjmeme a ke šťávě přidáme smetanu, osolíme, opepříme
a povaříme. Roládu ozdobenou rozmarýnem poté krájíme
na plátky a zalijeme omáčkou či ji servírujeme zvlášť.

Veškerou nakrájenou cibuli a cibulku vložíme do hrnce
na rozpuštěné máslo a asi 10 minut dusíme na mírném
ohni a přikryté pokličkou do měkka. Přidáme brambory
a vývar a přivedeme k varu. 30 minut vaříme na mírném
ohni, přidáme 1 ½ kelímku smetany, osolíme, opepříme
a za občasného míchání vaříme. Přidáme citronovou
šťávu a při podávání ozdobíme kapkou smetany.
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V hlavní roli:

maso

V DUCHU VELIKONOC

Velikonoční nádivka se strouhankou

Jehně od Honzy Štěrby

INGREDIENCE
750 g vařené uzené krkovice • 500 ml mléka • 3 vejce •
150 g strouhanky • dvě hrsti nasekaných mladých kopřiv
• petrželka • nové koření • mletý pepř • sůl • máslo
na vymazání
.......................................................................................................

INGREDIENCE
400 g jehněčího hřebínku • 2x jehněčí koleno

Vyzkoušejte jedinečný
recept z hotelové kuchyně
Chateau Mcely, přenese
vás doslova do zámecké
atmosféry

INGREDIENCE NA OMÁČKU
1 mrkev • 1 šalotka • 1 stonek řapíkatého celeru
• 1 kořen petržele • 100 ml červeného vína • 1 větvička
tymiánu • 200 ml demi glace • 50 ml Martini Rosso
• 80g másla • 50g pistácií
.......................................................................................................
Jehněčí koleno upečeme společně s kořenovou zeleninou,
rajčetem a vínem do měkka. Z červené cibule, octa, červeného vína a cukru připravíme marmeládu. Červené víno
a zeleninu s tymiánem svaříme do sirupu, přidáme demi
glace a znovu povaříme, přidáme Martini Rosso a zjemníme máslem. Servírujeme s jehněčím hřebínkem zprudka
opečeným na pánvi a dopečeným asi 3 minuty na
200 °C na medium rare, řeřichovým pyré, marmeládou
z červené cibule a lahodnou omáčkou s Martini Rosso.

Jemné jehněčí maso
je symbolem Velikonoc
a jara
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Tip

INGREDIENCE NA MARMELÁDU
250 g červené cibule • 50 g vinného červeného octa
• 150 ml červeného vína • 2 polévkové lžíce třtinového
cukru

FOTO: Unsplash

Dvě vejce a jeden žloutek rozšleháme v míse s mlékem,
vmícháme strouhanku, rozdrcené nové koření (asi 3
zrnka), přidáme mletý pepř, nasekané kopřivy a petrželku. Směs necháme odstát, aby mohla strouhanka nasát
ingredience. Poté vmícháme uvařenou a na kostičky
nakrájenou krkovičku a směs vložíme do vymaštěného
pekáčku. Dáme na půl hodiny do předehřáté trouby. Před
koncem pečení polijeme rozšlehaným bílkem. Necháme
zchladnout a poté nakrájíme na plátky a servírujeme.

INGREDIENCE NA ŘEŘICHOVÉ PYRÉ
200 g brambor • 100 ml smetany • 40 g řeřichy
• 20g hladkolisté petržele • sůl • pepř
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Zeleninu nakrájejte
a před pečením smíchejte
v míse s olejem
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V DUCHU JARA

Jehněčí kýta s bylinkovou omáčkou

Kuřecí prsa se šťovíkovou omáčkou

INGREDIENCE
600 g jehněčí kýty nebo plece • mix čerstvých zelených
bylin – např. mladé kopřivy, bazalka, máta, šťovík, řeřicha…) • 150 g másla • 250 ml smetany • 2 lžíce hladké
mouky • mix kořenové zeleniny • sůl • muškátový oříšek
.......................................................................................................

INGREDIENCE
800 g kuřecích prsíček • dvě velké hrsti šťovíkových listů
• 1 cibule • 4 lžíce smetany • 1 žloutek • 1 lžíce másla
• mletý pepř • sůl • olej
.......................................................................................................

Opláchnutou jehněčí kýtu osušíme, osolíme a v pečicí
míse polijeme ze všech stran horkým máslem. Mírně
podlijeme vodou a necháme péct, Mísu přikryjeme poklicí
a dusíme doměkka. Průběžně podléváme, a když je maso
měkké, vyndáme je z plechu. Ke zbylé šťávě přidáme
smetanu smíchanou s moukou a společně promícháme
a provaříme asi 20 minut. Přidáme trošku nastrouhaného
muškátového oříšku a do omáčky vložíme nasekanou
směs bylinek. Necháme přejít varem a dochutíme solí.
Maso servírujeme s mixem pečené zeleniny a zvlášť
do hrnečku nalijeme omáčku.

INZ. A191001417

Naklepaná, opepřená a osolená kuřecí prsa orestujeme na oleji doměkka. Na másle zpěníme menší cibuli,
přidáme pokrájené šťovíkové listy, opepříme, osolíme
a zalijeme smetanou, ve které jsme rozmíchali žloutek,
prohřejeme. Kuřecí prsa přeléváme šťovíkovou omáčkou
a servírujeme se salátkem a bramborovými šiškami (vařené brambory • hrubá mouka • krupice • žloutky • sůl).

Šťovík je zapomenutá
ingredience kuchyní

V hlavní roli:

cukrář

V DUCHU VELIKONOC

Velikonoční bábovka à la makovec

Reveňové tiramisu

INGREDIENCE
300 g hrubé mouky • 200 g máku • 2 vejce • 125 ml
mléka • 100 g másla • 100 g cukru • půl balíčku prášku do pečiva • špetka soli • máslo na vymaštění formy
a hrubá mouka na vysypání
..................................................................................................

INGREDIENCE
100 g cukrářských piškotů (nejlépe italské dlouhé)
• 600 g reveňového kompotu • 250 g tučného tvarohu
• 150 g zakysané smetany • 25 g mascarpone (nebo Lučiny,
případně pomazánkového másla bez příchuti) • 1 šálek
vody & 1 lžíce instantní kávy (popř. může být esspreso lungo)
• 3 lžíce mandlového likéru (např. Amaretto) • 2 balíčky
vanilkového cukru • pravé práškové kakao
.......................................................................................................

Do pěny utřeme máslo a cukr, postupně přidáváme
vejce. Přilijeme mléko a následně vmícháváme prosátou
mouku se špetkou soli a nemletý mák. Těsto nalijeme
do bábovkové formy vymaštěné máslem a vysypané
moukou a necháme asi čtvrt hodinky odpočinout. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme odhadem hodinu.

Tip
Sladké deserty se dobře
snoubí s desertními víny
s vyšším obsahem zbytkového cukru.

Do formy nebo do skleniček vložíme piškoty. Do uvařené
kávy přidáme 2 lžíce likéru a tímto pokapeme piškoty.
Poté poklademe okapanou reveň (můžeme dát i jiné
ovoce či nechat zcela bez něj). Prošleháme mascarpone
s tvarohem, smetanou, vanilkovým cukrem a jednou lžící
likéru. Touto směsí potřeme reveň. Pokud chceme mít
dezert vyšší, celý postup s tím samým množstvím surovin
ještě jednou opakujeme (můžeme v druhé vrstvě vynechat
reveň). Nakonec posypeme přes sítko kakaem a vložíme
do lednice uležet. Při podávání ozdobíme čerstvou snítkou
meduňky či máty.

FOTO: Profimedia, Unsplash

Reveň kadeřavá známá
také jako rebarbora
je zdrojem mnoha
vitaminů
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Beránek či mazanec
z tvarohového těsta
INGREDIENCE
250 g měkkého polotučného tvarohu • 250 g polohrubé
mouky • 50 g nasekaných vlašských nebo lískových ořechů či mandlí • rozinky • 250 g cukru krupice • 3 vejce
• 250 g másla • půl prášku do pečiva • máslo na vymaštění formy a hrubá mouka na vysypání
.......................................................................................................
Tvaroh, rozšlehaná vejce, změklé máslo a cukr spojíme
dohromady v míse. Tvarohovou hmotu smícháme na válu
s moukou, práškem do pečiva a jemně nasekanými ořechy.
Vypracujeme těsto a vložíme je do máslem vymaštěné
a moukou vysypané formy. Vložíme do beránkové formy
či vytvarujeme mazanec a dáme do předehřáté trouby,
posypeme mandlemi a pečeme do jemného zhnědnutí.

INZ. A191001656
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V hlavní roli:

děti
Mazanec s čokoládou

INGREDIENCE
300g polohrubé mouky • 200g ovesných vloček
• 2 vejce • 1 žloutek • 40g změklého másla • 15g
droždí • 1 lžička cukru • 4 lžíce moučkového cukru
• ½ balíčku vanilkového cukru • nastrouhaná kůra z poloviny citronu • špetka soli • domácí šlehačka či krém
...................................................................................................

INGREDIENCE
500 g polohrubé mouky • 120 g másla • 100 g cukru
• 3 žloutky • 35 g droždí • 200 ml mléka • 40 g rozinek • 40 g mandlí • ½ balíčku vanilkového cukru
• citronová kůra • lžíce rumu • 1 vejce na potření
• sůl • čokoládové čočky
.......................................................................................................

Do mísy rozdrobíme droždí, zalijeme čtyřmi lžícemi
teplého mléka a posypeme trochou cukru, necháme vykynout. V mixéru ušleháme do krému vejce s moučkovým
cukrem, vanilkovým cukrem, citronovou kůrou a špetkou
soli. Vlijeme do mísy, kam vmícháme mouku, ovesné
vločky, máslo, mléko a vzešlý kvásek. Vše zpracujeme
a dáme na 15 minut ještě kynout. To poté vytvarujeme
na pomoučněném vále do tvaru zajíce a položíme
na plech s pečicím papírem. Před vložením do trouby
necháme ještě 15 minut kynout. Zajíčka potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme asi 40 minut na 200 °C. Po vychladnutí servírujeme s domácí šlehačkou či krémem.

Připravíme si kvásek z vlažného mléka, rozdrobeného
droždí a trochy cukru. Necháme jej pracovat. Máslo
utřeme s cukrem a žloutky v míse, přidáme vanilkový cukr,
nastrouhanou citronovou kůru, rum, vykynutý kvásek,
vlažné mléko a sůl. Po částech pozvolna přisypáváme
mouku a vypracujeme těsto do takového stavu, aby se
nelepilo na mísu. Rozprostřeme je na vál a rovnoměrně
poklademe spařenými rozinkami, oloupanými, opraženými a na kousky nakrájenými či celými mandlemi a čokoládovými čočkami. Těsto zapracujeme do bochánku
a dáme do mísy překryté utěrkou kynout. Dejme kynutí
čas, půjde pozvolna, 3–4 hodiny. Vykynuté dáme opět
na vál a uhněteme do finálního bochánku. Mazanec položíme na vymaštěný plech, necháme ještě chvíli kynout,
uprostřed jej nařízneme, potřeme rozšlehaným vajíčkem
a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme do mírného
zhnědnutí.

Tip
Pokud nemáte formu na zajíčka, pak můžete těsto nalít
do formiček na muffiny,
upéct a po vychladnutí
ozdobit krémem
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Nechte děti
v kuchyni tvořit
s vámi, je to lepší
než hra

FOTO: Shutterstock.com

Velikonoční zajíček
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V DUCHU VELIKONOC

V DUCHU JARA

Jablkové lívanečky s tvarohem

Mrkvová pomazánka

INGREDIENCE
500 g jablek • 200 g polohrubé mouky • 80 g cukru
krupice • 2 vejce • 25 ml mléka • ½ balíčku prášku
do pečiva • máslo na lívanečník či pánev • skořicový
cukr • marmeláda či rozvařené ovoce

INGREDIENCE
2 kostky či vaničky neochuceného čerstvého sýra (např.
Žervé, ale můžeme použít i pomazánkové máslo) • 100 g
nastrouhané mrkve • 50 g jablek • mléko • sůl • sterilovaná kukuřice (nemusí být)
.......................................................................................................

INGREDIENCE NA TVAROHOVÝ KRÉM
(pokud chceme):
měkký čerstvý tvaroh • cukr moučka • skořice • rozinky
• čerstvá máta
.......................................................................................................

Čerstvý sýr utřeme s mlékem, přidáme mrkev a nastrouhaná jablka. Vše důkladně promícháme a případně
přisolíme. Pomazánku necháme vychladnout a servírujeme ji v silnější vrstvě na toustech, můžeme posypat čerstvě
namletým pepřem a okapanou kukuřicí z plechovky.

Spolu s cukrem rozmícháme v mléce dva žloutky, přidáme
mouku a prášek do pečiva a vytvoříme těsto. Opatrně
do něj vmícháme tuhý sníh ze dvou bílků a nastrouhaná
jablíčka. Promícháme a na vymaštěné pánvi či lívanečníku
děláme lívanečky. Poté posypeme skořicovým cukrem,
natřeme džemem a přidáme lžíci tvarohu rozmixovaného
s cukrem moučkou, skořicí a rozinkami. Servírujeme se
snítkou čerstvé máty.

Do pomazánky můžeme
přistrouhat také tvrdý
sýr či zázvor

FOTO: Shutterstock.com

Lívanečky můžete servírovat na mnoho způsobů.
Skvěle chutnají pouze se
skořicovým cukrem, ale
také s tvarohovým
krémem

INZ. ▼ A191001488

Tip
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Upečte si

Muﬃny
z červené řepy

INGREDIENCE
(PRO 15 KOUSKŮ):
1 balení Bonduelle Strouhanáá řepa
Vapeur (425 ml)
200 g hořké čokolády
200 g polohrubé mouky
1/2 sáčku prášku do pečivaa
100 g hnědého cukru
2 lžíce kakaa
3 velká vejce
100 g másla
80 g slunečnicového oleje
100 ml mléka
zakysaná smetana k podávání

Mamincin_Puntik_210x280_inzerce_str2.indd 1

POSTUP:
Troubu předehřejeme na 180 stupňů
a muﬃnový plech vyložíme
papírovými košíčky.
Mouku smícháme s práškem do
pečiva, cukrem, kakaem a nahrubo
nalámanou čokoládou a bleskově
rozmixujeme v kuchyňském
robotu se sekacím nástavcem,
aby z čokolády zůstaly kousky
o velikosti hrášku.
Vajíčka, rozpuštěné máslo, olej,
mléko pokojové teploty (studené
mléko z lednice způsobí sražení
těsta při pečení, pozor na to)
a slitou Strouhanou řepu Bonduelle
Vapeur zvlášť rozmixujeme
na řídké pyré.

V misce metličkou bleskově
během pár vteřin smícháme
ochucenou mouku s řepným pyré,
jen aby se směs spojila, rozdělíme
ji do připravených papírových
košíčků a vložíme do trouby.
Pečeme 20–25 min, až jsou
muﬃny propečené i uvnitř
(poznáme při vpichu párátkem
nebo špejlí). V ideálním případě
podáváme vlažné se zakysanou
smetanou.

07.03.19 15:55
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V hlavní roli:

tvaůžky
Pórkový quiche s tvarůžky a slaninou

Škvarková pomazánka s kmínovými
tvarůžky

INGREDIENCE NA TĚSTO
250 g hladké mouky • 140 g másla • 1 vejce • 1 lžíce
mléka • 1 lžička soli

INGREDIENCE
250 g škvarků • 200 g Olomouckých tvarůžků Kousky
s kmínem • 150 g kysaného zelí • 1 větší cibule • 1 lžíce
hořčice • 1 lžička drceného kmínu
.......................................................................................................

INGREDIENCE NA NÁPLŇ
150 ml smetany ke šlehání • 150 g zakysané smetany
• 100 g Olomouckých tvarůžků Kousky s restovanou
cibulkou • 100 g prorostlé slaniny • 3 vejce
.....................................................................................................
Mouku smícháme se solí a se změklým máslem a prohněteme ji mezi prsty na sypkou směs, která konzistencí připomíná drobenku. Přidáme vajíčko i mléko a těsto důkladně
propracujeme. Do koláčové formy vymazané máslem
přemístíme těsto. Dáme na půl hodiny do ledničky vychladit. Vidličkou je několikrát propíchneme a asi 20 minut
pečeme dozlatova. Mezitím slaninu nakrájíme na kostičky
a na pánvi opečeme, přidáme nakrájený pórek a orestujeme. Třetinu větších tvarůžkových kousků nastrouháme,
přidáme vajíčka, šlehačku i zakysanou smetanu a dobře
promícháme. Vše vložíme do upečeného korpusu, včetně
zbylých tvarůžkových kousků. Zalijeme smetanovou směsí
a vrátíme do trouby k dopečení. Pečte zhruba 30 minut
na 180 °C, než se náplň zpevní.

Přirozeně odtučněný
sýr bez chemie a plný
bílkovin

Tvarůžky a škvarky umeleme najemno v mlýnku na maso.
Doporučujeme zpracovávat současně, protože škvarky
s sebou stáhnou zbytky tvarůžků a mlýnek se bude lépe
čistit. Přidáme pokrájené zelí, cibuli nakrájenou na kostičky, kmín a hořčici. Dobře promícháme a namažeme
na čerstvý chleba.

Tip
Nebojte se tvarůžky použít na slané, ale i sladké
recepty. Divili byste se, jak
delikátní jsou tvarůžkové
deserty.
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Slané muffiny s chilli vločkami
INGREDIENCE
270 g hladké mouky • 250 ml podmáslí • 200 g šunky
v celku • 100 g Olomouckých tvarůžků Kousky s červenou paprikou • 100 g čerstvého špenátu • 80 g másla
• 1 jarní cibulka • 2 vejce • 1 lžíce přepuštěného másla
ghí • 1 lžička jedlé sody • 1 lžička prášku do pečiva
• chilli (vločky)
......................................................................................................

Tip
Pokud preferujete syrovou
zeleninu můžete ji použít
místo té grilované. Například v kombinaci mrkev,
celer, řepa.
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Profiterolky s tvarůžkovým krémem
a grilovanou zeleninou
INGREDIENCE NA TĚSTO
250 ml vody • 60 g másla • 130 g hladké mouky
• špetka soli • 3 vejce
INGREDIENCE NA KRÉM
150 g ricotty • 80 g zakysané smetany
• 80 g Olomouckých tvarůžků
INGREDIENCE NA GRILOVANOU ZELENINU:
směs cuket, paprik, lilků, rajčat • olivový olej
• hrst polníčku
.....................................................................................................
Do hrnce nalijeme vodu, přidáme máslo, osolíme a přivedeme k varu. Postupně přisypáváme mouku a ihned zašleháváme metlou. Stáhneme teplotu a za stálého míchání
svaříme na kaši. Jakmile se hmota začne odlepovat ode
dna, odstavíme z plotny a vyklopíme do mísy, necháme
lehce vychladnout. Poté postupně po jednom přidáváme
vajíčka a prošleháváme. Připravenou hmotu vložíme
do cukrářského kornoutu. Z něj na pečicí papír tvoříme
malé bochánky těsta, kolem kterých necháváme dostatečný prostor. Pečeme asi 20 minut na 220 °C. Každou
kuličku po upečení propíchneme, aby mohla odejít pára,
necháme vychladnout. V troubě poté ugrilujeme zeleninu
nakrájenou na plátky a potřenou olivovým olejem. Ricottu
smícháme s nastrouhanými tvarůžky, přidáme zakysanou smetanu a dobře prošleháme. Každou profiterolku
rozkrojíme, naplníme tvarůžkovým krémem, grilovanou
zeleninou a ozdobíme polníčkem.

INZ. ▼ A191001273

Na pánvi rozehřejeme ghí a krátce na něm opečeme
nakrájenou jarní cibulku. Přidáme špenátové listy a necháme pod pokličkou podusit. Po 5 minutách stáhneme
z plotny, sundáme pokličku a vyvařenou tekutinu necháme odpařit. V malém rendlíku rozpustíme máslo a necháme lehce vychladnout. Mouku smícháme v míse se sodou
a práškem do pečiva. K rozpuštěnému máslu přidáme
podmáslí, vajíčka a prošleháme. Vzniklou směs přilijeme
k mouce a zlehka zapracujeme. Větší kousky tvarůžků můžeme překrojit na menší dílky, šunku nakrájíme na kostičky
a přidáme ji do těsta. Přimícháme špenát. Do muffinové
formy si připravíme papírové košíčky a do dvou třetin je
naplníme těstem. Každý muffin posypeme chilli. Pečeme
asi 25 minut při 180°C.

Olomoucké tvarůžky
moderní potravina s tradicí
Jedni je milují, druzí je kvůli charakteristické vůni zatracují. Kdysi se vyráběly na každém statku na Hané a za jejich vznikem zřejmě stála snaha o zachování přebytků mléka z letního času k přežití zimních měsíců. Díky tomu už více než 500 let
konzumujeme prvotřídní sýr s vynikajícími nutričními vlastnostmi.
Z čeho se vyrábí?
Z netučného tvarohu, jedlé soli, přidány jsou regulátory kyselosti E500 (hydrogenuhličitan sodný), E170
(uhličitan vápenatý) a mlékárenské kultury.

Všichni společníci jsou příslušníky širší rodiny
potomků zakladatele. Firma sídlí stále na stejném
místě, kde se s výrobou Olomouckých tvarůžků
kdysi začalo, tzn. v Lošticích nedaleko Olomouce.

Kdo a kde je vyrábí?
Jediným výrobcem na světě je v současné době
A. W. spol. s r. o., která nese iniciály jména zakladatele
p. Aloise Wesselse. Byla založena v roce 1876 a nedávno uplynulo 140 let její existence, i když přetržené znárodněním (od roku 1948 do konce roku 1990).

Tvarůžkové recepty vč. fotografií najdete na
www.tvaruzky.cz i v každém čísle firemního časopisu
Tvarůžek, který vychází 2x ročně a který v elektronické
podobě naleznete tamtéž. Loni vyšla nová Tvarůžková
kuchařka, která je k dostání na pultech knihkupectví
i podnikových prodejen A.W. spol. s r. o.

www.tvaruzky.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích
otevřeno
slaví letos 25. narozeniny
7 DNÍ
v týdnu

i současná výroba • interaktivní prvky • audiovizuální programy
• historie
• individuální prohlídky • retro kino • bezbariérový přístup KAM ZA OLOMOUCKÝMI

NAVŠTIVTE NAŠE FIREMNÍ
PRODEJNY
LOŠTICE
náměstí Míru 11, tel. 583 401 220

BRNO
Rašínova 4, tel. 539 011 445

OLOMOUC
Horní náměstí 7, tel. 585 202 551

OSTRAVA
(chystáme na červen 2019)

TVARŮŽKY
DUBEN 27. – 28. 4. 2019

Tvarůžkový festival v Olomouci

KVĚTEN 11. 5. 2019

Den otevřených dveří v Muzeu Ol. tvarůžků
v Lošticích

KVĚTEN 18. 5. 2019

Muzejní noc v Muzeu Ol. tvarůžků

KVĚTEN 25. 5. 2019

43. ročník Putování za loštickým tvarůžkem

ČERVEN 21. – 23. 6. 2019

Loštické slavnosti hudby a tvarůžků

Tip

FOTO: Shutterstock.com? Profimedia

U pomazánek není nikdy
dost čerstvých bylinek.
Vybírejte z toho, co máte
zrovna na zahrádce a co
vám chutná.
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Velikonoční pohoštění

Pomazánky

Vajíčkový pomazánkosalát
s makrelou
INGREDIENCE
4 natvrdo uvařená vejce • 1 uzená makrela • 1 cibule
• 50 g strouhaného sýra • 1 lžíce plnotučné hořčice •
250 g majonézy (můžete namíchat s bílým jogurtem) •
mletý pepř • sůl • pažitka • ředkvičky
.......................................................................................................

Z ovesných vloček a sýra
INGREDIENCE
150 g vloček • 2 lžíce rostlinného oleje • 1 cibule •
100 g smetanového sýra • 1 lžíce kari koření • 2 lžíce
olivového oleje • 2 vejce • sůl • ředkvičky • pažitka
.......................................................................................................

Uzenou makrelu nakrájíme na kousky, přidáme drobně
nakrájenou cibuli, strouhaný sýr a na kostičky pokrájená
vejce. Ochutíme solí, pepřem, hořčicí a nakonec spojíme
majonézou. Servírujeme posypané pažitkou na tmavém
chlebu. Můžeme přidat ředkvičky.

Vločky necháme přes noc zalité vodou nabobtnat, poté je
uvaříme na hustou kaši. Na oleji zpěníme cibuli, přidáme sýr, koření a rozšlehaná vejce, za stálého míchání
necháme zhoustnout. Promícháme s vločkami, olivovým
olejem a osolíme. Necháme vychladnout a servírujeme
na celozrnném chlebu ozdobené pažitkou, případně
ředkvičkami.

Ořechová s česnekem

Rozmarýnová s brynzou

INGREDIENCE
6 stroužků česneku • vlašské ořechy • olej (olivový či
ořechový) • citronová šťáva • sůl • zelené bylinky
.......................................................................................................

INGREDIENCE
100 g tvrdého sýra • 10 g brynzy • 5 stroužků česneku
• rozmarýn • kopr • mletý bílý pepř
.......................................................................................................

Tři velké lžíce ořechů rozemeleme, nasypeme do mísy,
přidáme utřený česnek a postupně přidáváme olej,
zakapeme citronovou šťávou a podáváme na opečených
chlebech posypané čerstvě nakrájenými bylinkami.

K nastrouhanému sýru přidáme do mísy brynzu, drcený
česnek, rozmarýn (lžíci sušeného či nakrájený čerstvý)
a dvě lžíce nasekaného kopru. Vše promícháme a podáváme na topinkách.

Kukuřičná s pórkem

S jarní oblohou

INGREDIENCE
200 g sterilované kukuřice • 1 kostka měkkého sýra typu
žervé (může být i pomazánkové máslo) • 250 g másla •
sůl • pórek • pažitka
.......................................................................................................

INGREDIENCE
50 g másla • 50 g cibule • 50 g droždí • 2 lžíce strouhanky • ½ šálku mléka • 1 vejce • sůl • petrželka
• mrkev, ředkev, řapíkatý celer, okurka… • nasekaná
jarní cibulka
.......................................................................................................

Kukuřici necháme okapat a umeleme, přidáme sýr,
změklé máslo, na plátečky pokrájený pórek a špetku soli.
Důkladně promícháme a necháme uležet. Poté namažeme na tmavý chléb či rohlíky a posypeme nakrájenou
pažitkou.

Na másle na pánvi zpěníme cibuli, přidáme droždí a mléko, přisolíme, přidáme strouhanku, přimícháme vajíčko
a sekanou petrželku. Mezitím si nakrájíme na nudličky
zeleninu a servírujeme společně s pomazánkou.
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Velikonoční pohoštění

Polévky

Vděčná cibulačka

Chřestová krémová

INGREDIENCE
2 lžíce másla • 3 velké cibule • 1 litr zeleninového vývaru • 200 ml bílého vína • 100 g ementálu • bílý pepř •
sůl • muškátový oříšek • bílý toust či rohlíky
.......................................................................................................

INGREDIENCE
½ kg chřestu • 30 g másla • 125 ml smetany • 1 žloutek
• 30 g polohrubé mouky • 750 ml vody • sůl • třtinový
cukr • muškátový oříšek • citronová šťáva
.......................................................................................................

Na rozpuštěném másle orestujeme na kolečka nakrájené
cibule a necháme změknout. Poté přilijeme vývar a bílé
víno a společně vaříme. Na závěr nastrouháme trochu
muškátového oříšku a dle chuti přidáme bílý pepř a sůl.
Opečeme tousty či rohlíky potřené máslem v toustovači,
polévku nalijeme do talířů či hrníčků, poté na ni položíme
pečivo, které zasypeme strouhaným sýrem.

Oloupaný chřest nakrájíme na kostičky. Slupky povaříme
cca 20 minut ve vodě. Scedíme a do vývaru přidáme
kostičky chřestu, sůl a špetku cukru. Vaříme, dokud není
chřest měkký. Mezitím si připravíme jíšku z mouky, trošky
vody a rozpuštěného másla. Jíšku přidáme k polévce
a společně přivedeme k varu. Polévku odstavíme a zahustíme smetanou a žloutky. Dochutíme dle potřeby solí, cukrem, muškátovým oříškem a citronovou šťávou. Podáváme
s kostičkami z rohlíků osmaženými na másle na pánvi.

Smetanová mrkvová
INGREDIENCE
5 mrkví • 1 l zeleninového vývaru • 2 lžíce másla
• 3 brambory • 200 ml smetany • rozinky • sýr • sůl
.......................................................................................................
Na másle opečeme větší část na kolečka nakrájené
mrkve. Přilijeme vývar a přidáme na kostičky nakrájené
brambory a vaříme asi 30 minut. Polévku následně rozmixujeme, přidáme smetanu, dosolíme a ještě chvíli povaříme. Podáváme ozdobené strouhaným sýrem a posypané
rozinkami.

Tip
Experimentujte a přizpůsobujte si ingredience dle
své nálady a chuti. Hutné
polévky mohou být i místo
hlavního jídla.
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Zelná z podmáslí
INGREDIENCE
½ kg bílého zelí • 500 ml smetany • 500 ml podmáslí
• 100 g hladké mouky/ 5 uvařených brambor • mrkev
• 6 uvařených vajec natvrdo (nemusí být) • kmín • sůl
• bílý pepř • kopr
.......................................................................................................
V hrnci vaříme nakrouhané bílé zelí s kmínem a lžičkou
solí asi 30 minut. Mezitím smícháme smetanu, podmáslí,
hladkou mouku a celé nalijeme na zelí. Přidáme mrkev
na kolečka a na kostky nakrájené brambory a za stálého
míchání povaříme. Hotovou polévku naléváme na talíře,
kde jsou položená rozkrojená vejce (pokud chceme).
Ozdobíme snítkou kopru.

Polévky jsou vděčný pokrm,
který nikdy neomrzí
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FOTO: Unsplash

Tip

FOTO: Shutterstock.com

Kombinujte různé barvy
ingrediencí. Vaření je
o uspokojování vašich smyslů, vaření je hra, vaření
je pro každého!
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Saláty

Zelený salát s quinoou

Salát z jarních kopřiv se šátečky

INGREDIENCE
uvařená quinoa • ½ brokolice • 100 g hrášku
• 4 růžičkové kapustičky • ½ avokáda • 50 g listového
špenátu • olivový olej • vajíčko natvrdo • sůl • čerstvě
mletý barevný pepř
.................................................................................................

INGREDIENCE
3 velké hrsti mladých listů kopřivy • hrst lístků popence
• šťáva z jednoho citronu • 1 lžíce olivového oleje
• 1 lžička cukru • sůl • piniové oříšky
.......................................................................................................

Pokrájenou brokolici uvaříme ve slané vodě, po asi
3 minutách sejmeme z plotny a brokolici vložíme do studené vody. Totéž provedeme v kratším čase s hráškem
a kapustičkami. Avokádo nakrájíme na plátky. V míse
smícháme uvařenou quinou se zeleninou a listový
špenát. Položíme rozkrojené vejce. Pokapeme olivovým
olejem a dle chuti opepříme.

Polníčkový salát
INGREDIENCE
300 g polníčku • 1 cibule • 3 natvrdo uvařená vejce
• parmazán • 2 lžíce olivového oleje • 1 lžíce citronové šťávy • mletý černý pepř • cukr • sůl
..................................................................................................
Polníček umyjeme a necháme okapat. Mezitím si připravíme dresink z oleje, citronové šťávy, pepře, soli a trochy
cukru. Cibuli nakrájíme na tenká kolečka a syrovou či
orestovanou na pánvi promícháme s polníčkem. Přidáme
nakrájená natvrdo uvařená vejce. Zalijeme dresinkem
a posypeme strouhaným parmazánem.

Listy omyjeme a necháme okapat. Mezitím rozmícháme
olej, citronovou šťávu, sůl a cukr s trochou vody. Listy
nakrájíme a polijeme je dresinkem. Nakonec vše můžeme posypat opraženými piniovými oříšky. Podáváme se
šátečky z listového těsta plněnými riccotou.

Zelný salát s čočkou
INGREDIENCE
200 g čočky • 200 g kysaného zelí • 2 lžíce olivového
oleje • uzené maso nebo šunka • petrželka
.......................................................................................................
Čočku necháme naklíčit tím, že ji na 2 dny namočíme
do vody, příležitostně propláchneme, vyměníme vodu
a poté na další dva dny položíme na plech. Střídmě
zalijeme vodou a necháme čočku naklíčit. Zelí lehce
promyjeme vodou, můžeme nakrájet na ještě menší části
a smícháme společně s olejem s čočkou. Přidáme na malé
kousky nakrájené uzené a servírujeme posypané nakrájenou petrželkou.

Nezapomínejte na pestrost
a kvalitu surovin
a na zastoupení všech prvků
výživové pyramidy
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Speciality

Bylinkové máslo s česnekem
INGREDIENCE
kostka kvalitního másla • čerstvé bylinky (petržel, pažitka, máta, dobromysl, bazalka, rozmarýn…) • 4 stroužky
česneku • sůl či hrubozrnná sůl
.......................................................................................................
Máslo necháme změknout a promícháme je s nasekanými bylinkami a utřeným česnekem. Přidáme špetku soli
(množství podle chuti a také podle toho, zda budeme
hotové máslo ještě zasypávat hrubozrnnou solí, či nikoli).
Poté hmotu vložíme do potravinářské fólie, zabalíme,
vytvarujeme válec a vložíme do lednice. Pokud víme, že
je celé nespotřebujeme, můžeme dát část do mrazáku
a využít později. Skvěle chutná s čerstvým kváskovým
chlebem.

Pizza z hrnku
INGREDIENCE
2 lžíce tvarohu • 1 žloutek • 2 lžíce olivového oleje
• sušený tymián • sůl • pepř • 5 lžic mouky • ½ lžičky
kypřicího prášku • 2 cherry rajčátka • 1 lžíce strouhaného sýra • špetka mleté papriky • snítka čerstvé bazalky
na ozdobu
.......................................................................................................
Tvaroh, olivový olej, žloutek a 2 lžíce vody rozmícháme
v misce. Přidáme tymián, sůl, pepř. Ke směsi přisypeme
mouku a kypřicí prášek a vše pečlivě promícháme. Rajčátka rozkrájíme na čtvrtky, hodíme pár kousků do hrnku,
přilijeme připravenou směs, posypeme sýrem a paprikou
a vložíme do trouby (pokud nemáte zapékací hrnky nebo
do mikrovlnné trouby, použijte plech na muffiny).

Nebojte se ani divokých
bylin z luk a polí
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Košíčky s cuketou, parmazánem
a bazalkou
INGREDIENCE
1 hrnek hladké mouky • 1 hrnek celozrnné mouky
• 1 lžíce prášku do pečiva • sůl • 2/3 hrnku strouhaného
parmazánu • 2/3 hrnku nastrouhaného čedaru (může být
ale i jiný sýr) • hrst nasekané čerstvé bazalky • ¾ hrnku
podmáslí • slunečnicový či olivový olej • 2 vejce
• 2 menší nastrouhané cukety • ¼ hrnku piniových
oříšků (nemusí být)
.......................................................................................................
Všechnu mouku, prášek do pečiva a sůl prosejeme
do mísy, přidáme pepř, parmazán, čedar, bazalku.
V druhé míse si připravíme podmáslí, olivový olej a vejce,
přidáme nastrouhanou cuketu a promícháme. Obsahy
obou mís spojíme a jemně promícháme. Poté naléváme
do vymazané formy na muffiny či do papírových košíčků.
Posypeme piniovými oříšky. Pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě, dokud na povrchu nezezlátou. Můžeme
podávat teplé či studené.

Řeřichová omeleta
INGREDIENCE
2 vejce • jarní cibulka • hrst nasekané řeřichy • 2 lžíce
oblíbeného strouhaného sýra • mletý pepř • sůl • máslo
• jakékoli bylinky na ozdobu
.......................................................................................................
Vejce rozšleháme, vmícháme do nich najemno pokrájenou cibulku a nasekanou řeřichu. Ochutíme čerstvě namletým pepřem, solí a vmícháme nastrouhaný sýr. Nalijeme
na pánev, kde rozpustíme máslo (můžeme použít i sádlo).
Omeletu na pánvi ještě buď otočíme, či přehneme napůl.
Podáváme s čerstvým chlebem s máslem a posypané
čerstvými bylinkami.

Tip

FOTO: Shutterstock.com

Zkuste omeletu udělat
na kokosovém oleji či
na přepuštěném másle ghí.
Používejte bylinky, které
aktuálně rostou.

91

Dalamánky na pomazánky

Kopřivová polévka

INGREDIENCE
500 g žitné mouky • 80 g vařených brambor • 20 g
kvasnic • 400 ml mléka nebo vody • hrubozrnná sůl
a celý kmín na posypání (případně semínka, která máme
rádi) • tuk na vymazání plechu
.............................................................................................

INGREDIENCE
200 g kořenové zeleniny • 2 hrsti mladých kopřiv
• 1 žloutek • 250 ml smetany • 1 lžíce hladké mouky
• pažitka • mletý pepř • sůl • citronová šťáva
.......................................................................................................

Připravíme si kvásek z kvasnic, teplého mléka či vody
a trochy mouky. Poté přidáme zbylou mouku, prolisované
brambory a trochu soli a vypracujeme těsto. Necháme
nakynout. Na válu vysypaném moukou si zformujeme
20 dalamánků a pokládáme je na vymaštěný plech.
Necháme ještě chvíli kynout. Poté je podélně jemně nařízneme, potřeme vodou, případně posypeme solí a kmínem
nebo semínky a ve středně horké troubě pečeme asi
15–20 minut.

Na slano s kmínem
a solí, na sladko
s oblíbenými semínky

Tip
Pokud zrovna nebudete
mít k dispozici mladé kopřivy, klidně můžete využít
čerstvé špenátové listy.

Očištěnou kořenovou zeleninu nakrájíme a uvaříme v
1 litru osolené vody. Ke změklé zelenině přidáme posekané mladé kopřivy. Zalijeme smetanou s rozšlehanou
hladkou moukou. Společně povaříme, opepříme a osolíme. Do hotové polévky rozšleháme žloutek, přidáme
nadrobno nakrájenou pažitku a zakápneme citronovou
šťávou.

Uzená koleda
INGREDIENCE
300 g uzeného masa (může být i slanina) • 300 g polohrubé mouky • 200 g másla • 2 lžíce smetany
• 1 vejce • 2 žloutky • sůl • sádlo na vymazání plechu
.......................................................................................................
Mouku, máslo, lžíci smetany, celé vejce, žloutek a sůl
zpracujeme na těsto, vyválíme na placku a necháme
odležet v chladu asi 2 hodiny. Poté těsto znovu rozválíme
a nakrájíme na obdélníčky. Na každý položíme hromádku mletého vařeného uzeného masa (můžeme přidat také
kousek výrazného sýra) a cípy těsta spojíme do šátečku,
vajíčka či trojhránku, potřeme rozšlehaným žloutkem
a jemně propíchneme vidličkou. Pečeme na sádlem vymazaném plechu dozlatova. Podáváme s dušeným špenátem
(či dušenými mladými kopřivami) a křenovou pěnou.

Vejce rozšleháme a smícháme s moukou, cukrem, mlékem,
olejem, práškem do pečiva a špetkou soli. Dobře promícháme a vložíme do vymaštěné a vysypané formy
na beránka. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme
zhruba půl hodiny.
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FOTO: Shutterstock.com

INGREDIENCE
1,5 hrnku (250 ml) polohrubé mouky • 1 hrnek krupicového cukru • 1 vanilkový cukr • 2 vejce • 1 hrnek mléka
• 0,5 hrnku rozpuštěného másla • 1 prášek do pečiva
• špetka soli • citronová či pomerančová kůra • máslo
na vymaštění formy a hrubá mouka na vysypání • moučkový cukr na posypání
.......................................................................................................
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NINA RAIL
keramička

PRÁCE S HLÍNOU JI VŽDY FASCINOVALA, TAK SE ROZHODLA VĚNOVAT SE
JÍ NAPLNO. NINA RAIL UŽ PŘES SEDMNÁCT LET TOČÍ HRNČÍŘSKOU HLÍNU
A PORCELÁN, POŘÁDÁ KURZY A NYNÍ SE CHYSTÁ NA SVOU PRVNÍ VÝSTAVU.
Text: Barbora Pečová Foto: archiv Niny Rail

Nino, kde jste se naučila hrnčířskému řemeslu?
Keramika se mi líbila vždycky, a když se
náhodou naskytla možnost práce v hrnčířské dílně, neváhala jsem. To mi bylo
asi třiadvacet let. Sedm let jsem pracovala jako točířka v Hlubočepích. Skvělou
školou byly roky strávené po různých
dílnách v Londýně. Pracovala jsem s různými materiály a v každé dílně jinak.
Díky Caroline Whyman jsem přičichla
i k porcelánu. Každý den jsem pracovala ještě v galerii Contemporary Ceramics a po večerech dělala na vlastních
věcech. Byly to nabité roky.
Co pro vás znamená pracovat s hlínou?
Práce s hlínou a konkrétně točení na hrnčířském kruhu je návyková věc. Hodně
jsem si to třeba uvědomila, když jsem
delší dobu díky zranění zápěstí točit nemohla, a jsem moc vděčná za to, že mi
teď ruce fungují. I když jsem hodně unavená, tak chodím domů s hlavou vysoko,
protože jsem ten den vytvořila něco nového, něco, co tu předtím nebylo.
Jaké techniky používáte a proč?
Základem mojí práce je točení na kruhu. Techniky, které používám, závisejí
vždy na druhu hlíny a typu výsledného

94

výrobku. Teď pracuji hlavně s porcelánem a na ten si vyrábím tradiční glazury
a pálím v peci na dřevo. Glazuji na dvoře, pec mám na zahradě a celá rodina
se výpalu nějak účastní. Mám děti staré
osm a deset let, obě pomáhají se dřívím,
manžel i s výpalem. Ten trvá sedmnáct
hodin a je třeba se mu po celou dobu
věnovat a přikládat tak, aby teplotní
křivka probíhala, jak má, jinak glazury
nebudou vypadat dobře. To ostatně nevím s jistotou nikdy. Prvek živého ohně je
v celém procesu důležitý, mimo jiné zaručuje příjemnou nahodilost.
Jak probíhá designování keramiky? Máte osvědčený nápad a ten
zdokonalujete?
Mám ráda opakování stejného motivu.
Loni jsem třeba několik měsíců točila jenom lahve. Různě velké a různých tvarů,
pořád dokola lahev za lahví. Tušila jsem,
že se něčeho doberu. Tak se vyvinuly
moje porcelánové „šamponové lahvičky“ v jemných bílých a zelených odstínech s průsvitným hrdlem vytočeným
do nepravidelné tenoučké skořápky. Podobně mívám období misková nebo pohárková. Teď zrovna dělám každý den
na rovných válcovitých vázách z různých
druhů kameniny. Některé budou hladké,
některé hodně hrubé a všechny světle

šedé s tmavou hlínou prosvítající jen tam,
kde se prodere skrz závoj glazury.
Jaké vaše výrobky se staly bestsellerem?
Minulou sezonu to určitě byly porcelánové lampičky na čajovou svíčku. Je to úplně nový výrobek, každou lampičku dělám s trošku jiným dekorem tak, aby byla
krásná ve dne i večer, když se rozsvítí.
Jaké jsou vaše profesní vzory?
Máte oblíbenou značku nebo designéra?
V českých vodách jsem neměla ještě
možnost tak moc pátrat, ale už teď je mi
jasné, že mezi mé oblíbence budou patřit bratři Sekovi. (viz Seko Pottery)
Kde můžeme vaši práci vidět či koupit?
Největší výběr najdete u mne v dílně
v Klimentské ulici v Praze. Jde se tam
přes malý dvorek, na kterém pořádáme
párkrát ročně keramické mecheche s domácím pivem a bábovkou. Přijít může
kdokoli, a to nejen na mecheche.
Jaké je vaše oblíbené motto?
Motto nemám, ale těší mě jistota, že
ideál neexistuje. To mi ovšem nebrání se
o něj snažit. ✹

ZDRAVÍ

Více o Nině Rail a její práci najdete
na www.ninarail.com
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TÉMA

ÚKLID JEDNOU

provždy

JE ZNÁMÉ, ŽE KDO SI UKLIDÍ DOMA, V BYTĚ, NA PRACOVNÍM STOLE, JAKO BY SI UKLIDIL
V DUŠI. ČISTÉ, HARMONICKÉ PROSTŘEDÍ NA NÁS PŮSOBÍ JAKO BALZÁM. ALE JAK TOHO
DOCÍLIT, JSTE-LI VĚČNĚ UTAHANÁ MATKA?
Text: Barbora Pečová Foto: archiv V. Kirschnerové

ILUSTRACE: Zuzana Bürgerová

Už jste slyšeli kouzelné slůvko KonMari? Anebo Marie Kondo? Tahle slova
skutečně působí jako magické formule
a mohou vám proměnit život k lepšímu.
O co jde? KonMari je metoda jednoduchého, avšak účinného úklidu, kterou
sestavila mladá Japonka Marie Kondo.
Její jméno se nejen v USA začalo v posledních pár letech objevovat jako velký
hit – dokonce na této metodě postavil
Netflix jednu svou reality show.
Znáte ten pocit, kdy uklidíte a za chvíli je nepořádek kolem vás znovu? Je to
frustrující neustálý kolotoč. A jak se z něj
vymanit? Ukliďte jednou a pořádně! Pokud se pustíte do „povrchového“ úklidu,
nastane skutečně jen drobná kosmetická
úprava. Nebojte se jít více do hloubky!
Vždyť právě přepisujete své staré zvyky
a zlozvyky. Ovšem k tomu budete potřebovat totálně změnit i svůj způsob
uvažování.

1

VYHOĎTE ZBYTEČNOSTI
Každý důkladný úklid začíná zbavováním se starých
a nepotřebných věcí. Přestaňte už schovávat a ukládat věci,
které už stejně dávno nepotřebujete.
Jen vám zabírají místo a vám pak v životě chybí vzdušnost a lehkost. A co je
důležité – odolejte pokušení opět věci
schovat na „co kdyby“. Kondo dopo-

ručuje vzít si na mušku nejprve oblečení, knihy, hračky, drobnosti, účetnictví,
sentimentální upomínky a podobně.
A proč v tomto pořadí? Protože začínáte tím nejjednodušším a postupně si
tříbíte svou rozhodovací schopnost. Každou věc vezměte do ruky, aby proběhl
fyzický kontakt mezi vámi a zvoleným
předmětem, a zeptejte se sami sebe:
„Přináší mi tato věc radost?“ Pokud ano,
ponecháte si ji. Pokud ne, poděkujete
(ano, skutečně úklid se stává obřadem)

Tip
PŘÍKLAD TŘÍDĚNÍ OBLEČENÍ:
Rozložte veškeré své oblečení
na jednu hromadu (na podlahu či
postel) a nezapomeňte i na mimosezonní schované kusy oděvu. Pro
přehlednost si je můžete roztřídit:
● svršky (trička, košile, mikiny)
● dolní kusy (sukně, kalhoty)
● ramínkové oblečení (šaty,
obleky, kabáty)
● spodní prádlo
● ponožky, punčocháče
● kabelky, batohy
● doplňky (pásky, šátky a šály,
pokrývky hlavy)
● různé (plavky, kostýmy)
● boty

a odložíte. Takže postup výběru je přesně opačný, než jste byly možná zvyklé
– nevyhazujeme, co nechceme, ale ponecháváme si, co je blízké našemu srdci.
A jak to poznáte? Jednoduše. Budete se
cítit šťastně, že jste si tu věc nechali.
Pokud se budete obklopovat pouze
věcmi, které vám přinášejí radost, obrátí
se váš dosavadní život vzhůru nohama!
Každé velké rozhodnutí potřebuje odvahu – seberte ji a vše, co vás v životě
blokuje, bez slz v oku vyhoďte.

2

ULOŽTE PŘEDMĚTY
VIDITELNĚ
Oblečení by se podle Marie
Kondo mělo skládat takzvaně nastojato, aby bylo ihned viditelné
na první pohled, stejně jako rozpoznáte na první pohled hřbet knihy. Stojatý
formát docílíte tak, že oblečení složíte
do hladkého obdélníku. Jak na to? Doporučujeme zabrousit na YouTube či
zmíněný Netflix, kde skládání popisuje
samotná autorka metody.
Co se týká papírování, určete si pouze
tři složky. První bude označovat „tohle
vyžaduje pozornost“, druhá „nutné k založení“, ve třetí bude to, co chceme uchovat. První šanon by měl být v ideálním
případě alespoň jednou týdně prázdný.
Pokud není, ve vašem životě si držíte nedořešené věci. To je zbytečná zátěž. ✹
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FASHION

TRENDY

sukně

Elegantní

Tylové sukně se perfektně hodí
pro každou příležitost. Jedna
sukně dá základ vašemu šatníku.

tip

TYLOVÉ A BALONOVÉ SUKNĚ PINKPIN JSOU
PROSTĚ ŠIK. DÍKY ŠIROKÝM PRUŽNÝM PÁSKŮM
SKRYJÍ I DROBNÉ NEDOSTATKY VAŠEHO BŘÍŠKA.

Něžná

Máte-li raději romantický look,
můžete zvolit růžovou, tyrkysovou
a bílou v kombinaci s plátěnými
teniskami či decentními páskovými
nazouváky.

Hravá

Máte rády extravaganci a rebelství?
V PinkPin si vyberete hravé vzory, které
osvěží váš šatník. Všechny modely se
šijí v limitované sérii u českých švadlen,
takže budete vždy originální!
www.pinkpin.cz
Barbora Pečová
fashion redaktorka
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Jaro plné barev a her,

aktivní zábava uvnitř i venku!
Veselé tvoření
• originální ekologická stavebnice
z kukuřice a potravinářského barviva
• dílky lze spojit k sobě pouhým
navlhčením vodou

Jaro v pohybu
• hračka pro dětskou fantazii, k pohybové aktivitě i odpočinku
tnost
• zlepšuje koordinaci těla a pohybovou zdatnost

Nepostradatelný
pomocník
• hračky s chytrým designem pro použití
v každém ročním období
• pomáhájí dětem realizovat vlastní nápady

Kreativní zábava
• výtvarné a kreativní potřeby
pro tvořivou fantazii dětí
• prstové barvy, modelovací hmoty na sklo,
odlehčené modelíny
ypratelné, eko
• vypratelné,
ekologické a bezpečné pro děti

Mimořádná akční nabídka na celý sortiment Toypex s.r.o. - při
nákupu na našem eshopu zadejte slevový kód: XPUNTIK10
a získejte slevu 10%. Platnost akce do 30.dubna 2019.

Více informací na:
telefon: +420 608 808 946
email: info@toypex.cz
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Kombinovaná spotřeba 4,1–5,6 l/100 km, emise CO2 107–128 g/km.

NOVÁ MAZDA 3
ENGINEER ED TO A FEEL ING
My v Mazdě si myslíme, že auto nestačí jen řídit.
Musíte s ním i souznít. Nová Mazda3 přináší design budoucnosti
a nejnovější technologie, ale přitom jde o jedinou věc.
O vás. Řidič je v srdci všeho, co navrhujeme — od dynamického
zážitku z jízdy po tradičně čisté japonské linie. To je Jinba Ittai.
Auto a vy v dokonalé harmonii.

DR IVE TOGETHER
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