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Jak přežít dětské idoly

Moc děkuji za nové číslo Sofie.
Nejvíce mne zaujal článek Jak přežít
dětské idoly. Nevím, zda mají dnešní
děti za idoly zpěváky a herce, jako
tomu bylo za nás. Spíš si berou za
vzor hrdiny kreslených pohádek,
kteří mezi sebou jen bojují a proměňují se v roboty. Nevím, kam až
mohou dětské idoly dosáhnout, ale je
smutné, že skončila doba klasických
českých pohádek, jejich hrdinů a
bohužel i doba hrdinů našich.
Radka Zetková

Jsem single, no a co?

Díky článku Jsem single, no a co?
jsem si uvědomila, že být single není
žádná chyba. Je pravda, že když se
dostanu do našeho dámského klanu
z gymplu a kamarádky vytahují fotky
svých dětí, někdy mě přepadne touha
po rodině, po pevné mužské náruči,
která by mne konejšila každý den.
Když pak ale vidím druhou stranu

mince, kterou jsou milenky, rozvody,
boje o děti a peníze, jsem ráda, že jsem
sama. Vím, že ten pravý jednou přijde,
ale ještě na něj nejsem připravená.
Irena Dvořáková

ZAMILOVANÁ AŽ PO UŠI

Z

Vzpomínáte s nostalgií na doby, kdy vám bylo
dvacet a s nábožnou úctou jste uchovávala
usušenou růži z prvního rande? Doba milostných
psaníček a bláznivých překvapení už je možná
dávno pryč. To ale neznamená, že na svátek
zamilovaných musíte rezignovat.

áleží, za jaký konec to vezmete.
Má dobrá kamarádka Dáša se loni rozhodla popadnout příležitost za pačesy s jediným cílem:
dodat bezmála dvacetiletému vztahu opět jiskru.
Nic neponechala náhodě a vyzbrojila se na svatého Valentýna zbrusu novým černým negližé,
aby v den D a hodinu H vytasila a odjistila své
zbraně. Manžel zabrán do běžných večerních činností odehrávajících se povětšinou před televizní obrazovkou si ničeho nevšiml. Několikrát se
u něj mihla – tu, aby odnesla špinavou sklenici,
zalila kytky nebo urovnala rozházené časopisy.
Nic. S nadávkou proceděnou mezi zuby odkráčela zpět do kuchyně, kde ji jako notorickou leštikličku okamžitě upoutal nepořádek na kuchyňské

Manuál středoškoláka

V dnešní době je těžké najít vhodnou základní školu, natož pak vybrat
další vhodné vzdělávání pro své děti.
Dříve jsem upřednostňovala státní
školy, zdálo se mi, že střední soukromé školy si mohou dělat, co chtějí a
za peníze nechají školou projít kohokoliv. Poslední dobou jsem však svůj
názor změnila. Stačilo mi porovnat
znalosti našich dětí se znalostmi pár
dětí z naší obce, abych viděla, že za
peníze si opravdu můžete pořídit
vzdělání na mnohem vyšší úrovni.
Vím, že je vše hodně i o učitelích, ale
kam se poděli všichni, kteří byli dobří a dětem uměli vše vysvětlit tak, že
se už doma nemuseli učit?
Hana Vítková

NAPIŠTE NÁM A VYHRAJTE!

Napište nám i vy, co se vám v tomto čísle nejvíce líbilo, nebo co vám naopak
chybělo, a soutěžte s námi o jemný fluid s luxusním perleťovým leskem Body
Glow Fluid značky Biodroga, který zajistí vaší pokožce dokonalou hydrataci
a neodolatelný třpytivý vzhled. Více informací najdete na www.biodroga.cz

Za dopis čísla získávají paní Radmila, Irena a Hana dárkové balení voňavých čajů Lipton.

lince. Košilka nekošilka začala šůrovat. O pár
minut později se v kuchyni zjevil manžel v nevěřícím úžasu: „Co to tu nacvičuješ, Batmana?“
Poučení? Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš, a o některých chlapech to platí
zrovna tak. Máte-li plán, že letošní 14. únor strávíte jinak než ostatní dny, raději na to předem
nenápadně upozorněte. Nemáte-li zatím žádný
valentýnský plán, inspirujte se našimi tipy.

Sladký elixír lásky

Toužíte-li nabourat všednodenní stereotyp, vypravte se do romantického zámku Mcely. Vířivka pod hvězdami, sauna, procházky anglickým
parkem a především rituál Mcelský elixír lásky

v celodřevěném Medovém altánu završí dokonalé souznění. Balíček zahrnuje dvě noci ve vybraném pokoji se snídaní a celotělový rituál spojený
se společnou koupelí v dřevěné kádi nebo parní
lázní, vyhlazujícím peelingem, výživnou relaxační masáží, celotělovým zábalem a ošetřením obličeje. Nechte se hýčkat regeneračními produkty
Mcely Bouquet s bylinnými výtažky, které pleť
dokonale vyčistí, vyživí a zjemní.
Cena: 8160 Kč na osobu za dvoulůžkový pokoj, www.chateaumcely.cz.

Výlet do Středomoří

Proč by dovolená a s ní spojené zážitky měla
trvat jen týden či dva? Stačí vyrazit do Šárec-

Krása

kého údolí v Praze a v restauraci Chorvatský
mlýn si opět užít středomořskou atmosféru.
Pravda, moře vám zde nenabídnou, zato na vás
čekají zcela čerstvé lahůdky přímo z jeho vod
a břehů. Téměř všechny suroviny se dováží
čerstvé z Chorvatska. Ze stálé nabídky si tak
pochutnáte na výborných rybách, jako je mořský ďas, sv. Petr čili kovač, pražma královská,
mořský vlk, kambala, losos, ropušnice jaderská
(škarpina) či mořský jazyk. Pro milovníky mořských plodů mají ústřice, slávky, mušle sv. Jakuba, krevety, kalamáry a také chobotnice či humry. A nemůžeme opomenout vyhlášené lahůdky
a speciality, jako je dalmatský pršut, slavonský
kulen (lahodná mírně pikantní speciální uzeni-

Koktejl
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Legenda filmové hudb

Ennio Morricone se vrací. Ve čtvrte
12. února se opět představí v O2 Arén

LINDA RYBOVÁ
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Depeche Mode, Madonna, U2, Johnny Depp, Brad Pitt,
Tom Cruise… Jaké byly naše idoly, které ovlivňovaly
vzhled našeho pokojíčku, oblékání a rovněž nás samotné
během puberty? A jak snášíme idoly našich potomků?

ilmy, knihy, muzika a cestování. Dokonalá studnice idolů mých pubertálních let. Obdivovala jsem francouzské herečky a prahla po
italských hercích. „Vinou“ Heleny Vondráčkové
a Jirky Korna mě chytil step a to do té míry, že jsem
zkoušela taneční kreace i u mytí nádobí. Odneslo to
několik talířů, sklenic a možná bychom nadále jed-
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Povzneste sv. Valentýna

Člověk je vybaven pěti smysly – zrakem, čichem,
sluchem, hmatem a chutí. Šestým smyslem bývá
nazýváno mimosmyslové vnímání, chcete-li intuice.
Právě ženy bývají vůči intuici citlivější.
„Kdysi jsem se ucházela o místo u jedné reklamní agentury,“ vypráví copywriterka Alice.
„Šla jsem tam na doporučení svého dobrého známého, takže jsem nepředpokládala jakékoli problémy. Jenže hned ve dveřích mě přepadl divný
svíravý pocit kolem žaludku. Všichni se na mě
sice usmívali, jenže já měla spíš pocit strojené
masky. Ředitelka náš pohovor brala jako hotovou
věc, což se mi vůbec nelíbilo, protože jsem si chtěla vše ještě jednou dobře rozmyslet. Manžel mě

Foto: LOréal

logiku a dát na intuici?

K pochopení intuice je třeba oprostit se od rozumové části, protože intuice coby schopnost
vnímání a předvídání situací pracuje na jakémsi
duchovním základě. Ve chvíli, kdy stojíte před důležitým rozhodnutím, začne pracovat vaše podvědomí, které dává dohromady různé zážitky, zkušenosti, pozitivní i negativní události a spoustu
dalších „informací“, které mu pomohou zorientovat

Šestý smysl

á, foto: Adam
Holý
Text: Anna Martinková, foto: Adam Holý
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O čem je řeč?

PADESÁ
ODSTÍN T
LÁSKY Ů

se v aktuálním problému. Vy celou tuto činnost nijak neovlivňujete, děje se jaksi mimo vaše vnímání. To vám ale vlastně může být jedno, protože vám
jde přece hlavně o výsledek.

Text: Anna Martinkov

instantní štěstí
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a co?
po

POŘÁD SPOLU

Společná ložnice i kancelář nedělají
dobrotu. Pro vztah je to dokonce
mnohem
větší zkouška než to, že váš druh
je člen
speciálních jednotek v Afghánistánu.

většiny nápadů, vynálezů či
zajímavých řešení, které dobyly svět, stál momentální nápad, jakési vnuknutí, chcete-li. Své
by o tom mohli vyprávět umělci, kteří našli svou
inspiraci v nočním snu, na dně šálku kávy nebo
při pohledu do zahrady. Najednou tam byla.
A oni podvědomě cítili, že to je přesně ono, že teď
to konečně vyjde, a taky vyšlo. Zní vám to příliš
pohádkově? Ale vůbec ne. To si totiž jenom rozum
vzal dovolenou a nechal za sebe pracovat intuici.

Text: Běla Gabrielová

ŠKÁDLENÍ
endorfinů
Najděte své

svobodu
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a proč je tak milují?
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Jak přežít
DĚTSKÉ
IDOLY
Koho děti kopírují

Jsou situace, na které se
cítíme krátké – logika
selhává a rozum
stagnuje. Jak dál?
Vsaďte na svou intuici…

