Milé čtenářky, milí čtenáři,
doufám, že se situaci, která nám před rokem vstoupila do životů, snažíte brát
s nadhledem a úsměvem. Přestože nevíme, kdy se vrátíme do normálu, zůstávejme
optimističtí a vzpomeňme si na nějakou hezkou věc, která se nám v poslední době
přihodila. Ať už to byla sms od kamarádky nebo třeba přání k narozeninám.

Jsem moc ráda, že vám mohu představit náš nový přírustek do rodiny LIFESTYLENEWS.CZ.
Tento speciální „listovací“ online magazín bude vycházet vždy k nějaké události. První
číslo je věnováno blížícím se oslavám DNE MATEK.

Doufám, že uvnitř naleznete spoustu inspirace a radosti

Děkuji za vaši přízeň a přeji Vám hodně zdraví,

Alex, šéfredaktorka
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POTĚŠTE SVOU MAMINKU
ANEB
16 SKVĚLÝCH TIPŮ NA DÁRKY KE DNI MATEK
Jsou tu pro nás, když si nevíme rady. Probdí s námi noci, když
jsme ještě v plenkách a myslí na nás úplně stejně, i když už jsme dávno
dospělé. Maminky jsou zkrátka v našich životech nepostradatelné. Dejte
té své najevo, jak je pro vás důležitá.

Vyberte své mamince radost v obchodě, který vede duo mámy a
dcery – v e-shopu Ornamenti. V e-shopu Ornamenti můžete vybírat
z náramků, náhrdelníků, prstýnků a náušnic – pro maminku, i pro
sebe!

Výjimečné ženy si zaslouží
výjimečné poděkování
Poppetka Electra v elektrizující modré barvě.
Vznikla z prvotřídní italské lícové usně,
zkušenýma českýma rukama. Je jedinečná,
hravá a variabilní díky třem možnostem
nošení – přes rameno, jako ledvinka nebo
jako psaníčko a k němu ladící opasek. Modrá
barva je symbolem absolutna, nekonečna nekonečné a ryzí lásky. Symbol čistoty a
důvěry. Potlačuje bolest a negativní emoce. Je
inspirující a uklidňující. Přesně taková, jako
maminky bývají…
Poppetka Electra je k dostání na e-shopu
www.patrickpoppet.cz/p/electra za 9 900 Kč.
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Pro rychlý a elegantní účes
Maminky nikdy nemají čas nazbyt a
horkovzdušná kulma na vlasy BaByliss
Paris AS82E jim ho rozhodně ušetří. Díky
motoru o příkonu 800 W usnadní
vysoušení vlasů, a v případě potřeby
vykouzlí i nádherné vlny. Pro tyto účely je
vybavena 2 nástavci, z nichž první větší o
průměru 38 mm má keramický povrch a
druhý užší s měkkými štětinami má průměr 20 mm. Vysoušení je možné přizpůsobit typu vlasů díky
nastavitelné teplotě a rychlosti ve 2 stupních. Pro finální fixaci účesu se pak hodí volba studeného vzduchu.
Doporučená maloobchodní cena BaByliss Paris
AS82E je 830,– Kč.

.

TRIOLA krajk.balcony, ohnivé
Lambrusco, 26821+panty,
1199+499 Kč

V každodenním životě se mámám často nevěnuje tolik
pozornosti, kolik by si zasloužily. S vůní s.Oliver Black
Label Eau Légère Women jí dopřejete luxus pozornosti
a špičkové péče. Tóny mandarinky a rebarbory v horní
notě vůně tvoří jedinečnou živost. Do vůně se prolínají
tóny konvalinky, jasmínu a fialek. Intenzivní pižmo a
santalové dřevo v kombinaci s orientálním jantarem
doplňují tuto voňavou kompozici. Suverénní hra s
nadčasovou elegancí. Jasné prohlášení každé skvělé
mámy!

Pamětní medaili Pro maminku od
značky Česká mincovna pořídíte za
990 Kč/ stříbrná, 9 490 Kč/ zlatá.
Více informací na
www.ceskamincovna.cz
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Oční paletka na večerní líčení
Hluboké, temné a nápadné odstíny mají symbolizovat
energii nočního života. Kombinace hnědých, šedých a
modrých odstínů je ideální pro vytvoření klasického
kouřového oka. A to by na programu vašeho večerního líčení
rozhodně nemělo chybět. Cena: 389 Kč

Někdy, když nejdou najít ta správná slova,
stačí malé gesto. Udělejte si hezký společný
den. Dělejte, co máte rádi nebo připravte
nečekaný program. K dobré náladě přispějí i
stejné vzory na velkých i malých ponožkách.
😉
Dedoles, veselé ponožky, cena od 99,00 Kč.

Potrpí si vaše maminka na kvalitní dobroty? Pak jí jistě
zachutnají italské máslové sušenky Loison v dárkové
taštičce, které lahodí chuťovým buňkám i oku. Hodí se
ke kávě i k čaji a díky balení po kusech může mít
jednu stále při sobě...
Cena: 79 Kč
Zakoupíte: v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia
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Limitovaná kolekce SWING od šperkařky
Kristýny Malované právě v těchto dnech
spatřila světlo světa. Náročná výroba
zapříčinila, že vznikla kolekce, která osloví ty
nejnáročnější. Obyčejnost ve SWINGU
nehledejte. Objednávky Kristýna Malovaná
přijímá osobně skrze své webové stránky
https://www.kristynamalovana.com.

Růžové jako jarní květy
Na jaře jsou stromy obsypané bílými a růžovými květy. Probudí se v nás
romantický duch a sklenka růžového je tím pravým, co dotáhne výjimečnou
chvilku k dokonalosti. Svěží Víno Mikulov Sommelier Club Zweigeltrebe rosé
2019 pozdní sběr ve vůni připomíná maliny či ostružiny a do slunných dnů je
jasnou volnou. K dostání na www.osobnivinoteka.cz, 139 Kč.
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RECEPTY NA OSLAVU
DNE SVÁTKU MATEK
Potěšte svou maminku domácími tartaletkami a
sektem Rotkäppchen Demi Sec.
Ovocné tartaletky
Těsto na košíčky:
500 g hladké mouky
2 vejce
250 g povoleného másla
250 g moučkového cukru
Krém:
200 ml mléka
1 vanilkový lusk
2 žloutky
70 g cukru krupice
15 g škrobu
125 g másla
ovoce (jahody, maliny, ostružiny, borůvky, atd.)
Košíčky:
Do mísy vložte mouku, máslo, vajíčka, a cukr. Vše
rukou zpracujte do tuhého těsta. Zabalte ho do
fólie a vložte na 40 minut do lednice. Po 40
minutách vytáhněte těsto z lednice a troubu
rozpalte na 160 stupňů. Formičky na tartaletky
nebo plech na muffiny vystelte těstem a vložte do
vyhřáté trouby. Pečte je cca 10 minut.
Krém:
V menším hrnci pozvolna zahřejte mléko s
podélně rozkrojeným vanilkovým luskem a
vyškrábnutými semínky.
Pak vyšlehejte žloutky s cukrem do pěny. Do ní
jemně zamíchejte škrob. Nyní do této směsi

tenkým pramenem vlijte horké mléko a
zašlehávejte ho ruční metlou. Hrnec vraťte na
plotnu a za stálého míchaní vařte obsah do
zhoustnutí.
Nyní směs nalijte do mísy a postupně do něho
zašlehávejte kousky tuhého másla. Krém
zakryjte potravinovou fólií a dejte vychladnout do
lednice.
Upečené košíčky nechte vychladnout a pak je
naplňte krémem a ozdobte ovocem.

BAILEYS CHOCOLAT LUXE
Dokonalá chuť pravé belgické čokolády a irish
creamu vykouzlí úsměv na tváři každému
milovníkovi luxusních krémových likérů. Potěšte
svou MAMINKU tímto skutečným luxusem.
Nejprve naplňte sklenici ledem, poté je přelijte
likérem Baileys Chocolat Luxe a ozdobte čerstvými
fialkami nebo pravou francouzskou makronkou.
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Vydejte se na kole k „moři“ Vysočiny a k rybníku, který se jmenuje Řeka
Pokud je vaším oblíbeným dopravním prostředkem kolo, určitě oceníte následující tip na cyklovýlet, který
zvládnou i středně zdatní cyklisté. Trasa měří zhruba 40 kilometrů, a aniž byste opustili kraj Vysočina,
dojedete až k moři!
Cyklovýlet začíná ve Žďáru nad
Sázavou, městě, které leží v srdci
Českomoravské vrchoviny a je
proslavené památkou UNESCO,
Poutním kostelem sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře,
jehož autorem je slavný Jan
Blažej Santini Aichel. Nedaleko
tohoto
architektonického
skvostu, který je prodchnutý
symbolikou, se nachází také
zámek, ve kterém nezapomeňte
navštívit
Muzeum
nové
generace.

Sahat na exponáty povoleno!
Dlouhé texty byste v muzeu
hledali marně, vše důležité se
dozvíte z audioprůvodce se
sluchátky, v nichž uslyšíte dialog
malého děvčátka z dnešní doby a
dávného mnicha z cisterciáckého
kláštera, kteří se stanou vašimi
průvodci.
Expozice
využívá
kontrastu světla a stínů, animací,
optických klamů, projekcí a
dalších moderních nástrojů jako
jsou multidotykové tabule nebo
interaktivní modely. Sahat na
exponáty je v tomto muzeu
přímo doporučeno.
Po prohlídce muzea doplňte
energii
v místní
zámecké
kavárně a šlápněte do pedálů
směrem na Pilskou nádrž.
Pojedete po trase Eurovelo 4 až
do areálu s názvem Vagón
Polnička.
Vagón je doslova
rájem pro rodiny s dětmi, ale i
pro turisty a cykloturisty. Najdete
tu celou řadu atrakcí – od
oblíbené zahradní železnice, přes
čtyřkolky, lanovku, vodní čluny
nebo zvířátka ze záchranné
stanice.
K moři můžete dojet i na kole
Až si Vagónu dosyta užijete,
vydáme se dále po cyklotrase až
k „Moři Vysočiny“ – Velkému

Dářku. Komu se lehce zasteskne
po moři, může navštívit tento
rozlehlý rybník, jež místní
nazývají mořem Vysočiny.

Rozkládá se na rozloze 206
hektarů a je opravdu mimořádný.
Má krásné písčité, ale i travnaté
pláže, nabízí příslušné služby, a
dokonce i autokemp. Jeho vodní
hladina
je
rájem
pro
příznivce windsurfingu,
yachtingu, ale i kajtingu a
kneebordu. Zapůjčit si zde loďku
či šlapadlo je tu samozřejmostí.
Kolem rybníka pak vede naučná
stezka, která vás seznámí s
jedinečným územím dářských
rašelinišť a prostřednictvím 12
panelů a 2 vyhlídkových bodů
také s živou a neživou přírodou
této části Žďárských vrchů.

Malebnými
vesničkami
krásnou krajinou

a

Po hrázi zamíříme opět po trase
Eurovelo 4 kolem loděnice přes
tzv. Padrtiny až do malebné
vesničky Radostín. Cesta vede
částečně po Naučné stezce
Dářská rašeliniště, přečíst si zde
můžete několik informačních
tabulí, které upozorňují na výskyt
vzácných druhů živočichů i
rostlin.

s kvetoucím mákem, kmínem
nebo léčivým ostropestřcem.
Z Krucemburku projedeme tzv.
Cestou partyzánské brigády
kolem rekreačních chatek a dvou
menších
rybníků
do
nedalekého Vojnova
Městce.
Pokud s trasy odbočíte na
náměstí,
určitě
vás
zaujme Němečkův
hostinec (bývalá
rychta)
z
počátku 18. století, jehož vzhled
není
připisován
nikomu
menšímu než staviteli Janu
Blažeji Santinimu Aichelovi,
kterého už dobře známe ze
Žďáru nad Sázavou.
Další zastávka: sklářská huť
Po hlavní silnici pokračujeme do
nedalekých Škrdlovic, které jsou
turistickou obcí se širokou
nabídkou restaurací i ubytování.
Pokud vás zaujalo sklářské
řemeslo, navštívit zde můžete
hotel a restauraci U Hrocha, kde
se kromě jiných atrakcí nachází i
Sklářská huť zaměřená na tzv.
glass turistiku. V sezóně je zde
otevřeno každý den.
Ze Škrdlovic pokračujeme po
vedlejší silnici značené žlutou
turistickou
značkou
na
křižovatku u Světnova a odtud
vlevo ke Stržskému rybníku,
který milují především místní
rybáři. Ze Stržanova vyjedeme na
vyhlídku, ze které budeme mít
zámecký areál a Zelenou horu
jako na dlani. Odtud podjedeme
hlavní silnici a po nové cyklotrase
pokračujeme až na Pilskou
nádrž.
Odtud je to už kousek zpět ke
žďárskému zámeckému areálu.

Z Radostína pokračujeme do
údolní vesničky Hluboká. Odtud
je to už jen pár kilometru
k rybníku
s recesistickým
názvem Řeka. A dále pokračujte
do Krucemburku, v jeho okolí
můžete obdivovat barevná pole
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