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NA VLASY
PIVO PROTI LUPŮM 

Manufaktura uvádí na trh 
nový šampon proti lupům 

s pivem a bylinami. Šampon 
rozšiřuje nabídku populární 
pivní kosmetiky, kterou tato 
česká značka nabízí. 269 Kč

www.manufaktura.cz

To je 
dobrá zpráva

V Safari kempu ve Dvoře 
Králové vznikají tři obrovské 
glampingové stany v africkém 
stylu. První hosté se tady můžou 
ubytovat od 1. července a do-
slova u nosu budou mít žirafy, 
zebry či pakoně. Za zády pak 
chovnou stanici gepardů a o kus 
dál lví safari. Každý stan má so-
ciální zařízení, kuchyňskou lin-
ku, obývák, tři ložnice, posezení 
na terase a gril. 

AFRIKA VE DVOŘE

INSPIRACE
Christina 
Hendricks 

(46)
BÝVALÁ MODELKA 

A HEREČKA, KTEROU 
PROSLAVILA ROLE 

V TELEVIZNÍM SERIÁLU 
ŠÍLENCI Z MANHATTANU, 

SE ROZPOVÍDALA 
O SEXISMU 

V HOLLYWOODU.

ORIGINÁLNÍ 
Když začínala jako 

modelka, byla 
blondýna. Pak se 

obarvila na zrzavou 
a začala dostávat 

více zakázek. 
„Myslím, že lidi si 
vás v tom moři 

tváří zapamatují. 
Pomáhá to,“ říká 

dnes sebevědomě 
a z barvy si udělala 
obchodní značku.

INSPIRATIVNÍ
Za roli feministky Joan 
Holloway v Šílencích 
získala šest nominací 

na Emmy. V seriálu 
hrála sedm sezon 
a dokázala, že je 

skvělá! V rozhovoru 
pro Guardian ale 

řekla: „Přesto se mě 
každý ptal hlavně 

na velikost mojí 
podprsenky.“

SVÉRÁZNÁ
Kdysi překvapila 

rozhodnutím, 
že s manželem 

nechtějí děti. 
„Myslím, že je s nimi 

hodně práce,“ 
řekla v jednom 

z rozhovorů. 
Překvapuje ji, jak 
to mnohé šokuje. 

„Proč? Znám 
spoustu lidí, kteří 

děti nemají.“

GASTRO
KYSELO

Během svého toulání 
po Krkonoších jsem 
objevila v Horních 
Štěpanicích tohle 

domácí kyselo. Fantazie 
na jazyku. A dá se koupit 

na krakonosovaspizirna.cz!
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TURISTIKA

ROZHLEDNA
Nebylo to po nemoci 
snadné, ale dokázala 

jsem to. Vyšlapala 
jsem až na rozhlednu 
Žalý. Nádherný výhled 

do krajiny a jistota, že život 
je tady a teď.

Náladometr CO TENHLE TÝDEN ZVEDLO NÁLADU REDAKTORCE IVANĚ

Spousta kluků a holek sní o tom, 
že se jednou stanou astronautem. 
Jakmile ale dospívají, zjistí, že 
tenhle sen není tak snadný. Alyssa 
je ovšem jiný případ. Už od tří let 
ji fascinoval vesmír a v pěti letech 
se zúčastnila prvního vesmírného 
tábora, který pořádala NASA. 
Není divu, její otec v NASA pracu-
je a dceru od malička podporoval. 
V šestnácti absolvovala program 
Advanced Space Academy a stala 
se nejmladší osobou, která jím 
prošla! Dnes je jí dvacet, studuje 
astrobiologii na univerzitě a patří 
do malé skupinky astronautů 
ve výcviku, která se dostala 
do další fáze průzkumu vesmíru. 
Navštěvuje pokročilé přípravné 
kurzy, studuje a učí se nové věci 
– to vše proto, aby se stala jednou 
z těch, kteří poletí na rudou pla-
netu Mars. Stát se astronautkou je 
ovšem dřina. „Vyžaduje to hodně 

VSTUPENKA 
NA MARS
DVACETILETÁ ALYSSA 
CARSON SE STALA 
NEJMLADŠÍ ŽENOU, 
KTERÁ ABSOLVOVALA 
VÝCVIK ASTRONAUTŮ. 
JEJÍM SNEM JE STÁT SE 
PRVNÍ OSOBOU, KTERÁ 
POLETÍ NA MARS.
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ženatýdne

tvrdé práce. Abych se mohla sku-
tečně stát astronautkou, potřebuji 
magisterský titul a potom nějaké 
pracovní zkušenosti. Myslím, že 
je tam celkem tvrdá konkurence. 
Obvykle se přihlásí osmnáct tisíc 
lidí a vyberou jen asi dvanáct až 
dvacet,“ prozrazuje mladá žena. 
Pro to, aby nakonec skutečně za-
mířila na Mars, dělá maximum. Je 
aktivní na sociálních sítích a snaží 

se inspirovat další mladé lidi. 
„Nejmladšímu člověku, který letěl 
do vesmíru, bylo 32. Vždy jsem si 
říkala, proč by nemohl letět někdo 
mladší? Kromě toho si myslím, 
že by se do vesmírného průmyslu 
mělo zapojit více žen, protože teď 
téměř 90 procent astronautů jsou 
muži.“ Tahle mladá dáma má roz-
hodně odvahy na rozdávání a to 
zaslouží potlesk. 

VZPOMÍNKY
PAMÁTNÍK

Kdo kdysi neměl 
památníček, jako by 

nebyl. A ten jsem nedávno 
našla v rodném domě. 
A ten údiv, že uvnitř byla 

i kresba grafika Vladimíra 
Komárka.

2
UMĚNÍ

KOSTEL
Vždycky jsem milovala 
kostely, ovšem tenhle 

v Kunraticích u Cvikova 
nemá chybu. Je v něm 
spousta nádherných 

výtvorů od skláře Jiřího 
Pačinka.

43

Tatínek Bert (na 
snímku) dceru odmala 
podporoval. Sám totiž  

v NASA pracuje.

Na jejím Instagramu 
najdete aktuální fotky  
z výcviku i soukromí.

Absolvovala speciální 
vesmírný program, 
studuje astrobiologii, 
sbírá zkušenosti a dělá 
vše pro to, aby byla 
mezi vyvolenými 
pro cestu na rudou 
planetu.

POD MASKOU
VÝSLEDKY ZA TÝDEN 

Řada DERMOPURE značky 
Eucerin při pravidelné péči 
o pleť pro regeneraci pleti 

prokazatelně zmírňuje 
nedokonalosti pleti. 

Řada působí proti akné 
způsobenému rouškami.

PRO DĚTI
BATOH OD KAIRY 

Charitativní projekt Klokart 
pomáhá ohroženým 

dětem z Klokánku, Herečka 
Kateřina Kaira Hrachovcová 
představuje novou kolekci 
Independent. Z každého 

produktu jde dětem 50 % ceny.

PO SLUNCI
AŤ ŽIJE ALOE 

Zázračná rostlina pro 
hydratovanou pleť

Bio Aloe vera olej opečuje tělo 
od hlavy až k patě a je skvělou 
přírodní alternativou k tělovým 

a poopalovacím mlékům.  
www.saloos.cz


