
Masáže: 
léčivá síla 
dotyků

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

Zima nemusí být ani trochu 
nudná a šedivá. Stačí zajít 
třeba na masáž, díky které 
zaženete nejen bacily, 
ale také stres. A to nejen 
o svátcích, ale po celé zimní 
období. 

M když jsem před několika lety 
zažila v Thajsku poprvé to, 
co máte možnost zažívat 
v našem centru pokaždé, 
byla jsem okouzlená a roz-
hodla jsem se, že moje cesta 
bude spočívat v předávání 
tohoto prožitku ostatním. 
A protože nejen pro sebe, ale 
i pro své blízké chci jen to 
nejlepší, zasadila jsem ryze 
thajské masáže do rámce 
špičkového evropského ser-
visu a tento výsledný tvar 
pak nazvala TAWAN, což 
v thajštině znamená slunce.  

Možná byl můj záměr na-
tolik silný, že jsem události 
přitahovala jako magnet, 
nebo jsem prostě jen měla 
štěstí, ale růst TAWANu do 
současné podoby jsem ni-
kdy dopředu neplánovala.

(pokračuje na str. 2)
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ilujete vůni skořice, vanilky 
nebo čokolády? Není divu – 
vůně mají úžasný vliv na naši 
mysl a  city. Navíc právě tyhle 

vůně nádherně evokují sváteční čas. Ně-
které vůně nás zase vracejí do dětství, jiné 
nám připomenou krásné chvíle s partne-
rem. Podle odborníků vnímáme vůně 
podvědomě, nemusíme o  nich ani pře-
mýšlet a  jsou naší součástí. Proč si tedy 
nedopřát během svátečních dnů nějakou 
skvělou masáž, která nás přenese tam, 
kam chceme? A nemusíme si vybírat jen 
klasické vůně, jakými jsou třeba skoři-
ce či vanilka, ale zkusit můžeme i  vůně 
orientální, jako jsou například jasmín, 
ylang-ylang či levandule.

Thajské masáže 
a jejich význam
Zatímco například aromaterapie pracuje 
s  éterickými oleji, v  thajských masážích 
jsou vůně doplňujícím bonusem, který 
znásobí prožitek celé masáže. Mastné 
oleje na rozdíl od těch éterických doká-
žou pokožku krásně vyhladit, změkčit 
a  zvláčnit. Výborně se také vstřebávají 
do horních vrstev pokožky, a mohou tak 
zevnitř aktivovat její funkci. Thajská ole-
jová masáž s  různými druhy olejů, které 
si klient sám může vybrat podle momen-
tální nálady nebo potřeby, je především 
relaxační masáží, která má navodit pocit 
pohody a klidu. 

Orientální Aroma Oil masáž
Aroma masáž pracuje nejen se svalo-
vým systémem, ale i  s  energií v  me-
ridiánech a  akupresurních bodech, 
účinkuje i na lymfatický a oběhový sys-

tém, takže díky masáži dojde i k odpla-
vení toxických látek z  těla. Vyzkoušet 
můžete Orientální Aroma Oil masáž 
celého těla. Jde o  relaxační formu 
thajské masáže, při které se používají 
speciální aromatické oleje. Ty působí 
blahodárně na pokožku a  zároveň se 
na akupresurní body vyvíjí mírnější 
tlak. A  co při téhle masáži zažijete? 
Zkušená masérka vám nejprve proma-

síruje dolní končetiny a  poté protáhne 
a  uvolní prsty, a  to jeden po druhém.  
Pak se zaměří na vaše záda a úplně na 
konec vám provede tlakovou masáž 
hlavy a  obličeje – ovšem už bez oleje. 
Jde o  nejefektivnější formu relaxace 
a  regenerace, protože masážní oleje 
v  organismu zůstávají i  po masáži. Vy-
zkoušejte a  prožijte radost z  uvolnění, 

Bylinky 
pro krásu 
i pohodu
.. 13

(pokračuje na str. 2)

Darujte svým 
blízkým thajskou masáž 
Sleva 20–30 % na vánoční vouchery v celé síti center TAWAN
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Představujeme

C

Vychutnejte si příjemné 
okamžiky u šálku čaje

elkový účinek masáže je 
umocněn, když si může klient 
alespoň chvilku poté posedět 
v  klidové zóně salonu a  pro-
dloužit si tak příjemný záži-

tek. V  salonu v  pražské Italské ulici je 
zóna vybavena obrazovkou, na které 
lze sledovat relaxační videa z thajských 
pláží a  záběry klidné mořské hladiny. 
Protože masáž aktivuje lymfatický sys-
tém a dochází ke zvýšenému uvolňová-
ní toxinů z těla, je třeba zvýšit množství 
vypitých tekutin. Našim klientům pro-
to nabízíme možnost vypít si během 
odpočinku v  relaxační zóně šálek zá-
zvorového nebo zeleného čaje. 

Zázvorový čaj v zimě nejen zahřeje, ale 
dokáže také ulevit při některých zdravot-
ních obtížích. Typicky ostrou a výraznou 
chuť zázvoru má na svědomí látka zvaná 
gingerol, která má prokazatelně pozitivní 
účinky na lidské zdraví. Působí proti-
zánětlivě a  posiluje imunitu, stimuluje 
krevní oběh, snižuje hladinu choleste-
rolu, napomáhá při odbourávání tuků, 
dokáže zklidnit bolesti zubů a hlavy i roz-
bouřený žaludek při nevolnostech. 

Zelený čaj je tvořen lístky, které jsou 
po sběru ihned zahřívány, aby nedošlo 
k  oxidaci, takže si uchovávají všechny 
prospěšné přírodní látky. Jejich chuť 
je jemně trávová s  květinovými tóny. 

Zelený čaj obsahuje vitamíny C, B, E 
a  P, minerální látky a  především poly-
fenoly v neoxidované formě, které jsou 
prokazatelně účinné proti onemocnění 
rakovinnými nádory a  snižují obsah 

cholesterolu v  krvi. Obsah kofeinu je 
mnohem nižší než u  kávy, přesto má 
zelený čaj povzbudivé účinky. Po masá-
ži je důležité zvláště močopudné půso-
bení zeleného čaje.

???

Nabídky přicházely samy 
od sebe a já si jen vybírala 
ta nejlepší a nejzajímavější 
místa, ty nejzkušenější profe-
sionály a nadšené spolu-
pracovníky. A díky vlastním 
zkušenostem profesionální 
fyzioterapeutky a mana-
žerky jednoho z největších 
wellness center v ČR jsem to 
nejlepší dokázala rozpo-
znat. Dnes provozuji spolu 
s kolegy devět center v šesti 
různých městech, jejichž 
společným jmenovatelem je 
kvalita na nejvyšší úrovni.   

Co by ale znamenaly služby 
sebelepší kvality bez vás, 
našich stálých klientů? Díky 
vám stojí za to přemýšlet, jak 
zde ještě věrněji zprostředko-
vat atmosféru prosluněného 
Thajska, jak umocnit příjem-
ný pocit z doteků zkušených 
a laskavých terapeutek. Vy, 
kteří k nám chodíte pravidel-
ně, již víte, že masáž není jen 
rozmazlováním těla, ale také 
prevencí fyzických i psy-
chických tenzí, které s sebou 
často přinášejí i dlouhodobé 
problémy. Mám vždy radost, 
když se svěřujete s tím, co 

u nás oceňujete a co od nás 
očekáváte, a také když se za-
jímáte o podrobnosti ohledně 
našich služeb. 

A proto jsem se rozhodla 
sdílet s vámi vše kolem TA-
WANu i touto cestou. TAWAN 
vám bude pravidelně přinášet 
zprávy ze zákulisí, zážitky 
z cest i podrobné informace 
o našich službách. Doufám, že 
se noviny, které držíte v ruce, 
stanou dalším kamínkem 
v pestré mozaice příjemných 
pocitů nazvané TAWAN. 

Jiřina Forejtková

zbavíte se bolesti a  užijete si to, co si 
s oblibou užívaly i egyptské královny. 

Co dělat, či nedělat po 
masáži?
Účelem aromatické masáže je harmoni-
zovat tok energie v těle. Po masáži byste 
neměli vykonávat některé aktivity, které 
by rovnováhu energie v  těle narušily. 
Žádné těžké jídlo, žádný alkohol, káva či 
cigarety. Měli byste také zůstat v  klidu, 
vyhnout se fyzické zátěži, protože vaše 
svaly při thajské masáži dostanou „za-
brat“. Určitě také nezapomeňte na dosta-
tečný přísun tekutin. A co vás po masáži 
ještě čeká? Pohoda, uvolnění nebo příliv 
neuvěřitelné energie. Vyberte si. Každo-
pádně se budete cítit naprosto skvěle!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
(pokračování z titulní strany)

Masáže: 
léčivá síla dotyků

(pokračování z titulní strany)

Reference zákazníků
Do TAWANu chodím velmi ráda a pravidelně několikrát měsíčně již řadu let. Nejraději mám pobočku 
v Rezidenci Vyšehrad, kde se cítím jako doma již od příchodu. Většinou využívám Aroma Oil masáž, občas 
zkusím něco jiného, ale ještě jsem neodešla nespokojená. Thajské masáže jsem si oblíbila mnohem více než 
klasické. Kdysi jsem chodila na obyčejné „nethajské“ masáže, ale dnes jednoznačně preferuji thajské 
terapeutky. A to i proto, že se cítím mnohem příjemněji, když mne masíruje žena. Ráda také chodím na 
masáže, když cestuji třeba do Asie nebo na jiná exotická místa. Masáž  přímo na thajské pláži patří 
k nezapomenutelným zážitkům.

 Alena Zelinková, Premier Benefit Club, ERSTE Premier

Z knihy návštěv:
23. 5. 2014 – Děkuji vám, že jste dárek od milované osoby proměnili v silný a velmi příjemný zážitek.
Cítím se lehký jako vánek…  Jiří

20. 8. 2014 – Odcházím opět příjemně odpočatá a vonící po oleji Moke Flower. Děkuji moc paní masérce.
Renáta

17. 10. 2014 – Krásné prostředí, milá obsluha a báječná masáž, u které jsme opravdu zapomněla na realitu 
všedních dní.

Petra

5 nej Orientu

Levandule: Její vůně je lehká 
a svěží. Její zklidňující účinky 
mají vliv nejen na tělo, ale i na 
mysl. Má široké spektrum využití 
– pomáhá při neurózách, poru-
chách spánku, chřipce, depresích 
či migréně. 

Čokoláda: Hodí se pro všechny 
typy pleti a má relaxační a po-
vzbuzující účinky. Kakaové boby 
totiž obsahují theobromin, což je 
látka podobná kofeinu, a stejně 
jako kofein působí euforicky.

Kokos: Dlouhodobě pokožku 
zvláčňuje a taky intenzivně hyd-
ratuje. Kokos obsahuje spoustu 
přírodních antioxidantů, které 
zpomalují stárnutí. Velmi dobře 
se vstřebává.

Jasmín: Má afrodiziakální 
účinky, je osvěžující a mobilizuje 
psychiku. Vyvolává též pocity 
optimismu, takže je ideální pro 
osoby, které mají splín či poruchu 
sebedůvěry. 

Ylang-ylang: Má kořeněnou 
a teplou vůni, jeho účinky jsou 
antidepresivní, uklidňující a har-
monizující. Skvěle funguje při 
podrážděnosti a také při úzkosti 
a nervovém vypětí. 
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Ostrov klidu jménem TAWAN
aždý potřebujeme své ostrovy 
klidu. Místa, kam se vracíme 
a  odkud odcházíme odpočatí, 
jak tělesně, tak duševně. Ta se 
však často nacházejí daleko 

od domova, v  horách, u  moří či jinde 
v  přírodě. Kdo z  nás by si nepřál mít 
jeden ze svých odpočinkových ostrovů 
také blízko po ruce. Po sedmi letech 
existence je již jasné, že TAWAN se pro 
vás stal právě takovým místem, na které 
se rádi a opakovaně vracíte.

Jádrem služeb jsou tradiční thajské 
masáže, ale čas strávený v  TAWANu 
nabízí mnohem více, a  to na všech 
smyslových úrovních. Tisícileté umění 
thajských masáží přistupuje k lidskému 
tělu v  souvislostech a  sleduje vnitřní 
energetické linie i  propojení s  vnějším 
světem. V tomto duchu klade TAWAN 
důraz na propojení a  kvalitu všech 
aspektů, které tělo i  mysl ovlivňují. 
Promyšlený moderní design, jemné 
orientální vůně, tichá relaxační hudba, 
vstřícný a  profesionální přístup tera-
peutek... Ty pocházejí výhradně z Thaj-
ska, kde absolvovaly prestižní masážní 
chrámové školy, kam se také průběžně 
na čas vracejí, aby si doplnily vzdělání. 
Svou práci totiž vnímají jako poslání 
a  jako radost, kterou mohou s  láskou 
předávat svým klientům. 

Když vstoupíte do TAWANu, nechte 
na sebe působit atmosféru prolínání 
tradičního s  moderním i  obratné ruce, 
které přesně ví, jak vás zbavit napětí. 
A  to je také jediným vaším „úkolem“ 
zde. To ostatní nechte na nás. 

Váš TAWAN

K

Darujte to, 
co máte sami rádi
Ve dnech 1. 12. až 31. 12. přicházíme 
se speciální nabídkou vánočních voucherů. 
V celé síti center TAWAN vám bude 
při zakoupení dárkového poukazu odečtena 
sleva 20 %, při zakoupení 2 a více 
dárkových poukazů činí sleva dokonce 
30 %. 
 

Speciální
akce

Dárkové poukazy mají platnost 6 měsíců od data vystavení.

Vstupte do světa 
masážních center 
TAWAN a poznejte naši 
starostlivou a něžnou 
péči. Povzneseme 
vaši duši a probudíme 
všechny vaše smysly.



Od quodicipiet explaut 
harum sinis il evel maior 

ant ad qui sin etur, 
et rerit volore non plit, 

officabo. Et qui comnis et et 
prorepedit quae culpa 

conet eniet explis arcitat 
urenis.

Thajsko: 
mnoho 
tváří země 
úsměvů

dyž k  tomu připočítáte vel-
mi příznivé ceny, kulturní 
i  gastronomické zážitky, 
pestrý noční život, zajímavé 
výlety za poznáním a  docela 

dobrou angličtinu v  podání místních, 
vyjde vám Thajsko jako skvělý tip na 
dovolenou. Je přitom jedno, zda po-
bytovou či poznávací. V  Thajsku lze 
zažít obojí. Navzdory zažité předsta-
vě o  bělostných plážích u  průzračné-
ho moře totiž země nabízí mnohem 
více. 

Začátek v Bangkoku
Ale začněme popořádku. První kon-
takt s  Thajskem vás nejspíš čeká 
v  Bangkoku. Životem pulsující met-
ropole je doslova omamná. Ulice his-
torického a  zároveň velice moderní-
ho, kosmopolitního města jako by se 
nikdy neukládaly k  spánku. Bangkok 
je dokonalý živý organismus, v  jehož 
změti najdete nejen zábavu, ale i  po-

znání. Popravdě nebudete vědět, kam 
se podívat dříve – je tu na pět stovek 
chrámů a  svatyní, dvě stovky mešit 
a téměř stovka kostelů. 

Bangkok kdysi získal přezdívku 
„Benátky jihovýchodní Asie“, neměli 
byste si proto nechat ujít ani plavbu 
po zdejších řekách a kanálech. 

Z  Bangkoku pak lidé nejčastěji vy-
rážejí na jih za romantikou, zábavou 
a koupáním. Nejoblíbenějšími prázd-
ninovými cíli jsou letoviska Phuket 
nebo Pattaya s bujarým nočním živo-
tem. Ti, kteří touží po větším klidu, 
spíše zamíří na ostrůvky Ko Samet 
či Ko Chang, na nichž si budete již od 
první chvíle připadat jako v ráji. 

Vyrazte na sever
Ale Thajsko opravdu není jen Bang-
kok a spousta nádherných pláží. Tato 
země toho může nabídnout mnohem 
více – severní část je zabydlená staro-
bylými chrámy a  dalšími památkami, 
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Chrámy
Na staroby-
lé chrámy 
narazíte 
v Thajsku 
prakticky 
na každém 
kroku.

stejně jako krásnými přírodními par-
ky. Stojí za to na sever vyrazit, rychle 
si poopravíte obrázek Thajska zre-
dukovaný jen na povalování na pláži. 
Navíc je tu o  poznání méně turistů 
a větší etnická různorodost. 

Perlou severu je Chiang Mai. V mi-
nulosti sem nebylo možné vyrazit 
jinak než na hřbetu slona či proti 
proudu řeky Ping. Město tak zůstalo 
izolováno od civilizace, i v současnosti  
proto nabízí autentickou atmosféru, 
která vám učaruje. Ve městě můžete 

Cestopis

K

Lidé si s Thajskem nejčastěji spojují masáže, 
pláže a možná i kuchyni. Ale největší devízou této 
buddhistické země jsou úsměvy. Thajci se totiž chovají 
ke každému jako k váženému hostu a prakticky na 
každém kroku se setkáte s přívětivým přijetím. 
Není to přitom žádná přetvářka. Už jen kvůli tomu 
je téměř nemožné si tuto asijskou zemi neoblíbit. 

Thajsko není jen 
Bangkok a spousta 
nádherných pláží. 
Zajímavý je i sever

 země.
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objevovat stovky chrámů, stejně tak 
můžete navštívit i  zdejší muzeum 
opia. Právě Chiang Mai je totiž vstup-
ním bodem do Zlatého trojúhelníku 
Thajska, Laosu a  Barmy, kde se ve 
velkém pěstoval mák a z něj vyrábělo 
opium. 

Thajsko můžete poznávat i  jinak 
– lze třeba vyrazit po stopách filmo-
vých hrdinů. V  úžasném parku Khao 
Yai se natáčely osudy válečného ve-
terána Ramba v  podání Sylvestra 
Stalloneho, na ostrovech Phi Phi zase 
natáčel Leonardo DiCaprio snímek 
Pláž a  v  Thajsku se točily také filmy 
jako Apokalypsa, Četa, Lovec jele-
nů a  bondovky Muž se zlatou zbraní 
a Zítřek nikdy neumírá. 

Žádné all-inclusive programy
Ať už ale zamíříte do jakéhokoli kou-
tu Thajska na pobytovou, poznávací 
či kombinovanou dovolenou, můžete 
rovnou zapomenout na all-inclusive 
programy. V  Thajsku totiž byly zru-
šeny královským výnosem s jednodu-

Okouzlující scenérie pláží 
obklopených vysokými ská-

lami znají fanoušci z mnoha 
filmových hitů

Anisa pochází z města Phichit 
ležícího na cestě z Bang-
koku na thajský sever do 
Chiang Mai. Název znamená 
v překladu „Krásné město“. 
Žije v něm 25 tisíc obyvatel 
a založeno bylo v roce 1056. 

Podle Anisy stojí za návště-
vu například zdejší krokodýlí 
auditorium, což je stavba 
vybudovaná ve tvaru obrov-
ského krokodýla. „Má skoro 
čtyřicet metrů a do žaludku se 
mu vejdou tři lidi. Je možné 
se postavit i do jeho otevřené 
tlamy,“ říká Anisa. 

Krásný odpočinek je pak 
v parku Suan Somdet Phra Si 
Nakharin. „Místní sem chodí 
ráno nebo večer při západu 
slunce,“ uvádí Anisa. Větší 
plochu parku tvoří jezero 
a konají se tu pikniky. 

V Phichitu i jeho blízkém 
okolí najdete také – jak jinak – 
řadu chrámů. A třeba v chrá-
mu Wat Rong Chang jen kou-
sek za městem je v podzemí 
sepsáno buddhistické učení 
na 84 tisících cihlách.   

Tip na výlet

chým cílem podpořit místní drobné obchodníky. V hotelu 
vám proto naservírují maximálně snídani a o další jídla se 
musíte postarat sami. Ideálně v některé z místních restau-
rací. 

Lidé tak místo unifikovaných obědů a  večeří poznají 
opravdovou thajskou kuchyni. A to je nejspíš i jeden z dů-
vodů, proč zažívá tamní gastronomie obrovský nárůst ob-
liby po celém světě. 

Thajsko je zkrátka zemí mnoha různých tváří, i proto vás 
v každém okamžiku dokáže příjemně překvapit. Stačí vy-
razit jen kousek dál z bran známých resortů a bezstarost-
ná země úsměvů se vám rychle dostane pod kůži. 

Zajímavostí je, že v Thaj-
sku byly zrušeny all-
-inclusive programy. Cí-
lem bylo podpořit místní 
drobné obchodníky. Lidé 
tak místo unifikovaných 
jídel poznají skutečnou 
thajskou kuchyni.

PARTNEREM A GARANTEM 
RUBRIKY JE CESTOVNÍ 

KANCELÁŘ 
ESO TRAVEL 

– SPECIALISTA 
NA POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 
A DOVOLENOU U MOŘE

ESO TRAVEL A.S.
KORUNOVAČNÍ 22

170 00 PRAHA 7
WWW.EXOTIKA.CZ

Cestopis
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Rozhovor

D

Relaxace je pro nás klíčem k pohodě
Oba jsou hodně vytížení. A oba proto ocení chvíle, kdy si mohou od pracovního nasazení odpočinout. 
Jachtař David Křížek prožil letos další úspěšnou sezonu a před startem té další si chce dobít baterky, třeba 
i na masážích v TAWANu. Jeho žena Lucie zase zvládá práci v televizi, modeling i moderování. Rodinnou pohodu 
pak oběma dotváří dvouletý syn David. 

avide, jakou roli hraje rela-
xace v životě jachtaře?
Je pro mě extrémně důležitá. 
Při jachtingu na rychlých ka-
tamaránech a  skifech je totiž 

důležitý nejen samotný fyzický výkon, 
ale také dlouhodobá maximální kon-
centrace. Po náročném jachtařském 
výkonu tak potřebuji vypnout a  odvést 
myšlenky jiným směrem. Po rozjížďkách 
relaxuji u filmů nebo třeba krátkou pro-
jížďkou na paddleboardu. 

A co masáže? 
Asi nejraději mám Royal Thai, což je 
kombinace tradiční thajské masáže, 
která uvolní svaly a klouby, a přikládání 
horkých bylinných sáčků. To je oprav-
du paráda. Nejčastěji navštěvuji salony 
TAWAN v  pražském hotelu President 
nebo karlovarském centru Nikolina. 
V  Plzni, odkud jsem, zatím provozov-
na chybí, ale rád si pro skvělou masáž 
dojedu. Navíc často chodíme s  Lucií 
společně. 

Lucie, jak důležitá je relaxace
pro vás? 
Má v mém životě stále větší prostor. Dří-
ve jsem na ni moc nedala, ale s přibýva-
jícím věkem a větším nadhledem měním 

i  svůj životní styl. Relaxace mi pomáhá 
rovnat myšlenky v hlavě a dělá mě celko-
vě šťastnější. Užívám si chvíle s knížkami, 
relaxuji také u sportu nebo dobrého jídla. 
Příjemné jsou i  návštěvy kosmetického 
nebo masážního salonu. Pokud nemám 
zrovna problémy se zády, tak nejraději 

chodím na Aroma Oil masáže celého těla. 
Z  hlediska komplexního uvolnění je to 
nejlepší, co jsem vyzkoušela. Když je více 
času, ráda volím navíc ještě důkladnější 
masáž nohou a obličeje. 

Jste oba hodně vytížení, jaké jsou 
vaše nejbližší plány?
David: Jachtařská sezona skončila, rád 
bych si teď od lodí odpočinul. Takže prá-
vě nastává čas na regeneraci a  úžasné 
masáže. Pokud vyjde v  zimě led, vrhnu 
se na lední jachting. Přípravu na novou 
sezonu zahájím v únoru ve Středomoří. 
Příští rok mě čeká mistrovství Evropy 
skifů a  katamaránů a  celá řada velkých 
mezinárodních regat. Také připravuji 
představení nového plavidla, které bude 
překonávat všechny myslitelné rekordy. 
Nechte se překvapit. 
Lucie: Kromě letních prázdnin celoroč-
ně moderuji pořad Sama doma v  ČT. 
Také se věnuji modelingu, moderuji růz-
né společenské akce a  jsem patronkou 
sdružení Dobrý skutek. Práci si užívám, 
naplňuje mě a  baví, ale rozhodně se 
nepřepínám. Hlavně se snažím být co 
nejvíce se synem. Je mu 2,5 roku, a to je 
kouzelné období. Nechci se kvůli kariéře 
připravit o krásné chvíle s ním. 

Jak hodnotíte uplynulý rok?
David: Byl to velmi podařený rok, kdy 
se mi povedlo skloubit vrcholový jach-
ting s  rodinnou idylkou. Díky Lucii to 

naštěstí lze. Na vodě jsem vybojoval 
bronz na ME skifů RS700 a čtvrté mís-
to na katamaránech, také jsem přidal 
do sbírky už 23. titul mistra republiky 
a 37. medaili. 
Lucie: Také tento rok hodnotím pozitiv-
ně. V rodinném životě je vše na jedničku 
a to je priorita. V profesním ohledu ráda 
vzpomínám na práci v Krkonoších, kde 
jsme se skvělým týmem a  kolegou Pe-
trem Svěceným natočili edukační seriál 
o krásách našeho nejstaršího národního 
parku, který by měla vysílat televize. 

David Křížek 
připravuje pro příští 

rok nové plavidlo. 
„Bude překonávat 
všechny myslitelné 

rekordy,“ říká.

Oblíbené procedury 
Davida a Lucie Křížkových:

Aroma Oil
Orientální masáž celého těla od 
konečků prstů na nohou až po ko-
řínky vlasů. Používají se speciální 
aromatické oleje s blahodárnými 
účinky na pokožku, zároveň je na 
akupresurní body vyvíjen mírnější 
tlak. 

Royal Thai
Královská thajská péče pro 
celkovou regeneraci organismu. 
Kombinace tradiční thajské ma-
sáže a starodávné léčebné metody 
vycházející z přikládání horkých 
bylinných sáčků na místa, kde 
v těle proudí energie. 

Práci si užívám a baví 
mě, ale nepřepínám se. 
Snažím se být co nejvíc 
se synem, rodina je pro 

mě priorita. 

David Křížek má za sebou 
další skvělou sezonu ve 

vrcholovém jachtingu
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imní období bývá náročné 
nejen pro naši imunitu, ale 
také pro pleť, která trpí v na-
šich zeměpisných šířkách 
nejen mrazem, ale i  velkými 

rozdíly mezi venkovními a  vnitřní-
mi teplotami. Kvůli těmto teplotním 
změnám se pleť stahuje a  produkuje 
méně mazu. Vlivem klimatu také pleť 
mnohem hůře udržuje vodní částice, 
a  tedy snadno dehydratuje. Na sta-
vu pleti se v  zimě rovněž negativně 
projevuje nedostatečný pitný režim, 
což je dáno tím, že chladné počasí 
nás nenutí doplňovat tekutiny. Ztráta 
vody se pak na pleti projevuje tvorbou 
šupinek, červených flíčků a popraska-
nými žilkami. 

Vzhledem k  tomu je třeba pleť do-
statečně hydratovat, a  to zejména 
krémy s  vyšším podílem tukových 
látek ve speciální emulzní formě 
obsahující například ceramidy, cho-
lesterol či rostlinné oleje. Kromě 
hutnějších krémů doporučují der-
matologové každodenní péči o  pleť 
obohatit v  zimě o  výživnou pleťovou 

Dopřejte si během zimního období jedi-
nečnou omlazující kúru obličeje Facial 
Treatment. Hodinové ošetření pleti 
začíná nejprve důkladným očištěním, 
které odstraní odumřelé kožní buňky. 
Následuje uvolňující masáž obličeje, 
šíje a hlavy pomocí účinné akupresur-
ní techniky. Terapeutka se zaměřuje 
rovněž na uvolnění ramen a horních 
končetin, které zakončí příjemným pro-
tažením všech prstů. Masáž napomáhá 
správnému prokrvení a regeneraci kůže 
a zanechá tak pleť krásnou a vitální.

Facial Treatment

Krása

V zimě chraňte 
pleť před vysušením

Z
masku s obsahem vitamínů a minerá-
lů. Ochranu poskytují pleti přes den 
fixační krémy pod make-up a  samot-
ný make-up, který není pouze dekora-
tivní záležitostí. 

V  zimě nezapomínejte ani na do-
statečnou péči o  rty a  ruce. Velmi 
tenká kůže na rtech neobsahuje ma-
zové žlázy, proto se v  zimě často vy-
sušuje a  praská. Ochranný balzám 
nebo vazelínu mějte proto vždy při 
sobě a  aplikujte i  několikrát denně. 
Podobně trpí v  zimním období i  ruce 
a nehty, jejichž stav lze kromě aplika-
ce hydratačních krémů zlepšit i  pee-
lingem a vyživujícími olejíčky. 

Věnujte 
péči 
dostatečné 
hydrataci 
pleti V zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost i rukám 

a nehtům, které jsou náchylnější k vysoušení a praskání. 
Zvláště pokud máte citlivou kůži, noste už od prvních mrazí-
ků rukavice, které zabrání poškození kůže na rukou mrazem. 
Naprostou samozřejmostí by měl být krém na ruce doma na 
nočním stolku i v kabelce. Na den volte krémy lehčí konzisten-
ce, na noc pak výživnější. Rukám i nehtům prospěje, když je 
natřené vrstvou hutnějšího krému zabalíte do kvalitních ba-
vlněných rukavic a necháte působit přes noc. Během zimního 
období aplikujte noční zábal i několikrát do měsíce. Prospěšná 
je rovněž lázeň připravená z nahřátého olivového oleje, do kte-
ré ruce na chvíli ponoříte. Jednou za čas si vaše ruce zaslouží 
profesionální manikúru, jejíž úrovně nemůžete v domácích 
podmínkách dosáhnout. Nemluvě o tom, že je to skvělá příleži-
tost k relaxaci. 

Dopřejte rukám výživné krémy a zábaly

Hebké ruce a dokonale upravené nehty jsou nedílnou součástí 
přirozeně svěžího vzhledu. Pravidelnou profesionální péčí 
zabráníte předčasnému stárnutí pokožky, která je kromě pově-
trnostních vlivů vystavena i agresivnímu působení úklidových 
a pracích prostředků a mýdel. V Beauty salonu TAWAN se po-
starají zkušené beauty terapeutky o vaše ruce a nehty pomocí 
německé značky Alessandro, která se již přes dvacet let drží na 
špičce v oboru pěstící a dekorativní kosmetiky zaměřené spe-
ciálně na tuto oblast. Manikúra zahrnuje úvodní diagnostiku 
a poradenství zdarma. Následuje péče v rozsahu od 45minu-
tové expresní manikúry až po hodinu a půl trvající wellness 
manikúru. Ta spočívá nejen v kompletním ošetření rukou 
a nehtů včetně výživy a kúry přizpůsobené individuálně typu 
nehtu, leštění nehtu, aplikaci základního podlaku, barevného 
laku, nadlaku a výživy pokožky rukou, součástí je ale i masáž 
přípravky Hands!up a thermasoftový zábal rukou. 

Svěřte se do rukou profesionálů

Chladem trpí 
i ruce a nehty



Radost 
z radosti 
druhých 
a splněné 
sny 
o létání 

ON: Masérský talent zdě-
dila po matce
MON a  SA mají hodně 
společného. Obě pocháze-
jí z  Thajska, oběma je 44 

let a  obě považují práci v  TAWANu 
za svoje vysněné povolání. Drobná 
MON pochází z  malé vesničky, kde 
dodnes žije její rodina. Školu vycho-
dila v  Bangkoku a  poté se mnoho let 
živila jako šička. Práce ji ale nenaplňo-
vala, toužila po změně, po životě v jiné 
zemi. MON, jak říká, zdědila talent 
na masáže po své matce. Ročním stu- 
diem masáží v  chrámové škole Wat 

Pho si splnila sen. Deset let po ukon-
čení školy pracovala jako masérka 
v  hotelech v  Bangkoku, až ji nakonec 
jako špičkovou terapeutku doporučila 
do České republiky před osmi lety úpl-
ně první zaměstnankyně TAWANu. 
V  Čechách je moc spokojená, líbí se 
jí Praha a hlavně si oblíbila zdejší lidi. 
Pro své přátele ráda vaří a  vždycky ji 
moc potěší, když si u ní pochutnají.

SA: Práce s  lidmi ji naplňuje víc 
než práce se stroji
Chrámovou školu Wat Pho vystu-
dovala i  kolegyně MON jménem SA 
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Thajské masáže 

M

Na začátku bylo nezbytné sepnutí rukou a lehká poklona 
hlavy. Kun čil arajk? Jak se jmenuješ? Civilní jména tera-
peutek MON a SA jsou mnohem komplikovanější, je však 
běžné, že dívky mají přezdívky, které si samy volí a často 
je mění. ANISA si říká SA podle toho, jak ji v dětství 
oslovovala maminka, která ji spolu s dalšími sourozenci 
vychovávala od jejích tří let úplně sama. 

Tradiční thajská masáž se používá v různých asijských zemích 
od dávných časů, podle legend přesněji dva a půl tisíce let. Jejich 
„tvůrcem“ a zároveň prvním učitelem byl staroindický lékař na 
dvoře krále Bimbisáry Dživaka Khumar Bakka, který byl Budd-
hovým přítelem. Pro thajské maséry je „doktor Dživaka“ tím nej-
důležitějším učitelem. Jeho sošky jsou k vidění i na moderních 
klinikách a i v TAWANu se mu denně vzdává hold během obřadu, 
kterému se říká „pozdrav učiteli“. Terapeuti jej žádají o pomoc 
v tom, aby masáže byly pro jejich klienty co nejprospěšnější. 

Základní rozdíl mezi klasickou masáží a tradiční thajskou spo-
čívá v tom, že terapeuti pracují s toky životní energie, pomyslný-
mi energetickými čarami, na kterých leží důležité tlakové body. 
Maséři pracují podle prastarých map lidského těla, které zobra-
zují harmonické toky energie v těle a mezi tělem a okolím. Těchto 
linií je v lidském těle na desítky tisíc, tradiční thajská masáž 
využívá deset z nich. Pokud jsou toky zablokovány, obnovují je, 
aby jimi opět mohla proudit energie. Velký důraz se přitom klade 
na předcházení těmto stavům.  

Aby tělem proudila energie...

Tradiční thajská masáž 
se vyučuje v chrámových 

školách.
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pocházející z  města Phichit situova-
ného ve spodní části severní oblasti 
Thajska. Pracovala jako dělnice v au-
tomobilce, ale za studia stihla získat 
i  bakalářský titul v  oblasti masové 
komunikace. Toužila pracovat s  lid-
mi, ne se stroji. Stále se jí také vracel 
sen z  dětství. Už jako malá vzhlížela 
k  nebi, které křižovaly dráhy letadel, 
a  snila o  tom, že sama jednou někam 
odletí. Absolvovala roční studium 
tradičních masáží a  tento obor jí po-
mohl k  naplnění obou vizí. Letadlo ji 
odneslo do Prahy, kde začala pracovat 
v  TAWANu po boku MON. S  lidmi, 
které zbavuje bolestí i  psychického 
napětí. „Dělá mi radost, když mohu 
potěšit druhé,“ říká. SA mluví moc 
dobře anglicky, má přehled, sleduje 
zprávy, ráda cestuje. Během rozho-
voru pomáhá s  překladem kolegyni 
MON, povzbuzuje ji a  vtipkuje. Je 
jasné, že mezi dívkami panuje přátel-
ská atmosféra a dobrá nálada, ačkoliv 
jejich práce není jednoduchá. Na tom 
se shodují obě.

Srdcem tradičních masáží je 
chrámová škola Wat Pho
Projít ročním studiem ve Wat Pho 
v  Bangkoku nebylo právě snadné. 
V  závěru dívky čekaly závěrečné 
zkoušky, které spočívaly v  teoretic-
kých i  praktických testech. Masérské 
umění se v  Thajsku dědí z  generace 
na generaci, ne každý se ale může 
stát skutečným profesionálem v tom-
to oboru. Tradiční thajská masáž se 
vyučuje ve více typech škol. V  chrá-
mových školách, které jsou určeny 
právě pro nastávající profesionály, se 
metodika výuky blíží nejvíce původ-
ním tradicím. Škola Wat Pho, kterou 
absolvovaly MON se SA, je zaměře-
na spíše na jižní styl masáží, který se 
vyznačuje razantnějším a  rychlejším 
tempem a využívá více protahovacích 
technik. Severní styl, jehož hlavním 
střediskem je město Chiang Mai, cha-

Slovníček

Dobrý den. – Savat dý krab / ka. 
(muž / žena)
Na shledanou. – La kon.
Jak se máš? – Sabáj dý maj?
Je mi dobře. – Sabáj dý.
Jak se jmenujete? – Kun čil arajk?
Jmenuji se… – Čan č…

děkuji – kob kun krab / ka 
(muž / žena)
omlouvám se – sier jai
problém – pan há
to bolí – džeb maj
silně – nak nak
jemně – bau bau
teplo – rón
zima – náu

ano – čaj
ne – majčaj

Dokonalé provedení tradiční 
thajské masáže je založeno na 

mnohaletých zkušenostech 
thajských masérek

Thajské masáže 

Thajci si velmi často děkují slovy 
„kob kun krab“ nebo „kob kun ka“, 
pokud jde o  ženu. Možná se to zdá 
někdy přehnané, ale opravdu platí, že 
čím více, tím lépe.

Největší pozornosti a  úcty z  celého 
lidského těla se těší v  Thajsku hlava. 
SA upozorňuje, že je velmi nevhodné 
dotýkat se hlavy druhého člověka, byť 
by to bylo myšleno jako přátelské gesto, 
pozdrav nebo projev útěchy. V přítom-
nosti starší osoby se mladší snaží držet 
hlavu níže na znamení pokory. Pokoru 
a  úctu mají Thajci v  krvi, a  to i  tehdy, 
když jsou v  jiném prostředí. V  TAWA-
Nu se thajské dívky pohybují téměř 
neslyšně, a  pokud jsou nuceny projít 
například kolem hovořící dvojice, učiní 
tak rovněž se skloněnou hlavou. 

V komunikaci s Thajci je třeba si dá-
vat pozor na to, co dělají nohy. Zcela 
běžné posezení s  nohou přes nohu je 
vnímáno jako neslušné. Ještě větším 
prohřeškem potom je, když vaše noha 
směřuje k  druhé osobě. Noha je po-
važována za pokorný úd, kterým se 
nesluší kamkoliv ukazovat. 

Abychom vám usnadnili komunika-
ci s  našimi terapeutkami, přinášíme 
několik základních thajských výrazů. 
Budeme rádi za jakékoliv podně-
ty a  nápady na rozšíření slovníčku 
v příštích číslech časopisu.  

rakterizuje pomalejší plynulé tempo 
a  větší soustředění na energetické 
dráhy v těle. V současné době se však 
jednotlivé techniky prolínají a  i  tera-
peutky v TAWANu mají vypracovaný 
svůj osobní styl, který podle potřeby 
kombinuje různé prvky jednotlivých 
stylů.  

Thajské zvyky: 
Pozor na hlavu a na nohy
Co však mají všechny dívky společ-
né, je ctění tradic a  zvyků, které si 
přivezly s  sebou ze své země. Jejich 
společným jmenovatelem je hluboká 
úcta ke starším a  zkušenějším, zdvo-
řilost a  přátelské chování. Znalost 
zvyklostí, o kterých nám MON se SA 
vyprávěly, se hodí nejen při návštěvě 
TAWANu, ale také jako cestovatelské 
minimum při návštěvě Thajska. 

Thajci si nepodávají ruce, ale zdraví 
se sepnutýma rukama ve výši obličeje 
a  lehce skloněnou hlavou. Tímto ges-
tem, které se nazývá „vaj“, vždy zdraví 
jako první mladší osoba a  starší odpo-
vídá stejně. Podanou ruku u nás samo-
zřejmě nikdo neodmítne. Ale pokud te-
rapeutku pozdravíte thajským gestem, 
bude se cítit velmi potěšená. Naopak za 
velmi nezdvořilé bude pokládat ignoro-
vání pozdravu, což ostatně považujeme 
za nevhodné i my Evropané. 

Terapeutky MON 
a SA prošly 

ročním studiem 
v prestižní 

chrámové škole 
Wat Pho v Bangkoku
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Stalo se...

Z

Golf, zábava a relaxace 
na TAWAN Thai massage Cihelny open

e spojení TAWANu a  golfu se 
již pomalu začíná stávat tra-
dice. V  neděli 5. 10. si hosté 
Golfového resortu Cihelny 
v Karlových Varech mohli užít 

sport, masáže a hlavně zábavu na turnaji 
TAWAN Thai massage Cihelny open. 
Kromě tradiční hry na stablefordové 
body proběhla i soutěž „Poraž profíka“, 
kterým byl tentokrát špičkový český 
profesionál Lukáš Tintěra. Ten je pra-
videlným klientem masážního centra 
TAWAN v Karlových Varech, kde si nej-
raději dopřává klasickou či čokoládovou 
masáž. 

Během soutěže s „profíkem“ měl kaž-
dý z  hráčů ve flightu možnost na třípa-
rové jamce č. 5 ze svého odpaliště umís-
tit míč na green blíže než Lukáš z profi 
odpaliště. Ti, kteří nelehký úkol zvládli, 
byli zařazeni do slosování o  hodnotné 
ceny, kterými byly vouchery na ubytová-
ní do partnerských hotelů. Celá akce se 
ovšem nesla v duchu zábavy a relaxace, 
ke které přispěly mimo jiné také zručné 
thajské terapeutky. 

V rámci TAWAN 
Thai massage 
Cihelny open 

proběhla soutěž 
„Poraž profíka“, 

kterým byl tentokrát 
špičkový český 

golfový profesionál 
Lukáš Tintěra.

TAWAN a golf patří dnes již 
neodmyslitelně k sobě

TAWAN v hotelu Barceló Brno Palace 
slavil dne 16. 10. druhé narozeniny 
a oslava to byla opravdu velkorysá. Jejími 
hvězdami se stali klienti, kteří se prošli 
po červeném koberci, připili si na zdraví 
skleničkou Prosecca a ochutnali třípa-
trový narozeninový dort z vyhlášené 
cukrárny Kolbaba. K zástupu gratulantů 
se přidala i 1. VICEMISS PRIMA KŘIVKY 
2014 Markéta Nagyová a 3. NEJKRÁS-
NĚJŠÍ MUŽ ČR roku 2014 Jakub Šmiřák, 
který bude příští rok soutěžit o titul Mister 
Global 2015 v Thajsku. Hosty provázely 
celý večer milé hostesky a samozřejmě 
usměvavé thajské terapeutky.

K narozeninám patří dárky, tentokrát 
však rozdával oslavenec. Jako poděkování 
stálým klientům byla v den oslavy po-
skytnuta na všechny masáže sleva 50 %, 
dárkové poukazy byly o 40 % levnější. Pět 
vylosovaných šťastlivců získalo dárkové 
certifikáty zdarma a všichni přítomní si 
mohli užít antistresovou masáž zdarma. 
O vkusnou výzdobu salonu se postaral 
několikanásobný mistr republiky ve 
floristice Jaromír Kokeš a o dobrou náladu 
zase DJ´s MANACK&SIESTA. 

Brněnský TAWAN 
rozkrojil druhý 
narozeninový dort

Na oslavě se 
podával třípatrový 

čokoládový dort 
z vyhlášené cukrárny 

Kolbaba.
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TAWAN klub přináší výhody
okud se zaregistrujete a stane-
te se členy TAWAN klubu, čeká 
na vás celá řada výhod a  bo-
nusů. Zaregistrujte se a  pod 
jedním účtem sbírejte bonusy 

společně se svými přáteli, rodinou nebo 
kolegy. Svůj bonus můžete také nechat 
přičíst na libovolný účet a bude ho tedy 
moci čerpat kdokoliv, koho si vyberete. 

O stavu vašeho bonus kreditu vám kdy-
koli rádi podáme informaci.

Jak konkrétně systém výhod funguje? 
Za každou osobně provedenou platbu 
v  hotovosti nebo platební kartou v  sa-
lonech TAWAN se vám okamžitě při-
píše 10 % z této částky do bonusového 
kreditu. Bonusový kredit se vám načítá 
také při zakoupení dárkových poukazů 

nebo kreditů a  vztahuje se i  na služby 
zakoupené se slevou. Pokud nastřádáte 
dostatečný kredit na vybranou masáž, 
stačí se pouze objednat a  získat tuto 
službu zcela zdarma, a to v libovolném 
salonu TAWAN bez časového omeze-
ní. Bonusy je možné čerpat pouze na 
služby v plné výši a nelze tedy chybějící 
částku do výše ceny služby doplácet. 

Kromě systému bonusů vám členství 
v  klubu umožňuje objednávat rezer-
vace online a  sledovat historii vašich 
masáží. V  pravidelném newsletteru od 
nás budete dostávat informace o  spe-  
ciálních slevových akcích. Veškeré dal-
ší informace vám zodpovíme na všech 
recepcích TAWAN center nebo na  
e-mailu info@tawan.cz. 

P

Pozvěte svého 
„Valentýna“ na masáž
Zpříjemněte si valentýnské dny masáží 
pro dva. K zakoupené masáži nebo dárkovému  
poukazu na čokoládovou, medovou nebo  
„Euforia oil“ masáž v délce 60, 90 nebo  
120 minut od nás dostanete druhou masáž 
stejného druhu zdarma. „Masáž můžete strávit 
společně se svým partnerem v uzavřeném 
prostředí luxusní relaxační místnosti, nebo 
pokud je vám to příjemnější, odděleně,“  
dodává k nabídce manažer centra v pražské 
Italské ulici Jiří Krejčí.  

 
Speciální

akce
Akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2015.

Brněnský TAWAN 
rozkrojil druhý 
narozeninový dort
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Zdraví

T

Thajská masáž pojímá duši a tělo jako celek
Již staří Řekové si byli vědomi toho, že stav duše a těla je v těsném vztahu a že jedině soulad těchto dvou složek může 
vést ke spokojenému a zdravému životu. Tento ideál harmonie těla a duše pojmenovali výrazem kalokagathia, který 
vyjadřuje přesvědčení, že krása a ctnost patří nerozlučně k sobě. Řekové byli fascinováni krásným a zdravým tělem, 
které tvoří pevný celek s krásnou duší. Tedy takovou duší, která je ctnostná, dobrá a schopná pečovat o sebe i o druhé. 

o, že duše a  tělo se vzájem-
ně ovlivňují, možná zní jako 
samozřejmost, v  praxi na to 
ale často zapomínáme. Léčí-
me jednotlivé tělesné potíže 

u  specialistů, kteří se zaměřují jen na 
danou oblast, a zapomínáme přitom, že 
tělesné potíže jsou možná signály, kte-
rými nám tělo dává najevo, že nejsme 
v  souladu se sebou samými. Mnohdy 
bolesti, poruchy spánku nebo zažívání 
poukazují na vypjatý životní styl prová-
zený stresem a sebezapíráním.  

Schopností stresové reakce nás vyba-
vila příroda proto, abychom byli schop-
ni čelit rizikům vnějšího světa. Stres je 
ve své prapůvodní podobě příprava na 
boj či na útěk. Dnes nás ovšem stresuje 
celá řada podnětů, které nás na životě  
neohrožují. V našem těle se ale odehrá-
vá totéž, jako bychom měli utíkat před 
nebezpečným predátorem. Mozek pra-
cuje na plné obrátky, zvyšuje se svalové 
napětí, stoupá krevní tlak, zrychluje 
se tep i  dýchání a  vyplavuje se při tom 
obrovské množství energie a  hormonů. 
Ovšem nestojíme přitom tváří v  tvář 
fyzickému nebezpečí, ale pronásledují 
nás vysoké nároky, těsné termíny nebo 
společensky nepříjemné situace. 

Odborníci rozlišují „dobrý“ motivační 
stres, který je schopen nás vybudit k co 
nejlepšímu výkonu, a  stres „zlý“, který 
v  dlouhodobém horizontu vnímáme 
jako negativní zátěž. Jeho důsledkem 
může být psychosomatické onemocně-
ní, kdy se psychická zátěž projevuje na 
úrovni fyzických potíží. Relaxace, která 
vede k uvolnění duše i těla, je proto sou-
částí tolik důležité duševní „hygieny“.

Tradiční thajská masáž pracuje sou-
středěně s nejhlubšími strukturami těla 
a  uvolňuje při tom i  psychické napětí. 
Tlakové body uložené na energetických 
drahách považuje za „okna“ otevírající 
se směrem do těla. Prostřednictvím nich 
dochází k  výměně energií mezi tělem 
a  jeho okolím, která nastoluje rovnová-
hu člověka a vesmíru. Snaží se napravit 
nežádoucí poruchy v  proudění energie, 
které vedou k rozvoji různých onemoc-
nění, a  také jim předcházet. Práce na 
energetických drahách spolu s  masáží 
tlakových bodů odstraňuje blokády, 
podporuje volný tok energie a obnovuje 
návrat zdraví a pocitu pohody.

Masáž 
podporuje volný 

tok energie 
v těle a obnovuje 

návrat 
zdraví a pocitu 

pohody. 

Relaxace je součást 
důležité duševní „hygieny“

Thajská masáž je metodikou práce s tělem spojující prvky akupresury a jógy. Pro velké množství pro-
tahovacích prvků se často označuje jako „aplikovaná hatha jóga“ nebo „jógová masáž“. Přes intenzitu 
a práci s hlubokými strukturami není tradiční masáž vyčerpávající ani pro terapeuta, ani pro masí-
rovaného. Thajská masáž je vlastně meditací, která v sobě spojuje obrovské soustředění, skrytou sílu 
a dokonalé sladění pohybů.

Thajská masáž je druhem meditace

Tradiční thajská 
masáž uvolňuje 

fyzické i psychické 
napětí.
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Bylinky pro krásu i pohodu
Thajská masáž se na rozdíl od klasické masáže věnuje celému tělu. Navíc pracuje s reflexními a akupresurními body, 
o nichž se ví, že mají vliv na celkové zdraví. 

Chcete zažít mimořádný zážitek? Pak 
si vyberte speciální thajské masáže 
BACK, ANTI STRESS, ROYAL THAI 
či ROYAL AROMA. Jedinečné jsou 
v tom, že regenerují organismus a kom-
binují v  sobě tradiční thajskou masáž 
a léčebnou metodu, která spočívá v při-
kládání horkých bylinných váčků na 
místa, kde v  těle proudí energie. Tra-
diční thajská masáž nejprve odstraní 
ztuhlé svaly a protáhne páteř a končeti-
ny (tím se rozproudí krevní oběh). Pak 
masérka stlačuje reflexní body na těle, 
čímž vás uvolní a  nakonec vám přiloží 
nahřáté bylinné sáčky na tělo. Můžete 
si být jistí, že právě tím se dokonale 
zbavíte stresu a uvolníte se. A s jakými 
bylinami se můžete při těchto masážích 
setkat?

Citronová tráva
Citronová tráva, nebo také citronela, 
má k  citronu velmi daleko. Citronová 
tráva patří do čeledi lipnicovitých, tak-
že je příbuzná s  bambusem, kukuřicí 
nebo rýží. Jméno je odvozeno od inten-
zivní citronové vůně rostliny. Citronela 
pochází z jihovýchodní Asie a ve starém 
Egyptě ji znali už před 3 tisíci lety. Dnes 
se pěstuje i mimo Asii a bez potíží si ji 
můžete vypěstovat i doma jako pokojo-
vou rostlinu. Olej s citronelou má anti-
septické, antibakteriální a protikřečové 
účinky, snižuje také teplotu a  působí 
jako repelent. Velmi dobře působí při 
depresích a špatné náladě.

Kurkuma
Říká se jí také indický šafrán a  v  ajur-
védské medicíně se pokládala za účinný 
prostředek k  nastolení dobré funkce 
jater. Jde o  zlatožluté koření, které 
se získává z  rostliny Curkuma longa 
a k léčbě se využívá více než 4 tisíce let. 
Dnes se hojně používá v  kosmetickém 
průmyslu a  při masážích. Chrání totiž 
pleť před akné a kožními problémy, re-
guluje činnost mazových žláz a zlepšuje 

prokrvení, podporuje tvorbu kolagenu 
a  přispívá tak k  regeneraci pokožky. 
Obsahuje též látky kurkuminoidy, které 
jsou přírodní antioxidanty a  pomáhají 
chránit organismus před negativním 
účinkem volných radikálů. Prý jsou až 
45x účinnější než vitamín E!

Kafr
Jde o  pevnou silici ze stromu kafrov-
ník lékařský. Bezbarvá nebo bílá vonná 

hmota s  léčivými účinky obsahuje ter-
penické látky. Ty mají spasmolytické 
účinky, protizánětlivé, normalizující 
činnost nervové soustavy a také deodo-
rační. Působí pozitivně na unavené sva-
ly a pomáhá při revmatických obtížích. 
Používá se pro přípravu kosmetických 
a masážních přípravků. 

Mentol 
Nachází se v  rostlinách rodu Mentha, 
hlavně v  mátě peprné. Mentol dává 
mátě silně aromatickou chuť a  vůni. 
Působí především jako stimulant. 
Mentol má široké uplatnění – můžete 
z  něj připravit čaj, sirup, likér, používá 
se u  zánětlivých onemocnění kloubů 
a měkkých tkání, je protisvědivý. Obje-
vuje se v mastech, používá se při masá-
žích – zlepšuje koncentraci, aktivizuje 
duševní činnost a tiší bolest. 

Zázvor
Má svěží exotickou vůni, lehce na-
hořklou. Rostlina zvaná zázvor pravý je 
oblíbená po celém světě. V  Číně a  Indii 
se používá déle než 3 tisíce let! Využívá se 

hodně v kuchyni, ale velmi prospěšný je 
i při léčbě řady zdravotních obtíží. Obsa-
huje hodně vitamínů, například A, B1, B2, 
C a  E a  řadu minerálních látek. Působí 
protizánětlivě, posiluje imunitu, prohřívá 
celé tělo a má relaxační účinky. V případě 
masáží slouží hlavně k prohřátí a prokr-
vení pokožky, dále se pak využívá jeho 
schopnosti odbourávat tuky.

Pačule
Tahle tropická bylina z čeledi hluchav-
kovitých dorůstává výšky kolem 70 cm. 
Pochází z Asie a nyní se pěstuje hlavně 
v  Číně, Indonésii, Malajsii, na Filipí-
nách a ve Vietnamu. Ze sušených listů 
se získává cenný olej, který se přidává 
do kosmetických přípravků a  používá 
se i  při masážích. Má zklidňující účin-
ky, antidepresivní, afrodiziakální a také 
protizánětlivé. Zlepšuje i koncentraci.

Tamarind
Neboli indické datle rostou v  subtro-
pických oblastech. Tamarind je bohatý 
na vitamín C, AHA kyseliny a enzymy. 
Skvěle se tedy uplatní v kosmetice a při 
masážích, protože odstraňuje odum-
řelé buňky, nečistoty, redukuje tmavé 
skvrny a rozjasňuje pleť. Stimuluje bu-
něčnou obnovu a aktivizuje regeneraci 
pleti. 

Teplo čerstvých 
povzbuzujících 

bylinek postupně proniká 
do hloubky svalu, kde 

účinně uvolňuje napětí 
a přináší úlevu 

od bolesti.

Použití bylin 
při thajských 
masážích vede 
k znásobení efektu 
masáží.



TAWAN v pražské Italské ulici: 
450 metrů čtverečních klidu a pohody 

áš kousek Orientu 
v centru Prahy
Jedna z  poboček TAWANu 
se nachází v  budově neo-
klasicistního stylu v  Italské 

ulici na pražských Vinohradech, jen 
pár kroků od rušného náměstí Míru. 
Pokud jedete autem, máte možnost 
zaparkovat v podzemních garážích na 
místě vyhrazeném pro hosty TAWA-
Nu. Když sestoupíte po mramorovém 
schodišti k  recepci, otevře se před 
vámi svět sám pro sebe, 450 metrů 
čtverečních oázy klidu a  odpočinku. 
Originální dekorace, čisté prostředí, 
tlumená hudba a  exotické vůně vás 
naladí ještě před tím, než sestoupíte 
o úroveň níž, do samotného srdce TA-
WANu. Po příchodu se vás ujme jed-
na z  našich milých slečen recepčních 
a  po vstupním rozhovoru se můžete 
už jen těšit na blížící se zážitek.
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Představujeme pobočku

V

Jak moc je důležitá práce re-
cepčních, vyplynulo z rozhovoru 
s Lucií Mynaříkovou, jednou ze 
slečen, které se spolupodílejí na 
příjemné atmosféře salonu. Práci 
zde si sama před více než rokem 
cíleně vybrala a dělá ji ráda, což 
je znát na jejím vstřícném a záro-
veň profesionálním přístupu. 

„Na samém začátku je třeba 
zjistit co nejvíce relevantních 
informací o klientovi,“ říká Lucie. 
Zda nemá nějaká zdravotní 
omezení, co má a co nemá rád, 
co ho aktuálně po tělesné strán-
ce trápí. Informace pak předává 
terapeutce. Pokud je zde klient 
poprvé nebo jde prvně na ně-
který druh masáže, připraví jej 
Lucie na to, co ho čeká, a krátce 
popíše průběh masáže. „Někoho 
by třeba mohlo překvapit, že mu 
budou na záda aplikovány horké 
bylinkové měšce,“ dodává Lucie. 

Samozřejmostí je perfektní 
zázemí šaten, kde je možné 
se převléknout, šaty uložit do 
skříněk, před i po masáži se 

osprchovat, vysušit si fénem 
vlasy... Zkrátka není třeba se 
předem rozmýšlet, co si vzít 
s sebou a jak se obléci. Veškeré 
šaty se odkládají, k dispozici je 
hygienicky balené jednorázové 
prádlo, župan a žabky. 

Udělejte si na nás čas
Lucie doporučuje využít toho, 
že pobočka v Italské nabízí 
komfortní relaxační zónu zahr-
nující saunu a vířivku, kterou 
lze i samostatně pronajmout. 
Pokud to čas umožňuje, je dobré 
přijít o něco dřív a před samot-
nou masáží se předem trochu 
rozehřát. Rovněž po skončení 
masáže je lepší se ještě chvíli 
zdržet a co nejdéle si zážitek 
z ní udržet. K tomu slouží kli-
dová zóna v ústraní salonu, kde 
mohou klienti sledovat obrázky 
z Thajska a vypít si šálek čaje. 
„Některým klientům, kteří se 
chystají hned odběhnout, mu-
síme čaj doslova vnutit,“ směje 
se manažer centra Jiří Krejčí 

a upozorňuje na to, že dodržo-
vání pitného režimu po masáži 
je opravdu důležité. 

Original Thai
Ve vinohradském TAWANu 
pracuje asi deset terapeutek 
z Thajska. Klienty uvádějí 
o úroveň níže, než je recepce, 
kde se nacházejí čtyři terapeu-
tické místnosti nazvané podle 
velkých thajských měst. Lucie 
potvrzuje, že mnoho stálých 
klientů se vrací ke své oblíbené 
terapeutce, která jim vyhovuje 
svým přístupem a osobním 
„rukopisem“. „Každá dívka je 
jiná, má svůj zapamatovatelný 
dotek. Klienti to vnímají, a proto 
se k nim rádi vracejí,“ říká Lu-
cie. K nejoblíbenějšímu druhu 
masáže patří podle ní olejová 
masáž s bylinkami. Lucie ji 
sama vyzkoušela a může ji jen 
doporučit. „Jsem ráda, že mohu 
zprostředkovávat služby, o je-
jichž kvalitě jsem přesvědčená,“ 
uzavírá Lucie. 

K vašim službám…

Kontakt

TAWAN Italská
Praha 2, Italská 212/5
tel. +420 224 243 673
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Showroom Italská 5, Praha 2
tel.: 222 212 018

web: www.emmebi.cz
facebook: benelli service sro

Představujeme pobočku

Pobočka v pražské 
Italské ulici nabízí 
komfortní relaxační 

zónu se saunou 
a vířivkou.

ážené dámy a vážení pánové, 
společnost Benelli Service 
s.r.o. se již od roku 2002 spe-
cializuje na dodávku kom-
pletního vybavení interiérů 

bytů, hotelových pokojů, residencí, 
apartmánů a komerčních prostor. 

Benelli Service s.r.o. je na pomyslné 
špici pyramidy konsorcia italských 
společností, které zastupuje nejen 
v ČR a na Slovensku, ale v celé střed-
ní a  východní Evropě. Síla projektu 
Kontract, interiérového vybavení 
na klíč, je v  rychlosti, ceně a  kvalitě. 

V
Odpovídající servis můžeme našim 
klientům zajistit právě díky spolu-
práci společností, které jsou každá 
samostatně specialistou ve svém obo-
ru a dohromady dokáží uspokojit i  ty 
nejnáročnější požadavky klienta. Pří-
padné dotazy nebo nedostatky je při-
praven okamžitě řešit tým odborníků 
přítomný v každé zemi, kde se nachá-
zí zastoupení Kontractu. Pro ČR jsme 
Vám k dispozici v showroomu v Praze 
a Olomouci. 

Benelli Service s.r.o. v  rámci svých 
projektů navazuje spolupráci s archi-

tekty, projektanty, designéry, ale také 
s prodejci nábytku a dalšího bytového 
zařízení. V  rámci konceptu Kontract 
nabízíme kompletní služby od dů-
kladné studie konkrétního interiéru, 
přes cenovou kalkulaci a  vizualizaci 
až po dodání a  montáž vybraného 
zboží. Vše ve spolupráci s klientem, se 
kterým je konzultován každý krok rea-  
lizace interiéru. Specializovaný tým 
Benelli Service s.r.o. Vám poradí, jak 
příjemně zařídit nebo vylepšit jakou-
koliv část Vašeho interiéru: ložnici, 
obývací pokoj, dětský pokoj, kuchyň, 

předsíň, koupelnu, hotelové lobby, za-
sedací místnosti, kanceláře a jiné. Vše 
včetně veškerých doplňků, lůžkovin, 
závěsů, záclon, tapet, koberců, pod-
lah, oken, dveří atd. Cílem Kontractu 
je provést kompletní realizaci inte-
riéru tak, aby veškeré starosti mohl 
klient přenechat na nás. Veškeré sou-
části interiérového vybavení je možné 
po dohodě upravovat také atypicky 
v  souladu s  vnitřním rozmístěním 
a dispozicemi interiéru.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Emmebi - Relax for your life 
Češi milují italský design, a tak se v Praze otevřel obchod Emmebi, v jehož nabídce naleznete rozkládací i relaxační 
sedací soupravy i designové doplňky.

Buďte si jisti, že 
v Emmebi vždy 
dostanete ten 

nejkvalitnější produkt 
v atraktivním 

provedení.

Jiří Krejčí 
Executive manager
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TAWAN Golf Mladá Boleslav, Michalovice 72, Mladá Boleslav, tel.: +420 326 327 

TAWAN Rezidence Vyšehrad, Lumírova 1715/33, Praha 4, tel.: +420 234 724 240

TAWAN Hotel Štekl, Bezručova 141, Hluboká nad Vltavou, tel.: +420 387 967 491

TAWAN Barceló Brno Palace, 
Šilingrovo náměstí 265/2, Brno, tel.: +420 532 156 611

TAWAN Hotel President, nám. Curieových 100, 
Praha 1, tel.: +420 234 614 163, 

TAWAN Špindlerův Mlýn, Hotel Windsor, 
Okružní 13, Špindlerův Mlýn, 
tel.: +420 499 405 911

TAWAN Nikolina - Thai Spa house, 
Mlýnské nábřeží 1, Karlovy Vary, tel.: +420 353 540 254

TAWAN Italská, Italská 212/5, Praha 2, 
tel.: +420 224 243 673


