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zpomalte - myslete
na krásu - tvořte užívejte si

„Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde“
Arthur Hailey
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žena

Časopis pro moderní ženu,
která si může dovolit největší luxus: udělat
si čas sama na sebe. Zásadní pro ni je
harmonie, design, čistota a krása věcí, které
ji obklopují. Kreativ je časopis o pozitivním
myšlení, oduševnělosti a ochotě dělat svět
kolem sebe krásným. Je to časopis pro
ženy, které mají aktivní vztah k užitnému
umění. Z tohoto předpokladu vyplývá
i nadstandardní kvalita papíru, luxusní
design a vysoká cena časopisů.

Čtenářky Kreativu jsou ženy, které na sobě nešetří.
Zuzana Šikýřová, šéfredaktorka

pr a kt ick á

žena

Tvoření začíná nápadem, a nápady najdete U NÁS!
To je myšlenka, s níž se obracíme na moderní ženy,
které jsou úspěšné v práci, ale jako protiváhu chtějí
najít samy sebe. Rády jezdí na krásné dovolené, relaxují
na kurzech jógy, milují designové předměty a obklopují
se věcmi se skutečnou hodnotou. K tomu ale chtějí
přidat něco navíc: zpomalení a potěšení. Anglicky se
tomu říká „do it yourself“, česky třeba „vlastníma rukama“.

Je to nový životní styl, nový trend, který k nám přichází a Kreativ
jej zachycuje jako první na českém trhu. Vyrábět něco rukama je forma
relaxace a sebevyjádření, kterou v dnešní rychlé době všichni
potřebujeme. Víme, jak si své štěstí z tvoření užít během několika minut.

„Ať jdeš pomalu nebo rychle, cesta před tebou zůstává stejná“
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
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Kdo je naše čtenářka:
Žena ve věku 25 - 45 let,
která má rodinu a zázemí,
pevné sociální vazby, stabilní
příjmy, je ekonomicky aktivní
a vzdělaná.
Časopis je určený pro
kreativní, zvídavé ženy
z vyšších příjmových skupin.

Průměrný věk
čtenářky je

35 let

„To, co je už za námi, a to, co je před námi, jsou maličkosti
ve srovnání s tím, co je uvnitř nás.“ RALPH EMERSON
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ČTENOST:

116 000
Tištěný
náklad:

25 000

94 %

má sš nebo VŠ
VZDĚLÁNÍ

93 %
TVOŘÍ
ŽENY

68 %

patří do socioekonomické
skupiny ABC
Periodicita:
dvouměsíčník

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.
Zdroj dat: mediaProjekt 1.-4. Q 2016, titul je auditován ABC ČR

Paulo Coelho
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Kvalitní papír
tomu také
odpovídá cena
časopisu 129 Kč

108 stran

+ přílohy
(samolepky,
pohlednice,
diáře, návodné
kartony atd.)
„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik jako dvakrát žít.“
Leonardo da Vinci
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Dekor
Jídlo

Domácnost
a úklid
Základní
rubriky

Móda,
kurzy,
akce

Zahrada,
cestování

„Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života
nebudeš muset pracovat.“ Konfucius
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Akce pro čtenáře
Kreativní dílna
na Staroměstském náměstí

Obyčejný člověk vymýšlí,jak čas zaplnit,talentovaný zvažuje, jak jej využít.
Arthur Schopenhauer
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Speciální inzertní projekty
ADVERTORIAL

Velikonoční cupcakes
DÁVKA NA 12 CUPCAKES

Slané velikonoční
cupcakes

CUPCAKES

TIP: Pro ozvláštnění chuti můžeme přidat kůru
z 1 citronu. Tu při přípravě přidáme do směsi
suchých ingrediencí. Košíčky získají další zajímavou chuť a větší šťavnatost!

• 85 g Hery máslová příchuť
• 98 g cukru krystal
• 2 velká nebo 3 menší vajíčka
• 1 lžička vanilkového extraktu
• 145 g hladké mouky
• 1 lžička prášku do pečiva
• malá špetka soli
• 45 ml plnotučného mléka
• 80–100 g čokolády nebo
čokoládových lupínků dle chuti

VANILKOVÝ KRÉM

• 250 ml plnotučného mléka
• 1 sáček vanilkového pudingu
• 60 g krupicového cukru
• 200 g Hery máslová příchuť
• čokoládová vajíčka na dekoraci

V mixéru vyšleháme rostlinný tuk Hera máslová
příchuť společně s cukrem, dokud není směs
kompaktní a nadýchaná. Poté přidáme vejce,
vždy jedno po druhém, a vše důkladně prošleháme. Nakonec jen krátce zašleháme vanilkový
extrakt. Vedle v misce si smícháme mouku, prášek do pečiva a sůl. Celou směs pak prosejeme přes sítko a postupně ji zapracujeme spolu
s mlékem a čokoládou do vyšlehané směsi
v mixéru. Ingredience přidáváme střídavě, mixujeme na nižší rychlost a po menších částech.
Vždy začínáme a končíme suchou,moučnou
směsí. Jakmile je směs hladká a kompaktní,
se šleháním přestaneme. Díky tomu zůstane
těsto nadýchané. Plech na mufﬁny si vyložíme
papírovými košíčky. Naplníme je do 2/3 těstem
a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C po
dobu 17–20 minut.

Větší část mléka nalijeme do kastrůlku, přidáme
cukr a povaříme. Puding dobře rozmícháme ve
zbylém studeném mléce, přilijeme k vařící směsi
a mícháme tak dlouho, až směs zhoustne
a krátce probublá. Ztratí se tak chuť škrobu.
Připravený puding přelijeme do šlehací mísy
a necháme jej v ní úplně vychladnout. Povrch
pudingu lehce posypeme krupicovým cukrem,
aby na něm nevznikl škraloup.
Do vychladlého pudingu vmícháme po kouscích
Heru máslovou příchuť a šleháme, dokud nám
nevznikne hladký krém.
Na závěr upečené košíčky/cupcakes ozdobte
připraveným krémem a čokoládovými či marcipánovými vajíčky.
TIP: Hotový krém můžeme i různě dochucovat,
např. mletou kávou, oříšky, kokosem či jinými
ingrediencemi dle vaší fantazie.

TĚSTO: 4 vejce • 250 g anglické slaniny
nebo uzeného masa • 50 g Hery máslová příchuť • 4 rohlíky • 150 ml mléka •
3 lžíce hrubé mouky • 2 hrnky zelených
bylinek, kopřiv, jarních cibulek
a čerstvého špenátu • sůl a pepř
KRÉM: 500 g čerstvého krémového sýra
• 100 g Hery máslová příchuť
• nasekané zelené bylinky
NA OZDOBU: natvrdo uvařená křepelčí
vajíčka • zelené bylinky
Ideální je použít rohlíky jeden až dva dny staré.
Nakrájejte je na malé kostky. Ty dejte do misky
a zalijte mlékem. Osolte, opepřete a nechejte
asi 15 minut nasáknout. Oddělte žloutky od
bílků. Žloutky přidejte do mísy k rohlíkovým
kostičkám a zamíchejte. Z bílků ušlehejte tuhý
sníh. Do rohlíkové směsi v míse vmíchejte na
kostičky pokrájené maso, hrubou mouku a nasekané bylinky. Přimíchejte rozpuštěnou Heru.
Velice opatrně vmíchejte tuhý sníh z bílků. Ještě
můžete lehce osolit a opepřit. Těsto dejte do
papírových formiček na mufﬁny. Pečte v troubě
předehřáté na 180 °C půl hodiny. Nechejte úplně vychladnout. Sýr vyšlehejte se změklou Herou
a dejte do zdobicího sáčku se špičkou. Ozdobte
na vychladlé cupcakes. Nahoru ještě položte
polovinu křepelčího vajíčka uvařeného natvrdo
a trochu bylinek, které jsou i v těstě.
TIP: Na
ozdobení
můžeme
přidat kostičky
opražené
slaniny!

ADVERTORIALY
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Proverte
ˇ ˇ si kosti

A BOJUJTE PROTI OSTEOPORÓZE

Ačkoliv na to se svou
vysokou štíhlou postavou, záplavou dlouhých
vlasů a milým úsměvem
nevypadá, Zdena T. je
pro ženy v nebezpečném
věku, kdy ji hormony
přestávají přirozeně chránit. I proto se rozhodla
preventivně podstoupit
denzitometrické vyšetření.
Zdena dřív hodně sportovala. V dětství dělala
závodně atletiku, ráda plave, ale teď ji sedavé
zaměstnání nutí trávit víc času, než je zdrávo,
u počítače. Mléko nepije, ale zato sýry a jogurty
má ráda. Přestože v rodině nikdo osteoporotickou zlomeninu neměl, měla z vyšetření
strach. Nebude to bolet? Nebude nepříjemné?
A hlavně – neobjeví nějaký problém?

NEÚPROSNÁ STATISTIKA
Alena udělala moudré rozhodnutí, protože statistika je neúprosná. V civilizovaných zemích se totiž
výskyt osteoporózy odhaduje na 7 až 8 procent
populace a v přepočtu na Českou republiku to
představuje milion nemocných. Co s člověkem

Aby přístroj změřil hustotu obratlových kostí
v bederní páteři, není potřeba svlékat oblečení.
Podložené nohy zase zajistí správný úhel. Kromě páteře se proměřuje ještě kyčelní kost.

NEJSTE V RIZIKOVÉ SKUPINĚ?
Celý život se odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku
a dalších důležitých stavebních prvků struktura
nová. Maximální množství kostní hmoty se může
v těle vytvořit do 25 až 30 let. Po 30. roce věku
vlivem stárnutí kostní hmoty pouze ubývá. Největšímu ohrožení jsou vystaveny ženy v přechodu
a po něm. Ztrácejí totiž ochranu poskytovanou
ženskými pohlavními hormony estrogeny, které
řídnutí kostí zpomalují. To vede právě k oslabení
kostí a vzniku zlomenin, a to i bez příčiny nebo
následkem nepatrného úrazu.
Základní denzitometrické vyšetření hradí pojišťovna, pokud vám na něj vystaví žádanku obvodní
lékař či gynekolog. Většinou je pacientům po šedesátém roce a ženám po přechodu vystaví
bez nejmenších námitek. Pokud však spadáte
do rizikové skupiny, což je v případě, že máte
osteoporózu v rodinné historii, nemáte dostatek
pohybové aktivity, kouříte, máte problémy s alkoholem anebo jste příliš hubení (BMI pod 20),
máte nárok na vyšetření i dříve. Ohroženou skupinou jsou také ženy s předčasnou menopauzou,
pacienti s cukrovkou, s poruchami funkce štítné
žlázy, s celiakií, chronickými zánětlivými onemocněními střev a s roztroušenou sklerózou. Osteoporózu mohou urychlit i další faktory, např. užívání

Co pomuže
˚ zdravým kostem?

Jak se při denzitometrii Zdena cítila? „Trvalo
to chvilinku, nebolelo to, zkrátka pohoda,“ hodnotí spokojeně. „A navíc – dopadla jsem dobře,
kosti mám v pořádku.“

 ZÁKLADEM ZDRAVÝCH KOSTÍ JE DOSTATEK VÁPNÍKU A VITAMINU D
A MINERÁLŮ. JAK JE ZÍSKAT A CO DĚLAT PRO ZDRAVÉ KOSTI?
 NEJSPOLEHLIVĚJŠÍM ZDROJEM VÁPNÍKU JSOU MLÉČNÉ VÝROBKY A MLÉKO.
ŽENY PO MENOPAUZE A MUŽI STARŠÍ 50 LET BY MĚLI DENNĚ DODAT SVÉMU
TĚLU 1500 MG VÁPNÍKU.
 DALŠÍM ZDROJEM VÁPNÍKU JSOU SARDINKY, OŘECHY A LUŠTĚNINY.
 PRO VSTŘEBÁVÁNÍ VÁPNÍKU JE NEZBYTNÝ VITAMIN D. DENNÍ PŘÍJEM
DOSPĚLÉHO BY MĚL DOSAHOVAT 10 MIKROGRAMŮ. KDE HO HLEDAT?
NEJVÍCE HO OBSAHUJE RYBÍ TUK, ALE TAKÉ JÁTRA A VAJEČNÝ ŽLOUTEK.
 NAPROSTOU NUTNOSTÍ PRO KOSTI V KONDICI JE POHYB.
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KDO PRO
NÁS MALOVAL?

IVONA KNECHTLOVÁ: Od Ivony si lidé
nejčastěji objednávají portréty jako dárky
k narozeninám nebo třeba na svatební
oznámení. „Všechny předem upozorňuju,
že maluju portréty hodně stylizované,“ říká.
„A úplně nejraději imaginární, kde se podobou vůbec řídit nemusím. Výsledek je tak
spíš otázkou mé nálady a pocitu, který chci
zachytit. Pokud kreslím portrét konkrétního
člověka, je pro mne skoro jednodušší nevědět o něm zase tak moc a vložit do portrétu
prostě to, jak na mě působí.“ Pro barevné
portréty nejraději používá akvarel nebo
akryl, ráda má i pero s tuší nebo linery,
potom je portrét jen černobílý složený
z jednoduchých linek. Často dělá i digitální
kresby na iPadu. www.ﬂer.cz/bel-ami
MARTINA PAVLOVÁ: Portréty maluje
jenom výjimečně, i když zájem o ně je
velký. „Jsou to vděčné dárky a moderní je
také použití kresleného portrétu namísto
fotky na webové stránky a sociální média.
Autoportrét mám jen jeden a používám ho
taky namísto proﬁlové fotky. Bylo pro mě
jednodušší se nakreslit než vyfotit,“ směje
se. „Portréty kreslím podle fotky a ideální
je, když je jich víc, protože jediná nedokáže
přesně zachytit všechny rysy daného člověka. Jsem spíše praktický typ než snílek,
nepotřebuji vědět o člověku vlastně nic,
stačí mi jen to, co vidím.“ Většinou používá
mix médií. „Tužka a papír je stará dobrá klasika, plus mám ráda efekt černé tuše, která
zvýrazní můj minimalistický styl. Pokud ale
někdo požaduje portrét pro použití na internet, vítězí úprava skici na počítači.“
www.MartinaPavlova.com

kortikoidních léků, chemoterapie, nedostatečná
výživa chronických dietářů, ale také nedostatek
pohybu a pití kolových nápojů. Problémy s hustotou kostí mají tak nejen senioři, ale i mnohem
mladší ročníky.
Alena Němečková odešla po vyšetření
z ordinace spokojená: nejenže bylo naprosto
jednoduché, krátké a bezbolestné, ale navíc ji
potěšil i výsledek. „Moje kosti jsou v pořádku.
Odcházela jsem proto z ordinace jen s doporučením hlídat si dostatečný přísun vápníku, a aby
se tento minerál skutečně dobře vstřebal, je
třeba ho kombinovat s vitaminem D. A důležitý
je pravidelný pohyb, ten totiž významně posiluje
kosti. Když budete deset dnů v posteli,
bude váš úbytek svalové hmoty za tu dobu
1,5 kg. Slabé svaly neprotahují kosti a ty
slábnou,“ řekla jí lékařka. Můžete si vzít z Aleny
příklad, absolvovat denzitometrické vyšetření
a do života přidat třeba nordic walking, který se
hodí pro všechny věkové kategorie.

Alena
Němečková
ocenila
jednoduchost
vyšetření a potěšil
ji také dobrý
výsledek!

Info z lékařské ordinace
dinace
MUDr. Barbora Hanychová pracuje
v Diagnostickém centru Olšanská a v Centru
pohybové medicíny Pavla Koláře. Má
á atestaci
z oboru radiologie a zabývá se mimo jiné
denzitometrickým vyšetřením.
 Do třiceti let můžete ovlivnit hustotu svých
ých
em.
kostí správnou výživou, vitaminy a pohybem.
evit
 Každá hormonální léčba se může projevit
na kostním metabolismu.
na,
 Důsledkem osteoporózy bývá zlomenina,
m
třeba po pádu z malé výšky. Pokud se vám
třit
něco podobného přihodí, nechte se vyšetřit
preventivně.
 Odborná veřejnost se shoduje, že ženyy
po přechodu a muži kolem šedesáti let byy
měli podstoupit vyšetření kvality kostí.

Děkujeme za zprostředkování vyšetření Diagnostickému centru Olšanská, Praha 3.

SPECIÁLNÍ
PROJEKT
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POSLEDNÍ
ŘADA

IVA MATIÁŠOVÁ: Iva nejradši maluje
ženy, nejlépe s nějakým zajímavým rysem
v obličeji nebo se zajímavým osudem.
Většina zakázek jí přichází přes internet,
takže obvykle maluje podle fotograﬁe,
ale trend, kdy obraz vypadá stejně jako
fotka, jí nic neříká. „Úplná realita mě
neoslovila. Ráda portrétům vdechuji
něco z ilustrace. Chci do nich promítnout
svůj pohled na svět,“ vysvětluje. Dřív
malovala nejradši olejem a akrylem,
ale co má doma malého synka, nemá
prostor pro práci s terpentýnem a jinými
chemikáliemi, proto přešla na akvarel.
Ráda ale techniky střídá, třeba kombinací
tuše a akrylu nebo tuše a oleje. Portrét
pro nás malovala akvarelem a tuší
na strukturovaný papír a vybrala pro něj
styl svého projektu Julianův svět, kde je
všechno možné a pohybují se tam loutky
vytvořené Julianem a jeho předky.
www.iva-matiasova.com

Když máte upleteno,
je potřeba spojit
dohromady očka,
aby se nepárala.
Hlídejte si, aby
ukončení bylo
stejně pružné jako
celá pletenina.

Věkem Vaše vlasy ztrácejí dřívější
sílu, lesk a hustotu.
Dopřejte proto svým vlasům speciální péči
s novou řadou Dove Youthful Vitality
a vraťte jim mladistvou krásu ve třech krocích:

1. krok

NIKOLETA HANZELOVÁ: Nejlépe
se jí malují lidé, které dobře zná. Takže
když s žádostí o portrét přijde někdo
cizí, poprosí o co nejvíc fotek v různých
situacích a o co nejvíc informací
o koníčcích a charakteru. „Většinou
portréty nejdřív promyslím v hlavě a pak
se to snažím zachytit na papír. Někdy
to nevyjde, ale přitom je výsledek lepší
než představa. Nejradši mám, když je
z portrétu cítit víc, než co vidí oko. Abyste
poznali, zda je portrétovaný člověk
třeba šťastný, nebo smutný,“ popisuje.
Nejradši používá akrylové barvy a občas
obrázky kombinuje s prací na počítači.
Neupravuje, co už je namalované, ale
dotváří třeba pozadí.
nikoleta.hanzelova@gmail.com

DRUHÉ OČKO po upletení
protáhněte tím prvním, aby
na jehlici zůstalo jen jedno.

Věkem Vaše vlasy ztrácejí dřívější
sílu, lesk a hustotu.
Dopřejte proto svým vlasům speciální péči
s novou řadou Dove Youthful Vitality
a vraťte jim mladistvou krásu ve třech krocích:
DRŽTE své dílo v levé ruce,
jako byste dál pletli.

UPLEŤTE běžným způsobem krajové očko a ještě
jedno vedle něj.

UPLEŤTE další očko, ale
zase ho protáhněte předchozím, aby zůstalo jedno.

OČKA se vám zavírají před
očima, stejně dokončete
celou řadu.

Sampon
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Jediný krok k hluboce vyživeným vlasům bez
zatížení. Multifunkční BB krém Vašim vlasům
dodá výživu, sílu, poddajnost,
hebkost, lesk, hustotu a objem.
BB krém Dove Youthful Vitality lze použít na
mokré i suché vlasy. Pro středně dlouhý účes
představuje optimální množství 4 – 5 pumpiček.
Při nanášení BB krému se vyhněte kořínkům,
neoplachujte.

KAM SCHOVAT
CAMFOURKY

Na konci nesmíte
ustřihnout vlákno
moc kratičké, aby se
vám poslední očko
nevyvléklo a nezačalo
se párat další.
POMŮŽE VÁM háček. Jde
o to, koneček schovat hezky a pevně.

INZERCE

Malovaný
autoportrét
Jana Mikulky
vypadá jako
fotka, ale
mnohem
přirozeněji

BB krém

Uzavření bude
vypadat takhle,
vlevo vám zbyde
jedno očko.
Protáhněte
jím ustřižené
vlákno a dobře
utáhněte. Takže
hladce už umíte,
zbývá obrace. To
vás v Kreativu
Pletení naučíme
taky.

TREND JE SUPERREALISMUS

„Trendy v portrétování najdete
v publikacích či webech z Anglie, kde
každoročně probíhá soutěž o nejlepší
portrét,“ radí Martin Mainer z AVU.
„Hodnotí ji Královská společnost
portrétních malířů a vyhrávají
realistické až takzvaně superrealistické
formy tváří. Jedním z vítězů je
i český malíř Jan Mikulka. Představuje
superrealistickou malbu, která většinou
zpracovává fotograﬁi, ale dovádí ji
daleko za její hranice. Fotograﬁe je totiž
ve srovnání s malbou málo prostorová a také
studená.“ Inspiraci najdete i v publikacích
Art Now nebo Vitamin P.

3. krok
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Být kreativní znamená milovat život.
OSHO

PROVLÉKEJTE HO
háčkem (zvládne to i jehlice)
očko za očkem, než zmizí.

INZERCE

DENZITOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ JE RYCHLÉ
A NEBOLÍ. ASISTENTKA VÁS ZMĚŘÍ, ZVÁŽÍ
A ULOŽÍ NA SPECIÁLNÍ LEHÁTKO, JEHOŽ
SOUČÁSTÍ JE SNÍMACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ VYHODNOTÍ HUSTOTU KOSTÍ. PO VYŠETŘENÍ
PAK OBDRŽÍTE ZPRÁVU. VYZKOUŠELA HO
TAKÉ ČTENÁŘKA ZDENA T.

osteoporóza provede? Způsobuje řídnutí kostí,
které stárnutím v průběhu času ztrácejí svou pevnost a pružnost. Z těchto příčin dochází ke snazšímu vzniku zlomenin a dalších zdravotních
komplikací. Zlomeninu související s osteoporózou
utrpí za svůj život 30 až 50 procent žen. Nemoc
se však nevyhýbá ani mužům.
Samotné slovo vzniklo složením dvou latinských
slov: osteo – kost a porosis – řídnutí. Důvodem,
proč se její výskyt neustále zvyšuje, je podle
doc. MUDr. Václava Vyskočila, Ph.D., vedoucího Osteocentra Fakultní nemocnice Plzeň,
především zvyšující se věk populace, nedostatek
pravidelného pohybu, snížený příjem vápníku
a především vitaminu D.

INZERCE

Jak vyšetření probíhá

Osteoporóza je dětská nemoc s geriatrickými
následky. Tak ji deﬁnoval Národní institut artritidy
a pohybového systému a kožních nemocí
(NIAMS), sídlící ve státě Maryland v USA, a protože deﬁnice přesně popisuje příčinu nemoci,
rychle se rozšířila po celém světě. Na osteoporózu si totiž zaděláváme de facto do třiceti let, kdy
se hromadí vápník a ostatní minerály v kostech.
Pokud v tomto období nedojde k vybudování
zdravých silných kostí, je mnohem větší pravděpodobnost, že nastanou potíže ještě před
seniorským věkem.
„Osteoporóza je ale bohužel také dědičná,
a právě proto jsem se do ordinace na měření
hustoty svých kostí vydala i já. Moje babička
trpěla velmi těžkou formou této nemoci. Začalo
to nenápadně. Hrbila se a zmenšovala se nám
takřka před očima a po sedmdesátce přišly první
zlomeniny. Nejčastěji to odnesla ruka, bohužel
po nešťastném pádu to nakonec nevydržel ani
krček stehenní kosti a z této lapálie se už babička
nedostala,“ vzpomíná Alena Němečková, proč se
rozhodla stav svých kostí prozkoumat. „Babička
vyrostla na venkově, zažila lepší i horší časy,
a přestože její nemoc byla vážná, dožila se velmi
vysokého věku. Tvrdě pracovala, nikdy neposeděla a tvaroh večeřela téměř obden. Prostá
venkovská žena, která si na bolest stěžovala
málokdy a žila podle hesla: co můžeš udělat
dnes, neodkládej na zítřek.
Mám v sobě její geny a o své kosti se bojím.
Na rozdíl od ní totiž nedřu na zahradě ani
na poli jako ona celý život, ale velkou část
pracovní doby prosedím za stolem u počítače.
A tvaroh ani mléko nemůžu, protože se u mě
projevila intolerance na laktózu. Proto jsem byla
zvědavá, jak na tom moje kosti jsou.“

FOTOGRAFIE MARTIN KUBICA, MAKE-UP SYLVIE HADZIEFENDIČ/KORFF, VLASY ANDREA PAVLÍČKOVÁ/HAIR STUDIO HONZA KOŘÍNEK

POKUD DBÁTE O SVÉ ZDRAVÍ,
MŮŽETE DO SVÉHO SEZNAMU
PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK ZAŘADIT
DENZITOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ.
ODHALÍ SKUTEČNÝ STAV VAŠICH
KOSTÍ A PROZRADÍ, ZDA VÁS
NEOHROŽUJE OSTEOPORÓZA.
NEMOC, KTERÁ NEBOLÍ, ALE MŮŽE
ZPŮSOBIT VELKÉ TRÁPENÍ.
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Speciální inzertní projekty

Tematicky umístěná inzerce
Advertorial umístěný tematicky k redakčnímu článku

„Dej každému dni příležitost stát se nejkrásnějším dnem tvého života.“
MARK TWAIN
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Speciály

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“
Forest Gump
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Kontakty
Gabriela Petržilková, manažerka titulů
e-mail: gabriela.petrzilkova@vlmedia.cz,
mobil: 724 813 128
Lucie Procházková, key account manager
e-mail: lucie.prochazkova@vlmedia.cz,
mobil: 737 214 152

„Člověk, který cestuje s touhou něco se dozvědět, směřuje přes všechny
dálky hlavně k sobě samému.“ Jan Werich

