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o n  t h e  r a d a r

L O K Á L N Í  T V O R B A

T A K  C O  M !  " E K Á ,  K A R T Y ?

Kou!ka Kate"ina Rae !erpá inspiraci 
ze#sn$ a#díky tomu vznikly i#tyhle krásné 
vykládací karty. „P"ála jsem si vytvo"it 
karty, které budou k#%enám promlouvat 
a#které jim pomohou uvolnit se do 
%ivota,” vysv&tluje sama autorka. Karty 
pro %ivot koupíte na dreamreel.cz. 

S K I N C A R E

P R O  K#$ I  I %D U & I

To je po"ád cavyk$ se skincare 
tvá"e, ale chud&ra t&lo !asto 
skon!í v#roli outsidera. Je't&, %e tu 
Alicii Keys máme! Její pe!ující 
t&lov( olej Sacred z#"ady Soulcare 
=#extatická návykovka. Po#koupeli 
párkrát kápnete do dlaní, jemn& 
olej zah"ejete a#hladiv(mi pohyby 
jím rozmazlíte celé t&lo, ááách!
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M U S T  H A V E

V %T E P L E ,  A L E  S T Y L O V !

Únorové po!así si %ádá po"ádn& 
hu)atou a#h"ejivou v(zbroj. S#r$%ov(mi 
UGG ba!korami vedle rozhodn& 
ne'lápnete! Te* je noste na doma, zato 
na ja"e v#nich sm&le vyrazte i#do ulic! 

F I T N E S S

U D R $ I T E L N É  L E G Í N Y

Rozhodli jste se, %e se na plavkovou 
sezonu p"ipravíte s#p"edstihem? 
Pak#budete na cvi!ení pot"ebovat 
(hlavn&) stylov( outfit! Co t"eba 
'edivou novinku !eské zna!ky Circlle? 
Zvládne klidn& i#náro!n&j'í workout.

F O O D I E

' E K N ! T E  T O  "O K O L Á D O U

„Rozbíjím se” hrav& str!í oby!ejné !okolády 
do kapsy. Plná neobvykl(ch chutí, emocí, 
vzpomínek… M$%ete k#ní p"ikoupit i#krásné 
p"ání!ko s#citátem. Co t"eba: „Vdechnout t& 
jako první v$ni sv&ta po návratu z#pou't&.“

L O K Á L N Í  T V O R B A

N E N O S T E  T O  V %H L A V ! !

Máte hlavu plnou v'eho, co musíte vy"e'it 
a#za"ídit? Nechcete si milionem drobn(ch 
úkol$ zabírat místo v#diá"i? Zachrání vás 
!erven( To do list. +eská zna!ka Bobo 
te* nabízí tuhle 'ikovnou novinku ve t"ech 
velikostech (bobo.cz).

t! lov "  o le j,  
Keys Soulcare  

Sacred Oi l  
(cu l tbeaut y.co.uk),  

550 K#

" T E N Í

( N E ) J E N  K R Á S N É  T ! L O

Soubor esej$ americké modelky  
a#podnikatelky Emily Ratajkowski  
zhltnete jedním dechem a#budete mít 
o#!em rozjímat: O#moci, kterou dává 
v(jime!ná krása, o#dani, je% se za 
ni#platí, o#kontrole a#sebehodnot&. 



Poj! , 
    mi lá"ku, 

zalo# íme 
    s i  f i rmu!
Kdy! s"partnerem ka!d# ve$er usínáte ve stejné posteli, pro$ byste nemohli sdílet i"kancelá%? 
S"praktick#m Cosmo návodem m&!e vá' párov# byznys 'lapat jako po másle… (t)te a"u$te se!
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veta Fabe!ová m"la man#ela, se kter$m zalo#ili 
super úsp"!n$ byznys. Populární cukrá%ka ale 
jednoho dne o&v!echno p%i!la. Konec lásky v&tomto 
p%ípad" znamenal i&konec spole'ného podnikání. 

Její p%íb"h jste si mohli p%e'íst v&lednovém Cosmu, ale 
op"t se k&n"mu vracíme. T%eba proto, abyste jednoho dne 
nedopadli stejn" jako ona. Podnikat s&#ivotním partnerem 
toti# není jen tak. 

Pokud u# jste nad párov$m byznysem uva#ovali, 
promysleli jste si fakt v!e? Co za%ídit, ne# firmu zalo#íte, 

jaké smlouvy a&papíry budete ke spole'nému 
podnikání pot%ebovat, jak rozd"lit podíly, na co 
si dát pozor, co nepodcenit, jak vypadají zadní 
vrátka, kdybyste cht"li podnikání ukon'it, nebo 
jaké jsou vlastn" v$hody a&nev$hody tohoto 
typu&podnikání… Dejme tomu, #e plánujete 
prodávat domácí marmelády – a&u# #iv" vidíte, 
jak&si je celé (esko ma#e na kváskov$ chleba. 

Úpln" na za'átek si ujasn"te, zda do full time spolupráce 
v)bec chcete jít. Podstupujete toti# velké riziko, #e va!e 
láska zkrachuje d%ív, ne# zvládnete prodat první sklenici. 
Typick$m p%íslibem (ne)fungujícího byznysu m)#e 
b$t&to,&zda jeden druhého respektujete, nakolik zvládáte 
d"lat kompromisy a&%e!it #ivotní fuck&upy. „Uv"domte 
si,&jak spolu komunikujete doma. Je jeden z&vás v$razn" 
dominantní, nebo naopak submisivní? Ne'ekejte, #e 
v&práci to bude jiné. M)#ete toho ale vyu#ít. Práv" fakt, #e 
se&dob%e znáte a&víte, jak spolu mluvit, je jednou z&velk$ch 
v$hod spole'ného byznysu,“ konstatuje psycholo#ka 
Lucie Svobodová (terapieolomouc.cz). V&rámci sn"ní 
o&spole'né obchodní zna'ce si proto s&drah$m nalijte 
'istého vína. „Jste k&sob" v#dy up%ímní? Zvládáte probrat 
jakékoliv téma? (ím více v"cí si ujasníte na za'átku, tím 
mén" p%ekvapení a&konfliktních situací vás pozd"ji 
potká,“ míní odbornice. 

S %opatrnost í  dál  dojde& 
Nezapome*te ani na nezbytnou právní stránku v"ci. 
„Musíte si zvolit název spole'nosti, sídlo, p%edm"t 
podnikání a&sepsat spole'enskou smlouvu, která ur'uje, 
kdo ze spole'ník) se jak podílí na rozhodování, jaké zisky 
z&firmy 'erpá a&jaká má oprávn"ní. Z&praktického hlediska 
doporu'uji p%ed zalo#ením spole'nosti sepsat jednoduché 
prohlá!ení o&tom, co ze svého v$lu'ného majetku jste 
do&firmy vlo#ili,“ vysv"tluje advokátka Jana Ji%íková 
(ak-jirikova.cz). Z&právního hlediska se také dost li!í, zda 
jste se vzali, nebo #ijete na psí kní#ku: „Man#elé nab$vají 
ve!ker$ majetek do spole'ného jm"ní man#el), partne%i 
naopak nab$vají mzdu i&zisky ze spole'nosti ka#d$ do 
svého v$lu'ného vlastnictví. V&p%ípad" man#elství tedy 

„Podepi!  t u 
smlouvu a "pak se 
se jdeme v "lo#nic i. 

Jasn$?”
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„Zvládáte d' lat 
kompromisy a%na 

v&em se domluvíte? 
Jd'te do toho!”

i



„Te%  se podívám, 
jes t l i  u#  zap la t i l 

fak tur y… Jinak mu to 
na porad&  spo' í tám!”
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w o r k % i t

„Jedna vále"ná 
porada na za"átku 
podnikání nesta" í. 

Mluvte spolu. Po$ád!”

není t%eba tak detailn" smluvn" %e!it, kdo nabude jak$ 
zisk.“ Pokud hned nechcete d"lat velké kroky, za'n"te 
pomalu. „Stanovte si n"co jako zku!ební lh)tu. Zkuste 
podnikat pár m"síc), a&teprve kdy# budete mít oba pocit, 
#e to klape, zalo#te s.r.o. nebo si vezm"te úv"r. Klidn" se 
obra+te na právníka nebo se poptejte u&znám$ch, kte%í 
mají se spole'n$m podnikáním n"jakou zku!enost,“ 
nabádá&marketingová poradkyn" Magdalena (evelová 
(cevelova.cz). „Opatrní bud+e i&v&p%ípad", kdy o&byznysu 
sní pouze jeden z&partner) nebo se sna#í druhého p%ibrat 
do u# rozjetého podniku, kter$ nastavoval podle sebe,“ 
varuje na druhou stranu p%ed p%íli!n$m optimismem.

Na horní p%í'ce va!eho pracovního to&do listu by m"la 
stát komunikace. „Je!t" ne# se do spole'ného podnikání 
pustíte, si up%esn"te, jak si ho p%edstavujete. Chcete 
b$t&rovnocenn$mi partnery? Nebo by jednomu nevadilo, 
kdyby byl pod%ízen$m toho druhého?“ navrhuje dal!í 
body k&diskusi psycholo#ka Iva Va*ková (axony.cz). Jestli 
vám komunikace d"lá problémy, m"li byste je odbourat 
co nejd%íve – objektivní diskuse je toti# 
ve&spole'ném byznysu absolutní alfou 
a&omegou… „Kdy# oba p)jdete do dialogu 
s&cílem naslouchat druhému a&dohodnout 

se na v$sledku, kter$ bude ob"ma vyhovovat, není se 
'eho bát. Ur'it" neza'ínejte se zám"rem obhájit sv)j 
zájem za ka#dou cenu nebo s&p%esv"d'ením, #e názor 
partnera není d)le#it$. I&ten, kter$ má mén" zku!eností 
s&obchodem, m)#e mít skv"lé p%ipomínky a&post%ehy,“ 
hodnotí psycholo#ka Va*ková. Komunikaci si hlavn" 
ordinujte pravideln", jedna vále'ná porada na za'átku 
opravdu nesta'í. Va!e pot%eby a&postoje se mohou 
mnohokrát zm"nit.

Dokud nás smr t (nebo bankrot )  nerozd' l í
Uv"domte si, #e spole'né %ízení a&budování firmy není to 
samé, jako kdy# se slo#íte na novou televizi. V&podnikání 
jde o&hodn" a&vedle %e!ení provozních zále#itostí vás 
'eká&i&nep%íjemná diskuse na téma krach, nemoc a&smrt. 
„Mluvit o&takov$ch situacích je n"co jako p%edman#elská 
smlouva – pro n"koho nezbytná nutnost, pro jiného 
nep%ípustná a&urá#ející v"c. Man#elsk$m svazkem se ale 
od&podnikání li!í tím, #e v&byznysu musí jít romantika 

stranou, proto#e tou na rozdíl od 
man#elství byznys nekvete. A&jak se 
%íká, kdo je p%ipraven, není p%ekvapen,“ 
motivuje k&prolomení tabu Lucie 
Svobodová. „A' to nezní zrovna hezky, 
od za'átku myslete primárn" na to, jak 
o!et%it svá vzájemná práva pro&p%ípad, 
#e by podnikání skon'ilo,“ apeluje 

advokátka Ji%íková. Za ideální pova#uje stav, kdy oba 
partne%i mají stejn$ podíl a&d"lí si zisky ('i&p%ípadné 
dluhy) p"kn" fifty fifty. „To ale není v#dy mo#né, proto 
doporu'uji p%edem sepsat smlouvu, která bude ve!keré 
p%ípadn" vzniklé situace %e!it.“ Krizov$ plán p%edstavuje 
nejenom nezbytnou sou'ást ka#dého podnikání, ale 
také&mo#nost, jak si zachránit krk. A&na co konkrétního 
byste&se m"li jeden druhého ptát? „Co se stane, pokud 
partnerka ot"hotní? Co kdy# jeden z&nás onemocní nebo 
nedej bo#e zem%e? A&co budeme d"lat, pokud p%ijdeme 
o&peníze? Nezapome*te zvá#it i&variantu rozchodu, a+ 
u#&jako byznys partne%i, nebo jako milenci,“ doporu'uje 
psycholo#ka Va*ková. Ehm, a&jak #e takové byznys 
kopa'ky vlastn" vypadají? „Existuje n"kolik mo#ností 
ukon'ení – zru!ení a&likvidace spole'nosti a&rozd"lení 
zbylého majetku, p%evedení obchodního podílu na 
jednoho z&partner) nebo prodej firmy t%etí osob". Pokud 
se partne%i nedohodnou, rozhoduje na návrh jednoho 
z&nich soud,“ p%ibli#uje postup advokátka. Optimální 
%e!ení? Dohoda. Kdy# se o&smír'ím plánu B pobavíte d%ív, 
ne# se vydáte firmu v)bec zalo#it, mo#ná si tím u!et%íte 
budoucí drama. 

„(éfe? Teda pardon, lásko?”
Pakli#e si teprve rozd"lujete role ve firm", nevyh$bejte se 
ani klí'ové otázce: Kdo bude mít v&rozhodovacím procesu 
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P$es t$ i  dekády &)astní 
man#elé i%kolegové

Jejich firma Bobo (vyráb)jící se'ity 
a"bloky) loni oslavila 30. narozeniny. 
Helena a"Václav spolu !ijí je't) o"pár 
let déle. „Kdy! jsme se rozhodovali, 
jestli spolu podnikat, byli jsme je't) 
zamilovaní. I"tak se ale nekonala 
dokonalá souhra hned od za$átku. 
Museli jsme se spoustu v)cí nau$it 
a"posledních osm let nám spolupráce 
klape skv)le,” pochvaluje si Václav. 
„Na prvním míst) stojí tolerance, te* 
u! víme, !e je pot%eba zahodit ega 
a"hledat spole$nou %e$. Nejít na sílu 
proti tomu druhému, nesna!it se mu za 
ka!dou cenu ukázat, !e vím v'echno 
nejlíp. To zkrátka nefunguje,” hodnotí 
Helena, která v!dy dávala Václavovi 
tolik pot%ebnou zp)tnou vazbu. 
Ka!dou chybu brali jako v#zvu, jak 
b#t lep'í a"jak p%í't) ud)lat v)ci lépe. 
Aby jim to fungovalo doma i"v"práci, 
jednou za $as si na rovinu %eknou, co 
jim na druhém vadí. „Je t)!ké pravdu 
p%ijmout a"je't) t)!'í se zm)nit, ale 
jinak to prost) nejde,” shodují se. 
H E L E N A A %VÁC L AV K A BÁTOV I ,  
F I R M A B O B O @b o b o .b l o k

„Nezapomínejte 
na%párov* "as. 

A"%spolu pracujete, 
po$ád jste partne$ i, 
milenci " i  rodi"e.”
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hlavní slovo? „Pokud jste se domluvili, #e 
jeden z&vás bude vedoucí, máte vy%e!eno. 
Jestli#e ale jedete p)l na p)l, projd"te 
díl'í úkony, za které v&podnikání budete 
zodpovídat. Jeden z&partner) si m)#e 
vzít hlavní slovo v&otázce financování 
a&druh$ t%eba v&marketingu,“ p%edstavuje 
%e!ení psycholo#ka Va*ková. Klidn" si 
tuto dohodu pojist"te tím, #e si jednotlivé pravomoce 
sepí!ete. Co# advokátka Ji%íková v$slovn" doporu'uje: 
„Nezapome*te probrat, o&'em budete muset rozhodovat 
spole'n" a&kde bude sta'it rozhodnutí jednoho z&vás, 
to&se&t$ká primárn" fungování uvnit% firmy. Navenek je 
t%eba u# ve spole'enské smlouv" ur'it, zda za spole'nost 
jednají oba partne%i nebo jeden z&nich, p%ípadn" v&jak$ch 
situacích. Tato informace se pak uvádí v&obchodním 
rejst%íku.“ I&v&tomto p%ípad" se m)#ete inspirovat doma 
a&na základ" sou#ití pak odhadnout, jak asi bude vypadat 
rozlo#ení sil v&práci… „Jak %e!íte spole'ná témata, 

nap%íklad v$chovu d"tí, volbu dodavatele energií, 
malbu&v&ob$vacím pokoji 'i v$b"r letní dovolené?“ ptá 
se&psycholo#ka Svobodová. Pokud vám doma funguje 
souhra na jedni'ku, nejspí! vám po!lape i&v&obchodním 
prost%edí. V&opa'ném p%ípad" se vra+te o&krok zpátky 
a&zapracujte na komunikaci. „Pro zachování klidu v#dy 
doporu'uji, aby m"li partne%i stejné pozice = aby oba byli 
jednatelé a&spole'níci firmy se stejn$mi podíly. M)#ete 
se&ale dohodnout, #e v&jednoduch$ch zále#itostech bude 
rozhodovat pouze jeden a&o&velk$ch v"cech, t%eba nad 
sto&tisíc korun, oba dohromady. Potom se nestane, #e 
by&jeden z&vás jednal za partnerov$mi zády,“ popisuje 
chytrou „pojistku“ advokátka.

„Je# í& i,  t y js i  tak sexy! U#  js i  poslal  t en e-mai l?”
Abyste se z&práce po chvíli nezbláznili, m"li byste si 
o!éfovat i&work - life balance. Ke spokojenosti obou, 
samoz%ejm". „Zejména ze za'átku mají partne%i v"t!í 
tendenci o&byznysu mluvit neustále a&%e!it ho v&práci, 
doma i&na dovolené. Tohle nad!ení v"t!inou postupn" 
opadne – pro klid v&rodin" byste si ale m"li na rovinu 
p%iznat, #e u# jste pracovním tématem p%esycení 
a&pot%ebujete mluvit také&o&n"'em jiném,“ vzkazuje 
psycholo#ka Iva Va*ková. Pravidla hry op"t zkuste 
na+uknout hned p%i rozjezdu. Navrhn"te, kdy, kde a&jak 
dlouho se budete práci v"novat. „Klidn" zave,te zóny, 
kde o&podnikání v)bec mluvit nebudete. Co# pak m)#e 
fungovat i&beze slov: Sedím-li na terase, odpo'ívám,“ 
radí&Va*ková. Minimáln" v&lo#nici by va!e Marmelády, 
s.r.o., mohly b$t tabu (tedy, pokud neplánujete no'ní 
ochutnávku, mrk, mrk). A&co obrácen$ sm"r – tahání 
párov$ch rozep%í do práce? „Tady platí jednoduché 

pravidlo: Ne%e!it osobní&problémy p%ed 
zam"stnanci a&neshazovat p%ed nimi 
partnera. Zní to jako samoz%ejmost, 
ale&je pot%eba se na obdobnou situaci 
p%ipravit. Vsa,te se, #e 'as od 'asu 
p%ijde,“ tvrdí psycholo#ka Svobodová. 

Pravide lné rande v %kuchy+ce
Dal!í kámen úrazu? Boj o&moc 
a&poru!ování nastaven$ch pravidel. 

„Je&úpln" normální, kdy# zjistíte, #e se va!e p%edstavy 
o&spole'ném byznysu za'aly li!it nebo #e se roze!ly 
úpln". Pak ale za'n"te otev%en" komunikovat. Zkusíte 
najít kompromis, nebo se vydáte ka#d$ svou cestou? 
Pokud se vzájemn" respektujete, ur'it" se domluvíte,“ 
v"%í Va*ková. „Bu,te rozumní a&zodpov"dní. Ned"lejte 
unáhlená rozhodnutí, která by vás zbyte'n" dostala 
do&problém), a&mluvte spolu o&v!em, hlavn" o&va!ich 
obavách. Bu,te t$m, i&kdy# spolu zrovna nesouhlasíte,“ 
navazuje radou Svobodová. Abyste vyhrocen$m situacím 
p%ede!li, 'eká vás spousta práce. Nezapomínejte, #e 
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P O D C A S T  P R O 
P O D N I K A T E L E

V"$em se rodinn# byznys li'í 
od individuálního? Co kdy! 
d)ti nepracují stejn) piln) 
jako ostatní? O"úskalích 

rodinn#ch firem se dozvíte 
víc v"podcastu Asociace 

mal#ch podnikatel&. 

C O  J E  D O M A ,  T O  S E  P O , Í T Á 
P%esn# návod, jak vést rodinnou f irmu, vám nikdo nedá. Ale existuje spousta zdroj&, kde se m&!ete inspirovat!

w o r k % i t

„Spole"né podnikání 
vás nau" í  $e&it  nejen 
pracovní konflikty, 

ale%i%t y osobní.”

„Dor t  rozkrojíme 
spo lu,  a le  

kanc l  máme  
ka#d$  sv( j.”

v&osobním #ivot" jste po%ád partne%i, milenci 'i rodi'e. 
„I&b"hem práce si najd"te 'as pro sebe, dejte si kafe 
v&kuchy*ce, sm"jte se spolu. Stále pe'ujte o&to, aby vás 
práce bavila a&uspokojovala, a&pokud p%estane, %e!te 
to&d%ív, ne# frustrace ovlivní i&vá! partnersk$ vztah… 
Kdy#&v&podnikání jeden z&vás ztratí smysl, nemusí to 
automaticky znamenat konec vztahu,“ uklid*uje 
psycholo#ka Svobodová. 

Nep%íjemnosti m)#ou nastat i&v&p%ípad", kdy v!echna 
v$!e zmín"ná doporu'ení dodr#íte. T%eba si v!imnete, #e 
vá! par+ák zleniv"l a&u# neodvádí tak dobrou práci jako 
d%ív. „Pokud sv)j pocit za'nete %e!it citliv" a&v'as, nemusí 
to partner vnímat jako kritiku. (ím déle budete 'ekat, tím 
více stoupá riziko, #e budete jednat pod návalem emocí,“ 
upozor*uje Va*ková. „Pokud máte zábrany téma otev%ít, 
doporu'ila bych v!e nap%ed probrat s&n"k$m nezávisl$m, 
nap%íklad s&podnikatelsk$m poradcem nebo kou'em. 
Mo#ná je to opravdu jenom pocit. 
Nebo se za tím ukr$vá n"co jiného, 
nap%íklad dlouhodobá frustrace 
'i&nespokojenost, kterou dává 
smysl&%e!it nap%ed u&sebe,“ zve do 
hloubky poradkyn" (evelová. Chcete 
si u!et%it zbyte'né trápení? Domluvte 
se p%edem, jak si budete kritické 
p%ipomínky sd"lovat. Psycholo#ka Va*ková chválí t%eba 
metodu 360stup*ové zp"tné vazby: „Jde o&anonymní 
dotazník, kter$ zahrnuje hodnocení koleg), nad%ízen$ch 
a&pod%ízen$ch, ale i&sebe sama… Takto vám ostatní 
pomohou posoudit, zda t%eba pocit, #e partner pracuje 
málo, nem)#e b$t zkreslen$.“ 

Spole'né podnikání se dá s&trochou nadsázky pojmout 
jako seberozvojová !kola pro páry. „U'í vás tomu, jak 
si&zorganizovat rovnováhu mezi pracovním a&osobním 
#ivotem, a také více motivuje ke komunikaci o&mnohdy 

nep%íjemn$ch tématech. Kup%íkladu 
o&financích,“ tlumo'í v$hody psycholo#ka 

Va*ková. A&na!la by se i&dal!í pozitiva. „Kdy# vás bude 
roz'ilovat, #e u# m"síc 'ekáte, a# partner p%ivrtá poli'ku, 
m)#e vám pomoci, pokud uvidíte, jak bravurn" doká#e 
vy%e!it konflikt mezi zam"stnanci nebo vykomunikovat 
dobr$ byznys… Takové momenty by se k&va!im o'ím 
nedostaly, kdybyste pracovali ka#d$ jinde,“ uzavírá 
Svobodová. A&my dodáme jediné: A+ s&drah$m polo#íte 
základy super rodinné firmy, která vydr#í po generace, 
nebo po zralé úvaze nakonec z)stanete jen u&podnikání 
romantick$ch v$let), u#ijte si to. Naplno!

I N V E S T I , N Í  P O D C A S T
Cesta rentiéra vám 

v"jedné"epizod) nastíní 
téma"Rodinná ústava 

pro"podnikatelské rodiny. 
Dozvíte se, pro$ by vás 
m)la"zajímat a"jak vám 

m&!e"uleh$it !ivot – nejen 
pracovní, ale i ten osobní.

R A D I K Á L N Í 
O T E V - E N O S T

Chcete se stát spravedliv#m 
'éfem? Tato chytrá kniha vám 
poradí, jak koleg&m sd)lovat 

kritiku, ale"sou$asn) je 
nena'tvat, nebo jak b#t 

siln#m lídrem, a"p%itom se 
neprom)nit v"nelidu.

S E R I Á L  R O D I N N . 
B Y Z N Y S

Francie se chystá legalizovat 
trávu, a"tak neúsp)'n# 
podnikatel rychle m)ní 

rodinné %eznictví na 
marihuanovou kavárnu… 

Komediální seriál vás vtipn) 
uvede do problematiky. 
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Shakira
„Tvrdohlavá jsem odjak!iva, 
tak"pro# s"tím p$estávat?“

Potká se kovboj, 
korek a"py!amo… 

A!ten o!letních 
trendech znáte? 

Glow wanted!
Lekce exfoliace 

i!pro za"áte"níky

Bez 
bokovky 
do vztahu 
nejdu!
D#vody na str. 118
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Terapie 
barvou.

Kam, kdy
a!v!"em

READY,
SET,
GO.
AK%NÍ
LÉTO 2022 
STARTUJE,
NENECHTE
SI HO ULET&T!
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DESTINACE: 
!ÍM

Trojitá dávka inspirace 
po italsku

„Do !íma jsem se 
vydal kv"li dv#ma 
artov$m rovinám: 
um#ní 20. století 
a%um#ní dobrého 
jídla. Obojí jsem si 
splnil na jedni&ku. 
A%vy m"'ete také! 
Nejprve v%Galleria 

Nazionale 
d’Arte%Moderna 

e%Contemporanea, 
kde najdete p(ímo 
magickou sbírku 

um#ní 19. a%20. století. 
Nechybí díla od 

Warhola, Duchampa 
ani mého oblíbence 

Caldera. A' vám 
z%v$stavy vyhládne, 
neotálejte a%vydejte 

se na degusta&ní 
ob#d &i ve&e(i do 

Bistrot64. Moderní, 
zábavné a%smyslné 
jídlo, které si na nic 
nehraje a%chutná 

bo'sky. A%pak? 
Do%Maxxi! Galerie 
sou&asného um#ní 
navr'ená Zahou 

Hadid.“

Kultura v!Benátkách
Po pizze a!proseccu zajd"te na v#stavu

Nádherná Fondation Louis Vuitton byla letos za!azena jako 
doprovodn" program benátského festivalu Biennale. Ujít si nenechte 
novou inscenaci Apollo, Apollo n#mecké um#lkyn# Katheriny 
Grosse. V"stava vznikla v$rámci programu Ho%s-les-mu%s Fondation 
Louis Vuitton, která si tím dává závazek po!ádat &ast#ji mezinárodní 
projekty a$zp!ístupnit je 'i%'í ve!ejnosti. Tak této p!íle(itosti vyu(ijte! 
)as máte do 27. listopadu.

ON THE RADAR

INZERCE

V!retro nálad"
Kompletní papírová v#bava

Bestsellerem &eské rodinné fi rmy 
Bobo je u( sedm let edice Retro. 
A$my se v*bec nedivíme! Obsahuje 
toti( víc ne( 40 produkt* vyroben"ch 
z$kvalitního papíru – od$skicák* 
p!es 'kolní se'ity a( po zápisníky 
a$mini not"sky. Vybírat m*(ete ze 
&ty! barev: vínová, baby blue, zelená 
nebo klasická &erná. Edice p!itom 
vznikla úplnou náhodou, kdy( 
ve$fabrice pot!ebovali zu(itkovat 
p!ebyte&n" materiál. Tomu !íkáme 
úsp#'n" upcycling!

JAN !ERN",
@jancerny_

Kdy' se zrovna 
nev#nuje navrhování 
autorské módy, d#lí 

se s%Cosmopolitanem 
o%své aktuální múzy, 
post(ehy a%zá'itky.

V!opojení
Oh, my goddess!

Pozor na osln#ní, nejzá!iv#j'í 
v*n# v$galaxii práv# p!istála 

do$pozemské reality. Olympea 
Solar od Paco Rabanne, 
sladká,$ale ne moc a$ne 
protivn#, smyslná, juicy. 

Plus má jednu supe%schopnost: 
Kdy( se navoníte, za&nete se 

ihned jen tak mimod#k usmívat. 
50 ml$v*n# v$nádherném 

fl akonku po!ídíte za 2640 K&.  
A( ji vyplácáte, dejte si ho t!eba 
do knihovny jako zará(ku. Bo(í! 

úsp#'n" upcycling!
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