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Být vitální a plný života! Vychutnávat ten blahodárný stav, kdy celým tělem - od kořínků vlasů až po 
nehty na nohou - proudí hojnost životní energie. Kdo by si nepřál? Vitalita přichází tím okamžikem, 
když naše duše začne rozumět tělu, ve kterém jsme se narodili a s kterým žijeme. Pak můžeme být šťastni; 
ať už žijeme v klášteře nebo v hippie komunitě, s partnerem nebo sami, s dětmi nebo jako Drag Queen.  
Protože... bez vitality život šťastný není.

www.furstova.com



2  EDITORIAL

Míla Fürstová, nejúspěšnější 
česká umělkyně žijící v Anglii, 
nám věnovala titulní stránku  
Motherhood IV. Svá jedinečná 
díla ve svém mladém věku vy-
stavovala na dvaceti samostat-
ných výstavách. A kromě ang-
lické královny či Victoria&Albert 
Musea v Londýně je vlastní také 
miliony posluchačů na obalu 
desky Ghost Stories. Film Petera 
Hirjaka Křídla pro Coldplay 
o této výjimečné umělkyni bude 
mít celosvětovou premiéru 
v Londýně a v Praze v říjnu 2017.
 
Téma zdraví, energie a vitality je 
opět středobodem goodletteru 
Ayurvedic Breakfast. Poprvé 
v Česku Vám představíme  
Dr. Hanse Rhynera, jednoho ze 
zakladatelů evropské ajurvédy 
a jeho návrhy, jak zvýšit libido, 
vás zaručeně překvapí.

Víte o tom, že jsme spustili 
pravidelné „vysílání“ z Berlína? 
Kam zajít, co je trendy, o čem se 
mluví – potichu i nahlas. A nyní 
přibudou i aktuality z Prahy. 
Tato dvě města jsou od sebe 
vzdálena, co by kamenem 
dohodil, a tak až budete 
uvažovat o tom, kam na víkend, 
nabízíme inspiraci. Najdete na 
Facebooku NovinkyPrahaBerlin.
 
A ještě jeden projekt mi leží 
na srdci… pardon, na křídlech. 
Ulice Na Poříčí. Možná řeknete, 
ulice jako každá jiná. Ale já ji 
vidím trochu jinak. Létám nad ní 
a pozoruji ji již dlouhá léta. Tato 
ulice patří k nejstarším v Praze. 
Její historie sahá do desátého 
století, kdy se v letopisech píše 
o zemědělcích v Porecze při 
Vltavě. V dnešní době slouží 
pro mnohé jako pěší spojení 

z dopravní Florence do centra 
města. Projde jí denně neuvě-
řitelných 30 tisíc lidí! Co by se 
muselo stát, aby nemuseli uska-
kovat před projíždějícími auty, 
aby se v klidu zastavili a podívali 
do lákavých výloh, aby se právě 
zde setkali s přáteli ve venkovní 
zahrádce na kafíčko pod roz-
kvetlým akátem? Utopie? Nedá 
se říci… Přemýšlejme společně 
o tom, co bychom si přáli v této 
ulici změnit. Dotazník na straně 
19 nám bude důležitým  
pomocníkem.

Člověk musí zkusit nemožné, 
aby dosáhl možného. Třeba 
jako naše malé vydavatelství 
s nemalými cíli. A kdo ví, 
možná jednou budeme 
chodit na Florenc pouštět na 
podzim draky. Já jim s radostí 
přenechám veškerý vzdušný 
prostor nad Poříčím!
 
Mávám křídly a zdravím!
 
Vaše Labuť Černá 
hnízdo Praha/Berlín

Vážení a milí!
Léto klepe na dveře a s ním ten fantastický 
pocit zažít opět něco nového, jedinečného, 
neočekávaného. Mottem tohoto vydání je 
představit Vám neobvyklé projekty a lidi, 
o kterých jste možná ještě neslyšeli.

ČERNÁ LABUŤ
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Moje cukrářství sleduji od za-
čátku a pokaždé mne příjemně 
překvapí novým rozšířením 
sortimentu. Nikoho určitě 
nezklame nabídka klasických 
dortů, bezlepkových zákusků, 
chlebíčků a pralinek. Pro místní 
makový závin se švestkami 
a meruňkový koláč bych jela 
přes celou Prahu. Pokud jde ale 
o zmrzlinu, vede u mě mango-
vá. Ochutnala jsem ji snad ve 
všech gelateriích, které stojí za 
zmínku, a musím konstatovat, že 
ta z Černé labuti nemá konku-
renci. Vyvážený poměr zralého 

ovoce a přidaného cukru je 
pokaždé pečlivě měřen a pod 
rukama paní zmrzlinářky tak 
vzniká opravdové mistrovské 
dílo. Ten, kdo ale hledá něco 
opravdu výjimečného, musí 
ochutnat laskonkovou zmrzlinu. 
Tu nikde jinde v Praze nedo-
stanete. Kousíčky křehkých 
laskonek se přímo rozplývají  
na jazyku. 

Vedle běžných druhů, jako  
jsou čokoládová, vanilková 
či karamelová, tady můžete 
ochutnat švestkovou s mákem, 
perníkovou, jablečnou se skoři-
cí, prosecco i veganské varian-
ty, například meruňkovou,  rybízovou, jahodovou nebo 

borůvkovou. Tyto sorbety vhod-
né pro vegetariány a vegany 
neobsahují žádné mléčné ani 
vaječné složky. Moje zmrzlina 
je značka vysoce kvalitního 
řemeslného gelata připravené-
ho s péčí a kreativitou českých 
zmrzlinářek podle tradičních 
italských receptur. Obsahuje 

pouze pečlivě vybrané přírodní 
suroviny, a pokud vám nebude 
stačit jedna porce, můžete si ji 
odnést ve vaničce domů.    

Na Poříčí 25, 110 00  Praha 1
tel.: +420 222 365 569
e-mail: info@mojecukrarstvi.cz
www.mojecukrarstvi.cz

Moje zmrzlina
Nejradši mám mangovou. Nefalšovanou chuť 
opravdového zralého ovoce si nikdy nenechám 
ujít. Moje zmrzlinová mapa Prahy se rozpíná od 
Branického náměstí přes Náplavku, Staré Město 
až do Karlína. 

ČERNÁ LABUŤ
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Tuane, vaše maminka stála 
u zrodu nápadu na veganskou 
restauraci. Jak to vše začalo?
Tuan: Doma jsme se právě díky 
mamince stravovali vegansky. 
A protože maminka vařila velmi 
dobrá jídla, chtěli jsme tyhle mož-
nosti dát vědět i ostatním lidem 
– jak se dá chutně a nápaditě vařit 
bez masa a živočišných produktů. 
Proto jsme si řekli: Ok, zkusíme 
propojit rodinnou sílu a otevřít si 
takto specializovanou restauraci.
„Veganské jídlo je blíže k Bohu. 
Nemusí kvůli našemu jídlu trpět 
žádná zvířata, proto jsme chtěli 
rozšířit tuto myšlenku a životní 
postoj dál.“
Maminka: Ne vždy jsem se takto 
stravovala, ale jakmile jsem začala, 
od té doby mi do života začaly 
chodit pozitivní věci. Můj život se 
zlepšil.

Otevřel se vám tím i duchovní 
svět?
Maminka: Bůh je Láska. A k lás-
ce nepatří zabíjení jiných zvířat. 
Respektujete práva jiných bytostí, 
kterými jsou kromě lidí i zvířata. 
Když to shrneme do kostky: chce-
me v našich restauracích ukázat, 
že proto, abychom se my nasytili, 
nemusí zemřít žádný živočich. To 
cítíme jako naše poslání tady na 

Zemi. Navíc benefit veganství jsou 
zdraví a celkový dobrý pocit z těla 
a ze života. To máme sami na sobě 
vyzkoušené.
„Přineslo nám to všechno nové! 
Náš život se obrátil úplně na 
druhou stranu, žijeme teď docela 
jinak.“

A jak pomoct překonat častý 
blok, že si lidi při přechodu na 
bezmasou stravu něco zakazují, 
nemají to přirozeně?
Tuan: Hodně jde o mentální 
přijetí, že rostlinná strava je pro 
nás pro lidi dostačující. Je to spíš 
o tom, co si nosíme v hlavě za 
přesvědčení. A to my už neo-
vlivníme, protože každý je sám 
sobě bohem. Nikoho nemůžeme 
přesvědčovat.
Maminka: Je to jenom o výběru 
naší vlastní cesty, kterou si pro 
život zvolíme. Někdo si vybere 
cestu, že jde ubližovat druhým. 
Někdo zase naopak. Všechno je 
naše volba a záleží na tom, co si 
vybereme vědomě v tomto životě. 
Pro naši rodinu je nejdůležitější 
věcí sdílet náš přístup ke světu 
s ostatními. A přes jídlo je to 
nejsnazší. 
„Jak se říká: Láska prochází  
žaludkem.“

Co říkáte na náhražkové recep-
ty, jako je veganský guláš nebo 
česká svíčková?  
Tuan: Beru to jako zpestření jídel-
níčku. Každý si rád vyzkoušíme 
něco nového, nebo naopak sta-
rého s novou chutí a surovinami. 
Když je člověk zvyklý odmalička 
jíst guláš, tak mu zákonitě bude 
chybět. Takže pokud si jej chce 
dát a zároveň neporušit své pře-
svědčení, je takováhle alternativa 
fajn. Chápu, že ne všem chutnají  

náhražky masa (tofu, seitan, 
tempeh), ale vždy záleží na tom, 
jak ty suroviny upravíte. My to asi 
děláme dobře. (usmívá se)

A co žhavé téma, jakým je dnes 
palmový olej? Používáte jej?
Tuan: Snažíme se jej nepoužívat 
cíleně, jen je problém, že ho dnes 
výrobci dávají všude. Vyhnout se 
tomu stoprocentně nemůžeme. 
Mě spíš na tom všem zaráží jedna 
věc. Lidi vidí, že se v džungli kvůli 
vysazování palem kácí pralesy 
a orangutani trpí, a je jim z toho 
špatně. Ale že vedle nich někdo 
zabíjí zvířata, to s nimi nic nedělá, 
to je v pořádku, protože to není 
orangutan, ale „jenom“ prase. 
Člověk si sám bere roli Boha  
a rozhoduje o tom, kdo bude  
žít a kdo ne. 
„Pro nás jsou všechna zvířata 
mazlíčci. A mazlíčkům přece nikdo 
neubližuje.“

Když zmiňujete Boha, jak moc 
vás ovlivnila Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai? Její portrét máte 
i zde v Černé labuti. 
Maminka: Předala mi toho do 
života tolik, že to ani slovy nejde 
obsáhnout! Jsou to silné niter-
né pocity a náš jazyk nestačí na 
to, aby to popsal. Díky ní věřím, 
že Bůh existuje a je to Pravda, 
obsažená v nás. Chápu však, že ne 
všichni v to věří. Jsme zaneprázd-
něni dennodenní prací, že si toho 

důležitého a podstatného ani 
nestihneme všimnout. 
„Rádi děláme osvětu, že veganství 
není jen o tom, že jíme osolenou 
rýži.“

Cítíte dnes nějaký posun  
v mentalitě zákazníků?
Tuan: Nevím, jak u zákazníků, ale 
u zaměstnanců určitě. Všimněte 
si, že když jdete do veganské či 
vegetariánské restaurace, tak se 
k vám obluha chová daleko jem-
něji než v klasických restauracích. 
Často jsou tam agresivnější a os-
třejší, než jsem už zvyklý z mého 
veganského okolí. U nás cítím, že 
se lidi chovají přátelsky, a za to 
jsem moc rád. 

Prozraďte, co chystáte  
za dobroty na léto?
Tuan: Určitě přijďte ochutnat naše 
veganské dortíky, saláty a zmrzliny!

www.lovinghut.cz

Jak se praví: Za každým úspěšným mužem stojí 
milující žena. A proto jsme se tentokrát vydali 
vyzpovídat nejen Tuana Dunga, ale i jeho maminku. 
Jak zní tedy recept na úspěch Loving Hutu?

Žijeme teď úplně jinak – lépe!
ČERNÁ LABUŤ
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Ideálním pomocníkem 
při celkovém vyčerpání je 
Regulatpro®, kaskádově 
fermentovaný enzymový 
doplněk stravy z bio ovoce, 
ořechů, zeleniny, klíčků a bylin, 
který vás doslova nabije silou 

přírody. Díky svému ideálnímu 
složení, biokvalitě a fermentaci, 
která spoří energii při trávení, je 
vhodný i pro alergiky. 

Kaskádová fermentace za 
přítomnosti symbiotických 

mikroorganismů a bakterií 
mléčného kvašení je proces 
podobný lidskému trávení. 
Kromě natrávení živin se aktivují 
enzymy, antioxidanty a také 
kyselina mléčná pro lepší 
trávení.

Průkopník kaskádové 
fermentace potravin 
Dr. Niedermaier vyrábí 
Regulatpro® Bio již od roku 
2001. S jeho účinky má 
dlouholeté zkušenosti, což 
potvrzuje více než padesát 
vědeckých studií, stovky 
klinických zpráv lékařů 
alternativních medicín, 
naturopatů a nespočet 
děkovných dopisů od uživatelů. 
Dr. Niedermaier dokládá svá 

tvrzení o přínosech Regulatpro 
Bio vědeckými studiemi od 
renomovaných akreditovaných 
výzkumných institucí.

Vědecké studie ukázaly enorm-
ní nárůst buněčné energie při 
užívání Regulatpro Bio. Průměr-
ně o 175 % za 90 dní. Posílená 
imunita zlepšuje a urychluje 
látkovou výměnu. Tím nastartu-
je očistné, opravné a regulační 
procesy, které vedou k regene-
raci. Výsledkem je zvýšení život-
ní energie, výkonnosti, vitality 
a odolnost proti nemocem.

Na Poříčí 25, 110 00  Praha 1
tel.: +420 720 957 959
e-mail: mirek@allvegan.cz
www.worldvegan.cz

Výživa chudá na enzymy, takzvaná mrtvá strava, má za následek nedostatek energie v buňkách 
a oslabení celého organismu. Objevili jsme pro vás unikátní produkt, jehož základem jsou živé 
ingredience upravené kaskádovou fermentací. 

Energie z přírody
ČERNÁ LABUŤ
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Adéla mě vřele přivítala 
a vysvětlila mi, jak bude naše 
hodina probíhat. Působila 
milým, klidným dojmem 
a překvapila mě svou dívčí 
subtilností. Pravda je, že jsem 
se s bývalou primabalerínou 
Národního divadla setkala 
poprvé a o tělesných 
dispozicích profesionální 
baletky jsem měla pouze 
mlhavou představu. Jen mi 
při následném převlékání 
v útulných šatnách prolétlo 
hlavou, že při své výšce 180 cm 

asi ideální baletní postavu 
nemám. No co, žádný strach, 
dodala jsem si odvahy a vyšla 
vstříc tréninku.

Po klasickém rozvičení jsme 
se začaly učit základní baletní 
postuje a figury. Vedení 
paží – porte de bras. Noha 
na tyč – do à la seconde. 
Adéla mi po celou hodinu 
byla nablízku, upravovala můj 
postoj a vysvětlovala teoreticky 
i prakticky, jak by každá figura 
měla vypadat. 

Přestože celý život sportuji, 
pochopila jsem, že balet není 
procházka růžovým sadem a vy-
žaduje dobrou fyzickou kondici. 
Je intenzívním cvičením celého 
těla. Až teď mi došlo, jak fyzicky 
náročné musí být odtančení 
hodinového baletního předsta-
vení. Při propojení s hudbou je 
prožitek souznění těla i duše 
opravdu silný. „A to jsi teprve na 
začátku,“ dodala trochu tajemně 
Adéla. Hodina utekla jako voda 
a já plna zážitků a prožitků ani 
nechtěla odejít.

Ihned jsem si domluvila 
další lekci a odcházela 
s přesvědčením, že budu 
doma pilně trénovat. Vím, 
že primabalerínou se už asi 
nestanu, ale krásný prožitek 
i trochu bolavé nohy opravdu 
stojí za to!

Na Poříčí 25, 110 00  Praha 1
tel.: +420 603 844 332
baletniakademie@gmail.com
www.baletniakademie.cz

Hodina tance
Na domluvenou lekci v Baletní akademii Adély Pollertové jsem 
se moc těšila a do Černé labutě dorazila o dvacet minut dřív. 
Nevadí, alespoň si všechno prohlédnu a naladím se na tu pravou 
baletní atmosféru. Nutno podotknout, že jsem úplný začátečník, 
ale i ti mají (vedle dětí a pokročilých) u Adély své místo. Buď při 
individuální výuce, nebo ve skupinovém kurzu.

Jak dlouho pracuješ na recepci 
a co máš na své práci nejraději?
Po letních prázdninách to bude 
přesně rok. Baví mě každodenní 
styk s lidmi. Líbí se mi, že je to 
pohodová a klidná práce  
bez stresu.

Kdy tě  
na recepci 
můžeme vidět 
nejčastěji?
Ve všední 
dny, většinou 
dopoledne.

Stalo se ti na recepci  
něco vyloženě vtipného?
Vyloženě zábavnou historku nemám, ale přijde 
mi vždy úsměvné, když si lidé chodí vyzvednout 
zásilky z různých obchodů z Černé růže k nám do 
Černé labuti. Nejvtipnější byl asi pán, který přišel 
na recepci s tím, že si jde koupit budík.

Naše recepce – David Šikola

ČERNÁ LABUŤ
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Příběh Jana Kareše, aktivního horolezce, trenéra s dvaceti-
letou praxí a zároveň člověka, který drží čtyři světové rekor-
dy v počtu shybů a pyšní se třemi tituly z extrémně fyzicky 
náročného závodu Ocelový muž, by se s přehledem mohl 
použít jako předloha pro knihu či celovečerní film. 

ŽElEzNý MuŽ

Tento neskutečně energický, 
pozitivní a neustále rozesmátý 
muž pracuje na několika projek-
tech najednou a vymýšlí další 
a další. Mezi ty nejnovější patří 
připravovaná zábavně-adrena-
linová akce v centru Prahy. Pod-
statou budou zavěšené hrazdy, 
na kterých se bude ručkovat od 
Náplavky až po železniční most 
na Výtoni. Kdokoli si bude moct 
vyzkoušt svoji fyzickou zdatnost 
a sílu. V případě pádu jedno-
duše spadne do Vltavy, kde 
pro něj připluje připravená loď. 
Přesný termín Jan ještě nezná, 
ale určitě proběhne o letních 
prázdninách. 

Další novinkou a zároveň Jano-
vou srdeční záležitostí je výroba 
vlastní doplňkové výživy pod 
značkou Jan Kareš nutrition. 
„Podstata mé výživy je v použití 
nejkvalitnějších surovin. Mám 
rád opravdové jídlo s vyváže-
ným poměrem živin a to jsem 
v této podobě na českém trhu 
postrádal. Tak jsem si musel 
vyrobit vlastní,“ směje se Jan. 
„Na mém webu www.jankares.
cz už jsou v e-shopu k dostání 
arašídová, bílá čokoláda a chilli 
másla. Také tam najdete ručně 
připravené a balené proteinové 
tyčinky. Vše obsahuje pouze 

přírodní ingredience a kdo 
ochutná, prostě si je zamiluje,“ 
říká. Jan se také začíná věnovat 
organizaci sportovních zájez-
dů. Klienty bude vozit na svou 
oblíbenou Sardinii, kde se cítí 
jako doma a díky svým přátel-
ským vazbám k této zemi pro 
ně připraví nevšední zážitky. 
Zájezdy odstartují již na podzim 
tohoto roku.

Pokud si myslíte, že tímto Jano-
vy aktivity končí, opak je prav-
dou. Připravuje otevření dalšího 
fitness centra. Půjde o první 
fitness centrum v ČR, kde bude 
přítomna i medicínská péče – 
odběry krve a zátěžové testy, 
to pomůže při sestavování 
tréninkových plánů přesně na 
míru. K tomu výživový speciali-
sta a fyzioterapeut, vše na jed-
nom místě. „Bude to naprostá 
bomba a moc se na to těším 
a vy můžete také,“ podotkl Jan 
s jiskrou očekávání v očích.

Kvůli všem smělým projektům 
a plánům Jan nezanedbává 
ani svá již plně fungující fitness 
centra. Jedno sídlí v Týnské 
ulici 19 a druhé Na Poříčí 17. 
Jak sám tvrdí: „Můj vztah ke 
klientům je založen pouze na 
individuálním osobním přístu-

pu a péči ke každému zvlášť. 
Všechny své klienty moc dobře 
znám. Jinak by mě nebavilo 
s nimi pracovat.“ Obě fitness 
centra patří k pražské špičce, 
těžko byste hledali nějaké 
podobné. Vedle benefitu 
„diamantového“ Na Poříčí 17 
v podobě denního světla, 
nejlepších použitých materiálů 
a strojů, nabízí Jan na výběr 
z více než dvaceti školených 
trenérů a především soukro-
mí a zázemí. Tím je uzavřená 
kancelář, přístupná každému 
na osobní odpočinek při kávě 
či vyřízení pracovního e-mailu 
s všudypřítomnou free Wi-Fi. 

K nadstandardu fitness centra 
patří i otevírací doba! Sedm 
dní v týdnu a 24 hodin denně. 
Jan říká: „Klient je až na prvním 
místě a není těžší věc než si ho 
udržet. Proto ke všem klientům 
přistupuji s pokorou a láskou. 
Díky tomu se mi lidé neustále 
vracejí a některé trénuji víc 
než patnáct let. U nás není nic 
problém. Vše se dá nějak vymy-
slet a zařídit. Nemáte hlídání? 
Nevadí, vaše dítko může být 
s vámi. Nezaparkovali jste? Nic 

se neděje, promeškanou lekci 
vám neúčtuji a můžete dora-
zit kdykoli mezi šestou ráno 
a jednou po půlnoci,“ říká Jan 
a pokračuje: „Nyní probíhá akce 
pro nové příchozí – deset lekcí 
s trenérem za 8 tisíc korun. Bez 
podepsání smlouvy, pak se mů-
žou bez tlaku rozhodnout, zda 
zakoupí členství. Podstatou této 
akce je představit naše luxusní 
fitko širšímu okruhu lidí a také 
ukázat, že se nikdo nemusí bát 
přijít.“ K dalšímu příjemnému 
komfortu patří i fakt, že Jan za-
jišťuje klientům nejrůznější slevy 
sportovních pomůcek a ob-
lečení. „A to, že jim sem tam 
vlastnoručně upeču koláče, je 
jen taková třešnička na dortu,“ 
směje se rošťácky.

Janovy tréninkové metody také 
nejsou úplně běžné. Trénuje 
většinou více lidí najednou. 
„Tento způsob se mi osvědčil, 
hlavně kvůli motivaci klienta. 
Lidé ke mně mají důvěru a díky 
individuálnímu přístupu ke kaž-
dému dosahuji těch nejlepších 
výsledků.“ 

www.jankaresfitness.cz

FIGARO JEŠTĚ ŽIJE
„Náš zákazník, náš pán!“ Motto, které dnes najdeme spíš v historických knihách, by si mohl Alex Sobh 
napsat na vstupní dveře. Majitel kadeřnického salonu VOGUE nejenže bravurně ovládá své řemeslo, ale 
splnit přání jeho klientům je jeho nejvyšší prioritou. K tomu patří i domluvit si termín přesně tak, jak si 
zákazníci přejí. A je-li třeba, i mimo pracovní dobu!

Najdete jej v Salonu VOGUE, v Praha City Center v Klimentské ulici.

NA POŘÍČÍ
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Co máte na své práci nejraději?
Tu rozmanitost. Každý den je 
jiný a přináší něco nového. Mám 
ráda také jistou míru nezávis-
losti, která mi umožňuje, že 
sama rozhoduji, co budu svým 
zákazníkům nabízet, koho za-
městnám, s kterými obchodními 
partnery budu spolupracovat. 
Potřebuji cítit, že to, co dělám, 
má smysl. Baví mne každodenní 
práce s lidmi a pro lidi. Po dva-
ceti letech působení na jednom 
místě už jsme vyslechly mnoho 
příběhů, staly se svědky stovek 
lidských osudů. A pokud může-
me alespoň trochu pomoci, ať už 
díky lékům, či doplňkům stravy, 
které prodáváme, nebo aspoň 
radou, či pouhým vyslechnutím 
jejich trápení a starostí, pak se 
naše práce stává posláním.

Podle čeho jste si vybírala 
lokalitu pro své podnikání?
Původně jsme s manželem 
provozovali lékárnu ve starém 
Zličíně, v době, kdy tam kolem 
sídliště ještě místo nákupních 
center byla pole. Po vybudování 
obřích obchodních center pro 
nás ta lokalita ztratila význam, 
tak jsme hledali místo, kam 

naši lékárnu přesunout. V té 
době zanikla lékárna v ulici Na 
Poříčí, a zároveň se ve Zlatnické 
ulici uvolnil prostor v krásném 
barokním domě. Ten dům měl 
nejenom vyhláškou předepsaný 
počet metrů čtverečních, ale 
hlavně genia loci. Letos v břez-
nu jsme oslavili dvacáté výročí 
založení.

Co vás odlišuje, v čem jste 
výjimeční?
Naše lékárna je jedna z mála sou-
kromých, neřetězcových lékáren 
v centru Prahy. Pracuji dvacet let 
nejen na stejném místě, ale i se 
dvěma stejnými kolegyněmi. 
Takže po těch letech už jsme 
vlastně skoro rodina, dokonale 
sehraný tým. Snažíme se mít po-
kud možno co nejširší sortiment 
léků a doplňků stravy, ale naší 
opravdovou vášní jsou homeo-
patické léky. A protože jsme ještě 
ze staré školy, celá léta vyrábíme 
individuálně připravované léky, 
i když to není vždy ekonomicky 
smysluplné, ale prostě to k lé-
kárně patří. Snažíme se o lidský 
přístup, nepoužíváme naučené 
fráze, jak nejlépe prodat kýžený 
produkt, ale snažíme se poradit 

vždy to, co pro dotyčného zákaz-
níka pokládáme za nejlepší. Náš 
přístup je občas trochu neformál-
ní, ale i humor léčí.

Jakou máte s homeopatickými 
léky osobní zkušenost?
K homeopatii jsem se dostala 
už skoro před pětadvaceti lety, 
v době, kdy byl můj syn malé 
batole s věčnou nudlí u nosu. 
Místo toho, abychom se dostali 
do stálého kolotoče nemoc, 
antibiotika, další nemoc a další 
antibiotika, začali jsme přemýš-
let, co s tím. Tenkrát začínala 
firma Boiron školit homeopa-
tické lékaře, tak jsme to zkusili 
a ono to překvapivě fungovalo. 
Synovi je nyní šestadvacet a an-
tibiotika měl jednou v životě. Po 
několika letech veterinář s praxí 
v homeopatii zachránil život 
našemu psovi, takže mám krásný 
argument pro ty pochybova-
če, kteří říkají: věř, a víra tvá tě 
uzdraví. Pes uvěřil, a tak se tedy 
uzdravil. :-) V lékárně nemůžeme 
řešit složité chronické problémy, 
k tomu nemáme prostor ani 
dostatek zkušeností. S akutními 
problémy, jako je rýma, kašel, 
průjem, solární alergie, úraz či 

akutní zánět močového měchýře 
vám rádi poradíme. A věřte, že 
správně homeopaticky léčená 
rýma netrvá sedm dnů.

Co považujete za největší 
úskalí pro podnikatele ve 
vašem oboru? Jak moc bylo 
těžké vybudovat firmu?
Náš obor se postupem času mění 
ze svobodného povolání v oby-
čejný obchod, kde platí nelítost-
né zákony trhu. Jenže u zdraví 
a nemoci není možné uplatnit 
prostý zákon nabídky a poptávky. 
Ve většině zemí západní Evropy 
je lékárník nějakým způsobem 
chráněn, má určitou exkluzivitu. 
Za vydělané prostředky poskytu-
je zákazníkům přidanou hodnotu 
ve formě poradenských služeb 
jako zdravotník první linie. Dnes 
v prostředí tvrdého a nerovného 
konkurenčního boje zbývá na 
rady stále méně prostoru, pro-
středků a sil. V ČR může vlastnit 
lékárnu kdokoli, mohou zde 
vznikat obří řetězce s tvrdým mar-
ketingem, kde nemůžete čekat 
osobní přístup.

Lékárna U Zlaté lodi
Zlatnická 7, 110 00  Praha 1

lékárna s duší
Jsme zvyklí podporovat lokální farmáře, pekárny 
i kavárny. Možná právě proto je ten správný 
čas podpořit také malé lékárny s velkou historií 
a o jedné z nich jsme si povídali s majitelkou 
Magdalenou Vančákovou.

CO SE STANE, KDYŽ SE SPOJÍ MlADÍ KREATIVCI?
Vzniknou projekty, které potěší nejen svěžím nápadem, ale i svou praktičností. Přesvědčit se o tom 
můžete na videu firmy MimiConcept, výrobce dětského hnízda pro miminka. Spolumajitelka firmy 
Silvia Skala k tomu říká: „Máme velkou radost z výsledku tohoto videa, protože opravdu vyjadřuje 
to, o čem je naše značka a naše výrobky. Myslím, že celá prezentace je 
povedená také právě proto, že jsme byli plně involvováni jak do scénáře, tak 
i do realizace samotného videa.  Velmi nadaný tým Lightmill to pro nás hodně 
usnadnil tím, že dokázal pochopit a přesně překlopit do videa to, co ztělesňuje 
MimiConcept a co jsme chtěli lidem ukázat. Byla to prostě skvělá spolupráce!”
www.mimiconcept.cz   www.lightmill.cz



Berlínská móda je naprosto 
odlišná od stylu v Mnichově, 
Hamburku i Düsseldorfu.  
Tady prostě není in být 
oblečený od hlavy k patě ve 
značkách Gucci, Dior & Co. 
a ověšený šperky za miliony.
V Berlíně na to nejsou peníze. 
Zato nápad hraje stejně 

důležitou roli jako hravost 
a lehký understatement. 
Přinášíme tajné tipy na mladé 
návrháře, jejichž skvosty 
nenajdete ani v bedekrech, ani 
na titulkách lesklých magazínů, 
ale často přímo jen u nich 
v ateliéru.

Berlín je dnes městem módy a designu. A věhlas místních designérů již dávno přesáhl hranice Německa.

Berlin secret shopping
  FASHION  9BERLIN

22/4 Hommes Femmes
Rukopisem Stephanie Hahn je 
kombinace komfortu nošení 
a vášně pro ty nejkvalitnější 
materiály. Nezaměnitelné 
oblečení, které má něco navíc. 

Prodej přes: 
Quinto GmbH 
Hallesches Ufer 78  
10963 Berlin
www.224hommesfemmes.com

Tim Labenda
Práce tohoto věčně 
usměvavého sympaťáka 
spojuje skromnou zdrženlivost 
a eleganci s kreativnim 
nádechem. Obléká ženy, které 
oceňují mimořádné materiály 
vyrobené podle principu trvalé 
udržitelnosti.

Tim Labenda Studio 
Blücherstrasse 61
10961 Berlin
www.timlabenda.com

Andrea Wild
Poetická kožešinová vzpoura – 
exkluzivní zacházení se zvířaty 
z volné přírody, vysoké etické 
normy a čistá luxusní kožešina. 
Udržitelnost díky kompletnímu 
využití zvířete, absolutní 
transparentnost.
Její nová interpretace kožešin 
a experimentální techniky 
uchvátí stejně jako Andrea 
samotná.

Atelier Wild 
Pohlstr. 26
10785 Berlin
www.andreawild.com

Perret Schaad
Duo Perret a Schaad znamená 
zvídavost a zájem o individuální 
definici krásy. Jejich přístup 
definuje respekt k tradičnímu 
řemeslu spolu s nepotlačitelnou 
touhou nově definovat pravidla 
oboru. Cílem je poskytnout 
zákaznicím pocit vlastního já… 
a to se studiem v nejhlubším 
Kreuzbergu.

Studio Perret Schaad  
Osloer Strasse 16
13359 Berlin
www.perretschaad.com
 

Isabel Vollrath
Odmítá myšlenku, že móda 
je jen oblečení. Její značka 
představuje jasně rozeznatelné 
akcenty, které spojují módu 
a umění spolu s high-end 
detaily a řemeslnou zručností.

I’ VR Isabel Vollrath  
Linienstraße 149
10115 Berlin
www.isabelvollrath.com
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Ženšen je jednou z nejprostudo-
vanějších bylin na světě a existuje 
na něj nejvíce klinických dat. Je 
označován za zázračnou rostlinu 
a jeho účinky na organismus 
člověka jsou prokazatelně blaho-
dárné. Ten nejúčinnější ženšen 
pochází z Koreje a právě odsud 
jej začaly Lucia a Líba dovážet. 
Díky pozitivním reakcím okolí 
pochopily, že se vydaly správnou 
cestou.
 
Jaká byla vaše cesta k ženšenu 
a jaký je příběh založení vaší 
firmy?
K podnikání s ženšenem jsme 
se dostaly díky farmaceutické 
společnosti mého muže, která 
se dlouhodobě orientuje na 
spolupráci s Koreou. Korejští 
partneři do Čech často léta-
jí, jsou velmi srdeční a vždy 
přivezou nějaký tradiční dárek. 
Tím nejzajímavějším byl právě 
ženšenový čaj. Ženšen je v Koreji 
velmi tradičním nápojem a jeho 
pití pravidelným rituálem u všech 
věkových skupin obyvatelstva. 
Možná i proto mají Korejci jedny 
z nejlepších zdravotních statistik 
v rámci různých civilizačních 

onemocnění. Čaj Kombe jsme 
vybíraly více než rok, jeho název 
znamená v korejštině „Na zdraví“. 
Po vyzkoušení desítek různých 
preparátů od různých firem 
jsme oslovily jednu z nejlepších 
farmaceutických společností 
s vysokou kvalitou nabízených 
přípravků. Faktem zůstává i to, že 
nejlepší a nejúčinnější ženšen se 
dá vypěstovat díky klimatickým 
podmínkám pouze v Koreji.
 
Proč právě ženšenový čaj?  
Čím je zázračný?
Díky epidemiologické studii bylo 
prokázáno, že u osob, které dlou-
hodobě ženšen užívaly, byl v prů-
měru až o 50 % snížen výskyt 
různých onkologických onemoc-
nění. A to už je opravdu zajímavé 
číslo. A není to všechno. Ženšen 
funguje na vrásky, zmírňuje 
kocovinu, nabudí libido. A co je 
nejdůležitější, ženšen správně 
reguluje náš imunitní systém, 
který je vlivem neustálého stresu 
potlačen, a tím správně nevyko-
nává svou funkci. Proto naše tělo 
nestíhá opravovat chyby a časem 
se začnou projevovat problémy. 
Takto vznikají civilizační nemoci 

jako cukrovka, vysoký krevní tlak, 
problémy se srdcem, ucpávají 
se cévy a nejhorším scénářem 
jsou nádorová onemocnění. 
Těch účinků ženšenu je celá řada 
a všechny si můžete přečíst na 
našich stránkách.

Měla jste vždy blízko  
k zdravému životnímu stylu, 
čaji a Koreji?
Vystudovala jsem farmacii a díky 
svým znalostem jsem schopna 
posoudit kvalitu a účinnost růz-
ných přípravků, potravin, nápojů 
na základě jejich složení. Vždy 
jsem měla racionální nadhled a ve 
stravování preferuji selský rozum. 
Nejsem zastáncem doplňků 
stravy, protože pokud se zdravě 
stravujete, nepotřebujete se do-
povat vitaminy, máte je jednodu-
še v tom, co přijímáte ze stravy.

Komu je čaj určen? Je opravdu 
pro všechny, či existují nějaké 
výjimky?
Kombe je určen všem, komu 
na sobě záleží. V Koreji ho pijí 
všichni. U nás je kvůli legislativě 
doporučován od dvanácti let. Ne-
doporučuje se pouze těhotným 
a kojícím ženám a opatrnosti je 
potřeba u pacientů s warfarinem. 

Jaké jsou účinky Kombe  
obecně a jaké konkrétně na 
sobě pozorujete vy?
Čaj Kombe je unikátní kombinací 
ženšenu a jujuby. Jiný podobný 
doplněk stravy zde opravdu 
neseženete a to byl také důvod, 
proč jsme jej dovezly. Unikátní je 
proto, že obě rostliny svým spoje-
ním násobí jednotlivé účinky. Pro 
představu tato kombinace obsa-
huje na 180 účinných látek. A vše 
se dozvíte na www.kombe.cz. Já 

Kombe piju zejména proto, že 
mne nabudí a dodá mi energii. 
Je mým každodenním rituálem, 
na který se vždy těším, neboť 
součástí mé práce je studium od-
borných textů a já se díky Kombe 
lépe koncentruji. Také ráda 
a intenzivně cvičím. Před každým 
tréninkem vypiji šálek a podávám 
lepší fyzický výkon, více se potím 
a lépe spaluji. Cítím velký rozdíl, 
když si Kombe před cvičením 
nestihnu dát. A od té doby, co čaj 
piji, se mi vyhýbají rýmy, kašle, 
nachlazení. Jsem upřímně ráda, 
že se nám povedlo najít tento 
zázrak a dát lidem možnost být 
zdravější a šťastnější. 
 
Jak čaje chutnají a jaká je  
přesná příprava? 
Chuť čaje Kombe se těžko 
popisuje. Ženšenový kořen má 
příjemné a velmi specifické 
aroma s typickou temperamentní 
a hlubokou chutí. Při ochutnáv-
kách jsem často slýchala slova 
zemitý, lesní, buket dubových 
sudů, medový, s příchutí javoro-
vého sirupu. Většina lidí, která jej 
ochutnala poprvé, byla příjemně 
překvapena, že i zdravé věci mo-
hou chutnat skvěle. Čaj Kombe 
je možné pít 1x až 3x denně. Pro 
pravou chuť ženšenu rozmíchejte 
obsah sáčku v 80 ml horké (ne 
vroucí) či studené vody. Čaj je 
možné osladit. Na účinky Kombe 
nemá ale objem vody vliv, a tak 
si jej může každý vychutnat dle 
svých potřeb. Například v létě je 
možné Kombe použít na přípra-
vu ženšenády či různých smo-
othie. S bylinkami a sezonním 
ovocem opravdu chutná skvěle. 
Koneckonců, více se dozvíte na 
www.kombe.cz.

Síla ženšenu
PharmDr. Lucia Havlíková vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové. Pracovala u různých farmaceutických společností 
v oblasti onkologie, revmatologie, dermatologie a interny jako medicínská 
poradkyně. Díky své práci má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví.
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AJURVÉDSKÉ VEČEŘE
S PŘEDNÁŠKOU, PODZIM 2017

9. října Mgr. Michaela Ptáčková 
z firmy Vitalvibe: Hormonální rovnováha, 
prevence a přírodní léčba

6. listopadu MUDr. Monika Golková 
z kliniky A2C: Anti-Aging medicína 
a kmenové buňky

Kdy:  17.00 – 18.30 ajurvédský buffet
18.30 – 20.00 přednáška s diskusí

Kde:  Dům Černá labuť, 8. patro, 
Na Poříčí 25, Praha 1

Náš
svět

Proč právě Ayurvedic breakfast?

Co je na ajurvédě tak výjimečného, že jsme ji vybrali do 
názvu naší komunity? Ajurvéda je životní filozofie a nauka 
o zdraví. Podobně jako typologie podle data narození rozděluje 
ajurvéda lidi podle konstituce. Kdo tuto nauku ovládá, lehce 
může rozpoznat talenty, potenciály úspěchu nebo slabiny, 
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Chuť na
milostnou rozkoš

Určitá část je podmíněna konstitucí a projevu-
je se v našem základním typu. V konstitucích, 
v nichž převládá bioenergie Kapha, je libido 
zastoupeno silněji než v ostatních typech konsti-
tuce. Ne nadarmo se lidově hovoří o plnokrevné 
ženě nebo o muži jako jedle. Jsou to obrazy pl-
nosti těla. To však neznamená, že jsou konstituce 
s převládající energií Pitta nebo Váta znevýhod-
něné, nýbrž pouze, že méně stabilní typy s men-
ším množstvím tělesných šťáv musejí pro libido 
dodávat energii. A zde se dostáváme již k exter-
ním zdrojům pro zvýšení libida, totiž k afrodizi-
akálním potravinám a potravinovým doplňkům 
nebo terapiím. Nakonec je potřeba ještě dosta-
tek stimulů, aby se celý proces uvedl do pohybu... 

Zdravé libido neboli chuť na sex je jako záso-
bárna pozitivní tělesné energie. Ovlivňuje nejen 
plodnost a potenci, ale také podporuje imuni-
tu. Odkud pochází tato energie a jak ji můžeme 
posílit ?
TEXT: HANS HEINRICH RHYNER

Kraniosakrální terapie
Přivítej do života moudrost a zdraví skrze ztišení

Citlivá holistická metoda, naslouchajicí tělu a jeho energiím.
Pomáhá tělu orientovat se ke zdraví, duševní pohodě a harmonii. 
Podporuje samoléčebné schopnosti těla, ovlivňuje rovinu tělesnou, psychosomatickou i energetickou. 

W  www.levandulovachaloupka.cz
G  onesporova@gmail.com
T  +420 776 391 102

Kraniosakrální terapie
Přivítej do života moudrost a zdraví skrze ztišení

toda, naslouchajicí tělu a jeh
Pomáhá tělu orientovat se ke zdraví, duševní pohodě a harmonii. 
Podporuje samoléčebné schopnosti těla, ovlivňuje rovinu tělesnou, psychosomatickou i energetickou.

W www levandulovacha
@gmail.com

T  +420 776 391 10

Člen České asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky

Anti-aging

Stále více lidí jednou až dvakrát ročně zcela 
vědomě rezignuje na pevnou stravu a drží půst.
TEXT: DOC. GRIT HARDEGEN-DULLIES

Půst je dnes totiž trendy. 
Odstranit jedy z těla, očistit mysl a zbavit se 
několika kil, to je motivací nejen pro věřící katolíky 
v období půstu před Velikonocemi. Důvodem 
k půstu ale nemusí být jen náboženské důvody. 
Ovšem určitý duchovní rozměr mají myšlenky 
většiny lidí, kteří zahajují očistnou postní kúru. 
A každý, kdo již půst držel pod odborným vedením, 
ví, že nemožné je možné: po první fázi půstu se 
člověk cítí komfortněji, zbavuje se zbytečného 
balastu a přichází vnitřní klid. Ne každý však 
samozřejmě hned cítí onen tak často popisovaný 
půstový impuls vyvolaný hormony štěstí. Ale 
i drobné změny, které si člověk po týdenním půstu 
přenáší do svého každodenního života, například 
pití většího množství vody, častější sportovní 
aktivity, ale i sníženou konzumaci kávy, mohou 
být velké kroky ke zdraví a nové radosti ze života.

Půst podle dr. Buchingera
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Očistná kúra 

Barbara Miller, doktorka alternativní 
medicíny  s atestací chirurga a diplo-
mem z fyziky, absolvovala desítky kurzů 
a přečetla stovky knih, na základě nichž 
si vytváří vlastní metody. Věnuje svým 
pacientům to nejvzácnější – hodně času 
a své zkušenosti. Barbara k léčení využí-
vá mimo jiné i rostlinnou stravu s ajur-
védskými prvky. Klasická medicína je 
zvyklá reagovat až na to, když je někdo 
manifestně nemocný.

Lékařská praxe na Koenigssee v zeleném 
srdci Berlína s výhledem na jezero se vy-
myká klasickým představám o ordinaci.   
TEXT: KATEŘINA ČERNÁ

Meditace je aktuálně moderní a často používané 
slovo, které má pro různé lidi různé významy.
TEXT: TANJA KOVAČ

Meditace může být definovaná jako progresivní utišovaní 
a zklidňování mysli do chvíle, než se projeví zdroj, 
jemuž se také říká duše, čisté vědomí nebo pole plného 
potenciálu. V průběhu běžného dne je naše mysl plně 
obsazena silným proudem myšlenek, které se převážně 
týkají minulosti nebo budoucnosti – přehráváme si 
v hlavě situace, které se staly, a přemýšlíme o tom, co 
bude dál. Takto budujeme fantazie – jaké to bude, až 
se splní naše sny, nebo opačné, hororové scénáře – jaké 
to bude, když ne. Meditace zlepšuje nejen celkový stav 
každého meditujícího jednotlivce, ale vytvořením kritické 
masy meditujících, zlepšuje stav společnosti.

Meditace

Ayurvedic 
breakfast 

Celé články si můžete přečíst
na našich webových stránkách:
www.ayurvedicbreakfast.cz

Dr. Kumar bude hostovat ve studiu Ayurveda Beauty v termínu od 19. do 25.6.2017.
Rezervace na osobní konzultace včetně áyurvédských procedur emailem na
tanja.kovac@ayurvedabeauty.cz nebo telefonicky na číslo 773 577 761.
Cena za konzultace je 1.000 Kč.
Ayurveda Beauty, U Nového Suchdola 24, Praha 6 www.ayurvedabeauty.cz

Tradiční Áyurvedský lékař
Dileep Kumar Viswanathan znovu v Praze!



Kamalaya Koh Samui
Využij potenciál života

PRO REZERVACI, DOTAZY A DALŠÍ INFORMACE 
KONTAKTUJTE:  INFO@KAMALAYA.COM
VOLEJTE TEL. ČÍSLO: +66 77 429 800
NAVŠTIVTE WWW.KAMALAYA.COM.

CELÝ ČLÁNEK SI MŮŽETE PŘEČÍST 
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
WWW.AYURVEDICBREAKFAST.CZ

Projekt Kamalaya založili v roce 2004 John a Karina 
Stewartovi a jeho název lze přeložit jako Lotosový květ, což 
symbolizuje rozvíjejícího se lidského ducha. Na ideálním 
místě v tropické krajině na jižním pobřeží Koh Samui 
v Thajsku nabízí Kamalaya pobyt ve wellness a holistických 
lázních, které spojují léčebné terapie Východu i Západu. 
To vše zasazené do úchvatného přírodního prostředí se 
zdravou stravou, wellness programy a meditací. Vedle masáží 
a ošetření těla jsou k dispozici ajurvédské terapie, tradiční 
čínská medicína, naturopatie, homeopatie a emocionální 
léčba. Velmi oblíbenou je i místní Shakti Fitness Centre 
– jeskyně bylinkových par, relaxační a plavecké bazény.
Zdravá strava je směsicí východních a západních 

kulinářských tradic. Stewartovi pověřili australského 
architekta Roberta Powella úkolem převést jejich vizi 
o ideálním místě pro odpočinek, léčbu a relaxaci do reality 
s přáním udržet integritu tohoto koutu země. Spojení 
s přírodou je pro člověka životně důležitý, posilující 
element, významný pro celkové zdraví a pohodu. Mezi 
75 jedinečnými ubytovacími zařízeními najdete útulné 
pokoje, na kopcích i apartmány s výhledem na oceán, 
rozlehlé vily i luxusní střešní byty, některé s vlastními 
bazény. Moderní rychlý svět nás odpojil od vlastního 
účinného zdroje léčivého potenciálu. V Kamalayi se tak 
může nové propojení člověka s tímto zdrojem stát zážitkem 
hluboké proměny.

Hlavní myšlenka projektu Kamalaya spočívá v tom, že 
než odtud odjedete, budete šťastní, zdraví a uvolnění. 

A vnitřně si s sebou také cosi odnesete. 
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Šťavnaté léto

Tentokrát jsme si povídali  
se spoluzakladatelkou 
Akademie léčivé výživy  
Hanou Vysloužilovou
  
Jak se zrodil nápad založit 
školu ?
S myšlenkou založit Akademii 
léčivé výživy přišla v roce 2013 

Jana Kriváňová, která navštívila 
Academy of Healing Nutriti-
on v New Yorku. Koncept se 
jí tak zalíbil, že navrhla jejímu 
zakladateli Rogeru Greenovi, 
aby pobočka vznikla i v Praze.  
K tomu sice nakonec nedošlo, 
ale díky této inspiraci jsme zalo-
žili naši vlastní školu, která s tou 
newyorskou úzce spolupracuje. 
Pravidelně u nás učí čtyři její 
lektoři zajímavá a v Česku ne-
příliš známá témata.

Kdo jsou vaši studenti a co 
vše jim studium nabízí?
Naši studenti jsou lidé různých 
zájmů, věku i vzdělání. Jedno ale 
mají společné – vnímají, že to, jak 
se stravují, ovlivňuje jejich zdraví, 

a chtějí se dozvědět co nejvíce. 
Akademie jim nabízí prostor, aby 
mohli díky skvělým lektorům na-
hlédnout pod pokličku různých 
stravovacích směrů, vyzkoušeli si 
na sobě, co jim nejvíce vyhovuje, 
a našli si vlastní cestu.

Prozraďte nám něco o vašich 
lektorech, kdo jsou učitelé ALV?
Na každou oblast, které se 
ve škole věnujeme, máme 
samostatného lektora. Jsou 
to lidé, kteří se svým oborům 
věnují dlouhá léta, často 
prošli různými etapami, 
takže mají znalostní přesah 
a respekt k ostatním směrům 
a cestám. Ať již své znalosti 
získali studiem na klasických 

či alternativních školách nebo 
k nim dospěli dlouholetou 
praxí a samostudiem, to, o čem 
přednášejí, aktivně žijí.

Jaká je filosofie Akademie 
léčivé výživy?
Naší motivací je touha po 
životě ve zdravé společnosti. 
Věříme, že zdravým se člověk 
může stát tehdy, když převezme 
odpovědnost. A to nejen za své 
zdraví, ale za všechno, co svou 
činností (či nečinností) působí. 
Naší filosofií je tedy přivést lidi 
prostřednictvím jídla k uvědo-
mění si vlastní zodpovědnosti 
a k odvaze ji převzít.

www.akademielecivevyzivy.cz

Většina lidí stále ještě příliš 
nevnímá rozdíl mezi farmářskými 
potravinami, které mohou 
obsahovat vysoké koncentrace 
chemických látek používaných 
k hnojení nebo ošetřování rostlin, 
a potravinami z ekologického 
zemědělství. Biopotraviny jsou 
sice dražší, ale vždy lze najít 
nějakou cestu, jak obojí alespoň 

kombinovat. Každopádně 
investice do zdravého jídla se 
vyplatí a určitě pak ušetříte za 
léky, vitaminy a potravinové 
doplňky. V průběhu léta máte 
možnost objednat si svou 
bedýnku o 10 % levnější.

Pokud si Freshbedýnky 
objednáte přímo domů, tak 

ušetříte čas. Sama ale často 
využívám možnosti vyzvednout 
vše osobně v areálu Branického 
pivovaru.

A protože vrána k vráně sedá, tak 
na témže místě sídlí i Akademie 
léčivé výživy, kde se můžete 
naučit zdravý životní styl vnímat 
v širších souvislostech.

Léto je pro všechny, co se chtějí lépe stravovat, 
úžasným obdobím, kdy je nabídka lokálního 
ovoce a zeleniny nejpestřejší. V krásném počasí 
si ráda užiju atmosféru farmářských trhů,  
ale pokud si chci být skutečně jistá původem 
a biokvalitou, tak pro svou rodinu nejraději 
nakupuji freshbedýnky.   

ČAJ VĚČNÉHO MlÁDÍ A KRÁSY
Čaje ze schizandry se připravovaly na čínském císařském dvoře, jejich užití doporučovali staří taoističtí mistři. Přírodní afrodiziakum, slouží 
k léčbě impotence. Silný adaptogen, antioxidant, díky vysokému obsahu ligninů přispívá k detoxikaci jater a následně celého organismu. 
Příznivě ovlivňuje psychiku, činnost srdce, brzlíku, ledvin, normalizuje krevní tlak, upravuje kyselost žaludku, má protizánětlivé účinky.
Hrst plodů schizandry a jujube (cicimek datlový) namočíme na asi hodinu a slijeme. V 1 litru čerstvé vody uvedeme do varu a asi 30–45 minut  
necháme táhnout. Vypneme a vsypeme hrst plodů goji. Necháme dalších asi 10 minut odstát, scedíme, můžeme mírně dochutit medem.

freshbedynky.cz

SlEVA 10 %
PŘI NÁKuPu NAD 1000 Kč

Kód: holidaysnan
Zákazník může slevu využít 
jednorázově, kód je platný  

do 31. srpna 2017.
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75 jedinečnými ubytovacími zařízeními najdete útulné 
pokoje, na kopcích i apartmány s výhledem na oceán, 
rozlehlé vily i luxusní střešní byty, některé s vlastními 
bazény. Moderní rychlý svět nás odpojil od vlastního 
účinného zdroje léčivého potenciálu. V Kamalayi se tak 
může nové propojení člověka s tímto zdrojem stát zážitkem 
hluboké proměny.

Hlavní myšlenka projektu Kamalaya spočívá v tom, že 
než odtud odjedete, budete šťastní, zdraví a uvolnění. 

A vnitřně si s sebou také cosi odnesete. 

FLORENTINUM
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Již předchozí ročníky Sculp-
ture Line ukázaly, že podobná 
akce, která by přinesla aktuální 
sochařské umění do ulic Prahy 
v centru i mimo něj, hlavnímu 
městu sluší. „Jsem přesvědčen, 
že umění výrazně přispívá ke 
kvalitě veřejného prostoru, činí 
jej zajímavějším a inspirativním 
a zároveň se tím umění dosta-
ne k širší veřejnosti, činí ho to 
dostupnějším,“ říká Jan Holásek, 
jeden z patronů festivalu.

Zlatým hřebem letošního ročníku 
bude bezesporu instalace vý-
znamného současného britského 
sochaře Tonyho Cragga, držitele 
Turnerovy ceny. To potvrzují 
i slova ředitele a zakladatele fes-
tivalu Ondřeje Škarky: „Nejvíce 
se samozřejmě těším na Tonyho 

Cragga. Je to pro nás opravdu 
veliká událost, a to nejen svými 
rozměry.“ Neopomíná ale ani 
další zastávky sochařské linky: 
„Těším se z každé instalace a kaž-
dého místa. Jsem zvědav na Cho-
botnici od Viktora Paluše na řece 
pod Mánesem a na Prastánek od 
Františka Skály na Malostranském 
náměstí. Velice si vážím spoluprá-
ce s Olbramem Zoubkem.“

Právě díla nestora českého 
sochařství Olbrama Zoubka 
vytvoří další zastávky Sculpture 
Line a patří i k osobním tipům 
dalšího patrona festivalu Martina 
Valacha: „Nejvíce se těším na 
sousoší pana Zoubka, které je 
umístěno na Smíchově, u Perfect 
Clinic a H Plus kliniky. Já i má 
rodina jsme totiž klientem  

Pražané i návštěvníci metropole si již zvykli, 
že v průběhu letních měsíců potkávají na svých 
cestách Prahou sochy originálně doplňující 
a oživující rušná místa v centru, v malebných 
zákoutích i prostory mimo hlavní tepny města. 
Nejinak tomu bude i letos díky třetímu ročníku 
sochařského festivalu SCULPTURE LINE, který 
začíná 1. června a potrvá do konce září. 

SCulPTuRE lINE potřetí –  
větší, rozmanitější a hvězdná!

Inzerce_210x59_v1.indd   1 21.04.17   13:42

Tony Cragg – Mixed Feelings  
(náměstí Republiky)
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H Plus a těším se na to, až bude-
me směrem na kliniku procházet 
krásnou zelení.“  Olbramu Zoub-
kovi bude patřit i další zastávka, 
na Novoměstské radnici bude 
kolemjdoucí vítat jeho Rektor.

Mezi instalacemi renomovaných 
domácích i zahraničních autorů 
najdeme dále například sochy 
švýcarského sochaře Marca 
Mosera, uvidíme díla Andreje 
Margoče, Moniky Horčicové, 
Veroniky Psotkové, Václava Fialy, 
Ondřeje Olivy nebo Viktora 
Paluše. K zastávkám sochařské 
linky bude patřit mimo jiné 
Tančící dům, Františkánská za-
hrada, náměstí Republiky nebo 
prostranství před obchodním 
domem Kotva. 

Sculpture Line ovšem neumís-
ťuje sochy pouze v historickém 
centru, ale oživuje jimi i mo-
derní komplexy a business 
centra. „Jsem přesvědčen, že 
umění má na lidi obecně klad-
ný vliv a výjimkou není ani svět 
businessu. V zahraničí jsem 
se naučil, že kulturní prostředí 
příznivě ovlivňuje produktivitu 
a kreativitu pracovníků a také 
dobrou náladu i vstřícnost 
klientů. Proto jsem vždy dbal 
na to, aby byl můj tým ob-
klopen krásou. Jsem pevně 
přesvědčen, že se jim tak lépe 
pracovalo a mně samotnému 
se tak tým lépe řídil,“ vysvětluje 
Martin Valach. Letos tak bude-
me moci vidět sochy například 
v areálu The Park Chodov, kde 

bude umístěna obří Ruka 
Moniky Horčicové či Urban-
tree Ondřeje Olivy.

A jak hodnotí SCULPTURE 
LINE sám otec zakladatel 
Ondřej Škarka? „Jsem velice 
spokojen, jak se tříletému 
miminku daří a jak se úspěšně 
vyvíjí. Letos poprvé vykračuje 
mimo Prahu a po městské 
lince začínáme vytvářet 
linku národní. Do budoucna 
si dokážu představit linku 
mezinárodní. Již nyní přiváží-
me řadu zahraničních autorů. 
Například v loňském roce z Me-
xika, Japonska, Rakouska… 
Z toho také vyplývá, že takovýto 
projekt se nedá dlouhodobě 
realizovat bez kontaktu se 
zahraničím. Do budoucna bych 
si přál, aby se nám dařilo nejen 
autory přivážet, ale také pre-
zentovat naše skvělé umělce 
v zahraničí.“

www.sculptureline.cz

Olbram Zoubek – Rektor  
(Novoměstská radnice)

Jan Dostál – Rounded 
(Botanická zahrada)

Václav Fiala – Žlutý oharek 
(Bobová dráha Prosek)

Andrej Margoč – Dvaja 
(Prostranství před OD Kotva)

Martin Valach, Jan Holásek, 
Ondřej Škarka

Rodina Eura se rozrostla o nový titul. 
Esence. Jeho název říká vše. 
Esence životního stylu. Esence značek. Esence ženy. Esence muže.  
Esence 21. století. Esence života.  
V tištěné podobě vyšla poprvé 29. května jako příloha týdeníku Euro. 

Více na www.esencemag.cz.
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lABuŤ ČERNÁ A JEJÍ TýM

KATEŘINA ČERNÁ 
ŠÉFREDAKTORKA

Měla příležitost poznat 
zajímavé lidi a psát o nich.

MIKULÁŠ JOHAN ČERNÝ
Oslavil spolu s Novinami 

druhé narozeniny. Na oslavě 
nemohl chybět  dort  

z Moje cukrářství.

LABUŤ ČERNÁ
Držela ochranná křídla, 

připravila Made by 
Berlin, Ajurvédský speciál 

a goflorenc.

LUKÁŠ SILNÝ  
ART DIRECTOR

Zkrotil texty i fotografie.

HANA BURDOVÁ
si v baletní akademii  

Adély Pollertové obula  
baletní piškoty.

MARTINA STARÁ
vdechla život  

Ajurvédskému speciálu. 

BARBORA PEČOVÁ
Zaznamenala příběh o cestě 

k veganství.

Příběh mladé české výtvarnice, 
grafičky Míly Fürstové, kterou 
na cestě za naplněním jejího 
snu neodradila žádná překážka. 
Příběh s doslova pohádkovým 
vyústěním v podobě spolu-
práce s nejslavnější kapelou 
současnosti začíná na Vysočině 
ve vesničce Hořepník, kde jako 
malá trávila hodně času u milo-
vané babičky. Její první setkání 
s výtvarným uměním proběhlo 
v hořepnickém kostele, kam ji 
jako holčičku babička brávala 
a kde poprvé viděla nástěnné 
obrazy a fresky. Dalším zlomo-
vým momentem příběhu bylo 
rozhodnutí odjet do Anglie, 
když ji po ukončení střední 
grafické školy v Praze nevzali 
na AVU. Po studiu na věhlasné 
Royal Academy of Art v Londýně 

zkusila štěstí v konkurzu na post 
hostující umělkyně v prestižní 
Cheltenham Ladies College, 
krásné typicky kamenné střední 
škole pro mladé „princezny“. 
Uspěla, přestože tvrdila, že umí 
dělat jenom grafiku a že ve škole 
k tomuto účelu nemají žádné 
vybavení. Vedení vše potřebné 
kvůli Míle pořídilo, takže ve 
velmi respektované instituci 
založila ateliér grafické tvorby. 
Následoval první malý velký 
úspěch. To když si anglická krá-
lovna Alžběta II. při své návštěvě 
školy u příležitosti oslav stopa-
desátého výročí založení vybrala 
z mnoha nabízených dárků 
právě grafiku Míly Fürstové. 
Spolupráce domluvená původ-
ně na jeden rok trvala nakonec 
osm let, které mohly pokračovat, 

jenže Míla udělala další zásadní 
rozhodnutí. Odešla z jistého 
místa učitelky v prestižní instituci 
a vydala se na nejistou cestu 
svobodné umělkyně, aniž by 
tušila, co ji čeká. Po několika vý-
stavách přišel osudový moment, 
kdy si její tvorby všiml jeden 
z členů světoznámé anglické 
hudební skupiny Coldplay, a tak 
začala téměř dvouletá intenziv-
ní společná práce na grafické 
podobě obalu desky Ghost 
Stories této legendární kapely 

a na obalech několika singlů. 
Vznikl dnes již věhlasný půso-
bivý motiv mystických křídel na 
pozadí tmavě modrého moře, 
který obletěl doslova celý svět. 
Spolupráce neskončila vydáním 
desky. Jednou z hlavních vizua-
lizací při vystoupeních Coldplay 
bylo promítání Míliných grafik 
na stropy a zdi koncertních 
hal. Bubeník Will Champion 
a frontman kapely Chris Martin 
měli nástroje vyzdobené motivy 
křídel a holubice. 

Křídla pro COlDPlAY
Dokumentární film Petera Hirjaka Křídla pro 
Coldplay je vyprávěním o odvaze, pracovitosti, 
vytrvalosti a houževnatosti, které byly nakonec 
korunovány úspěchem.
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