Pravý domácí tvořivý
Naši čtenáři nám dokazují, jak jsou šikovní a nápadití! A Pravý domácí časopis je vždy u toho :-)

Úsměv pomáhá
Taky už vám přijde nepatřičné, když
vidíte někoho s odkrytými ústy? Bez
roušky, šátku, respirátoru? Zdá se, že
máme problém, Houstone! A proto vyzýváme ke sdílení odhalených úsměvů
alespoň na fotografiích a ve videích přes
sociální sítě, e-maily, e-pohlednice, prostě kudy to jen jde! Pomůžeme tak sami
sobě i svému okolí. Připomínejme si,
že vidět úsměv je NORMÁLNÍ a hlavně
LÉČIVÉ! Sdílejte, vyzývejte k úsměvům
rodinu, přátele, sousedy a pokaždé připojte hashtag #usmevpomaha.

Naše bývalá kolegyně a stále dobrá
duše Anetka se podělila o prdočasové
tvoření s dětmi v družině. Někdy je
dobré najít odvahu a střihnout! ;-)

Omalovánky přinesly rozptýlení babičkám
a dědečkům v době lockdownu v domově Pohoda v Třinci. Malovali prý i devadesátníci!

Inspiraci k jarnímu tvoření čerpají v Pohodě i ze starších
čísel časopisu. Jde jim to náramně! Za fotografie moc
děkujeme dobré duši Pohody Alence Křížové.

Žena v zenu
Dobrá kniha
pro dobrý život

Dobrých knih není nikdy dost. A tak
se myslitel, spisovatel a evolucionář Tomáš Hajzler rozhodl jednu
takovou napsat. Kniha Dobrý život
ve stínu konzumní společnosti nabízí na úctyhodných 640 stranách
alternativy směřující k dobrému
životu. Navíc se stalo něco nevídaného! Neznámý čtenář si koupil 100
kusů této knížky a hodlá ji zdarma
rozdávat knihovnám, starostům
a dalším lidem! Akce vyvolala reakci,
a Tomáš nyní nabízí knihu zdarma
lidem, kteří si ji nemohou dovolit.
Podmínkou je napsat o sobě pár řádků
na tomas@peoplecomm.cz. Je to zatraceně DOBRÁ kniha!

… je žena sama sebou. A taková žena, která
jde odvážně za svým, realizuje své sny,
je vidět a slyšet, se může setkat s roztodivnými reakcemi okolí. Od uznání přes
konstruktivní kritiku až po odmítání, hejty,
nemístné poznámky. Bohužel. Proto na podzim loňského roku vznikl podpůrný projekt
#zenavzenu, za kterým stojí Lilia Khousnoutdinová a Petra Schwarz Koutská. Sdílením zkušeností žen z různorodých odvětví
a sociálních podmínek ukazují, jak se s nástrahami genderových stereotypů vyrovnat.
Na webu www.zenavzenu.cz již publikovaly
dvacítku rozhovorů s vědkyněmi, podnikatelkami, herečkami, spisovatelkami. Stavte
se, bude vám tam hezky žensky. :-)

Pravá domácí
kytice
Kdo by nechtěl mít kousek
barevné, voňavé zahrady
doma?! Umět si vypěstovat
květiny k řezu do vázy, a to třeba
i na balkóně, by se mohlo hodit.
Díky knize od Anity Blahušové
„Zahrada do vázy“ se vyhneme
pokusům a omylům a můžeme
zamířit přímo k pravým domácím kyticím! Naučíme se, jak
naplánovat a připravit květinový
záhon, jak se o rostliny starat,
jaká jsou pravidla řezu do vázy
i základy květinové vazby. Moc
užitečné jsou vzorové plány
záhonů, přehledy pro různé typy
pozemků a celoroční kalendář.
A co teprve ty fotky! Mrkněte
na www.smartpress.cz.
P.S. Mimochodem Anita Blahušová je také autorkou knihy
Zahrada žije o zahradničení
s dětmi a od 20. března je k dispozici dotisk tohoto bestselleru. ;-)

