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Milé čtenářky, milí čtenáři,
podzim a zima jsou období, kdy máme
více času a příležitostí ponořit se
do vzpomínek, snít anebo si číst. Proto
jsme toto číslo PALLADIUM Magazine
věnovali pohádkám – těm, které známe
z dětství, i těm, které bychom chtěli
prožít. Pohádky jsou pro nás místem,
kam můžeme utéct, když se na nás příliš
rychle valí realita všedního dne, ale také
inspirací, jak se s touto realitou odvážně
vypořádat. A přáli bychom si, aby obojím pro Vás mohl být i tento PALLADIUM Magazine, který právě držíte v ruce.
Ze světa pohádek tradičně čerpají své
nápady módní návrháři. Nemusí jít jen
o „princeznovské“ šaty s tylovou sukní
a záplavou třpytek, po kterých touží
malé holčičky (ačkoli i takové najdete
v naší Fashion story Bylo nebylo…). V bílých oversize svetrech této sezony se
můžete cítit jako Andersenova Sněhová
královna, kožešiny Vás zase přenesou do filmových Tří oříšků pro Popelku.
Pomůžeme Vám obléci se pro pohádkové momenty nadcházející sezony,
rodinné oslavy, večírky i party, a víme i o těch nejlepších účesech a způsobech líčení. Nezapomínáme ani na prince na bílém koni. Ačkoli v dnešní době
bude spíš než mečem a třpytnou zbrojí vybaven stylovými sluchátky a košilí
s ohrnutými rukávy ve stylu nedbalé italské elegance. Návod, jak na to, najdete v článku Nedbalá elegance v pánském podání.
Svou osobní pohádku může prožít každý z nás, jako se to přihodilo Gabriele
Kratochvílové, která nejdříve vyhrála soutěž Miss a poté se stala moderátorkou zpráv televize Prima. V rozhovoru na str. 20 ovšem zjistíte, že i když
nemusela bojovat s drakem ani se zlou čarodějnicí, splněný sen ji stál spoustu
odvahy a disciplíny.
Ovšem způsobů, jak prožít pohádkový sen, je mnoho. Můžete za ním třeba
vyrazit do zasněžených italských Alp anebo do prosluněného Egypta.
Spolehlivého průvodce najdete na str. 66. Anebo si můžete pohádku prostě
pustit v televizi a uvařit si k ní dýňovou polévku či kuře na španělský způsob
(str. 68).
Když jsme pro Vás toto číslo PALLADIA Magazine připravovali, hodně jsme
přemýšleli o tom, co pro nás pohádky znamenaly v dětství a jaký význam
mají v dospělosti. Ohlíželi jsme se za nejmilovanějšími dětskými knížkami
a podívali jsme se na ně znovu dospělýma očima. Uvědomili jsme si, že
pohádky mají svou tajnou řeč symbolů, která pomáhá orientovat se dětem
v nejistém světě dospělých. Všechno, na co jsme přišli, najdete v článcích
Pohádkový svět dětství a Pohádky v našem životě.
Přejeme Vám ten nejpohádkovější podzim a zimu při listování PALLADIUM
Magazinem i při nákupech v PALLADIU.
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připravila: lucie tomišková;
foto: chris moore, archiv prodejen Palladia
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trendy sezony

šATY
Marks & Spencer,
2 199 Kč

Gucci

Krátký, dlouhý, umělý či
pravý… letos se kožešiny budou nosit opravdu ve velkém. A ne jen
tak ledajaké. Návrháři
je představili v zábavných barvách (růžové,
modré…) nebo ve formě
patchworku a různých
výrazných vzorů.
Samozřejmě můžete
zůstat i u klasičtějších
a elegantnějších přírodních odstínů. Mráz vás
v zimě nedostane!

Brýle
TOPSHOP, 649Kč

sixties

Móda krátkých sukní je zpátky
v celé své parádě. Oslavte
sladká šedesátá s minišaty,
psychedelickými vzory, roláky,
PVC, koženými sukněmi nebo
chic kozačkami, jaké nosily
módní ikony typu Brigitte Bardot nebo Twiggy. Kromě toho,
že vás to bude bavit, budete
i neuvěřitelně sexy!

Gucci

Pucci

Kabát
F&F,
1 299 Kč

Boty Roxy
Quiksilver
& ROXY,
info o ceně
v prodejně

DSquared2

Kabát
Guess,
7 490 Kč

kožich

Chanel

Isabel marant

Miu Miu

Sukně
C&A, 548 Kč

Kabát
RESERVED,
1 998 Kč

Kabát
GAS, 8 500 Kč

Louis Vuitton

Svetr
F&F, 749 Kč

šaty
Gant, 11 599 Kč

BUnda
GERRY WEBER,
4 999 Kč

Kabát
TOPSHOP,
2 899 Kč
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Valentino

Červená

dior

Triko LEE
Wrangler / Lee,
1 899 Kč

Kalhoty Orsay, 999 Kč

Simone Rocha

Prádlo
Intimissimi,
1 148 Kč

Valentino

Sytě rudé až temné
odstíny červené symbolizují smyslnost, vášeň nebo také odvahu.
Aktuálně se nosí buď
od hlavy až k patě,
nebo můžete zvolit
například výraznou
sukni. Aby červená
pěkně vynikla, zbytek
outfitu nechte v univerzálních odstínech
černé, šedé, béžové
nebo jemně růžové.

šaty
Guess,
3 490 Kč
Sako
La Martina,
16 599 Kč

Kabelka
Orsay,
799 Kč

Sukně
Tatuum,
1 149 Kč

kalhoty
F&F, 999 Kč

Třpyt
I když byly metalické materiály
trendem již v létě, tuto sezonu
přicházejí ještě odvážnější. Látky
jsou inspirovány retro představami
o kosmickém věku, působí zároveň
futuristicky i luxusně. Nejvíce se
objevuje zlatý třpyt, šupinky nebo
jakoby duhové efekty. Nebojte se
je nosit i na běžnější příležitosti,
než jsou nablýskané večírky.
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Emillio Pucci

Bunda
Napapijri, 25 190 Kč

šaty
Marks & Spencer,
2 599 Kč

Prada

Blumarine

Kenzo

Boty
TOSCA BLU,
4 199 Kč

Batoh
Tally Weijl, 599 Kč

isabel marant
Burberry prorsum

Jonathan saunders

ŠÁTEK
Orsay, 499 Kč

Ponožky
Calzedonia,
219 Kč

folk
CÉline

Ralph lauren

Svetr
ESPRIT,
1 999 Kč

Éterické bytosti, lesní
příběhy, imaginární světy
a hlavně inspirace z pohádek přicházejí v podobě
dlouhých šatů, vzorů se
zvířátky a folkem inspirovaných outfitů. Nebojte se je
mixovat mezi sebou a klidně noste takzvaně vrstvený
styl. Kreativitě se zde meze
nekladou.

pleteniny
dolce & gabbana

etro

Pásek, Wrangler / Lee, info o ceně v prodejně

ŠATY
MANGO,
999 Kč

Kabát
Time Out,
2 499 Kč

Zachumlejte se do těch nejměkčích a nejteplejších svetrů a pletenin. Tuto sezonu jsou totiž
jedním z hlavních trendů. Rozmanité severské
i jiné vzory, trojrozměrná struktura, maxisvetry,
velká paleta barev, ale pozor, z úpletu mohou
být dokonce i kalhoty.
Svetr
H&M,
1 499 Kč

Svetr
C&A, 598 Kč

Šátek
Levi’s ®, 590 Kč

Michael kors

Valentino

foto: chris moore, archiv prodejen palladia

Svetr
Gant, 7 999 Kč

trendy sezony

Rukavice
C&A, 198 Kč
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Nikdy nevyjde z módy. Dá
totiž vyniknout dokonalé
a sjednocené pokožce
a nebudete působit přemalovaně. Tento make-up
je vhodný pro minimalistky
nebo třeba na víkend.
Nejprve pleť ošetřete
hydratačním krémem,
nechte pár minut vstřebat
a potom naneste make-up,
který splyne s pletí jako
druhá kůže. Nová generace
make-upů je tekutější, o to
ale nenápadnější. Na nedokonalosti pleti a tmavé kruhy pod očima si vezměte
na pomoc korektory.

biagiotti

„Nahá“ pleť

Trendy
v líčení

Řasenka
VOLUME ELIXIR
Yves Rocher, 425 Kč

Výrazné řasy

rochas

Můžete je nosit na několik způsobů.
Panenkovsky a nevinně působících
řas slepených do špiček dosáhnete
nanášením několika vrstev řasenky,
které mezi nanášením necháte zaschnout. Skvěle vypadají i nalepené
řasy, buď v jednotlivých trsech, nebo
ty, které se lepí na celá víčka. S výběrem vám skvěle poradí v prodejně
M.A.C Cosmetics. Pokud chcete,
aby oči působily „kočičím“ dojmem,
vymalujte si řasenkou jen vnější
koutky oka.
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řasenka High Impact extreme Mascara
Clinique, 750 Kč

acne

make-up
LE TEINT ENcRE
DE PEAU, YVES
SAINT LAURENT
Parfumerie
SEPHORA, 1 370 Kč

viktor & rolf

Na podzim a v zimě
změňte kromě svého
šatníku také líčení.
Přinášíme čtyři slušivé
styly a tipy, se kterými
budete tuto sezonu
nepřehlédnutelná!

CC krém
Revitalizing
Supreme SPF 10
Estée Lauder,
1 590 Kč

Kosmetické třpytky
Bellápierre
odstín Turquoise
mineralmakeup, 289 Kč

trendy sezony

donna karan

Pokud chcete „otevřít“
pohled, vsaďte na oční stíny
s vysokým obsahem lesku.
Oči budou působit větším
dojmem. Krásně vyniknou
ve výrazné modré a tmavě
zelené, skvělé jsou i stříbrné
a zlaté odstíny. Před po
užitím stínů doporučujeme
nanést podklad, seženete
ho například v Parfumerii
SEPHORA, v Marionnaud
Parfumeries nebo M.A.C
Cosmetics. Pokud máte
výrazně nalíčené oči, ostatní
make-up včetně rtů by měl
zůstat nenápadný a také
oblečení by mělo být co
nejjednodušší.

john rocha

Kovové oční stíny

Paletka očních stínů
VELUXE PEARLFUSION,
odstín COPPERLUXE
M.A.C Cosmetics, 1 100 Kč
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gucci

dolce & gabbana

I slavné hvězdy jako Brigitte Bardot nebo
Audrey Hepburn sázely na černé oční
linky. Aby ne. Dokážou oko mandlově protáhnout, a vypadají tak žensky a smyslně.
Vy si můžete pohrávat s jejich texturou.
Skvělé jsou linky ve formě fixu, se kterými
si poradí i začátečnice, zkušenější mohou
vyzkoušet ty se štětečkem nebo i gelové.
U malování linek vždy platí: mít pevnou
ruku. Opřete si proto loket při malování třeba o stůl. S linkami ladí rtěnky v nenápadných nude odstínech, ale vždy bez perleti.

oční linka Double
wear TER-SMUDGE
LIQUID EYELINER
Estée Lauder, 790 Kč

gelové linky voděodolné
scandalEyes Rimmel London
dm drogerie markt, 149 Kč

připravila: soňa kotulková, foto: chris moore, archiv prodejen palladia

Linky ve stylu 60. let

Urban
Mix
Když vezmete army prvky, flitry nebo
potisky a namícháte je s klučičími svetry,
podkolenkami a huňatými čepicemi, budete
neskutečně stylová! Vrstvěte, kombinujte!
Foto: Matúš Tóth
styling: jana kapounová
make-up a vlasy: maRGITA SKŘENKOVÁ

Čepice Hype TOPMAN, 999 Kč
Bunda TOPSHOP, 2 299 Kč
Pánský svetr H&M, 799 Kč
Košile Promod, 599 Kč
Sukně TOPSHOP, 2 999 Kč
Boty TOPSHOP, 1 499 Kč
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fashion story

Čepice RESERVED, 229 Kč
Bunda C&A, 1 298 Kč
Top TOPSHOP, 1 499 Kč
Košile ESPRIT, 1 199 Kč
Sukně H&M, 899 Kč
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Čepice pietro filipi, 2 190 Kč
Bunda TOPSHOP, 4 999 Kč
Šaty TOPSHOP, 2 999 Kč
Batoh TOPSHOP, 2 999 Kč
Podkolenky Calzedonia, 199 Kč
Boty Tally Weijl, 799 Kč
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fashion story

Čepice RESERVED, 249 Kč
Pánská bunda H&M, 999 Kč
Šaty TOPSHOP, 2 499 Kč
Košile Levi's®, 1 699 Kč

13

Čepice Levi's®, 599 Kč
Pánská bunda Gant, 8 999 Kč
Pánský svetr H&M, 799 Kč
Košile F&F, 469 Kč
Sukně TOPSHOP, 1 499 Kč
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fashion story

Čepice Calvin Klein, info o ceně v prodejně
Svetr RESERVED, 999 Kč
Top TOPSHOP, 1 499 Kč
Košile Gant, 3 899 Kč
Sukně Tally Weijl, 399 Kč
Podkolenky Calzedonia, 219 Kč
Boty Converse Office Shoes, 2 399 Kč
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Čepice Quiksilver
Quiksilver & ROXY, 650 Kč
Mikina H&M, info o ceně v prodejně
Košile F&F, 469 Kč
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fashion story

Jana
Kapounová

modelka: Adriana M/exit, produkce: lenka hegerová

Stylistka této Fashion
story byla jednou
z průkopnic tohoto oboru
v České republice a patří
k tuzemské špičce. Pět
let působila jako módní
redaktorka časopisu Elle,
nyní se stylingu věnuje
na volné noze, například
při natáčení nebo focení
světových reklamních
kampaní s významnými
režiséry. Baví ji móda a těší
ji, když se lidé díky jejímu
stylingu cítí dobře a jsou
šťastnější.

Čepice Levi's®, 599 Kč
Svetr TOPSHOP, 1 499 Kč
Košile Levi's®, 1 699 Kč
Sukně TOPSHOP, 1 499 Kč
Podkolenky H&M, 199 Kč
Boty WOJAS, 2 099 Kč
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extra tipy

podprsenka
TEZENIS,
349 Kč

Nové
Kombinace

Zvířecí potisky, jako je
mikina nebo triko se
šelmou a leopardím,
zebřím nebo hadím
vzorem, se letos nosí
víc než kdy jindy.
Ale můžete vsadit
i na nadčasové motivy,
jako jsou pruhy
a kostka. Kombinujte
je s klasickými
ošoupanými
džínami nebo trendy
lacláči a doplňte
aktuálními (například
metalickými) keckami
a kožíškem. Vytvoříte
si tak jedinečný styl
s ikonickými prvky.

Kalhotky
TEZENIS, 169 Kč

triko
AFFLICTION,
1 440 Kč

Vesta
Tally Weijl,
1 599 Kč

Náhrdelník
Orsay, 499 Kč

divoké
kočky
Pruhy, kostka a zvířecí vzory

bunda
Lacoste, 15 550 Kč

jsou letos trefou do černého!

džíny
ESPRIT, 1 999 Kč

sukně
Tatuum,
860 Kč
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kecky
Promod,
999 Kč

lacláče
GAS, 3 990 Kč

mikina
PUMA,
1 699 Kč

Připravila: lucie tomišková; foto: archiv prodejen Palladia

svetr
GERRY WEBER, info
o ceně v prodejně

Tipy, triky, trendy... od našich blogerů!

www.palladiumblog.cz

Blog by

MÓDA	KRÁSA

JÍDLO

ZDRAVÍ	INSPIRACE
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Styling: jana kapounová; make-up a vlasy: margita skřenková; supervize: lucie tomišková; produkce: lenka hegerová

rozhovor

Gabriela
Kratochvílová:
Nemám
ostré lokty
Gabriela Kratochvílová loni vyhrála Českou Miss. Do soutěže ji přihlásila
její sestra a Gábina se zúčastnila bez větších ambicí. A zvítězila.
Se stejnou lehkostí nedávno přijala další velkou výzvu: moderování hlavní
zpravodajské relace na Primě.
foto : m atúš tóth | text: kr i stýn a ma zá n ková

Když vám z Primy zavolali, byla to nabídka, která se neodmítá?
V mém případě ano. Opravdu jsem
vůbec neváhala, ani jsem se dlouho nerozmýšlela. Volala jsem tu zprávu jen
rodičům a shodli jsme se na tom, že je
to pro mě možnost mít krásnou seriózní práci, která mě může posunout dál.
Předtím jsem si ale rozhodně neříkala:
„Chci být moderátorka!“ Ani trochu
mě nenapadlo, že by mi tahle profese
mohla jít, že bych ji mohla zvládnout
anebo přežít přímý přenos…
Teď se plně věnujete jen moderování?
Ano, navíc ještě dodělávám školu, čekají mě státnice. Na psaní diplomové práce jsem neměla tolik času, kolik bych si
představovala. Měla jsem z toho trochu
výčitky svědomí, protože škola u mě
vždycky byla na prvním místě. Až poslední dobou je škola a práce ve stejné
rovině důležitosti.
Vaši kariéru odstartovala soutěž České Miss. Věřila jste si?
To opravdu ne. Do Miss jsem nešla
s tím, že chci vyhrát, a ani jsem neměla žádné ambice. S výhrou jsem nepočítala, a proto jsem ani nepřemýšlela
nad budoucností. Když jsem vyhrála,
otevřela se přede mnou spousta příležitostí zkusit si něco nového. Ale kdyby
nepřišla, nic by se nestalo. Nejsem typ,
který má ostré lokty.

Vzpomenete si na první přímý přenos?
Poprvé to bylo doslova šílené! Věděla
jsem, že mě budou všichni sledovat,
všichni měli velká očekávání. To jsem
věděla, protože kampaň s námi, novými moderátory, byla opravdu masivní.
S Romanem (Šebrlem, který s Gabrielou
zprávy moderuje, pozn. redakce) jsme se
pak vzájemně uklidňovali, že sedíme
jen spolu ve studiu, jsou tu jen kameramani, a nepřipouštěli jsme si fakt, že
na nás budou koukat stovky tisíc lidí.
A už je to lepší?
O moc ne. Nejhorších je těch deset
vteřin před tím, než se rozsvítí červené světlo kamery. Přemýšlím o tom,
jak mám dýchat, někdy až tak moc, že
na pravidelný nádech a výdech zapomenu. K tomu, abych se přestala nervovat, potřebuju víc času.
Byl to největší stres, jaký jste zažila?
Vždycky dramaticky prožívám to, co se
zrovna děje. A většinou jde o okamžiky, když jsem před kamerou. Ať už to
bylo natáčení filmu, rozhovor v televizi,
moderování zpráv… Televize je pro mě
nejnáročnější. I když nervozitou rudá
až za ušima jsem byla i na gymnáziu,
když jsem měla vystoupit před třídou.  
Působíte hodně skromně. Přitom
showbyznys je spíš přehlídka ambicí.
Ti, kdo mají ostré lokty a nebojí se, to

mají v showbyznysu jednodušší. Musíte si věřit a být asertivní, což já zatím  
dobře neumím. Ale i takové zkušenosti
mi pomáhají v tom, abych se naučila
být ráznější a sebevědomější.
Takže hodné holky to v showbyznysu
nemají jednoduché?
Takhle bych to asi neřekla. Já jsem si
našla svou cestu a za všech okolností chci zůstat taková, jaká jsem. Pak
možná nebudu pozvaná na ty největší
večírky, nebude se o mně všude psát,
ale to já nepotřebuju. Chci, aby mě lidé
vnímali pozitivně, a nemám problém
být za hodnou holku. Možná si někdo
může říct, že jsem nudná, ale mně to
nevadí. Když se chovám hezky, mile
a upřímně, vrací se mi to stejnou měrou. Moje maminka občas říká, že je
hlavně důležité, aby se z hodné nestala
hloupá…
Poznáte lidi, kteří vás chtějí využít?
Většinou ano, mám dobrou intuici
a šestý smysl. Dá se to poznat i na tom,
jak vám někdo stiskne ruku, nebo ho
prozradí oči, když s vámi mluví.
Našla jste si za ten rok po Miss opravdové přátele?
Nejlepší kamarádkou je mi moje sestra.
A mám pořád stejné kamarádky, už
od gymnázia. Po Miss jsme se po pár
týdnech sešly, holky na mě koukaly
a řekly mi: „Ty, Gábo, promluv!“ Tak
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Bleskový
dotazník
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času. Snažím se ráno vždycky odejít upravená, a večer je nejdůležitější,
abych se pořádně odlíčila a umyla
vlasy, které jsem měla celý den nalakované. Nárazově si udělám třeba i pleťovou masku, nejraději v rámci komplexního rituálu, kdy si pustím hezký
film, láduju se popcornem, dám si skleničku vína a nohy nahoru. To funguje!
Co považujete za největší školu?
V patnácti, když jsem měla modelingové ambice, jsem na jedno léto odjela
do Šanghaje. Tam to bylo těžké! Bylo mi
patnáct, byla jsem tam sama a musela
jsem se o sebe postarat. A o rok později, na Tchaj-wanu, to nebylo o nic lehčí,
navíc jsem tam poslouchala poznámky
o tom, jak jsem tlustá. A to jsem měla
jen pětapadesát kilo. Tahle zkušenost
mě od modelingu tenkrát odradila. Dodnes jsem ráda, že jsem s váhou, hubnutím a dietami nezačala příliš bláznit.
Řekla byste o sobě, že jste dospělá?
Asi ano. I když v některých ohledech
jsem stále dost dětinská, ale to je povahou, to mi – snad – zůstane navždy.

Děkujeme prodejnám H&M, pietro filipi, ccc boty za zapůjčení oblečení a šperků na focení

jsme si povídaly, povídaly, povídaly,
a holky se pak shodly: „Je to dobrý, je
pořád stejná.“ Opravdové přátelství
se pozná přesně tak, že si pořád máte
co říct, chováte se k sobě stejně a nic si
nezávidíte. Závist je hrozná vlastnost,
jsem přesvědčená o tom, že úspěch se
druhým má přát.  
Jak často se s kamarádkami vídáte?
Ne tak často, jak bych chtěla, holky jsou
v Brně, já v Praze. A tak si hledáme i jiné
cesty, jak být v kontaktu, takže pořádáme i videokonference přes Skype.
Jak vnímáte kritiku?
Myslíte třeba na internetu? Tak to nevím, diskuse na internetu zásadně
nečtu. Je totiž jednoduché někoho kritizovat a slovně mu ubližovat v anonymitě. Je to absurdní. Ale když mi někdo
napíše kritiku osobně, beru ji. Není nad
konstruktivní kritiku a dobré rady.
Zvládáte to, že vás lidé poznávají
na ulici?
Nijak to neprožívám. Jezdím normálně tramvají, i když někdy s tmavými
brýlemi. Když jste vidět v televizi, je
logické, že si vás pak lidi všímají a chtějí
od vás zpětnou reakci. Ale není to tak,
že bych cíleně vyhledávala pozornost.
A není ta věčná pozornost někdy omezující?
Jasně, někdy bych ráda vyšla ven v teplákách a mikině, dnes se musím na veřejnosti pořád trochu hlídat.  
Žijete teď v Praze, přitom pocházíte
z malého města. Už jste se s velkoměstem sžila?
Praha je pro mě momentálně domov. Ale
Jak jste v sobě vášeň
v srdci mám pořád
k vaření objevila?
Chotěboř. Baví mě, že
Poprvé jsem to
stačí jít na náměstí, kde
zkoušela v Anglii,
Nejoblíbenější film?
jsou všechny obchody Tisíce, naposledy The
kde jsem studovala
v jednom malém okru- Railway Man.
v programu Erashu. Užívám si, že je tam … kniha?
mus. Vařila jsem
klid. Ale Praha má pro Jane Austen, Pýcha
hlavně česká jídla,
mě teď víc výhod – ať a předsudek.
aby studenti z jiných
už jde o kulturní vyžití, … barva?
zemí ochutnali naši
nebo možnost, že i o půl- Černá, bílá, šedá a žlutá.
kuchyni. Tam jsem
noci můžete jít nakoupit Co považujete za svou
se v kuchyni otrkala,
nejlepší vlastnost?
do večerky. Velké město Skromnost a vlídnost.
ale nejvíc jsem začala
mi tak po všech strán- A svou největší nectnost?
vařit pro přítele. Nejkách sedí, i když do bu- Tvrdohlavost a zbrklost.
raději dělám italskou
doucna, až budu mít
kuchyni a dorty.
rodinu, mě to potáhne někam do klidu, Jak se pak udržujete fit?
třeba do domku za Prahou.
Jsem sezonní sportovec. V létě ráda zaV Praze moc klid není. Umíte tu rela- jdu na brusle a na kolo, plavala jsem,
xovat?
v zimě bruslím, lyžuji, celoročně choKdyž přijdu domů, potřebuji si ales- dím hodně pěšky. V posilovně mě nepoň půl hodinky vydechnout. I když potkáte. Mám ráda sporty, u kterých je
mi v hlavě šrotují úkoly, které musím zábava, vyblbnu se na bowlingu nebo
udělat, je důležité umět vypnout. Daří si doma tancuju na oblíbené písničky.
se mi to třeba při vaření, to je moje for- Jste zvyklá věnovat čas i péči o sebe?
ma relaxu.  
Poslední dobou na sebe nemám moc

DÁRKOVÝ POUKAZ

NEVÍTE SI RADY?
Darujte svým blízkým dárkový poukaz
PALLADIUM a dejte jim možnost,
ať si sami vyberou ten nejlepší dárek.
K dostání v hodnotách 100, 500
a 1 000 Kč na Infokiosku PALLADIA.

www.palladiumpraha.cz
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ON
Kabát pietro filipi, 7 790 Kč
Svetr H&M, 999 Kč
Košile Marks & Spencer, 999 Kč
Džíny Levi's ®, 2 499 Kč
Deštník Baťa, 259 Kč

ONA
Kabát H&M, 1 799 Kč
Šaty H&M, 399 Kč
Náramek Bijou Brigitte, 149 Kč
Prsten Bijou Brigitte, 129 Kč
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fashion story

Love
Story
Perfektně padnoucí a kvalitní oblek,
hřejivý kabát nebo večerní šaty se vám
určitě budou hodit pro romantický večer
nebo procházku ve dvou.
Foto: Hana Knížová
styling: milena zhuravová
make-up a vlasy: maRGITA SKŘENKOVÁ
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fashion story
ON
Šála Gant, 1 299 Kč
Kabát pietro filipi, 8 990 Kč
Košile C&A, 199 Kč
Mobilní telefon iPhone 5s
iSTYLE, 17 390 Kč
Rukavice Gant, 3 599 Kč
Džíny Levi's ®, 1 999 Kč
VLEVO:
ON
Kabát H&M, 1 999 Kč
Sako pietro filipi, 6 490 Kč
Košile Armani Jeans, 2 790 Kč
Kalhoty pietro filipi, 2 990 Kč
Boty WOJAS, 2 499 Kč
ONA
Kabát Sinéquanone, 6 500 Kč
Košile Sinéquanone, 2 490 Kč
Fotoaparát Olympus XZ-10
EURONICS, 5 990 Kč
Kalhoty Armani Jeans, 4 690 Kč
Boty Marks & Spencer, 1 299 Kč
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ONA
Kabát Guess, info o ceně v prodejně
Šála RESERVED, 349 Kč
VPRAVO:
ON
Svetr H&M, 999 Kč
Košile MANGO, 1 199 Kč
Džíny Gant, 2 490 Kč
Hodinky Emporio Armani
Klenoty Aurum, 9 550 Kč
Boty RESERVED, 1 299 Kč
ONA
Kabát Gant, 16 599 Kč
Top Gerry Weber, 999 Kč
Náramek TOPSHOP, 299 Kč
Kabelka Marks & Spencer, 1 299 Kč
Džíny TOPSHOP, 1 499 Kč
Boty Marks & Spencer, 999 Kč
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fashion story

29
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fashion story

ONA
Kabát TOPSHOP, 3 499 Kč
Náhrdelník COCCO accessories, 139 Kč
Overal Mango, 1 499 Kč
Náramek Tally Weijl, 189 Kč
VLEVO:
ON
Šála RESERVED, 349 Kč
Sako Mango, 2 399 Kč
Svetr Calvin Klein, 3 290 Kč
Kalhoty Mango, 1 199 Kč
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ONA
Kabát Ivana Mentlová
for pietro filipi, 10 990 Kč
Náhrdelník COCCO accessories,
139 Kč
Šaty Ivana Mentlová for pietro
filipi, 8 490 Kč

Hana
Knížová

Autorkou snímků
této Fashion story je
fotografka žijící a tvořící
převážně v Londýně,
kde fotografii
také vystudovala
na London College
of Communication.
V estetice její tvorby se
odráží i její zkušenost
před kamerou. Ve své
volné tvorbě se
dlouhodobě věnuje
tématu mládí a jeho
ambicí.
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modelové: Robin B / elite, Barbora M / Bohemiamodel, produkce: lenka hegerová, děkujeme Kavárně Lucerna
za umožnění focení, www.Restaurace-monarchie.cz

ON
Oblek Alain Delon, 10 990 Kč
Košile C&A, 199 Kč
Kravata Mango, 599 Kč
Boty Mango, 2 699 Kč

extra tipy

ona

vlna
zahřeje

Boty
PERY,
2 599 Kč

Kabát
GAS,
7 500 Kč

Boty
Originarines,
ceně vdejně

Kabátek
pietro filipi,
6 490 Kč

Prsten
Skagen
Klenoty Aurum,
1 130 Kč

Dvojitá
výzva

Rukavice
Gant,
xxxx Kč

Kalhoty
Camaïeu, 699 Kč

Jak letos zůstat elegantní a zároveň
v teple? Máme pár tipů pro vás oba!

Kabelka
ESPRIT,
1 699 Kč
Sukně
Tatuum,
1 499 Kč

Bunda
Napapijri, 18 990 Kč

on
brýle
Carrera
FOKUS Optik,
3 599 Kč

Kabát
Gant,
xxxxx Kč

Džíny
GAS, 3 650 Kč

připravila: lucie tomišková; foto: archiv prodejen Palladia

Abyste na sobě
v chladnějším
období nemuseli
mít vrstev tolik, že
budete vypadat jako
sněhulák, vsaďte na
kvalitní, například
vlněný kabát. Poslouží
i tvídová sukně, sako
nebo kalhoty, které se
letos navíc nosí, ale
pokud jsou kvalitně
zpracované, určitě je
využijete i v dalších
sezonách. Neutrální
tóny dominantních
kousků outfitu můžete
doladit výraznějšími
botami, kabelkou
nebo rukavicemi.

Rukavice
Tom Tailor,
599 Kč
Boty
Levi's®,
3 290 Kč

beranice
Napapijri,
info o ceně
v prodejně

Sako
La Martina,
11 899 Kč
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kabelky

Var
ia
Ren bilní
999 o,
Kč

Na dokumenty
Gant,
17 999 Kč

D
CCCo ruk
y
69 boty
9K
č ,

Praktická
Baťa,
1 899 Kč

nová
láska

Přemýšlíte, jakou novou kabelku
si pořídíte? Tuto sezonu vsaďte
na příjemné a tlumené podzimní
barvy spadaných listů stromů,
prošívání nebo metalický lesk
či klasickou černou.
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Otevřená
guess,
3 999 Kč

Malá
promod,
749 Kč

Připravila: lucie tomišková; foto: Chris Moore; archiv prodejen Palladia

o ,
íčk u
an Bl č
s
P ca K
s 0
To 4 60

á
torn
Pros go,
Man Kč
799

boty

Poloko
za
CCC b čky
oty
899 Kč ,

é
řsk Kč
rká 999
o
t
Mo as, 2
oj
w

Vysoké, Guess footwear,
info o ceně v prodejně
Lakované
Baťa,
799 Kč

Krok
sun
krok

Vybrali jsme pro vás
několikero bot, které
se vám budou lehce
kombinovat a můžete je
nosit dennodenně. Které
budou ty vaše: lakované,
červené, kotníčkové,
motorkářské, anebo
ultravysoké kozačky?

Ko
Dei tníčko
vé
ch
1 79 mann
9 Kč
,

Víno
vé, t
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a bl
u, 5
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Kč

S tk
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i
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č

Připravila: Lucie Tomišková; foto: archiv prodejen Palladia
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Footwear,
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Kožené
ECCO,
3 499 Kč
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Pohádky
v našem
životě

Pohádkové příběhy nepředstavují jen
dětinské vyprávění o princeznách
a dracích. Svou zvláštní řečí metafor
mluví o našem životě. A říkají pravdy,
které často potřebujeme slyšet
i v dospělosti.
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Zpráva z černé kroniky: „Sourozenci
Marie B. (9) a Jan B. (7) za neznámých okolností zmizeli z domova.
Jejich otec a jeho družka na policii
uvedli, že se ztratili v lese během
sběru lesních plodů. Podle výpovědi
sousedů je však možné, že rodiče
je v lese zanechali úmyslně, rodina
patřila k sociálně slabším. Obě děti
zřejmě našly přístřeší v provizorním
příbytku bezdomovkyně Zuzany F.,
která byla už dříve trestána za zneužívání dětí a mladistvých. Několik
dnů poté, co byly pohřešované děti
znovu nalezeny a vráceny rodičům,
se ostatky Zuzany F. našly v troubě
kamen v její chatrči. Příčiny neštěstí
se dosud vyšetřují, policie se chystá
obě děti znovu vyslechnout.“
Otřesný příběh, že? Asi by se vám
nelíbilo, kdyby si ho vaše děti četly
v internetovém zpravodajství, nebo
dokonce reportáž z vyšetřování
sledovaly v televizi. A přece i vaše
děti tenhle příběh velmi důvěrně
znají, a to už od nejútlejšího předškol-

téma

foto: shutterstock.com

ního věku. Není to nic jiného než
moderní převyprávění pohádky
O perníkové chaloupce.
Tenhle šokující příklad jsme si
na úvod vybrali záměrně, protože vypovídá mnohé o tom, jak
pohádky fungují a k čemu jsou
vlastně dobré. Vyprávějí nám totiž
o našem světě, dokonce i o těch
nejhorších věcech, které se v něm
mohou přihodit. Ale dělají to v bezpečném rámci fantastického světa,
ve kterém je možné cokoli. Jsou tak
trochu jako očkování: v nepatrných
dávkách otužují dětskou duši. Jak
říká britský psycholog Anthony
Breewes: „Pohádky přetrvávají,
protože jsou to příběhy z našeho života zredukované na tu nejzákladnější podstatu. Jsou to příběhy lásky
a ztráty, touhy a smrti, bohatství
a zmaru. Jsou to příběhy o tom, co
nás v životě pohání dál, oproštěné
od civilizačních detailů v podobě
technologií či dobových zvyklostí.
Učí nás, jak přežít v tomto podivném a nebezpečném světě. Jsou
zkratkou k poznání, jak tento svět
funguje.“

Samozřejmě že v pohádkách se
hodně zjednodušuje. V reálném
světě by třeba pohádka O Sněhurce
vypadala nějak takhle: „Patnáctiletá Sněhurka byla konfliktní
puberťačka, která po rozvodu
rodičů měla velké problémy
s novou partnerkou svého otce,
jemuž byla svěřena do péče.
Po otcově smrti jejich vzájemné
střety vygradovaly natolik, že nevlastní matka se rozhodla poslat
dívku do internátu.“ V pohádce to
samozřejmě musí vypadat trochu
jinak. Hrdinka je krásná a hodná
(Sněhurka, Popelka), nebo ošklivá
a zlá (čarodějnice, Popelčina zlá
sestra). Setkáme-li se s případem
hrdinky, která je krásná, ale zlá,
jako třeba královna ve Sněhurce,
pak je obvykle její krása důsledkem nekalých manipulací. Nemluvíme zde o botoxu a kolagenových injekcích, ale o kouzelných
zrcadlech, jedovatých lektvarech
a otrávených jablkách rozdávaných na potkání.
Moudří králové, stateční rytíři,
křehké princezny, odvážní venko-

vané, mazaní šejdíři, nebezpeční
lupiči – to všechno jsou vlastně
předobrazy skutečných lidských
typů, které jsou ovšem ve skutečnosti o něco komplikovanější. Politici mají, na rozdíl od moudrého
krále, sklon populisticky se podbízet svým voličům, modelky a Miss
na rozdíl od princezen s oblibou
propírají své soukromí v bulváru,
siláci z posilovny málokdy mají
příležitost bojovat s drakem.

Klasické pohádky, jak je známe
od Karla Jaromíra Erbena či bratří
Grimmů, překypují násilím, které
se jinak nevidí ani v Tarantinových
filmech. A kdyby šlo jen o usekané hlavy draků, vlky utopené
s kamením zašitým v břiše či

Pohádky jsou zkratkou k poznání,
jak funguje skutečný svět
Pohádky popisují potřeby a touhy, které jsou společné nám všem.
Říkají nám pravdu o nás samých.
I když se odehrávají v magických
kulisách dračích jeskyní, královských zámků a čarodějných
chaloupek, obsahují pravdy, které
sdílejí všechny lidské bytosti, ať
žijí ve 2 + 1 v paneláku, na statku
v horách nebo ve slumu na předměstí São Paula: o tom, jaké to je,
když ztratíte dítě nebo rodinu, jak
se cítíte, když vám vaši nejbližší
ubližují, o strachu z neznáma,
o tom, že dobrota se nakonec vyplácí. To všechno zažíváme i my
ve skutečném světě. Tak například pohádka O Červené Karkulce
ilustruje střet s neznámým nebezpečím, kterému je mladý a nezkušený člověk vystaven na své první
cestě „do světa“. Namísto vlka si
v reálném životě můžeme představit třeba drogy, špatné přátele
nebo hazardní finanční transakci,
která mladého naivního člověka
dostane do dluhové pasti.
Koneckonců, pohádek, ve kterých
hrdinové podlehnou pokušení
a musejí se vypořádat s důsledky
osudu, je celá řada: Jiřík přes
králův zákaz ochutná kousek
bílého hada a porozumí zvířecí
řeči; Smolíček přes důrazné
jelenovo doporučení otevře dveře
jeskyňkám; Budulínek se nechá
liškou přemluvit, aby se povozil
na ocásku; matka neodolá, poručí
„hrnečku vař!“, a málem se utopí
v kaši. Všichni nakonec dopadnou
dobře, ale stojí je to spoustu sil.
Důležité ale je, že se ze svého selhání nakonec poučí. A my také.

ježibaby upálené v peci! Kdepak.
Obětí toho nejkrutějšího mrzačení
a zabíjení jsou totiž obvykle mladé
dívky a malé děti. Tak například
v pohádce O zlatém kolovratu, kterou
převyprávěla Božena Němcová
i Karel Jaromír Erben, je hlavní
hrdinka svou macechou a nevlastní
sestrou nejen zavražděna, ale navíc
jí uřežou končetiny a vyloupou oči.
To všechno jen proto, aby zlá starší
sestra mohla zaujmout její místo
po boku vytouženého manžela.
Velkými specialisty na pohádkové
násilí jsou také bratři Grimmové,
v jejichž příbězích se mrzačení,
vraždění a kanibalismu na dětech
často dopouštějí jejich vlastní
rodiče. Tak třeba v méně známé
pohádce Jalovec macecha vyláká
malého synka do komory na jablíčka, kde mu urazí hlavu víkem
truhly. Potom v záchvatu paniky
bezhlavého chlapce posadí na židli,
hlavu mu posadí na krk a přiváže
ji kapesníkem. A pak vyzve svou
vlastní dcerku, aby tomu nezdarovi dala pohlavek. Hlava spadne
na zem. „Maminko, já mu urazila
hlavu,“ pláče holčička. „To nevadí,“
řekne matka, uvaří chlapečka v polévce a předloží ho k večeři jeho
vlastnímu nic netušícímu otci, který
si masíčko nemůže vynachválit.
A to prosím bratři Grimmové své
příběhy ještě uhlazovali, aby byly
čtenářsky stravitelnější! V jejich
verzi pohádky O perníkové chaloupce
například o odvedení dětí do lesa
rozhodne macecha (a vlastní otec se
zdráhá), zatímco ve starším
vyprávění šlo o vlastní maminku.
K čemu je všechno to hororové nási-
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Samozřejmě, toto poselství nelze
brát úplně doslovně. V jakékoli
životní situaci je pochybné cítit se
jako princezna, vězněná v jeskyni
strašným drakem, a čekat na to, až
nás zachrání princ na bílém koni.
Tento obraz můžeme vnímat spíše
jako metaforu toho, co se odehrává
v naší mysli. Ano, část našeho já je
tou vězněnou princeznou, ale jiná
část našeho já je tím drakem, a je
třeba v sobě vzbudit dost odvahy
a odhodlání na to, abychom ji dokázali přemoci a jako statečný princ
v sobě vybojovat vítězství té lepší

Pohádky nás
inspirují
a dodávají
nám naději
stránky. Pohádková ponaučení se
mohou zdát naivní a příliš zjednodušená, než abychom si z nich
mohli brát recepty pro skutečný
život, ale mnohá z nich nejsou
k zahození ani v době, kdy dokonce
i dračí jeskyně bývají vybaveny
připojením na wi-fi. Jedním z nich
je například důležitost domova.
Mnoho pohádek je založených
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na tom, že hrdina se vydává na cestu „do světa“, do zcela neznámých
krajů, kde ho čekají velké činy
a obrovská lákadla. Pohádka však
obvykle končí návratem domů,
kam hrdina přichází proměněný
získanými zkušenostmi a s novým
uvědoměním toho, jakou má pro
něj domov cenu. Silně je to patrné
například v Čaroději ze země Oz.
Dorotka na konci příběhu zjišťuje,
že kouzelné střevíčky, které měla
na nohou, ji mohly přenést domů
do Kansasu v jakémkoli okamžiku,
stačilo třikrát srazit podpatky
a přát si to. Ale než k tomuto
poznání dospěla, musela nasbírat
trojici věrných přátel, přemoci dvě
hrůzostrašné čarodějnice a odhalit
falešného kouzelníka.
Na druhou stranu, pohádky nám
ukazují i to, že každý čin má své
následky. Když slíbíte čarodějnici
nebo podivnému skřítkovi výměnou za nějakou protislužbu své
prvorozené dítě, nemůžete počítat
s tím, že se z toho později nějak
vykroutíte. Takhle to v pohádkách
nefunguje. Když zneužijete kouzelnou moc předmětu, který vám svěřila nadpřirozená bytost, nikdy to
nebude k vašemu prospěchu, vždy
se vám to nakonec vymstí. Když
podepíšete smlouvu se samotným
čertem, možná vám z toho dočasně
poplynou nějaké výhody, ale buďte
si jisti, že jednou si přijde pro vaši
duši.

Klasické pohádky v posledních
letech slaví velký návrat na velké
plátno. Nedávno se i českými kiny
prohnala Angelina Jolie jako Zloba
– Královna černé magie v nejnovější
verzi Šípkové Růženky. Loni to
zase byly hned dvě varianty Sněhurky s hvězdným obsazením role
zlé královny: v jedné z nich to byla
Julia Roberts, v té druhé Charlize
Theron, zatímco Kristen Stewart
coby akční Sněhurka se postavila
do čela sedmi bojovných liliputánů.
A tvůrci animovaných filmů zase
sáhli po klasickém příběhu princezny uvězněné ve věži, která spouští
dolů své nekonečně dlouhé vlasy,
aby po nich vyšplhal krásný princ
ve filmu Na vlásku.

Co mají všechny tyto filmy společného? V duchu aktuálních trendů
v nich dívky a ženy hrají daleko
akčnější roli než dřív, už to nejsou
jenom pasivní krásky v nesnázích,
jimž přispěchá na pomoc princ
na bílém koni, ale za svou záchranu
bojují samy. (Ostatně, v české
kinematografii tento postup již před
čtyřiceti lety ovládl Miloš Macourek
s Václavem Vorlíčkem, když z ubohé Popelky udělali darebačku, která
prince ostřeluje borovými šiškami
ve filmu Tři oříšky pro Popelku.)
Ostatně, tohle aktualizované
zpracovávání pohádek není ničím
novým. Dělalo se v každé době. Tak
třeba Karel Jaromír Erben dodal
pohanské bajce křesťanské kulisy
v pohádce Dobře tak, že je smrt
na světě. Komunisté v 50. letech zase
pohádkám dodávali kolektivně-budovatelskou atmosféru; známe
to dobře třeba z Pyšné princezny
nebo z pohádky Byl jednou jeden
král. A nejnovější hollywoodský
trend tedy velí udělat z princezen
feministky, naučit je pár chvatů
z karate a poslat je do akce po boku
statečných rytířů.
Podstata ale zůstává stále stejná,
přes všechny dobové úpravy,
digitální efekty, 3D projekce a triky,
které berou dech.

Skutečný svět se často zdá nefér,
zatímco v pohádkách se každému
dostane spravedlivé odměny
nebo trestu. I když ve skutečnosti
bychom zlou stařenu asi nechtěli
upálit v peci nebo násilníkovi
zašít do břicha kamení a utopit
ho ve studni, někde hluboko
v duši jsme rádi, že alespoň
v pohádkách takové radikální
konce existují. A také se radujeme
z naplnění pravé lásky, která
překonala všechny překážky,
i když ve skutečnosti dobře víme,
že „žili šťastně až do smrti“ se
ve skutečnosti v ryzí podobě příliš
často nevyskytuje. Právě v rámci
této pohádkové spravedlnosti je
možné unést i nejděsivější zvraty
a nejkřiklavější nespravedlnosti,
jež se v jejím průběhu odehrávají.
V chaotickém světě nám pohádky poskytují uklidňující pocit

připravila: Barbora šŤastná; styling produktů: lucie tomišková; foto: archiv prodejen Palladia

lí vlastně dobré a odkud se bere?
Jedním z důvodů je bezpochyby to,
že pohádky nebyly původně určené
dětem, šlo o vyprávění, kterým se
za dlouhých temných večerů bavili
dospělí. Ale svůj smysl má i v dětském světě. Pohádky totiž pomáhají
dětem budovat citovou odolnost.
Problémy reálného života ukazují
v nadsazených fantastických scénářích, kde hrdina většinou zvítězí.
Děti v bezpečném prostředí zjišťují,
že špatné věci se mohou stát komukoli. Dozvídají se, že nikdo není
imunní vůči problémům. „Pohádky
dětem neříkají, že existují draci. To
děti už vědí samy od sebe. Pohádky
dětem říkají, že draky je možné
porazit,“ napsal autor detektivek
G. K. Chesterton.

téma
předvídatelnosti. Svět byl vždy
složitý, nejistý a nepředvídatelný,
tak jako je dnes. Pohádky nám
dávají jakýsi zjednodušující
pohled na tento svět a příjemnou
jistotu, že zlo může být a bude
poraženo. Dodávají nám tím
naději a pocit bezpečí: ať se
stane cokoli, nakonec to dopadne
dobře. Pohádky nás učí spoléhat
se na sebe samé. Možná to zní
překvapivě vzhledem k tomu, že
v mnoha pohádkách vystupují
jako hlavní hrdinky bezmocné ženy nebo děti. Ale když
stopujete pohádky až k jejich
kořenům, zjistíte, že tyto krásky
v nesnázích v původních verzích
příběhu nečekají, až je zachrání
princ na bílém koni nebo hloupý
Honza. Pro pohádkové příběhy je
ostatně typické, že nejstatečnějším
hrdinou, který to dotáhne nejdál,
bývá ten nejmenší a nejslabší ten,

jehož úspěch je na začátku zcela
nepravděpodobný. Často to je
nejmladší sourozenec nebo ten
největší chudák, kterým všichni
v okolí opovrhují. Tento princip
si s oblibou vypůjčují i autoři mo-

Potterovi je zase sirotek vyrůstající jako ušlápnutý outsider u tety
a strýce, naprosto nic netuše
o svých kouzelnických schopnostech. A ve výpravné podívané
Karlík a továrna na čokoládu zase

Pohádky nenápadně posilují naše
emocionální svaly
derních příběhů s pohádkovými
prvky: v Tolkienově Pánovi prstenů se hlavním hrdinou a zachráncem celé Středozemě stane malý,
nenápadný a nepříliš statečný
hobit Frodo, přestože je obklopen
celými houfy hrdinných elfů,
válečníků a jiných, pro tento úkol
zdánlivě lépe vybavených bytostí.
Titulním hrdinou série o Harrym

Wonkovo čokoládové impérium
nakonec získá chudý nesmělý
hošík, který od rodičů dostává
jen jednu jedinou čokoládu ročně.
Možná že právě v tom tkví to
nejcennější poselství pohádek:
ubezpečují nás o tom, že hrdinou
může být každý, i ten, kdo na to
na první pohled vůbec nevypadá.
Souhlasíte?

Kouzelné pomůcky

Co vám pomůže přenést se do pohádkového světa kdekoli a kdykoli?
Pyžamové kalhoty
Etam Lingerie,
649 Kč

Hrneček
OXALIS, 108 Kč

Přívěsek
PANDORA, 950 Kč

Škraboška
EROTIC CITY, 595 Kč

Deka
SCANquilt, 3 290 Kč

Prsten
Swarovski,
3 890 Kč

Čaj
Marks & Spencer,
info o ceně
v prodejně
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H&M

H&M

Sprej pro větší
objem vlasů
Volume
Yves Rocher,
189 Kč

Pěnové tužidlo
pro zvětšení
objemu
Volume
Sensation
Nivea
dm drogerie
markt, 95 Kč

Vlasy
nové
sezony

1/ zapletený cop

Vyhrajte si s nejrůznějšími variantami pletených copů, které působí
romanticky a něžně. „Jsou ideální na romantickou schůzku či
večeři ve dvou,“ říká kadeřnice Olga Shah ze salonu Fabio Salsa.
Pro tento typ účesu jsou ideální uhlazující pasty a séra. Důležité je
nejprve vlasy vyfoukat do objemu a při splétání příliš neutahovat,
naopak je jemně pročechrat. Spletený cop můžete jemně rozvolnit
prsty. Skvěle vypadají i copy připnuté k hlavě. Toho dosáhnete např.
vlásenkami z dm drogerie markt. Pro fixaci a lesk použijte sérum.

Vlasové želé
Zest
Lush, 495 Kč

Revitalizační
osvěžující sprej
na neposlušné
vlasy
L’Occitane, 470 Kč

gosia baczynska

Bora aksu

Inspirujte se účesy z přehlídek pro
podzimní a zimní sezonu. Kraluje
jim ženskost, romantika i smyslnost.
Spolu s odborníky z kadeřnického
salonu Fabio Salsa v PALLADIU
vám poradíme, jak na to.

Vlasy s volnými vlnami
působí hustě a plně. Objem
a sílu můžete získat už při
mytí. Ideální jsou objemové
šampony, které vlasy „zhušťují“, a kondicionéry, díky
nimž vlasy navíc i snadněji
rozčešete. „Chcete-li dosáhnout efektu bohatých vln,
doporučuji objemovou péči
Boost Force od Fabio Salsa,“
říká kadeřnice Olga Shah.
Bohatých vln skvěle dosáhnete také rychlou a snadnou
„čelenkovou“ metodou. Vlasy
na noc zapletete do čelenky
a ráno se probudíte s bohatými vlnami. Návody najdete
na internetu pod názvem
„headband curls“.
Temperley london

Objemový sprej Volumifique
Kérastase Paris Express Elite Hair, 580 Kč
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2/ objem

Gelový
krém pro
uhlazení
vlasů Liss
Control
Tecni Art,
L'Oréal
Profession
nel Express
Elite Hair,
249 Kč

vlasy

Sérum proti roztřepeným
konečkům Goodbye Da
mage Fructis Garnier dm
drogerie markt, 170 Kč

Vyhlazující sérum
na vlasy
Grapeseed
Glossing Serum
THE BODY SHOP,
250 Kč

Právě teď je čas na gumičku! Ale
ne ledajakou. Profesionálové culík
načešou s použitím Spray Thermo
Protecteur (prodává Fabio Salsa)
a pak omotají a sepnou speciální
gumičkou se dvěma háčky na koncích. Účes se „nerozjede“, nevytvoří se pěšinky a vypadá na první
pohled lépe. „Z culíku vytáhněte
jeden pramen, nalakujte ho, prokartáčujte a omotejte kolem gumičky.
Koneček připněte vlásenkou,“ radí
kadeřnice Olga Shah ze salonu
Fabio Salsa.

balmain

fendi

3/ nízký culík

prada

Pivní balzám
na vlasy
pro lesk a vitalitu
Manufaktura, 155 Kč

4/ pěŠinka
UProstřed

Tento typ účesu je tak
variabilní! Krásně vypadá
s volnými nedbalými vlnami,
jako byste se vrátila z pláže,
nebo s vlasy hladkými, sepnutými na temeni. Pěšinku
snadno vytvoříte obyčejným
hřebenem, kdy vlasy rozdělíte na dvě poloviny. Přirozené
vlny vzniknou vyfoukáním
vlasů difuzérem a použitím
přípravku na podporu vln.
Hladkého efektu docílíte
stažením do ohonu a uhlazením například stylingovým
voskem.

Fén
Rowenta
CV5090F0
EURONICS,
899 Kč

isabel marant

Uhlazovací sprej pro krepaté vlasy Frizz Off
Lee Stafford Profimed, 459 Kč

připravila: soňa kotulková; foto: chris moore, archiv prodejen palladia

chanel

Fixační lak s mikro-difuzérem Laque Couture
Kérastase Paris Express Elite Hair, 520 Kč
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péče o pleť

Oleje nad
zlato!

Už Kleopatra věděla, že díky této zázračné
tekutině bude dokonale krásná. Chcete-li mít
zářivou pleť, hedvábnou pokožku i zdravé vlasy,
vyzkoušejte moderní olejové přípravky, které
pečují od hlavy k patě!

1
Vyzkoušejte: Skvělé
olejové přípravky na tělo, vlasy i nehty
z nabídky PALLADIA
NA TĚLO:
100% rostlinný
masážní olej
s chmelovým
výtažkem
Manufaktura, 159 Kč

MULTIFUNKČNÍ:
Dvoufázový hydratační přípravek
Soin Bi-Phasé Ultra
Hydratant, Eisenberg
Parfumerie SEPHORA,
2 299 Kč

NA PLEŤ:
Omlazující pleťový
olej Divine
L'Occitane, 2 490 Kč

Pokud máte vysušenou pleť, místo
mýdel používejte mycí přípravky
na obličej i tělo, které mají velký obsah olejů, a tak při mytí o kůži pečují
a nevysušují ji. Zakoupíte je například v dm drogerii markt – skvělý je
mimo jiné sprchový olej Natural Oil
od značky Nivea za 95  Kč. V prodejně
M.A.C Cosmetics zkuste Cleanse Off
Oil za 699  Kč, který si skvěle poradí
i s voděodolným líčením.

EXTRA TIPY:

Aby oleje dobře hydratovaly,
nanášejte je vždy na vlhkou kůži
hned po mytí a dobře je vetřete.
Pleť bude vyživená a jemná, bez
mastného pocitu.
Čistě přírodní jednodruhové oleje (například jojobový, mandlový, kokosový, hroznový aj.) mají
multifunkční použití. Můžete je
aplikovat místo krému, místo
tělového mléka, do koupele
(nakapejte k nim pár kapek
esenciálních olejů).
Nejlepší kvalitu mají oleje lisované za studena.

Pečují o pleť

NA STRIE:
Tělový olej proti striím
Eucerin
Lékárna, 375 Kč

NA VLASY:
Regenerační olej
na poškozené vlasy
Yves Rocher, 189 Kč
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2

Luxusní pleťové oleje (ty nejlepší
většinou obsahují velmi vzácný
a drahý arganový olej z Maroka) můžete použít i místo denního a nočního
krému – pleť je po nich vyhlazená, jemná na dotek a rozzářená. Vyzkoušejte
s nimi také omlazující masáž proti vráskám: lehce poklepávejte prsty na čele
a pokračujte krouživými pohyby
na tvářích až k bradě. Pokud chcete ještě větší regeneraci, lze pár kapek nanést
místo séra pod krém. Oleje jsou ideální
na podzim i zimu, kdy je díky nim pleť
vyživená a dokonale chráněná. Pokud
se po použití oleje budete líčit make-upem, nechte ho pár minut vsáknout.

Vyživují pokožku

3

Prospívají nejenom velmi suché
pokožce. Skvělé jsou na vyživení
a zjemnění kůže, ale můžete je použít
také na celotělové masáže. Smícháte-li
je s pár kapkami éterických olejů ( např.
s levandulovým na uvolnění, či energizujícími citrusy – citron, pomeranč,
limeta…), vytvoříte směs, která pečuje, ale také aromaticky uvolňuje. Oleje
vždy nanášejte po koupeli, kůže pak
olej lépe vstřebá. Dovedou si poradit
s nevzhlednými prasklinkami na kůži
– striemi: při pravidelných masážích
po nich během těhotenství ani po porodu nezůstanou žádné stopy!

Regenerují vlasy

4

Velký boom zažívají také vlasové
oleje. Nabízejí je například značky Kérastase: Elixir Ultime a L’Oréal
Professionnel: Mythic Oil. V Palladiu je zakoupíte v salonu Express Elite
Hair. Můžete je použít hned několika
způsoby. Před mytím na vlasovou
pokožku i vlasy, po mytí jako regeneraci nebo třeba během umývání vlasů
na dodání lesku a zacelení konečků.
Pokud máte velmi poškozené vlasy,
čistě přírodní oleje jsou skvělé před
mytím jako regenerační vlasový zábal. Olej zahřejte, naneste na celé vlasy,
zatočte je do ručníku a nechte aspoň
hodinu působit. Pak dobře vymyjte.

Ozdravují nehty

5

Když se vám lámou nehty, masírujte si olejem kůžičku okolo
nehtů. Díky prokrvenému a vyživenému nehtovému lůžku nehty porostou zdravější a pevnější. Nečekejte
ale zázraky ihned, chce to trpělivost
a pravidelnost.
Skvělá je olejová nehtová koupel.
Olej mírně nahřejte, dejte do mističky
a na pár minut do ní ponořte nehty. Pak
pokud možno olej hned nesmývejte.
Tuto proceduru je tedy nejlepší provádět před spaním.

Připravila: soňa kotulková; foto: shutterstock.com, archiv prodejen palladia

Jemně myjí

kosmetika
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LEDOVÁ
Královna

Výživný
denní krém
s bambuckým
máslem
L’Occitane,
995 Kč

Nechte se inspirovat produkty,
které vám zpříjemní příchod
sychravých a studených dnů. Budete
díky nim vypadat a vonět skvěle!

Mint
Marvis Whitening
by bez fluoridu
Bělicí pasta na zu
Kč
9
24
,
Profimed

Laky na nehty
Marionnaud
Parfumeries
139 Kč/ks

Připravila: Soňa kotulková;
foto: ARCHIV FIREM

Sérum Clinique Smart
Custom-Repair
Clinique, 30 ml za 1 890 Kč
Sprchový
peeling Dead
Sea Tradition
Manufaktura,
169 Kč

Gelové sérum
na oči
NEVO, 1 000 Kč

Stříbrná
oční linka,
Lush, 469 Kč

Paletka
minerálních
očních stínů,
odstín A Sprinkle
od Blues
M.A.C Cosmetics,
1 200 Kč
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V kondici
v expresním čase
Naučte se cvičit a jíst tak efektivně, abyste výsledky viděli
co nejdříve. Za měsíc se budete cítit fit!

Začněte s detoxem
Spisovatelka a slavná chic Francouzka
Mireille Guiliano způsobila, že v obchodech se zeleninou začali ve velkém
vyprodávat pórky. V knize Francouzky
netloustnou (prodává Knihkupectví
PALLADIUM za 229 Kč) totiž prozradila recept na kouzelnou pórkovou
polévku, po které se hubne a která
způsobuje očistu organismu. Mireille
půl hodiny vaří bílé části z kila pórku
a vývar pak průběžně popíjí celý víkend, případně zobe samotný vařený
pórek. Očistnou kúru doporučuje jednou za čtvrt roku. Možná to je skvělý
způsob, jak zatočit s mdlou náladou,
která provází přechod z léta do podzimu. Po detoxikaci totiž budete mít chuť
začít všechno jinak a lépe. Zdravěji jíst
a efektivně cvičit.
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Bílkoviny na talíři
Podle některých odborníků vede k nejrychlejšímu úbytku váhy dieta, při které vynecháte nebo výrazně omezíte
přísun tzv. bílých sacharidů – chleba,
rýže, brambor, těstovin, obalovaných
pochutin… K bělení bílé mouky se totiž používá oxid chloričitý (na obalech
potravin je pod zkratkou E926), který
ji zcela zbaví vlákniny a živin. Zeleniny můžete sníst, kolik je libo. Jenomže
konzumovat místo rýže a těstovin jen
krájená rajčata a papriky není jednoduché. Možná nebudete mít pocit sytosti.
Abyste tělu dodali dost kalorií a nehladověli, přidejte do jídelníčku luštěniny.
Vybírejte z různých druhů čoček (kromě klasické vyzkoušejte i červenou,
žlutou či zelenou), cizrnu, hrách a fazole (zakoupit je lze v dm drogerii markt).

Nejste-li dietní typ, změňte alespoň
snídani. Dopřejte si jen bílkoviny (třeba tvaroh, vajíčka se slaninou). Snídejte do hodiny po probuzení, vynechání
snídaně může za to, že se budete přejídat večer. A přepadne-li vás přes den
mlsná, místo čokoládových tyčinek
vybírejte ty, které obsahují i bílkoviny,
například Power Pack (k dostání v prodejně Vitaland).
Avokádo = nejlepší ovoce
Ukládání tuku může někdy napomáhat i fruktóza, kterou obsahuje ovoce.
Dejte proto přednost jeho méně sladkým druhům. Skvělé je například avokádo, které obsahuje draslík a dvě třetiny nerozpustné vlákniny. Vychutnejte
si ho v salátech nebo s chilli papričkami
jako guacamole.

sport

připravila: kristýna mazánková; foto: Shutterstock.com a archiv prodejen palladia

Kalorie ve sklenici
Zbytečné kalorie vypijeme i v nápojích
– u slazených limonád je to pochopitelné, ale je lepší to nepřehánět ani se
stoprocentními džusy. Čaje přestaňte
sladit, do kávy si nelijte smetanu (místo ní zkuste špetku skořice). Nárůst
hmotnosti mohou paradoxně způsobovat i umělá sladidla v konvenčních
nápojích (se zaklínadlem „light“ či „bez
cukru“). Místo nich si začněte vychutnávat čistou pramenitou vodu nebo
speciální přírodní nápoj Aloe Vera
(k dostání v lékárně). Když dostanete
chuť na skleničku, dejte si jednu až dvě
sklenky vína (nezapomeňte ho vydatně
zapít vodou). Ale vyvážená strava je jen
část skládačky, která se podílí na tom,
abyste se cítila a vypadala skvěle.
nejefektivnější Pohyb
VČínějeoblíbenérčení,žepokudpokaždém jídle ujdete sto kroků, dožijete se
devětadevadesáti let. Zkusit to můžete, ale bude lepší, když si do denního
režimu zařadíte i intenzivnější pohyb.
Cvičební pomůcka, kterou si oblíbily
i herečky Angelina Jolie nebo Charlize
Theron, je kettlebell, speciální litinová
činka kulatého tvaru s držadlem. S ní se
dělají švihy, posilující různé části těla,
pro začátek stačí třeba třicet opakování
s odpovídající tíhou činky.
Vše v jednom
Nejefektivnější cviky jsou podle trenérky Lucie Dytrychové takové, do kterých se zapojuje naráz více svalových
skupin. Jedním z nich je pozice prkna,
kdy se nacházíte ve vodorovné poloze
břichem dolů a opíráte se jen o špičky

prstů na nohou a předloktí. „Pozor si
dávejte na to, abyste se neprohýbali
v zádech a v bederní části. Záda musí
být v rovině, pomůže tomu i to, když
mírně podsadíte pánev,“ vysvětluje
Lucie. Kromě prkna vyzkoušejte také
letícího psa. Jde o cvik, při kterém v kleku na čtyřech zvednete protilehlou
ruku a nohu. Vydržte, než napočítáte
do osmi, a končetiny vyměňte. Tohle
všechno můžete cvičit doma (třeba při
sledování večerních zpráv), stejně jako
si tam snadno vytvoříte vlastní kardiozónu: pořiďte si švihadlo (například
v prodejně SPORTISIMO).
Zaměřte se na břicho
Cviky na břišní svalstvo budou účinnější, pokud je provádíte na balanční
podložce (mívají je v posilovnách) nebo
na částečně vyfouknutém gymnastickém míči. Zaměřte se také na příčný
břišní sval, skvěle se posiluje při kočičím hřbetu – při výdechu vyhrbte záda
a vtahujte pupík k páteři. Vydržte osm
vteřin. Při cvicích, u kterých výdrž
trvá déle než deset sekund, se může
vyplavovat kyselina mléčná, kvůli které pak svaly pálí. Cvičíte-li raději pod
odborným dohledem, zúčastněte se
lekce Břišní buchty v Pure JATOMI
fitness. Intenzivní patnáctiminutové
posilování břišních svalů je určeno
začátečníkům i pokročilým a hravě ho
stihnete například i během obědové
pauzy v práci.
Na ruce i na nohy
V posilovně můžete ušetřit čas jednoduchým způsobem: na pásu si nastavte rychlost svižné chůze, do rukou

vezměte činky a procvičujte během
desetiminutové chůze i bicepsy a tricepsy. Ušetříte čas a tento pohyb ocení
i vaše srdce.
Technika je základ
Když neprovádíte cviky správným
způsobem, nemůžete očekávat odpovídající výsledek. Podle Lucie Dytrychové je při špatné technice efekt
nulový: „Cvičení zabírá vždy jen při
správném provedení cviků, ale to bohužel spousta lidí podceňuje,“ říká
trenérka. K tomu, abyste si vhodnou
techniku osvojili, je ideální cvičit s trenérem. Investice do odborného dohledu a poradce se pak obtiskne do vašeho těla. Cvičení by mělo trvat čtyřicet
minut až hodinu, ideální frekvence je
třikrát týdně. Pokud se nemůžete věnovat cvičební aktivitě více než dvakrát týdně, zařaďte do každodenního
života co nejvíce přirozený pohyb,
ať už se jedná o svižnou procházku,
výšlap do schodů nebo tanec v obývacím pokoji. Frekvence cvičení má
však i svou horní hranici: „Cvičte maximálně pětkrát týdně. Nutná je totiž
i regenerace. Doporučuji také střídat
posilovací cviky a kardiotrénink, například plavání, běh či skákání přes
švihadlo,“ říká Lucie Dytrychová
a dodává: „Vždycky je důležité sporty a cviky střídat a obměňovat. Tělo si
totiž na zátěž zvyká a po čase přestane na cviky reagovat. Mám vypozorováno, že potřeba změny přijde tak
po třech měsících.“ A především se
nezapomínejte radovat z prvních výsledků, které vám dodají chuť ve cvičení pokračovat.

Nově motivovat… vás pomohou zdravé doplňky i perfektní styl.
Legíny
adidas Concept Store,
1 199 Kč

Ovocný čaj
bez cukru
Bubbleology,
85 Kč

Cereálie
Naturhouse,
290 Kč

Kettlebell
K dispozici
v Pure JATOMI
fitness

Běžecké boty
PUMA, 2 399 Kč

Proteinová tyčinka
VITALAND, 26 Kč

Mikina
SPORTISIMO,
399 Kč

Tenisky Nike
A3 SPORT, 3 999 Kč
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DÍVKA
Čelenka Claire's, 249 Kč
Tričko navrchu Original Marines,
dárek při nákupu nad 1 200 Kč
Tričko vespod MANGO, 249 Kč
Sukně Mivols Magic Child,
info o ceně v prodejně
ONA
Náušnice Swarovski, 1 010 Kč
Kabát RESERVED, 2 799 Kč
Šaty Marks & Spencer, 1 499 Kč
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fashion story

Bylo
nebylo…
Inspirujte se naší pohádkovou Fashion story. Na cestu
do království za sedmero horami oblékneme vás i vaši
malou princeznu pohodlně a stylově.
Foto: Matúš Tóth
styling: jana kapounová
make-up a vlasy: maRGITA SKŘENKOVÁ
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Čelenka Claire's, 199 Kč
Křídla Sparkys, 395 Kč
Mikina RESERVED, 349 Kč
Tričko vespod C&A, 198 Kč
Sukně MANGO, 599 Kč
Podkolenky H&M, 119 Kč
Tenisky MANGO, 799 Kč
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fashion story

ONA
Náušnice Swarovski, 1 010 Kč
Svetr Calvin Klein, 4 150 Kč
Šaty pietro filipi, 4 490 Kč
Prsten Swarovski, 3 890 Kč
DÍVKA
Korunka (vlastní výroba,
materiál Knihkupectví PALLADIUM)
Tričko Levi's Kids, 980 Kč
Šaty La Libellula Magic Child, 2 760 Kč
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ONA
Svetr ESPRIT, 1 099 Kč
Negližé Intimissimi, 1 099 Kč
Kniha Knihkupectví PALLADIUM
DÍVKA
Čelenka TOPSHOP, info o ceně v prodejně
Tílko La Perla Magic Child, 950 Kč
Sukně MANGO, 699 Kč
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fashion story

Svetr MANGO, 549 Kč
Šaty Blumarine Magic Child, 4 129 Kč
Podkolenky H&M, 99 Kč
Holínky Hunter Office Shoes, 770 Kč
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ONA
Náušnice Swarovski, 1 010 Kč
Kabát Calvin Klein, 10 900 Kč
Šaty pietro filipi, 4 490 Kč
Prsten Calvin Klein, 2 330 Kč
Boty Guess Footwear, 4 150 Kč
DÍVKA
Čelenka MANGO, 299 Kč
Mikina MANGO, 499 Kč
Šaty Marks & Spencer, 799 Kč
Podkolenky SPORTISIMO, 190 Kč
Balerínky Marcha Ballerina, 599 Kč
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modelky: Martina Šmuková, Denisa š/Czechoslovak, produkce: lenka hegerová, děkujeme za umožnění focení family hotelu okoř, www.hotelokor.cz

fashion story

Náušnice Swarovski, 1 010 Kč
Náhrdelník Klenoty Aurum,
info o ceně v prodejně
Sako pietro filipi, 6 490 Kč
Sukně Marks & Spencer, 1 399 Kč
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extra tipy
Lac Klob
ost
o
e, 2 uk
999
Kč

ona
Halenka
Gant,
7 199 Kč

Chic
maminka

I když máte
po ruce stále svého
malého společníka,
nezanedbávejte se.
Užijte si chvíle, kdy
shodíte pohodlné
džíny a kecky,
a oblečte si pro
změnu například
hezké šaty nebo si
pořiďte hedvábnou
halenku, kterou
můžete kombinovat
i s ležérnějšími kousky.
Pěkný kabát užijete
i s teniskami. Vaše
děti zase okouzlí
vtipné a teploučké
boty s pandíma
očima nebo svetr
s bambulkou.

NÁušnice
Top Time,
590 Kč

kabelka
Orsay,
799 Kč

sukně
Tatuum,
1 499 18Kč

Ruku
v ruce

kabát
Marks & Spencer,
3 299 Kč

Ani v podzimním
a zimním nečase se
nemusíte vzdát ženskosti.  

Rukavice
Orsay, 349 Kč

Top
Camaïeu,
699 Kč
Šaty
ESPRIT,
2 799 Kč

Šaty
Tatuum, 1 499 Kč

dítě
Boty EMU
Magic Child,
1 590 Kč

Košile
RESERVED,
364 Kč

18

Kabátek
MOTHERCARE,
620 Kč

Boty CROcS
PERY,
1 289 Kč

Svetr
Marks & Spencer,
589 Kč

Připravila: lucie tomišková; foto: archiv prodejen Palladia

Náramek
Trollbeads, 22 900 Kč

PALLADIUM
PARKING

Parking & Shopping
VÝHODY PARKOVÁNÍ V PALLADIU
• bezpečné krátkodobé parkování
• výhodné dlouhodobé parkování
• otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• parkování přímo v centru Prahy
• nadstandardně široká parkovací místa
• jednoduchá orientace v parkingu (číselné a barevné označení)
• vstup přímo do nákupního centra (navíc expresní výtah k restauracím a kavárnám)
• pohodlné placení (hotovost, bezhotovostní platby, mobilní platby, SMS platby)
• k dispozici ruční mytí aut

Více informací na:
www.parkovani.palladiumpraha.cz

parking inzerce 187x264 lady.indd 2

24.2.2014 13:22:47

Pohádkový svět dětství
Přinášíme vám malého průvodce světem vašich dětí. Jaké hračky
a knížky jim v jednotlivých obdobích pomohou co nejlépe rozvíjet
jejich schopnosti a postupně otevírat dveře do světa dospělých?

Vzpomínáte si na to báječné období,
kdy vám bylo pět, šest nebo osm let
a zdálo se, že dětství je nekonečné?
Na tu dobu prozkoumávání malého
bezpečného světa, který byl v našem
dosahu? Možná jsme se někdy zlobili,
že na spoustu věcí nejsme dost velcí,
zároveň jsme si však užívali několik let
netušené svobody a kreativity.
Pohádky jsou pro toto období tím
nejlepším kompasem, který dětem
zábavně, prostřednictvím metafor
pomáhá zorientovat se ve složitostech
dospělého světa.
A překvapivě mnoho pohádek se
zabývá samotným tématem dětství
a přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Někteří pohádkoví hrdinové
programově odmítají vyrůst a ve světě
dětství zůstávají navždycky, tak jako
Peter Pan ve své Zemi Nezemi nebo
Pipi Dlouhá punčocha, která svým
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dětským kamarádům nabídne údajně
zázračnou pilulku proti dospívání.

RÁJ KREATIVITY

První tři roky dětství jsou jako otevírání dveří do světa barev, tvarů a zvuků
– proto jsou pro toto období ideální
právě ty knížky a hračky, které dětem
zprostředkují co nejvíc smyslových
zážitků. Obrázková leporela, která si
mohou nejen prohlížet, ale i ohmatávat nebo je skládat do nejrůznějších
konstrukcí. Hračky vydávající zvuky,
plyšáci, kostky a samozřejmě i nejrůznější předměty, které vůbec hračkami
nejsou, ale v dětských rukou se jimi
mohou stát: vařečky, hrnce, krabice…
Cokoli, co se nedá spolknout nebo se
tím dítě nemůže poranit.
V následujícím předškolním období se
pak otevírá široký prostor kreativním
hrám. Přichází čas pro velké pastelky

a tlusté fixy, nůžky s kulatými hroty,
barevné papíry, modelínu… A také
hračky, které tříbí rychle se rozvíjející rozumové schopnosti: puzzle,
jednoduché deskové hry, hudební
nástroje a loutky. Klíčem je netrápit
děti složitými hrami či příliš komplikovanými stavebnicemi, na které ještě
nestačí a nad kterými si budou lámat
hlavu spíš rodiče.
Po šestém roce je načase začít děti
přiměřeným způsobem seznamovat
s tématy dospělého světa. Existuje celá
řada dětských knížek, které se právě
na to zaměřují: jejich dětští hrdinové
se ocitají v náročných a osudových
situacích, ať už je řeší vlastními silami,
nebo s pomocí zvířecích a pohádkových přátel. V mnoha dětských
knížkách je hlavním hrdinou chudý
sirotek, předurčený k velkým úkolům,
ať už to je Heidi, děvčátko z hor, Sněhová

Zhruba od devíti let děti stále zvědavěji
nahlížejí „přes plot“ dětství, na to, co
je čeká za jeho hranicemi. Tématem
loučení s dětstvím se metaforicky
zabývá mnoho dětských knížek. Stačí
vzpomenout na Toma Sawyera, který
se v průběhu knihy z nezodpovědného uličníka stane hrdinou městečka,
ochráncem slabších a prožije i první
lásku. Anebo Harryho Pottera, jehož
sedmidílná série je dávkována tak, že
první díl odpovídá potřebám dětí devíti- až desetiletých a s každým dalším
dílem v příběhu přituhuje, takže závěr
série může dítě číst už jako šestnácti- či
sedmnáctiletý teenager.
Cítíme-li tu potřebu, v tomto věku také
můžeme otevřeněji pohovořit o tom,
kde se berou dárky pod vánočním
stromkem. Dětští psychologové

klasika (Alenka v říši divů, Hobit, Pán
prstenů), či soudobé populární série
(Eragon, Lesohrad, Hraničář).
Zážitky z dětství s námi zůstávají
po celý život. A pokud jde o zážitky
čtenářské, výhodou je, že si je kdykoli

Zážitky z dětství
nám zůstanou
na celý život
v dospělosti můžeme znovu oživit
– třeba když jako rodiče svou oblíbenou knížku předčítáme svým dětem.
„Když čteme knihu podruhé, utváříme
si vztah nejen k textu a k autorovi, ale
také k různým verzím svého dřívějšího
já,“ říká psycholožka Patricia Meyer
Spacks. Z knih, které čteme v dospělosti znovu, se dozvídáme hodně nejen
o jejich příbězích, ale i o sobě samých.

Objevování světa

Interaktivní mluvící
knížka
Albi, 399 Kč

Taška k dozdobení
Sparkys, 399 Kč

iPod touch
iSTYLE, od 7 090 Kč

Poznávací hračka
MOTHERCARE, 650 Kč

Korela chocholatá
PET CENTER, 699 Kč

Vybavte své děti vším, co jim otevře dveře do světa plného
barev, zážitků a nových poznatků.

Komiks
ComicsPoint, 149 Kč

MEZI DOSPĚLÝMI

ovšem nedoporučují nějaké násilné
odhalování pravdy ohledně Ježíškovy
existence. S největší pravděpodobností
si dítě otázku, jestli „Ježíšek existuje“,
zodpoví samo. Proto bychom ani
u úplně malých dětí neměli povídání
o Ježíškovi obohacovat o příliš mnoho
konkrétních detailů. Čím víc předstíráme, že Ježíšek je skutečná bytost, tím
víc se dítě později může cítit oklamané.
Při vyprávění o Ježíškovi se proto
omezme na konstatování, že vlastně
nevíme, jak Ježíšek vypadá, protože
jsme ho na vlastní oči neviděli.
Mezi devátým a dvanáctým rokem budou děti s největší pravděpodobností
toužit po elektronických vychytávkách,
jako jsou mobilní telefony, tablety, mp3
přehrávače a nejrůznější videohry.
Nezapomínejme ale, že stále by si měly
umět hrát i jiným způsobem: ať už
se složitějšími stavebnicemi, sadami
pro chemické pokusy, výtvarnými
soupravami, či sportovními hračkami.
V knihovně se v tomto věku může
objevit fantasy literatura, ať už úplná

Knížka Medvídek Pú
Knihkupectví
PALLADIUM, 229 Kč

královna nebo Harry Potter. Jejich
hrdinové většinou nejsou ty nejvzornější a nejhodnější děti na světě, často
porušují pravidla, vytyčená dospělými,
ale zároveň důsledně rozlišují mezi
dobrem a zlem a často si dokážou
poradit i s problémy, na které dospělí
nestačí. Některé knihy pomáhají dětem
pochopit a pojmout i tak obtížné
téma, jako je smrt: v knize Charlottina
pavučinka se prasátko zachrání před
smrtí na jatkách, ale musí se vyrovnat
s přirozenou smrtí své kamarádky pavoučice; v knize Bratři Lví srdce Astrid
Lindgrenové se dokonce hovoří o smrti
dvou dětí, bratrů, z nichž jeden je těžce
nemocný a druhý zahyne při požáru.
Období mezi šestým a devátým rokem
je v našem životě zázračné v tom, že
nám dává vůbec nejširší kreativní
potenciál. Psychologové z univerzity
v Severní Dakotě dokonce zjistili, že
i v dospělosti si můžeme znovu otevřít
dveře ke kreativním zdrojům, zapomenutým v dětství – stačí si vzpomenout
na to, co nás v tomto věku bavilo,
a představit si, jak bychom s volným
časem naložili jako sedmiletí.
Hračky, které dětem kupujeme
v tomto období, by proto měly tento
potenciál co nejvíce rozvíjet, ať už
půjde o složitější stavebnice, loutkové
divadlo, nebo nejrůznější „vyráběcí“
hračky a hry. Děti se v tomto věku
zároveň začínají porovnávat se svými
vrstevníky, a proto pravděpodobně
neuniknete fenoménu nejrůznějších
sběratelských figurek a kartiček, ať
už jde o Pokémony pro kluky, nebo
Littlest Pet Shop či Monster High
u holčiček.

Povlečení
SCANquilt, 690 Kč

foto: shutterstock.com, archiv prodejen palladia; styling produktů: Lucie tomišková; text: Barbora Šťastná

pro děti

Laky na nehty
Magic Child, à 290 Kč
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Celý svět na
jednom místě

S nadsázkou by se dalo říci, že v obchodech
Marks & Spencer najdete všechno, co potřebujete k životu.
Praktické džíny, šaty na večírek, čokoládu pro synovce,
omáčku na těstoviny i lahev portského na rodinnou oslavu.
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značka z palladia

Připravily: Barbora Šťastná a Lucie tomišková; foto: Archiv značky marks & spencer

Značka Marks & Spencer je už dnes
stejně neodmyslitelným atributem
Velké Británie jako Sherlock Holmes,
čaj o páté nebo červené dvoupatrové
autobusy brázdící ulice Londýna. Je
zárukou kvality stejně jako britský čaj
nebo britský smysl pro humor; můžete se spolehnout, že v každém z jejích
téměř 800 obchodů v Británii a dalších
455 po celém světě najdete stylovou, nositelnou a dostupnou módu pro všechny
generace. A ještě mnohem víc: doplňky,
dárky, čerstvé potraviny a skvělé víno.
Začalo to stánkem
na tržišti
Příběh značky Marks & Spencer se čte
jako neuvěřitelné vyprávění o lidském
umu a schopnosti překonávat překážky. Její zakladatel Michael Marks, chudý
židovský imigrant z Běloruska, začínal
jako majitel stánku na tržišti Kirkgate
Market v severoanglickém Leedsu.
Brzy našel investora, Toma Spencera,
který do začátku vložil 300 liber, a tak
se 28. září 1894 zrodila značka Marks &
Spencer. Obchody, které společně otevírali, ovšem tehdy na vývěsním štítu nesly
název Penny Bazaar, a zboží i sortiment
tomu odpovídaly. Michael Marks je navíc vybavil nápisem „admisssion free“,
„vstup zdarma“, aby lákaly dovnitř kolemjdoucí, i když neměli v úmyslu vůbec
nic nakupovat. Dnes je to zcela běžné,
tehdy šlo ovšem o revoluční novinku.
Jako první svým zákazníkům nabídli
samoobslužný prodej. Prodávali sušenky, vlnu, ponožky, špendlíky a jehly
a v době, kdy v domácnostech nebylo
běžně rádio ani gramofon, také noty.
Do roku 1900 Marks a Spencer vlastnili
na třicet šest Penny Bazaarů a dvanáct
velkých obchodů. V rozšiřování společnosti pokračovali i jejich potomci
na začátku 20. století. Postupně se začali
zaměřovat především na dvě oblasti,
ve kterých Marks & Spencer vyniká do-

dnes: jídlo a oblečení. Marks & Spencer
se stal jedinečný tím, že se specializoval
na konfekci, tedy dobře ušitou, a přitom
dostupnou módu. Byl první značkou,
která měla vlastní laboratoř, v níž se testovala kvalita oděvů a vznikaly nové,
inovativní materiály.
Váleční hrdinové
a nová radost z módy
Za druhé světové války bylo více než
sto obchodů vybombardováno a šestnáct úplně zničeno. Zaměstnanci řetězce
tehdy prokázali neuvěřitelnou odvahu
a odhodlání, když ošetřovali raněné vojáky, provozovali výdejny polévek a složili se na stíhačku pro britskou armádu.
Nedostatek jídla se ve válečné éře potravinových lístků odrazil i v tom, že po-

V aktuální
kolekci si vybere
opravdu každý
traviny se prodávaly přímo z kamionů.
V padesátých letech Marks & Spencer
jako jedna z prvních značek zavedl jednotné velikosti dámského oblečení včetně tehdy tak populárních nylonových
punčoch. Jeho výroba dokázala rychle
reagovat na měnící se módní trendy,
které následovaly ultraženský new look
s úzkým pasem a bohatě řasenou sukní
– pravý opak střízlivého „válečného“
oblékání. Jeho designéři dále pracovali
s novými materiály, vyvinutými za války původně z praktických důvodů,
a dali jim nové módní uplatnění.
Minulost & současnost
V této strategii pokračoval Marks
& Spencer i v následujících desetiletích.
Kreativní ředitel Brian Goldbold v roce

1986 začal vydávat designové směrnice
pro nákupčí, označované jako „módní
bible“, vycházející z aktuálních přehlídek předních návrhářů. I spodní prádlo
přestalo být jen utilitární součástí šatníku a kromě užitkových vlastností se
kladl stále větší důraz i na jeho styl.
V devadesátých letech se v nabídce
Marks & Spencer objevily nové kolekce,
zacílené na rozmanité skupiny zákaznic,
jako například romantická, zdobná Per
Una nebo Autograph s nádechem elegantní střízlivosti. Na jejich tvorbě se podílela celá řada slavných designérských
jmen jako Patricia Fields, Paul Smith
nebo George Davies.
Dnes je Marks & Spencer nadnárodním
gigantem, který má obchody ve více než
padesáti zemích a zaměstnává téměř
86 000 lidí. V Británii poněkud překvapivě tvoří větší polovinu (55  %) obratu potraviny, zatímco v Česku je známý spíše
jako módní značka. Čím dál častěji však
i u nás začínají lidé do Marks & Spencer
chodit také pro čerstvé delikatesy, sýry,
uzeniny, skvělý britský čaj, cukrovinky
nebo vína ze všech koutů světa.
Co vás čeká právě teď
A jak vypadá ta úplně nejaktuálnější podzimní a zimní módní kolekce?
Jako vždy je velmi rozmanitá, nabízející
spoustu stylů, takže si vybere opravdu
každý. K hlavním liniím patří šedesátá léta se vzorovanými šaty, kabáty
s pásky, elegantními šálami a umělými
kožešinami, dále ultramoderní linie
využívající monochromatických bloků
a minimalistický luxus, kladoucí důraz
na sofistikované krejčovské zpracování
kvalitních materiálů v neutrálních a tlumených barvách, jako je velbloudí srst
a pastelové odstíny. V kolekci pro podzim a zimu najdete také motorkářské
bundy, slušivé sukně do áčka, metalické
materiály se zajímavou texturou a velmi
ženské sukně do půli lýtek.

Čepice, info o ceně
v prodejně

Náhrdelník,
info o ceně
v prodejně

Spodní prádlo
Rosie for Autograph,
podprsenka, 599 Kč,
kalhotky, 249 Kč
Šaty,
1 599 Kč

Tiramisu cream
700 ml, 389 Kč
Kabát Per Una Speziale
z umělé kožešiny,
4 999 Kč
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hudba
Leonard Cohen
POPULAR
PROBLEMS

Ani osmdesátka mistra melancholie nepřinutila přestat, naopak.
Po dlouhé autorské odmlce, kterou Cohen vyplnil koncerty po celém
světě, se v plné síle vrací
s novým albem. Jsme
rádi, že existují věci, které se nemění. Kdo by
taky od pana Leonarda
chtěl slyšet místo jeho
krasosmutnění
třeba
jazz, že?

Lenny Kravitz
STRUT

Lenny se mezi nás s novou deskou vrací podesáté. Ani nyní své oddané fanoušky rozhodně
nezklame. Čekejte opět
nálož sexy písní ohlížejících se spíš do hudební
minulosti než hledících
progresivně vpřed, ale
to je vlastně v pořádku.
Že na Lennyho pražském koncertu 13. 11. nebudete chybět?

Ed Sheeran
X

Nejdřív to byl nesmělý zrzek s kytarou, ale
svou druhou nadupanou
deskou a divokými koncerty Ed světu ukázal,
kdo je tady teď pánem.
V hitu Sing se navíc spojil s Pharrellem a s ním to

je vždycky velmi výhodná spolupráce. Kupte si X,
a máte doma jednu z největších pecek roku 2014.

Kieslowski
MEZI LOPATKY

Tohle je jedna z nejzajímavějších českých kapel
současnosti. Když se navíc spojí s producentem
Janem P. Muchowem, nemůže z toho být nic špatného. Sugestivní atmosféra, hlasy a nástroje těch
dvou se proplétají, jako by
to byli sourozenci, a texty
jsou o něčem, ne o ničem.
Co víc si přát?

Basement Jaxx
JUNTO

LENNY
hudebnice
Nedávno jsem
objevila novou
britskou kapelu
Royal Blood. Mají
skvělé kytarové riffy
a chytré texty, a to
vše zvládají pouze
ve dvou. Řekla
bych, že jsou takovou novodobou
paralelou k AC/DC.

Přejete si někdy, aby ta
divoká party, na které jste
tančili až do rána, nikdy
neskončila? Máme pro vás
nabídku. Kupte si aktuální
album legendy taneční scény a vaše nohy ani
hlava v klidu nezůstanou.
Jejich deska je natřískaná
zábavnými peckami až
do konce a vy je za to budete jedině milovat.

Marta Kubišová
MAGICKÝ HLAS
REBELKY

Už jste byli na stejno-
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ALBERT ČERNÝ
hudebník
Zamiloval jsem se
do Bena Howarda,
je to písničkář-surfař, který zní
trochu jako Bon
Iver. Pořád dokola
poslouchám
I Forget Where We
Were a End of the
Affair.

jmenném
dokumentu
o legendě naší hudby i naší země? Pokud
ano, doplňte si zážitek
o soundtrack k filmu,
na němž najdete téměř
všechny její hity. Pokud
ne, rychle na něj běžte,
a pak udělejte v prodejně
s hudbou to samé. Stará
láska nerezaví. Díky, paní
Marto. Za všechno.

Připravil: Martin Hradecký, foto: sony music, supraphon, indies scope, archiv lenny, lukáš dvořák,
host brno, argo, nakladatelství panteon, academia, kiva, archiv lukáše hejlíka
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knihy a cd

knihy

LUKÁŠ HEJLÍK
herec
a moderátor
Petra Soukupová
BERTÍK
A ČMUCHADLO

Populární autorka se poprvé představuje knihou
pro děti. Devítiletý Bertík
se od jejích předchozích
hrdinů ale zase tolik neliší. Je to outsider, který
tráví veškerý svůj mimoškolní čas před počítačem. Až ho jednoho dne
otčím odveze na chalupu
do lesa. Co se tam chlapci přihodí, bude zajímat
i dospělé.

Jiří Hájíček
VZPOMÍNKY NA
JEDNU VESNICKOU
TANCOVAČKU

Pamatujete na jeho smutně překrásnou Rybí krev,
jež vyhrála Magnesii Literu jako Kniha roku 2012?
Nyní se s Jiřím Hájíčkem
seznamte jako s povídkářem. Centrum dění zůstává ve všech příbězích
stejné – jižní Čechy. Ani
hlavní postavy se od sebe
příliš neliší – „normální“ lidé
s dramaty všedního dne.

Samuel Shem
DUCH MÍSTA

Kdo miloval Dům Páně
nebo Horu hoře, ten zajisté nepohrdne další
vtipností se svérázným
lékařem v hlavní roli.
Tentokrát se však nejedná o medicínské úkony,
doktor Rose je okolnostmi donucen strávit rok
a třináct dní v rodném
maloměstě. Podaří se
mu přežít sebe i psychotickou matku?

Grégoire Delacourt
napsal skvělou
knihu Seznam
mých přání. Česky
mu vyšel i román
Na první pohled,
který způsobil skandál. V prvním se
hrdinka vyrovnává
s tím, že vyhrála
přes 18 milionů
eur, v tom druhém
navštěvuje automechanika Scarlett
Johansson, která
pak v reálném světě
literáta zažalovala.

JANA
PLODKOVÁ
herečka
Olivier Truc
POSLEDNÍ LAPONEC

Chcete se dozvědět, jaká
je nejlepší francouzská
detektivka roku 2013, která získala dalších dvacet
cen? Máte možnost. Ponoříte se tak do mrazivého Laponska, kde se ztratil
šamanský buben, což rozběhne vyšetřování, u nějž
se vám bude tajit dech,
a několik nocí dobrovolně
oka nezamhouříte.

Naposledy se mi
nejvíc líbila kniha
Ženy, které běhaly
s vlky od Clarissy
Pinkoly Estés. Inspirující pro všechny
ženy, ale tuto
moudrou a zábavnou knihu mýtů
a příběhů s archetypy divokých žen
si rozhodně mohou
přečíst i muži.

Ondřej Kundra
MEDA MLÁDKOVÁ

Meda Mládková nedávno
oslavila těžko uvěřitelné
pětadevadesátiny. Pravý
čas začíst se do jejích životních osudů, které se
svou barvitostí a spletitostí vzpírají jedné kultuře
a zemi. Ručíme vám, že
budete fascinováni víc,
než kdybyste četli ten nejlepší thriller světa. Takový
život Meda má.

Kate Atkinsonová
ŽIVOT ZA ŽIVOTEM

Co byste dělali, kdybyste
svůj život mohli žít znovu? Či dokonce několikrát
za sebou? Ursula Toddová tuto možnost ne zcela
dobrovolně dostala a musí
se s ní nějak porvat. Bude
vše jen tiše pozorovat zpovzdálí, nebo se neovládne
a začne měnit životy druhých, když už vlastně ví,
jak dopadly?
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Připravila: Kristýna mazánková; foto: chris moore, archiv prodejen palladia

Nedbalá
elegance
v pánském podání
V terminologii dress codu značí pojem „smart casual“ nedbalou
eleganci. Ale najít správnou míru mezi upjatým oblékáním a přílišnou
uvolněností není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
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pro muže
Nejlépe umění obléknout se stylově
a zajímavě ovládají Italové, ti pro nedbalou eleganci mají dokonce svůj vlastní
nepřeložitelný výraz „sprezzatura“.
Definuje pravého gentlemana, takříkajíc
od kosti, ne vykalkulovaného. Jak se
podle italských představ obléká pravý
gentleman?
Nejde jen o padnoucí oblek od krejčího, o to, aby všechno bylo do puntíku
barevně i stylově sladěné, aby nikde nic
netrčelo a nečouhalo. To sice zní jako
módní ideál, ale ve skutečnosti je to
trochu nuda. Pravá nonšalance je totiž
v detailech, které tak trochu vybočují z té
čistoty a bezchybnosti. I v módě platí víc
než v jiných oblastech, že je fajn občas
porušit pravidla.

Nedbalost, která
stojí úsilí

Módní blogeři, kteří stylové muže a ženy
zachycují čočkou svých fotoaparátů, se
často jednoznačně shodují na tom, co
je nejvíc „sprezzatura“. Třeba zdánlivě
omylem nezapnutá přezka u kotníčkových bot. Nebo delší tenčí, zadní část
kravaty. Hodinky přes manžetu košile.
Rafinovaná nedbalost stojí jisté úsilí,
nejde o nahodilost. Mohlo by se tedy
zdát, že v Česku, kde je pojem nedbalé
elegance oblíbeným pojmem, by měli
chodit samí stylově oblečení muži.
Bohužel při bližším zkoumání stylu tuzemských mužů je patrné, že se od Italů
mají ještě hodně co učit. Styl italských
elegánů vysledoval Richard Wohlstein,
zástupce značky pánské módy Alain
Delon: „Snaha vypadat tak, že člověk
před odchodem z domu nad výběrem
svého outfitu vůbec nepřemýšlel, to je má
definice nedbalé elegance. Působit nonšalantně, přitom upraveně. Ve skutečnosti
však správně trefit oblečení tak, aby muž
vypadal nenuceně, vyžaduje pozornou
přípravu. A právě Italové povýšili termín
sprezzatura na umění a v módním byznyse jsou proslavení dlouhými hodinami
strávenými výběrem oblečení, aby jejich
výsledný look působil nedbale.“

Když je pohodlí
příliš

Mezi často zmiňované osobnosti, které
se ve jménu sprezzatury umějí oblékat, patří například majitel firmy Fiat
Gianni Agnelli, módní návrháři Michael
Bastian a Tommy Hilfiger. Ti všichni
vědí, jak přesně znějí módní pravidla,
a taky je pak mohou vědomě porušovat.
A funguje to. V tom je rozdíl oproti těm,

kteří své outfity vybírají jen namátkově
nebo stylem „obleču si to, co je právě
čisté“. „Docílit nedbalé elegance se dá
mnoha způsoby, a není třeba zacházet
do extrémů, se kterými přicházejí právě
vzpomínaní Italové. Stačí, když si muž
v době letního dne vyhrne rukávy
u košile, ale i to má svá přesná pravidla.
Anebo rozepne kromě prvního knoflíčku
u krku i ten druhý. A pokud by pánové
chtěli být odvážnější, mohou kreativně
pracovat s různými doplňky. Například
si mohou vložit kapesník, který obyčejně
patří do horní kapsy saka, do kabátu.
Případně v zimních měsících mohou jen
tak ,zapomenout‘ rukavice v horní kapse
saka místo kapesníku,“ dává konkrétní
tipy Richard Wohlstein a pokračuje další
důležitou radou: „Každopádně úplným
základem je být stále elegantní. Proto
by v šatníku měla mít stálé místo saka,
ať už volnočasová, nebo tradičnější. To
samé platí o košilích. Pánové si potom
mohou hrát s kombinacemi volnočasové
košile a tradičního saka, případně obleku
a naopak.“
Pro české muže je v módě nejdůležitější
pohodlí. Ohánějíce se tímto požadavkem oblékají si pak všude bavlněná
trika, vytahané džíny nebo outdoorové
kalhoty. Tohle všechno by však mělo být

italského šmrncu,“ míní Richard Wohlstein. Kde se po oděvech ve stylu sprezzatura podívat? Kromě prodejny Alain
Delon, kde oděvy upravují i šijí na míru,
zajděte nejen pro inspiraci do obchodů
Gant, pietro filipi, Marks  &  Spencer,
H&M, 7camicie, F&F, Topman, RESERVED nebo La Martina. Chtějte nové
sako, zajímavou košili a doplňky, kterými
svůj outfit můžete vyšperkovat od hlavy
až k patě.

Gentleman nejen
na povrchu

Jenomže slupka sama o sobě nestačí.
K tomu, aby se z muže stal gentleman,
jsou padnoucí sako a slušivá košile jen
jednou z podmínek. To podstatné vychází
z osobnosti. Jde totiž i o zdvořilost, nadhled a úctu.

Vylaďte svůj outfit

originálním sametovým
sakem, páskem v neobvyklé
barvě nebo osobitou šálou.
Čepice
Gant,
2 099 Kč

Působit naoko
nedbale žádá
důkladnou
domácí
přípravu
jednou provždy jen formou domácího či
ryze sportovního oděvu. Navíc padnoucí
košile, sako a kvalitní kalhoty mohou být
stejně pohodlné jako tepláky.

Košile
7camicie,
2 000 Kč

Šála
F& F,
279 Kč

Nebát se vyčnívat
z davu
Sprezzatura je o tom, nebát se být vidět.
To trochu naráží na realitu českých ulic,
mnozí se tu bojí vybočit z davu. „To si
přesně myslím! Být oblečený jako pravý
Ital vyžaduje určitou dávku extravagantnosti. Jsem si ale jistý, že zlatá střední cesta se dá najít a naši muži na to postupně
začínají přicházet. Hlavní je, aby se nebáli
kombinovat různé barvy. Taktéž práce
s doplňky, jako jsou kapesníky, kravaty,
šály a podobně, jsou klíčové k dosažení

Rukavice
Reserved,
749 Kč

Sako
Marks & Spencer,
info o ceně
v prodejně
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Sluchátka Beats
Solo2
iSTYLE, 4 499 Kč
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Figurka Star Wars
ComicsPoint, 390 Kč

Lahev Sigg
Potten & Pannen, 489 Kč

Holicí strojek
PhilipsSenso Touch 3D
EURONICS, 5 999 Kč

Kávovar
Tchibo, 5 555 Kč

Fotoaparát Nikon D3200
EURONICS, 10 900 Kč

Manikúra Zwilling
Potten & Pannen, 8 100 Kč

Batoh Quiksilver
Quiksilver & ROXY, 3 750 Kč

připravilA: Lucie tomišková; Foto: Archiv prodejen palladia

Buďte skvěle
připraven
pro každou
situaci.
Hodinky
à la James
Bond,
stylová helma
na snowboard, ale
i šikovný
holicí strojek
vám pomohou být
pravým gentlemanem.

Chytré hodinky
s fotoaparátem
Samsung, 7 599 Kč

Tablet Lenovo Miix s klávesnicí
Comfor, 8 999 Kč

Toy
Story

Helma Quiksilver
Quiksilver & ROXY, 2 890 Kč

Svetr
Tatuum,
999 Kč

Boty
Levi's®, 3 890 Kč

Cover
Story

Košile
7camicie, 2 000 Kč

Bunda
GAS, 5 990 Kč

Košile
La Martina,
3 399 Kč
Čepice
Gant, 1 999 Kč

Boty Vagabond
PERY, 3 199 Kč

Kalhoty
GAS, 3 650 Kč

Boty adidas
A3 SPORT, 2 090 Kč

Bunda
AFFLICTION,
xxxx Kč

Hodinky Lacoste
Klenoty Aurum, 5 660 Kč

pro muže

Vybavte se
na podzim
a zimu
kousky, které
jsou praktické
a elegantní
zároveň.
Pěkná košile,
originální
čepice nebo
nadčasová
bunda dodají
vašemu
šatníku styl.
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ZIMA
DVAKRÁT JINAK
Nemá cenu se do ničeho nutit, zvlášť když
se jedná o volný čas. Někdo má raději lyže
nebo snowboard, někdo se raději opaluje,
i když jinde mrzne, až praští. Tak jako tak,
máme nabídku pro obě skupiny.
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Na lyže? Letos do Itálie!

Možná tomu nebudete věřit, ale
do italských Alp neboli Dolomit se
jezdí za účelem zimních sportů už
od konce 18. století. Od té doby se samozřejmě mnohé změnilo, překrásné
zimní scenerie ale naštěstí Dolomitům zůstaly. Nikde jinde neuvidíte
to, co tady. Za úsvitu a západu slunce tu často spatříte hrát vrcholky hor
různými barvami, sněhově bílá se
mění v oranžovou, růžovou, mnohdy
až rudou barvu. Jen v Dolomitech se
tak zimní sporty mohou v tuto denní
dobu stát i vrcholně estetickým zážitkem.
Ze široké nabídky zimních letovisek
v italských Alpách si vám Cestovní

P ři p rav i l : M a rti n H ra dec ký; foto : S h u t te rstoc k.co m

cestování

kancelář Neckermann dovoluje nabídnout především dvě – Val di Fassa
a Val di Fiemme. Kromě maximálního sportovního vyžití v nich najdete
i spoustu kratochvílí mimo lyžování.
Krásné hotely, luxusní horské boudy, skvělé restaurace s vybranými
gastronomickými lahůdkami a lahodnými víny, wellness péčí nebo
i možnost věnovat se jiným sportům,
například rekreačnímu bruslení. Jedno je jisté – pro každého se tu najde
něco. Tedy mnohem víc než jen něco.
Pokud náhodou nevládnete sjezdovkám nebo prknu, nevěšte smutně
hlavu. I vás Dolomity přivítají s otevřenou náručí, protože skýtají dlouhé
a dlouhé kilometry běžeckých tratí,
jimž je ze strany Italů neustále věnována maximální možná péče.
Dolomity, to je ráj i pro milovníky
běžek. A třeba se během pobytu naučíte, stejně jako vaše děti, pro které
jsou přichystány nesčetné lyžařské
školy, i na sjezdovkách. Sportu zdar!
Pokud se vypravíte do Itálie na vánoční svátky, oslavíte (na rozdíl
od mnoha jiných destinací) příchod
nového roku za příznivější cenu, než

kolik stojí zbytek lyžařské sezony.
Hvězdné nebe, ohňostroje a alpské
vrcholy. To se nedá vyprávět, to se
musí zažít.

Dopřejte si zimní útěk
za sluncem

Je jich každý rok víc, říkejme jim klidně útěkáři. Kdo to je? No přece ti, kteří
nemají ani trochu v oblibě třeskuté
zimní mrazy a nedokážou ledové období přežít ani omylem bez horkého
slunečního svitu, a tak jsou ochotni se
za ním vypravit klidně dál než přes
půl zeměkoule. Cestovní kancelář
Blue Style je, pokud sami nebudou
chtít tak dlouhou cestu podstoupit,
ráda pošle za sluncem někam mnohem blíž. Do Egypta.
V letovisku Hurghada, odkud to
není přehnaně daleko ani do Údolí
králů v Luxoru, ani na pyramidy
do Káhiry, upřete svou pozornost
na hotel, kde se bude líbit skutečně
každému. Jmenuje se Club Magic
Life Kalawy Imperial a musíme říct,

že servis a služby poskytuje mnohem
přehlednější, než jak zní jeho název.
Budete si v něm připadat jako v oáze
pohodlí, a to hned z mnoha důvodů. Nachází se v rozlehlé zahradě
plné zeleně, s několika bazény pro
neplavce, začínající i zdatné plavce,
s různými bary a restauracemi a přímo na písčité pláži s pozvolným
vstupem do Středozemního moře,
takže vaše děti nebudou muset být
neustále pod vaší bdělou kontrolou.
Ale nebojte se, tento hotel zdaleka
nenabízí jen pasivní zábavu. Na své
si v něm a jeho blízkém okolí přijdou
milovníci šnorchlování, surfování

Cestovní kanceláře
neckermann
a Blue Style
v PALLADIU
najdete na patře -2
nebo jízdy v kajaku. K dispozici je
samozřejmě i fitness, hřiště na volejbal nebo tenisový kurt.
Pořád ještě váháte s návštěvou? Hotel nabízí ještě jeden neopominutelný bonus: program all inclusive vám
v něm je k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Což znamená, že zde můžete odložit opravdu všechny všední
starosti a bez obav se svěřit do péče
místních kuchařů, barmanů a všech,
kdo budou pečovat o vaši dokonalou
dovolenou.
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Barevné chutě

Zahřejte se naším menu, které kombinuje ty nejlákavější chutě a odstíny
pro chladné podzimní a zimní dny.

Brusinkovo-zázvorový čaj
Brusinky opláchněte, vložte je
do menšího hrnce a zalijte 250 ml
vody. Přiveďte k varu a vařte na
1/2 hrnku sušených nebo 1 hrnek
mírném plameni 5 minut. Odstavte
čerstvých či mražených brusinek /
a vidličkou brusinky lehce vymačkejte.
1 l vody / 3 sáčky zeleného, bílého
nebo rooibos čaje / 2 cm velký kousek Šťávu z brusinek sceďte do konvice,
čerstvého zázvoru, oloupaný a nakrá- přidejte zázvor, sáčky čaje a zalijte
750 ml vroucí vody. Nechte louhovat
jený na tenké plátky / med / citron
2–3 minuty, poté vyndejte sáčky s čaji.
Dochuťte citronem a medem a podáPoužíváte-li sušené brusinky, dejte
vejte čaj ještě horký.
pozor, aby nebyly sušené s olejem.
pro 4 osoby

Velký výběr čajů najdete v prodejně OXALIS. Sušené brusinky,
čerstvý zázvor, med i citron nabízí supermarket Albert nebo oddělení
Fresh Food v Marks & Spencer. Vynikající čaje s chutí čerstvého
ovoce ochutnejte také v kioscích Tea One a Bubbleology.
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recepty

Čokoládový láva cake
pro 4 osoby
100 g hořké čokolády (70 % kakaa) /
55 g másla / 65 g cukru /
3 vajíčka / 1/4 lžičky soli /
30 g hladké mouky / 4 lžíce
burákového másla (lze vynechat) /
2 lžíce hořkého kakaa na vysypání
zapékacích mističek / 2 lžíce másla

Foto a food styling: ŠÁRKA BABICKÁ

Předehřejte troubu na 180 °C. Malé
zapékací mističky vymažte máslem
a vysypte kakaem. V malém hrnci
rozehřejte na mírném plameni máslo,
přidejte nalámanou čokoládu a za stálého míchání nechte rozpustit. Dávejte
pozor, aby se čokoláda nespálila.
V míse rozšlehejte vejce s cukrem

do pěny. Pomalu přilejte rozpuštěnou
čokoládu a rozmixujte dohladka. Mouku smíchejte se solí, prosejte do mísy
k čokoládové směsi a vařečkou promíchejte.
Každou mističku naplňte do poloviny
čokoládovou směsí. Doprostřed dejte
kousek čokolády a lžičku burákového másla (pokud ho používáte)
a lehce vmáčkněte dovnitř. Rozdělte
zbytek čokoládové směsi mezi mističky a uhlaďte povrch. Mističky dejte
na plech a pečte 10–12 minut, až se
na povrchu vytvoří krustička a směs
lehce vyběhne. Vyndejte z trouby
a nechte minutu chladnout. Ostrým
nožem odlepte od stěn a překlopte
na talíř. Posypte kakaem a podávejte.

Velmi kvalitní čokoládu pro přípravu tohoto dezertu nabízí prodejna arko.
Další čokoládové lahůdky a ručně vyráběné pralinky můžete ochutnat
v kiosku BON BON. Vaši chuť na sladké uspokojí také další kiosky
PAUL BAKERY nebo Řemeslná pekárna.
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pro 4 osoby

Dýňová polévka
s chorizem
a černými fazolemi

1 lžíce extra panenského olivového oleje / 125 g sušeného
choriza / 2 stroužky česneku,
na plátky / 1 konzerva sekaných rajčat / 500 ml kuřecího
vývaru / 500 g dýně hokkaido,
oloupané a na kostičky / mořská sůl / čerstvě mletý pepř /
1 plechovka černých fazolí
Rozpalte olej na středním
plameni, přidejte chorizo
a česnek a za občasného

míchání pomalu smažte asi
3–4 minuty. Vyndejte z hrnce
a dejte stranou. Do hrnce
přidejte rajčata, dýni, sůl a pepř
a zalijte kuřecím vývarem.
Vařte přibližně 15 minut nebo
dokud není dýně měkká.
Sundejte z plamene a polévku
rozmixujte ponorným mixérem
dohladka. Hrnec vraťte na sporák, přidejte fazole a zahřívejte,
dokud se fazole neprohřejí. Podávejte s opečeným chorizem,
česnekem a trochou olivového
oleje.

Dýni hokkaido a tence nakrájené chorizo seženete v oddělení Fresh Food v Marks & Spencer nebo
v supermarketu Albert. Za dalšími polévkami, které vás v podzimním a zimním období příjemně zahřejí,
se vydejte například do restaurace UNO nebo EXPRESS SANDWICH.
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recepty

Kuře na španělský způsob

Foto a food styling: ŠÁRKA BABICKÁ

pro 4 osoby
50 g másla / 3 lžičky uzené
papriky / nastrouhaná kůra
z 1 citronu / zbylý citron bez kůry,
na kolečka / 2 stroužky česneku,
prolisované / 2 lžičky oregana /
sůl a pepř / 1 celé kuře o váze
asi 2,25 kg / 2 papriky, nakrájené
na 5cm kousky / 3 malé červené
cibule, na čtvrtky / 2 lžíce velkých
černých oliv / 0,5 kg brambor /
1 lžíce olivového oleje

Předehřejte troubu na 220 °C.
V malé misce smíchejte vidličkou máslo, 2 lžičky uzené papriky, citronovou kůru, česnek,
1 lžičku oregana a dochuťte solí
a pepřem.
Ochuceným máslem potřete
celé kuře a vložte ho do pekáče. Pečte 10 minut, poté snižte
teplotu na 180 °C a pečte
dalších 30 minut, občas kuře
polejte rozpuštěným máslem. Mezitím dejte papriky,

brambory, cibuli, olivy a plátky
citronu do mísy a promíchejte
se zbývající uzenou paprikou
a oreganem, solí, pepřem
a olejem. Po 40 minutách
pečení kuřete přidejte zeleninu
do pekáče, kuře znovu polejte
vypečeným máslem a pečte
dalších 35–45 minut. Pokud se
zelenina začíná připalovat, na
posledních 20 minut pečení
přikryjte pekáč alobalem.

Čerstvé kuře a zeleninu pro tento recept zakoupíte v supermarketu Albert. Bohatý výběr koření naleznete
v oddělení Fresh Food v Marks & Spencer. Na dalších kuřecích specialitách z nejrůznějších koutů světa si
pochutnejte například v restauracích El Emir, Chanchala, MONGOLIAN BBQ JURTA nebo
OLD PRAGUE CZECH RESTAURANT.
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malá Paříž
v centru Prahy

Au Gourmand je francouzská
kavárna a „petit restaurant“, tedy
„malá restaurace“. V Praze má své
jméno již více než 10 let. V nabídce
najdete především prvotřídní francouzské dezerty připravované podle
tradiční receptury. Kromě toho si
zde můžete dopřát i lehký oběd
nebo svačinu. Na podzimním menu
najdete krémovou dýňovou polévku
nebo třeba francouzský sendvič
Croque Monsieur. Na vaši návštěvu
se těší v au Gourmand v PALLADIU na patře -2.

restaurace
PALLADIA

Zastavte se v každodenním ruchu, dopřejte si skvělou kávu, lehký
oběd nebo něco sladkého. To vše vám nabízejí restaurace, kavárny
a některé kiosky v PALLADIU. Jaká je jejich aktuální nabídka?
PRO MALÝ I VELKÝ HLAD

Přivítejte nový den u McDonald’s. Lákavé
snídaně, které uspokojí malý i velký hlad. Ideální
jsou pro rychlou snídani, ale i pro ty, kteří si
rádi dopřejí víc. A k obědu či večeři vás jistě
nikdy nebudou nudit sendviče od McDonald´s
v mnoha variantách a kombinacích. Vyzkoušejte
je všechny!

ČERSTVÉ SLANÉ A SLADKÉ PEČIVO
Pekařství PAUL vás přivítá hned dvakrát, a to přímo u vchodu z
náměstí Republiky a u vchodu z ulice Na Poříčí. Nabídnou vám
zde vynikající kávu, čerstvé sladké i slané pečivo, lahodné dezerty vyrobené dle originálních francouzských receptur, bohatě
obložené bagety, svěží saláty a neodolatelné makronky různých
příchutí a barev. Tradici a kvalitu pekařství PAUL potvrzuje navíc
fakt, že v roce 2014 oslavilo již 125. výročí od svého založení.
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restaurace

NĚCO
dobrÉHO
NA ZUB

Sháníte sladkou tečku po jídle, zákusek ke kávě nebo jen
tak něco dobrého na zub,
když vás honí mlsná? Zamiřte na patro +2 do kiosku
Dolce Antonio. Najdete zde
cukrárnu, ve které si můžete
pochutnat na poctivých zákuscích, dortech a pohárech
domácí výroby. Srdečně jste
vítáni i k posezení na místě.

Foto: archiv restaurací, kaváren a kiosků Palladia

Opravdové kuře, opravdová chuť!

Značka KFC je známá díky unikátní receptuře kuřete, kterou vynalezl Colonel
Harland Sanders před téměř půl stoletím. Obal, do kterého se obalují vybrané
kousky kuřete, tvoří směs 11 bylin a koření a je předmětem nesmírně přísně
střeženého tajemství. Existuje pouze jedno místo, kde lze ochutnat kuře
připravené podle této tradiční receptury – restaurace KFC. A co je hitem poslední doby? Jednoznačně Qurrito! Grilovaná velká tortilla plněná strouhaným
sýrem Čedar, s barbeque omáčkou a dvěma stripsy nakrájenými na kousky.
Zastavte se v PALLADIU a užijte si charakteristickou chuť, jakou umí jen KFC,
které najdete na patře +2.

JAKO OD
BABIČKY

Přijďte ochutnat vynikající tradiční českou kuchyni do
Old Prague Czech
Restaurant, kde se podávají
teplé i studené pokrmy, teplé
i studené nápoje, včetně kávy
a dezertů. Obslouží vás proškolený personál, který vám ochotně splní každé vaše přání.

Objevte bar UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA v PALLADIU
(patro -2, Metropasáž) a dopřejte si čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a jogurtové
koktejly v mnoha lahodných
kombinacích. Ochutnejte originální zmrzlinu vyráběnou
z čerstvého ovoce nebo
ovocné či zeleninové salátky.
Nápoje jsou neředěné, bez
konzervantů a barviv – jsou
připravované z čerstvých surovin přímo před vámi. Jako
další unikátní produkt zde
najdete lahvičky s čerstvou
šťávou, která je ošetřena
vysokým tlakem a šťáva tak
zůstává svěží po celé 4 týdny!
Můžete se tedy zásobit
čerstvou šťávou i na doma
nebo si ji vzít s sebou do
kanceláře.
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tisíc
a jedna noc
Přivítejte své přátele nebo rodinu u krásně vyzdobeného
stolu s nezapomenutelným pohoštěním. Pomohou vám
ty správné kuchyňské vychytávky.
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VLEVO
À LA MAISON:1/ Polštář Lene Bjerre, 3 350 Kč 2/ Lucerna Lene Bjerre, 2 150 Kč 3/ Svíčka Lene Bjerre, 450 Kč 4/ Šiška Lene
Bjerre, 230 Kč 5/ Svíčka Lene Bjerre, 550 Kč 7/ Srdce Lene Bjerre, 550 Kč, 450 Kč, 380 Kč 8/ Malý etažér Julia Knight, 3 650 Kč
9/ Oříšek Lene Bjerre, 350 Kč 10/ Šiška Lene Bjerre, 550 Kč 12/ Dávkovač na mýdlo Lene Bjerre, 2 150 Kč 13/ Dóza Lene Bjerre,
950 Kč 14/ Svíčka Lene Bjerre, 390 Kč 15/ Žalud Lene Bjerre, 790 Kč 16/ Velký etažér Julia Knight, 6 700 Kč 19/ Ubrus Lene
Bjerre, 6 100 Kč 20/ Miska Julia Knight, 950 Kč
Ostatní: 6/ Potah na polštář, 195 Kč, výplň, 190 Kč, SCANquilt
11/ Čaj Kusmi Tea Potten & Pannen, 370 Kč 17/ Čaj Kusmi Tea Potten & Pannen, 370 Kč 18/ Diáře 2015 Albi, 99 Kč, 149 Kč, 179 Kč
21/ Podložka pod horké nádobí Staub Potten & Pannen, 950 Kč
NA TÉTO STRANĚ
SCANquilt: 1/ Potah na polštář, 195 Kč, výplň, 190 Kč 2/ Utěrka, à 50 Kč 7/ Vlněný pléd, 3 290 Kč
Home & Cook: 4/ Obracečka Lagostina, 299 Kč 12/ Varná konvice Tefal, 799 Kč 19/ Naběračka Lagostina, 299 Kč 20/ Obracečka Lagostina, 349 Kč
Tchibo: 6/ Mlýnek na muškátový oříšek, 199 Kč 9/ Kávovar Cafissimo PICCO Black, 1 299 Kč 15/ Struhadlo, 249 Kč 17/ Sítko na
koření, 299 Kč
Albi: 8/ Hlavolam, 299 Kč 10/ Pouzdro na karty Razor, 799 Kč 11/ Peněženka Oyster, 859 Kč
Ostatní: 3/ Keramická váza Holandské květiny, 405 Kč 5/ Keramická váza Holandské květiny, 310 Kč 13/ Mlýnky Daman
Potten & Pannen, 1 305 Kč 14/ Dóza Teak À LA MAISON, 900 Kč 16/ Přehoz Balmuir À LA MAISON, 5 900 Kč 18/ Minihrnce
Staub Potten & Pannen, à 1 729 Kč
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čínský horoskop
Dvanáct čínských znamení s až nepochopitelnou přesností

vystihuje každého z nás. Nevěříte? Najděte si svoje zvíře zvěrokruhu
podle roku narození (tabulka níže je poněkud zjednodušená, protože
začátek a konec čínského roku se od našeho liší; přesné rozdělení najdete
na internetu). Dozvíte se o sobě mnohé, co už víte, ale i to, co jste ještě
netušili. Roku 2014 vládne Kůň. Na co byste si měla dát pozor do
18. února, kdy končí čínský rok Koně a začíná rok Kozy?

Krysa
1900
1912
1924
1936
1948
1960
1972
1984
1996
2008

Buvol
1901
1913
1925
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009

Tygr
1902
1914
1926
1938
1950
1962
1974
1986
1998
2010

Zajíc
1903
1915
1927
1939
1951
1963
1975
1987
1999
2011

Krysa

Inteligentní a společenská. Ráda se
baví, večírky a nové známosti jí nečiní
potíže. Ale má víc známých než opravdových přátel. Svoji rodinu miluje, a
přestože je šetrná, ke svým nejbližším
je neobyčejně štědrá. Vrozený neklid
jí způsobuje časté přetažení, protože
jí nedovolí odpočívat. Dotahuje věci
do konce, ale k úspěchu častěji používá lest než pracovitost. Dokáže dělat
kompromisy, a díky tomu je v kolektivu oblíbená a v zaměstnání úspěšná.
Má předpoklady vyniknout v byznysu, politice a uměleckých sférách.
Krysa v roce Koně: Rok 2014 vás svádí
k riskování při finančních transakcích.
Šetřete a nepůjčujte si. Také v oblasti
mezilidských vztahů dochází k napětí.
Méně mluvte a více naslouchejte. Příští rok Kozy umožní zlepšení situace.
Osobnosti: Princ Charles, Hugh
Grant, Sean Penn, Antonio Banderas

Buvol

Má silný charakter, je mlčenlivý a trpělivý. Chová se rozvážně a vyhledává samotu. Ale i buvol má chvíle, kdy je lepší
jít mu z cesty. Jeho výlevy vzteku jsou
řídké, ale velmi prudké. Je konzervativní a změny ho vyvádějí z rovnováhy. Miluje knihovny, studovny a svůj
klid. Neměl by pracovat ve stresujícím
prostředí. Ani cestování jej nenaplňuje. Dařit se mu bude všude tam, kde
je stabilita. Miluje nezávislost, raději
pracuje sám. K jeho koníčkům patří
práce s půdou i rostlinami, a pokud
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Drak
1904
1916
1928
1940
1952
1964
1976
1989
2000
2012

Had
1905
1917
1929
1941
1953
1965
1977
1990
2001
2013

Kůň
1906
1918
1930
1942
1954
1966
1978
1991
2002
2014

Koza
1907
1919
1931
1943
1955
1967
1979
1992
2003
2015

si za povolání zvolí zemědělství nebo
zahradnictví, bude mnoho let šťastný.
Buvoli mívají umělecké nadání, mnozí zrozenci v tomto znamení dosáhli
úspěchů jako hudebníci, skladatelé či
fotografové. Buvol miluje rodinu, obdivuje svoji ženu a je pyšný na své děti.
Buvol v roce Koně: Máte tendenci jednat ukvapeně a nabrat si na svá bedra
víc, než zvládnete. Opatrujte své zdraví, buďte rozvážní, co se týče rodiny
a finančních záležitostí. Vše se zklidní
koncem roku. Zůstaňte trpěliví a především se rozhodujte střízlivě.
Osobnosti: Kate Moss, George Cloo
ney, Meryl Streep, Jack Nicholson

Tygr

Charismatická bytost, plná odvahy.
Tu také potřebuje, protože má nesmírně vyhraněné názory. Tygr má v sobě
DNA vůdců a revolucionářů. Definuje
ho cílevědomost, pracovitost a aktivita. Na okolí působí neodolatelně, ale
pokud se mu dostanete do spárů, není
cesty zpátky. Budete jej muset poslouchat. Tygr je i vizionář. Umí předběhnout dobu a vyhledává povolání spojená s rizikem. Adrenalin, to je to, oč
tu běží. Ačkoli je Tygr schopen vydělat
velké peníze, na jejich shromažďování
nemá velký zájem. Rád obdarovává
a rozhodně na svém okolí nešetří.
Tygr v roce Koně: V roce 2014 vše probíhá hladce. Je pro vás jedním z nejlepších. Jediné negativní, co vás může čekat, je nepřejícnost ostatních. Rodinný
život se vyvíjí bez problémů. Daří se

Opice Kohout Pes
1908
1920
1932
1944
1956
1968
1980
1993
2004
2016

1909
1921
1933
1945
1957
1969
1981
1994
2005
2017

1910
1922
1934
1946
1958
1970
1982
1995
2006
2018

VEPŘ
1911
1923
1935
1947
1959
1971
1983
1996
2007
2019

vám i v práci. Peníze vyděláváte snadno a v roce Kozy se vám budou hodit.
Osobnosti: Jodie Foster, Demi Moore,
Tom Cruise, Leonardo DiCaprio

Zajíc

Zajíc je zrozen ve znamení poctivosti
a moudrosti. Snaží se pokud možno vyhnout konfliktům. Je zarytý pacifista,
život si chce užít, a tak k němu i přistupuje. Jeho řečnické nadání a vtip z něj
dělají vyhledávaného společníka. Zajíc
má dobrou paměť, ve finančních záležitostech jedná velmi obratně. Bývá
skvělým diplomatem, právníkem,
obchodníkem nebo knězem. Pro jeho
loajalitu a poctivost jej zaměstnavatelé
milují. Zásadně neriskuje, svoje kroky
pečlivě promýšlí a plánuje. Stabilní je
i v lásce. Něžný, citlivý, romantický…
nastane po tomto výčtu skvělých vlastností hon na Zajíce?
Zajíc v roce Koně: V roce Koně se nemusíte bát nepřízně osudu. Cestujte,
užívejte si setkání s přáteli a rodinné
oslavy. V práci se vám daří a i po zdravotní stránce je všechno v pořádku.
Osobnosti:  Roger Moore, Peter Fon
da, Helen Hunt, Drew Barrymore

Drak

Toto znamení svou energií dává věci
do pohybu. Drak je velmi otevřený,
často říká věci tak přímo a zprudka, že
toho zpětně lituje. Umí se pohybovat
ve společnosti, má smysl pro humor
a daří se mu upoutat pozornost. Díky
vyvinutému logickému myšlení sklízí

astro
úspěchy v práci. Drak je nádherný
příklad chrliče ohně, vody nebo zlata.
Má rád úspěch a jde si za ním. Daří se
mu v zábavním průmyslu, v politice
i na vedoucích pozicích ve firmách. Miluje kameru a kamera jeho. Do manželství často vstupuje mnohem dřív než
ostatní znamení.
Drak v roce Koně: Čeká vás náročnější
období plné výzev. Je důležité, abyste
nevyvolávali spory. V rodině může
dojít ke změnám, které vám naruší
plány či změní váš postoj k životu.
Osobnosti: Courtney Cox, Keanu
Reeves, Calista Flockhart, Joan Baez

Had

Had je nadán moudrostí a stále zaměstnává svůj mozek. Rád přemýšlí a medituje. Dokáže se několikrát v životě
přetransformovat, naučit se novému
nebo začít znovu. Stejně jako když had
pravidelně vysvlékne kůži. Má skvělé
organizační schopnosti, bývá úspěšným učitelem, politikem, personalistou nebo sociálním pracovníkem. Pro
hada je kromě jiného typický i elegantní vzhled. Má styl a vkus. Díky tomu si
dokáže najít skvělé restaurace, kvalitní
módní značky i stylové bydlení. Had
je lovec a především muži narození
v tomto znamení mívají u opačného
pohlaví velké šance.
Had v roce Koně: Letošní rok je pro vás
ideální, pokud se věnujete vědě nebo
výzkumu. Vaše citové napětí však
může zhoršit váš zdravotní stav. Lék
najdete v pracovní aktivitě.
Osobnosti: Liv Tyler, Sarah Jessica
Parker, Oprah Winfrey

Připravila: jaroslava pecharová; foto: shutterstock.com

Kůň

Kůň má dobrý vkus, miluje společenské události, bravurně překonává
překážky nebo se jim elegantně vyhne.
Dovede zajímavě hovořit o čemkoli.
Ne vždy dotahuje věci do konce, protože je až příliš rozptýlený mnoha zájmy
a vším, co mu svět nabízí. Nemá rád
pravidla a omezení, vždycky si doběhne pro svobodu a nezávislost. Cestování je jeho dalším koníčkem a zrozenci
tohoto znamení často tráví čas v zahraničí. Přestože Koně peníze nijak zvlášť
nezajímají, umí s nimi výborně hospodařit. Potrpí si na elegantní vzhled, má
rád barvy. Pro lásku často obětuje vše.
Partnerovi je věrný, ale ve vztahu potřebuje nezávislost a svobodu.
Kůň v roce Koně: Je to váš rok, čeká
vás úspěch a prosperita. Vaše logické
myšlení i úsudek jsou správné, a tak
můžete očekávat povýšení. Využíváte
příležitostí a to přináší i finanční oce-

nění. Pozor na přenosná onemocnění.
Osobnosti: Clint Eastwood, Sean Con
nery, Harrison Ford, John Travolta

Koza

Koza má ze všech znamení čínského
zvěrokruhu pravděpodobně největší umělecké nadání. Ať už se jedná
o divadlo, literaturu, či hudbu, Koza
se zapíše do historie. Ráda na uměleckých projektech pracuje v kolektivu.
Potřebuje inspiraci a vedení, oboje jí
mohou dát jen další lidé. Intenzivně
se zajímá o přírodu. Svůj vkus a šarm
dokáže využít ve svůj prospěch. Touží
žít v bezpečí, sní o výhodném sňatku
i výnosné práci. Ve finančních záležitostech má štěstí. Z domova odchází
poměrně mladá, ale k rodině ji celý
život váže silné pouto.
Koza v roce Koně: Rok Koně je pro
vás poklidný. Dobře se bavíte, lehce
překonáváte překážky a využíváte
všechny příležitosti. Citové i finanční
záležitosti jsou v rovnováze.
Osobnosti: Bill Gates, Mick Jagger,
Julia Roberts, Bruce Willis

Opice

Je otevřena možnostem, využívá své
intuice, dokáže odhadnout lidi i situace. Prostě umí bravurně cokoli přežít.
Zrozenci Opice jsou velmi inteligentní.
Pamatují si každý detail, a díky tomu
skvěle předvídají a umějí řešit i nejobtížnější problémy. Opice si nehraje
na poctivost ani pravdomluvnost, jejím cílem je ze všeho s úsměvem vyváznout. Jen málokdy opakuje tutéž chybu. Ani v manželství nesnese žádná
omezení a velmi často vymýšlí cokoli,
jen aby soužití neupadlo do nudy. Věnuje velkou pozornost svému vzhledu, jako žena je skvělá matka.
Opice v roce Koně: Rok Koně je pro
vás dobrý, ale neočekávejte víc, než
můžete dostat. Budete hýřit dobrými
nápady, raději však nepřebírejte vedení a pracujte v týmu. Nevyhrocujte
riskantní situace a šetřete své zdraví.
Osobnosti: David Copperfield, Tom
Hanks, Jennifer Aniston, Will Smith

Kohout

Jasný cíl, pevná vůle. Kohout říká, co
si myslí, a tím může některé lidi hluboce ranit. Navenek nápadný, uvnitř
hluboce konzervativní. Chce dokázat
vždy víc, než na co jeho síly stačí, často
si klade nerealistické cíle. Má skvělé organizační schopnosti a většinou bývá
i přesvědčivým řečníkem. Je obklopen
velkým množstvím přátel i známých,
dokáže si vybudovat vlivné kontakty.

Obvykle se zajímá o životní prostředí, pracuje v humanitárních spolcích.
Bude se vždycky snažit pomoci méně
šťastným lidem, než je on sám. Obvykle se mu daří v práci s veřejností. Bývá
i vynikajícím učitelem. Miluje umění.
Kohout v roce Koně:  Obrňte se vytrvalostí, trpělivostí a odhodláním. Diplomacie je nyní velmi důležitá. V kariéře jde vše pomaleji, dojde i k hádkám
a budete nuceni ke kompromisům. To
dobré očekávejte v rodině a od přátel.
Osobnosti: Eric Clapton, Melanie
Griffith, Goldie Hawn, Diane Keaton

Pes

Je narozen ve znamení věrnosti a obav.
Má vyvinutý smysl pro čest a spravedlnost. Je vynikajícím znalcem lidské
povahy, vzbuzuje důvěru, je ochoten
naslouchat i pomoci. Nesnáší velké
společenské akce, raději si dojde na večeři s několika přáteli. Je výborným
a vtipným společníkem. Často upřednostňuje profese, ve kterých může být
užitečný. Psy najdete mezi lékaři, v sociálních sférách, ve školství nebo mezi
právníky. Zrozenci tohoto znamení
nejsou materialisté a nijak zvlášť se nestarají o hromadění majetku. Jsou spokojeni, pokud mají prostředky k tomu,
aby zabezpečili rodinu. Když Psovi peníze přebývají, velmi rychle je dokáže
utratit. Má hezký vztah k dětem, bývá
milujícím a shovívavým rodičem.
Pes v roce Koně: Rok Koně má na vás
dobrý vliv. Jste činorodí a úspěšní. Riziko vás může čekat v rodině. Na druhé straně si finančně polepšíte.
Osobnosti: Andre Agassi, Claudia
Schiffer, David Bowie, Madonna

Vepř

Srdce má na dlani. Nemá moc přátel,
ale zato při nich věrně stojí celý život.
Pro ně je také ochoten podstoupit
i neuvěřitelné oběti. Lidé mají často
sklon využívat jeho naivity a to platí
i v citovém životě. V práci si na Vepře
nikdo stěžovat nebude. Jeho píle, svědomitost a dobré srdce z něj dělá nejloajálnějšího člena týmu. Pokud zažije
nezdar, rychle se vzpamatuje. Svoje
peníze dokáže utratit za kvalitní jídlo
i dovolené. Je-li to možné, upřednostní
život na venkově před městem. Vepř
mívá úspěch u opačného pohlaví.
Vepř v roce Koně: Dostaví se prospěch
a štěstí, jehož jste se v minulosti nedočkali. Vložte energii do nových příležitostí. Očekávejte příjemné věci, které
vám dosud byly upírány.
Osobnosti: Woody Allen, Steven
Spielberg, Arnold Schwarzenegger
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Novinky
PALLADIA
Nové prodejny, kiosky, restaurace a další

Módní a kosmetické značky, které byste neměli
minout, nové místo, kde si pochutnáte, a další
informace, které vám přináší PALLADIUM.
MINERÁLNÍ
KOSMETIKA

Americká minerální
kosmetika bellápierre
našla své místo
v PALLADIU
na patře –1. Kiosek
mineralmakeup
prodává celou řadu
100% minerálních
make-upů (včetně
kosmetiky dekorativní)
a produkty s péčí o pleť,
které zajistí, abyste se
cítila a vypadala jako
bohyně!

OCENĚNÍ PRO
PALLADIUM
MAGAZINE

Náš časopis získal v dubnu
2014 na udílení cen Zlatý
středník druhé místo v kategorii Nejlepší B2C časopis
a noviny. Zlatý středník je
soutěž hodnotící firemní tiskoviny určené k reprezentaci
společnosti. PALLADIUM
Magazine vychází dvakrát
ročně – vždy v březnu a říjnu. Kromě této tištěné formy
časopisu, kterou právě držíte
ve svých rukou, si ho můžete
stáhnout do iPhonu a iPadu
v App Store, do smartphonu a tabletu s Androidem
na Google Play.
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MÓDNÍ TRENDY ZE ŠPANĚLSKA

Pestrou nabídku módních značek v PALLADIU rozšířil na začátku srpna
španělský módní řetězec MANGO. Značka MANGO, pro kterou je
příznačná jedinečnost, elegance a trendy styl, se zaměřuje především
na dámské oděvy a doplňky. Sortiment zahrnuje halenky, šaty, sukně,
kalhoty, kabáty a obuv. Z doplňků to pak jsou šperky, brýle, šály, šátky,
peněženky a kabelky. Pro muže je určena linie H.E. by MANGO, která
je v podzimní a zimní kolekci doplněna o denimovou řadu Blacksmith
a sportovně laděnou řadu H.E. Performance. Exkluzivně v prodejně
v PALLADIU najdete kromě dámské a pánské módy i poprvé v České
republice také dětskou řadu oblečení MANGO KIDS, která je určena pro
věkovou kategorii 3–14 let, jak pro dívky, tak i chlapce. To vše najdete
v prodejně MANGO na patře +1.

BALERÍNY VŠECH
BAREV A VZORŮ

Pro milovnice balerín jsme na patře
–2 otevřeli kiosek Marcha Ballerina,
který za rozumné ceny nabízí stylové
baleríny v nepřeberné paletě odstínů.
Zaručujeme vám, že nebudete chtít
zůstat jen u jednoho páru! Pokud obujete baleríny Marcha Ballerina, ucítíte
Paříž pod nohama!

palladium

CHUŤ ČESKÉ KUCHYNĚ

Jste milovníkem pravé české kuchyně? Tak přijďte do restaurace OLD
PRAGUE CZECH RESTAURANT na patro +2 ochutnat vynikající
hovězí vývar, zeleninový salát s tuňákem, lahodný zákusek anebo si
jen tak vychutnat vynikající kávu.

LUXUSNÍ BRÝLE

OPTIQUE je
prodejna s luxusními
brýlemi Ray-Ban,
Carrera a Persol, která
se v PALLADIU
nachází na patře +1.
Nespěchejte s výběrem,
vyberte si v klidu
a důkladně. K dispozici
máte nepřeberné
množství slunečních
brýlí a brýlových
obrub. Pokud si nevíte
rady, které z nich
jsou pro vás ty pravé,
obraťte se na personál
prodejny OPTIQUE.
Rádi vám poradí
a pomohou s výběrem.

Akce
v PALLADIU
Mikulášská
nadílka
5. 12. 2014

Svatý Valentýn
14. 2. 2015

Jarní event
PALLADIA

20.–22. 3. 2015

Foto: archiv prodejen Palladia

FRANCOUZSKÁ
ELEGANCE
přímo Z PAŘÍŽE

Francouzská módní značka
Sinéquanone je velmi ženská a příjemně se nosí. Je určena ženám
od dvaceti let výše. Která žena by
nechtěla vypadat šik a získávat obdiv ostatních? Jednotlivé kousky
od Sinéquanone se navíc skvěle
kombinují a pomohou vám vytvořit si svůj jedinečný styl. Najdete
zde nejen skvělé a zajímavé šaty,
topy či overaly, ale i doplňky podle
posledních módních trendů. Zastavte se v prodejně Sinéquanone
na patře +1 a nakupování se pro
vás stane příjemným zážitkem.

Sledujte s námi novinky
z módního světa! Buďte in,
mějte přehled o nejnovějších
trendech, čtěte PALLADIUM
Blog! Na něm vás několikrát
týdně tým blogerů informuje
o novinkách z oblasti módy,
kosmetiky a životního stylu,
takže vám nic neunikne.
Nyní vám PALLADIUM Blog
navíc přináší novinku: každý
měsíc vás čeká příspěvek
od jedné ze známých
blogerských dvojic – A Cup
of Style nebo The Czech
Chicks. Nenechte si ujít
www.palladiumblog.cz

Web palladia
v novém

Webové stránky
PALLADIA budou
již zanedlouho ve zcela
novém kabátě! Pracujeme
na tom, aby získaly
moderní grafický design
a byly zároveň stále
přehledné a uživatelsky
příjemné. Sledujte nás na

www.palladiumpraha.cz.
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TOP výběr DARY ROLINS

Jedna z největších hvězd české i slovenské pop-music Dara Rolins, která je
na vrcholu už víc než těžko uvěřitelných pětadvacet let, se nikdy netajila tím,
že má ráda pěkné a luxusní věci. Nechte se inspirovat jejím výběrem
toho, co má momentálně nejraději. A poslouchejte při tom Dařiny nejnovější
písničky Ver mi a More, jimiž si příjemně zkrátíte čas při čekání
na Dařino nové album, na kterém zpěvačka právě pracuje.
1/ Moji hudební oblíbenci

Hudebně mi teď učaroval Sohn a jeho album
Tremors a taky často poslouchám moc
šikovného rappera a zpěváka v jednom balení.
Jmenuje se Ty Dolla Sign a jeho debutové EP
má název Beach House. (Lze ho zakoupit
v prodejně MUSICLAND.) A už se nemůžu
dočkat nových nahrávek svých dlouhodobých
oblíbenců Ushera a Chrise Browna.

1

Díky němu můžu poslouchat hudbu i pod
vodou. Prožila jsem s ním celé letošní léto,
a protože ráda plavu, používám ho i teď, kdy
už se nedá plavat venku v přírodě. (Prodává
EURONICS.)

3/ „Zebří“ mikina Adidas

2

I když to možná někomu může znít lacině, mě
osobně zvířecí vzory bavily vždycky. Proto není
divu, že jsem se do tohoto kousku z aktuální
kolekce okamžitě zamilovala. Mikinu nosím, jak
jen můžu. Kupte si ji taky (seženete ji v prodejně adidas Concept Store), uvidíte, že ji pokaždé budete sundávat s těžkým srdcem.

3

4/ Parfém Mandarino
di Amalfi

Tom Ford – ach! Tahle vůně – ach! Víc se ode
mě v tomto případě nedozvíte, tohle je vášnivá
láska, při níž není potřeba mluvit.

4

5/ Šperky od Jennifer Fisher
5

Jeden, tedy jedny, jsem dostala jako dárek
od sestry Jany. Jsou to náušnice z poslední
kolekce. Mají netradiční design, vypadají jako
zlatý ostnatý drát nebo uzel. A jsou krásné.

6/ Kožich Prada

Letos se na zimu těším! Obléknu si totiž kožich
módního domu Prada, který jsem si objednala
po focení srpnového čísla časopisu ELLE. Je
divoký a myslím, že se ke mně maximálně hodí.

7/ Moje kniha

6
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7

Ženy, které jedí ve svitu Luny od Anity Johnstonové (prodává Knihkupectví PALLADIUM)
je knížka, která by neměla chybět žádné ženě,
která touží po životě v harmonii se svým tělem
a jeho potřebami. Čtěte všechny!

Připravil: martin hradecký; foto: petra ficová, archiv hudebních distributorů, archiv firem, rybka publishers

2/ Voděodolný mp3
přehrávač SONY

PALLADIUM MAGAZINE

Stáhněte si nyní zdarma aplikaci
PALLADIUM Magazine včetně videí
i do Vašeho iPhonu, iPadu nebo tabletu
a mobilu se systémem Android.

Sledujte dění v PALLADIU, komunikujte s námi a nenechte si ujít
videa ze zákulisí produkce tohoto čísla PALLADIUM Magazine
na www.facebook.com/palladiumpraha.cz.
Registrací na www.palladiumpraha.cz získáte PALLADIUM
Magazine v tištěné verzi přímo do své poštovní schránky.

