
MÌSÍÈNÍK 
50 000 VÝTISKÙ 

ZDARMA DO SCHRÁNEK

CESKY RAJ 
pro Hodkovice n. M. , Mnichovo Hradištì, Turnov, Železný Brod, Semily, Sobotku, Jièín, Lomnici n. P.,  Bakov n.  Jizerou a jejich spádové obce 

WWW.CESKYRAJVAKCI.CZ

CV AK I
ÈTÌTE UVNITØ NOVIN:  AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMÌSTNÁNÍ 

• KØÍŽOVKA • TOP KULTURNÍ AKCE V REGIONU A OKOLÍ 
O CENY  • KOUTEK PRO RODIÈE A DÌTI• DÙM A ZAHRADA  

• OTÁZKY REALITNÍHO MAKLÉØE  • TIP NA VÝLET • RECEPTY
…a mnoho dalšího   

Minimalismus je již několik let módní vlna a stále ob-
líbenější volba, která má smysl. Nejde jen o to nehro-
madit zbytečné věci, žít volněji, ale také nebýt „v systé-
mu“ – tedy nemuset tolik vydělávat a celý život věnovat 
práci kvůli splácení dluhů, a místo toho dobře žít a ra-
ději „hromadit“ zážitky. Minimalismus se nedotýká jen 
zmiňovaných věcí, ale také samotného bydlení. Protože 
bydlet minimalis�cky je svoboda, styl a bezpochyby do-
konalá krása. Jaké minimalis�cké bydlení ale zvolit? Kro-
mě malých modulových domů je tu novinka, která vás 
uchvá�. Malý mobilní �ny house – domek, který může 
být novou kapitolou vašeho života.
Tiny housy značky Mooble house, které nově nabízí 
firma Kinghouse, jež je generálním zastoupením pro 
Českou republiku, slibují volnost ruku v ruce s komfor-
tem plně vybaveného domova. Chytrý a mobilní dům 
na kolečkách, který v sobě spojuje efek�vitu, svobodu 
a pohodlí. A je důkazem, že ke spokojenému životu 
stačí málo. V kompaktním provedení získáte opravdu 
vše, co vy i vaši blízcí potřebujete. Pevnou konstrukci, 
moderní vybavení a pohodlí. A svobodu na kolech, kte-
rá vám umožní vytvořit si domov, kdekoli budete ch�t. 

To�ž, náš �ny house je navíc řádně registrované vozidlo 
s registrační značkou. Domky splňují všechny standardy 
kvality i pro dlouhé cesty a zároveň mají stabilní kon-
strukci pro každodenní provoz. Můžete je tak převážet, 
nebo umís�t na pozemek a stabilně a komfortně bydlet.
Díky silným izolačním schopnostem jsou tyto �ny housy 
obyvatelné po celý rok. V závislos� na zvoleném zaříze-
ní můžete fungovat v městské energe�cké sí� nebo být 
soběstační.
Vzhledem k prostornos� domku se do něj pohodlně 
vejde dvojice i rodina. U větších modelů až pě�členná 
domácnost. Tiny House je mobilní dům plné velikos� 
s fasádou. To pla� i pro použité stavební materiály. Při 
jeho stavbě se používají stejné postupy jako při stavbě 
klasické moderní dřevostavby. V praxi to znamená, že 
malý domek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, 
které mají nejen mechanickou odolnost, ale také vyni-
kající tepelně izolační vlastnos�. 
Tyto �ny housy jsou skvělou volbou nejen pro bydle-
ní, ale i pro inves�ci – na pronájem, glamping, chatu, 
apartmán, wellness, uložení finančních prostředků, po-
případě jako home office a nebo klasická kancelář, kde 
uvítáte své zákazníky. Dokonce za nimi můžete i přijet. 
Možné je tedy využít Mooble house od Kinghouse jako 
zázemí pro firmy, na výstavy, různé akce, místo setkává-
ní… fantazii a využi� se meze nekladou.

Pro více informací a možnost 
osobní prohlídky pojďte 

na www.kinghouse.cz
Kinghouse 

Sedmihorky u Turnova
info@kinghouse.cz

774 709 588

HLEDÁTE NOVÝ DOMOV, INVESTICI, WELLNESS, APARTMÁN, GLAMPING, 
CHATU, HOMEOFFICE NEBO KANCELÁŘ? 

TINY HOUSE NA KOLEČKÁCH JSOU DOSTUPNÉ DO PÁR TÝDNŮ

Hledáme do party šikovné lidi na pozice:
OBSLUHA RESTAURACE 

POKOJSKÁ 
KUCHAŘ/KA

CELOROČNĚ I NA BRIGÁDU 

P E N Z I O N  &  R E S TA U R A N T  V Y S K E Ř

VOLEJTE NONSTOP
608 212 217

OKAMŽITÝ 
VÝKUP 
VŠECH 

NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy 
ihned vyplatíme

Sedmihorky u Turnova
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Objednávky po až pá od 7:00 do 16:00 hod.            Tel. 777 081 640 

BONUS

3410 x 220 x 100 = 9m
       Kontejner vč. DPH 15 % 
+ doprava z Lomnice nad Popelkou 
do 10 km v ceně
Cena platí při odběru 9 prms a více. Doprava nad 10 km = 25 Kč/km

     

  Listnaté tvrdé 1 950 Kč/prms
(pouze do vyprodání zásob)    

www.drles.cz

Palivové dřevo štípané
smrk 1 250 Kč/prms

VOLEJTE NONSTOP

mobil: +420 736 766 357

Frič auto
Nudvojovice 1350
511 01  Turnov

736 766 357

Odtah zdarma
Za každé celé vozidlo 
finanční odměna
Odhlásíme z evidence 
motorových vozidel
Vozidlo poslouží k výcviku 
hasičů 
v Turnově

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE VOZIDEL

FRIČ AUTO

Není to jen pro starší generaci, prodávat přes rea-
litní kancelář, když je různých bazarů plný internet?
Lidé si dlouho mysleli, že nejlépe si prodají nemo-

vitost sami, a svěření se makléři brali jako svou ne-

schopnost. Trošku to tam stále je, ale mění se to. Jak 
mi jeden klient krásně vysvětlil: Když mě bolí zub, jdu  
k zubaři, když prodávám dům, jdu k realitnímu maklé-

ři. Ještě bych chtěl zdůraznit, že ke mně jako k makléři 
přichází spíš ta vědomější část populace. Ostatní se 
stále snaží být odvážně samostatní. Jenže právě to, že 
si dokážeme přiznat, že někdo něco může umět lépe, 
je znakem vyspělosti, nikoli projevem neschopnosti, 
jak si někteří lidé myslí.
Zdědili jsme už před rokem dům a chtěli jsme ho pro-
dat. Teď přišlo další dědictví a najednou je nás sedm 
majitelů. A vůbec se nemůžeme domluvit, jak na to.
Promiňte, že se směju, napadla mě pohádka Sedm 
krkavců…Dovedu si to představit: jeden si chce dům 
nechat a jezdit tam, druhý ho chce dohodit svému 
známému, třetí by ho prodal za velké peníze, dalšímu 
to je celé jedno a nechce nic řešit...

…je vidět, že se vyzná-
te, je to skoro tak. A co 
tedy dělat, když je nás 
víc majitelů?
Někdy to situace umož-

ní a může se přistoupit  
k rozdělení pozem-

ku. Třeba tak, že část 
se může prodat a část 

může zůstat. Nebo se může pozemek, případně i dům 
oficiálně rozdělit mezi nové majitele, ale pak přichází 
většinou dohady: „Proč já bych měl mít horší výhled?“ 
Takže jako bezkonfliktní a nejjednodušší opět vychází: 
celou věc předat makléři. O nic se pak už nestaráte, 
makléř všechno vyřídí za vás. Dědicům přijdou na 
účet pouze peníze za jejich zděděný podíl.    
 RÁD VÁM POMOHU S PRODEJEM:  
 Petr Friedrich, vedoucí infocentra M&M reality  
 Tel: +420 604 64 84 64  

 E-mail: pfriedrich@mmreality.cz  
 Web: pfriedrich.mmreality.cz

Petr Friedrich: PROČ BY SI TO NIKDO NEMĚL DĚLAT SÁM? 
Otázky ze života realitního makléře Petra Friedricha

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA: 18 milionů stromů v KRNAPu se těší nejlepšímu zdraví za 
Krkonošský národní park (KRNAP) byl založen 
17. května 1963 a aktuálně čítá rozlohu 385 km². 
Do našeho regionu zasahuje do okresu Semi
ly a Jablonec nad Nisou. Krkonoše jsou jedním 
z nejvýznamnějších center geobiodiverzity České 
republiky. Jejich výjimečná poloha uprostřed ev
ropských nížin a pahorkatin umožnila, že v prů
běhu přirozeného vývoje zde vznikla neobyčejně 
pestrá mozaika vysokohorského a severského 
reliéfu, která podmínila vznik neméně pestrého 
světa rostlin, živočichů a jejich společenstev. Exis
tence krkonošské arkto-alpínské tundry činí z Kr
konoš výjimečný ostrov severské a vysokohorské 
přírody uprostřed Evropy.
„Do 13. století Krkonoše pokrývaly pralesy tvo
řené hlavně smrkem, jedlí a bukem. Poté přišel 
do hor člověk a začal lesy měnit k obrazu svému. 
Vytvořil enklávy, louky, pastviny a vytěžené dřevo 
začal průmyslově využívat. Naši předkové udělali 
z dnešního pohledu a se současným poznáním, 
jak les funguje, mnoho chyb. Mnohé se snažíme 
odstraňovat a pevně věřím, že naši potomci bu

dou shovívavě hodnotit vše, co dnes podnikáme, 
aby zdejší lesy byly zdravé a stabilní,“ zamýšlí se 
nad historií krkonošských lesů ředitel Správy KR
NAP Robin Böhnisch.

„Od roku 2010 do současnosti prokazatelně pokle
sl počet stromů nad 7 cm výčetní tloušťky. Naopak 
vzrostl absolutní počet stromů nad 10 cm výšky 
a zároveň absolutní počet jedinců v obnově. 
Z toho plyne, že lesy se zmlazují a významně na
stupuje spodní patro lesa, mladší jedinci a vytváří 
se výraznější prostorová struktura,“ říká Václav 
Jansa, vedoucí odboru péče o národní park. Pod

le aktuální inventarizace, kterou KRNAP provedl 
v říjnu, máme v Krkonoších téměř 18 milionů 
stromů, které se navíc těší nejlepšímu zdraví za 
posledních několik set let.
Lesy v Krkonoších představují cenný komplex 
s mozaikou stanovišť a míst ovlivňovaných více 
či méně člověkem. Od poloviny 19. století se za
městnanci KRNAPu snaží o zvýšení zastoupení je
dle a buku a naopak snížení zastoupení smrku, eli
minaci pastvy v lesích a zavedení systematického 
plánování péče o les. Potřeba takových kroků se 
ukázala v posledních letech se suchem a kůrov
cem. Dnešní lesníci mají výhodu ve znalostech, 
poznatcích z výzkumu a zkušenostech předchůd
ců. Naděje na skutečné zachování krkonošských 
lesů, obnovu jejich struktur a rozvoj všech příno
sů, které les představuje pro krajinu i člověka, se 
stává skutečností. Je podmíněna zachováním po
korného přístupu člověka k přírodě, která pro něj 
představuje skutečně otevřenou knihu. Nám stačí 
naučit se v ní číst. I to ale někdy může být nároč
né.                                          -red-     Zdroj a foto: Krnap.cz

Firma Bartex Wine 
přijme 

do pracovního poměru 
za výhodných pracovních 

podmínek 

Jedná se o pracovní místo 
Vinotéka Bartex Wine Turnov.

Bližší info po zaslání 
životopisu na e-mail: 

bartexwine@seznam.cz
Tel: 725 370 897

vyučenou 
prodavačku 

s praxí

Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou vás zve za a zážitky
zakoupíte na 

Čertovská pohádka Divadla Pohádka Praha
Komedie Komorního 

MINIPÁRTY ŠÍPEM ořadu Všechnopárty
jako vánoční dárek, dárkový poukaz vám rádi vytvoříme

zakoupíte na 
SPOLEČENSKÝ PODVEČER Zahraje vám Lázeňský orchestr Dalibor Hořice. 
VÁNOCE OD SRDCE Vánoční prodejní výstava rukodělných výtvorů.

BYCH RÁD K BETLÉMU Zámecký betlém a Vánoční strom přání.
MUZIKÁLOVÉ VÁNOCE BOŘKA SLEZÁČKA A PETRY PETEROVÉ
Č é i zahraniční vánoční é muzikálové písně a duety 
pro tu správnou vánoční atmosféru v rámci Mikulášských slavností 2022

podání muzikálových hvězd B. Slezáčka a P. Peterové Open scéna
ADVENTNÍ MÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU BOŘIVOJ
VÁNOČNÍ KLUB SENIORŮ Posezení s od 16:00 tvořivá dílna.
KŮSOVIC KOLEDNÍ etradiční i tradiční koledy... Již v

KinoKavárna otevřena Pá 10 a během promítání
MIKULÁŠSKÉ SLAVNOSTI webu města.

– Inzerát Český ráj v –  

 

 

 
Změna programu a termínů vyhrazena! 

MIKULÁŠSKÉ SLAVNOSTI webu města.
Více informací: 739

 

Firma Agropodnik, a. s., Jičín, středisko Kovos, hledá do svého týmu nové 

Práce na HPP, 3směnný provoz, mzda až 45 000 Kč, místo pracoviště Jičín. 
Více informací na e-mailu:  v.vojtech@kovosjicin.cz nebo na tel. 737 213 700

kolegy pro obsluhu CNC strojù

www.kovosjicin.cz

NAUÈTE SE 
POSTAVIT KOMPLETNÍ DÙM 
SVÉPOMOCÍ BÌHEM PÁR DNÍ!

KURZ: www.kinghouse.cz



ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA: 18 milionů stromů v KRNAPu se těší nejlepšímu zdraví za stovky let
 Krkonošský národní park (KRNAP) byl založen 

17. května 1963 a aktuálně čítá rozlohu 385 km². 
Do našeho regionu zasahuje do okresu Semi-
ly a Jablonec nad Nisou. Krkonoše jsou jedním  
z nejvýznamnějších center geobiodiverzity České 
republiky. Jejich výjimečná poloha uprostřed ev-

ropských nížin a pahorkatin umožnila, že v prů-

běhu přirozeného vývoje zde vznikla neobyčejně 
pestrá mozaika vysokohorského a severského 
reliéfu, která podmínila vznik neméně pestrého 
světa rostlin, živočichů a jejich společenstev. Exis-

tence krkonošské arkto-alpínské tundry činí z Kr-
konoš výjimečný ostrov severské a vysokohorské 
přírody uprostřed Evropy.
„Do 13. století Krkonoše pokrývaly pralesy tvo-

řené hlavně smrkem, jedlí a bukem. Poté přišel 
do hor člověk a začal lesy měnit k obrazu svému. 
Vytvořil enklávy, louky, pastviny a vytěžené dřevo 
začal průmyslově využívat. Naši předkové udělali 
z dnešního pohledu a se současným poznáním, 
jak les funguje, mnoho chyb. Mnohé se snažíme 
odstraňovat a pevně věřím, že naši potomci bu-

dou shovívavě hodnotit vše, co dnes podnikáme, 
aby zdejší lesy byly zdravé a stabilní,“ zamýšlí se 
nad historií krkonošských lesů ředitel Správy KR-

NAP Robin Böhnisch.

„Od roku 2010 do současnosti prokazatelně pokle-

sl počet stromů nad 7 cm výčetní tloušťky. Naopak 
vzrostl absolutní počet stromů nad 10 cm výšky  
a zároveň absolutní počet jedinců v obnově.  
Z toho plyne, že lesy se zmlazují a významně na-

stupuje spodní patro lesa, mladší jedinci a vytváří 
se výraznější prostorová struktura,“ říká Václav 
Jansa, vedoucí odboru péče o národní park. Pod-

le aktuální inventarizace, kterou KRNAP provedl 
v říjnu, máme v Krkonoších téměř 18 milionů 
stromů, které se navíc těší nejlepšímu zdraví za 
posledních několik set let.
Lesy v Krkonoších představují cenný komplex  
s mozaikou stanovišť a míst ovlivňovaných více 
či méně člověkem. Od poloviny 19. století se za-

městnanci KRNAPu snaží o zvýšení zastoupení je-

dle a buku a naopak snížení zastoupení smrku, eli-
minaci pastvy v lesích a zavedení systematického 
plánování péče o les. Potřeba takových kroků se 
ukázala v posledních letech se suchem a kůrov-

cem. Dnešní lesníci mají výhodu ve znalostech, 
poznatcích z výzkumu a zkušenostech předchůd-

ců. Naděje na skutečné zachování krkonošských 
lesů, obnovu jejich struktur a rozvoj všech příno-

sů, které les představuje pro krajinu i člověka, se 
stává skutečností. Je podmíněna zachováním po-

korného přístupu člověka k přírodě, která pro něj 
představuje skutečně otevřenou knihu. Nám stačí 
naučit se v ní číst. I to ale někdy může být nároč-

né.                                          -red-     Zdroj a foto: Krnap.cz

Firma Bartex Wine 
přijme 

do pracovního poměru 
za výhodných pracovních 

podmínek 

Jedná se o pracovní místo 
Vinotéka Bartex Wine Turnov.

Bližší info po zaslání 
životopisu na e-mail: 

bartexwine@seznam.cz
Tel: 725 370 897

vyučenou 
prodavačku 

s praxí

Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou vás zve za kulturou a zážitky… 
 

TYLOVO DIVADLO LOMNICE NAD POPELKOU Vstupenky zakoupíte na www.divadlo.kislomnice.cz.  

   26. 11. od 9:30 – HONZA A HEJHULÁK Čertovská pohádka Divadla Pohádka Praha.          

   6. 12. od 19:00 – TIK TIK Komedie Komorního divadla Kalich Praha.  

          14. 2. 2023 – OSM EUR NA HODINU Komedie s M. Zounarem a M. Krausem v hl. r. 

            8. 3. 2023 – MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM Talk show na motivy pořadu Všechnopárty. 

Darujte vstupenky na rok 2023 jako vánoční dárek, dárkový poukaz vám rádi vytvoříme!!! 

 

ZÁMEK LOMNICE NAD POPELKOU Vstupenky zakoupíte na www.zamek.kislomnice.cz. 

22. 11. od 17:00 – SPOLEČENSKÝ PODVEČER Zahraje vám Lázeňský orchestr Dalibor Hořice.                        
 Od 26. 11. 2022 – VÁNOCE OD SRDCE Vánoční prodejní výstava rukodělných výtvorů. 
 Od 26. 11. 2022 – JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU… Zámecký betlém a Vánoční stromek přání.  
 26. 11. od 16:00 – MUZIKÁLOVÉ VÁNOCE BOŘKA SLEZÁČKA A PETRY PETEROVÉ 

                                 České i zahraniční vánoční melodie a slavné muzikálové písně a duety  
                                 pro tu správnou vánoční atmosféru v rámci Mikulášských slavností 2022  

                                 v podání muzikálových hvězd B. Slezáčka a P. Peterové. Open scéna. 

       11. 12. 2022 – ADVENTNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU BOŘIVOJ + TOS TURNOV  

13. 12. od 17:00 – VÁNOČNÍ KLUB SENIORŮ Posezení s hudbou, od 16:00 tvořivá dílna. 
14. 12. od 17:00 – KŮSOVIC KOLEDNÍCI Netradiční i tradiční koledy... Již v prodeji.  

 

KINO LOMNICE NAD POPELKOU Program a vstupenky na www.kino.kislomnice.cz. 
29. 11. od 18:00 – RACE ACROSS AMERICA Beseda Daniela Polmana. 

KinoKavárna otevřena Po–Pá 10–17 hodin a během promítání.  

 

MIKULÁŠSKÉ SLAVNOSTI 2022 – 26. 11. 2022 Informace o programu na webu města. 

– Inzerát Český ráj v –  

 

 

 

         

              
 
                  
 

                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               

 

 

 

         
 
 
 
 
     

     
Změna programu a termínů vyhrazena! 

MIKULÁŠSKÉ SLAVNOSTI 2022 26. 11. 2022 Informace o programu na webu města.
      Více informací: 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz, www.facebook.com/kislomnice.  

 

Firma Agropodnik, a. s., Jičín, středisko Kovos, hledá do svého týmu nové 

Práce na HPP, 3směnný provoz, mzda až 45 000 Kč, místo pracoviště Jičín. 
Více informací na e-mailu:  v.vojtech@kovosjicin.cz nebo na tel. 737 213 700

kolegy pro obsluhu CNC strojù

www.kovosjicin.cz

NAUÈTE SE 
POSTAVIT KOMPLETNÍ DÙM 
SVÉPOMOCÍ BÌHEM PÁR DNÍ!

KURZ: www.kinghouse.cz
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TRIO B 
– KOMBINACE 
VITAMÍNŮ 
B6, B9, B12 
Receptura 
dle prof. RNDr. 
Anny Strunecké, 
DrSc., 
skvělá aplikace 
ve spreji.

SHOP RECALL                                 www.shoprecall.cz
VÍTAMÍN D 3 + K2
Kombinace vitamínů, 
které se skvěle 
doplňují, 
za výhodnou cenu. 
Vitamínu D v našem 
těle s podzimem 
začíná ubývat 
a 9 z 10 Čechů trpí 
nedostatkem 
vitamínu D3! 
Doplňte ho pro 
podporu imunity 
a v boji proti virům 
kvalitními kapkami 
s vysokým obsahem 
D3 (2.000 I.E.) 
ve světelně stabilní 
lahvičce z jantarového 
skla. Balení 50 ml 
(1800 kapek – 
dávka na 3600 dní 
– pro celou rodinu).

 
PŘÍRODNÍ KELTSKÁ SŮL
Sůl bez rafinace a příměsí
je pravou mořskou solí 
s vysokým obsahem minerálů. 
Solte zdravě! Využití i pro 
koupele, peeling a další!

doporučovaným 
hořčíkovým olejem 
na světě. Nejlepší 
způsob, jak pravidelně 
zvyšovat hladinu 
hořčíku, je přes kůži.  
Hořčík pomáhá proti 
stresu, bolestem hlavy, 
při regeneraci…

HOŘČÍKOVÝ OLEJ
Vysoce kvalitní 
hořčíkový olej 
z čistě přírodního 
zdroje Zechstein, 
který je nejvíce 

• zdravá výživa 
• doplňky stravy 
• knihy 
• sady pro létací jógu 
• sady pro aerial hoop
• stylové podložky na jógu 
• ekologická kosmetika a drogerie
…a mnoho dalšího

KVALITNÍ A SMYSLUPLNÉ VÁNOČNÍ DÁRKY

V posledních letech si nejde nevšimnout, že malé děti 
začínají mluvit později a hůře, než tomu bylo třeba jen 
před  dvěma  desítkami  let.  Každé  dítě  má  své  vlastní 
tempo, a když zrovna nezapadá do tabulek, nemusí to 
nutně znamenat, že  je někde problém. Místo mluvení 
může třeba jen aktuálně preferovat jiné aktivity, které 
ho zaměstnávají a baví více. Nikdy ale není od věci, když 
své dítě ve vývoji podpoříte. Důležitou  informací, kte-

rou stále mnoho rodičů netuší, je, že dětská řeč se vyvíjí 
v závislosti na motorice, tedy pohybu.  Řeč totiž lze defi-

novat jako vrcholnou a nejdokonalejší pohybovou 
aktivitu člověka. Hrubá motorika jsou laicky řečeno 
„velké pohyby“ – tedy chůze, pohyb paží, otáčení 
hlavou atd. Jemná motorika pak s hrubou souvisí, 
vývoj totiž plyne od hrubé k jemné. V jemné moto-

rice jde o úchopy velkých až po nejmenší předměty, 
uvolňování sevření rukou až po náročnou grafomo-

toriku – malování a později psaní. Jemná motorika 
i řeč mají centrum v dominantní hemisféře mozku. 
Proto  je  zásadní  nepřeučovat  dítě na psaní  jinou 
rukou, než je jeho přirozeně dominantní. Mohlo by 
to vést ke zpomalení až zastavení vývoje řeči.
Zásadním problémem pro vývoj řeči, mozku, mo-

toriky  i socializace  jsou chytrá technologická zaří-
zení. Jsou dobrým sluhou pro dospělé, ale zlým pá-

nem pro všechny. Náš mozek je plastický sval, který 
nasává miliardy  informací.  Jeho vývoj  je  složitý  a 
krásný. V době, kdy neexistovaly zářící obrazovky, 
děti jeho vývoji dávaly potřebné. Přírodu, materiá-

ly, obrovské množství různých podnětů, objevování 
a „zdravých“ impulsů. Dnes už i malý kojenec sahá 
po mobilním telefonu, který vidí neustále v rukou 
svých rodičů. Problém je, že sice práci s ním zvlád-

ne i malé dítě, jeho mozek však tyto informace ne-

dokáže zpracovávat. A dle výzkumů se u dětí mění 

struktura mozku s používáním obrazovek chytrých zaří-
zení.  Schopnost myšlení v dospělosti ovlivňuje způsob 
učení  v mládí. Mozek  se  totiž  vyvíjí  a  učí  z  podnětů, 
které  dostává.    Proto  je  velmi  důležité,  jaké  podněty 
dostáváme už od narození.  Pro  vývoj mozku dítěte  je 
například velmi důležité, zda čte z papíru nebo z obra-

zovky. Může se to zdát jako zpátečnický krok, ale pokud 
byste se tomuto tématu hlouběji věnovali, zjistili byste, 
že „skvělé nové technologie“ mozek doslova ničí. Navíc 
náš mozek dokáže vstřebat, uložit a zpracovat informa-

ci, kterou čte z knihy, již držíme fyzicky v ruce, mnohem 
lépe než při čtení z monitoru. Dobře proto rozmýšlejte, 
co dáváte svému dítěti do ruky a  jak se doma učí. Už 
totiž neplatí, že vyučuje škola. Mnohé z nich přestoupily 
na digitální výuku,  ještě že nemají počítače  i na hodi-
ně tělocviku, a přímo tak podporují digitální demenci, 
která se u současné populace rozrůstá do obrovských 
rozměrů. Pamatujte,  že co dáte svému dítěti vy  sami, 
je to nejlepší. 
Jaké činnosti dítěti nabízet?  Stavebnice, modelování, 
stříhání,  navlékání  korálků,  třídění,  přebírání  různých 
předmětů  (různé velikosti,  tvary, materiály). A vypích-

něme jednu aktivitu, ve které se spolu vzájemně přímo 
rozvíjí motorika i řeč. Tou jsou básničky s prsty.
Čtěte si. Rada a činnost, která nikdy nezestárne. Stačí 
i  pár minut  denně.  Dítěti  se  cvičí  pozornost,  fantazie  
a rozvíjí se slovní zásoba. Jednou za čas si s dítětem po-

povídejte, jak si představuje postavy z knihy, co se mu 
v knížce líbí…
Rada na závěr.  Pokud máte děti, pak  jste  jistě věděli, 
že vás čekají roky práce a starostí. A i když můžete být 
unavení,  do  každodenního  rituálu  přidejte  kreativitu, 
spolutvoření, povídání, trávení času spolu, učte je cho-

dit ven, hýbat se a mít rád přírodu.            -red-

KOUTEK PRO RODIČE: DĚTI A ŘEČ
600 g syrové červené řepy, 3 PL olivového oleje, 2 cibule, 

150 g rajčat (čerstvá krájená, nebo z plechovky), 2 PL najemno nakrá-
jeného libečku, 1 PL tř�nového cukru, sůl, 500 ml vody. Na dozdobení 
můžete použít: nastrouhanou vařenou/pečenou červenou řepu, čerstvý 
koriandr, lístky bazalky, rozdrcené pistácie nebo čerstvou mátu.
Řepu oloupejte a nakrájejte na menší kostky, zakápněte olivovým ole-
jem, přidejte sůl a promíchejte. V troubě předehřáté na 180 °C pečte cca 
30 minut. Orestujte najemno nakrájenou cibuli, poté přidejte pečenou 
řepu, rajčata, libeček, cukr a dosolte podle chu�. Podlijte vodou a krátce 
společně povařte. Rozmixujte a ozdobené podávejte.

Přichází období, kdy finišují termí-
ny svateb, místa obřadů a celých 
veselic. A s �m přichází i další 
důležité svatební služby. Už máte 
spolehlivého člověka, který se po-
stará o zdokumentování vašeho 
dne? Protože zážitky a fotografie 
jsou to jediné, co z vaší svatby zů-
stane věčné. Na co se při výběru 
svatebního fotografa zaměřit?
1)
v – stylů fotografování (a ná-
sledných úprav fotek) je mnoho. 
Od vyčpělých á la „osmdesátky“ 
po „hypermoderní“. A je jen na 
vás, co se vám líbí a bude líbit i za 
desítky let.
2)
bídne nezávaznou schůzku – pro-
brat vaše představy, představit 
svou práci, popovídat vám o své 
nabídce a především se poznat 
osobně. Není nic horšího než své-
ho fotografa (který vám vůbec nemusí sednout jako 
člověk) poznat až na svatbě. A co si budeme… může to 
nastat oboustranně.
3) Fotograf by měl umět poradit – některé okamžiky 
svatby jsou fotograficky klíčové. Zkušený fotograf by 
vám měl být schopen poradit, kdy nejlépe fo�t portréty, 
kolik času si na focení rezervovat, nabídnout lokace na 
focení a může i poradit s harmonogramem dne a další-
mi důležitými detaily.
4) Čím víc svateb v sezóně, �m… – určitě nechcete být 
první svatba nezkušeného fotografa. Druhý extrém ale 

je (čímž se stále častěji na webech 
a sí�ch fotografové honosí), kolik 
svateb už mají za sezónu nafo-
ceno. Číslo sice vypadá skvěle, 
ale… Pokud vidíte udaná čísla, 
spočítejte si, kolik je sezónních ví-
kendů… Kolik může fotograf dob-
ře zvládnout za víkend? Jestli se 
vám chce plně věnovat, je ideální 
pouze jedna svatba, maximálně 
s „odřenýma ušima“ dvě (pátek, 
sobota)… Svatební fotografování 
je náročná disciplína, při které je 
velmi důležité soustředění, byst-
rost i krea�vita. A tyto vlastnos� 
s únavou a fotografickou přepra-
covanos� slábnou…
5) Vyjde vám vstříc s vašimi 
požadavky – každý fotograf má 
nastavené „balíčky“ a nějak fo�. 
Buď se vám to líbí, nebo chcete 
úpravy… a je na dialogu, jak moc 

se umí a chce přizpůsobit. Základ je daný, ale různé 
svatební úkroky se občas dělat musí. Už proto, abyste 
vy během dne D nebyli ve stresu. A navíc začíná další 
„fotomor“, kdy mnoho fotografů nebere svatby krat-
ší. Tedy, pokud chcete pouze obřad a portréty, máte 
smůlu. Tady je vhodné zauvažovat, zda nejít rovnou 
o „dům“ dál…
Hledáte svatebního, rodinného, newborn, dětského 

fotografa…? www.jitkamaderova.com
TIP: NABÍZÍM DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKAZY 

PRODEJ 

WWW.MIROSLAVSTROJSA.CZ

OBCHOD UHLÍM SEDMIHORKY

SEDMIHORKY U TURNOVA 

PO – PÁ  9–15, SO 9–12
TEL. 602 612 674

UHLÍ 
KRBOVÉHO DŘEVA 
DŘEVA NA ZÁTOP 

BRIKET
PÍSKŮ 

ŠTĚRKŮ
KAČÍRKŮ

MULČOVACÍ KŮRY

SVATEBNÍ SEZÓNA 2023 JE V PŘÍPRAVÁCH. 
JAK VYBÍRAT SVATEBNÍHO FOTOGRAFA?



5KRÉMOVÁ POLÉVKA Z ČERVENÉ ŘEPY 
Ingredience: 600 g syrové červené řepy, 3 PL olivového oleje, 2 cibule, 
150 g rajčat (čerstvá krájená, nebo z plechovky), 2 PL najemno nakrá-
jeného libečku, 1 PL tř�nového cukru, sůl, 500 ml vody. Na dozdobení 
můžete použít: nastrouhanou vařenou/pečenou červenou řepu, čerstvý 
koriandr, lístky bazalky, rozdrcené pistácie nebo čerstvou mátu.
Řepu oloupejte a nakrájejte na menší kostky, zakápněte olivovým ole-
jem, přidejte sůl a promíchejte. V troubě předehřáté na 180 °C pečte cca 
30 minut. Orestujte najemno nakrájenou cibuli, poté přidejte pečenou 
řepu, rajčata, libeček, cukr a dosolte podle chu�. Podlijte vodou a krátce 
společně povařte. Rozmixujte a ozdobené podávejte.

Přichází období, kdy finišují termí-
ny svateb, místa obřadů a celých 
veselic. A s �m přichází i další 
důležité svatební služby. Už máte 
spolehlivého člověka, který se po-
stará o zdokumentování vašeho 
dne? Protože zážitky a fotografie 
jsou to jediné, co z vaší svatby zů-
stane věčné. Na co se při výběru 
svatebního fotografa zaměřit?
1) Vybírejte dle stylu fotografo-
vání – stylů fotografování (a ná-
sledných úprav fotek) je mnoho. 
Od vyčpělých á la „osmdesátky“ 
po „hypermoderní“. A je jen na 
vás, co se vám líbí a bude líbit i za 
desítky let.
2) Správný svatební fotograf na-
bídne nezávaznou schůzku – pro-
brat vaše představy, představit 
svou práci, popovídat vám o své 
nabídce a především se poznat 
osobně. Není nic horšího než své-
ho fotografa (který vám vůbec nemusí sednout jako 
člověk) poznat až na svatbě. A co si budeme… může to 
nastat oboustranně.
3) Fotograf by měl umět poradit – některé okamžiky 
svatby jsou fotograficky klíčové. Zkušený fotograf by 
vám měl být schopen poradit, kdy nejlépe fo�t portréty, 
kolik času si na focení rezervovat, nabídnout lokace na 
focení a může i poradit s harmonogramem dne a další-
mi důležitými detaily.
4) Čím víc svateb v sezóně, �m… – určitě nechcete být 
první svatba nezkušeného fotografa. Druhý extrém ale 

je (čímž se stále častěji na webech 
a sí�ch fotografové honosí), kolik 
svateb už mají za sezónu nafo-
ceno. Číslo sice vypadá skvěle, 
ale… Pokud vidíte udaná čísla, 
spočítejte si, kolik je sezónních ví-
kendů… Kolik může fotograf dob-
ře zvládnout za víkend? Jestli se 
vám chce plně věnovat, je ideální 
pouze jedna svatba, maximálně 
s „odřenýma ušima“ dvě (pátek, 
sobota)… Svatební fotografování 
je náročná disciplína, při které je 
velmi důležité soustředění, byst-
rost i krea�vita. A tyto vlastnos� 
s únavou a fotografickou přepra-
covanos� slábnou…
5) Vyjde vám vstříc s vašimi 
požadavky – každý fotograf má 
nastavené „balíčky“ a nějak fo�. 
Buď se vám to líbí, nebo chcete 
úpravy… a je na dialogu, jak moc 

se umí a chce přizpůsobit. Základ je daný, ale různé 
svatební úkroky se občas dělat musí. Už proto, abyste 
vy během dne D nebyli ve stresu. A navíc začíná další 
„fotomor“, kdy mnoho fotografů nebere svatby krat-
ší. Tedy, pokud chcete pouze obřad a portréty, máte 
smůlu. Tady je vhodné zauvažovat, zda nejít rovnou 
o „dům“ dál…
Hledáte svatebního, rodinného, newborn, dětského 

fotografa…? www.jitkamaderova.com
TIP: NABÍZÍM DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKAZY 

NA FOTOGRAFOVÁNÍ           

PRODEJ 

WWW.MIROSLAVSTROJSA.CZ

OBCHOD UHLÍM SEDMIHORKY

SEDMIHORKY U TURNOVA 

PO – PÁ  9–15, SO 9–12
TEL. 602 612 674

UHLÍ 
KRBOVÉHO DŘEVA 
DŘEVA NA ZÁTOP 

BRIKET
PÍSKŮ 

ŠTĚRKŮ
KAČÍRKŮ

MULČOVACÍ KŮRY

SVATEBNÍ SEZÓNA 2023 JE V PŘÍPRAVÁCH. 
JAK VYBÍRAT SVATEBNÍHO FOTOGRAFA?



JAK PŘEŽÍT ATAKY PODZIMU?
Přechod z babího léta do podzimu a pomalu i zimy s sebou nese období, 
se kterým se naše tělo špatně vyrovnává. Je na něho velký tlak stran imu-

nity. Chlad, proměnlivé počasí a vítr znamenají nápor na psychickou  
i fyzickou stránku každého z nás. Navíc se v tuto dobu začínají projevovat 
i škodlivé látky usazené v těle a kvůli rozpoložení mohou „vyvěrat“ na po-

vrch právě prostřednictvím častých nemocí. Můžeme si ale pomoci. Dva tipy, 
které vás nezatíží, ale naopak příjemně nastartují do období delších večerů  
a největšího ročního zklidnění (to si dopřejme a nebuďme ve stresu z blížících 
se Vánoc a dalších stresorů, které nám dnešní svět podsouvá).

TIP č. 1: MASÁŽ TEPLÝM OLEJEM
Masáž teplým olejem (ideálně využijte sezamový nebo mandlový, nedoporuču-

je se kokosový olej, protože má ochlazující účinek) se provádí buď ráno, nebo 
večer a vhodné je si ho v této době na pár týdnů zařadit obden. Jedná se o masáž 
celého těla, která velmi silně působí na naši nervovou soustavu i stav kůže. Může 
nás zklidnit, působit jako antidepresivum, podpořit naši vnitřní psychickou sílu 
a zároveň odstranit stres, neklid a pocity strachu. Dokonce je indikována jako 
vhodná metoda proti stárnutí. Olej prochází skrze kůži, kterou zároveň vyži-
vuje a dodává jí mladost a díky jejím milionům nervových zakončení komuni-
kuje skrze masáž s dalšími orgány a samozřejmě podporuje vylučování toxinů. 
Jde o jemnou masáž (může to být masáž od blízké osoby, nebo automasáž), 
která začíná na zadní straně krku, jde přes obličej, hrudník, břicho, hýždě až 
po konečky prstů. Nezapomínáme ani na ruce. 
Pokud chcete, namasírujte i pokožku hlavy, pod-

poří růst vlasů. Po skončení bychom na sobě měli 
mít příjemnou teplou vrstvu oleje, která přiná-
ší příjemné pečující pocity. Nadbytečný olej po 
chvíli působení smyjeme teplou vodou bez pou-

žití mýdla. Pokud v týdnu nestíháte masáž celého 
těla, zkraťte ji na masáž chodidel nebo nohou po 
kolena.

TIP č. 2: POPÍJENÍ TEPLÉ VODY
Tato metoda (jde vlastně o očistnou kúru) velmi efektivně pomáhá, když se cí-
tíme těžcí, nic nás nebaví, nemáme energii a nechce se nám dělat nic, co máme 
normálně rádi. Převařenou teplou vodu  (stačí pár minut nechat probublat  
a pak přelít do termosky) popíjíme během celého dne – asi 1 dcl každou půlho-

dinu. Za den vypijeme asi 1,5 litru a je vhodné toto praktikovat dva týdny, 
doporučovaná délka je však jeden měsíc. Účinkem teplé vody je odstranění 
nahromaděných nečistot v našem těle, což vede ke zvýšení energie, očištění 
těla a dokonce může pomoci k hubnutí. Pozor, nejde o pitný režim, na ten je 
nutno myslet ještě navíc.                                                                 -red-

Příloha o zdraví, 
pohybu a relaxaci 

Listopad 2022
SRE TART

Výhodné ceny a balení 
• Kvalitní doplňky stravy 

• Vitamíny • Minerály

Vitamíny 

Hořčík

D3

K2

www.shoprecall.cz

CESTY KE ZDRAVÍ: LISTOPADOVÉ TIPY
O tom, že nás strava významně ovlivňuje, vám v rub-

rice Cesty ke zdraví píšeme každý měsíc. Sami na 
sobě pozorujeme, jestli je nám po obědě těžko, nebo 
jsme naopak díky správně zvolenému pokrmu získali 
více energie. Jídlo nás však ovlivňuje i na mentální 
úrovni, což už tak rychle a přímočaře nemusíme vi-
dět. Téma je to obrovské a velmi zajímavé, proto mu 
určitě někdy v budoucnu dáme prostor. Nyní se ale 
skrze Ivu Georgievovou inspirujte, co právě v tomto 
období doporučuje jíst, abychom se cítili dobře.

OVESNÉ MUFINKY
Ovesné vločky 500 gramů (jedno balení), 5 lžic kva-
litního tmavého kakaa (kakao Criollo – www.shopre-
call.cz), 5 vajec, 1/2 hrnku třtinového cukru, 1,5 hrn-

ku mléka, 1 lžíce bezfosfátového prášku do pečiva.
Ovesné vločky smícháme s mlékem, kakaem, cukrem 
a žloutky, necháme asi 30 minut odstát. Poté do směsi 
vmícháme ušlehané bílky a přidáme prášek do pečiva, 
nalijeme do formiček a dáme péct (asi na 180 °C).
Mírně vychladlé mufiny polijeme libovolnou polevou 
(čokoládovou, citrónovou, kokosovou…), po ztuhnutí 
dozdobíme sladkou vyšlehanou šlehačkou.

CIZRNOVÁ POLÉVKA (na 1,5 až 2 l vody)
½ bulvy celeru, 2 mrkve, 1,4 kapusty, cizrna 
(1 hrnek nevařené, před vařením namočte), sa-
turejka, kmín, ml. koriandr, jemné kari, ochu-

covadlo bez glutamanu sodného, ghí, olivo-

vý olej, tymián, zelená petrželka, bobkový list. 
Nakrájenou zeleninu krátce orestujeme na ghí a oleji, 
zalijeme vodou a přidáme ostatní ingredience. Vaří-
me do změknutí.

MIKULÁŠ S ČERTEM JE ZA DVEŘMI: 
Koření Čertovo lejno - Asofoetika
Mletá pryskyřice z kořene tropických stromů, ke kte-
ré se přidává kurkuma a rýžová mouka a vše se opra-
ží. Zlepšuje stravitelnost pokrmů, snižuje nadýmání, 
využívá se pro svoji jemnou ostrost, používá se místo 
cibule a česneku. 
Krátké upozornění - jedná se o přírodní preparáty, které si 
připravujete z vlastních zdrojů a na vlastní nebezpečí. Nena-
hrazují léky a reakce je podle okolností a akutního zdravotní-
ho stavu, který já nemohu předvídat.    
AUTORKA: Iva Georgievová – praktická Ayurveda, ivaveda@
ivaveda.eu • www.ivaveda.eu • Recepty pochází z publikace Jídlem 
k rovnováze.
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VĚCI, KTERÉ ZARUČENĚ ZABIJÍ VÁŠ SPÁNEK
Spánek patří do našeho života. Je v něm pravidelně a pomáhá regenerovat tělo, 
podporuje paměť a zdraví. Jak jeho kvalitu ale dokonale zabít?
1) Práce na směny – je to velmi těžké, protože mnoho z nás na směny pracuje. 
Nicméně pracovat v noci a ve dne za světla spát je bráno za pravděpodobný 
karcinogen. Rozhodí se totiž přirozený cirkadiánní rytmus, což přispívá k cel-
kovému narušení fyzické pohody, a to může vést k rakovině a mnoha dalším 
nemocem.
2) Chronický stres – pokud jste v neustálém stresu, neumíte si odpočinout 
a nenecháváte si čas pro sebe, pak to pocítíte i na kvalitě a délce spánku. A s tím 
je pak spojena vyšší náchylnost k duševním onemocněním a depresím.
3) Umělé osvětlení v noci – počínaje osvětlením na ulicích, které vám svítí do 
oken, a konče nevhodným osvětlením (LED) doma, mnohdy i stálé zdroje světla 
v ložnici. Stačí i malé světýlko (například od vypnuté televize). Přemýšleli jste 
někdy, jak to příroda zařídila a jak se mění barva a intenzita světla během ce-
lého dne? Od ranního svěžího světla, kdy se probouzíme a fungujeme nejlépe, 
přes tlumené oranžové světlo, červený západ slunce až po modrou barvu stmí-
vání? Tyto barvy našemu tělu programují jeho aktivitu a bdělost, nebo naopak 
přípravu na spánek. Je dobré tato přírodní světla kopírovat i doma (ale pozor 
na nezdravé osvětlení).
4) Nevhodné prostředí pro spánek – jde už o samotný rituál spánku. Pokud 
máte v ložnici nepořádek, vrže pod vámi postel, máte v matraci vyležený důlek 
a nebo je vaše postel příliš měkká nebo tvrdá… ráno se budíte dokonale zlá-
maní, nervózní, nevyspalí… Pokud je to takto každou noc, budete chronicky 
nevyspalí a dalším spánkem ve stejném prostředí to nedoženete.
5) Střídání časových pásem – pociťují především často cestující lidé nebo letuš-
ky či piloti. Nás se může týkat tolik diskutovaný posun času, na který si naše 
tělo musí každý půlrok znovu a znovu zvykat. Náš cirkadiánní rytmus je tak 
narušen. Méně to pociťují ti, kdo nemusí vstávat na budík do zaměstnání. Pro 
ostatní to může být nejen stres, ale i fyzicky vyčerpávající období.
Pokud pravidelně svůj kvalitní spánek „zabíjíte“, může trpět vaše krátkodobá 
paměť, soustředění a pozornost, hrozí vyšší riziko zranění, můžete si přivodit 
obezitu z přejídání, cukrovku, onemocnění srdce i mrtvici.

TIP: Se stresem či prací na směny vám Matrace Haken neporadí. 
Pomohou vám ale se zvelebením vaší postele a ložnice. A to je velký krok 

Investujte s rozvahou – investujete do zdraví.

Foto: Postel DEVANA. Výhradní prodejce Matrace Haken, s.r.o., provedení 
dub, buk, jasan, modřín, borovice, topol, smrk. Nastavitelná výška spaní, zvý-
šení již v základní ceně, tloušťka masivu 4,5 cm na celé posteli, včetně neviditelných partií. Robustní spoje ze silných ocelových laserem vypalova-
ných profilů. Přírodní olejování nebo moření a lakování dle výběru. Dovoz, výnos a montáž zdarma. Ceny, popis, katalog ke stažení, foto postelí 
a realizací na www.matrace-haken.cz nebo osobně na prodejně Matrace Haken Všeň čp. 40 (neděle 9.30–13 hodin, telefon 737 605 082).

Všímáte si, kolik lidí je frustrovaných, kolik začalo ne-
nápadně pravidelně popíjet alkohol, kolik lidí ve va-
šem okolí začalo brát antidepresiva…? Možná jste 
si toho ještě nevšimli, ale jistě vnímáte, že je čím dál 
více lidí „zlých“, hádavých, nevlídných, agresivních za 
volantem… Děti jsou bez jiskry a už vůbec se nemluví 
o jejich psychické „ztracenosti“. Několik posledních 
měsíců se v nás všech hromadí stres z nejasné budouc-
nosti, odloučení, desocializace, z neúspěchu, z padlých 
plánů a snů, z finančních problémů... Mnoho lidí to ne-
zvládá ventilovat a řešit a nechává tyto negativní emoce 
usazovat ve svém těle. A protože tělo funguje psycho-
somaticky – tedy tak, že duše a fyzické tělo spolu úzce 
komunikují a nelze je oddělit, má spousta z nás „zadě-
láno“ na hezkou řádku nemocí. Z toho vyplývá, že stejně 
jako o tělo musíme pečovat i o svou duševní hygienu. 
Jak na to?

• Dopřejte si pravidelný pohyb na čerstvém vzdu-
chu – pokud máte prostor, je nejvhodnější dobou pro 
příjemné nabití a načerpání nové energie ráno. Ran-
ní procházka lesem, parkem, nebo místem dál od lidí 
a aut, uděláte to pro svou psychickou pohodu mnoho. 
Příjemně se „probudíte“, nastartujete tělo do nového 
dne, necháte na sebe pozitivně působit přirozené světlo 
a ještě vyplavíte příjemné endorfiny.

• Soustřeďte se na dech – můžete tomu říkat meditace 
nebo jen chvilka pro sebe. Ale je fajn udělat si každý den 
aspoň čtvrt hodinky čas, kdy vypnete hlavu, myšlenky 
a přesunete myšlenky k dechu. Zavřete oči a jen se sou-
střeďte na to, jak dýcháte.

• Nesledujte televizi, zprávy a „cizí příběhy“ – pokud 
budete svou vzácnou životní energii vkládat do těch-
to „vysavačů“, které vám navíc stále více, intenzivněji 
a podprahově vkládají do hlavy nejhorší možné scé-
náře, začnete podle nich přemýšlet. A vězte, že strach 
a negativita je živí. Vypněte je, užívejte si života a mysle-
te pozitivně! Nedávejte prostor negativním myšlenkám, 
protože je nutné si uvědomit, že vás atakují neustále, 
a když se podíváte zpětně – kolik z těch tragédií se oprav-
du zhmotnila? 

• Věnujte se svým koníčkům – cvičte, choďte na pro-
cházky, tancujte, čtěte knihy, poslouchejte hudbu… dě-
lejte cokoliv, co vás naplňuje. A věnujte se tomu pravidel-
ně.

• Stýkejte se s lidmi, které máte rádi a s nimiž je vám 
dobře – protože život je příliš krátký na to, abyste se pou-
ze ze zdvořilosti setkávali s lidmi, kteří ve vás vyvolávají 
nepříjemné pocity. Sociální kontakt je důležitý, ale dobře 
vybírejte, komu svůj životní čas věnujete. 

-red-

OČISTA HLAVY JE NYNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM
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Nabízené domy skladem můžete mít na svém po-
zemku během pár dní.
Modulový nízkoenerge�cký dům od Stylových 
domů (Kinghouse) je plnohodnotným domem jak 
pro mladé, tak pro rodiny s dětmi i pro lidi senior-
ského věku. Cenově navíc velmi příznivé. Vybrat si 
můžete z několika typizovaných variant a velikos-
�. Pokud však máte vlastní představy, které chcete 
ve svém novém domově realizovat, není problém. 
Většina z nás si modulové domy škatulkuje mezi mo-
bilheimy. To je ale velká chyba. Mobilheim je domek, 
který není primárně vhodný pro trvalé celoroční bydle-
ní. Pokud v něm bydlet chcete, musíte projít procesem 
zateplování, obkládání, rekonstrukce a s �m spojeným 
vydáváním nemalých (a stále rostoucích) finančních pro-
středků.  Výsledkem ale ani tehdy nemusí být dostaču-
jící domek, který slouží podle představ. Modulový dům 
má s mobilheimem společné jediné. Dá se převézt. A to 
je i jeho obrovská výhoda. Stylové domy postaví domek, 
který si přejete, a ten vám dorazí již hotový přímo na 
místo. Po usazení na patky (není 
třeba dělat základovou desku) se 
připojí na elektřinu, vodu a odpa-
dy … a můžete bydlet.  Tedy bez 
nadsázky – dům postavíte během 
několika hodin. Jak již bylo zmíně-
no, modulový dům od Stylových 
domů je nízkoenerge�cký – šetří 
tak vaše finance i během jeho uží-
vání. Pokud vy sami již spokojeně 
bydlíte a přemýšlíte nad bydlením 
pro své dě� či vnoučata, je to ide-
ální příležitost. Stylové domy na-
víc mají stále několik domů skla-
dem, které jsou připraveny doces-

tovat k vám během pár dní. Bez nadsázky tak můžete 
bydlet opravdu „zítra“.
Mnoho lidí využívá domy od Stylových domů v menší 
variantě i jako soukromé wellness na zahradě, glamping, 
chatu nebo jako inves�ci, ze které vytvořili apartmán či 
dům na pronájem, a tak se jim vložené finance rychle 
a efek�vně splácí. Aktuálně výhodné je právě do mo-
dulových domů uložit své uspořené peníze. Nemovitos-
� to�ž patří mezi skupinu mála vyvolených, kteří neztrá-
cí svou cenu. Zde se znovu ukazuje výhoda toho, že je 
dům převozitelný. Pokud se tedy rozhodnete, že dům je 
pořízen opravdu „jen“ jako inves�ce a bezpečné ulože-
ní peněz, můžete ho za pár měsíců prodat za mnohem 
vyšší cenu a velmi rychle zhodno�t své úspory. Dům pak 
jednoduše odvezete novému majiteli. Chcete bydlet ve 
svém? Kdy jindy než nyní! Stylové domy od Kinghouse 
působí po celé republice.
Bližší informace, realizace, �py domů i novinky a videa 

hledejte na www.stylovedomy.com  

nebo www.kinghouse.cz

Stylové domy od KINGHOUSE jsou ideální na bydlení 
i jako chytrá investice. Pořízením i bydlením v nich ušetříte.

Kinghouse • Sedmihorky 10, 511 01 Turnov
www.kinghouse.cz • info@kinghouse.cz • 774 709 588

ORIGINÁLNÍ 

PÍSKOVCOVÝ KÁMEN pro exteriér i interiér

SKLADEM

tel. 702 160 553
www.stipanijicin.cz

ŠTÍPACÍ
AUTOMAT
PŮJČÍME

Na řezání a štípání dřeva, bez dřiny, 
šetřete čas a svá záda, velmi rychle 

3zpracujete 3-5 m  dřeva za hodinu, 
štípací automat přivezeme k vám 

a zaučíme...
Cena pronájmu je 3 000 Kč/den

Pokud vám arónie nic neříká, možná bude lepší tem-
noplodec nebo černý jeřáb. Jde o strom nebo keř, se 
kterým je fajn počítat do každé zahrady. Jeho modrým 
až černým plodům se připisují velké léčivé vlastnos�. 
Z temnoplodců se u nás pěstují tři druhy, a to Aronia 
melanocarpa (temnoplodec černý), Aronia arbu�folia 
(temnoplodec planikolistý) a Aronia prunifolia (tem-
noplodec třešňolistý). Z hlediska využi� plodů je dle 
ovocnářů nejlepší první zmíněný.  Jak už bylo uvedeno, 
arónie existuje buď jako strom, nebo jako opadavý keř, 
který se skvěle hodí do zahrad jako solitér, ale také jako 
součást živého plotu. Může být naroubovaná na jeřáb 
ptačí. Původní strom arónie to�ž roste do velkých roz-
měrů, při roubování však vytváří menší koruny. 
Arónie jsou velmi nenáročné na pěstování a na půdu. 
Nejlépe se jim daří na slunném až mírně s�nném místě. 
Na to je dobré pamatovat už proto, že jejich plody se 
sklízejí až v září – a to ideálně co nejdéle, aby byly co 
nejvyzrálejší. Rostou ve všech typech půdy a nadmoř-
ské výšky. Snesou i mírné sucho, ale pokud by si měly 
vybrat, volily by vlhkou až promočenou půdu. Vysazo-
vat aronii je vhodné na podzim – do konce listopadu, 

nebo brzy zjara, pokud zem není příliš 
promrzlá. Rostliny rostou velmi rych-
le, přičemž záleží i na pěstebních pod-
mínkách. Pokud jim dopřejete kvalitní 
hnojení a zálivku, můžete se z plodů 
těšit už v druhém roce po výsadbě. Nejplodnější jsou 
2-6 let staré větve. A maximální úrodu můžete očekávat 
v desátém roce po výsadbě, kdy z jednoho keříku získáte 
až 10 kilogramů bobulí. Temné plody připomínající tva-
rem jeřabiny jsou zdrojem an�oxidantů, antokyaninů, 
bioflavonoidů, vitaminů P, C, B, A, množství minerálů 
a dalších biologicky důležitých ak�vních látek. Bobule 
pak využíváme stejně jako například u rybízu pro výrobu 
sirupů a zastudena lisovaných šťáv, džemů a želé, kompo-
tů, do smíšených ovocných džusů, například s jablkem,
a pro zkušenější i na vína nebo brandy. Bílé květy aro-
nie ozdobí vaši zahradu na jaře a na podzim udělají ra-
dost nádherně oranžové až červené listy. Arónie jsou 
navíc velmi odolné pro� škůdcům a chorobám, proto 
v tomto ohledu odpadává mnoho staros�. Tedy, pokud 
hledáte nenáročný strom, který bude užitkem pro vás 
i pro ptáky, rozhodně sáhněte po černém jeřábu.                                                                                        

RADY DO ZAHRADY: ARÓNIE – ČERNÝ POKLAD NA ZAHRADĚ

CO DĚLAT NA ZAHRADĚ

V LISTOPADU
• Vysévat ven cibuli, mrkev či petržel 

(urychlí sklizeň příš� rok).
• Začít přikrmovat ptáky.

• Pampovou trávu svázat, zahrnout 
lis�m a chvojím.

• Chránit ovocné stromy pro� okusu.
• Založit nový kompost z množství 
organického odpadu na zahradě.

• Zazimovat nádobové rostliny, které 
zůstávají venku.

• Vysadit česnek.
• Zasadit poslední jarní cibuloviny.

• Vysadit stromy, keře 
a prostokořenné růže.

• Kontrolovat uskladněné ovoce.



10

SOUTĚŽ S KŘÍŽOVKOU SOUTĚŽ S KŘÍŽOVKOU 
Zašlete vyluštění křížovky přes 

formulář na www.ceskyrajvakci.cz
a vyhrajte knihu

od nakladatelství PORTÁL

Příběhy z měsíční houpačky
Else Müllerová • Poe�cké příběhy 
s barevnými ilustracemi jsou psány 
podle metody autogenního trénin-
ku prof. J. H. Schultze, která akcen-
tuje fantazii, uvolnění a meditaci 
jako vyrovnání vůči našemu často 
jednostranně racionálně zaměřené-

mu životu.
Kniha je užitečná 
především pro 
rodiče dě� od 
čtyř let. 

Pokud jste nedostali noviny Český ráj v akci do schránky, dejte nám vědět! noviny@ceskyrajvakci.cz
Nechte si noviny zasílat také pohodlně e-mailem. Stačí se zaregistrovat na www.ceskyrajvakci.cz. 
Aktuální �py, zajímavos�, recepty, novinky a další čtení také na www.ceskyrajvakci.cz. Vydává Belon�s 
Design s. r. o., IČ 02862581. Korespondenční adresa: Redakce Český ráj v akci, P. O. BOX 52, 511 01 Tur-
nov, e-mail: obchod@ceskyrajvakci.cz, www.ceskyrajvakci.cz. MK ČR E 21748.
Za obsah inzerce ručí zadavatel. Vychází v nákladu 50–55 000 vý�sků, distribuce Česká pošta, a.s., 
do schránek v Českém ráji (Turnov, Železný Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Semily, Jičín, Sobotka, Mni-
chovo Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Bakov nad Jizerou a jejich spádové obce). Noviny k dostání také 
v IC daných měst, v IC Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Lázně Bělohrad a na 
dalších místech, seznam na www.ceskyrajvakci.cz. Měsíčník. Zdarma. Vydání č. 99 – listopad/2022, vyšlo 
14.–18. 11. 2022. •  Výherci soutěží z č. 98: výhry ze všech soutěží již byly rozeslány, výherci uveřejněni na 
www.ceskyrajvakci.cz
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 A) 1) pro a proti, 2) tělo, důkaz zločinu, 3) pro tento účel, pro tuto 
chvíli, 4) v planoucím ohni, při činu, 5) vzhled, vzezření, 6) tady a 
teď, 7) opakuj
 B) Brno, Bohdaneč, Bohumín, Beroun, Bratislava, Budapešť, Bu-
kurešť, Berlín, Birmingham, Barcelona, Brusel, Bristol, Bělehrad, 
Boston, Brisbane, …

A)  Co znamenají uvedená la�nská spojení:
    • 1) pro et contra
    • 2) corpus delic�
    • 3) ad hoc
    • 4) in flagran�
    • 5) habitus
    • 6) hic et nunc
    • 7) repete

RECEPT: RYCHLÝ 
JABLEČNÝ KOLÁČ

 280 g nakrájených jablek, 150 g 
mouky, 150 g povoleného másla, 

70 g tř�nového cukru (plus na 
posypání), 1 kypřicí prášek, 120 ml 
mléka, 1 lžička rumu, ½ lžičky mleté 

vanilky, 2 vejce
TIP: přidejte skořici a rozinky

Do vyšlehaného změklého másla 
vmíchejte obě vejce a přidejte 

všechny suché ingredience. Přidejte 
a všlehejte mléko a rum. Přidejte 
jablka a pečlivě zamíchejte. Těsto 
přendejte do vymazané dortové 

formy a posypte cukrem. Pečte 25 
až 30 min. Servírujte se šlehačkou.

B) Vymyslete co nejvíce měst začínajících písmenem B.



Náš dnešní výlet odstartujeme v Mnichově Hradišti. Odtud budeme směřovat na Káčov (po zelené – 2,3 km) a cílem se 
stane Zásadka (po zelené – 3,4 km) – hezké a málo známé místo se zříceninou hradu. 
VRCH KÁČOV je přírodní památkou od roku 1953. Důvodem pro ochranu a vyhlášení je skalní útvar vulkanického 
původu s kontaktními metamorfovanými horninami. Povrchová část sopky je za staletí erozí zničena a dnes je obnažen 
pouze sopečný komín. V oblasti Káčova roste množství vyšších rostlin, žije zde mnoho brouků včetně ohroženého 
druhu Carabus ullrichi ullrichi, tři desítky druhů motýlů a také množství ptáků. Káčov je vysoký 350 metrů a je z něho 
krásný výhled na Ještěd, Kozákov, Mužský či Krkonoše. 
ZŘÍCENINA HRADU ZÁSADKA je kouzelné místo, kterému se neobvykle věnuje tamní hradní pán. Možná se budete 
divit, ale i zřícenina může mít kastelána. Ten zásadský pečuje o zříceninu tak, že z ní udělal úžasné místo pro pohodový 
i zážitkový rodinný výlet. Mnohá udržovaná zákoutí, vtipné detaily, možnost na udržovaném travnatém „nádvoří“ 
posedět a opéct buřty… A třeba i nyní v době adventu obdivovat vánoční betlém. Původně gotický hrad ze 14. století 

byl pro roce 1560 přestavěn na dvoukřídlý renesanční zámeček. Umístění 
na vysokém a prudkém břehu nad soutokem řek Jizery a Mohelky 
s sebou nese krásné výhledy do dáli i údolí. Do současnosti se v areálu 
zachovaly zbytky příkopů, hradeb a zdí zámku a také dvě zčásti zasypané 
místnosti v suterénu s valenými klenbami (nejsou přístupné) a částečně 
také kamenná ostění oken a oblouková římsa na vnějších průčelích. Ze 
starších popisů se historici domnívají, že byl zámek zdoben sgrafity. Mezi 
majitele patřili například Jiří z Poděbrad, Markvart Frycek z Daliměřic, 
páni z Řehnic, Kateřina Žerotínská ze Smiřic či Albrecht z Valdštejna.  
A pokud budete mít štěstí a pana kastelána na Zásadce potkáte, jistě vám 
rád nabídne podrobný výklad o historii místa.                                      -red-

DARUJTE (SI) ZDRAVÍ A KRÁSU

… 
A MNOHO DALŠÍHO NA www.shoprecall.cz

BODY WRAPS • 
HÝČKEJTE SE 
JAKO V LÁZNÍCH 
Body Wraps je jedinečná 
metoda na hubnutí, 
         detoxikaci organismu, 
         odstranění celulitidy 
         a regeneraci svalů.

STYLOVÉ 
JÓGAMATKY 

Korkové, 
se vzory, 

měkké, cestovní, 
moderní... Aby se 

vám ještě lépe cvičilo.

KOMPLETNÍ SADA 
PRO AERIAL HOOP
Stále oblíbenější sport 
nejen pro dívky a ženy. 
Dokonale posiluje celé 
tělo, je estetický i zábavný

VÝLET ČESKÝM RÁJEM: NA ZÁSADKU
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SPECIÁLNÍ VÍKENDY 
V RESTAURACI A PENZIONU VYSKEŘ

ŘÍZKOVÝ VÍKEND: 25.–27. 11. 
GULÁŠOVÝ VÍKEND: 9.–11. 12.

PŘIJĎTE POTĚŠIT SVÉ ŽALUDKY
Více info a možnost rezervace: www.penzionvysker.com 

• restaurace@penzionvysker.com • 774 709 588

Domy skladem …  
dnes objednáte, 
zítra na vaší zahradě!

DOMY OPĚT SKLADEM

www.stylovedomy.com 774 709 588 • www.kinghouse.cz •  • info@stylovedomy.com  

VZOROVÉ 
DOMY 

V SEDMIHORKÁCH 

U TURNOVA

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště hledá nové kolegy na pozice: 

CONTROLLER - TRAINEE, FINANČNÍ ÚČETNÍ - SENIOR,
OPERÁTOR VÝROBY, SPRÁVA BUDOVY - TRAINEE

Můžete získat náborový příspěvek 21.000,- Kč!

Zaujali jsme Vás? Zavolejte nám!
+420 326 770 811

Více volných pozic naleznete na:
https://www.jobs.mahle.com/czechia

CHCETE MÍT PRÁCI BLÍZKO? 

V MAHLE MÁME MÍSTO!


