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Dětská fantazie nezná hranic. A tak i výlet na Měsíc, třeba na dinosaurech, je pro ně hračkou.
Zpomalme, zastavme se... a pokusme se i my dát myšlenkám volnost a s úsměvem tak vplynout do
doby vánoční. Buďme dobrými partnery pro naše děti a šťastné Vánoce pak můžeme prožít všude.
Třeba i na Měsíci.
Kouzelný vánoční čas vám přeje Labuť Černá a její tým
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NA POŘÍČÍ

OK Point

JKF systém

Na domluvený rozhovor se Šárkou Rentsch
jsem dorazila přímo do pobočky finančního
poradenství OK Point, který před necelým rokem
s manželem otevřeli.

Železný muž a mistr světa ve shybech na hrazdě Jan Kareš si svým
charismatem a diskrétním přístupem získal nejen VIP klientelu, ale také
mnoho opravdových přátel. Jeho koncept vedení fitness centra je ojedinělý
a vyhovuje zejména velmi zaměstnaným a náročným lidem.

Povídání bylo uvolněné a příjemné a i pro laika
v oboru financí a bankovnictví, jako jsem já,
překvapivě srozumitelné i přínosné.
Představíte čtenářům projekt
OK point?
OK point je spojením
finančních služeb, product
consultingu a mBank. Nejsme
tedy pouze běžní bankovní
poradci. Nabízíme veškerý
finanční servis od uzavření
běžného účtu, spotřebitelských
úvěrů a hypoték, pojištění
na dům, auto či životní
pojištění a zprostředkováváme
investice.
Důležitým faktem je, že
i přes spojení s mBank
spolupracujeme s mnoha
spřátelenými bankami
a z každé z nich vybíráme
pro klienta ty nejvýhodnější
a nejzajímavější nabídky.
Co vše klientům nabízíte?
Je toho opravdu mnoho.
Zajímavá je Revize pojistných
smluv. Tato služba je velmi
prospěšná, protože z praxe
víme, že více než 95 % smluv je
nevýhodných a nepotřebných.
Klientovi poradíme, kde a jak

Setkání s Janem Karešem mi
přineslo naprosto nový pohled
na sportovní aktivity, kterým se
z principu celý život vyhýbám.
A čím mne tento vrcholový
sportovec a úspěšný podnikatel
přesvědčil? Pokud stejně jako
já nemáte rádi přeplněná fitka
a je vám blízký intimnější ráz
prostoru pro cvičení, potřebujete osobní přístup a chcete, aby
se vše řídilo vašimi potřebami,
časovými možnostmi a pocity,
tak jste právě zde na tom správném místě.

je možné ušetřit, zjistíme, které
z pojistek jsou neefektivní
a rozklíčujeme fakta ve
smlouvách, kterým většina
klientů nerozumí.
Na příkladech jsou naše služby
ještě srozumitelnější.
Dokážeme nalézt a financovat
bydlení
Josef P. hledá nemovitost,
chce z velké části financovat
hypotečním úvěrem.
Cena domu: 4 000 000 Kč
Sazba: 1, 29 %
Splatnost: 30 let
Měsíční splátka: 13 406 Kč
Jelikož naše firma je aktivní
i na českém realitním trhu,
jsme schopni vyhledat byt či
dům po celé ČR. Vypracujeme
komplexní nabídku z několika
bank, které nejlépe vyhovují
požadavkům klienta
ke koupi nemovitosti.
Pomůžeme s podáním
žádosti i pořízením dalších
potřebných dokumentů.

Nabídky posuzujeme opravdu
individuálně a snažíme se,
aby vše bylo šito klientovi
na míru.
Zajistíme vaše příjmy
Jan a Petra M., věk obou 40 let,
mají dvě děti, sportují a mají
hypoteční úvěr ve výši
2 000 000 Kč.
Parametry rizikového životního
pojištění pro Jana a Petru:
– riziko smrti – ve výši jistiny
hypotečního úvěru
– riziko invalidity 2. a 3. stupně
úrazem či nemocí – ve výši
jistiny hypotečního úvěru
– riziko vzniku závažného
onemocnění – 200 000 Kč
Cena: 1030 Kč

Zaručíme bohatý důchod
Jiřímu H. je 35 let a v důchodu
chce mít naspořeno 2 000 000 Kč.
Řešení:
Pravidelná investice 1900 Kč
po dobu 25 let.

Máte možnost přijít v kteroukoli denní či noční hodinu,
můžete si pustit vlastní hudbu,
určit teplotu v místnosti, vzít
klidně s sebou na cvičení své
dítě nebo kamarádku. „Klient
u mne má klid a musí se cítit
jako doma,“ vysvětluje s úsměvem Jan, který se s každým
novým členem setkává osobně,
aby vysvětlil detailně principy
fungování a nastínil všechny výhody, možnosti i benefity, které
členství má. „Můžete si chodit
jen zacvičit, nebo svůj trénink
propojit i s novým jídelníčkem,
který vám sestaví náš výživový
poradce, a pokud chcete, je

Je předvánoční období,
existuje nějaká vánoční
služba či vánoční tip?
Rozhodně. Ten, kdo pomýšlí
na koupi nemovitosti, měl by
to stihnout do Nového roku.
Ještě stále jsou úrokové
sazby nízké a zaručují po
několik příštích let relativně
nízké splátky.
I když to zní trochu nadneseně,
kupte si k Vánocům byt! :)

zde k dispozici i lékař, terapeut
nebo masér. Umíme se o vás
postarat komplexně,“ říká Jan,
zatímco dopíjí svůj šálek kávy.
Jen pár kroků od Týnského
chrámu již jeho koncept funguje úspěšně tři roky. Nové prostory v dynamicky se rozvíjející
ulici Na Poříčí budou mít rovněž
omezený počet klientů, aby se
zachoval diskrétní ráz.
Otevírat si budete vlastní kartou
a po cvičení či masáži můžete
využít i privátní jednací místnosti a ušetřit tak čas v případě,
že plánujete byznys schůzku.
Sympatickou službou je i praní
prádla, které prostě jen necháte
ve speciální síťované tašce
s číslem skříňky a druhý den je
najdete čisté.
Dobrou zprávou pro klienty,
kteří rádi cvičí venku, je to, že
se zde chystá terasa na cvičení
o rozloze 180 metrů a druhá,
220metrová, bude sloužit ke
slunění.
A jak se stanete klientem tohoto
privátního klubu přímo v centru
Prahy? Stačí zavolat, dohodnout
se na osobní konzultaci a pak
už se jen těšit na svého nového
trenéra.

AJURVÉDSKÁ SNÍDANĚ S PŘEDNÁŠKOU

Guinnessova kniha rekordů

se již stala pravidelnou součástí prvních pondělků v měsíci v 8. patře Černé labuti. Ajurvédské speciality
šéfkuchaře Garyho Wrighta, podávány v té nejlepší biokvalitě díky partnerovi FRESHBEDÝNKY, jsou
tou správnou alternativou, jak ve zdraví přežít zimu. Nejen milovníci ajurvédy si mohou poslední
Ajurvédskou snídani v tomto roce vychutnat 5. 12. od 8 do 10 hodin. Speciálním hostem bude
nejznámější český holistický lékař Dr. David Frej. Jeho téma je nejen aktuální, ale týká se opravdu
nás všech – LEPŠÍ JE BÝT ZDRÁV A JAK TOHO DOSÁHNOUT.
Více info na: www.ayurvedicbreakfast.cz.

Český mistr světa ve shybech, rekordman Guinnessovy knihy rekordů, lezec a „fitness freak“, trojnásobný
Ocelový muž a vicemistr republiky v lezení po umělých stěnách. Jan Kareš v rámci projektu Posuň svůj rekord
zdolal dva světové rekordy ve shybech na hrazdě. Za 12 hodin dokázal udělat 5049 shybů. Druhým světovým
rekordem v počtu shybů do šesti hodin je jeho 3569 shybů, což znamenalo překonání současného světového
rekordu o 281 shybů.
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La Formaggeria

Presto
Florentinum

Gurmánský ráj, síť obchodů La Formaggeria Gran Moravia,
není třeba dlouze představovat. Místo, kde si přijdou na své
milovníci italských specialit, ale i produktů vyrobených přímo
v litovelské sýrárně Brazzale Moravia a. s.
O novinkách připravených pro
zákazníky nejen v čase předvánočním jsem si povídala s vedoucí
prodejny sídlící ve Florentinu, paní
Pavlou Zuzákovou.
Co se změnilo ve vaší
prodejně ve Florentinu od
našeho posledního rozhovoru
před půl rokem?
V posledním půl roce se toho
u nás událo opravdu hodně. Stále
se snažíme zkvalitňovat své služby,
proto jsme navýšili počet prodavačů, abychom zkrátili čekací
dobu u pultu s krájenými sýry
a uzeninami. Umožnilo nám to
zlepšit i veškerý další zákaznický
servis a ještě zvýšit odbornost
a profesionalitu prodeje, na
kterou je nyní více prostoru. Další
významnou novinkou je roznášková služba do kanceláří, kterou
jsme zavedli v listopadu. Zákazníci
si u nás mohou objednat plněné
bagety, které jim dodáme přímo
do kanceláře ve Florentinu a blízkém okolí. Novinky se netýkají
jen služeb, ale také samotného
sortimentu: rozšířili jsme nabídku
produktové řady „Přímo z naší
sýrárny“ o výborný sýr Furfante,
dále o sýr Nodini, což je vlastně
mozzarella ručně stočená do
tvaru uzlíků, a o citrusový jogurt

La Formaggeria. Obrovské oblibě
se k naší velké radosti těší také
benjamínek rodiny Gran Moravia,
křupavé pečené kousky Cri Cri
vyráběné výhradně ze sýru Gran
Moravia bez jakýchkoliv dalších
přísad. A nezapomeňme také na
speciality přímo od italských výrobců, z nichž můžeme nabídnout
nové aromatizované ovčí sýry, vína
nebo prosecco.
Blíží se Vánoce, máte připraveny nějaké speciální služby či
akce pro zákazníky?
Jako každý rok máme i letos připravenou speciální kolekci vánočních balíčků v různých cenových
kategoriích. Vedle toho i nadále
připravujeme stejně jako v průběhu celého roku dárkové balíčky
na míru. Pro ty, kteří mají obavu,
že by neodhadli chutě svých blízkých, máme připravené dárkové
poukazy v hodnotách 300, 500
a 1000 korun, za které si u nás pak
obdarovaní vyberou produkty dle
vlastních preferencí. Již od listopadu máme v sortimentu tradiční
italské vánoční pečivo panettone,
a to jak klasické, tak i s čokoládovou náplní. Pro milovníky krásných
dekorací máme letos připravená
i speciální balení panettone v plechovkách se zimními a vánočními

motivy. V předvánočním čase se
navíc do nabídky naší prodejny
vracejí lanýžové produkty, které
k italské kuchyni patří, a proto by
neměly chybět ani u nás.
Pozorujete před Vánocemi
větší počet zákazníků a zájem
o konkrétní produkt?
Zvýšení počtu zákazníků je v podzimním období takřka pravidlem.
Nejvíce poptávané je naše výborné máslo, které má čím dál víc
pravidelných odběratelů. A také
začíná narůstat zájem o sýrové
a uzeninové mísy, které vyrábíme
na přání zákazníka dle domluvy
a jeho konkrétních přání.
Jak se liší české a italské
Vánoce obecně i co se
jídelních specialit týká?
Na to je poměrně těžké odpovědět. Každý italský region má nejen
své kulinářské speciality, ale také
zvyklosti a tradice, proto je jakékoliv srovnání s českými Vánocemi
obtížné. V některých italských
regionech nosí dárky Babbo
Natale, někde Mikuláš a jinde zase
například čarodějnice Befana.
Obecně ale platí, že Vánoce jsou
svátky, které Italové tráví v rodinném kruhu. Jedno italské přísloví
praví Natale con i tuoi, Pasqua
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con chi vuoi ( Vánoce s rodinou,
Velikonoce s kým chceš) a zdůrazňuje tak čistě rodinný a domácí
charakter vánočních svátků.
Existuje typický vánoční produkt?
Co se tradičních pokrmů týká,
i v jejich případě se zvyklosti
od severu na jih liší. Důležité je
hlavně vařit podle rodinných
receptů předávaných z generace
na generaci, na jejichž tradici si
Italové oprávněně velmi zakládají.
Produktem, který ale najdete asi
na všech italských vánočních stolech, je panettone, které vzniklo
původně v Miláně, ale postupně
se rozšířilo do celé Itálie právě
jako symbol Vánoc.
Co popřejete svým zákazníkům do nového roku?
V prvé řadě chci pozvat zákazníky
do naší prodejny v pasáži Florentinum, kde je i v příštím roce bude
čekat spousta novinek a ochutnávek našich produktů.
A do nového roku přeji všem
hodně zdraví a štěstí, úspěchů
v pracovním i osobním životě
a samozřejmě na talíři vždy hojně
pokrmů z kvalitních surovin a se
skvělou chutí.

Povídala jsem si s Mojmírem Lieskovským, analytikem
stravovacích trendů, blogerem a brand managerem divize
moderních samoobslužných restaurací Presto, působících v Praze
a Bratislavě. Presto patří k jednomu z úspěšných konceptů
gastronomické skupiny Medusa Group (CZ/SK/AT).
Jaké nové trendy se objevují
ve stravovacích trendech ve
světě i u nás?
Jídlo není jen to, co jíme.
Mapuje klesající i stoupající
ekonomiku, reflektuje změnu
společenských hodnot, obchodu, definuje naše hodnoty, společenský status a v neposlední
řadě zdraví. Slavnou větu francouzského gurmána 19. století
Jeana Anthelma Brillat-Savarina
„Pověz mi, co jíš, a já ti povím,
kdo jsi“ bych doplnil: „Pověz
mi, co jíš, a já ti povím, kdo jsi,
kde bydlíš, kdo je tvůj soused,
jaká je tvoje finanční situace, ekonomika a historie tvé
země, zahraniční vztahy a stav
životního prostředí.“ Sledování
jídla nám pomáhá pochopit
dobu, ve které žijeme. Zákazník
očekává od food businessu
a stravovacích služeb podobné
parametry jako od digitální
doby, tedy svobodu výběru,
rychlost, spolehlivost, inovativní
způsoby prodeje a všudypřítomnou dostupnost.

Jaké konkrétní trendy jsou
v současnosti nejpopulárnější?
Velmi oblíbenou se stává
„gurmánská rezerva na
doma“. Jedná se o zabalené
předpřipravené suroviny, které
doma uložíte do ledničky a máte
v záloze až dvanáct druhů jídel
pro 4 až 6 osob. Jejich příprava
se dokončuje doma, jako byste
je vařili od začátku, avšak bez
čištění, krájení a podobně.
Služba je vyhledávaná
především velmi zaměstnanými
lidmi, kteří jsou prakticky od
rána do večera v práci.
Dalším trendem bych označil
možnost vybrat a poskládat si
oběd či snídani podle vlastního
uvážení. Klient ocení svobodu
výběru, fakt, že není limitován
pouze aktuální nabídkou.
Touto metodou pracujeme
například v Prestu Chodov.
Nabízíme převážně zdravá
jídla, bezlepkové produkty,
vegetariánské nabídky,
salátový bar…
Důležitou a neoddělitelnou

součástí je „fit stravování“,
u kterého klient očekává
co nejvíce informací
o dohledatelnosti produktu,
původu surovin, obsahu
alergenů…
V poslední době jsou
stále častěji vyhledávány
provozovny se zeleninovými
saláty či ovocno-zeleninovými
štávami. Myslíte si, že jde
o dočasnou záležitost, či
očekáváte nárůst jejich
významu?
Provozovny specializované
úzce na tento segment svůj
význam určitě mají, i když tento
sortiment by v současné době
měl být součástí každé lepší
restaurace, samoobslužné či
fastfoodu. Přesto Florentinum
pravidelně zařazuje díky tomuto
trendu více zeleninových jídel
a fit produktů.
Se stoupající životní úrovní se
zvyšuje i možnost zákazníka
investovat do svého zdraví
a stavování.

Jak podle vás vypadá koncept
úspěšné restaurace do
budoucna?
Pokud budu hovořit
o samoobslužné restauraci,
určitě bude koncept zaměřen
na flexibilitu prostředí, které
bude mít možnost přizpůsobit
se stále rychleji se měnícím
gastronomickým trendům,
možnost konzumace na místě
či upřednostnit oblast take
away, moderní design a velkou
úsporu času. Samozřejmostí
je také dostupnost informací
a technologií. Chcete přece při
obědě stihnout zkontrolovat
svůj bankovní účet, sociální sítě
a nakoupit nějaké dárky, ne? :-)

Presto Chodov
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Presto Chodov v business centru The Park je druhou samoobslužnou restaurací gastronomické skupiny
Medusa Group na pražském trhu. Nabízí chutné a rychlé stravování. V nabídce jsou kromě obědů zajímavé
snídaně, sladké povzbuzení i saláty. Díky bufetovému způsobu servírování je možné vybírat z více druhů
masa, teplých a studených příloh, salátů, omáček a různých vegetariánských jídel. Menu si tak dokážete
vytvořit podle své chuti.
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www.freshbedýnky.cz

MOJE CUKRÁŘSTVÍ

Freshbedýnky prošly po rychlém rozvoji stabilizační fází a nyní nabízejí
ještě širší sortiment. To vše i díky investicím Martina Ducháčka, kterého
jsme se zeptali na plány a směřování firmy.

Pokud máte stejně jako já rádi klasické cukrářské evergreeny
a osvědčené chutě, zároveň vás baví experimentovat s formou,
nesmíte si nechat ujít novinky, se kterými přichází MOJE
CUKRÁŘSTVÍ celkem pravidelně. Švestkovo-maková nebo
jablečná zmrzlina s rozinkami jsou důkazem kreativity majitele
Michala Jenčeka a jeho cukrářského týmu. Oprášili zde také
mnoho prvorepublikových receptur, které posloužily jako
inspirace k unikátním kombinacím chutí, za kterými se budete
rádi vracet.

Na prvním místě je kvalita celého
procesu, a to od vztahů s farmáři
přes nejlepší bioprodukty až ke
spokojeným zákazníkům. „Důležitý je především osobní vztah se
zákazníkem a schopnost porozumět jeho potřebám. Chováme se
k němu tak, aby ho naše služba
bavila a měl nás rád. A zároveň
se snažíme, aby s námi byl kvůli
prověřeným produktům, které od
nás dostává,“ vysvětluje Martin
Ducháček.
A tou nejlepší zpětnou vazbou
je pro tým Freshbedýnek spokojenost zákazníků. „Důvěřují nám
natolik, že nám svěří klíče od branky a my jim dáme na domluvené
místo dobroty dle jejich chuti. To
je pro nás čest a závazek zároveň,“
vypráví Martin Ducháček.
Freshbedýnky jsou tu pro ty, kteří
chtějí kvalitu v každém ohledu
a cena u nich není na prvním místě. Šetří zákazníkům čas a energii

a vše čerstvé jim doručí přímo
domů. Navíc firma nabízí ovoce
a zeleninu v tzv. přechodném
období. Tedy od zemědělců, kteří
začali hospodařit podle pravidel
ekologického zemědělství, ale
ještě nezískali certifikaci bio. Délka
přechodného období trvá dle druhu pěstovaných plodin 1–3 roky.
A díky tomu je nabízí za nižší cenu.
V plánu je také více se soustředit
na maminky, které často hledají, co dětem dát k jídlu, a rada
od expertů i možnost si rovnou
nakoupit jim také pomáhá. Ovoce
a zelenina jsou pro malé děti naprostý základ a sehnat je v garantované a prověřené kvalitě čerstvé
je dnes výzva.
„Freshbedýnky nabízejí potraviny
pěstované organickým způsobem,
protože věříme, že je to správné
a důležité pro udržitelnost krajiny
i pro naše zdraví,“ dodává Pavel
Dufek, ředitel Freshbedýnek.

s sebou nese podstatně vyšší
náklady. Nejdůležitější pro zdraví je jíst a vařit ze základních
kvalitních lokálních potravin.
Při takovémto vaření můžete
hodně ušetřit, stačí odbourat
zbytečné polotovary a ušetřené peníze věnovat třeba na
koupi alespoň určitého podílu
biopotravin.
PharmDr. Margit Slimáková,
specialistka na zdravotní prevenci
a výživu

Margit Slimáková nám coby
nezávislá expertka na výživu
odpověděla na otázky týkající
se právě zdravého stravování
Jaké nejčastější chyby dělají
rodiče v jídelníčku svých dětí?
Největším problémem je, že
sami nejsou dobrým příkladem.
Kromě toho, že neumějí vybrat
kvalitní potraviny a používají
polotovary, chybí jim v jídelníčku dostatek zeleniny a ovoce.
Často také rodiče zbytečně
nabízejí dětem slazené nápoje
nebo je sladkostmi odměňují.
Může si běžná rodina dovolit
biopotraviny? Máte nějaký
praktický recept, jak jíst
kvalitněji?
Biopotraviny jsou oprávněně
dražší, protože jejich výroba

Dáte nám nějaký praktický
příklad, jak biopotraviny
nakupovat?
Ideální je nakupovat potraviny
přímo u zdroje, to znamená od
farmářů. Dnes už mnoho farem
nabízí nákupy přímo ze dvora.
Velmi výhodně si můžete zajistit
čerstvé lokální potraviny tím,
že se zapojíte do KPZ, takzvané
Kápézetky. To je komunitou
podporované zemědělství, po
celé republice existuje mnoho
forem. Někde se podílníci aktivně účastní práce, jinde pouze
zaplatí za úrodu na rok dopředu
a pak se už jen těší na bedýnky
anebo pytle zeleniny a ovoce
dodávané v domluvených
intervalech. Dražší, ale zase
komfortní cestou je objednávání biopotravin v některém
z bedýnkových systémů, přesně
podle potřeby a výběru, jako
nabízí například Freshbedýnky.

BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ
Autorka se rozhodla svou Biokuchařku kompletně přepracovat tak, abyste v ní našli aktuální informace
o biopotravinách, nových výživových trendech i ekologickém zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kromě toho čtenářům prozradí, kam se ve výživě za posledních deset let sama posunula
a co doma ráda vaří. Představí vám zajímavé ekofarmáře a významné ekologické projekty.
Pořídit si ji můžete také na www.freshbedynky.cz.

ZAKÁZKOVÉ DORTY
Vybírat můžete
z množství zavedených vzorů, ale vaší
vlastní kreativitě
se meze nekladou.
Kromě oblíbených
dětských dortů je
častým přáním dort
v podobě luxusního
vozu nebo sportovního náčiní.
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Bez něj si české Vánoce neumíme představit. Návyková vůně
vanilkových rohlíčků se z cukrářství line celé svátky a směle jí
konkuruje dalších sedm druhů.
Vosí hnízda, podvodnice, linecké s rybízovou marmeládou,
kokosky, rumové kuličky s kokosem a křehulky. Cukroví si můžete objednat nejen na sváteční
stůl domů, ale oblíbené je také
jako pozornost zaměstnancům
nebo na firemních večírcích.

ZMRZLINA
Vyrábí se poctivě podle klasických
receptur. Pokud máte rádi chuťové
experimenty, nesmíte si nechat ujít
makovou se švestkami, jablečnou
s rozinkami, laskonkovou zmrzlinu, vánoční vanilkovorohlíčkovou, sváteční kaštanovou nebo
levandulovou, která je ovoněná
levandulí přímo z vlastní zahrádky
zmrzlinářky Mirky.

CHLEBÍČKY A QUICHE
Novinky v podobě slaných dobrot vás
zaručeně přilákají na snídani, svačinu či lehký oběd. Celozrnný chleba
s mnoha druhy pomazánek – od
masových přes lehké varianty s řepou,
hráškem či vejci – mají i svou bezlepkovou variantu, doplňují je quiche
a v plánu jsou i krémové polévky.
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ZÁKUSKY
Zákusky jsou kapitolou samy pro sebe
a kromě zmiňované prvorepublikové
klasiky zde najdete i moderní lehké
dorty a přirozeně bezlepkové
zákusky. Mým favoritem je ovšem
kremrole se šlehačkou z poloviny
namočená v belgické čokoládě.

DÁRKOVÁ
BALENÍ
DOBROT
Pokud si nevíte
rady s vánočním
dárkem, narozeninovou
pozorností nebo chcete přátelům
ze zahraničí přivézt něco typicky
českého, můžete vybírat z dobrot
ukrytých v nádherných krabičkách
z topolového dřeva. Kromě dvou
druhů dortů jsou tu pro vás i luxusní
pralinky z té nejkvalitnější čokolády.

Loving Hut

ns irováni
Samoobslužný
bufet nebo jídla
na objednávku
Ať už si objednáte z jídelního
lístku, nebo si sami vyberete
z bohaté nabídky bufetu,
budete spokojeni. Určitě
si oblíbíte naše veganské
zákusky a dorty. V přízemí,
hned u vchodu, si vychutnejte
naše lahodné fresh nápoje.

Koláček
Kromě chlebů a sladkých koláčů, či
muffinů bez cukru, nabízí tato česká
firma i bezlepkový chléb bez mouky:
pohanka, lněné semínko, slunečnicové semínko a dýňová semínka.

Loving Hut – Ocean loaf

Nature Moi sýry
Francouzský výrobce veganských sýrů nově na českém trhu
i ve strouhané variantě na pizzu.

„Mořské plody” v mnoha variantách,
tak jak je znáte z restaurací Loving
Hut, si teď můžete připravit i doma.

Vitalvibe
Výběrová řada kvalitních potravin,
zpracovaných co nejšetrněji za studena. Díky tomu si uchovávají cenné
složky. To je česká firma Vitalvibe!

va te si veganské jídlo i doma!
Nemléko
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České poctivé rostlinné
Nemléko má vysoký podíl
hlavní složky – mandlí – a to
je na chuti opravdu poznat!
Dochucené je jen trochou
datlí a himalájskou solí.
Nic víc, žádné cukry či jiná
aditiva. Navíc je stáčeno do
vratných skleněných lahví.

L B A ČÍS

Loving Hut v Černé Labuti: Chutně, zdravě, vegansky!

Blíží se druhé výročí od otevření největší pobočky Loving Hut v Černé Labuti.
Loving Hut je největší řetězec veganských restaurací v ČR. Je součástí mezinárodního řetězce stejného
jména, který má po celém světě zhruba 200 provozoven. Veganský způsob stravování není pouze etickou
volbou, ale velice chutnou, zdravou, vyváženou a rozmanitou alternativou k běžnému stravování.

Japů
Mladá firma mladých nadšenců, stejně jako Nemléko. Hotová
jídla od Japů představují čistě rostlinnou, nutričně vyváženou
svačinku na sladko i na slano. Přijďte si vybrat z 10 variant.

orld egan

www.
lovinghut z
orldvegan z

nejlé e zásobený vegan ob hod v Č

V Černé labuti jsme začali jako malý obchůdek v prvním patře, trochu schovaný za Loving Hut. Přesunuli
jsme se do přízemí, kde zabíráme výrazně větší plochu. To nám umožnilo velmi rozšířit sortiment
nyní prodáváme přes 4000 položek zboží a stále se zlepšujeme. Propojení s Loving Hut je zřejmé, najdete
u nás takřka všechny ingredience, ze kterých vaří nahoře Loving Hut. Zkuste veganské recepty sami
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ČERNÁ LABUŤ

VITALVIBE
Lucie Aujeská je pozoruhodná mladá žena, která svou
firmu vystavěla na lásce k lidem a úctě k životu.
Do Česka dováží unikátní produkty, díky nimž můžeme
být spokojenější a zdravější.
Kde a kdy se zrodil prvotní
nápad?
Moje cesta k Vitalvibe byla
velmi pozvolná. Na základě
mých zkušeností s rawfood
a inspirací v zahraničí, kde jsem
prošla různými kurzy a účastnila se mnoha konferencí, jsem
začala svůj nápad rozvíjet. Měla
jsem možnost setkat se s velice zajímavými a inspirativními
osobnostmi, jako jsou David
Wolf, Dr. Gabriel Cousan a Elaina Love. Největší motivací pro
zrod Vitalvibe mi však byla Česká republika a lidé tady. Když
jsem v roce 2009 začala dělat
první rawfood workshopy, ještě
na trhu tyto produkty nebyly
a já začala být čím dál tím více
motivovaná zájmem, poptávkou
a mou láskou k lidem a chutí
jim poskytnout kvalitní a učinné produkty pro jejich zdraví.
Nakonec mi to trvalo dva roky
vizualizování, sepisování, kreslení, povídání o nápadu a testování produktů, než mi nakonec
Jan Petr finančně a technicky
pomohl mou vizi zrealizovat.
A kde se zrodil prvotní nápad?
Především na jógové matračce
během tzv. šávasany, a to na
různých místech světa. Finální obrysy ale dostal až doma
v Česku.

Jaká je vaše vysněná lokalita
k životu?
Já si takový svůj sen z hlediska
lokality k životu žiji. Pro mne je
to Bali a Česko. Jsem za tahle
dvě místa velice vděčná a jsem
s nimi hluboce spojená. Jinak
pro mě je doma na celé matičce
Zemi a mám úctu a lásku ke
každému místu.
Myslíte, že pomocí produktů
si člověk může přinést
i energii místa?
Ano. A na vysvětlení mé
odpovědi by se dalo pohlížet
z různých úhlů pohledů, ale
popsat se to dá jednoduše.
Rostlina přijímá živiny v různé

podobě ze země, kde vyrostla,
a tyto živiny jsou pak i s těmito
informacemi vstřebávány,
uvolňovány, tzv. metabolizovány
v našem těle, a tak je nám právě
předána energie místa, odkud
rostlina pochází.
Co považujete za svůj
nejzajímavější produkt?
V současné době je to určitě
Secret Ceres. Tento produkt je
určený především pro ženy, ale
i muži jej mohou používat na
akné a jiné kožní problémy.
Čím se odlišujete od
konkurence?
Každý z nás je unikátní, zároveň
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máme hodně společného.
Tento princip funguje i pro
firmy. Naše firma stojí na
energii, s níž byla vybudována,
a tou je láska a úcta k životu
a k lidem. Pak je unikátní
způsobem fungování,
přístupem k zákazníkům,
dodavatelům, k produktům a ke
všem procesům s tím spojeným.
Za vším je radost, vděčnost,
hravost, sounaležitost,
spolupráce, svoboda a hodně
lásky. Ovšem unikátní jsou
především naše produkty,
místa, odkud pocházejí, způsob,
jak se pěstují, jakým způsobem
jsou zpracovávány a jak je o ně
pečováno, než se dostanou do
rukou zákazníka.
Jaká je vaše filozofie
značky?
Je o sdílení inspirace, informací
a vytváření podporujícího
životodárného zázemí
a prostředí jak pro zákazníky,
tak pro nás samotné, abychom
stále a co nejlépe mohli dělat
svou práci.
Chceme především umožnit
lidem žít zdravější a vědomější
život prostřednictvím
dostupnosti přírodních potravin
v té nejvyšší kvalitě a s kvalitní
informovaností.

Prague Spirit Festival
věnujeme všem, kteří mají rádi setkávání. Jóga, tanec a hudba vás budou provázet na
každém kroku. Stačí mít otevřené srdce i oči, a prožijete chvíle, které vás nabijí energií
po celý zbytek roku. Na návštěvníky čekají špičkoví trenéři z Česka i ze zahraničí.
Těšíme se na Vás 17.–19. 3. 2017 na 7. ročníku jógového festivalu v Praze.
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ijeme v dobrodružné době. Všechno víme, všechno
známe, na všechno máme názor. Téměř všude jsme už
byli a mnohé zažili. Můžeme si koupit v každé denní či
noční době vše, co se dá zaplatit. Máme mnoho virtuálních
přátel; často je ani neumíme spočítat. Ale jsme proto šťastnější než generace před námi? Ano? Proč tedy každým rokem závratně stoupá počet psychosomatických onemocnění,
blázince jsou přeplněné a produkce léků pro uklidnění hlásí
každoročně nové finanční rekordy? Možná proto, že vystoupit z toho rozjetého kolotoče, který nás přece má tak moc bavit, není až tak lehké. Zpomalit je to kouzelné slůvko... Jinak
nenajdeme čas pro to nejdůležitější - pro sebe.
Náš ajurvédský tým v posledních měsících nezahálel.
Tanja Kovač pozvala do Prahy zkušeného lékaře Dr. Indrajith
Walawe ze Srí Lanky, který bude od 1. 12. provozovat v jejím
ajurvédském studiu ordinaci. Olinka Nešporová dokončila
dvouleté studium v Institutu Cranio-sacrální biodynamiky
a prohloubila tak své znalosti v léčbě touto holistickou metodou. A Gary Wright, náš božský ajurvédský kuchař, který v minulosti již několik dlouhých let pobýval v Indii a studoval ajurvédu, strávil nedávno čas v indické v kmenové vesnici studiem
původních kuchařských postupů, technik a receptů. Posilněn
nejen duševně, ale i obohacen o nové ajurvédské recepty, se
rozhodl napsat svou první ajurvédskou kuchařku.
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Ve světě rychlého tempa a hojnosti má smysl koncentrovat
se na to nejlepší. Proto s velkým nasazením i nadále vyhledáváme kvalitní a zajímavé hosty pro naše přednášky v rámci Ajurvédských snídaní. Pozvání přijaly kapacity, kterých si
hluboce vážím nejen z odborného, ale i lidského hlediska.
V přednášce o cranio-sacrální terapii vnikneme do tajů této
senzibilní léčebné metody. V povídání o konopí na téma
CBD a THC se nové informace dozví určitě i ti, kteří myslí,
že už o této kontroverzní bylince vědí vše. Určitě si nenecháme ujít setkání s lékařkou celostní medicíny Dr. Barbarou
Miller z Berlína, která je špičkovou odbornicí v problematice raw stravy. A poctou pro nás je, že naše pozvání do Prahy
přijal i přední evropský ajurvédský lékař Dr. Hans Rhyner ze
Švýcarska. Jeho přednáška na téma „Evropská ajurvéda“ bude
vrcholem Ajurvéda Fóra v Černé labuti dne 12. června 2017.
Život nebude krásný, budeme-li dělat věci perfektně, ale
tehdy, pokud budeme dělat vše z plného srdce. V tomto smyslu Vás srdečně vítá Danuše Siering & Ayurvedic breakfast
team!
S

vaše

Ajurvédské snídaně s přednáškou na křídlech
Černé labutě v roce 2017, vždy v 8. patře, v pondělí od 8 - 10h
Adresa: Dům Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Rezevace: ayurvedicbreakfast@cernalabut.cz

6. března: Dr. Indrajith Walawe - léčení chronických nemocí v ajurvédě
3. dubna: Barbara Freytag von Loringhoven - úvod do tajů cranio-sakrální léčby
8. května: Pohled na konopí z hlediska CBD a THC
Pondělí 12. června 2017 od 9 - 18h: I. AJURVÉDA FÓRUM V ČERNÉ LABUTI
Speciální hosté: Dr. Hans Rhyner, Dr. Barbara Miller ad.
O dalších hostech a novinkách Vás budeme pravidelně informovat na webu: ayurvedicbreakfast.cz

novinky

zajímavosti

ZIMNÍ průvodce
a poté vyloučeny; tělo se vrací do rovnováhy. V případě, že tělo je nezdravé nebo
v sobě má toxiny, které se hůře vylučují,
vytváří se prostředí, ve kterém útočníci
přežívají a tělo je více náchylné k onemocněním.
Strava

Ačkoli přejídání a kalorická jídla a pití
jsou v tomto ročním období obvyklé,
pamatujte, že naše tělo musí strávit vše,
Spolu s přicházející zimou jde ruka
čím ho nakrmíme. Vyžaduje to určitou
disciplínu: například nesníst na společenv ruce i potřeba přesměrovat vlastní
ských akcích a oslavách vše, co je na stoenergii. V tomto ročním období zale; zkuste aspoň vybírat potraviny zdravé
čne země a voda mrznout, vzduch je
a nepřejídat se.
chladný a suchý a více než kdy jindy
Trávicí oheň je nejslabší v zimních měsíje důležité chránit naše zdraví před
cích. V zimě tudíž jezte tepelně upravené
nachlazením a chřipkou.
TEXT: MUDR. DAVID FREJ
a výživné potraviny. Například kičadi, dušené bílé maso a ryby, rizoto či
právným přístupem si můenergeticky hodnotné zežeme i v tomto ročním
leninové polévky moPRAVDA
období udržet silnou
hou být ideálními,
O SUPERimunitu a zdravé tělo.
lehce stravitelnýPOTRAVINÁCH
K tomu potřebujeme
mi jídly. •••
dodržovat určitá preChcete mít zdravé srdce, udržet si
ventivní opatření: jíst
normální váhu, nezapomínat jména
vybranou stravu, dodrpřátel? V knize najdete seznam tučných
žovat životosprávu, užípotravin, které mnozí výživoví poradci
vat bylinky, praktikovat
a lékaři bez milosti vykazují na černou
jógu a meditaci.
listinu. Kvalitní a zdravé tuky jsou
Imunita je ovlivněna
nejdůležitější živinou ve stravě,
trávením a naší schopv minulosti vychvalovanou
ností vstřebávat živiny. Ve
i haněnou, doporučovanou
zdravém těle se silným imui zakazovanou.
nitním systémem jsou bakterie
a viry neutralizovány nebo zničeny

S

Kraniosakrální biodynamika podporuje
samoléčebné procesy, samoregulaci
systému a metabolické změny. Je
to holistická terapeutická metoda,
která naslouchá vašemu tělu a jeho
energiím, dopřává mu regeneraci
a pomáhá mu orientovat se ke
zdraví, duševní pohodě a harmonii.

MAGICKÁ

Oli Nešporová
člen České asociace terapeutů
kraniosakrální biodynamiky

Nad Královskou oborou 9, Praha 7
+420 776 391 102
onesporova@gmail.com
www.levandulovachaloupka.cz

NAUČTE SE VAŘIT PODLE AJURVÉDY!
GARY WRIGHT SPOLEČNĚ S FRESHBEDYNKAMI
PŘIPRAVUJÍ NA PŘÍŠTÍ ROK AJURVÉDSKÉ
KUCHAŘSKÉ KURZY. DALŠÍ INFO
NA FACEBOOKU
AYURVEDICBREAKFAST
A FRESHBEDYNKY.

V

RECEPT NA:
SKVĚLÁ
DÝŇOVÁ POLÉVKA
PODLE
GARYHO

MOJE CESTA ajurvédy...

TEXT: GARY WRIGHT

J

e to pro mne velká výzva, podělit se s vámi pouze v několika odstavcích o své zkušenos-

VŠECHNY ČLÁNKY KOMPLET NA WEBU: WWW.AYURVEDICBREAKFAST.CZ

Masáž Abhyanga je jednou ze základních forem detoxikace organizmu
s mnoha pozitivními vedlejšími účinky. Slouží především jako prevence
a terapie problémů způsobených
disbalancí faktorů typu “váta”
v našem organismu.
TEXT: TANJA KOVAČ

AYURVEDABREAKFAST.CZ

Viděl jsem lidi rychle stárnout, trápit se nemocemi
a dokonce předčasně umírat,
a to jen proto, že si nedávali
pozor na to, co jedí. Stejně
tak jsem byl svědkem situací,
kdy se lidé „zázračně“ vyléčili
ze smrtelných nemocí

Abhyanga

ti z posledních 25 let, které jsem
strávil studiem, přípravou a konzumací pokrmů podle tradičních
a medicínsky komplexních principů a postupů ájurvédy, tedy vědy
o životě.
Žil jsem a učil se principům ájurvédy v malé vesničce v Indii. To, co
jsem poznal, se snažím aplikovat
na život ve městě. Je to jen zlomek
téhle komplexní léčivé cesty. Rád
bych své zkušenosti předal v co
nejjednodušší podobě. •••

áta je nejméně stabilní ze všech tří
konstitučních dóš a její disbalance
je považována za příčinu až 60% veškerých onemocnění fyzického charakteru
i psycho – somatického původu. Proto je
velmi důležité věnovat se pravidelně jejímu
snižování, zejména v době, kdy je náš životní styl plný každodenního stresu, spěchu
a nesrovnalostí.
Od 1. prosince začne ve studiu Ayurveda
beauty pracovat jeden z nejvyhledávanějších ajurvédských lékařů na Srí Lance Dr.
Indrajitha Walawe s univerzitním vzděláním
v oboru a vice než 20ti letou praxí. •••

Získejte rovnováhu
TEXT: SANDRA CAMMANN

Nejvíce energie spotřebovává náš mozek. Rozděluje energii a jedná sobecky – nejprve vždy uspokojí sám sebe.
Velký stres dokáže ovšem mozku ubrat
až 90 % energie – a náš centrální nervový systém pak upadá do šoku. Máme
pro vás jednoduchou strategii: Pomocí vnější rovnováhy získejte zpátky
svou vnitřní harmonii! •••

KÓD KRVE
Nižší váha a více síly,
uvolnění a energie – nebylo by to krásné? Tajemství
úspěchu se skrývá v jediné
kapce krve. Genetická informace ovlivňuje pohybové schopnosti,
osobnost a výživu. Na základě zkušeností z praxe autorka ve své knize uvádí, jak s pomocí
teorie krevních skupin předcházet typickým
nemocem. Přináší několik „desetiminutových programů“ pro každý krevní
typ, které dodávají více
energie.

VŠECHNY ČLÁNKY KOMPLET NA WEBU: WWW.AYURVEDICBREAKFAST.CZ

INZERCE

INZERCE

IRENE & DR. HANS H. RHYNER

AYURVEDA BIO PRODUCTS

Diagnostic in Vienna
Panca Karma, Cooking classes
Workshops 2017, Books
Ayurveda medicinal herbs

100% Organic, certified
Production in Austria, NÖ
Shipping international
Our Programs in AT, CH, ES, DE

www.ayurveda-rhyner.com
AT - 0043 (0) 2524 41112

Podpořte děti s těžkým kombinovaným postižením v integraci do
společnosti. Zapojte se do naší kampaně!

#Smile4PinkCrocodile
Více informací hledejte na našem Facebooku @PinkCrocodileOPS
nebo webových stránkách www.pink-crocodile.org.
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AYURVEDA PARKSCHLÖSSCHEN *****

VŠECHNO PŮSOBÍ,
všechno je ajurvéda
Vydat se po stopách ajurvédy,
do klinik a hotelů, které ajurvédské kúry nabízejí, není vždy
lehké. Vzdělání a ajurvédské
zkušenosti se získávají dlouhá
léta, a často se v rodinách předávají z generace na generaci.
A rádo by léčitelé existují všude. Proto dát tip na to správné
místo pro ajurvédu je velmi
citlivé téma. My však taková
místa známe a opět Vám rádi
dáme doporučení. Tentokrát
v německé moselské oblasti.
Ale ne, aby jste ochutnali jejich
božský ryzlink, nýbrž jedno
z nejlepších ajurvédských
center na světě.

ísto pro t

o a du

Ajurvéda je více než 5000 let stará léčebná metoda, která klasické civilizační choroby v dnešní době léčí dlouhodobě a výhradně pomocí přírodních
terapeutických postupů. Resort Ayurveda Parkschlösschen se praktikování těchto metod věnuje od roku
1993 a stal se synonymem klasických
ajurvédských kúr v Evropě. Nachází
se v idylické přírodě uprostřed parku
o rozloze 4,5 hektaru; je ideálním místem pro celostní zdravotní péči.
ro ra

y na

íru

Zvláštností resortu jsou především léčebné programy sestavované na míru.
Kromě speciální nabídky Panchakarma
si hosté mohou vybrat také antistresový

program nebo program jóga & ajurvéda a také krátké poznávací pobyty.
Po úvodní obsáhlé konzultaci dostane
klient individuální léčebný plán. Základem každé léčebné kúry jsou metody
prastaré, a přesto stále aktuální ajurvédské medicíny – přesně odpovídající potřebám člověka dnešní doby. •••

RESORT AYURVEDA
PARKSCHLÖSSCHEN
je jedinečným místem pro dlouhodobě působící ajurvédské kúry. Díky dvacetiletým zkušenostem nabízí svým hostům
moderní léčebný postup pro více vitality.
Panchakarma Kompakt – 10 dní, paušální
cena kúry od 1980,00 € (excl. ubytování)
Adresa: Wildbadstr. 201, D-56841
Traben-Trarbach
ayurveda-parkschloesschen.de

AKADEMIE
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BÝT BALETKOU
Bývalou sólistku baletu Národního divadla Adélu
Pollertovou jsem navštívila přímo v její Baletní
akademii v krásných prostorách Černé labutě,
která díky svému doslova baletnímu názvu
absolutně souzní s Adélinými aktivitami. V našem
povídání jsme se zaměřily především na výuku
dětí a některé z nich jsem také vyzpovídala.
Kdo jsou vaši studenti?
Když jsem baletní školu zakládala, už jsem měla předchozí
zkušenost s výukou dospělých.
Takže prvotní plán byl zaměřený spíše na ně. Brzy jsem si však
uvědomila, že škola bez dětí by
byla neúplná a poloviční. Proto
máme i kurzy pro ty nejmenší.
Na našich pravidelných vystoupeních, které pořádáme dvakrát
do roka, je nazýváme Hvězdičky
Černé labutě. Moc mě baví
sledovat jejich posun, to, jak
se vyvíjejí v pohybu, vnímání
světa…

Pro jaké děti je balet ideální?
Jako člověk, baletka i pedagog
bych doporučila dělat balet
úplně všem holčičkám. Když
vzpomenu krásné prvorepublikové filmy, každá dívka se
učila francouzsky, hře na klavír
a chodila do baletu. Myslím, že
balet je aktuální i v současnosti.
Rozvíjí celkové vnímání světa,
hudby, výtvarna, pohyb i sociální
cítění. Je spojením hravé formy
pohybu a vyplnění času dítěte.
Jaký je ideální profil malé
i velké baletky?

Jde o velmi individuální
záležitost. Pokud mluvíme
o někom, kdo se chce baletu
věnovat profesionálně,
jsou důležité určité fyzické
dispozice těla – subtilnější
postava působící étericky,
volné kyčle, hezké nárty,
rovné nohy. Kromě těchto
znaků je třeba mít „to něco“.
To, že přitáhnete pozornost
a jste vidět i v poslední řadě.
Nedá se to naučit. Díky dětské
spontánnosti a nesvázanosti
konvencemi je „to“ zřejmé na
první pohled.

Naše škola má i výběrové skupiny, které nás reprezentují na
soutěžích, a tam naše vycházející hvězdičky krásně září.

POPOVÍDALA JSEM SI TAKÉ
SE TŘEMI ŠESTILETÝMI
BALETKAMI.
Jasmínu Uhlířovou nejvíce baví
tancovat na představeních,
a i když je to někdy fuška, chtěla
by se, až bude velká, stát baletkou v Národním divadle tak
jako Adéla Pollertová.
Selenge Peškové se na baletu
moc líbí, má tam hodně kamarádek a až vyroste, bude také
baletkou.

Kontakt: info@parkschloesschen.de
Tel. +49 (0)6541 7050

Ellinku, která mi příjmení neprozradila, přivedla na nápad
tancovat balet její kamarádka ze
školky, v lednu na představení
bude tancovat vojáčka z Louskáčka. A tipněte si, čím bude,
až vyroste? Ano, máte pravdu,
baletkou.

Naše recepce – Adéla Coufalová
Jak dlouho na recepci v Černé
labuti pracuješ a co se ti na práci
nejvíc líbí?
Od října loňského roku. Nejvíc se
mi líbí kolektiv lidí z recepce a mám
moc ráda prostředí Černé labutě.
Setkávám se denně se zajímavými
lidmi, co tu pracují.

Kdy tě
na recepci
můžeme vidět
nejčastěji?
Nejčastěji
o víkendech,
ve všední dny
většinou večer.

Stala se ti na recepci někdy nějaká
zábavná historka?
Vyloženě svou historku ještě nemám,
ale vyslechla jsem si jich mnoho od lidí,
kteří přicházejí na recepci a vzpomínají
na dobu, kdy v osmém patře byla ještě
kavárna s divadlem, a vyprávějí mi zábavné
historky z té doby.
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OKOŘ

Perla Okoře

Nové impulzy
na trhu s realitami

Zvedáte se „cestou, jako žádnou ze sta“ k nádvoří
hradu Okoře, a tu se po vaší levici objeví
něco designově nesmírně vyspělého. Klenutý
altán v zahradě růží, přiléhající ke stavbě, jež
z bývalého mlýna vyrostla do venkovského sídla.

Hned pod okořskou hradbou se
ukrývá branka, kde nám cestu
do svého království odmyká
Simona Paulišinová. S manželem
vybudovali prosperující
firmu a před několika lety
zrekonstruovali rozpadlý mlýn do
podoby sídla, které vypadá jako

z jihu Francie, ale leží kousek za
Prahou, respektive osm minut
autem od letiště. „Sama jsem
tu sázela květiny, sama jsem
si navrhovala interiér,“ usmívá
se Simona a úsměv tu dobrou
ženu neopouští po celou naši
návštěvu.

REALITY 17
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To, že prostředí domu Černá labuť je inspirativní samo o sobě, je známá věc. Důkazem je i čilý ruch
ve druhém patře, kde se potkávají lidé a nápady a kde vzniká řada zajímavých projektů, propojujících
různé aspekty marketingové komunikace. Jedním z témat, kterými se „neposedné mozky“ z agentur
Smart Point a Lightmill aktuálně zabývají, je i svět realit. Lépe řečeno vývoj, kterým v současné době
prochází klasický koncept nabídky a prodeje nemovitostí.
V rohu zahrady mezi zeleninovými záhony vtipně trůní vířivka, od
které pak po terasách scházíme
k domu. Přes kuchyň s nádhernou tmavou dlažbou vcházíme
do obývacího pokoje a tady –
nepřeháním – se mi zatají dech.
Stropní trámy se ztrácejí ve snad
desetimetrové výšce. Simona
mi u čaje vypráví, že pod jejich
čtyřistametrovým bytem je ještě
o něco menší byt a pod tím velký
sál. A že ve svém sídle pořádá
salony, kde se jak za starých
dobrých časů preluduje na klavír
a debatuje o literatuře.
Druhá budova usedlosti je
zrestaurována a připravena
sloužit třeba coby malý

hotel. „Pan starosta Okoře mi
nedávno slavnostně předal
klíče od hradu, takže třeba
o úplňku se můžeme procházet
po hradbách,“ říká Simona.
A proto ví, že se strašidly je to
na Okoři úplně jinak, než jak se
tvrdí v té známé písničce.
Chcete vědět jak? A nechcete
na Okoři rovnou bydlet? Simona
s rodinou si svůj sen splnila,
život na Okoři dosyta užila a nyní
nemovitost prodává, protože se
kvůli dětem chce stěhovat do
Prahy. V případě zájmu
kontakt najdete v redakci
Novin & Novinek.
Text: Jan Müller

„Uvědomili jsme si, že tradiční
model obchodování s realitami
se v posledních letech drasticky změnil,“ popisuje prvotní
impulz Ondřej Škarka, jednatel
Smart Pointu. „Situace na trhu
žádá nové, progresivní přístupy
a komunikaci. Řada makléřů
jednoznačně cítí, že potřebují
pro své klienty jiný způsob servisu, jiný úhel pohledu na věc.“
Odpovědí je tzv. kombinovaný
marketing, při jehož správné
aplikaci si navíc vůbec neuvědomíte, že vám vlastně někdo
něco nabízí.

a kdekoli. Klíčem je důraz na
personální komunikaci, kdy
specifickou – na míru ušitou –
nabídku získá pouze pečlivě
vybraný klient.

Investorům a developerům již
nestačí pouze umístit příslušné
info na web či pasivně inzerovat
v unavených tiskovinách.
Zásadní je práce s jednotlivci,
s úzkou skupinou potenciálních
zájemců namísto kobercového náletu na anonymní masy.
Nabídka nesmí být postavena
na obecných informacích, které
vám Google naservíruje během
několika sekund, ať jste kdokoli

REALITA REALIT

Mimochodem, věděli jste,
že slovo „makléř“ pochází
z nizozemštiny? Vyslovuje se
„makelár“ a původně označovalo šikovné zprostředkovatele
v dobách lodních obchodních
výprav. Vítr čerstvých nápadů
má v plachtách i „syndikát
z 2. patra“. A těší se, až se
o ně s vámi podělí.

Produkt, který vzniká v režii
firemních týmů Smart Point
a Lightmill, využívá hloubkové
analýzy trhu, plus chytrých
a spolehlivých nástrojů marketingového výzkumu. Do mixu
navíc přidává i nejmodernější
audiovizuální technologie. A to
vše servíruje klientům neotřelým, atraktivním způsobem.

„Máme zkrátka něco navíc,“
prozrazuje Alex Vyroubal
z Lightmillu. „Dokážeme vytvořit
exkluzivní nabídku, upoutat
pozornost a zaujmout, aniž bychom k tomu potřebovali agresivní nátlakové kampaně nebo
uřvané hysterické mimozemšťany za každým rohem,“ naráží
Alex v nadsázce na reklamy,
které na veřejnost působí spíše
kontraproduktivně a namísto
zvýšeného zájmu o danou věc
dokážou zvednout spíše tlak.
NEMOVITOST SI NAJDE VÁS
Důležitým aspektem je i dosažitelnost. Není třeba za každou
cenu cestovat za nemovitostí.
Probíhá-li vše správně, najde si
vás sama. „Tendence osobních
prohlídek není v této době
dostačující, hledáme funkčnější
nástroje. Proč obcházet desítky
bytů, když si je mohu pohodlně
prohlédnout a zblízka vizuálně
osahat pomocí videa,“ říká Alex.
Jednou z forem propagace,

která pro konkrétní realitní
projekty již vzniká, jsou tak např.
spoty a seriály o příslušných
nemovitostech. „Snažíme se
vlastně rozvíjet jakýsi koncept
Bezrealitky 2.0, tedy vhodně
uplatnit a využít sofistikovaných
komunikačních nástrojů pro
komerční sféru, a to prakticky
bez nutnosti spoléhat se na makléře v tradičním slova smyslu,“
doplňuje Ondřej Škarka.
Třeba se i u nás budou jednou
nemovitosti prodávat či pronajímat např. prostřednictvím televizního pořadu, což je v zahraničí běžná praxe. Vzrůstající zájem
ze strany zdejších majitelů
kancelářských i soukromých objektů ukazuje, že nové impulzy
jsou zapotřebí a že nastavená
cesta je správná.

Zůstaňte naladěni!

18 FINANCE

NA POŘÍČÍ

UNIKÁTNÍ NEMOVITOSTI V PRAZE 19

NA POŘÍČÍ

24SAFE

Na Poříčí 27

Obchodní Dům Na Poříčí 17 je v současné době sídlem mnoha firem
a společností. Sama budova je architektonickým skvostem s obrovskou
historií, její výstavba byla dokončena roku 1878.

Budova Elektro, Na Poříčí 27, patří mezi
skvosty celé ulice. Bohužel stejně jako mnoho
nádherných domů v minulosti trpěla. Její
historie sahá do přelomu 19. století a postavena
byla v secesním stylu pro slavnou českou
rodinu Sigmundových.

Předchozím majitelem byl
JUDr. Fidelis Schlée, jehož
zlatá kancelář uchovaná v pátém
patře domu je nyní pronajímána. Budova prošla v roce 2000
celkovou rekonstrukcí. Právě
spojení kompletního moderního
kancelářského zázemí s historickým rázem je jedinečné a unikátní. Jednou z firem, která si
vybrala Dům Na Poříčí z důvodu
speciální atmosféry prostoru
i strategického umístění v centru
města za své útočiště, je 24SAFE
– pronajímatel bezpečnostních
schránek.
A na to, proč vůbec bezpečnostní schránku mít, jsem se zeptala
ředitele společnosti 24SAFE Petra Thomsona. Ten nám poradil,
jak se nejefektivněji chránit před
zloději a přírodními živly.
Jaké jsou možnosti ochrany
cenností?
Na začátek bych rád objasnil
pojem „cennosti“. Pro někoho
je to finanční hotovost, šperky
či zlato, pro jiné důležité dokumenty či zálohy digitálních dat
a pro ostatní předměty s vysokou
citovou hodnotou. Možností, jak

je chránit, je několik. Od šuplíku ve stole přes domácí trezor,
elektronické zabezpečení až ke
zcela sofistikovanému způsobu
ochrany ve formě bezpečnostní
schránky, což osobně považuji za
nejefektivnější způsob s nejlepším poměrem cena/výkon.
Tradičně je pronájem bezpečnostních schránek službou,
kterou poskytují banky. Jaký je
rozdíl mezi schránkou 24SAFE
a tou v bance?
Anonymita – v bance musíte vždy
absolvovat proces identifikace,
u nás díky přenosné čipové kartě
toto odpadá.
Diskrétnost – v bance obvykle
nemáte příliš soukromí a celý
proces trvá zbytečně dlouho. Ve
24SAFE schránka přijede za vámi
do místnosti – „výdejního místa“.
Obsluha není složitější než výběr
peněz z bankomatu.
Provoz – banka má omezenou
otevírací dobu, my fungujeme nepřetržitě. To, co je u nás
standardem, byste v bance těžko
hledali.

vedle bank také další
nebankovní společnosti. Jak
vnímáte konkurenci v tomto
segmentu?
Konkurenci samozřejmě vnímáme, avšak díky své jedinečnosti
jsme si vybudovali silnou pozici
na českém trhu. 24SAFE je jediný
projekt robotizovaných bezpečnostních schránek v České republice, což samo o sobě přináší
spoustu výhod, které standardní
trezor se schránkami nemůže
poskytnout.

Kolik u vás uložení cenností
stojí?
Pořízení lepšího domácího trezoru
či kvalitnějšího zabezpečovacího
zařízení se pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc korun. Systém
24SAFE poskytuje nejvyšší stupeň
zabezpečení všem svým klientům
za cenu od 13 Kč/den. V rámci
právě probíhající akce „Stěhování
schránek“ mají klienti jedinečnou
možnost sjednat si či převést bezpečnostní schránku z banky k nám,
s garancí nejnižší ceny na trhu.

Bezpečnostní schránky nabízí
na našem trhu více subjektů,

PETER BREM
Šestačtyřicet let byl Peter Brem houslistou u Berlínských filharmoniků. Hrál pod
taktovkou Karajana, Bernsteina, Abbada, Thielemanna i Rattla, doprovázel nejlepší
sólisty. Svět obletěl několikrát, jen v Japonsku byl 48x. V publiku mu seděly nejvyšší
hlavy této planety. Jeho byl nápad spojit Berlínské filharmoniky s legendární
rockovou skupinou Scorpions – prodalo se přes dva miliony alb. Nyní vydává knihu
vzpomínek Ein Leben lang erste Geige, kde nechává nahlédnout nejen do zákulisí
Filharmonie a berlínské kultury, ale s lehkostí a vtipem píše i o setkání s hvězdičkami
a hvězdami dnešní doby.

Před dvěma lety získal tuto strategicky umístěnou nemovitost
současný majitel domu Arden
Daneš, developer vyhledávající
zajímavé projekty. Jeho společnost Archan spolupracuje s podobně smýšlejícími maloobchodníky, kteří hledají možnost
podnikání v této oblasti.
Komerční část budovy je využívána jako vzorková prodejna
výhradním dovozcem chladicí
a mrazicí techniky Liebherr pro
Českou a Slovenskou republiku, společností Mc TREE a. s.
Adresu využívá již po dobu
pětadvaceti let jako domovskou
základnu pro své elektro.

S novým majitelem Elektra
začala oblast Na Poříčí
projevovat známky renesance.
Budova bude nabízet byty
k pronájmu a maloobchodní
prostory sloužící místním
i zahraničním návštěvníkům.
Provozovatel pro maloobchod/
gastro se zatím stale hledá,
ale možnost pronájmu
přízemní plochy 450 m2 brzy
přijde. S Florentinem, které
spolupracuje a obchoduje
s velkými zahraničními
investičními subjekty, je více
než pravděpodobné, že ulice
Na Poříčí bude prosperovat
a přiláká spoustu mezinárodní
pozornosti.

Fakt, že se Elektro stane
domovem pro nové, kvalitní
restaurace, je toho jen
důkazem.

Sama ulice Na Poříčí se řadí
do nejrychleji rostoucích čtvrtí
v Praze s velmi rozmanitým
využitím. Atraktivní je
především strategická pozice
místa, která nabízí přímý přístup
do Staroměstského centra, je
výchozí pozicí pro obchodní
čtvrť Karlín, autobusové
nádraží Florenc, magistrálu,
administrativní centrum
Florentinum, obchodní centrum
Palladium a rekonstruované
Masarykovo nádraží.
V bezprostřední blízkosti se
rozrůstá mnoho hotelů a prvotřídních kancelářských prostor.
Cílem Ardena Daneše je pracovat bezprostředně s vlastníky
budov a společně vybudovat
maloobchodní ulici, která přinese požadované služby a programy pro obchodníky na služebních cestách, zaměstnance, ale
také turisty, kteří přinášejí další
rozvoj.
Nezbývá než popřát hodně
štěstí a těšit se na výsledky
tohoto zajímavého projektu.
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Na křídlech svobody

Made by
BERLIN

Znáte už Mílu Fürstovou? Pokud ne, brzy se to změní. Její
jméno si dobře zapamatujte. Jde v současnosti o nejslavnější
českou umělkyni v Anglii, jejíž díla se prodávají po celém
světě. Jen Češi mají zatím rezervy.
Rodačka z Pelhřimova je totiž živoucím důkazem rčení, že doma
není nikdo prorokem. V Praze ji
nepřijali na žádnou uměleckou
školu, ve Velké Británii však získala stipendium ke studiu grafiky
na univerzitě v Gloucestershire
a poté ji jako jedinou z této
školy vybrali ke studiu na Royal
College of Art v Londýně. Stala
se nejmladší členkou Královské
akademie anglickém Bristolu,
což je něco jako titul zasloužilého umělce.
Poslední dva roky pracovala Míla
v Británii se slavnou hudební
skupinou Coldplay, pro niž
vytvořila mimo jiné obal alba
Ghost Stories. „Frontman Chris
Martin si představoval, že se tam
využijí tuleni, protože vypadají trošku jako duchové. A tak
jsem kreslila tuleně, ale pořád
jsem tam nemohla dostat svůj
výtvarný rukopis a nebylo to
ono,“ vzpomíná Míla a dodává:
„Oni všichni znali moje práce,
a tak je napadlo, že se asi budou
muset přizpůsobit trochu mně,
a udělali úžasné gesto. Celé svoje nahrávací studio zaplnili mými
grafikami, takže s nimi chvíli žili

a inspirovali se.“ Jakmile zpěvák
Chris Martin spatřil Mílinu grafiku, na níž byla křídla, rozhodl
se, že obal desky má vycházet
právě z tohoto motivu. Pak už
dal Míle Fürstové naprostou
svobodu.
Dnes má mimochodem její
díla ve sbírce i britská královna
Alžběta II. „Poté, co jsem v Čechách jako mladinká studentka
neuspěla, upřímně jsem si
myslela, že pro Čechy nejsem
dost dobrá. Když se pak začaly
mé práce prodávat v Anglii a po
celém světě, samozřejmě jsem si
přála, aby byly známé i v Česku,
ale nevěděla jsem, jak na to.
Oslovila jsem některé galerie,
ale nikdo se se mnou nebavil.
A tak jsem to po nějaké době
prostě v Čechách vzdala.“

architektury a umění výjimečný
i tím, že v jeho popředí stojí tři
ženy, tři Češky žijící v zahraničí.
Míla, která opět dostala tvůrčí
volnost, pro tuto stavbu vytváří
vitráž s motivem ryb u vstupu do
domu, jež má na výšku téměř
pět metrů, což je další unikát.
„Vyrobila jsem si maketu, která
je o dost menší. Dělala jsem ji
několik týdnů a vyřezávala v ní
chirurgickým skalpelem. Manžel
mi nosil kafe a jen koukal, jak mi

teče krev z prstů. Ale já jsem do
toho projektu byla od začátku
nadšená.“ I proto, že pro Mílu
představuje, obrazně řečeno,
návrat domů.
O Mílině cestě za jejími sny
mimochodem vzniká celovečerní
dokumentární film Křídla pro
Coldplay režiséra Petra Hirjaka,
jehož uvedení je naplánováno
na 2. března 2017 v Londýně
a v květnu poté v Praze.

BERLÍNSKÝ ZNAK
V TÉ NEJSLADŠÍ PODOBĚ
Již od roku 1918 vyrábí rodina
Rauschových v Berlíně vynikající čokoládu,
kterou už ochutnal snad každý Berlíňan.
Tahle čokoláda prostě k Berlínu patří.
K pralinkám, čokoládám a různým sladkým
kreacím nyní přicházejí i berlínští medvídci.
Navštivte jejich Čokoládový dům Rausch
v Berlin-Mitte. Nebudete litovat!

BERLÍN DRY GIN + DRY VODKA
Jejich výroba začala nedávno. Avšak vysoceprocentuální raketový
úspěch neušel žádnému milovníkovi ginu ani vodky. A ocenění
brzo přišlo i z New York Times: „Jeden z patnácti nejlepších
produktů, co se vyrábějí v Evropě“. Asi si pan novinář zapamatoval
chuť, která připomíná bezstarostný letní den v Berlíně.
Vice info: www.berlinerbrandstifter.com

BERLÍNSKÝ MEDVĚD
Klio Karadim mi řekla, že už nespočítá, kolik
těch medvědů od roku 2001 namalovala. Od
malinkých až po dvoumetrové. Tato sympatická
umělkyně původem z Bulharska má své medvědy
roztroušené po celém světě. A také jednoho
unikátního – vpředu namalovaný Berlín, vzadu
Praha. Ten existuje opravdu jen jednou.
www.karadim.com

Nedávno ale Mílu oslovila
stavitelka Danuše Siering, aby
se spolu s ní a architekty Evou
Jiřičnou a Petrem Vágnerem
podílela na unikátním projektu
připravované výstavby bytového domu Residenz Bubeneč.
Ten je kromě své vysoké kvality
a harmonického propojení

VĚCI, KTERÉ BERLÍN
NEPOTŘEBUJE, ALE MILUJE
Jak dělá mladá komunita lidí, kteří
milují Berlín, reklamu na kondom?
Po berlínsku:

BERLÍN VE FLAKONU
Kdo miluje individuální parfémy, bude se u firmy Frau Tonis
Parfum cítit jako v ráji. Na náročné zákazníky čeká 36 flakonů…
a jestli nenajdete ten pravý, můžete si nechat zkomponovat
vlastní vůni – jen pro vás! www.frau-tonis-parfum.com

NÁZEV MĚSTA BERLÍN
KŘÍDLA PRO COLDPLAY
Tento film vypráví o snech jako o jednom z nejsilnějších darů, které
v tomto životě dostáváme. Je to příběh o tom, jak důležité je najít,
co nás naplňuje, a následovat to celou svou bytostí... pracovat na
tom a nikdy se nevzdávat. Já si opravdu myslím, že tento film je
zkrátka o každém z nás.

Jestli si někdo myslí, že název BERLÍN souvisí s německým slovem Bär – medvěd, mýlí se. Berlín má sice stojícího medvěda ve
svém znaku, ale spojení s jeho původem zde nehledejme.
Jisté je, že jednu třetinu z původní plochy dnešního Německa začaly od 7. století našeho letopočtu osídlovat slovanské kmeny. Jejich centrum bylo východně od Labe – dodnes např. názvy Chemnitz, Leipzig, Dresden, Brandenburg, Rostock, Güstrow,
Teltow nebo Barnim jsou slovanského původu. I osídlení dnešního Berlína začalo polabskými Slovany, a sice okolo 8. století
našeho letopočtu. Městečko na pravém břehu řeky Sprévy bylo poprvé zmíněno jako Berlín roku 1244. Jeho název pochází
ze slovanského názvu pro močály a bažiny – berlo. A přípojka „in“ znamenala „být vevnitř“. Takže Berlín, to je město, které je
v bažinách. Stejný význam mělo v keltském jazyce označení města Londýna nebo ve staroholandštině původ slova Brüssel.
(Ukázka z připravované knihy Česko-německá abeceda)
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Pohádka o Měsíci
Měsíc – opěvovali ho básníci i zpěváci, je zvěčněn na malířských i filmových
plátnech. Fullmoon party, tedy oslava úplňku, je nejdůležitějším dnem
měsíce v Asii, Tichomoří i Karibiku. Ani nás Měsíc nepřestává fascinovat.
Od prvního přistání na Měsíci
v roce 1969 existují nejrůznější
teorie o tom, že tento „malý krok
pro člověka“ byl jen nákladnou
americkou filmovou produkcí
pro lidstvo. Že pes Lajka v roce
1957 byl první živé stvoření ve
vesmíru, víme všichni. Že se živý
nevrátil, o tom už se nemluví. Vyl
a štěkal při posledním pohledu
na Měsíc? To se už asi nikdy
nedozvíme.
Ještě štěstí, že tak rádi věříme
pohádkám…
Žili, byli muž a žena. A protože se
měli moc rádi, chtěli se stát nesmrtelnými, aby mohli být stále
spolu. Proto muž zašel za bohem

Je neděle…
Díváme se z profukujícího starého špinavého okna balkonu
naší chalupy na oblohu. Začal
padat sníh, velké sněhové
vločky jemně dopadají na stále
ještě zelenou trávu.
Všude štěkají psi a někdy to připomíná zvláštní hudbu, rozprostřenou do všech koutů zimy.
Za chvíli na věži kostela odbije
dvanáctá.

Myslíme na ně, když se
díváme na červánky. Jako by
nám posílali zprávy, že jsou
tu stále s námi. Pokaždé jsou
jinak krásné… určitě chtějí,
abychom si v nich četli to, co
říká krajina, co říkají hvězdy,
co říká nebe. Je tam spousta
tajemství, a taky je tam
vepsaná pravda. Jedině tam
a v dětských očích.
Držím Ardena za ruku.
Ardenku, jaké sny se ti zdají?

Krajina je zahalena mlhou a dýmem vycházejícím z komínů
okolních domů.

Různé. Hezké, dobrodružné
i strašidelné…

Jsme šťastní. Já a Arden…
máme sebe, jsme spolu, v teple,
v krajině, která pro nás znamená
tak hodně. Třeba dětství. Hezké
vzpomínky na ty, kteří tu byli
s námi, ale odešli jinam.

Ten nejkrásnější byl, když jsem
si sám sestavil velkou vesmírnou loď, ve které jsem lítal
ve vesmíru. Ale sny se nemají
prozrazovat, tak už ti o nich
neřeknu.

A tvoje největší přání?
Teď, když se blíží Vánoce,
co si budeš přát?
To jsem ti říkal už mnohokrát,
mami, a nikdy se to nezmění.

Ty. Tebe. Sníh. Krajinu. Měsíc.

Nesmrtelnosti s prosbou, zda
by mu mohl vyplnit jejich přání.
Bůh chvíli uvažoval. Pak dal muži
malou lahvičku a řekl: „Vyplním
tvé přání. Ale dej pozor! Až bude
Měsíc v úplňku, vypijte tento
nápoj společně, ale přesně na
polovinu. Žádný z vás nesmí vypít míň ani víc.“ Muž celý šťastný
poděkoval a plný očekávání
odešel. Doma lahvičku pečlivě uschoval a čekal na úplněk
s radostí, jak svou ženu překvapí. Když však byla žena sama
doma, náhodou lahvičku našla.
Nejdříve si ji prohlížela, pak ji
otevřela, přivoněla k ní a aspoň
jeden doušek chtěla ochutnat.
Vtom však její muž vstoupil do

dveří a ona se tak lekla, že celý
obsah najednou vypila. Nejdříve
se muž rozčiloval, potom naříkal,
nakonec prosil. Ale nic nepomohlo. Jeho milovaná žena se
začala vznášet a stoupala stále
výš a výš, její černý hedvábný
šat vlál a letěl po obloze jako
velký pták. Nakonec byla vidět
jen malá tečka, která po dlouhé, předlouhé cestě přistála na
Měsíci. A aby mohla být každou
noc se svým milovaným mužem,
začala žena na Měsíci tančit a přitom vlajícími šaty Měsíc zakrývat.
Jednou na pravé straně, jindy na
levé, někdy ho přikryla celý… Na
levé straně tančila svůdná panna
plná svěžesti a lehkosti. Na pravé

NOVINY & NOVINKY vycházejí
v nákladu 12 000 kusů. Můžete
si je vyzvednout u všech inzerentů
a také na recepci v Černé labuti,
ve Florentinu, v Praha City Center
a v Obchodním domě Na Poříčí 17.
V elektronické podobě jsou k přečtení
na: www.novinyanovinky.cz

Ne. Teď ne. Pojď mě raději
obejmout.

Co je pro tebe nejdůležitěší na
světě ? Co máš nejradši?
Pop-up výstava UNKNOWN
v Art & Event Gallery Černá labuť, kde byl prostřednictvím
autorského filmu své maminky Karin představen osmiletý umělec
Arden Zadrick, byla zahájena 28. 11. vernisáží. Pro veřejnost bude
výstava otevřena v sobotu 3. 12. od 12 do 17 hodin a v neděli
4. 12. od 14 do 19 hodin. V Galerii a na recepci v Černé labuti
můžete zakoupit unikátní knihu Skicář pro děti a dospělé od Ardena
a Karin Zadrickových, která je výsledkem spolupráce maminky se
synem. Může se stát vhodným vánočním dárkem nebo impulzem
k vlastní tvorbě s vašimi dětmi. Více info na www.cernalabut.cz.

Další články autora najdete na
www.slowmoments.cz

Adresa: Dům Černá labuť,
Na Poříčí 25, Praha 1

LABUŤ ČERNÁ A JEJÍ TÝM

A teď se mě ty na něco zeptej,
jen tak.

No přece abys žila až do mé
smrti, a taky ti, co mám
nejvíc rád.

straně pak muž uviděl zralou
ženu, citlivou a něžnou, ke konci
tance do sebe uzavřenou. Poté
žena zahalila sebe i Měsíc do
krvavě rudého šatu a pro muže
byla nedotknutelná. Jednou za
28 dní šaty svlékla a své nahé
bílé tělo odhalila v celé jeho
divotvorné kráse. Muž tak mohl
každou noc pozorovat, jak se
Měsíc mění. Jak jednou roste,
potom ubývá a přitom rozdává
kouzlo a energii. A dodnes ho
poslouchají moře i oceány…
Jejich láska se tak stala
nesmrtelnou.

Bezplatné předplatné:
mail@novinyanovinky.cz

UMĚLKYNĚ
KARIN ZADRICK
Vytvořila titulní stranu
společně se svým synem,
malým velkým umělcem.

LUKÁŠ SILNÝ
ART DIRECTOR
Zkrotil texty
i fotografie.

JAN MÜLLER
Ve svém textu nás přenesl
na kouzelné místo, které
by se mohlo stát právě
vaším domovem.

MILAN VIDLÁK
Seznámil se s výtvarnicí
Mílou Fürstovou
a přiblížil nám její nové
projekty.

MARTA UHLÁROVÁ
ART DIRECTOR
S láskou připravila
AJURVÉDSKÝ GOODLETTER.

LABUŤ ČERNÁ
Kromě toho, že opět nad
redakcí držela ochranná
křídla, připravila Made by
Berlin a Ajurvédský speciál.

HANA BURDOVÁ
Vedla rozhovory
s mnoha zajímavými
lidmi.

Zájem o inzerci:
inzerce@novinyanovinky.cz
V letním vydání 2017 se můžete mj. těšit
na informace o prvním Ajurvédském
fóru v Černé labuti a na článek Tajná
místa k nakupování v Berlíně.

KATEŘINA ČERNÁ
MIKULÁŠ JOHAN ČERNÝ
ŠÉFREDAKTORKA
Zatímco maminka
Měla příležitost poznat zajímavé
pracovala, stihnul
lidi a psát o nich, vytvořila
vyzdobit svými
drobné ilustrace uvnitř čísla.
ilustracemi celý byt.

