
Vánoční katalog 
úžasných dárků

od českých a slovenských podnikatelek

Proč katalog vznikl a co v něm najdete
Nesem vám katalog, podívejte! 

Nepřicházíme z betlémské krajiny, ale z facebookové skupiny. Tu jsme založily, abychom pomohly 
českým a slovenským podnikatelkám prodat jejich výrobky, služby a online produkty 
v předvánoční době. 

Výsledkem naší společné práce je katalog, díky kterému si už nemusíte lámat hlavu s tím, o co si 
letos napíšete Ježíškovi nebo co nadělíte svým blízkým pod stromeček. 

Potěší nás, když si z katalogu vyberete a namísto velkých nákupních řetězců letos podpoříte nadané 
české i slovenské ženy, které vytvářejí úžasné věci a nebojí se o sobě dát vědět. 

Děkujeme a přejeme vám poklidnou adventní dobu.

Ingrid Dach a Polina Ševčíková



Copywriterka Ingrid Dach

Objevuju v podnikatelkách jejich jedinečnost a vnáším ji do textů. Díky tomu 
jim web přitahuje ideální zákazníky, se kterými je radost pracovat. Ve svém 
klubu www.facebook.com/groups/ucimese vám dám konkrétní copywriterské 
rady a spoustu marketingové inspirace do vašeho podnikání.
  

www.dachcopy.cz
www.facebook.com/copywriterkaIngrid
www.facebook.com/groups/inspirujemese

Markeťačka Polina Ševčíková

Pomáhám podnikatelkám růst díky PPC reklamám a správně zvolené strategii na 
sociálních sítích. Ve svém klubu www.facebook.com/groups/budovanipodnikani
vás krok za krokem naučím, jak provést vašeho zákazníka cestou, která povede 
k úspěšnému prodeji.

www.zijeme-online.cz
https://www.facebook.com/zijemeradionline/
https://www.facebook.com/groups/panipodnikani/

Kdo pro vás katalog vymyslel

Výrobky



KURZ KOKEDAMA

Není koule jako koule!
Některá se třpytí, v jiné kytka bydlí.

Na kurzu - Tvorba vlastní KOKEDAMY
se naučíte, jak udělat stylový pelíšek 

vašim rostlinám.

S dárkovým poukazem 
Kurz Kokedamy od Čarokvítí 

soudruzi nikdy chybu neudělají!

www.carokviti.cz

FONTOHRÁTKY 
Karty, které otevírají duši

Písmenka v nich fungují jako opravdová 
zkratka do podvědomí k emocím, 

které člověk prožívá a rád by je pochopil. 
U sebe i u druhých. 

Taková moderní grafologie.
Krásné, sametové, s uměleckými 

ilustracemi. Jsou pro zábavu, meditaci, 
luxusní dárek i skvělý nástroj pro 

školitele, terapeuty, učitele...

www.psychologiefontu.cz/fontohratky-karty

VESELÉ PLECHÁČKY
se jménem na přání

(nejen) pro děti

Potěšte děti (nebo dospělé) veselými 
plecháčky s originálními Kukando® 

obrázky a se jménem na přání, které si 
užijí doma i na výletech. Ideální varianta 
pro všechny Ježíšky, kteří mají plné zuby 

plastových hraček z katalogů. 

www.kukando.cz

USMĚJ SE NA SVĚT
Motivační karty, které mění svět

Zahoďte telefony aspoň o Vánocích 
a pojďte se na svět dívat jinak… 

Rozbalte si pod stromečkem motivační 
karty, které už mají na svědomí svatbu 
❄ ukazují krásu kolem nás ❄ otevírají 
oči, mysl i srdce ❄ baví ❄ pomáhají…

Přidejte se k více než 300 rodinám a 
užijte si Veselé Vánoce... 🎄

www.veselabara.cz/motivacni-karty

ZÁBAVNÁ VĚDA

Třeskutě zábavné, reakčně chechtavé, 
experimentálně přitažlivé, nečekaně 

zajímavé, nenápadně poučné, 
plíživě závislé, třaskavě nečekané, 
radostně výskající a objevotouhu 

vzbuzující chvíle v luxusní plechové 
krabičce Bláznivé vědecké laboratoře. 

P.S. I Hermiona si o jednu napsala 
Ježíškovi

www.kramekprodeti.cz/zabavna-veda

KNIHA RODIČ LEADER

Jen si to představte ... klidný advent - 
doma s dětmi, v práci s klienty a kolegy, 

při nákupech s partnerem ....
Že to nejde? Jde. 

Jen možná zatím netušíte, jak na to
    - jak si nastavit hranice,
    - jak si určit priority,
    - jak sladit potřeby lidí ve vašem okolí .
Nechte se inspirovat skutečnými příběhy 

doplněných myšlenkovými mapami,  
řadou otázek a  cvičení. 

(Do)přejte si pod stromeček novou 
knihu Rodič leader.
www.rodicleader.cz



KLATOVSKÝ ANDĚL

Jsou dary a Dary. 
Jen některé se dokážou dotknout duše. 

Pro ty, co v zázrak uvěří a co dokáží 
cítit energii, která je převyšuje. 

Vánoce jsou jako mystika,
lásku k druhým nevyjádříte slovy. 
S Klatovským andělem najdete ty 

nejkrásnější emoce, pocit propojení 
s druhým celou svou bytostí, a když se 
ztišíte, zaslechnete i šepot vašich duší. 

www.klatovskyandel.com

KURZ RESTART

Nečekejte, co dostanete od Ježíška, 
a raději mu navrhněte, 

ať vám letos pod stromeček nadělí 
kurz Restart. 

Pomůže vám zformovat vaši 
postavu i sebevědomí. Uvidíte, 

že nemusíte mít Popelčiny oříšky, 
abyste si mohla splnit svůj sen. 
Informace ke kurzu najdete na: 

www.kouc-usti.cz

MÁ KOUZELNÁ ZAHRADA

Nemusíte dětem splnit každý sen, 
ale můžete se s nimi cítit 

jako ve snu každý den.
Ukažte jim, že sílu v sobě mají, 
a že přání z nitra se plnit dají.

MÁ KOUZELNÁ ZAHRADA je knihou, 
která emoce vám poodhalí.

Ilustrace v ní váš dech možná i zatají, 
ale pozor – nádech, výdech a klid v duši 

už přicházejí.
www.monikaweiglova.com

KNIHA VÍLÍ KOUZLA

Vzpomínáte si, jaká dobrodružství jste 
v pohádkách zažívali a kam vás fantazie 

na bílém koni unášela?

Vílí kouzla v nové knížce 
vás tam zase přenesou.

www.alenavorlickova.cz/vili-kouzla
www.spolecnecteni.com

www.facebook.com/vilikouzla

KABELKY

Dobrý důvod pro novou kabelku 
se vždycky najde. 

Toužíte po kabelce? 
Tudy k té vaší od TANATU.

www.tanatu.cz
www.facebook.com/tanatu.design

www.instagram.com/tanatu.design 

DŽEMÁRNA
Zpívali jste si loni 

"Last Christmas I gave you my heart" 
a pojídali u toho datle a fíky? 

Zkuste letos něco lokálnějšího – třeba 
"Nesem vám noviny" a dobroty 

z kutnohorské Džemárny!

Džem z hroznového moštu odrůdy 
Ryzlink Rýnský vám bude chutnat nejen na 
lineckém cukroví. Jemná příjemná kyselinka 

a menší než malé množství cukru udělá 
radost maminkám, babičkám, tchyním 

i mlsným partnerům. #bezchemie
www.facebook.com/dzemarna.cz



          MAGICKÉ DENÍKY

          

Bylo by škoda, aby se vaše důležité 
myšlenky a vzpomínky krčily 

v pomačkaných sešitech. Dopřejte jim 
kouzelný prostor 

v osobitém albu či deníku. 

Protože si to zaslouží. Vy si to zasloužíte. 

Zasněte se na www.vipetapaperie.cz

KABELKY 

Každé ráno v životě ženy jsou důležité
 tři věci: 

● co na sebe, 
● co na nohy a 
● co na rameno.

S těmi prvními dvěma vám nepomůžu, 
ale nákup, diář a i ty špinavý tepláky 

a sbírku dinosaurů jistojistě odnesete 
v shopperbagu MY HOME STYLE.

A navíc ještě stylově.

www.myhomestyle.cz

LV KABELKY

Dejte si kávu, čaj či svařák 
(třeba i s kouskem cukroví potají 
sebraného ze schované krabice) 

a pojďme spolu rozlousknout oříšek, 
čím letos obdarovat vaši úžasnou 

manželku, kamarádku či dceru. Vyberte 
jim originální batůžek nebo kabelku, 

co uleví zádům a má kapes tak akorát. 
A hlavně 

– nikdo jiný v okolí nebude dělat parádu 
ve stejném modelu!
www.lvkabelky.eu

MIKINA STŘELKYNĚ 

Pro holky, které hrají fotbal srdcem
V kopačkách by i spala? Fotbal hraje 
celým svým srdcem a na trávníku by 

položila i život? Tak to je přesně ona, vaše 
fotbalistka.

Udělejte jí radost a pořiďte jí mikinu, 
tričko nebo náramek z malého 

fotbalového světa, kde hrajeme srdcem.

www.fotbalistkashop.cz 

Vyrážíte na hory? Pak vaše děti potřebují 
kvalitní lyžařské kalhoty, ve kterých se 

budou cítit skvěle a zazáří na sjezdovce. 
Vyzkoušejte ty od nás – 

krásně hřejí, mají vysoký vodní sloupec 
a odvádí od těla vlhkost, 

takže se v nich vaši malí lyžaři nezapotí. 

Vybírejte U Wolfky až do velikosti 164. 
www.uwolfky.cz/detske-oteplovaky 

KARTY PRE DETSKÚ DUŠU

pomôžu odhaliť, 
čo trápi srdiečko vašich detí. 

Ukážu cestičku 
v labyrinte detských emócií,

aby každá tvárička žiarila úsmevom.

Slovenská, Česká a Anglická verzia

Vianoce sú na leňošenie. 
Také ľahké, keď sú všetci v pohode! 

www.enigmatic.sk

 



OSUŠKY, KTERÉ BAVÍ!

Ostřílení cestovatelé 
si už bez tohoto zázraku nedokáží 

představit jedinou výpravu.

Tento druh osušek z mikrovlákna je 
ideální na cestování díky své skladnosti, 
antibakteriálním vlastnostem a savosti. 

Uschne mnohem rychleji 
než osuška bavlněná.

www.towee.cz
www.facebook.com/toweetowel   
Sleva 15% pro všechny podnikatelky 

cestovatelky! Zadej kód:
PODNIKATELKYSOBE

KNIHA Cesta z temnoty mojí duše

Měla byste péct cukroví, kupovat dárky 
a zdobit stromeček, ale místo toho byste 

se pod ten strom nejraději zahrabala? 
Vánoce jsou sice svátky plné lásky, klidu 
a míru, jenže vy máte místo toho chuť 

zařvat: "Dejte mi všichni svátek!". 
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas – 

Vánoce, Vánoce, proč jste tu už zas! 
Vánoce jsou tu, deprese je tu. 

Chápu vás, já to také prožila. Přečtete si 
mou knihu a nebudete v tom sama.

www.veronikalacinova.cz/cestaztemnot
ymojiduse

NOVÁ MODELÍNA 
JumpingClay 

zklidní malé neposedy a procvičí jejich 
jemnou motoriku. Ve svém vlastním světě 

budou děti svými pány, 
ponoří se do tvoření a ztratí pojem o čase. 

A vy si zatím můžete užít 
klidných rodinných chvil 

(třeba nad tácem s vánočním cukrovím:). 
Protože kdo tvoří, neboří!

Vánoční nabídky na e-shopu: 
www.jumpingclay.cz

DARUJTE “Modré z nebe”   

Venku sněží, po sluncí ani památky, 
a vy byste přesto chtěli svým blízkým 

darovat modré z nebe? Potěšte je 
modrým zachumláním, se kterým se 

nemusí bát mrazíků ani Mrazíka.  
www.bit.ly/2O7LmXI 

U Zlaté jehlice najdete i další autorské 
šátky, pletené doplňky a oblečení. Potěšte 
sebe nebo své blízké pleteným kouskem, 

který nemá nikdo jiný. www.zlatajehlice.cz

BACHOVY ESENCE
Jedinečná směs pro jedinečného člověka.

Když jim září oči, tak ...víte, že je všechno 
v pořádku. Více klidu a pohody se hodí 
snad každému – a to nejen o Vánocích. 

Vnímáte u svých rodičů, partnerů 
nebo dětí, že je něco v životě trápí, 

omezuje nebo svírá? 
Změnu musí udělat každý sám, 

ale vy je na jejich cestě můžete podpořit. 
Darujte 

poukaz na směs Bachových esencí 
- kapky, které ladí emoce a hladí duši. 

 www.zijuradost.cz

DARUJME EMOCE, NE VĚCI

Letos nemusíte bojovat v obchodech 
o svůj příděl kyslíku ani o místo ve frontě. 

I tak bude babička plakat smíchem 
i dojetím, až si rozbalí dárek od vás.

Darujte emoce zachycené v zápisníku 
20 věcí o naší babičce nebo dědečkovi.

Dárek od srdce pro babičku i dědečka.

www.bit.ly/VV20VECI 
www.gabrielahebka.cz



TUTU ŠATY A ŠPERKY

Máte doma malou Popelku 
a schází jí šaty na bál? Pořiďte jí šatičky 

jako z oříšku - tutu od Katiny.

www.katina.torp.cz
www.facebook.com/tutusaty

...a pro maminku korále 😉

MAGNETICKÝ KALENDÁŘ
Aby vás spolu bavil svět ještě víc. 

Už nikdy nezapomenete sundat před 
koupáním bačkůrky... 

S námi mají věci pod kontrolou 
úplně všichni!

A navíc děti zvládnou spoustu věcí samy.
Jednoduše, bez připomínání 

a s lepším pocitem.

www.lyonis.cz/kalendare

ORIGINÁLNÍ DÁRKY 
Ateliér Ceva

Zastavte se v čase.

Uvařte si svůj oblíbený nápoj.

Udělejte radost sobě nebo svým blízkým.

Máte rádi originální dárky?

Bohémský styl vám není cizí?

To vše najdete v e-shopu

www.atelierceva.cz 

NÁVLEKY NA RUCE

Paní, slečny, mámy, dámy 

- mít tak delší rukávy, aby více zahřály!

Návleky hřejivé, veselé, hravé, 

pro vaše ruce to pravé!

https://eshop.mygreenovi.cz/
www.facebook.com/mygreenovi

www.instagram.com/mygreenovi

NÁKUPNÍ SADA od

Svět se fakt nezmění mávnutím 
kouzelné hůlky. 

Ale skepsi stranou. 
Pojďme na to krůček po krůčku.

A kde začít? Určitě s touto nákupní sadou:
Plátěnka, lněný pytlík na pečivo 
a tři záclonkové pytlíky na ovoce 

a zeleninu v praktické taštičce pomůžou 
při každodenním nákupu všem, 

kteří mají srdce otevřené.
Bezplastovat? Jedině z lásky!

www.oblaczech.cz

KNIHA 
Život bez HA

Ať už prožíváte šťastné a veselé 
nebo první máj, chcete mít 

svou plodnost pod kontrolou. 
Darujte letos milované ženě 

příběhovou knihu 
Život bez hormonální antikoncepce 

i s řadou bonusů a ukažte, kolik má 
vědomá plodnost plusů. 😍

www.zivotbezhormonalniantikoncepce.c
z/kniha-a-ebook/



ROZPTYLOVACÍ SEŠIT

"Od nového roku začnu s...? S něčím 
novým!" Říkáš si tohle každý prosinec? 
A chceš s tím příští rok opravdu něco 
udělat? Možná nevíš, co přesně chceš 

zkusit, nebo tě naopak paralyzuje 
obrovské množství možností. 

S obojím ti pomůže Rozptylovací sešit 
– soubor 365 tipů na různé aktivity =)

www.form.simpleshop.cz/WJn5/

ÚKLID V KLIDU

Vánoce, Vánoce přicházejí, 
šťastné a veselé ... 

… tak proč se zlobit u 
předvánočního úklidu? 

Vyzkoušej moje tipy a triky, co fungují! 

www.facebook.com/groups/11265182945358
1/about/

 Dám vašim fotkám druhý život . . .

 www.tisknudarky.cz

Vytvořte si jedinečné osobní dárky 
s vlastní fotkou a textem
v online návrháři potisků.

DÁRKY Z VAŠICH FOTEK

MUCHLINKA PRO MIMINKA
Bez Muchlinky, tvrdil Slávek,

na Štědrý den nelze být,
a tak táta rychle chvátá jednu zakoupit.

Přibude vám do rodiny miminko?
Pořiďte mu jeho první hračku.

Plyšová chobotnička Muchlinka 
dítko umazlí ke spánku
a pomůže od bolesti při 

prořezávání prvních zoubků.
Je to zkrátka báječná parťačka.

Tak šup s ní pod stromeček, 
a pak hned do kolébky.

www.muchlinka.cz/hracky-pro-miminka

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
pro děti i dospěláky

Budou letošní Vánoce na sněhu, 
anebo na blátě?

Se sofshellkami pro velké i malé 
na tom nezáleží! 

Radost ze společných zážitků 
v teple a pohodlí designových kalhot 

je zajištěna.

Velikost a vzhled kalhot je zcela na míru 
a na přání, společně vytvoříme 

originální kousek přímo pro vás!
www.facebook.com/demether.cz

www.demether.cz

KUCHTÍCÍ KRABICE

Přemýšlíte, čím výjimečným 
letos obdarovat své děti? 

Jenže pak si vzpomenete na nepořádek 
z hraček, které už doma mají... 

Vyzkoušejte naše předplatné na 
Kuchtící krabice! 

Při vaření si děti užijí spoustu zábavy 
a jsou pyšné na svůj výtvor, 

na kterém si pak pochutná celá rodina. 
A protože dostane váš malý kuchtík dárek 

každý měsíc, bude zažívat 
radost z Ježíška po celý rok.
www.kuchynebezhranic.cz



PŘADÝNKA NA PŘÁNÍ
Statečně jste po celý rok drželi 

klubíčkovou dietu? 
Už dlouho se chystáte uplést svůj 

vysněný projekt a úplně vás svrbí ruce na 
něj nahodit? Nechcete pod stromečkem 

najít další náušnice nebo kabelku, 
do které se vám nevejdou ani rozpletené 

ponožky, natož pak svetr? 
Vyberte si raději vlnu z barev, 

které půjdou k vašemu oblíbenému 
kabátu a skvěle vás doplní.

www.facebook.com/emiteriyarns

KNIHA
Dvanáct měsíců před a po

Ideální dárek od Ježíška?! 🎁🎄
No přece knížka!

Rozvalte se na gauč po tom, co si 
naplníte bříška, a začtěte se do příběhů, 

které prožívá nejedna třicítka :)

www.danielavaneckova.cz/kniha
-dvanact-mesicu-pred-a-po

E-BOOK

Jaké by to bylo 
žít cestovatelským stylem života, 

objevovat svět 
a vydělávat pohádkové peníze...

Splňte (si) na Vánoce sen a získejte 
vzrušující práci letušky nebo stevarda. 

www.letuskou.cz/prodej-ebook/ 

VZDĚLÁVACÍ KRABICE

Jsme Katka a Emma 
a vyrábíme vzdělávací krabice 

pro zvídavé děti.

Pořád něco vyrábí? Zkoumá a tvoří? 
Nechte nápady pro jednou na nás 

a darujte 
předplatné našich vzdělávacích sad. 

Radost a překvapení až domů!

www.ani-muk.cz 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ ČESKÉ SLAMĚNÉ OZDOBY

Nebaví vás sklo a plasty, dejte přednost 
slámě, tradiční i moderní prvky pro vás 
máme. Když vám spadne prd se stane, 

pověste ji zpátky, ozdoby jak od babičky 
vylepší vám svátky.

www.facebook.com/slameneozdobydek
orace/

Starosti s cukrovím přenechejte nám 
a užívejte si 

adventní čas v klidu! 

www.pekarnasychrov.cz



MŮJ MĚSÍC
Cesta sebepoznání

Jaké by to bylo, kdyby tvé 
štědrovečerní pohádky 

byly každodenní realitou? 

Staň se ze smutné princezny 
odvážnou Vaianou. 

Vykroč na cestu sebepoznání na 
www.michaelahering.com/mesicni-sebe

rozvojovy-kalendar

ZDRAVÁ NADÍLKA

Cítíte, že si za všechny ty vánoční 
přípravy zasloužíte odměnu? 

Už nemusíte čekat na kouzelné 
tři oříšky jako Popelka! 

Pořiďte si skleničku lahodného 
lískooříškového krému a plňte si svá 

přání s každou smlsnutou lžičkou 
kdykoliv budete chtít.

www.nuteo.cz

MegaStitch

Idú sviatky, Vianoc čas,
Ty chceš v kľude vyšívať.
Ihla sa však tratí kdesi,

čo len s tým máš robiť asi?

Pomoc tu na Teba čaká, 
MegaStitch Ti magnet núka.

Tak si niečo zaželaj,
neváhaj a objednaj.

www.megastitch.eu

LÁTKOVÉ PLENKY

Zaviňte svoje jezulátko do látkovek.
Nebojte se toho, každá plenka se počítá. 
Na Látkovkách vás provedeme výběrem 

pomocí e-booku i online prezentace. 

Dárkový kupon na plenky či nosítko 
teď i s bonusovým check-listem na 

plenkovou výbavičku. 
www.latkovky.cz

ČESKÉ BEDÝNKY

Rozšiřte základnu českých Ježíšků 
a darujte opravdovou radost 

ze skutečného dárku! Bedýnkoví vánoční 
skřítci pod vedením Sněhurky Evy 

chystají ty nejlepší české pochoutky 
na váš sváteční stůl. Jen pozor, 
dárek od nás z #Českébedýnky 

kouzlí skutečné slzy štěstí. 
Komu uděláte letos radost vy?

www.ceskebedynky.cz

VÁNOCE S LUGOU
“Sůl nad zlato!” říkala Maruška. 

Ta magneziová rozhodně! Kapra sice 
neosolí, ale když se do ní naložíte vy, 

zbaví vás stresu, uleví od bolestí svalů 
a kloubů nebo vylepší pokožku při ekzému.

Černomořská luga - přívalová vlna 
mořských minerálů a magneziových solí, 

která odplaví starosti s výběrem dárku 
pro tchýni, babičku, dědu nebo maminku.

Zn.: Letos bez stresu a bolestí! 

www.seastars.cz



KAPSIČKY!

Nová kapsička ze starého banneru. Na 
dětské poklady nebo pařbu s kamarády s 

minimální ekologickou stopou!

Lokální design a produkce z materiálů, 
které tu už jsou.
 www.retrace.cz  

www.facebook.com/ReTrace.cz/

KOŽENÉ KABELKY MagBag

Napište letos Ježíškovi o novou koženou 
kabelku MagBag z ručně barvené kůže, 

ať máte svojí originální radost pod 
stromečkem. A když kabelku náhodou 

Ježíšek nepřinese, udělejte si radost 
sami, a zpříjemněte si předvánoční stres 

nákupem nové kabelky. 

www.magbag.cz 

Mocer - DIÁŘ 2020

Jedinečné stolní diáře pro ženy 
Mocer - Moje cesta rokem 

jsou navrhované srdcem 
a zároveň jsou velmi praktické.

Nauč se využívat svou cykličnost při 
plánování i v životě a usnadni si svou 

cestu rokem.
www.mocer.cz

FB: Mojecestarokem; IG: @mocer.cz 

MONSTERANCE
šperky s duší...

… protože každá žena si zaslouží nosit 
originál. 

Autorské drátované šperky pro troufalé 
ženy. 

www.monsterance.com
Staň se 

www.fb.com/monsteranceArt!

POHÁDKOVÝ DÁREK
S klidem na stres a ponožky zapomeňte. 

Letos se mezi ostatními tetičkami a strýčky 
blýsknete s dárkem jako hvězda jasná.

Uvelebte se ve svém oblíbeném křesle
a vyberte si, kterým ručně háčkovaným 

zvířátkem či postavičkou vykouzlíte dítku 
úsměv na tváři právě vy.

A nezapomeňte otevřít dveře kurýrovi, 
až u vás s pohádkovým dárkem zazvoní.

Tak klidné a vysmáté. 😉
https://www.instagram.com/martinatomano

va_official/

NuSkin LumiSpa 

Vyšťavená po celodenním maratonu 
děti - domácnost - práce - partner? 

Nezbývá ti energie jít se odlíčit, 
natož si dát výživnou masku?

LumiSpa za 2 minutky odlíčí, vyčistí, 
promasíruje a zjemní linky a vrásky. 

Pošli Ježíškovi tenhle odkaz 
www.1url.cz/@VIPLumiSpa

a na večerní rutinu se začneš těšit!
FB:ww.facebook.com/groups/MladnuSeZuzi/



LÁTKOVÉ PANELY

Užij si čas se svými dětmi 
tvořivě a s radostí.

Rozzař letos stromek i jejich oči.
Opraš svůj stroj.
Ušij ten příběh.

A vrať se i ty na chvíli do dětství.

www.ctyrmatka.cz

BALÍČEK PLNÝ DOBROT

Dárkový balíček plný dobrot 
potěší každého. Vyberte si z džemů, 

sirupů, chutney, pečených čajů 
nebo třeba ochucených cukrů.

Vše děláno s láskou, bez chemie, 
z našeho ovoce a bylin jen pro Vás!

www.vesnickedobroty.cz 

ANDÍLEK DO AUTA

"Vzhůru bratři milí, v této noční chvíli 
anděl Páně zpívá Gloria. Copak to má 

býti, co nad Betlémem svítí?". 
I vaše blízké může doprovázet anděl na 
každé cestě, ať už budou mířit o půlnoci 

do Betléma nebo po práci za vámi 
domů. Pořiďte jim řetízek do auta 

s minerály a andílkem, který jim bude 
připomínat, že je někdo má rád. 

www.madeshopyou.cz

HOUPAJDA

Dopřejte si luxusní houpací křeslo 
ze sametové kolekce a NECHTE SE 

OBEJMOUT …

WWW.HOUPAJDA.COM

MERINO PONOŽKY
Hlavně klid a nohy v teple…

….říkávala moje babička. 
Klid vám před Vánoci nezaručíme, 

ale s těmi nohami se dá něco udělat…
Široký výběr (nejen) teplých ponožek 

z jemné merino vlny
www.minimol.cz

KĽÚČENKA PRE PACKOMILOV

Hrozí doma ďalší pes? 
Vyber labkáča na kľúče ešte dnes. 

U mňa sa nemusíš báť, 
že nebude s ,,papiermi”. 

A čo viac, 
kľúče ti dobre postráži. 

www.psiazona.sk 



KRABIČKY, KRABIČKY

Kloboučky, frkačky, kdopak vám dal jas? 
Výzdoba z krabičky bude bavit vás. 

Chystáš-li oslavu nebo večírek, 
s naší párty krabičkou budeš frajírek. 

www.partyvkrabici.cz

PANENKA, 
kterou zvládneš ušít i Ty!

Z látkového panelu s návodem 
na její jednoduché ušití.

Stačí jen s láskou ušít a darovat.
Darujte radost. Darujte Tutulu.

www.fler.cz/shop/tutulu

FISCHERKA

Nenoste na zádech všechnu tíhu světa 
a raději si sbalte jen to, co opravdu 
potřebujete, do stylového batohu. 
Stačí zatáhnout za popruh a jako 

mávnutím kouzelné hůlky se promění 
v crossbody kabelku, se kterou máte 

volné ruce v každé situaci.

www.mojefischerka.cz

DOPŘEJTE VÁNOCE                   I 
SVÝM VLASŮM 

Nechcete, aby vám u stromečku 
vstávaly vlasy hrůzou na hlavě? 

S balíčkem objemové péče 
budete mít bohatý účes i Ježiška.

www.facebook.com/kadernicemarcelab
ahnikova

MOTÝLEK A KAPESNÍČEK
 OTTO KILIAN

Cítíte, že váš partner potřebuje změnu? 
Nadělte mu pod stromeček 

originálního motýlka. 
Zaručujeme vám, že nechá svoji 

starou kravatu doma 
a vás vezme do společnosti.

www.ottokilian.cz

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA IZISTEP

Přivoňte si k IZISTEP – 
ručně vyráběné kosmetice, 

která vnese do vašeho domova to 
nejlepší z přírody. Nechejte se hýčkat 

a dopřejte své pokožce vyživující oleje, 
másla a další pečující přísady, 

které ji probudí k životu. 
www.izistep.com



Služby

DARUJTE POKOJ A ŠŤASTIE

Nech sa všetky nevyriešené spory,
právne aj vzťahové nezhody
vyjasnia a obavy rozplynú.

Cestu i možnosti nájdete 
v telefonickej konzultácii s 

www.mediatorka.sk

Napíšte si o poukaz
info@mediatorka.sk

NOVOROČNÍ LEKCE JÓGY
s tvorbou vision boardu v Praze

"Vstávejte, vstávejte, do Betléma chvátejte."

Také Vás pořád někdo nebo něco honí?
Na speciální novoroční lekci jógy 

s tvorbou vision boardu si ujasníte priority 
na rok 2020 a budete v klidu a míru po 

celá 20. léta.

www.coffeebreakyoga.cz
www.facebook.com/groups/

coffeebreakyoga

INSPIRUJ SE A ROZJEĎ 
SVÉ PODNIKÁNÍ NAPLNO

Jdou ti texty špatně od ruky? 
Zápasíš s reklamou na facebooku a 

netušíš, jak být vidět na sítích? 
Nevíš, kde najít ideální zákazníky 

a jak je zaujmout? 

Napiš Ježíškovi o členství ve dvou 
klubech a získej spoustu inspirace i 

návody, jak ji uvést do praxe.
www.facebook.com/groups/budovanipodni
kani/+www.facebook.com/groups/ucimese/

Sem vlož 
obrázek ve 
čtvercovém 

formátu



KURZ VÝROBY ŠPERKU
Miluje Vás? Povie Vám to šperkom?

Šperk presne podľa vašich predstáv

si vytvoríte na kurze

výroby šperku z drôtu.

Ani zlatá rybka by to nezvládla lepšie.

www.facebook.com/vyrobenerukami

DRAHOKAMOVÁ MASÁŽ

Jste krásný drahokam a zasloužíte si 
péči opravdovými drahokamy. 

Namasíruji vám obličej a dekolt pravými 
křišťály, citríny, růženíny a rozmazlím vás 

pečujícím drahokamovým sérem 
s arganovým olejem a éterickými oleji. 

Zažijete masáž tibetskými mísami. 
Při odchodu z mého salonu 

budete doslova zářit.
www.masazeulesa.cz/drahokamova-masaz 

(Zlín-Velíková)

KOUČINK A NLP
Bojíte se, že vyhoříte dříve, 

než svíčky na adventním věnci?

Využijte můj vánoční koučovací balíček 
a najděte letos pod stromečkem 

odhodlání a motivaci ke změnám, 
ke kterým vám schází odvaha.

www.janastepankova.cz

Šárka Mertová - KOUČINK

Přestaňte už s přebíráním hrachu 
a popela, které nikam nevede. 

Vyndejte oříšky se svými tajnými projekty, 
které schováváte ve skříni, 
a pojďte je rozlousknout! 

Zn. louskáček mám ;)   

Darujte si k letošním Vánocům něco, 
co Vám otevře dveře na cestu k Vašim snům 

– balíček individuálních koučovacích 
setkání na míru. 

www.bit.ly/2D5DHDd

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA

Nechodí domů včas a blíží se Vánoce? 
Chcete mít svou polovičku doma, 
sledovat s ní Tři oříšky pro Popelku 

a ládovat se cukrovím? Kupte jí 
služby virtuální asistentky 
a užijte si společné chvilky 

nejen o svátcích.

mspackova.righthand@gmail.com
tel. +420 737 558 910

OSOBNÍ PARFÉM
Už více než 10 let se pročichávám 

pozapomenutým uměním dávných 
parfemářů z 19. století. 

Stejně jako kdysi oni, i já vám dnes 
namíchám váš osobní parfém – a každá 
jeho kapka bude obsahovat celý příběh 

vašeho života. Stačí přivonět.

www.aromadoteky.cz
/me-sluzby/osobni-parfem-na-miru/



PROPAGAČNÍ ČLÁNEK
pro podnikatelky

Dejte o sobě vědět světu, 
buďte inspirací pro ostatní. 

Tohle Ježíšek nezařídí.  
Objednejte si ještě dnes působivý 

PR článek s odkazem 
na váš web na info@sendire.cz.  

Budete mít plné ruce práce 
s vyřizováním zakázek. 

www.Sendire.cz

JEDINEČNÝ JÍDELNÍČEK
Na Štědrý den máte jasno v tom, 

že bude k večeři kapr a salát, 
ale co po zbytek roku? 

Nechte se zlákat lahodnými 
laskominami, které vám Lucie sestaví 

do vašeho jedinečného jídelníčku. 
Budete se cítit lehce a vařit v harmonii 

se svým tělem i duší. 

www.sobenaproti.cz

KONZULTACE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Máte talent, 
ale nikdo neví o tom, co umíte? 

Naučím vás, jak propagovat svoji tvorbu 
zábavně a nenásilně 

pomocí sociálních sítí. 

Nastartujte nový rok vánočním dárkem, 
který nakopne vaši kariéru.

www.lenkasilhanova.cz

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA

Nestíháte?
E-mailová schránka přetéká,       
telefony drnčí bez přestávky 

a nemáte ani nakoupené dárky? 
Zaúkolujte virtuální asistentku a prožijte 

vánoční čas v klidu a pohodě.

klankova@gmail.com
tel. +420 721 226 428

DÁRKOVÝ POUKAZ

Bojkotujete fast fashion? 
Konfekční velikost vám nesedí? 
Nebo vás čeká důležitá událost 

a vy chcete zazářit? 
Darujte sobě, mamince nebo 

kamarádce šaty, které si zamiluje. 
Přesně podle jejích představ 

ušiju šaty, třeba z noční oblohy.
www.dagmarrejsa.cz
tel. +420 604 906 609

www.dagmarrejsa.cz
info@dagmarrejsa.cz
tel. +420 604 906 609

PROŽITKOVÝ WORKSHOP

Tiše a ochotně něco tu tak krásně voní. 
Probouzí ve vás vůně libé pocity a chtěli 

byste je poznat na vlastní nos?

 K vánoční vůni si letos nadělte 
prožitkový AromaDesign s výrobou 

vlastního voňavého produktu. 
Mile a ochotně vás provedeme světem 

tradičních i exotických vůní. 
www.lijana-aromaterapie.cz/aromadesi

gn/



BACHOVY ESENCE NA MÍRU
Pohněte se z místa! 

Chcete být klidné mámy, ženy bez 
úzkosti a spokojené partnerky? 

Začněte prací na své duševní pohodě! 
Napište Ježíškovi o 

voucher na Bachovy esence na míru 
nebo si ho nadělte samy. 

Rok 2020 pro vás může být začátkem 
nové spokojené etapy. 
Vaše Martina Taubrová
www.bachovyesence.cz 

www.facebook.com/bachovyesence

ČERTŮV MLÝN

S čerty nejsou žerty,
ale Ty chceš přesto z pekla štěstí mít?

Pak nezbývá, než si u nás pobyt zařídit!
I když budeš ve mlejně, princeznu tu 

nenajdeš.

Zato je tu klid i pohoda a příjemně si 
odpočineš.

www.certuv-mlyn.cz/darkovy-voucher

AUDIT PPC KAMPANÍ

S cukrovím a vánočním úklidem 
vám nepomůžu, 

ale s Google Ads a Sklikem ano. 

Dopřejte si fungující kampaně – a hned 
máte o jednu starost méně.

Najdete mě třeba tady 
www.linkedin.com/in/anna-

šídová-088b6617a/

ANGLIČTINA ONLINE

Letní opálení sice už vybledlo, 
ale vzpomínky na koktavé objednávky 
jídla a kafe jsou čerstvé, jako by to bylo 
včera? Rádi byste si popovídali během 

cest v zahraničí s místními, ale podlamují 
se vám kolena, protože "nerozumíte ani 
slovo"?  Možná nemáte čas chodit každý 

týden na lekce, ale pod dohledem 
lektorky a koučky v jedné osobě 

a díky konzultacím, které propojíme 
s online učením to lze zvládnout. 

www.anglickyulucky.cz 

Co pro sebe chceš udělat příští rok? 
NADĚL SI TRANSFORMACI! 

Ladně a alchymicky uvolníme nánosy 
historie z Tvého těla, mysli i duše. 

Ať se rok 2020 Tvým rokem cesty do 
Zdraví a Celistvosti!

Craniosakrální terapie, fyzioterapie, 
masáže, konzultace.

Balíček pěti ošetření na míru za 
4,500Kč – do 15.12. sleva 400Kč

www.cesta-tela.cz

OSOBNÍ VŮNĚ JEN PRO VÁS

Už nechcete mít tváře umouněné 
od popela a žít život někoho jiného? 

Popelka měla své tři oříšky, 
díky kterým našla to, po čem toužila. 

Vy ale nečekejte, co vás cvrnkne přes nos, 
a nechejte si pod stromeček nadělit 
tvorbu své jedinečné osobní vůně.

Staňte se Královnou svého života.

www.santala.cz/sluzby



KOUČINK PRO ŽENY
Přestaňte snít o vánocích bílých, 

nakupování dárků pro ostatní, 
vygruntovaném bytě, 
napečeném cukroví…

Na letošní seznam připište SEBE.
Proměňte své sny v realitu a dopřejte si 

dárek pro vaše SPOKOJENÉ JÁ.❤

Koučovací balíček “3v1“ 
3x individuální sezení pro 

zaneprázdněné mámy, 
které nemají čas  na sebe a svá přání

Zn. VYLADĚNÁ MÁMA
www.mamyvpraci.cz/poradenstvi-koucink

“VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ”
workshop pro ženy

Neposílejte svůj vztah k čertu ani k šípku! 
Hoďte mu raději pod 🎄 záchranný kruh! 

Workshop Vědomé partnerství 
vás promění v anděla s mocí ďáblice 

a z vašeho muže 
se opět stane milující partner! 

Pro více informací pište 
na ida@grow2lead.me nebo jděte na
www.facebook.com/laskaapartnerstvi

CYKLICKÁ PÉČE O PLEŤ
Jaké by to bylo, sladit se s cyklem ještě víc? 

Nadechni se naděje, že se zázrak uděje. 
🌺

Tak jako Tvá energie a nálada, i pleť 
a vizáž potřebuje s cyklem ladit. 🥰

5 setkání a nastavení Cyklické péče o pleť na 
míru = relax, pohodlí, láska k sobě a svému 
cyklu. Soulad s cyklem na všech úrovních Ti 

otevře cestu ke Tvé jedinečné záři.

Daruj záři sobě ❤ své kamarádce ❤ 

napiš/řekni si o ni svému Ježíškovi ❤

Konkrétní info www.1url.cz/@cyklickapece

OUTDOOROVÝ WORKSHOP
“Od nepaměti čekám do dneška, háálelujáá, 
tu správnou Hvězdu nesmím promeškat…“ 

zpívá se v jedné méně známé vánoční písni.

Nepromeškejte správnou Hvězdu chvíli 
a obdarujte sebe nebo někoho blízkého. 

Na originálním outdoorovém workshopu si 
prožijete svoje životní hodnoty. Autentický 

zážitek a práce s ním vám 100% přinese nový 
úhel pohledu na věci, na kterých vám záleží. 
Ujasníte si priority a posunete se o kousek 

blíž k pocitu štěstí a naplnění.
www.lindahorcickova.cz/info-o-minukurz

u-zivotni-hodnoty/

CZECH TIME V.I.P. KLUB
Chcete lépe mluvit a psát česky?

Připravujete se na zkoušku z češtiny?
Nemáte čas chodit na kurzy 

nebo vám kurzy nestačí?
Chybí vám někdo, kdo bude každý den 

opravovat vaši češtinu?

Přidejte se do Czech Time V. I. P. klubu 
a můžete pracovat na své češtině 

kdy chcete, kde chcete a jak chcete :-)

Za cenu jedné individuální lekce získáte 
podporu a motivaci na celý měsíc!

www.czech-time.cz/czech-time-v-i-p-klub

ZLEPŠETE SVÉ VZTAHY
Dělá se vám zle už jen z pomyšlení 

na setkání s některými členy rodiny? 
Nebo se vždy pod stromečkem 

pohádáte s partnerem?
 Zlepšete své vztahy pomocí 

kvantového čištění: 
www.bit.ly/Kvantovka1-Mercedes

Pro zákazníky z tohoto katalogu 
cena za 2 sezení 1000 Kč místo 1400 Kč 

(heslo KATALOG).
Kontaktujte mě na facebookové stránce: 

www.bit.ly/fbPruvodkyneNaCeste 



CO SVÝM VZHLEDEM 
SDĚLUJEME SVĚTU

Nejen prací živ je člověk. Obdarujte své 
zaměstnance, kolegy, přátele, trochu “jiným” 

pohledem na člověka, který může přispět 
ke zlepšení postojů sám k sobě, tedy i ke 

klientům, spolupracovníkům, rodině a životu.
Interaktivní seminář o tom, jak vypadáme, 
proč toužíme dělat se sebou změny, proč si 
barvíme vlasy, nosíme konkrétní účes, proč 
se líčíme, proč nám nejdou vztahy, proč si 

vybíráme jen určité barvy a styl oblečení, co o 
nás vypovídá naše tělo i životní postoje. Aneb, 

vesele o vážných věcech. 
www.svetlanaciberova.cz

PÉČE KOREKTORKY

Napište článek a pak si v klidu dejte vanu 
nebo procházku. 

Já do něj zatím doplním čárky 
a s i/y se poperu za vás. 

Čeština je zatraceně záludná 
a málokdo si v ní je 100% jistý. 

Objednejte si korektury u mě 
a už vám nikdy nikdo neřekne, 

že máte v textech chyby.

www.alzbetavintrova.cz/vanoce/

JAZYKOVÁ KONZULTACE
Potřebujete sebevědomě a přirozeně 

používat cizí jazyk, ale brání Vám v tom 
pracovní vytížení?

Nadělte si jazykovou konzultaci, 
která promění učení jazyků ve vášeň, 

z níž se budete radovat po celý rok 
- ne jen u stromečku! 

Ke každé objednávce konzultace 
do 24. 12. 2019 získáte navíc 2 Skype lekce 

angličtiny či němčiny, 
při kterých si vše ověříte v praxi!

www.jaknajazyk.cz 

ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ

Cítit se celý rok skvěle a v pohodě 
nemusí být jen sen, ze kterého se ráno 

probudíte. Napište si Ježíškovi 
o poukázku na zdravotní poradenství, 

pochopte příčinu svých problémů 
i přibírání a odstraňte ji. A užijte si 

vánoční cukroví bez výčitek!

Chci zdraví, chci pomelo!

www.chcipomelo.cz

PŘEKLADY

Potřebujete překlad?
Jsem tu pro vás.

Do you need something translated?
Get in touch.

Sie brauchen eine Übersetzung?
Ich bin für Sie da.

Ivana Konečná
ivana.konecna.engi@seznam.cz

www.noschoolkids.cz

ITINERÁŘ NA MÍRU
je skvělý dárek pro ty, kteří

→ se bojí jet do zahraničí na vlastní pěst, 
ale na pochodování za průvodkyní 

z cestovky je neužije

→bojují na cestách s jazykovou bariérou

→potřebují dovolenou jako sůl, 
ale nemají čas na její plánování

Darujte dovolenou snů!

www.mywandertime.com



BRANDOVÉ FOTKY 
Je váš web jako Popelka?

Rozlouskneme s vámi všechny oříšky 
najednou a oblékneme ho do kvalitních 

brandových fotek.

www.makeupartmagdalena.cz

www.petrsapik.cz

ACCESS BARS

Co kdyby ve vašem životě bylo více 
radosti a lehkosti?

Jaké by to bylo, kdybyste mohli snadno 
dostat z hlavy stres, úzkosti a problémy, 

co vás trápí?

Co kdyby se Vám otevřely možnosti, 
o kterých zatím ani netušíte?

www.katerinakulhankova.cz

PRO BUDOUCÍ A ČERSTVÉ 
MAMINKY

Body, dupačky či další deka?!

Co tak radši: ušetřené pleny, spokojené 
dítě a dřívější odplenkování? 

→ Darujte poukaz na bezplenkové 
poradenství.

A nebojte se, pleny se u toho také 
používají ;-) 

www.bezplenkovka.cz
www.facebook.com/bezplenkovka

Kraje: ZL, OL, MS

DARUJ VZPOMÍNKY

Končí vaše dárky po rozbalení v koutě? 
Děsí vás pomyšlení na další povinné 

lapače prachu? 

Darujte letos místo věcí vzpomínky
 a pořiďte poukaz na focení.

www.lucigrafka.cz
Opava, Ostrava a okolí

FYZIOTERAPIE SNŮ…

Hip hip hurá! Hana hlásá: 
“Pohyb lidem, to je spása!”

Kupte náš dárkový poukaz 
a vaši obdarovaní vás zahrnou

 láskou nebeskou.

Po fyzioterapii u nás se totiž budou cítit 
jako by s nimi cvičil sám anděl Petronel.

www.pohyblidem.cz/darujte-pohyb

ZKROCENÁ ANGLIČTINA

Bojíte se vy nebo vaše děti angličtiny 
více než čerta? 

Potřebují vaši školáci zopakovat 
učivo na čtvrtletky? 

Čekají vás místo vánočních pohádek 
spíše dlouhé noci nad gramatikou?

Domluvte si online lekce angličtiny, 
konverzace či jazykové konzultace 
a prožijte i vy své “Merry Christmas“! 

  
www.zanetaspencer.cz 



KOUČINK VĚDOMÍ

Už je tu zas, ten vánoční čas!
Víte o partnerce, mamince, milence, 

sestře, tetě či kamarádce, která 
potřebuje v životě nasměrovat? 

Posílit sebevědomí, uvědomit si své 
schopnosti a dovednosti? Váhá se 
změnou zaměstnání či rozjezdem 

podnikání? Trápí ji zdravotní problémy 
nebo neposlušné děti?  Ušetřete jí čas 
a darujte jí nás – dárkové poukázky 

s bonusovou konzultací zdarma!
www.rozvijej-se.cz

FOCENÍ HRAVÉ A HLADIVÉ

H-Ellen hojně hydratuje,
zralé i mladší ženy okrášluje.

Hladí hrany, srdce i duši,
dámy se diví, jak jim to sluší. 

Cvak, cvak…
a hotové fotografie
každá jinak využije.

Podnikatelka či máma
je na nich sama… SEBOU...

A je to krása nesmírná

h-ellen@seznam.cz

VÝUKA JAZYKŮ EFEKTIVNĚ 
a pro všechny (Ano, i pro Vás!)

PŘIPOJTE se k nám!
PŘESVĚDČTE  se o tom, že se můžete 

naučit svůj vysněný jazyk!
ROZUMĚJTE konečně rodilým mluvčím 

a nechte překladač vydechnout!
PROMLUVTE konečně anglicky, 
španělsky, rusky nebo německy!

PF 2020: po čase se budete muset učit 
česky, jak Vás to bude bavit! :) 

www.altya.cz/vyuka-jazyku

BEZPEČNOST PRÁCE
Kontrola regálových systémů

Blíží se nový rok – 
ideální doba vyřešit si letošní staré resty a 

začít v novém období lépe! Pojďme se 
spolu podívat na to, jak udělat vaše 

pracovní místo bezpečnější.  
Podívám se i u Vás na sklad či archív, 

zdali nemá zrovna regál, který používáte, 
skrytou či viditelnou vadu.
Kdy jindy, když ne teď?

www.facebook.com/SJtechnicssro/

COPYTEXTY NA TVŮJ WEB
Chtíc, aby spal, tak zpívala 🎵

Když mé děti usnou, napíši pro Tebe pár 
souvětí i vět. Do sociálních sítí spolu 

chytíme kapra, andělé povznesou tvůj 
blog a e-maily budou zářit ve 
schránkách. Už se také těšíš? 

Starosti s texty hoď na mou hlavu 
a začni s tím hned teď na 

www.Kdyzdetispi.cz

FYZIOTERAPIE
 v Praze

Vánoce, Vánoce přicházejí, ale vy nikam 
jít nemůžete, protože vás bolest 

připoutala na gauč? 
Společně zrušíme vaše pouta.

Nepotřebujete kouzelnou hůlku, 
stačí vám poukaz na fyzioterapii.

www.fyziomona.cz/darkove-poukazy



KURZ
Něco jako rétorika

Trpíte, když se slyšíte na videu? 
Trápíte se u stříhání svých přeřeků? 

Napište Ježíškovi o kurz 
krásného mluvení.

Tentokrát  6 lekcí v Liberci. 
KultiVAR 16.1. - 20.2.

 Vždy čtvrtky 18-19 hod.

www.mluvenitislusi.cz
@mluvenitislusi

ŽIVOT JE DAR
Astrotyp a predpoveď na rok 2020

Vianočné darčeky rozbaľujeme len 
v jeden deň, dar života máme každý deň.

Ročný osobný feng šuej astrotyp Vám 
ukáže oblasť vašich sladkostí 

a talentov a upozorní na uhlie v podobe 
slabých stránok. Pracovné listy na 

každú životnú oblasť pomôžu nahliadnuť 
za oponu budúcnosti a vy uvidíte, čo 

úžasné Vám život zabalil na rok 2020.
http://www.michaelaruzickova.sk/

ZAŽIARTE
s novým webom

Aj vy sa občas cítite ako stratená 
v New Yorku? 

Neviditeľná ako princezná 
v myšom kožúšku?

Od neviditeľnej k neodolateľnej 
vás delí jediný krok. S nájdením 
rodiny vám síce nepomôžem, 

ale môžem vám zaručiť, 
že s novým webom zažiarite 

ako princezná s hviezdou na čele.

www.ludmilahoosova.sk

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
 na netradiční výklad karet

Zase už se dívá na Popelku 
a vyhlíží prince na bílém koní? 

Daruj jí poukaz na výklad karet.
Prince jí neslíbím ani nevyčaruji, 
zato ji jemně postavím na nohy, 

aby jak Ivánek prošla vnitřní změnou – 
a třeba nakonec bude i svatba.

www.evapitnerova.cz/darkova-poukazka 

BALÍČEK  START
virtuální asistentka

Celý rok jsi tvrdě pracoval, 
aby ses dostal tam, kde jsi teď. 
Už na to ale nechceš být sám 

a hodily by se Ti dvě pomocné ruce? 

Deleguj na mě administrativu 
nebo správu sociálních sítí 
a získáš víc času pro sebe 

i své podnikání.

www.va-lenka.cz

KRÁSA ZAČÍNÁ UVNITŘ
            
 Každá žena touží po tom cítit se krásná. 

Kosmetika, šperky, šaty a parfémy 
dodají lesk jen na chvíli, než se omrzí. 

Energetický facelift jí umožní najít 
zdroj krásy v sobě a už ho neztratit. 

Pořiďte jí sezení s mnoha  estetickými 
i zdravotními přínosy - ve vánočním 

balíčku a navíc s konzultací 
pro krásu těla jako bonusem.

P.S. Pokud tento dárek dostane dvakrát, 
zcela jistě ho nevymění.        

www.sarkanaceste.cz/vanocni-nabidka



KURZ TANCE 
pro ženy

Buďte opravdoví machři 
a potěšte svou sněženku dárkem, 

který ji skutečně potěší!
Nadělte jí pod stromečkem 

kurz flirt dance 
a těšte se na jarní tání… :-)

www.juliettedance.cz
kalendar/kurz-k-vanocum

BALÍČEK KONZULTACÍ
Příspěvky, které to prodají za mě

Trápíte se za klávesnicí a stejně vaše 
snahy vychází naprázdno? 

Jak na to, aby vaše příspěvky opravdu 
vzbudily zájem, aby k vám přiváděly nové 

zákazníky a hlavně – 
aby vám generovaly objednávky?

Zjistěte to! Nadělte si pod stromeček 
něco na míru (svému podnikání). 

Po zbytek roku 2020 pak už jen budete 
sklízet, co spolu v lednu zasejeme.

www.jani-zikovic.github.io/jana-dela/pisu
.html

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ
Najdi sebe samu

Cítíte, že chcete něco jinak? 
Tak nečekejte na tři oříšky jako Popelka, 

vy je přece dávno máte, dostala jste je do 
vínku…ale umět rozlousknout v pravou 

chvíli, že? Přijďte na seminář 
a z kouzelných skořápek vyloupneme 

všechny vaše skryté talenty, kvality, 
sebevědomí a jistojistě objevíme i tu 

krásnou princeznu v nitru každé z vás.

www.renataskalnikova.cz/najdisebesama

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
Poštou přijdou karty, které provedou 

a poodhalí přání, pochyby, 
pohyby i pohlazení.

Procházím postupně periodu po periodě. 
Popíši pasti, které praští.

Postrachy pro příští rok podchytíme. 
Pomůžou vám připravit se na 

první pokrok .
Penízky plynou s prací,

za poukázku 1500,- Kč se platí.

www.facebook.com/obycejnecarovani

Marketing je boží, 
když víte jak na to! 

Využijte mé zkušenosti marketing 
manažerky a nakopněte díky 

online konzultaci 
váš byznys tím správným směrem!

www.kristynahrabalova.com

ŠPIČKOVÁ FYZIOTERAPIE
ve Zlínském kraji

Vrátíme sportovce do hry.

Vrátíme vaše blízké do aktivního života.

Pomůžeme od bolesti, 
vyléčíme i staré úrazy. 

Dárkový poukaz plný léčivé síly!!

www.fyzioterapie-polichno.cz



KONVERZACE ANGLIČTINY
online s Ivet

Blíží se konec dalšího roku, během 
kterého jste plánovali pohnout s vaší 
začátečnickou angličtinou, ale vaše 

předsevzetí umřelo stejně rychle, 
jako vaše novoroční dietní pokusy. 

Začněte s plněním starého předsevzetí
a vykročte do Nového roku 

s komunikativní angličtinou 
s mými lekcemi. 

www.facebook.com/anglictinasivet
ivet.k3@gmail.com

ENERGETICKÝ FACELIFT

Vaše pleť i oči budou zářit víc 
než vánoční světýlka. Budete se cítit 

i vypadat prostě úžasně. 
Dopřejte si energii, která vyhladí nejen 

vaši tvář, ale vyladí i celé tělo. 
Jemnou, ale silnou a hluboce léčivou. 

Řekněte si Ježíškovi o 
Access energetický facelift.
www.access98.webnode.cz

(Zlínský kraj)

HARMONIZAČNÍ MASÁŽ
Nastává nejkouzelnější období roku, 

kdy můžete zažít magii doslova na vlastní kůži.
Dopřejte si zážitkový dárek 
z rukou dobré čarodějky – 

magickou Harmonizační masáž pro ženy.
Vaše tělo i duše budou uvolněné, 

nabité ženskou energií, plné vnitřního 
klidu i síly a připravené užít si další rok.

Chcete své ženě, kamarádce, mamince 
či sama sobě dopřát jedinečný zážitek 

plný magie a kouzel?
Napište si o poukaz přímo mě do zprávy.

www.facebook.com/zijsvasni

DULA ZINA

Marie měla u porodu osla a volka. 

Nenechte se zaskočit 
a připravte se na porod s dulou. 

Příprava na porod formou individuální 
konzultace s těhotnou ženou 

a jejím partnerem. 
Praha a Střední Čechy.

 
www.dulazina.cz

ŽIVÝ KURZ VAŘENÍ 

Přijďte se naučit nová čerstvá rostlinná 
jídla, která skvěle chutnají.

Získáte podporu, inspiraci a doma vás 
budou prosit, abyste vařila čočku nebo 

cizrnu každý den.

zdravi@pronarod.cz

OCTO CODES
Fashion terapie 

Každá žena se chce cítit krásná. 
Dopřejte si možnost objevit svůj styl 

a naučit se oblékat tak, 
aby oblečení ladilo s vaší duší.

Přestaňte se cítit jako ošklivé káčátko 
a proměňte se  v krásnou labuť!

Jakmile poznáte svůj styl, získáte 
současně  i klíč k  vašim talentům.

www.marcelasvadlenkova.cz



JÍDELNÍČEK
za zvýhodněnou cenu.
Konzultace zDARma.

Tělo máte jen jedno na celý život 
a nové vám ani Ježíšek nepřinese. 

Aby dobře fungovalo, 
potřebuje vaši péči. 

Pomohu vám cítit se ve svém těle skvěle 
nejen o Vánocích. Poskytnu vám 

konzultaci zDARma a sestavím jídelníček 
za zvýhodněnou cenu.

www.facebook.com/groups/zasePrinceznou

KONZULTACE A MENTORING 
pro podnikatelky

Chcete při svém podnikání vidět 
zlaté prasátko? 

Pojďme ho spolu objevit a zajistit, 
aby neuteklo.

www.danahanouskova.cz

LETNÍ JAZYKOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ NA MALTĚ

Máš doma puberťáka, kterého zahraničí 
láká? Na dveře k tomu klepe maturita, 

ale v angličtině pěkně lítá? 
Nevíš, co k Vánocům, nákupy oddaluješ... 
Máme to! Jazykový pobyt je přesně to, 

co pro něj potřebuješ. Nekupuj letos 
pod stromeček blbosti a pošli ho 

studovat do světa s radostí!
V nabídce i pobyty pro celou rodinu.

www.anglictina-na-malte.cz

VIRTUÁLNÍ REALITA

Užijte si zábavu s celou rodinou. 
Můžete cestovat, sportovat, bojovat i tvořit. 

Darujte čas strávený společně!

Virtuální realita je aktivní zábava, 
která zcela ošálí vaše smysly a přinese 

nezapomenutelný zážitek.

www.holodeck.cz

SEBEPOZNÁVACÍ CYKLUS

Už tě nebaví houpat se životem 
jak korková zátka na vlnách?

Přeješ si … propojit se se svými Kořeny,
oživit svůj vnitřní Pramen,

roztáhnout Křídla,
zažehnout v sobě Vášeň?

Chceš poznat svůj kurs 
Oceánem života?

Nečekej na Ježíška a naděl si ten nejlepší 
dárek letošních Vánoc sama.

www.terezasevcikova.com

VYHLÍDKOVÉ LETY BALÓNEM

Také už máte dost toho každodenního 
shonu všude kolem? Pojďte si s námi 

zažít tu lehkost s pocitem klidu a ticha. 
Pohlédnout na krajinu, 

kterou máte chuť vzít do dlaně.
Let balónem jako ve Vratných lahvích?

Nebojte, v našem balónu nebudete 
nikdy sami. Vždy s Vámi poletí zkušený 
pilot, který Vás nejen vynese do oblak, 

ale především i bezpečně vrátí 
zpět na zem.

www.Balonemcredit.cz



DEJTE O SOBĚ VĚDĚT…
 

Toužíte po svobodě a rozletět se do 
podnikatelského světa? Hurá do toho!

Nadělte si pod stromeček texty, 
které budou slušet nejen vám, 

ale i vašemu webu, službě či produktu.

Napište mi a já napíšu o vás
vase@volnonozkapise.cz

Naučte se vyrábět
HUDEBNÍ NÁSTROJE

A ty Janku na píšťalku, 
dudli dudli dudlajdá!

Nemá váš Janek na co hrát?

Z jarního workshopu v Praze si odnesete 
nejen vlastnoručně vyrobené originální 
hudební nástroje, ale zažijete i společné 
muzicírování a plno hudebních aktivit.

www.nastrazusi.cz 

JÍDELNÍČEK
Vánoce přichází, jémine!

To nám zas tělíčko nakyne.
A v novém roce třídíme oblečení, ach jo, 

tahle sukně mi taky už není.
Zbývá poslední záchrana – 

na dveře zaťuká Jana.
Mám pro vás radostné novinky, 

budete zas štíhlé maminky.
Vánoce si pořádně užijte a v novém roce 

se ke mně přidejte
www.zdravi3v1.cz

Online produkty



ONLINE KURZ 
INTERIÉROVÉHO DIZAJNU 

študuješ z domova

Deti, nákup, práca, večera… 
a ty nevieš čo skôr? 

Tvoj drahý manžel v kľude fotbal pozerá 
a ty sa cítiš ako zapriahnutý kôň?

Splň si sen a do ucha mu pošepkaj: 
“Pod stromček mi kurz dizajnu objednaj!” 

On bude v kľude telku sledovať a ty 
budeš s radosťou váš domov zlepšovať.
www.slavkaramsova.sk/on-line-kurz-akcia

ROČNÍ ONLINE KURZ 
ALCHYMIE ŽENY

 
Najděte pod stromečkem 

kurz Alchymie ženy 
a zažívejte lásku nebeskou 

nejen o Vánocích, 
ale každý den.

Začínáme 2. ledna 2020!      
 www.alchymiezeny.cz

 VÝTVARNÝ KURZ 
Tvoříme společně

Rádi byste s dětmi tvořili i jinak 
než pastelkami, ale nevíte, jak na to? 

Láká vás objevovat nové výtvarné 
techniky, ale schází vám inspirace?

Pojďme tvořit společně – 
hravě, svobodně a s radostí.  

www.radkarubesova.cz

CHCETE VÁNOCE,
které jsou o lidském sblížení 

a ne o hromadění věcí? 

Darujte svým blízkým online kurz 
acro jógy a pak už jen sledujte, 
jak s nadšením žasnou nad tím, 
co spolu dokážou. Dopřejte jim, 

aby objevili novou partnerskou vášeň, 
a zažívali autentickou radost celé roky 

po rozbalení dárku od vás!

https://dorotatomasz.cz/kurz-prvni-vzlet
nuti-vanoce/

CHCETE BÝT KLIDNOU 
A POHODOVOU MÁMOU, 

která je pilířem spokojené rodiny?

Řekněte si Ježíškovi o hluboké relaxace 
a pozitivní afirmace. Přinesou vám 

vnitřní klid a hluboké uvolnění, 
pohladí vás po duši a dodají vám 

pozitivní energii.

Starejte se láskyplně o člověka, 
kterého vaše dítě miluje 

nejvíc na světě! O samu sebe.
https://klidnamama.cz/relaxace-a-afirma

ce/preji-si-pod-stromecek/

NESEM VÁM ON-LINE 
NOVINY!

Šípkovou Růženku neprobudil 
ze stoletého spánku princův polibek, 

ale akční program 
Probuzení vnitřního potenciálu. 

Dopřejte sobě, nebo svým milovaným
 9 týdnů plných zázraků, kouzel 

a sebelaskavosti, darujte magický a 
pravdivý prožitek sebe sama.  

https://www.probuzena.cz/online-kurz/p
robuzeni-vnitrniho-potencialu-akcni-pr

ogram/



ONLINE KURZ 
Nemoc přichází, aby nás uzdravila!

Dárek, který má smysl.
Pyžamo, ponožky, kniha, parfém. 

Děkuji, hezké. Ale...Toužíte najít pod 
stromečkem zdraví, ale říkáte si, 

že na to je i Ježíšek krátký? 
Zdraví - jedna z mála věcí, 

kterou v obchodě nenajdete.

Nemusíte mít prsten Arabely, aby se váš 
život začal měnit k lepšímu.

www.helenahrachova.cz/zdravi-na-vanoce

ONLINE KURZ
“Jak se stát virtuální asistentkou”

Co lepšího si nadělit k Vánocům, 
než online kurz 

Jak se stát virtuální asistentkou? 

Začni od nového roku pracovat 
z domova a už nikdy se nebudeš muset 

doprošovat šéfa o dovolenou. 
A příští Vánoce můžeš klidně strávit 

někde v teple!

www.stastnava.cz/klub

TÝDEN PRO VAŠE ZÁDA
Nevaž se! Odvaž se! 

Že byste rádi, ale váš parťák vám do 
toho neustále háže vidle se slovy: 

"To mě loupe v kříži..." 

V tom případě zlepšete za týden kondici 
zad vašeho parťáka s online programem 

"Týden pro Vaše záda".

Záda budou jen chrochtat blahem!

https://petra-dvorakova.cz/tyden-pro-vas
e-zada/

PROGRAM
Rozprúď energiu - naštartuj život

Si partnerka, mama, dcéra... 
Staráš sa o každého s láskou. 
Len na seba si akosi zabudla. 

Kde sú tie sny, ktoré si mala na prahu 
života? Chcela si od života tak veľa.

Teraz si unavená. Ale možno raz, až....
Čo ak to „raz“ nepríde? 
Čo ak je ten čas teraz?
Čo ak by jediný darček, 

ktorým obdaruješ samu seba 
mohol byť krokom k vytúženej zmene?  

Program Rozprúď energiu – naštartuj život
www.sebalaska.sk/unava

Bohový klid na Boží hod
s biblí BLW!

Připravíte pestrý pokrm,

prcek papá sám (pořiďte
bytelný bryndák),

poklidíte potom ;-)

Toužíte po poklidné štědrovečerní tabuli 
(i s půlročním prckem)? Pořiďte si trilogii 
www.gabrielahebka.cz/trilogie-ebooky-p

rcku-najez-se-sam-lumach/

EFT S DĚTMI
Chceš, aby tě s dětmi bavil svět?

Někdy na to nestačí jenom tvůj talent 
a vysoká škola je ti taky k ničemu.

Zkus metodu emoční svobody EFT 
a bude vám doma do zpěvu 

nejen na Vánoce!”

eBook EFT s dětmi
www.katerinasladovnikova.cz/ebook-eft-

s-detmi/



HRA NA KYTARU
on-line kurz pro začátečníky

Den přeslavný jest k nám přišel, 
v němž má býti každý vesel.

 Radujte se , veselte se s kytarovým 
on-line kurzem pro začátečníky ! 

Nadupaný kurz trvá 8 týdnů a obsahuje 
celkem 40 lekcí, které potěší 

děti i dospěláky.
Naučíte se vše od základů techniky 

až po akordy a rytmy.

www.muzikanapohodu.cz/kurz-hry-na-k
ytaru-pro-zacatecniky

E-BOOK
Rady a inspirace, 

jak psát studentské práce.

Netrapte Ježíška přáním napsané 
bakalářské nebo diplomové práce 

pod stromeček. 

Stačí si napsat o e-book 
“Rady a inspirace, 

jak psát studentské práce” 
a diplomku či bakalářku si už v pohodě 

zvládnete napsat sami.
www.kristynaneubergova.cz

MINIKURZ JÓGY
Milý Ježíšku, letos si přeji 

Minikurz jógy pro začátečníky.
Podle videí můžu cvičit v pohodlí 

domova kdykoliv...i když venku prší, 
i když nemám hlídání pro děti, 

i když mě napadne cvičit třeba o půlnoci.

Alena mě s laskavostí provede základy jógy 
a nebude po mě chtít krkolomné pozice. 

Její motto je: “Cvič pro svůj dobrý pocit!” 
a “Neboj se, 

že to hned nebude dokonalé!”
www.alenapalasova.cz/minikurz-jogy

POKEC KARTIČKY
Chtěli byste se dozvědět o vašem 

partnerovi něco nového?
→ Zdá se vám, že se do vašeho vztahu 

začíná vkrádat nuda?
→ Vaše rozhovory se točí každý den okolo 

stejných témat?
→ Máte pocit, že o svém partnerovi víte 

všechno a nemůže vás ničím překvapit?
Zlepšete váš vztah pomocí POKEC 

kartiček už u vánočního stromečku!
www.spolunasbavisvet.sk/pokec-karticky-ces
ke/ www.spolunasbavisvet.sk/pokec-karticky/

CESTA K OPRAVDOVÉ LÁSCE

Co kdyby ses i ty mohla cítit
jako Popelka, do které se na první 

pohled zamiloval ten pravý?

Nezapomeň obdarovat samu sebe
a dopřej si kurz , díky kterému potkáš 
toho pravého třeba už po Vánocích!

www.lucie-fischerova.cz/prodejni-strank
a-kurz-cesta-k-lasce/

PLAVTE SPRÁVNĚ
Lámeš si hlavu nad tím, jakým dárkem 

udělat radost malému miminku, 
které vlastně nic nepotřebuje?

Co takhle koupit plavky, permici na 
bazén a návod, jak na to!

A máš hned dvě mouchy jednou ranou, 
protože nadělíš krásné společné chvíle 

i celé rodině.

Tenhle dárek se nezkazí ani neochodí 
a dá se používat opakovaně.

www.plavusterezou.cz



PROGRAM VYSNĚNÉ TĚLO
Bojíš se vánočního přejídání 

a novoroční deprese z kil navíc? 
Už nemusíš. Naservíruju ti efektivní cviky 

a kupu zdravých, ale zároveň rychlých 
receptů, které by stihla uvařit i Popelka 
ještě před bálem a smlsla by si na nich 

i vybíravá macecha! 
Ale to není všechno... Pomůžu ti změnit 
způsob tvého myšlení a dosáhnout tak 

vysněné postavy! 
V novém roce z tebe bude 

šťastná a sebevědomá žena!
www.adelatretinova.cz/sluzby

E-BOOK
Popelka se musela spokojit se 3 oříšky, 

ale vy troškařit nemusíte. Nadělte si pod 
stromeček jeden e-book hned se 

6 bonusy. Proč čekat na Kristovy zázraky, 
když můžete být copywriterkou na 

volné noze třeba už na Štědrý den? 
Stačí jen nasměrovat partnera, aby vám 
pořídil tu správnou knížku. Ale varuji vás, 
psaní je děsně návykové a může se vám 

lehce stát, že po přečtení e-booku, 
budete texty od klientů doslova 

zasněženi, pardon zavaleni.
www.nanomadskestezce.cz

PRAZÁKLADY ČTENÍ

Když zavoní purpura i františek, 
zanořte se do příběhů 
a znovuobjevte zázrak

zvědavosti a zájem o knížky. 

Zapojte se společně do výzvy
pro čerstvé čtenáře, 

ve které je jedno, 
jaká kniha na ně pod stromečkem čeká.

www.zuzanajureckova.cz/prazaklady

ON-LINE VÝTVARNÝ KURZ

Veselé vánoce vinšuji vám, výtvarný kurz 
přináším k vám, věnujte ho vašim milým, 

pro inspiraci k tvořivým chvílím. 
Vaše Veru.

Klub výtvarných nadšenců je výtvarný 
kurz pro začínající a mírně pokročilé 

nadšence do umění.

Více informací naleznete zde:
www.tvorivepropojeni.cz/kurz/klub-vytva

rnych-nadsencu/

S čerty nejsou žerty? 
A co teprve s teenagery!

Dospělí si často postesknou: 
„Kdybychom to věděli dříve, tak…“ 

S e-bookem „Pomoc, máme doma 
teenagera aneb Tahák pro rodiče!“ 

vás zase bude společně bavit svět. 
Množství rad, informací a AHA momentů 

pro všechny vyčerpané rodiče náctiletých.
Nemusíte čekat na přetíženou doručovací 

službu, přiletět k vám může během chvilky.
Zadáním slevového kódu DAREK ušetříte 

až do Štědrého dne 100 Kč. Více 
www.renataslavikova.cz/prodejni-stranka-eboo

ku-pomoc-mame-doma-teenagera/
Škola pro rodiče

ONLINE KURZ
NÁVRAT K VLASTNEJ ENERGII

Na Vianoce plní energie a pohody! 
Znie to ako sci-fi? Nemusí, 

darujte svojim blízkym alebo sebe 
kurz Návrat k vlastnej energii. 

Nie je to darček pre telo 
alebo domácnosť, ale pre toho, 

kým naozaj sme. Darček, ktorý je veľmi 
osobný a priletí k vám aj vo forme 

darčekovej poukážky.
www.zuzanamihalechova.sk

kurz-navrat-k-vlastnej-energii



FINANČNÍ MOUDROST
Chcete-li se stát 

finančním poradcem, zbystřete…

Více peněz, více volného času, zajímavá 
práce. Všechno, co si jen můžete přát.

Ale víte opravdu, co vás čeká? 
Nahlédněte pod pokličku 
finančního poradenství. 

Vzpomeňte si na pohádku Třetí princ. 
Zvítězil ten, který koupil rady. Staňte se 

Třetím princem a nechte se provést cestou, 
zda “Být, či nebýt finančním poradcem”.

www.financnimoudrost.cz/e-booky/byt-c
i-nebyt-financnim-poradcem/

ONLINE ŠKOLA CESTOVANIA
Je čas posunúť vaše cestovanie 

iným smerom…
Tiež potrebujete minimálne lietajúcu 

metlu alebo “oslíka otras sa” z rozprávky, 
aby ste si mohli splniť všetky vaše 

cestovateľské sny? Tie vám síce nedám, 
ale naučím vás, ako precestujete svet 

aj bez nich. 
Užite si každú dovolenku naplno 
a bez toho, aby ste zruinovali váš 

rodinný rozpočet.
www.gabikaremsikova.sk/online-skola-c

estovania/ 

Darujte své partnerce online kurz
OBLIČEJOVÉ JÓGY

Darujete jí CVIČENÍ - které jí zpevní svaly 
na obličeji a pleť krásně vypne, 

MASÁŽE i BAŇKOVÁNÍ, které pleť 
příjemně zrelaxují, prokrví a vyčistí. 

Jinými slovy - darujete jí PÉČI a RELAX.

A vy budete mít pohodové nejen Vánoce, 
ale celý rok😉

www.facebook.com/jogaprovasoblicej

E-MAILOVÝ KURZ
Vytvořte si 

psací návyk za 21 dní

Znáte ji? Duší spisovatelka. 
Sní o knize, 

ale pořád ještě žádnou nenapsala. 
Kupte jí dárek, který to konečně změní.

www.sperkarka-textu.cz/vytvorte-si-psac
i-navyk-za-21-dni/

ONLINE PROGRAM
V rytmu luny

  Poznej lépe svůj ženský cyklus 
a najdi v něm mapu, 

která tě přivede k ženě, 
kterou jsi vždy chtěla být!  

Zpátky k sobě! 
Protože jsi to nejlepší, 

co se ti v životě mohlo stát!

 www.umelkynezivota.cz/v-rytmu-luny

OMLAZUJÍCÍ ONLINE KURZ 
LIFTINGOVÝCH TECHNIK

Dělají vám Vánoce vrásky na čele? 
Naučte se, jak se jich zbavit, 

a vstupte do nového roku 
krásnější a mladší než kdy dříve. 

Stačí vám jen vaše ruce a online kurz, 
který vám prozradí, jak na to.

www.xanabati.cz/liftingove-techniky/



LÉČIVÝ ZDROJ
Klíč k tvému zdraví

Jsi jako Popelka v koutě? 
Stále zavalena prací? 

Únavou se klátíš? 
A o nožkách na gauči jen sníš? 

Tak to se právě teď změní, protože ti 
do nosu cvrnkly Léčivé zdroje. Vypadají 

obyčejně, ale skrývají klíč k tvému 
zdraví, klidu, energii, radosti a lásce. 

Tak honem klikni, ať jsou tvoje!

www.mojezdrojovna.cz/objevte-sve-zdroje

EMAILOVÝ PROGRAM
pro těhotné

Se zdravotníky nejsou žerty. U porodu to 
platí obzvlášť. Možná se teď cítíte jako 
Alenka v říši divů a jde vám ze všeho 

kolem těhotenství a porodu hlava kolem. 
Nespoléhejte na ostatní a získejte 

všechny potřebné informace, které 
potřebujete k pohodovému těhotenství 
i k tomu, abyste se přestala porodu bát 

a začala se na něj těšit. V e-mailovém 
programu se dozvíte jak na to. 

www.eporod.cz/10-denni-program

KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Čas kouzel a magie se blíží!

Zažijte čarování na vlastní kůži 
a to přímo ve Vaší kuchyni.

Napište si Ježíškovi o dárkový poukaz.

⭐KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ⭐

A tajemství zdravé, chutné kuchyně 
máte v kapse!

Objednávejte přes: 
veronika.hajkova.kninice@gmail.com

WWW.KRASNOOCKO.EU

ONLINE ANGLICKÁ KAVÁRNA

Darujte 10 týdenní VIP kurz ANGLIČTINY.

Klára`s English Café 
je příjemný online prostor, 

který nabízí nadstandardní péči, 
interakci se zahraničními hosty, 

inovativní metody a zároveň pohodový 
a odlehčený přístup k učení. 

www.bit.ly/klarasenglishcafe

VZKAZ OD MÚZY
„Ahoj, jsem tvoje Múza a chtěla jsem ti 
říct, že je někdy fakt těžký dostat ti ten 
skvělý nápad do hlavy. Když se pořád 

kritizuješ a vymýšlíš, proč ti to nepůjde, 
vůbec neslyšíš, jaké rady ti šeptám. 
Tak si nech pod stromeček nadělit 
tenhle e-book a konečně to spolu 

roztančíme. Začneš zase tvořit 
a já ti k tomu nadělím pořádnou 

porci kouzelné inspirace.“
www.magdalenakrejci.cz/transformujte-sve-

tvurci-bloky/

ONLINE ŠITÍ EKOPANENEK
pro začátečníky

Letos bude pod stromečkem panenka 
skutečně od vás!

Hebká měkká panenka 
z přírodních materiálů.

www.kurzyproradost.cz/kurz/siti-ekopa
nenek-pro-zacatecnik



ONLINE KURZ KRESBY

Hledáte ten nejlepší dárek 
pro svou tvořivou kamarádku, 

maminku či dceru? 
Díky Online kurzu kresby 

bude pravidelně a dlouhodobě rozvíjet 
své kreativní vlohy i dovednosti. 

Nekupujte jen další lapač prachu na 
poličce, ale věnujte skutečnou radost z 

vlastního uměleckého rozvoje.

www.katerinajuricova.cz/online-kurz-kresby

E-BOOK
Jak být spokojeným lektorem

Na nový rok, o veliký krok! 
Aneb splňte svá předsevzetí 

a začněte konečně učit! 

Jak? Koho? Co k tomu potřebuji? 

S tím Vám poradí zkušená vystudovaná 
lektorka angličtiny v e-booku 

Jak být spokojeným lektorem
www.juliepokorna.cz/e-booky-pro-lektory

 DARUJTE E-BOOK
Jazykové hry na cesty

Chystají se vaši kamarádi na lyže 
nebo na dovolenou za teplem? 
Lámou si hlavu, jak si zpříjemnit 

čas s dětmi na dlouhé cestě?
Dejte jim ebook Jazykové hry na cesty!

Sbírka víc než 180 slovních, postřehových, 
povídacích her bez pomůcek.

www.annapaap.cz/jazykove-hry-na-cesty

VIDEOPRŮVODCE
Jak žít bez vlasů tak, 
aby vám nechyběly.

Průvodce všemi aspekty 

života bez vlasů.

Užij si vánoční chvíle s pocitem krásy 

a ženskosti a s vědomím, 

že v tom nejsi sama.

www.zivotbezvlasu.cz

EKO ÚKLID A PRANÍ

Úklid a praní, které neškodí vám ani 
přírodě? S námi to dáte v pohodě!

4 dílný on-line kurz EKO úklid a praní… 
nejohleduplnější novoroční 

pošťouchnutí.

www.naruby.life

ANGLICKY BEZ ZÁBRAN

🎵 Vánoce jsou tady,
Vánoce jsou tady

ANGLIČTINU SI VYCHUTNEEEJ.
Cítíš, tu touhu mluvit jak u kávy,

Se Zuzu odhodíš své zábrany,
Vánoce jsou Tady,

Sebevědomí si naděěěl.🎵

4týdenní motivačně-konverzační
on-line program

www.zuzkafijalkowska.cz


