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Jak používat tento notýsek?
Hlavně s radostí! Připravili jsme pro vás třicet a jednu
inspiraci, jak si udělat den krásnější. Jak se dostat ze splínu.
Jak se věnovat sobě a pěstovat tak sebelásku. Je na vás, jestli se
necháte našimi tipy vést denně, nebo se budete inspirovat třeba
jen jednou týdně. Prostě žádný stres a tlak, toho teď máme dost.
Tento notýsek je váš prostor na zaznamenání toho, co nového
jste vyzkoušeli, jakou zábavnou aktivitu jste zařadili do života.
A nebo co vám vykouzlilo úsměv na tváři. Když se totiž člověk
budování radosti ze života věnuje cíleně, má jí pořád víc a víc.
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Vaše redakce Vlasty
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1

Dneska...
upeču chleba

Pečení chleba nemusí být alchymie. Stačí špetka
trpělivosti a pár deka vášně pro věc a dopracujete
se ke svému majstrštyku. Křupnutí kůrky a vůně
čerstvého chleba za to rozhodně stojí. Zkuste to
od nejjednoduššího nehněteného až po svatý grál mezi
chleby, domácí kváskový. Ať kyne!
Inspirujte se na webu Vlasta.cz, iGurmet.cz nebo pecempecen.cz

moje poznámky:
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Dneska...

si 10 minut zacvičím
Dřív se tradovalo, že cvičit méně než hodinu je
k ničemu. Dnes víme, že každá minuta se počítá. A že
je lepší najít si každý den deset minut než se jednou
za týden zničit při hodinové snaze všechno dohnat.
Zvlášť když těch deset minut věnujete svým zádům.

2

Inspirujte se na videoportálu kondice.cz, kde najdete
cvičení na záda, ale také třeba krátké lekce jógy. A pokud jste
se opravdu dlouho nehýbali, doporučujeme zabrousit do rubriky
Cvičení pro každého.

moje poznámky:
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3

Dneska...

začnu hrát na hudební
nástroj. Jakýkoliv.
Nikdy není pozdě. Hudba totiž pro váš mozek znamená to
stejné, co pravidelné cvičení a sport pro vaše tělo.
A navíc je to zábava. Takže konec výmluvám, že nemáte
hudební sluch, kus muzikanta je v každém z nás. Nemusíte
chodit do lidušky, stačí si najít ten správný online kurz.
Inspirujte se Kytarovou školou Honzy Homoly na Kytary.cz nebo
videokurzy na YouTube.

moje poznámky:
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Dneska...

si něco upletu
Ruční práce zažívají ohromný boom. Nejen že si vyrobíte
originální módní kousky nebo dekorace do domácnosti,
ale uděláte i něco pro své zdraví. takové Pletení je
balzám na duši a výborný relax. Snižuje se při něm tepová
frekvence i krevní tlak, pomáhá předcházet úzkostem
a depresím, oddaluje demenci. A přitom stačí tak málo.
Pár klubíček vlny, jehlice, háček a… hladce a obrace.

4

Inspirujte se na webu vlasta.cz, videonávody na kreativ.cz nebo YouTube.

moje poznámky:
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5

Dneska...

si dám digitální detox
Co se zkusit plánovaně vyhnout sociálním sítím?
A rovnou k tomu přihoďte televizi. Doporučujeme začít
v sobotu a postupně čas, kdy jste „vypnutí“, rozšiřovat.
I kdybyste zůstali u odpojených víkendů, je jisté, že si
vaše hlava odpočine.
Inspirujte se třeba knihou od Michaely Dombrovské „Informační
detox v digitálním světě“. V současné době, kdy se úplně odpojit
nejde, vám pomůže najít rovnováhu.

moje poznámky:
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Dneska...

si zapíšu, co mi
udělalo radost

6

Míváte občas pocit, že se někam vytratila radost ze
života? Možná už ji jen v každodennosti nevnímáte.
Zkuste si každý den zapsat, co vás potěšilo. Usměvavá
prodavačka, vítězství ve Scrabble nebo obyčejná vůně
ranní kávy. Vaše dny budou hned veselejší.
Inspirujte se na webu Vlasta.cz nebo na eshop.kreativ.cz

moje poznámky:
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7

Dneska...

se začnu otužovat
Otužování je teď IN. Aby také ne, má totiž skvělý vliv
na posílení imunitního systému i psychické odolnosti.
Stát se opravdovým otužilcem je dlouhodobý proces,
rozhodně se hned nevrhejte do ledové řeky. Začněte studenou
vodou v umyvadle a postupně přidávejte střídavě teplou
a chladnější sprchu. Důležitá je pravidelnost a vytrvalost.
Uvidíte, že po čase si na vás rýma s chřipkou nepřijdou.
Inspirujte se na webu Vlasta.cz

moje poznámky:
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Dneska...

uvařím svá
tři nejoblíbenější jídla

8

Už nevíte, co každý den vařit a z dříve tak oblíbené
činnosti se stala ubíjející rutina? Zkuste jednou nemyslet
na to, čím a na co nejdéle nasytit hladové krky kolem vás,
a uvařte podle sebe. Svá nejoblíbenější jídla z dětství nebo
ta, co jste si rádi objednávali v restauraci. Naservírujte je
rodině klidně i s vlastnoručně napsaným menu.
Inspirujte se na webu iGurmet.cz

moje poznámky:
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9

Dneska...

se začnu učit cizí jazyk
Nejlepší metodou učení se cizího jazyka je zapálený
samouk plus soukromý učitel. Zapomeňte na biﬂování
neužitečných slovíček jako ve škole. Používejte aplikace,
poslouchejte nebo čtěte knihy, dívejte se na svůj oblíbený
seriál v originále s titulky, občas pokecejte s lektorem online nebo u kafe, a hlavně – nevzdávejte to! Uvidíte, že se
vám za chvíli budou zdát cizojazyčné sny i bez titulků.
Inspirujte se na webu Vlasta.cz nebo lekcemi na duolingo.com

moje poznámky:
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Dneska...

si začnu psát deník

10

Psát si deník je nejlevnější a nejdostupnější cesta, jak se
dostat k sobě, říká Martina Nosková, která učí lidi psát
si deníky. Vy můžete začít třeba dnes, stačí jen obyčejný
sešit, tužka nebo propiska a klid. Začněte tím, jak se právě
cítíte, jak je venku... Netlačte na sebe ani na pilu, to
hlavní je upřímnost, nikoli krasopis nebo umělecký styl.
Inspirujte se užitečným blogem Martiny Noskové věnovaným psaní
deníku, pisudenik.blogspot.com

moje poznámky:
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Dneska...

vytřídím šatník.
Nekompromisně.
Do svých oblíbených šatů zhubnu. Pryč s nostalgií
i tričky s Mickey Mousem. Co jste několik let neměli
na sobě, už nejspíš nikdy neobléknete. Zachovalé kousky
prodejte, věnujte kamarádkám a kamarádům nebo dejte
na charitu. Zbytek bez lítosti odložte do kontejneru
na textil. Uděláte tím radost sobě i druhým.
Inspirujte se na webu Vlasta.cz, vinted.cz nebo armadaspasy.cz

moje poznámky:
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Dneska...

udělám si lázně doma
Tahle chvíle bude jen vaše, svět venku počká. Zapalte
svíčky nebo aromalampu, pusťte si příjemnou hudbu,
ponořte se do voňavé koupele a relaxujte. Dopřejte
si pleťovou masku, zábal rukou či vlasů a vyjděte
z koupelny jako znovuzrození. Na pár dnů vám to
určitě vydrží.

12

Inspirujte se na webu Vlasta.cz nebo kosmetikou Manufaktura.cz

moje poznámky:
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Dneska...

ujdu aspoň 5000 kroků
Chůze je pro člověka tím nejpřirozenějším pohybem.
A také nejzdravějším. Je prevencí mnoha zdravotních
obtíží a pomáhá k psychické pohodě. Tak neseďte doma
a choďte každý den pěšky, kudy a kam to jen jde. Do práce,
na další zastávku, do vzdálenějšího obchodu nebo s dětmi
na procházku. Vyčistíte si hlavu, utřídíte myšlenky, shodíte
pár kil, budete se víc smát a spát jako mimino.
Inspirujte se na webu Vlasta.cz

moje poznámky:
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Dneska...

budu zpívat
a naučím se písničku

14

Lidský hlas je nejúžasnější hudební nástroj a zpěv je
stejně přirozený jako samo dýchání. Má terapeutické
účinky, donutí vás pořádně dýchat. Zpěv dodává odvahu,
zažene smutek a probudí city. Takže se nebojte, uvolněte
se, zapojte bránici a beze studu zpívejte z plna hrdla.
videokurzy zpěvu najdete na YouTube, texty skoro všech oblíbených
písniček zase na www.karaoketexty.cz

moje poznámky:
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Dneska...

udělám dobrý skutek
Věděli to staří Indové, kteří aspekt dobrých skutků
zapracovali do ﬁlozoﬁe, a v hloubi duše to víme
všichni: když něco uděláme nezištně pro druhé, jsme
hned o něco šťastnější. Nemusí se jednat o ﬁnanční
dary. Stačí vytřídit oblečení a odnést na charitu,
pomoci staré paní přes přechod, hodit dětem na hřiště
zakopnutý míč... Nejmíň stojí úsměv.
Inspirujte se, jak pomoci, na webu Znesnaze21.cz nebo donio.cz

moje poznámky:
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Dneska...

začnu odpočívat

16

Odpočívat znamená vypnout. Televizi, telefon, počítač,
hlavu. Představte si, že se dokonce pořádají kurzy, jak se
naučit relaxovat! Vy to zkuste bez nich. Prostě si jednou
denně dejte nohy nahoru a jenom dýchejte, případně
myslete na příjemné věci. Brzy zjistíte, že díky odpočinku
budete mnohem spokojenější a zřejmě i výkonnější.
Inspirujte se na videoportálu Kondice.cz, kde najdete meditační
cvičení, která vás naučí vypínat mozek a soustředit se jen na sebe.

moje poznámky:
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Dneska...

něco nakreslím
Obdivujete plátna starých mistrů a sami se zmůžete
leda tak na kytičku? Odhoďte zábrany a přestaňte se bát
neúspěchu. Malování a kreslení nevyžadují talent, ale
trpělivost, trénink, touhu se učit a věnovat tomu čas.
Nejdůležitější je začít. Pořiďte si skicák, tužky, barvy,
uvolněte svou mysl i ruku a kreslete vše, co uvidíte.
Inspirujte se na webu pinterest.com nebo knihou „Každý může
malovat“ od Barbera Barringtona.

moje poznámky:
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Dneska...

začnu pravidelně číst
Kupí se vám doma knihy a vy je ne a ne přečíst?
Zastavte se, vypněte televizi, odložte mobil a ponořte
se do jedné z nich. Díky pravidelnému čtení se lépe
soustředíte, zlepší se vám analytické myšlení i paměť,
rozšíříte svou slovní zásobu a své znalosti. Vyhraďte
si ze začátku třeba jen 15 minut nebo si čtěte před
spaním. Uvidíte, kolik nových příběhů zažijete.

18

Inspirujte se knižním speciálem časopisu Vlasta nebo na iliteratura.cz

moje poznámky:
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Dneska...

vyrobím svíčku
Milujete romantiku svíček a máte chuť tvořit? Spojte
to dohromady a vyrobte si vonné svíčky doma. Nakupte
ideálně přírodní sójový vosk, knoty, připravte si
kolíčky, sušené bylinky, koření a vonné oleje podle
nálady a udělejte si místo v kuchyni. Hodit se budou
staré nádoby na svíčky nebo staré hrníčky, které je
vám líto vyhodit.
Inspirujte se třeba na webu sonnentor.com

moje poznámky:
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Dneska...
si zatančím

20

Nejste zrovna sportovec roku a toužíte se hýbat? Tancujte.
Kdekoliv a bez ohledu na věk a postavení. Spojení pohybu
s hudbou zapojí váš mozek, vy přijdete na jiné myšlenky,
dáte průchod emocím, vytančíte stres a starosti. Tanec
pozitivně působí na krevní oběh a snižuje cholesterol
v krvi. Zároveň zpevníte střed těla, zkoordinujete pohyby,
zbavíte se pár kil a zažijete nepopsatelný pocit štěstí.
Inspirujte se videokurzy na YouTube

moje poznámky:
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Dneska...

si koupím něco na sebe
není to marnivost. Ani teď, kdy nejčastěji nosíte
pohodlné tepláky, protože vás nikdo nevidí a doma
je to fuk. Neodhazujte své ženství, ani když jdete ven
s odpadky. Hezké oblečení, byť třeba jen tričko a džíny
nebo košilové šaty, zvedá sebevědomí. Ženou domácí
nebudete na věky! A nakupovat online je hračka.
zkuste aplikaci vinted – internetovou burzu s doplňky, botami
a spoustou oblečení z druhé ruky.

moje poznámky:
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Dneska...

začnu jezdit na kole

22

Zapomeňte na vyčerpávající okruhy o desítkách
kilometrů. Projeďte se po okolí nebo si na kole dojeďte
na trh. Zkuste také někdy nechat auto doma a vyrazte
na kole do práce. Možná se budete divit, jak rychle
tam dojedete. Je dokázáno, že už 15 minut jízdy vám
spolehlivě vyplaví dopamin do mozku. V lepší kondici tak
bude nejen vaše tělo, ale i hlava!
Inspirujte se na webu dopracenakole.cz

moje poznámky:
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Dneska...

upeču dort jako
z cukrárny
Ingredienci, která povyšuje domácí dort nad sebevětší
skvost z cukrárny, v žádném receptu nenajdete.
Je to láska. Můžete si být jistí, že když pro někoho
vlastnoručně upečete dort, dotyčný či dotyčná tu lásku
ucítí. Na patře, v břiše, nejvíc v srdci. Copak vy jste
nemilovali narozeninové dorty od maminky či babičky?
Inspirujte se recepty od Josefa Maršálka nebo na igurmet.cz

moje poznámky:
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Dneska...

začnu skládat origami

24

Papír je úžasný materiál a origami, staré japonské
umění skládání papíru, je toho důkazem. Z origami
skládaček vytvoříte krásné závěsné dekorace do bytu
nebo originální ozdoby na vánoční stromeček.
A na takovém kolotoči nebo v malé zoo v dětském
pokojíku budou zvířátka jako živá. Potřebujete jen
papír, nůžky a trpělivost.
Inspirujte se videonávody na webu kreativ.cz

moje poznámky:
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Dneska...

si napíšu seznam věcí,
které bych chtěl/a zažít
My lidé milujeme vytváření seznamů. Uklidňuje to
a motivuje. Na nákupní seznam dnes zapomeňte a pojďte
sepsat všechna svá ulítlá přání. Variantou pro realisty
může být seznam zemí nebo měst, které chcete navštívit,
jakmile to bude možné. Nebo už ho dávno máte?
Inspirujte se na eshop.kreativ.cz, kde mimo jiné najdete sešit
na zapisování snů a přání.

moje poznámky:
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Dneska...
začnu běhat

26

Potřebujete jen tři věci. Kvalitní sportovní oblečení (ženy
sportovní podprsenku), pevné boty a rozhodnutí, že „dnes
je TEN den“. Oběhněte blok nebo kolečko v parku a pochvalte
se za to. Když nepřepálíte a nevzdáte začátek, budete se
zlepšovat. A ve chvíli, kdy na sebe budete hrdí, že už to není
jen jedno oběhnutí bloku, kupte si opravdové běžecké boty.
Inspirujte se speciálem časopisu Kondice Moje běžecká výzva nebo
na videoportálu Kondice.cz

moje poznámky:
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Dneska...

vyrobím koláž
z rodinných fotek
Každý rok si říkáte, že vytřídíte a sestavíte fotky, aby
připomínaly společné zážitky. Koláž z rodinných fotek
v podobě obrazu na stěně udělá opakovanou radost
rodině i zvědavým návštěvám. S pomocí online
fotoslužeb buď vytvoříte celé dílo rovnou v počítači, ale
stačí i nůžky a lepidlo. Fantazii se meze nekladou.
návod, jak efektně vystavit fotky na stěně, najdete na ireceptar.cz

moje poznámky:
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Dneska...

se nalíčím a navoním,
i když nikam nejdu

28

Znáte tajemství sebevědomých žen? Oblékají si krásné
spodní prádlo, přestože ho nikdo jiný neuvidí. A podobné
je to i s líčením, upraveným účesem, nalakovanými
nehty. Občas se to vyplatí udělat jen sama pro sebe. Protože
váš nejdrsnější kritik jste přece vy sama. Takže dnes buďte
dokonalá. A zítra si užijete třeba pyžamový den!
Inspirujte se kosmetickou rubrikou v časopisu Vlasta.

moje poznámky:
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Dneska...

se naučím pozdrav
slunci
Chybí vám energie? Naordinujte si každé ráno
nejznámější jógovou sestavu. Pozdrav slunci je totiž
dokonalý pro probuzení těla i mysli. Tvoří ji několik
po sobě jdoucích ásán, které jedna na druhou plynule
navazují a jsou sestaveny tak, abyste dokonale zahřáli
a protáhli celé tělo. Fitko nepotřebujete, jde to i doma.
Inspirujte se správným provedením na videoportálu Kondice.cz

moje poznámky:
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Dneska...

zasadím rostlinu
Bylinky v truhlíku prosperují přímo zázračně, ale
vypěstovat si vlastní jahody, hrášek, rajčata, nebo
dokonce i brambory můžete na balkoně. A za celou
redakci Vlasty se přimlouváme za pokojovky. Rozjet
s kamarádkami řízkovací výměnný obchod se nám
bohatě vyplatilo. Když nemáte jiného domácího
mazlíčka, může být kamarádkou i zelená kytka.

30

Inspirujte se na webu ireceptar.cz

moje poznámky:
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Dneska...

něco ušiju a nebude
to rouška
Dřív bylo šití nutnost, dnes je zábavou a dost
návykovým koníčkem. Závěrečné ustřižení poslední
nitě vprostřed noci hraničí s extází! začátečníky
potěší obyčejný „frusáček“, krokem číslo dvě může být
originální textilní taška. S první vysněnou sukní jste
lapeni. Šití je parádní dovednost!
Inspirujte se na webu Kreativ.cz

moje poznámky:
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Velký kváskový Vlastachleba
šéfredaktorky Aleny
25 g žitného chlebového
kvásku (ideálně
od pravidelné pekařky
nebo pekaře)
520 g odstáté vody
(můžete část nahradit
podmáslím)
480 g chlebové hladké
mouky nebo klasické
hladké mouky
200 g žitné mouky
16 g soli
1 lžička drceného kmínu
nebo chlebového koření
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Ideálně navečer rozmíchejte v odvážené tekutině
kvásek. Přidejte všechnu mouku, sůl, koření
a těsto v robotu cca dvě minuty na střední stupeň
prohněťte. Mísu zakryjte fólií a nechte ji stát
na kuchyňské lince přes noc. Za 12 hodin násobně
zvětší objem.
Ráno těsto přendejte na pomoučenou pracovní
desku a dvacet minut si ho nevšímejte. Mezitím si
připravte ošatku a vyložte ji bavlněnou utěrkou.
Pusťte se do stáčení bochníku. Těsto je stále
lepivé (potřete si ruce olejem), roztáhněte ho
do obdélníku a na třetiny ho přeložte, jako byste
skládali dopisní papír do obdélníkové obálky.
Nejdřív vrchní polovinu směrem dolů, potom
spodní nahoru. Nakonec obdélník zamotejte jako
roládu a máte bochník. Obalte ho ze všech stran
moukou, aby se nepřilepil na utěrku a vložte
do ošatky a uložte do igelitové tašky, ve které ho
nechte v pokojové teplotě tři hodiny kynout.
Rozpalte troubu na 250 stupňů a vložte do ní
plech. Z ošatky vyklopte bochník na plech,
do trouby stříkněte rozprašovačem vodu, aby se
zapařila. Pečte deset minut na 250 stupňů, poté
snižte na 230 a pečte dalších cca 40 minut. A je to!
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