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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Úvodník Zemědělských novin, 4. leden 1985 

 

Více přemýšlet 

Nic není v lidském ţivotě – jak se říká – zadarmo a také národům ani státům nepadá 

bohatství a štěstí z nebe. V socialistické společnosti, v níţ jednotlivcům ani skupinám 

nenáleţejí ekonomické, sociální ani politické výsady, má pak tato ţivotní moudrost podobu 

krystalicky průzračného, nezvratného zákona: Náš ţivot je a bude právě takový, jaký si ho 

vytvoříme svou společnou prací.  

„Poprvé po staletích práce na jiné, práce nesvobodné, práce pro vykořisťovatele“ – 

konstatoval uţ Lenin – „je dána moţnost práce, která vyuţívá všech vymoţeností 

nejmodernější techniky a kultury.“  Řečeno jinak – zatímco ve vykořisťovatelských řádech 

byla práce výrazem pudu sebezáchovy člověka a také honby za bohatstvím a tím i 

společenskou prestiţí a mocí, za socialismu je to jiné. Prvně v dějinách má osvobozená práce 

šanci stát se tvůrčí, nanejvýš racionální, cílevědomě plánovanou, koordinovanou a řízenou 

činností, sledující prospěch všech, a tím i kaţdého zvlášť.  

V historickém stádiu výstavby socialismu nejsou ovšem ještě překonány přeţitky 

kapitalismu ve vědomí lidí. Ani u nás se zatím práce nestala základní ţivotní potřebou, 

návykem pracovat pro obecný prospěch.  Pravda – většina z nás se uţ přesvědčila, ţe 

k bohatšímu, plnějšímu ţivotu skutečně vede jen a jen cesta poctivé, stále kvalitnější práce. 

Jsou však mezi námi stále i tací, kteří třeba k dobrým výsledkům uplynulého roku přispěli 

mnohem menší měrou, neţ bylo v jejich silách.  Jejich spolupracovníci, jejich vedoucí jim 

svou liknavostí umoţnili pracovat relativně málo a přitom si třeba i velmi slušně vydělat.  

Stojíme na prahu posledního roku sedmé pětiletky. Tím spíše, ţe je to zároveň 

jubilejní, čtyřicátý rok naší svobody, bychom náročné úkoly hospodářského a sociálního 

rozvoje, které jsme si vytkli, měli splnit na výbornou. Předpokládá to zmobilizovat všechny 

síly, vyuţít dosud ladem leţící rezervy v lidských i materiálových zdrojích. A hlavně se 

ukazuje, ţe potřebujeme výrazně zvýšit dynamiku zavádění výsledků vědy a techniky do 

výroby a ţivota vůbec.  
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Zdůrazňování významu vědeckotechnického rozvoje – to není nějaké 

propagandistické zaklínadlo či něčí výmysl. Vsadit na vědu a techniku je pro nás jediný 

zaručený způsob, jak ve světě, jehoţ podobu kaţdodenně mění právě vědeckotechnická 

revoluce, udrţet krok s hospodářsky nejvyspělejšími zeměmi. Vědeckotechnickou revoluci si 

musíme „osedlat“ a vyuţít jejich – dosud pro nás v mnohém ještě netušených – moţností pro 

další rozvoj naší socialistické společnosti.  

Ty, kteří si ještě stále myslí, ţe se jich tyto globální problémy netýkají, je třeba 

rychle přesvědčit o opaku. Na polích, ve stájích, továrnách, ve výzkumných ústavech je 

zapotřebí rychle srovnat krok s dobou, neboť čas tady pracuje proti nám. Odhodit svěrací 

kazajky rutiny, pohodlnosti – prostě minulosti, a nejen někde, všude myslet a hlavně jednat na 

základě současných poţadavků, nároků a měřítek. Praktických příleţitostí k tomu máme dost 

a dost.  

Brzy se například uskuteční členské schůze komunistů na počátku roku. Na kaţdém 

pracovišti budou členové strany věcně, konkrétně, kriticky i sebekriticky hodnotit práci 

v uplynulém období a vytyčovat si úkoly pro budoucnost. Půjde při tom o cílevědomé 

vytváření takového klimatu, aby nikdo nemohl pro tuto společnost pracovat jen „napůl“, 

stavět si laťku níţe, neţ je v jeho silách a moţnostech.  

Poté se budou konat veřejné členské schůze základních organizací KSČ. Nejde o 

formální gesto, nýbrţ o výzvu komunistů k dialogu s bezpartajními spolupracovníky o tom, 

jak ofenzivně, důrazně řešit úkoly na našich pracovištích, a to v duchu potřeb společnosti a 

poţadavků doby.  

Měli bychom při tom vycházet z toho, ţe – řečeno slovy z novoročního projevu 

generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Husáka – „těţištěm našeho úsilí bude také v 

novém roce práce pro upevnění našeho socialistického zřízení pro rozvoj naší ekonomiky, pro 

lepší ţivot našich lidí. Rok 1985 je posledním rokem sedmé pětiletky. Pro její splnění a 

v některých směrech i překročení jsme si vytvořili dobré předpoklady. Velkou pozornost 

budeme věnovat přípravě osmé pětiletky. Chceme v ní především rozhodnějším uplatňováním 

vědy a techniky výrazně pozvednout výkonnost našeho hospodářství jako základu dalšího 

růstu ţivotní úrovně.“  

Rozviňme dialog na toto nejdůleţitější téma naší současnosti. A hlavně se 

postarejme, aby ţádná dobrá myšlenka, která z něj vzejde, nezůstala nevyuţita. 
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Patnáctimiliónová země nemůţe být nikdy tak bohatá, aby si takovou ekonomickou, ba i 

politickou krátkozrakost mohla dovolit. 
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Příloha č. 2: Graf čtenosti luxusních časopisů pro ženy v roce 2009 

 

 

 

Příloha č. 3: Graf čtenosti časopisů pro dívky v roce 2009  
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Příloha č. 4: Texty editorialů magazínu pro ženy Cosmopolitan, č.1-12, 2009  

 

1/2009 

Onehdy jsem se drahému ohlásila do telefonu slovy:  „Tady je tvoje Štěstí!“ 

Kupodivu silně znejistěl a se silným podezřením v hlase se dotázal: „Kdo volá?“ Kaţdý z nás 

spatřuje štěstí v něčem jiném a cítí se šťastný při různých příleţitostech. Můj drahocenný je 

kupříkladu šťasten, kdyţ se o víkendu občas ocitne samoten v našem bytě a můţe se ve 

vlněných ponoţkách a prastarém děravém tričku zcela nerušeně potácet mezi počítačem, 

ledničkou a peřinami, aniţ na něj ţivá duše promluví, natoţ po něm cokoliv vyţaduje. Já zase 

cítím záchvěv upřímného štěstí, kdyţ po mém nedělním návratu z mých štěstí přinášejících 

akcí na dotaz, jak se tu, chuděrka, sám měl, zatřepe drahý kudrnatou hlavou, ve snaze mě 

potěšit mě k sobě přivine a přičinlivě zaúpí: „Samozřejmě jsem tu bez tebe strašně trpěl!“ 

Jsou lidé, kteří cítí ryzí štěstí, kdyţ získají zajímavou věc, pro které dlouho touţili, 

nebo kdyţ vydělávají hromadu peněz, dobře nakoupí, zvítězí v konkurenční bitvě. Jiní čerpají 

pocity štěstí hlavně ze společnosti svých blízkých, z toho, ţe dobře vypadají, z dotyků, 

z pochvaly, z úspěchů, z realizace svých závislostí, z adrenalinových proţitků nebo z tělesné 

únavy po sportu.  

V psychologii existuje dokonce i několik teorií, které vysvětlují, proč zrovna určití 

lidé musejí čerpat z jiných zdrojů štěstí neţ vy, a dokáţou vám i na základě analýzy vašich 

raných vzpomínek a proţitků doporučit, z jakého přístupu k ţivotu načerpáte štěstí nejvíc. 

Tenhle vědecký obor se teď navíc vytasil s úplně novým poznatkem, který na základě 

důkladného výzkumu zveřejnila jedna britská univerzita: Štěstí se lavinově šíří mezi přáteli 

s příbuznými (kupodivu však prý nikoliv mezi kolegy v práci). Tady máte další jasnou 

motivaci, proč si vybírat za přátele pohodové lidi, s nimiţ je vám dobře, a proč se konečně 

zbavit svých citových upírů.  

Ať uţ je váš největší osobní zdroj štěstí jakýkoliv, pořád platí, ţe hormony štěstí a 

lásky se zaručeně vyplavují při milování, dotecích a společném stolování, k čemuţ právě teď, 

o svátcích, budeme mít nejvíc příleţitostí, ne?  

Přeju vám šťastný rok 2009 a hlavně šťastné čtení lednového čísla Cosmopolitanu 

s předpovědí lásky na příštích dvanáct měsíců! Vaše Sabrina 
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2/2009 

Stává se vám, ţe dorazíte do práce a zjistíte, ţe jste s kolegyní barevně sladěné aţ 

tak, jako byste si ráno telefonovaly a radily se, co si vezmete na sebe? Tohle se nám v redakci 

děje tak často, ţe se této ladné náhodě smějeme a uţ dopředu jsme zvědaví, jak se na který 

den společně vybarvíme. Jako důkaz mého tvrzení berte sladěné tóny této fotografie celého 

cosmo týmu, který pro vás bude, naladěn na pestrobarevné vlně s vámi, letos připravovat váš 

oblíbený časopis. 

Kdyţ soulad duší náhodou vyústí v podobnost oblékání, je to zajímavé a fajn.  Zato 

nadiktovaná harmonie můţe vypadat úţasně, ale ještě nezaručuje, ţe si takto oblečený pár 

vzájemně rozumí a vyhovuje. V porodnici jsem vídala jedny perfektně vystylované partnery: 

on přicházel na návštěvu v šedém obleku s úţasnou ţlutou kyticí, ona ve ţlutém ţupanu 

s šedým páskem na něj čekala. Hm. Já jsem tam od drahého ţádnou kytici nedostala – neměl 

čas. Byl totiţ v porodnici celou dobu s námi. Spal ve starém tričku na matraci na zemi a dnem 

i nocí přebaloval, krmil, koupal a převlékal vlastně nás obě – mě i malou. Kdyţ nás 

propouštěli, řekla mi ta ţena ve ţlutém: „Já jsem vám tak záviděla, ţe tu nejste sama a vše 

děláte spolu…“ 

Takţe letos jsem přidala ke svým oblíbeným barvám taky růţovou. Barva sladké 

svůdnosti, ale také bezpečí, tepla, něhy a křehkosti. Přeju vám růţový únor a něţné 

valentýnské čtení! Vaše Sabrina 

 

3/2009 

Novopečené maminky náhle ţijí obklopeny hebkou bavlnou, měkkými osuškami, 

vůní dětských olejíčků a obdivem a úsměvy okolí. Pod bradou je lechtá chmýří jejich 

miminka, samo sebou toho nejkrásnějšího na světe, jemnosti jehoţ tvářičky a faldíčků se nic 

nevyrovná. Srdce se láskou tetelí, puch pouţitých plín v oblaku tohoto blaha zdá se býti zcela 

nepodstatným. Všichni kolem vás předpokládají, ţe musíte být šťastná, a vy taky 

pochopitelně jste. Přes to všechno a ke svému neskonalému údivu zaţívají čerstvé matky 

ohledně svého mateřství děsivé pocity, které se odvaţují zašpitat jen anonymním spřízněným 

duším na těch nejtajnějších chatech baby webů, jak jsou jimi zaskočeny. Hlavně mají toho 

nejnádhernějšího tvorečka a nejbáječnějšího chlapa pod sluncem, a nechají se převálcovat 

černočerným přesvědčením, ţe všechno je špatně a uţ nikdy nebude líp a co jsem si to, 

proboha nechala udělat se svým břichem, bradavkami a vůbec s celým ţivotem?! 
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Přesně tuhle krizovou chvilku, na kterou vás porodnice nepřipraví a gynekolog o ní 

mlčí, jsme zaţívala onehdy a vloţila do ní všechen zbytek energie, kterým jsem momentálně 

disponovala:  „Já jsem na všechno sama…,“ vzlykala jsem a zalykala se sebelítostí. „Já to 

nezvládám…,“ cedila jsem skrze zuby, zatímco můj sladký brouček sladce spinkal a můj 

drahocenný zcela zkoprněl mezi dveřmi. „Nikdo mi nepomůţe…,“ pokračovala jsme plynule 

v zajíkání a skrze slzy na příteli náhle zpozorovala tu nejnádhernější ukázku rozumového 

zpracování emocí, jakou jsem kdy viděla. Zatímco mu ušima do hlavy přicházelo mé 

hysterické kvílení, pod kudrnami se mu rozběhl stroj na třídění informací. Bylo zřetelně vidět, 

jak odděluje pocity od jádra věci, jak přemílá podstatu sdělení a připravuje výstup s návrhem 

konstruktivního řešení. „A nechceš kuřecí steak, Beruško?“ pravil kudrnatý a vystřihl mi ho 

nakonec i s broskví a plátkem sýra navrch. Ne, původně jsem steak nechtěla. Chtěla jsem, aby 

někdo přišel a řekl: „Fajn, děvče, zvládlas to, teď si dej pár týdnů oraz, umyj si hlavu, ohol si 

nohy, pořádně se vyspi, skoč si koupit něco na sebe a pak si jdi dělat, co potřebuješ.“ Jenţe 

v tu chvíli mi definitivně došlo, ţe tou nejbliţší radostí, kterou si můţu vychutnat a dopřát, je 

právě ten s láskou připravený steak. 

Vychutnejte si nové číslo Cosmopolitanu! Také jsme ho připravili s láskou.Vaše Sabrina 

 

4/2009 

Podle vašich dopisů a ohlasů z posledního měsíce soudím, ţe se v téhle rozkolísané 

době mnoho z vás instinktivně rozhodlo zpevnit si vztahy s okolím, zabezpečit si zázemí, 

zateplit své útočiště. Znepokojují vás hádky s partnerem? Nedorozumění s rodiči? Opomíjená 

kamarádka? Touha po dítěti a vlastní rodině? Obracíte se na nás s ţádostmi o rady, s jejichţ 

pomocí chcete napravit nebo vyřešit svá trápení, vytvořit kolem sebe kruh bezpečí a nastolit 

vnitřní klid a rovnováhu. Samozřejmě vám radíme, seč můţeme. V tomhle čísle přinášíme 

vyzkoušené rady, jak spolu spát, abyste se doopravdy vyspali (strana 46), jak ţít velkým 

ţivotem za málo peněz (stana 64) nebo jak pozastavit hádku dříve, neţ se nesmyslně rozvine 

(strana 58). Dokonce jsme vypátrali, za které rady ohledně lásky můţete být své kamarádce 

vděčná, ale jakými vám vlastně škodí (strana 56). 

Mě ale kromě faktu, co vlastně radit, hodně zajímá, jak k radění na téma vztah 

přistupovat. Jak a kdy radu vůbec nabídnout, aby byla adresátovi k uţitku. Osobně věřím, ţe 

není vhodné radu servírovat, pokud jste nebyla poţádána. Drtivá většina lidí totiţ ví, jak své 

potíţe vyřešit sama, a mnohým z těch, kteří intenzivně radí na všechny strany, jde často o 

posílení vlastního ega nebo o převzetí kontroly nad ţivotem toho druhého. Pokud vás uţ ale 
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někdo vysloveně ţádá navrhnout řešení jeho situace, vztahoví odborníci tvrdí, ţe se vám 

vyplatí tenhle postup: 1. Pozorně naslouchejte. I kdyţ se vám uţ po pár větách dere rada na 

jazyk, zápletka můţe být sloţitější, neţ se vám na první pohled zdá. A kdyţ budete 

naslouchat, uděláte pro druhého moţná víc, neţ kdyţ mu vnutíte své řešení. Lépe tak přijde na 

svou vlastní cestu. 2. Zeptejte se: „A máš uţ nějaký nápad, jak tohle chceš řešit?“ „Smím ti 

říct, jak to vidím já?“ 3. Buďte empatická. Vzpomeňte si, co jste v podobné situaci cítila nebo 

dělala vy a co vám pomohlo. 4. Uvědomte si své meze. Je fajn, ţe vám někdo věří natolik, ţe 

vás staví do role experta, ale jste jím doopravdy? 5. Buďte k sobě upřímná. Neţ vyřknete 

radu, prozkoumejte svou motivaci, která vás k ní vede. Nemá náhodou přinést dobrý pocit 

hlavně vám? Raději vymyslete řešení těţkosti společně. 6. Pokud nejde vysloveně o nějaké 

škodlivé závislosti nebo choroby, respektujte rozhodnutí toho, komu radíte. I kdyby 

znamenalo, ţe váš názor neposlechne. Přeju vám fajn čtení a nenechte si radit! Pokud sama 

nechcete… Vaše Sabrina 

 

5/2009 

Nevím, jak vás, ale mě letos jaro, to obvykle pomalé, přísliby lenivého rozpuku 

vonící jaro k mému úţasu zastihlo ve zběsilém, pochodovém tempu. Doslova! 

Neděle: Krouţím Stromovkou, na nohou běţecké boty, ruce na řidítkách kočárku. Drahá moje 

vyhlíţí z pod čepičky nasazené nakřivo, na líčkách ďubky opalovacího krému, vysmátá jako 

rekreant. Drncám, funím, přidávám do kroku, zvyšuju tepovou frekvenci. Můj drahý totiţ 

ráno vyprovodil do důchodu naši starou osobní váhu a nahradil ji skleněným zázrakem, který 

zákeřně a bez vyzvání ukazuje podíl tuku v těle. On prostě miluje přístroje. Takţe já teď tady 

uháním po asfaltu se svraštěným obočím, zatímco má drahá cení dásně na kolemjdoucí. 

Pondělí: Máte se na co těšit – v rozmezí tří hodin se mi úplně náhodou se svými novými 

příběhy ozvaly naše české cosmo autorky z Dubaje, Konga, Kapského Města a Sydney. 

Inspirována dálkami navrhla jsem bezelstně drahému, ţe k večeři zrealizuju jedno australské 

národní jídlo: zapečený pekáč vystlaný úţasně zdravými zeleninkami a zalitý medem. Chvíli 

vypadal, ţe skutečně nad nabídkou seriózně přemýšlí, ale pak se neomylně rozchechtal, 

zakutal kdesi v mrazáku a uvařil guláš z kance. Mňam! 

Středa: Na internetu se objevila zpráva, ţe matematici vynalezli fungující rovnici lásky. Do 

vzorce zadáte vyţadované údaje o vás dvou a vyjde vám, jak velkou šanci máte na 

dlouhodobý vztah. Rovnici, jejíţ platnost uţ vědecky ověřili, tam naštěstí neuvedli a taky 

doufám, ţe ji nikdy nikdo nezveřejní. Zato uvedli typologii pěti druhů vztahů, s níţ rovnice 
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počítá, s ohledem na to, jak v nich probíhá komunikace mezi milenci. Tři typy, v nichţ spolu 

partneři mluví otevřeně a tak nějak rovnocenně, mají velkou šanci na úspěch. Hostilní – 

nepřátelské páry, v nichţ jeden mluví a druhý k tomu zarytě mlčí, nemají moc šancí. A ten 

poslední určený ke krachu, to je takzvaná Itálie: vztah ničivě vášnivý. Vzpomněla jsem si na 

kamarádku, která mi dnes sdělila, ţe vyhodila přítele z domu a na víkend spolu jedou na hory, 

uţ se moc těší. Ach! 

Pátek:  Mám sto lístků do kina. Uţ jste někdy zvala sto lidí na film? Já si nad výběrem hostů 

lámu hlavu právě teď. Nakonec posílám pozvánky vám a lidem s Cosmem spjatým. Bude to 

bezva parta, uţ se těším na ten mejdan. Uţijte si jaro! 

Vaše Sabrina 

 

6/2009 

Na obálce tohoto čísla Cosma se drţí rukama za boky Freida Pintová, sympatická 

indická osůbka, která mělo to štěstí, ţe se uţ na počátku své herecké dráhy ocitla ve filmu, 

jenţ si vyslouţil osm Oskarů. Onehdy jsem se na Milionáře z chatrče zašla podívat. Ten 

příběh mě rozebral na kusy, vyplivl někam do vesmíru a zase sloţil zpátky – trochu jinak něţ 

předtím. Kdyţ smíte ţít v zemi, kde matky na děti a milenky na milence volají: „Pojď sem,“ a 

nikoliv: „Uteč!“ a takový film vám to řádně vmáčkne do hlavy, hodně zdánlivých příleţitostí 

ke vzteku pak uţ jen odmávnete s úsměvem. 

Takţe kdyţ ve čtvrtek dorazil drahý ze squashe s tím, ţe s chlapy dlouze rozebírali, 

proč je PRO NĚ lepší co nejdřív odeslat partnerku po „mateřské dovolené“ do práce, 

neskočila jsem mu hbitě po hrdle, alébrţ jsem ho v klidu a se zvědavostí vyslechla. Tedy: páni 

squashisté ze svých osobních zkušeností tvrdili, ţe ţenám na mateřské v důsledku zúţeného 

tematického záběru klesají mentální funkce. Potlačila jsem v sobě návrh, ať si pánové po 

dobu jednoho týdne zařídí noční buzení na kaţdé dvě a půl hodiny a pak přeměříme mentální 

zdatnost jim. Můj drahý pokračoval v tom smyslu, ţe ţena na mateřské přichází o důleţité 

kontakty a podněty z okolí a často i o sebejistotu, pročeţ sdílet s takovou dlouhodobě prostor 

můţe vztah zatěţovat, takţe tento z rodičovské plynule přechází v rozchod. A hned jmenoval 

několik párů ze svého pracovního a školního okolí coby důkaz. Dosti mě zarazil. Má 

kamarádka Kateřina na mateřské vystudovala druhou vysokou. Jitka z domova stvořila novou 

strategii firemní komunikace. Vlasta zakončila terapeutický výcvik, Šárka si udělala řidičák a 

za vydělané peníze (ano, manţel si její péče o syny měsíčně cenil polovinou svého platu) si 

koupila auto. Jsou snad tak moc výjimečné? 
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„Tvůj drahý má pravdu,“ vyděsila mě Jitka. „Znám spoustu ţen, které na mateřské 

sklouzly k mastnému culíku a teplákům. A některé i šišlají!“ dodala s tím, ţe se tato historka 

vskutku stala: „Jedna známá nastoupila po šesti letech rodičovské jako asistentka ředitele. Na 

první sluţební cestě se nastrojila do slušivého kostýmku a způsobně seděla na sedadle 

spolujezdce, kdyţ tu se cesta stočila poblíţ ţelezniční trati. Ona náhle vystřelila prstem a 

s očima navrch hlavy novému šéfovi v euforii sdělila: „Hele, šššššš, Mašinka!“ Šéf měl smysl 

pro humor, pracuje tam dodnes.“ 

 Jak to vidíte vy? Je dobrou zprávou, ţe nás muţi chtějí chytré, sviţné a aktivní? 

Vaše Sabrina 

 

7/2009 

Svíčky, květiny, večeře… Proč tak moc, hlavně na začátku vztahu, ţádáme od muţů 

romantiku? Proč potřebujeme lesk a třpyt, zamlţený pohled a růţové okvětní lístky ladně 

spadané na prostěradle? Vychovaly nás k romantice holčičí pohádky, v nichţ hýčkané 

princezny ţijí v přepychu, pak se zjeví ţenich a všechno je ještě lepší? Touţíme s příchodem 

nápadníka zaţít tenhle princeznovský pocit výjimečnosti a obletovanosti na vlastní kůţi? 

Jenţe touze po všem horoucím, růţovém a okázale sladkém propadají prokazatelně ty ţeny, 

které vyrostly na Patovi a Matovi, podpořeným Křemílkem a Vochomůrkou. Nebo moţná 

historicky celkem čerstvou ţenskou touhou po romantice vyvinula sama chytrá příroda coby 

novodobou reprodukční strategii: samičku oblouzněnou svitem svíc a lichotkami opouští 

sebekontrola, takţe je svolnější (konečně!) k sexu? 

Téhle domněnce celkem odpovídá úspěch milostné taktiky jednoho mého známého: 

v ledničce mu nikdy nechybí šampaňské a jahody. Chlubí se, ţe dívkám připravuje koupel 

plnou voňavých olejů. Dokonce nelení vyzvednout v květinářství odkvetlé růţe a jejich plátky 

naloupat do vody. Kolem vany zapálí svíčky, naaranţuje sklenice. Sněhobílé froté ručníky 

zahřívá na topení. Do loţnice s lesklým povlečením nastraţí dva nařasené polštářky na 

znamení svornosti, k posteli přistaví kytaru a své (na tu noc) vyvolené dlouze drnká písně. 

Přestoţe je pro vztah nepouţitelný (ano, pije a je to bohém), v oblouzňování sklízí úspěch. Jen 

se většina jeho obětí diví, proč nezvedá telefon a nepokračuje ve vztahu, kdyţ se přece na 

začátku tolik snaţil! Ach, proč asi? 

Zatímco mnohé ţeny na romantiku velmi tlačí a jsou schopné v zájmu jejího 

nastolení dlouhé dny a noci vymýšlet, zařizovat a objednávat rekvizity, většina českých muţů 

cítí romantický diktát spíš jako násilí. A pokud se nad organizovanou romantikou vůbec 
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radují, tak hlavně proto, ţe dělá radost jejich partnerkám. Zato naši příbuzní Češi naprosto 

vynikají ve vášni pro neplánovanou romantiku, kterou přinese okamţik. Váš drahý cyklista 

jede krajinou a u pole plného zaprášených divných stvolů ho napadne natrhat vám pugét 

z výletu. Jako první si všimne nočních blesků nad sídlištěm a vytáhne vás z postele, abyste se 

dívali spolu. A víte, co? Téma romantiky probíráme v redakci pořádně uţ měsíc. A přesně 

těmhle chlapíkům nějak víc a víc fandíme. Uţijte si romantické léto :-) Vaše Sabrina   

 

8/2009 

Dva čokoládové dorty, nespočet misek s jahodami a třešněmi. Jeden prezident 

mediální společnosti, kterého jsem při návštěvě v redakci mimoděk posadila vedle koše 

s pouţitými plínkami svého miminka. Kilo kozího sýra a tuna zábran, kdyţ jsme si 

s autorkami nad jejich články vyprávěly své vlastní erotické sny, porovnávaly je s cosmo 

výkladovým slovníkem sexuálního snění (str. 38) a překvapeně zíraly, co naše noční obrazy 

doopravdy znamenají. Nadšený stud, kdyţ jsme si vyměňovaly zkušenosti ohledně spatřených 

úprav muţských intimních porostů (str. 66). Tak tohle všechno padlo při tvorbě srpnového 

čísla Cosmopolitanu. A taky jedna úţasná rada v rubrice naší stejně úţasné cosmo terapeutky 

Evy Noskové: Buďte náročná, nebo se stanete neviditelnou (str. 19)! To je hodně zásadní rada 

– nejen pro ţeny, které tak dokonale plní přání druhých, aby si zařídily iluzi přijetí a lásky, aţ 

zapomínají na své touhy. 

Sama vznášejte své nároky, nebo vás budou přehlíţet. Jak drze kontrastuje tohle 

doporučení s poučkou o panenkách, které mají vzorně vysedávat v koutě, dokud nebudou 

objeveny! Moje spoluţačka Jana na této poučce pro mladé ţeny zjevně vyrostla, takţe kdyţ 

pracovala jako asistentka významného ředitele, pracovala pilně a tiše. „A kdyţ ho povýšili do 

Prahy, předpokládala jsem, ţe mě vezme s sebou. Vţdyť si beze mě neuměl ani zavolat taxi! 

Jenţe jeho vůbec nenapadlo mi to nabídnout!“ rozčilovala se trpce na třídním srazu. A 

vypadala hodně zaraţeně, kdyţ jí ostatní děvy opáčily: „Jak ti mohl číst myšlenky? Copak 

mohl tušit, ţe jsi ochotná se stěhovat? Proč jsi s ním nepromluvila?“ Takţe buďte drzá, 

uspějete! Jak tuhle strategii uvést v ţivot, aby fungovala ve vztazích a kariéře? Prostě 

přestaňte tajit svá přání, dávejte najevo, po čem touţíte a co vám dělá dobře (str. 60). Jedna 

kolegyně po letech singl ţivota drze rozhlásila, ţe hledá úspěšného chytrého manţela, který 

umí vařit, a hned v první sérii seznamovacích večeří, jimiţ zaúkolovala své šťastně zadané 

kamarádky a známé, objevila schopného kandidáta, s nímţ skutečně napochodovala k oltáři. 

Nic proti víře v poslušnost a ţivotní pasivitu, pokud vám vyhovuje a vyplácí se vám. Naše 



14 
 

 

interní cosmo heslo ale uvádí její účinnost na pravou míru: Hodné holky se dostanou do nebe, 

ale zlobivé tam, kam chtějí! Uţijte si své srpnové čtení a dejte mi vědět, kam jste se v létě 

dostala vy! Vaše Sabrina 

 

9/2009 

Navštívené země vnímám také podle přípravků na krásu, které se tam vyrábějí nebo 

pouţívají. V Provence čichám k levandulovým mýdlům, v Maroku vystupuju do 

vykachlíčkovaných lékáren a vybírám si olejové esence. V Egyptě si k pohoršení lékárníků 

zkouším mandlově-medový krém na hřívu (ano, je pánský) a v Malajsii lačně nakupuju 

blahodárnou masku z růţových lístků. A právě tam v luxusních nadnárodních drogériích 

ţasnu, jaký obrovský sortiment bělících pleťových krémů, čistících vod a dokonce i 

vybělovacích depilačních emulzí tu nabízejí a jak bleskurychle mizí z regálů. Spřátelené 

Malajky ovšem pro změnu uţasly, jaké sumy jsme schopni my vynaloţit a co všechno ochotni 

podstoupit pro karamelovější odstín pleti. 

A je to konečně tady: Příslušné instituce oficiálně uznaly, potvrdily a vyhlásily fakt, 

který vám Cosmo prozradilo uţ před pár sezonami, totiţ ţe opalování v soláriích škodí vaší 

kůţi a zdraví. Hurá! V některých zemích se uţ dokonce připravují zákony, které mají 

znemoţnit pobyt v zářících rakvích nezletilým. Jenţe sotva byl jeden bronzující trend poslán 

do šrotu, vynořil se druhý: injekce melanotanu, který po vstříknutí pod kůţi dodá pleti zdravě 

vypadající nazlátlost, a to ihned. My jsme Cosmo, takţe se od nás o této ţhavé metodě dozvíte 

nejspíš jako první – ale jen proto, abychom vám prozradili, ţe něco tak riskantního a 

nezdravého na trhu opalování ještě nikdy nebylo. Společnost, která látku původně vymyslela 

(a ihned zavrhla), upozorňuje, ţe volně prodejné pirátské náhraţky melanotanu I a II otravují 

játra a ztmavují znaménka, čímţ zvyšují riziko rakoviny kůţe. Takţe jakmile vám začne letní 

opálení blednout a nastartujete internet v touze opatřit si rychlou a hlavně ilegální opalovací 

drogu, vězte, ţe existují příjemnější způsoby, jak si vrátit barvu do tváří. Co třeba celodenní 

výlet? Čtěte a uţívejte si! Vaše Sabrina 

 

10/2009 

Tvrdí se, ţe s kýmkoliv na planetě, i kdyţ se neznáte, je moţné vás spojit přes šest 

dalších lidí, přes jejich sítě kontaktů. S pomocí Facebooku počet mezičlánků klesá. Pink! 

Potvrzuji tvou ţádost o přátelství, Sari Lie, která má tři sta přátel, přestoţe indonésky zrovna 

moc neumím a netuším, kdo nás dvě dal dohromady. Ale hezky se směješ a vypadáš 
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v pohodě. Pink! Odkliknu přátelství šéfovi, coţ jde snadno, neboť tohoto člověka nevyvádí 

z míry lecjaká moje výstřednost. Pink! Ale co s tím padesátiletým Italem Gustinem, který má 

sedm set přátel, zlatou náušnici a se mnou společnou snad jen vášeň pro filmy Pedra 

Almodóvara? (Mimochodem – na Rozervaná objetí se hodně těším. Co báječného si 

z natáčení odnesla Penélope Cruzová, si přečtěte na straně 12.) Nazvala bych přítelem 

kaţdého, s kým se náhodou sejdu v promítacím sále? Proč jen se facebookoví aktivisté 

nenazývají jinak, třeba: sběratelé poznatků, zvědavci, milovníci ţivota, lovci v síti – to by se 

to potvrzovalo! Takhle musím pořádně zvaţovat význam slova přítel. Příteli půjčím byt, 

vyvenčím psa, vyslechnu ho, i kdyţ není mentálně v kondici, vyrazím s ním na dovolenou. 

Jakmile se ale pokouší o nečistou hru, ochladnu a cestu ke mně uţ ztratil. Jaká jste vy jako 

přítelkyně? A jak si usmíříte kamarádku po hádce? Jeden výstiţný článek pro vás s přispěním 

hvězd máme na straně 128. (Dejte vědět, jak na vás sedí, my se v něm celkem poznali.) Příteli 

také vţdy prozradím výhodné informace – a právě takovou zprávu mám teď pro vás: Od 17. 

10. do února 2010 máte čas přihlásit se s obchodním nápadem do zajímavé celosvětové 

soutěţe pro ţeny a nastartovat svůj byznys. Pět finalistek získá od značky Cartier 20 000 USD 

na realizaci záměru a k ruce tým konzultantů. Víc na www.cartierwomwnsinitiative.com, kde 

zatím visí pro inspiraci profily letošních finalistek. A pokud ţádný nápad nemáte, jeden vám 

věnuju zcela zdarma: vypracujte projekt na síť pouličních samoobsluţných půjčoven bicyklů, 

jaké mají třeba v Paříţi, a proměňte tak své město v zábavnější a prokysličenou zónu. Čtěte 

říjnové Cosmo a potvrďte nám přátelství! Vaše Sabrina 

 

11/2009 

„Jsi vyrovnaná?“ nabádá mě fotografka Natálka ke správnému postoji před 

objektivem, zatímco se mimoděk zamýšlím, s čím vším jsem se tenhle měsíc skutečně 

vyrovnávala. Bylo to tohle: 1. Závist a ţárlivost. „Neznáš nějakého Michala Z.?“ volá mi 

kamarádka a jakoby nic pronese jméno jednoho z nejlepších českých kadeřníků – uţ jen 

objednání u něj vám povznese kadeře do oblak. „Právě k němu jdu. Umí česat?“ „To umí 

bezvadně!“ ucedím s pokakanou plínkou v ruce, s myšlenkou na svou vlastní zanedbanou 

hřívu a vzpomínkou na tuto báječnou přítelkyni. Jak dlouho jsme se neviděly? Ţijeme kaţdá 

v jiném městě a času na sebe nemáme tolik jako dřív. Přečtu si článek Udrţet kontakt 

s kamarádkou (strana 58) a naplánuju společný výlet na půl cesty mezi našimi městy. Na 

Karlštejn se vydrápeme i s kočárkem! 
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2. Pochybnosti a překvapivá pravda. Probírám se materiály k textu Jste snad závislá na stresu? 

a říkám si, ţe to bude trefný článek (strana 128). Znám přece tolik ţen, které na potkání chrlí, 

co všechno uţ musely dnes stihnout a jaké povinnosti je ještě čekají, a přitom jim oči tak 

nějak spokojeně planou! Které po nocích energicky vyřizují pracovní maily a sluţební 

blackberry nevypínají ani o víkendu! Které se chytají za hlavu při představě dvoutýdenní 

dovolené na pláţi u moře („Paneboţe, co tam budu čtrnáct dní dělat?!“) a nejlepší výkon 

podávají pod tlakem s bleskurychle se blíţící uzávěrkou. A pak mi s údivem dochází: Není 

tenhle článek náhodou taky o mně? 

3. Taky se vyrovnávám s přívalem úţasných fotek od vás! Zatímco stále ještě posíláte své 

snímky s Cosmem z míst po celé planetě, kam jste ho s sebou vzala, uţ v redakci třídíme vaše 

fotografické tipy na vítěze soutěţe o muţnost a sympatie. A ţe je na co se dívat! Uspěje váš 

partner, bratr, kolega či kamarád? Zjistíte příště. Přeju vám pohodu a inspiraci nad 

listopadovým čtením! Vaše Sabrina 

 

12/2009 

Jasně, spoustu věcí za vás v ţivotě nikdo neudělá, ale na druhé straně s hromadou 

záleţitostí si prostě nechat pomoct musíte. Co ze svých úkolů a potíţí ale můţete sdílet 

s ostatními a co raději zvládnout sama, abyste měla pocit, ţe jste báječná, nicméně 

nepřetíţená baba, která drţí svůj ţivot pevně v rukou? Kudy vede ta hranice? Touhle otázkou 

se zabýváme v článku Kdy přijmout pomoc? na straně 68. Vybaví se mi nad ním jeden večer 

u mé kamarádky; podávala jsem jí kapesníky a poslouchala, jak se s Karlem rozešli. Ten 

rozchod byl podivně vleklý a neurčitý, ještě tupě bolel a jitřivě zraňoval, ale zatím na obou 

stranách chyběl ozdravný vztek. „Máme se rádi, ale nemůţeme spolu být,“ plakala, kdyţ vtom 

zazvonil telefon. Karel! Ţe bez ní nemůţe být, jeho ţivot postrádá řád a vůbec neví, co dělat. 

Je mu zle. Ať hned přijede, tolik ji potřebuje. Ano, byl opilý. „On si něco udělá!“ vzkřikla má 

drahá, a neţ jsem po ní stačila chňapnout, vyběhla ven. 

Zbytek mi vyprávěla ráno. Ano. Skutečně nevěděl, co má dělat. I řád mu chyběl. 

Netušil totiţ, kde najít čisté slipy, letní trička a plavky. Jel totiţ na „sluţební cestu“ s 

„kolegyní“ do Karibiku. Za pět hodin mu letí letadlo. Potřeboval sbalit kufr, coţ ho uvedlo do 

takového stavu sebelítosti, ţe se ţalem opil a přivolal si pomoc. Má drahá v mţiku prošla 

duševním satori. Od strachu o jeho ţivot přes bolest aţ k vzteku a poznání: Ten bídák! Její 

následné sebeovládání nelze neţ obdivovat. Místo aby mu přerazila čelist a práskla dveřmi, 

ujistila mile Karlíčka, ţe je vše v pořádku. Ať si jen, drahoušek, schrupne, onu mu připraví 
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kufr, pas i letenku a sama ho pak vzbudí. Jak slíbila, tak vzorně udělala. Hm, co si tak asi 

počal Karel na tropickém ostrově s vlněnými svetry s jeleny, balíkem vloţek, kulichem, pěti 

díly latinského slovníku, její noční košilkou, bez plavek, bez brýlí, bez platebních karet? 

Před svátky si nechte pomoci absolutně se vším, jen kufry a diplomku si zařiďte raději sama. 

Přeju vám pohodové četní! 

Vaše Sabrina    
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Příloha č. 4: Texty editorialů magazínu pro dívky CosmoGIRL!, č. 1-12, 2009 

 

1/2009 

Skok do neznáma 

Přesně si pamatuju přelom nového milénia. 1. 1. 2000 jsem měla svojí první 

„performance“ v klubu Radost FX a připadala jsem si totálně ve středu dění. Tohle číslo bude 

znít šíleně, ale risknu to: před 20 lety jsem si začala psát první deník. Bylo mi 10. Teď v lednu 

oslavím kulatiny! Je to jen číslo, je to jen číslo… uklidňuju se. Takovou hlášku by jistě neradi 

slyšeli numerologové, zvlášť, kdyţ jsme pro tebe připravili tak zajímavý článek o tom, jak si 

vypočítáš své osudové číslo roku 2009 (str. 42). Kdyţ jsem vám – čtenářkám CG!, se kterými 

jsme měla to štěstí se potkat, dala jednoduchou otázku „Kolik je ti?“ Odpověď většinou zněla 

„Čtrnáct a půl“ nebo „Skoro sedmnáct“. Dospělost je pro vás velká meta. Vtipné je, jak se to 

časem otočí… Holky, díky všem, ţe mě stále omlazujete :-). A vy si uţívejte tady a teď. 

Skvělý nový rok!  Renata 

 

2/2009 

Valentýn, Valentýn… 

„A není to uţ trochu ohrané?“ přemítala jsem během příprav CG!, která se ti právě 

dostala do rukou. Vím, ţe je mezi vámi plno odpůrkyň kýče, který tenhle svátek provází. A 

řeší to vůbec kluci, anebo Valentýn prostě ignorují? Kdyţ jsme se jich zeptali (na str. 56), 

čekalo nás překvapivé zjištění: kluci se Valentýnu a romantice nebrání! Pravda, někteří z toho 

důvodu, aby si to nerozházeli s holkama… Ale i tak je to úspěch, ne?  Nicméně jsme se 

rozhodli nezahltit celé číslo srdíčky a dárečky, takţe pan Valentýn mezi články jen tak 

nenápadně kličkuje, občas něco zamilovaného poradí, ale netlačí na pilu… Osobně si myslím, 

ţe láska by se měla oslavovat kdekoli a kdykoli, takţe klidně i v tom děsivě neutrálním únoru 

– kdy vzpomínky na vánoční polibky pod jmelím jsou dávno fuč a máj v nedohlednu. 

Příjemné (láskyplné) počteníčko! Renata 

 

3/2009 

Ahoj! 

Zjistila jsem, ţe na obrazovku počítače zírám zhruba 50 hodin týdně. Coţ je docela 

mazec. O zábavě a brouzdání po netu ale nemůţe být vůbec řeč. Většinou jen hledám, 

upřesňuji, ověřuji… A pak se mazlím s desítkami stránek, které i teď čekají na tvé 
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přelouskání. Kdyţ mi pak napíše, ţe jsi v CG! „zhltla kaţdé písmenko“, popadnu myš a jedu 

dál :-). Samozřejmě jsem taky neodolala a vytvořila si vlastní internetový profil. Ale záseky 

na něm mě děsně štvaly. Moţnost vyšperkovat si ho podle svého mé tvůrčí „já“ nutilo 

k experimentům, komentáře u fotek k dalším reakcím… Potom se čím dál víc známých 

usadilo na konkurenční síti a já zase vyráběla alba a šmírovala ostatní :-). Je to trochu 

voyeurismus a exhibicionismus, ale kdyţ včas zmáčkneš červené tlačítko, nedopadneš jako 

„závisláci“ v reportáţi na str. 54. Měj se fajn! Renata 

 

4/2009 

Ahoj! 

První duben pro mě dlouhá léta znamenal šok hned po ránu. Máma obvykle hlásila 

půl metru sněhu, tajemného muţe za dveřmi a podobné hrůzostrašnosti (které jsem ochotně 

baštila). Horší vypečenosti mě však čekaly třeba od příslušníků opačného pohlaví, zvlášť 

v oblasti záměny pojmů „kamarádství“ za „skoro-chození“. To se umí člověku vymstít! Na 

druhou stranu jsem díky tomu rychle pochopila co ne/chci a napravila škody. A k čemu se to 

vlastně snaţím oklikou dostat? No přece k tomu, ţe je třeba nabrat ten správný směr:-), 

obzvlášť v nové sezóně! Proto si pořádně uţij tuhle CG!, nabitou svěží jarní energií, 

čerstvými trendy i radami na všechny „kroky vedle“! Renata 

 

5/2009 

Ahoj! 

Moţná bude znít ohraně, kdyţ napíšu, ţe mě letošní jaro totálně nakoplo. Ale fakt! 

Nechala jsem se nově ostříhat a obarvit vlasy (kdyţ jsem vycházela z kadeřnictví, chytla mě, 

doufám letos poslední, sněhová vánice – super!)., oprášila a nakrmila svůj iPod novými 

songy, denně (dobrovolně) v našem domě vybíhám pět pater a konečně jsme se přihlásila do 

autoškoly!  Plno lidí nadává, jak je zima otravná. Ok, ale bez ní by sis tu úţasnou změnu tolik 

neužila! Tvrdím já…  A abychom ti to skvělé období taky zpříjemnili, přichystali jsme pro 

tebe rovných 27 stran nadupaných jarními trendy. Čekají tě tipy na občerstvení tvých líčidel, 

tipy na nové účesy, přísně střeţené tajnosti vizáţistek, a samozřejmě poctivá náloţ módy! Co 

nás tenhle měsíc v redakci hodně potěšilo, bylo vaše nadšení při tvorbě designů triček do 

Velké návrhářské soutěţe CosmoGIRL! & Horsefeathers. Kaţdý den jsme trhali obálky a 

ţasli nad vaší fantazií! Nebudeme tě uţ napínat, výsledky zkoukni na str. 44. Měj se fajn! 

Renata 
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6/2009 

Ahoj! 

Miluju svých kamarádek! Dokonce si myslím, ţe bych mohla být profesionální 

plačka:-) – tíha atmosféry mě dojme skoro vţdycky. Tentokrát se vdávala naše redaktorka 

Adéla a svatebčané mi nestačili podávat kapesníky… A zatímco si autorka úspěšné reportáţe 

o mladých maminkách (v květnové CG!) uţívala svatební cestu v Berlíně, my v redakci 

finišovali první letošní číslo v letní atmosféře! Zavaleni hromadou surfařské módy, 

exotického ovoce, tipy na alabastrovou pleť, a šokování, v co všechno se můţe zvrhnout 

jedna „odvážná“ fotka na tvém internetovém profilu (str. 58 – 59), jsme se prokousali aţ 

k rozlučkovému večírku. Jo! Konec školního roku je přece třeba náleţitě oslavit, ţe? Užij si 

tohle skvělé období na maximum! Renata 

 

7/2009 

Ahoj! 

Nedávno se mi jedna čtenářka svěřila, ţe uţ ji štve, jak „nám v dnešním světě 

šikovně propracovaným marketingem podsunuli ten skvělý, dokonalý a perfektní ţivot, kde 

vlasy zůstávají pořád narovnané či s neuvěřitelnými loknami, kde na pleť nepůsobí ţádné 

vnější a uţ vůbec ne vnitřní faktory a kde je osobitý styl něco jako samozřejmost“. 

Osmnáctiletá Nina pak sama přiznala, ţe i ona tráví hodiny před zrcadlem, ve snaze ten svět 

napodobit. Jenţe potom potkáš tu holku, třeba u baru. „Kupovala si pití a smála se na 

barmana. Vlastně se usmívala na kaţdého. Nevypadala zrovna jako královna dance floor, 

měla na sobě tričko, dţíny a ţabky, vlasy rozpuštěné s náročným make–upem si taky 

evidentně hlavu nedělala. A stejně na ni kaţdý koukal jako na bohyni, jak byla veselá, 

tancovala a uţívala si večer…“ Nino, naprosto s tebou souhlasím, a jak říkáš: opravdový ţivot 

není o dokonalosti, ale o schopnosti si ho užít. S kosmetikou, nebo bez, to uţ je na tobě:-)! 

Renata  

 

8/2009 

Ahoj! 

Nedávno jsem si dala krátké „prázdniny v Římě“. Člověk by neřekl, jaká plejáda 

záţitků se dá za pět dní stihnout. Začalo to bouračkou. Skútr versus auto. Skútrista dopadl hůř 

a tvrději. Uf… Ţe v italské metropoli potkám (a poznám) celebritu, jsem opravdu nečekala, a 

hele – najednou si to odnaproti kráčí ten vysoký italský student z filmu Erasmus! Co se týče 
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shoppingu, vychytat si předem pár zajímavých vintage krámků se fakt vyplatilo (doporučuji 

God Save the Look a Pulp – skvělé úlovky za pár euro). Při večeři na rozloučenou mi došlo, 

jak velká potupa je nedojíst jídlo. Ne pro kuchaře, ale pro mě. Hlavní chod na mě vyzývavě 

natahoval očka i klepítka, ale pět chodů bylo fakt moc! A cesta zpátky? Bez prášků na 

uklidnění uţ do letadla nevlezu… Uţij si pořádně pestré léto (s CosmoGIRL!) Renata 

 

9/2009 

Ahoj! 

Na jednom hudebním festivalu jsem se zakecala s frontmanem nejmenované kapely. 

Trochu zoufale mi popisoval, jak uţ několika holkám nechtěně „zlomil srdce“, a ţe je mu to 

fakt líto a neví, co s tím. Prý občas máme nějaká očekávání a přitom jeto úplně jinak. Čím to 

asi bude, hmmm? Moţná tím, ţe tenhle týpek je podle svého profilu na Facebooku „ve 

vztahu“ s jiným frontmanem nejmenované kapely:-). Kaţdopádně pomyslný pes můţe být 

zakopaný kdekoliv. Někdo z toho vyroste (mrkni na téma o klučičím věku na str. 62), někoho 

jsi moţná odradila důleţitou drobností (více o tom, co ne/bere na str. 64). Ţádné vztahové 

propletence však nemusíš řešit s opravdu dlooouhou řadou krasavců (začni na str. 68), kteří ti 

určitě zpříjemní letní chvilky – aspoň na papíře! Nicméně tenhle sympatický (a občas 

ztrápený) zpěvák tolik touţil promluvit na stránkách CosmoGIRL!, ţe mu příště dám šanci. 

Schválně, ţe se ti bude líbit. Krásný zbytek léta! Renata 

 

10/2009 

Ahoj! 

Tak tahle CosmoGIRL! je hodně „nakopávací“. Hlavní roli v ní nehraje nikdo jiný 

neţ ty, tvoje záţitky, úvahy a bláznivé nápady. Jak uţ jsem slibovala v minulém čísle, velkou 

radost máme z nové rubriky Miluj své tělo na str. 44, kterou tě bude provázet CG! čtenářka 

Adéla – má totiţ o budování přátelství se svoji postavou opravdu co vyprávět. A není sama! 

Reakcí přišla spousta. Třeba Bajushka tvrdí, ţe „vnitřní krása je mnohem cennější, protoţe tu 

si vytváříme samy a vţdycky se zobrazí taky na povrchu.“  I proto jsme opět dali šanci 

předvést se „obyčejným“ holkám – perfektně se vyřádily na projektu Tvoje módní školní 

strategie na str. 32. A schválně: taky si myslíš, ţe (samozřejmě nejen!) Markéta vypadá 

úţasně? No vidíš a ona se za ţádnou cenu nechtěla smát. Prý jí úsměv vůbec nesluší! Občas 

se stačí trochu odpoutat od zaţitých názorů – moţná budeš sama překvapená. Krásný říjen! 

Renata 
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11/2009 

Ahoj! 

Jeden pořad v televizi a jinak celoţivotní láska ke zvířatům mi stačila k tomu, abych 

tenkrát v pubertě přestala jíst maso. Na přesnou myšlenku dokumentu si uţ nevzpomenu, ale 

byly tam rozhodně laboratoře a taky způsoby usmrcování různých zvířat. Byla jsem otřesená, 

uřvaná a určitě jsem tu noc měla ošklivé sny. Od té doby se u nás začalo kupovat sójové maso 

a koţenková saka. Chtěla jsem se nějakým způsobem okamţitě vzbouřit proti zvířecímu 

utrpení. Nicméně jsem byla dost hubená, měla nízký tlak, špatný krevní obraz a doktorka mi 

začala vyhroţovat ozdravovnou. Takţe maso zase začalo být na pořadu dne. Soucit k té němé 

nevinné tváři ve mně však přetrvává pořád, takţe kdyţ došel mail od slečny Pavly 

z ekologické organizace s nabídkou tématu kosmetiky netestované na zvířatech, zajásala 

jsem. Díky ní se můţeš na str. 44 dozvědět, které kosmetické firmy nevyrábí svá zkrášlovadla 

za cenu něčí smrti. Nebudu pokrytec – v CG! se píše nejen o produktech netestovaných na 

zvířatech, ale pointou je, ţe máš na výběr a měla bys vědět, ţe existují i firmy přátelské ke 

zvířátkům. A o tom vegetariánství aţ v příštím čísle… Barevný listopad ti přeje Renata 

 

12/2009 

Ahoj! 

Svátky klidu, pohody a lenošení se nezadrţitelně blíţí! Pohádky, hromady cukroví, 

bruslení, krmení zvířátek v lese, koledy, zlaté prasátko, dárky,… A hlavně rodinka a přátelé 

pohromadě. To všechno jsou „kulisy“ vašich ideálních Vánoc. Ale protoţe je tohle období 

taky plné oslav (uţ jen fakt, ţe je půlka školního roku za tebou!), vyřádili jsme se v tomhle 

čísle na flitrech, třpytkách a dalším zářivém zkrášlování. Nedokáţeš si prázdniny představit 

bez zasněţených kopců a svištění na prkně? Tak to nalistuj „Velký snb speciál“ (str. 82), kde 

se o snowboardingu dozvíš všechno podstatné (a ještě něco navíc – od fešných 

snowboardistů!). Jako tečka je tu opravdová lahůdka pro fanynky Stmívání: Osmistránkový 

speciál o druhém díle startuje na str. 68! Uţij si bohatou nadílku s CosmoGIRL! i doma na 

Štědrý den! Renata 

 

 

 


