
Dopřejte 
si skvělý 
„rýžový 
spánek“ 
v TAWANu 

Malý průvodce pro začátečníky: 
Užijte si masáž od A až do Z
Těšíte se na masáž, ale máte trochu obavu z toho, že napoprvé ne-
budete v obraze? Máte si s sebou vzít župan? Kde se převléknout? 
Co když vás bude během masáže něco bolet? Protože nechceme, 
aby vám podobné nejasnosti narušily celkový dojem z procedury, 
připravili jsme pro vás malého průvodce masáží pro začátečníky 
a doufáme, že vám zodpoví většinu vašich otázek. 

(pokračuje na str. 8)
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éměř každý mívá během dne 
slabou chvilku, kdy na něj 
padne nepřekonatelná únava, 
má chuť se svalit do postele 

nebo pod nejbližší strom a  krátce vy-
dechnout. Běžně býváme nejaktivnější 
v dopoledních hodinách, mezi obědem 
a  třetí hodinou se dostavuje útlum 

srovnatelný s  večerní únavou. A  když 
se k běžné únavě ještě přidají rostoucí 
venkovní teploty, přestáváme se divit 
jižním národům, pro které je odpoči-
nek v odpoledních hodinách naprostou 
samozřejmostí.

Zavřeno z důvodu odpočinku
Krátký odpočinek po obědě zavedli 
údajně jako první Portugalci, od nichž 
tento zvyk převzali Španělé, kteří jej 

„vyvezli“ do Jižní Ameriky. Siestě se 
dokonce přizpůsobují provozní hodiny 
obchodů, restaurací i úřadů, takže nás 
mohou třeba v  nedaleké Itálii zvláště 
v  menších městech překvapit zavřené 
dveře všech restaurací v době, kdy jsme 
u nás zvyklí obědvat. 

Oběd, spánek nebo masáž
Siesta trvá obvykle tři až čtyři hodiny 
a  různé národy ji tráví různými způ-

soby. Někde si dopřávají dlouhý oběd, 
jinde se odchází na pláž nebo domů do 
postele. V některých asijských státech, 
jako je například Indie či Bangladéš, 
bývá popolední odpočinek spojen 
i  s  masáží, během níž je čas na lehký 
oběd. Podle toho se tento druh siesty 
nazývá bhat-ghum, čili rýžový spánek. 
V Číně se oddávají po obědě siestě zva-
né xiuxi či wushui, která se vztahuje 

Přirozený pohyb 
je návrat ke kořenům .. 12

(pokračuje na str. 3)

Co se dá v TAWANu stihnout 
o polední pauze? 

Máte na relaxaci jen chvilku? 
Nevadí. Maximum regenerace 
v krátkém čase nabízejí naše 
30minutové masáže nohou (Foot 
Reflexology), masáž obličeje 
(Face) či antistresová masáž 
zbavující napětí pomocí bylinek 
(Anti-Stress). Pokud si můžete do-
volit ještě 15 minut navíc, vyzkou-
šejte novou 45minutovou masáž 
zaměřenou na potíže spojené se 
sedavým způsobem zaměstnání 
(OFFICE Therapy). 

T
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Představujeme

???

každý rok, když začnou kvést 
šeříky, si říkám: A je to tady! 
Blíží se moje nejoblíbenější 
roční období, kdy konečně 
můžeme odložit šály a ruka-
vice hluboko na dno skříně. 
Teplé večery nás lákají na 
zahrádky restaurací a kavá-
ren a alespoň na pár měsíců 
v roce si můžeme vyzkoušet 
život jižních národů. 

Jako malá jsem ráda jezdila 
na letní tábory. Nevadily mi 
poněkud bojové podmínky,  
spaní ve stanech ani stále 
se opakující nepříliš nápa-
ditá jídla. Hlavní bylo, že 

jsem se každý rok setkala 
s kamarády, se kterými jsem 
prožívala třítýdenní dobro-
družství uprostřed českých 
hvozdů. Jak šel čas, čím dál 
častěji lesní trávu a mech 
střídal green golfových hřišť 
a dneska už si léto bez golfu 
nedokážu představit. 

Léto je pro mě neodmysli-
telně spojené také s cestová-
ním. V letních měsících vede 
jednoznačně Evropa – italské 
a rakouské hory a jezera, vůně 
francouzské Provence nebo 
drsné pobřeží Normandie. 
Ráda se vracím na stará zná-

má místa, kde už mám „své“ 
penziony a kavárny, oblíbené 
procházky a koupání. I když 
v poslední době čím dál častě-
ji přemýšlím o cestě do Maro-
ka, které je kolébkou pravého 
vzácného arganového oleje. 
Pokud se ale rozhodnu odložit 
svůj výlet do Maroka na zimní 
měsíce, určitě si nenechám 
ujít novinku našeho salonu 
– masáž arganovým olejem. 
A vám doporučuji totéž. Bude-
te odcházet s prázdninovým 
pocitem, odpočatí a klidní. 

Jiřina Forejtková, majitelka

Milé čtenářky a milí čtenáři, návštěvníci TAWANu, 

Odvěké tajemství krásy se skrývá 
v tekutém marockém zlatu 

řed pouhými deseti lety byl 
v  Evropě téměř neznámý, 
ačkoliv se první zmínky o ob-
chodu s ním datují od 12. sto-

letí před naším letopočtem a berberské 
ženy ho používají ke kosmetickým 
a  léčebným účelům již po dlouhá sta-
letí. Řeč je o arganovém oleji, kterému 
se pro jeho blahodárný až zázračný 
účinek na pleť i organismus jako celek 
přezdívá tekuté zlato. 

Za argánií pouze do Maroka
Vzácných olejů je na trhu celá řada, 
arganový olej je ovšem exkluzivní tím, 
že se získává a  i  dnes převážně ručně 
vyrábí pouze na malém území jihozá-
padního Maroka, které je domovem 
nenápadné argánie trnité, stromu, 
který od roku 1999 spadá pod ochranu 

ARGAN OIL Massage
Relaxační masáž od konečků prs-
tů na nohou až po kořínky vlasů, 
při níž se používá vzácný a blaho-
dárný arganový olej, uvolní a zre-
generuje celé tělo a zároveň dodá 
pokožce jedinečný čistě přírodní 
koktejl výživných látek. Thajská 
terapeutka se během masáže 
arganovým olejem systematicky 
věnuje každé části těla. Procedura 
začíná postupným promasíro-
váním dolních končetin, které je 
zakončeno příjemným protaže-
ním a uvolněním jednotlivých 
prstů, a pokračuje dále masáží 
zádových svalů. Na akupresurní 
body při tom vyvíjí mírnější tlak. 
Na závěr provádí tlakovou masáž 
temene hlavy a obličeje, a to už 
bez oleje. 

Tuto nejefektivnější formu rela-
xace a regenerace, která napomá-
há odstranění únavy a nahroma-
děného stresu, si můžete dopřát 
na pražských pobočkách v Italské 
ulici, v Rezidenci na Vyšehradě 
a v Hotelu President, v Nikolině 
v Karlových Varech a v brněn-
ském Barceló za výjimečnou cenu: 
60 minut = 1 490 Kč, 90 minut = 
1 790 Kč, 120 minut = 2 090 Kč.

P
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i na školní děti. Ty mají v Číně stejně jako na 
Tchaj-wanu právo na poobědových třicet 
minut klidu. V Japonsku bychom zase našli 
na pracovištích speciální místnosti vyhraze-
né pro spánek. 

Češi si svých „dvacet“ neuhájili
Také v  našich zemích bylo ještě před prů-
myslovou revolucí zvykem dát si odpoled-
ne „dvacet“, tedy dvacet minut nerušeného 
spánku. Rostoucí tlak na výkonnost v  in-
dustriální společnosti ovšem tento rozšíře-
ný zvyk neustál. Dnes má ale čím dál více 
z nás možnost organizovat si čas podle sebe 
a rozhodovat se, kterou část dne si vyhradit 
práci a kterou odpočinku. Chvilka odpoled-
ního odpočinku je lákavá představa, ale ne 
vždy jsou k  tomu podmínky a  dostatečný 
klid. 

I krátká siesta osvěží
V  TAWANu si můžete užít siestu podle 
svého. I  když zrovna nemáte času nazbyt, 
můžete i během půlhodinové pauzy na oběd 
načerpat sílu do dalších povinností, a  to 
v naprostém klidu a tichu. Uvolňující rege-
nerační masáž vás alespoň na chvíli přenese 
z prašného, rozpáleného města do orientál-
ní oázy klidu, kde si můžete narovnat svá 
ztuhlá záda a srovnat myšlenky.  

(pokračování z titulní strany)

Reference zákazníků

UNESCO. Návštěvníkům tohoto cípu 
Maroka se může naskytnout zvláštní 
pohled. Na plodech i  listech argánie si 
s  oblibou pochutnávají kozy, které za 
potravou šplhají až do korun stromů, 
kde dovedně balancují mezi větvemi. 

Tradiční ruční 
výroba přetrvává
Arganové plody tvarem podobné olivě 
se sklízejí v  červnu, červenci a  srpnu. 
Jádra se nejprve usuší na vzduchu, poté 
je ženy roztlučou a  oloupou. Získaná 
semena se poté praží na ohni a  v  ka-
menných mlýnech se drtí na kaši, do 
níž se přidává voda. Přefiltrováním se 
získává čistý přírodní olej, který se po-
dle času sklizně používá k  potravinář-
ským nebo kosmetickým účelům. Ber-
berské ženy tradičně vybíraly z kozího 
trusu nestrávené pecky plodů argánie, 
z nichž pak ručně vyráběly drahocenný 
olej. V současnosti se s postupující mo-
dernizací plody sbírají mnohdy přímo 
ze stromu a do výroby se do určité míry 
zapojuje i mechanizace.

Arganový olej zkrášluje i léčí
Díky vysokému obsahu vitamínu E 
a  mastných kyselin má arganový olej 
skvělé ochranné vlastnosti působící proti 
stárnutí pleti. Obsažená kyselina linolová 
působí blahodárně i  na problematickou 
pleť postiženou například atopickým 
ekzémem či lupénkou. Arganový olej 
posiluje také vlasy a zpevňuje nehty, a to 
i  formou vnitřního užívání potravinář-
ského oleje, který má kromě toho i celou 
řadu dalších léčebných účinků. 

Na jeden litr vzácného 
arganového oleje je 
potřeba úroda ze čtyř 
až pěti korun stromů, 
tedy až z 32 kg 
arganových jader. 
Vyrobit pouhý litr 
oleje formou tradičního 
ručního rozemílání 
jader mezi dvěma 
kameny trvá každé ženě 
téměř tři dny.

Okuste zvyk jižních národů 
a dopřejte si krátký odpočinek 

v půli dne.

Blahodárný účinek 
arganového oleje je 
znám již po staletí.

7. 3. 2015
Thajské masáže v TAWANu si užíváme již nejmé-
ně dva roky. Vyzkoušeli jsme všechny tři pražské 
provozovny a nejraději chodíme právě do Italské, 
která je skvěle řešena. Nejdůležitější je, že masáž 
je vždy skvělým zážitkem.

Jiří a Hana Honzovi

16. 5. 2015
Děkujeme za nádherný zážitek. Je to tu jako 
v jiném (lepším) světě. Odcházíme jako jiní lidé. 
Speciální dík úžasné Da a On. 

Lukáš a Kristýna 

16. 2. 2015
Ani neumím popsat, jak jsem se tady cítila báječně. 
Jako v ráji. Perfektní masáž, úžasná paní recepční, 

luxusní, nádherné prostory. Už se těším, až se 
objednám na další masáž. Nepopsatelná nádhera 
v duši.

Pavlína Vlčková

29. 5. 2015
Relaxuje se u vás perfektně. Hezké, čisté prostředí, 
prostě prima.

Hana

30. 4. 2015
Z čokoládové aroma masáže si odnáším nejen 
krásný relaxační zážitek, ale i hebkou, čokoládo-
vou, provoněnou kůži. Doporučuji a určitě zde 
nejsem naposledy. 

Klára L. 



Bangkok: omamný 
koktejl pro všechny 
smysly

angkok je plný protikladů. 
Nablýskaný moderní svět 
obklopuje historické cent-
rum města a vytváří omam-

ný koktejl. Kosmopolitní thajská 
metropole, která patří mezi hlavní 
města zábavy, se málokdy ukládá 
ke spánku, nenabízí ale jen zábavu. 
Vypravit se můžete i  za poznáním 
– je tu více než pět stovek chrámů 
a svatyní, dvě stě mešit, stovka kos-
telů. Navíc je město protkáno pa-
vučinou řek a  kanálů, které vtiskly 
Bangkoku přezdívku „Benátky jiho-
východní Asie“. 

V  Bangkoku žije přes 8 milionů 
lidí, v  celé metropolitní oblasti pak 
dohromady více než 14 milionů. Pů-
vodně přitom byl jen malou obchod-
ní stanicí v  deltě řeky Chao Praya 
ve středním Thajsku. Nejrychleji 
se metropole, kterou Thajci zna-
jí jako Krung Thep Maha Nakhon 
(zkráceně Krung Thep), rozvíjela 

v  80. a  90. letech minulého století, 
kdy bylo Thajsko součástí asijského 
ekonomického boomu. Právě kvůli 
překotnému rozvoji se Bangkok do-
dnes úplně nesrovnal s  obrovským 
nárůstem dopravy. Dopravní zácpy 
jsou tu ochromující. 

Mnoho cestovatelů zná minimál-
ně zdejší letiště, neboť Bangkok 
je velikým vzdušným přístavem, 
z  nějž vedou linky do dalších asij-
ských i oceánských destinací. Právě 
moderní letiště Suvarnabhumi je 
nejčastější vstupní bránou do Thaj-
ska. Bylo otevřeno před devíti lety 
a  ročně odbaví téměř 50 milionů 
cestujících. V  příštím roce má být 
jeho kapacita navýšena ještě o  dal-
ších deset milionů pasažérů. 

Co nesmíte vynechat
V  Suvarnabhumi bangkocké dob-
rodružství začíná. Město přitom 
připomíná švédský stůl se zážitky 
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Tuk-tuky
Motorizova-
né tříkolky 
slouží jako 
taxíky. 
A proč „tuk-
-tuk“? Kvůli 
zvuku 
motoru.

Smaragdový Buddha ve Wat Phra 
Kaew, chrámový komplex Wat Pho, 
dále Wat Arun a  palác Vinmanmek 
z  týkového dřeva. A  jako třešničku 
na dortu si naservírujte večerní ro-
mantickou plavbu lodí po řece Chao 
Praya – z  paluby se před vámi od-
kryje scenérie nasvícených paláců 
a chrámů. 

Wat Phra Kaew je pestrobarev-
ný a  výrazný chrám, ale pozornost 
návštěvníků poutá hlavně drobná 
soška Buddhy z  nefritu umístěná 
v  hlavním sále – Smaragdový Bud- 
dha. Je to jedna z  nejuctívanějších 
soch Buddhy v celém Thajsku a má 
pořádně barvitou historii. Objevena 
byla v severním Thajsku v 15. stole-
tí, pak téměř upadla do zapomnění 
pod vrstvou sádry, aby v  různých 
potyčkách několikrát změnila maji-
tele. Až na sklonku 18. století spoči-
nula na současném místě. 

Chrámový komplex Wat Pho si 
zamilujete podobně jako Smarag-
dového Buddhu. Wat Pho vznikl 
někdy v  16. století a  je to vůbec nej-
větší chrám v  zemi. Také tady najde-
te Buddhu, tentokrát ležícího a  také 
o  poznání většího – na délku má  
46 metrů, vysoký je 15 metrů. Na sochy 
Buddhy narazíte i v dalších svatyních – 
nepočítejte je, nedopočítáte se… 

Palác Vinmanmek ze zlatého týku 
leží v  parku paláce Dusit. Kdysi ho 
král a  jeho rodina využívali jako 
svůj domov – je tu 81 elegantních 
a impozantních místností v pastelo-
vých barvách. Procházka komnata-
mi týkového paláce je ohromujícím 
zážitkem. 

Cestopis

– je tu permanentně prostřeno a  je 
jen na vás, jakou lahůdku sezobne-
te. Můžete se vydat za poznáním 
do královských paláců a  chrámů, 
okusit „na vlastní jazyk“ pochoutky 
zdejší kuchyně nebo se vypravit za 
nakupováním či zdejším divokým 
nočním životem. 

Ať už je ale váš plán jakýkoli, 
neměli byste v  itineráři vynechat 
nejdůležitější památky – jsou to 

B
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Vydejte se na řeku
Další chrám Wat Arun si můžete prohlédnout 
z  řeky Chao Praya (v  překladu Řeka králů). 
Na loď naskočte v  přístavišti Tha Sathon 
a  plujte proti proudu okolo čínské čtvrti, 
zdobných paláců tvořících posvátná místa až 
k  Nonthaburi. Řeka je rušná, malé loďky se 
míhají mezi obrovitými nákladními loděmi, 
také na pobřeží to naplno žije. Zvláště večer 
má vodní hladina řeky nezaměnitelné kouzlo. 

Možná jste nasytili duši, ale nezapomeňte 
také nakrmit žaludek. V Bangkoku si můžete 
užít hodně zajímavých kulinářských zážitků 
– nebojte se jíst na ulici a dejte si třeba osvě-
žující misku rýžových nudlí s kari omáčkou. 

A  pak zamiřte na nákupy. Nejrušnějším 
obchodním centrem v  Bangkoku je Mah 
Boon Krong, zkráceně MBK. Tady nakoupíte 

opravdu všechno, je tu spousta cetek, ale tře-
ba i levná móda a mobilní telefony. Budete-li 
se řídit místními teenagery, kteří tu tráví víc 
času než ve škole, nebude návštěva MBK úpl-
ná, pokud si nekoupíte nějaký módní výstře-
lek a nenavštívíte některou z místních variací 
na fastfoodové řetězce. 

Než odjedete domů, měli byste se vypravit 
i  na návštěvu některého z  plovoucích trhů. 
Tím nejproslulejším je Damnoen Saduak asi 
80 kilometrů od města. Dorazit sem můžete 
na člunu nebo po souši autobusem. Skvěle 
se tu najíte, obzvlášť si pochutnáte na ovoci 
nebo mořských plodech. Vše je čerstvé a uva-
řené přímo před vámi. 

Bangkok je možná chaotický, ale dokonale 
zaměstná všechny vaše smysly. Je to město, 
které si užijete v každém detailu. 

„Největším kouzlem Thajska, 
a samozřejmě také Bangkoku, je 
přívětivost a přátelskost. Thajci se 
ke všem chovají jako k váženým 
hostům. A není to přetvářka, jsou 
prostě šťastní. Až budete v Bangko-
ku, kupte si od některého usměva-
vého prodejce jídlo přímo na ulici. 
Místní mají své oblíbené stánky 
a jezdí k nim rádi, ať jsou chudí, 
nebo bohatí. Lidé v Bangkoku jsou 
zbožní, ale také požitkářští. Připojte 
se k nim.“ 

Tip od 
terapeutky Parn

Cestopis

Od založení na konci 18. století 
byl Bangkok ostrovním městem 
a tři čtvrtiny lidí žily v plovoucích 
domech. Byť kanály ustupují, řeka 
pomáhá dopravními zácpami 
sužovanému městu dodnes.

S Outvií do Bangkoku 
(a nejen tam)
Nejenže nejznámější cestovní kance-
lář Čedok nabízí již dnes komplexní 
služby pro cestování, ale přichází stále 
s novými. Pro ty, kteří si chtějí Bangkok 
vychutnat dle svého, spouští novou 
službu Outvia.cz.

Letíte, kdy chcete a za kolik chcete. Vy-
bírat můžete z nepřeberné nabídky hotelů 
a hostelů dle svého gusta. Stejně tak pro-
gram na místě je čistě na vás. Jednoduše si 
své cestovní plány spřádáte od začátku do 
konce sami! 

Outvia od Čedoku spojuje výhody 
zázemí velké cestovní kanceláře s jedno-
duchostí online rezervačního systému. 
Jak na to? Vyberte si svou destinaci, vy-
hledejte nejvhodnější let a k němu rovnou 
ubytování dle svých představ. Máte také 
možnost objednat si zapůjčení automo-
bilu v místě příletu, zatímco váš vlastní 
automobil může být bezpečně zaparkován 
na pražském letišti. V neposlední řadě pak 
přikoupíte cestovní pojištění a vyberete si 
úroveň cestovní asistenční služby Outvia 
poskytované cestovní kanceláří Čedok 
pro případ nenadálých situací, které vás 
mohou na cestě potkat. Postupně budou 
přidávány další doplňkové služby, jež 
mohou při cestování přijít vhod. A to vše 
v češtině a na jednom místě!

V nabídce portálu Outvia.cz naleznete 
všechny světové destinace, kam jen lze 
doletět. Čedok vám pak zaručí, že se vždy 
bezpečně dostanete zpátky domů.

Bangkok je moderní 
i starobylý. Mezi 

zářivými mrakodrapy 
tak narazíte na klidné 

a vznešené chrámy.
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Rozhovor

Kiki a Maki vyzkoušely v přípravě 
i bojové umění
Formu jezdí beachvolejbalové jedničky Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou už několik let 
ladit do jihoafrického Kapského Města.

opulární Kiki a  Maki se tam 
vypravily i  letos, kdy je čeká 
kromě světového šampioná-
tu v  Nizozemsku také tuhý 

boj o  body do olympijské kvalifikace. 
Hry v  Riu de Janeiru se odehrají už 
příští rok a české duo na nich rozhod-
ně nechce chybět. Náročný program 
by měl plážovým volejbalistkám po-
moci zvládnout i  netradiční prvek, 
který letos přidaly do své přípravy – 
bojové umění čchi-kung.

Letos jste do své přípravy zařadily 
jako novinku bojové umění. Mů-
žete to přiblížit? 
Kristýna: Přes zimu jsme se věnovaly 
čchi-kungu. Je to bojové umění, v je-
hož rámci se hodně pracuje s vnitřní-
mi energiemi, stejně jako s  dechem 
a  vnímáním vlastního těla. Díky 
jednoduchým fyzickým a  mentálním 
cvikům a našemu mistrovi Alexu Zu-
barjevovi jsme alespoň částečně po-
rozuměly celé filozofii tohoto umění. 
Markéta: A  také jsme porozuměly 
svým tělům a  naučily se s  nimi pra-
covat, což je u  každého vrcholového 
sportovce velice důležité. Bylo to uži-
tečné i po zdravotní stránce. 

Dokážete tělu naslouchat, i když 
si říká o relaxaci? 
Markéta: Určitě. Tělo je koneckonců 
naším pracovním nástrojem, takže se 
o něj musíme náležitě starat. Regene-

race je absolutně nedílnou součástí 
vrcholového sportu. Dokážeme svá 
těla rozmazlovat. 

Jakým způsobem nejčastěji 
relaxujete? 
Kristýna: Duše si nejlépe odpočine 
u  dobré knížky či procházkou v  pří-
rodě, při níž si člověk krásně vyčistí 
hlavu. Co se týká těla, nově spolupra-
cujeme s  fyzioterapeutkou, kromě 
toho odpočíváme v sauně, ve vířivce, 
podstupujeme masáže a podobně. 

Na masáž si často zajdete i do ně-
které z poboček TAWANu. Kterou 
máte nejraději? 
Obě: Asi nejlépe se cítíme v pobočce 
na Vyšehradě. Je tam velice útulné 
a  takřka domácí prostředí, což nám 
sedí. 

Jakou masáž si v TAWANu rády 
dopřejete? 
Kristýna: Máme moc rády klasickou 
thajskou masáž, protože jde o  kom-
binaci uvolnění a  zároveň protažení 
našich sportem namáhaných svalů. 
Markéta: V případě, že jsme opravdu 

hodně utahané a  chceme si hlavně 
odpočinout, volíme aroma masáž se 
silnými uklidňujícími a  regenerační-
mi účinky. 

Letos začíná kvalifikace na olym-
pijské hry v brazilském Riu. Jaké 
jsou vaše plány pro tuto sezónu? 
Markéta: Hodláme se soustředit na 
grandslamové turnaje světové série. 
Chceme na nich sbírat body právě do 
olympijského žebříčku. Každý bod 
bude důležitý. Těšíme se také na svě-
tový šampionát v  Nizozemsku a  na 
několik nových destinací, kde se v le-
tošní sezóně bude hrát světová beach-  
volejbalová tour – zavítá například do 
Japonska či na Floridu. 

Kromě nových destinací občas 
hrajete beachvolejbal i na nezvyk-
lých místech, třeba na nádraží 
nebo plovoucích pontonech. Jak 
se vám to zamlouvá? 
Kristýna: V  takovém prostředí může 
hru ovlivnit celá řada faktorů. Třeba 
když jsme hrály v nádražní hale, bylo 
tam umělé osvětlení, spousta hluku 
a  kouře. Rozhodně to nejsou ideální 
podmínky pro sportování. Na druhou 
stranu vnímáme, že netradiční a  za-
jímavá místa oživují image našeho 
sportu, přitáhnou spoustu diváků, 
a o to samozřejmě také jde. 

„Bojové umění 
čchi-kung 
hodně využívá 
vnitřní energie, 
dechu a vnímání 
vlastního těla. 
Naučily jsme se 
díky němu 
pracovat se 
svým tělem.“

Oblíbené masáže Kiki a Maki

Classic Thai – tradiční thajská 
masáž založená na mnohaletých 
zkušenostech thajských masérek 
a jejich znalostech energetických 
drah v těle, jejichž zablokování 
přináší v běžném životě nepříjemné 
zdravotní komplikace. Masáž zba-
ví tělo napětí a zajistí harmonický 
soulad všech jeho částí. Pravidelné 
masáže napomáhají pohyblivosti 
kloubů, posilují činnost vnitřních 
orgánů, zlepšují krevní oběh a posi-
lují nervový systém. 

Aroma Oil – relaxační forma 
thajské masáže se speciálními 
aromatickými oleji, které mají 
blahodárné účinky na pokožku. 
Jedná se o nejefektivnější formu re-
laxace a regenerace, napomáhající 
odstranění únavy, nahromaděného 
stresu a napětí organismu.

Letos začíná kvalifikace na 
olympijské hry v Riu. Každý 

bod z grandslamových 
turnajů světové série v ní 

bude důležitý.

P
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kůži ženy
Důvodem, proč s  celulitidou 
bojují mnohem častěji ženy 
než muži, je rozdílná struktu-

ra podkoží a síla kůže. Ženy mají tenčí 
kůži, a proto jsou u nich mnohem vidi-
telnější změny podkoží, kam se u nich 
tuk ukládá především. Navíc má jejich 
podkoží méně pevnou strukturu. Pod-
kožní vazivo postupně bytní a  stahuje 
se, a vtahuje tak kožní povrch směrem 
dolů, zatímco zvětšené tukové buňky 
tlačí směrem vzhůru. Tak vznikají ne-
žádoucí hrbolky připomínající struktu-
rou slupku pomeranče.

Zdraví je krásné
Příčinou ochabování kožní vazivo-
vé tkáně je přitom nejen stárnutí, 
ale i  nevyvážená strava, nedostatek 
pohybu a  tekutin. Velké riziko před-
stavují i  hormonální změny, zhoršený 
metabolismus tuků v  důsledku nedo-
statečné činnosti jater, špatná životo-
správa, kouření, nadměrná konzumace 
alkoholu a  kávy i  stres. Dalším fakto-
rem může být porucha lymfatického 
systému, který má za úkol přenášet 
v těle vstřebané živiny a odvádět z tká-

Krása

Nastavte slunci hladkou a zdravou kůži

Pitný režim
Rozložte si 
potřebný 
příjem 
tekutin do 
průběhu 
celého dne. 

V salonu TAWAN v Italské ulici na Praze 2 můžete nově podstoupit velmi příjem-
nou a přitom účinnou lymfodrenáž LYMPHA, která nejen vyhladí kůži dam, ale 
s mnohými problémy pomůže i pánské části populace. Přístrojová lymfodrenáž 
LYMPHA pomáhá odstranit celulitidu, otoky, syndrom těžkých nohou, napomáhá 
k zeštíhlení postavy, regeneraci pokožky a detoxikaci těla. Během lymfodrenáže  
dochází ke stlačování končetin, které vyvolává tlakové vlny obnovující jak 
lymfatický, tak žilní systém. Lymfodrenáž je prováděna pomocí nejnovějšího 
přístroje na trhu Lymphastim 12 Topline od firmy BTL. 

Lymfodrenáž LYMPHA je nyní ještě výhodnější s využitím permanentky na 
10 třicetiminutových zákroků za 2 900 Kč nebo na 10 šedesátiminutových 
zákroků za 4 900 Kč.

Využijte účinné spojení 45 minut lymfodrenáže se zeštíhlující olejovou ma-
sáží v délce 75 minut v balíčku Bodyform 120 za skvělých 1 990 Kč. 

LYMPHA
přístrojová lymfodrenáž v salonech TAWAN

Pomerančová kůže trápí většinu žen a nevyhýbá se ani těm mladým a štíhlým. Na celulitidu 
neexistuje jeden zaručený návod ani dieta, v boji s ní je třeba dodržovat celý soubor opatření, jehož 
součástí je nejen zdravý jídelníček a pitný režim, ale i pohyb a doplňkové aktivity jako saunování 
a lymfatické drenáže. 

Pro úspěšný boj 
s celulitidou je 

nezbytné budování 
návyků zdravé 
životosprávy.

ní odpadové látky zpět do krevního 
systému. 

Jak na celulitidu? Jezte 
s rozumem a hýbejte se
• Jezte pravidelně po menších porcích, 
aby měl organismus možnost rozumně 
hospodařit s  přijatou energií a  neměl 
tendence zásobovat se „na horší časy“. 
• Pravidelný pohyb vás nejen zbaví 
přebytečného tuku, ale pomůže roz-
proudit i krevní a lymfatický oběh a zba-
vit se tak škodlivých látek, které k celuli-
tidě přispívají. 
• Pro správnou funkci lymfatického 
systému je třeba přijmout denně mini-
málně dva litry tekutiny, ideálně kvalitní 
čisté vody. 

V
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Připravte se…
• Abyste měli možnost vychutnat si masáž v klidu, v termínu, 
 který je pro vás optimální, raději si ji zarezervujte 3 až 4 dny 
 předem.

• Dorazte na místo s lehkým, zhruba 10minutovým předstihem. 
 Budete tak mít čas na osprchování a krátkou relaxaci před 
 procedurou.

• Nelamte si hlavu s tím, co si vzít s sebou. Nepotřebujete vůbec 
 nic. Vše naleznete ve skříňkách – župany, jednorázové 
 pantofle a spodní prádlo, ručníky, hřebeny, fén, odličovací 
 mléko a odličovací tampony… 

• Masáž raději absolvujte s přibližně hodinovým odstupem 
 od hlavního jídla, abyste se mohli naplno uvolnit a poddat 
 příjemným dotekům terapeutky.

• Nepodceňujte zdravotní potíže a neváhejte se s nimi svěřit 
 diskrétní slečně recepční. Informujte nás i v případě těhoten-
 ství, abychom mohli masáž přizpůsobit vašemu stavu 
 a rozptýlili eventuální obavy, které by vám mohly chvíle 
 odpočinku pokazit.

• Čím více informací týkajících se vašich přání a preferencí 
 se dozvíme na recepci, tím více vám může terapeutka během 
 masáže vyjít vstříc. Každý má rád něco jiného, a to je v pořád-
 ku. 

• Nezdráhejte se na recepci zeptat na cokoliv, s čím si nevíte 
 rady. Rádi vám zodpovíme všechny dotazy, na které známe 
 odpověď. 

• Když ztišíte vyzvánění a telefon si „zapomenete“ v šatně, 
 dopřejete si nikým nerušené chvíle. 

• Odložte si v šatně hodinky a šperky, před masáží obličeje 
 doporučujeme vyjmout i kontaktní čočky. Masáž se zavřený-
 ma očima je tak jako tak nejpříjemnější. 

Jde se na věc… 
• Než přijde terapeutka do masážní místnosti, položte se na 
 lehátko a přikryjte ručníkem, který je vždy k dispozici. 

• Před olejovou masáží nebo před procedurami, jejichž součástí 
 je peeling či zábal, doporučujeme svléknout vše včetně spod-
 ního prádla a případně využít jednorázové spodní prádlo, 
 které je pro vás připraveno v šatně i v každé masážní míst-
 nosti. 

• Rovněž čokoládové, medové a podobné velmi uvolňující 
 a smyslné masáže doporučujeme absolvovat bez spodního 
 prádla. Lehátko bude přikryté fólií kvůli následujícímu zábalu. 
 Bez obav se na něj položte a uvolněte se.

• Nedivte se, když budete mít pocit, že z klasické thajské ma-
 sáže odcházíte o kousek delší. Je totiž zaměřená na osvěžující 
 protažení celého těla. Abyste se cítili příjemně, zapůjčíme vám 
 volný bavlněný relaxační oděv. 

• I před omlazující a hluboce uvolňující masáží obličeje nebo 
 hlavy doporučujeme svléknout se do spodního prádla. Tera-
 peutka vás přikryje dekou a během působení obličejové 
 masky vám promasíruje horní i spodní končetiny.

• Pro pocit pohodlí vám před masáží chodidel terapeutky omyjí 
 nožky přímo na určeném místě, případně můžete k tomuto 
 účelu využít sprchy v šatnách.

• Pokud by vám bylo během masáže cokoliv nepříjemné, 
 nebojte se to masérce ihned sdělit, a pokud problém přetrvává, 
 raději masáž přerušte. Uděláme maximum pro to, abyste od 
 nás odcházeli spokojení a odpočatí. 

Malý průvodce pro 
začátečníky: Užijte si masáž 
od A až do Z

Reflexní 
masáž nohou 
rozproudí 
životní energii

Thajské masáže 

Podle orientálních medicínských směrů naše 
chodidla zobrazují zdravotní stav celého těla, aniž 
by bylo třeba zkoumat jednotlivé orgány, a stejně 
tak dobře lze prostřednictvím masáže chodidel 
na jednotlivé části těla pozitivně působit. Kdy 
přesně lidé dospěli k tomuto poznatku, není jisté, 
ale z nástěnné malby v hrobce staroegyptského 
lékaře Ankhmahara, která se datuje do roku 
2300 př. n. l., víme, že již tehdy se prováděly 
masáže reflexních zón na rukách a nohách.  

Mapy reflexních 
zón popisují 

propojení 
s konkrétními 
orgány v těle.

o jsou reflexní zóny? 
V  našem těle jsou někte-
ré malé oblasti kůže nebo 
sliznice ve spojení s  celým 

tělem. Říkáme jim reflexní zóny, 
a  to proto, že reagují velmi citlivě 
na sebemenší změny na orgánech, 
se kterými jsou ve spojení. Chodidla 
nejsou jedinou reflexní zónou v  na-
šem těle, patří mezi ně i ruce, oči, uši, 
klíční kost nebo předloktí, ale právě 
chodidla poskytují největší míru 
těchto reflexních propojení. Proto 
slouží jako skvělý diagnostický ná-
stroj a zároveň lze masáží těchto zón 
obnovovat životní tok energie v  na-
šem těle.  

Tělo jako propojený celek
Tradiční orientální lékaři si předsta-
vovali, že životní energie proudí v těle 
v jakýchsi kanálcích. Dnes je označu-
jeme jako akupunkturní dráhy neboli 
meridiány, protože podélný průběh 
těchto drah lidským tělem připomí-
ná průběh meridiánů (poledníků) 

na glóbu. Meridiány jsou mezi sebou 
propojeny a vzájemně se ovlivňují. To 
vyplývá z  toho, že východní medicí-
na pojímá tělo jako nedílný celek. Ve 
zdravém těle je tok energie ve všech 
meridiánech plynulý a  vyrovnaný, 
pokud je ale tělo oslabeno nemocí 
nebo stresem, přestává energie prou-
dit hladce a rovnoměrně. 

Návrat životní energie
Na každém meridiánu leží důležité 
body, působením na ně terapeutka 
ovlivňuje nejen jeho bezprostřední 
okolí, ale celou jeho dráhu. Efekt 
masáže šíje bude při bolestech hla-
vy pouze částečný a  krátkodobý, 
protože nebere v  potaz celý systém 
vzájemně propojených drah, za-
tímco působením na určitý bod na 
noze můžeme léčit tentýž problém 
mnohem efektivněji. Tlakem na re-
flexní body na meridiánech se totiž 
zároveň vyrovnávají výkyvy v oběhu 
životní energie a  upevňuje se tím 
celkové zdraví. 

C
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Thajské masáže 

Reflexní masáž chodidel

Reflexní masáž chodidel se provádí také pomocí dřevěného kolíčku 
z thajského dřeva. Tlak působí na zakončení drah jednotlivých orgánů, 
a tím pozitivně ovlivňuje samotné orgány, oživuje a znovu navrací celkovou 
životní energii v těle, snižuje stres a přináší hlubokou relaxaci. Je také 
velmi důležitá pro správné držení těla při chůzi, čímž se předchází bolestem 
v oblasti páteře a zad. Jedinou kontraindikací této procedury je těhotenství. 
Po porodu je ovšem reflexní masáž jedním ze způsobů, jak se opět dostat 
rychle do formy. 

Příběh slečny Parn: Ze zdravotní sestřičky 
v Thajsku terapeutkou v Brně

arn se narodila do velké rodiny v thajské pro-
vincii Amnat Charoen, jejíž stejnojmenné 
hlavní město je podle ní podobně velké jako 
Brno. Lásku k  masážím podědila po své ma-

mince, která se jimi také zabývá a ve volném čase ma-
síruje své blízké. 

Než se Parn začala věnovat masážím, pracovala 
v thajské nemocnici jako zdravotní sestřička. Po něko-
lika letech odjela do Bangkoku, kde vystudovala jednu 
ze škol specializujících se právě na masáže. V Bangko-
ku pak dva roky žila a  pracovala v  masážním saloně. 
Nakonec se ale rozhodla pro práci v zahraničí a vybrala 
si Českou republiku, protože zde již měla kamarádky, 
které sem rovněž přijely za prací.

V naší republice, kde žije a pracuje již šestým rokem, 
ji nejvíce překvapila zima a sníh, který z Thajska nezna-
la. Z českých a moravských měst si oblíbila především 
Karlovy Vary, Prahu, ale i  „domovské“ Brno, hlavně 
jeho centrum, pevnost a hrad Špilberk a kostel sv. Pet-
ra a Pavla na Petrově, který se nachází nedaleko tamní 
pobočky TAWANu. 

Parn doporučuje

Thajská terapeutka 
Parn z brněnské pobočky 
TAWAN doporučuje Foot 
Reflexology zákazníkům, 
kteří si opravdu potřebují 
odpočinout a uvolnit se. 
Správné vyvíjení tlaku 
na body na chodidlech 
pozitivně působí na naše 
vnitřní orgány a celé tělo. 
Parn však upozorňuje na 
to, že rozpoznání těchto 
bodů a správná práce 
s nimi vyžaduje dlouhou 
teoretickou přípravu 
i praxi, jež jí rozhodně 
nechybí. 

Foot Reflexology 
dokáže přinést uvolnění 

a obnovit vaši energii 
během pouhých 

30 minut.

P
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Stalo se...

Virtuální TAWAN do vašeho telefonu
Abyste nás měli stále po ruce, stáhněte si do svých chytrých telefonů mobilní aplikaci TAWAN, 
pomocí které si můžete zjistit kontakty na nás, seznámit se s nabídkou a ceníkem služeb, 
zarezervovat si termín procedury online, nakoupit dárkové poukazy pro své blízké, zúčastnit 
se našich soutěží a informovat se o nejžhavějších novinkách. 

Stáhněte si 
aplikaci 
zdarma

Verze
pro iOS

Verze
pro 
Android

aregistrujete-li se do konce 
tohoto roku prostřednic-
tvím aplikace do TAWAN 
KLUBU, odměníme vás pří-  

spěvkem 400 Kč na masáž v  jed-
nom z  našich salonů.  Stačí jen vy-
plnit v aplikaci registrační dotazník.  
S aplikací se navíc můžete zúčastnit 
každý měsíc nové soutěže. Zodpoví-
te-li správně kvízovou otázku, bude-
te zařazeni do slosování o  zajímavé 
ceny. 

Z

Jsme tu pro vás již 9 let

odařený večírek v  pražské 
Italské ulici odstartovala 
módní přehlídka návrhář-
ky Heleny Fejkové, která 

na tříčlenném týmu ladných baletek 
neformálně předvedla modely z  čes-
kých materiálů určené těm, kdo kromě 
originality a kvality u oblečení oceňují 
i praktičnost. 

Při sledování skvělých modelů hosté, 
mezi něž patřili i  sponzoři TAWANu 
Petr Koukal a Víťa Gebas, popíjeli spe-
ciální alkoholické i nealkoholické drin-
ky ušité na míru TAWANu, které jim 
v průběhu večera neúnavně servíroval 
barman a  ambasador značky HAVA-
NA Petr Slovák. Hosté se občerstvo-
vali také Proseccem, minichlebíčky 
a  proslulými taštičkami nejrůznějších 
druhů od Petra Jachnina. A protože se 
jednalo především o  oslavu thajských 
masáží, věnovaly se hostům šikovné 
ruce terapeutek DA, LAK, NIT a ON. 

Po červeném koberci nataženém 
před vchodem salonu odcházeli po-
slední spokojení hosté až kolem tře-
tí ráno a  bylo jasné, že organizátoři 
budou mít co dělat, aby příští rok při 
oslavě kulatin vysoko nastavenou laťku 
překonali.  

P

K narozeninové oslavě patří dobré jídlo a pití, nekonečná zábava a spousta zajímavých hostů. 
A protože na devátých narozeninách TAWANu bylo rozhodně co oslavovat, nebyla o nic z toho nouze.   
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Thajská kuchyně

ůl v thajské kuchyni 
nenajdete
V pokrmech dominuje slad-
ká, kyselá a  pikantní chuť. 

Sůl Thajci nepoužívají, nahrazují 
ji omáčkou ze sušených ryb. Mezi 
hlavní ingredience patří především 
čerstvá zelenina, bylinky a  koření. 
Pokud je na talíři maso, bývá jeho 
poměr se zeleninou vyrovnaný. Na 
tržištích a v restauracích se setkáme 
s pro nás zcela neznámými druhy ze-
leniny, ovoce a  bylinek, ale i  s  velmi 
neobvyklými ingrediencemi, jako 
jsou mravenci, kobylky, žáby nebo 
hadi. 

Wasabi, chilli nebo citronovou trávu 
známe a občas i používáme, v thajské 
kuchyni se ale seznámíme s mnohými 
druhy bylinek, zeleniny nebo ovoce, 

které jsou pro nás naprosto nezná-
mé. Jsou to třeba kafrové listy vrás-
čité limety, které tvoří základ polévek 
a  kari past, kořen galangal vzdáleně 
příbuzný se zázvorem, různé druhy 
fazolí, z  nichž některé připomínají 
liány, škrob tapioka získaný z kořene 
manioku, který se používá například 
při výrobě dezertů, nebo pandánový 
list používaný k  aromatizování rýže, 
pudinků či dezertů. K často používa-
nému koření a bylinkám patří napří-
klad koriandr a římský kmín, thajská 
bazalka připomínající chutí anýz 
nebo thajská máta s  listy o  velikosti 
lípy. 

Společné ochutnávání
Rozdíly pociťuje Evropan nejen 
v  nezvyklých chutích, odlišný je 

Stáhněte si 
aplikaci 
zdarma

Verze
pro iOS

Verze
pro 
Android

Výrazné chutě, pro Evropany neobvyklé kombinace a zvláštní ingredience. Kdo ochutnal, 
dá za pravdu turistickým průvodcům, které thajskou kuchyni označují za jednu z nejvyhledávanějších 
na světě. V průběhu dějin byla thajská kuchyně formována mnoha různými vlivy. Mísí se v ní působení 
Indie a Číny, od 17. století pak Portugalska, Holandska a Japonska. V lidnatém a geograficky 
rozmanitém Thajsku lze těžko hovořit o jednotném rázu kuchyně. 

Ingredience:
12 ks tygřích krevet velikosti 16/20 nebo 13-15 ks velikosti 6/8 
(dle vaší chuti)
1 ks zelené papáji nastrouhané na jemné nudličky
100 g plochých fazolí nakrájených zešikma na jemné proužky
100 g mrkve nastrouhané na jemné nudličky
100 g cherry rajčátek přepůlených
hrst nesolených arašídů (můžete lehce nasucho opražit)
3 ks zeleného chilli „bird“ 
1-2 ks zelené jalapeňos papričky nakrájené najemno
1 ks šalotky nakrájené na jemné půlměsíčky

Na omáčku „Nam Pla“:
30 g cukrového sirupu 
60 g rybí omáčky
120 g limetové šťávy  

Postup:
Přiveďte k varu vodu a 1-2 minuty v ní blanšírujte krevety. Poté si 
najemno nakrájejte ingredience a vše smíchejte jako salát spolu 
s chilli, prozatím bez dresinku. Veškerou zeleninu pomačkejte 
hmoždířem nebo palicí, okořeňte dle chuti zbytkem chilli a omáč-
kou „Nam Pla“. Salát můžete také okyselit limetou či osladit 
hnědým cukrem. Servírujte na listu salátu zasypané praženými 
arašídy. 

Vyzkoušejte... 
Papájový salát Som Tum s krevetami 

Doporučujeme…

Cestou z thajské masáže v salonu TAWAN v Italské ulici v Praze 2 se za-
stavte v nedaleké útulné restauraci Café Buddha restauratéra Štěpána Ná-
vrata, která nabízí výtečné spojení tradičních kuchyní Japonska, Thajska, 
Malajsie a Indonésie v podání thajských a indonéských kuchařů s bohatými 
zkušenostmi ze všech koutů světa. Na své si zde přijdou i milovníci sushi, pro 
„začátečníky“ se nabízí 10chodové degustační menu představující původní 
i novodobé asijské recepty.

Café Buddha Balbínova
Balbínova 19
120 00 Praha 2
balbinova.cafebuddha.cz

 

i  způsob konzumace a  stolování. 
Domácí vaření není v  Thajsku moc 
rozšířené, protože ceny v  restaura-
cích a  stáncích jsou nízké. Thajci 
jsou zvyklí sejít se u  společného 
stolu, na kterém je připraveno 
všechno jídlo najednou, a  ochutná-

vat podle libosti ze společných talí-
řů a misek. Jídlo si sami dochucují, 
proto na stole nikdy nechybí chilli, 
pasta ze sušených krevet, rybí nebo 
sójová omáčka. K  jídlu slouží vid-
ličky a lžíce nebo jen ruce, nudle se 
konzumují hůlkami.

Základem thajské 
kuchyně je čerstvá 

zelenina spolu 
s bylinkami 
a kořením.

S
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Zdraví

Přirozený pohyb je návrat ke kořenům
Není to nic nového. Není to nic složitého. Je to přirozené, staré jako lidstvo samo, jen jsme 
na to pod vrstvou průmyslového a technického pokroku poněkud pozapomněli. Již si neuvědomujeme, 
že naše tělo a způsob, jakým se pohybujeme, je součástí nás samých. Odtrhli jsme se od své tělesné 
podstaty, a čím více to chceme změnit, tím hlouběji se musíme vrátit do minulosti lidstva jako 
takového i historie svého vlastního života. 

espektování 
přirozenosti těla
Když se zamyslíme nad 
tím, proč thajské procedury 

přinášejí uvolnění, které tolik potře-
bujeme, dospějeme k  jednoduché 
odpovědi. Jejich technika vychází 
z prastarých orientálních praktik, kte-
ré respektují proudění energie tělem. 
I  masáž zaměřená na konkrétní par-
tii bere v potaz tělo jako celek. Cílem 
není jen to, aby klient odcházel napří-
klad s  uvolněnou šíjí, ale aby pocítil 
celkovou úlevu. Aby se mohl po ma-
sáži napřímit a zhluboka vydechnout.

Přirozený pohyb: přirozeně, 
jednoduše a prakticky
Z  podobného zdroje vychází tech-
nika cvičení nazvaná „Přirozený po-
hyb“ založená na zahraniční technice 
MovNat (moving naturaly, natural 
movement fitness), jejímž zkušeným 
certifikovaným trenérem je i  Čech 
Matyáš Kozma. „Pohyb je jedna z de-
finic a esencí člověka. Hýbeme se ještě 
dřív, než začneme mluvit. Přiroze-
ný pohyb je vedený snahou všechny 
přirozené lidské schopnosti změnit 
v osvojené dovednosti a vybalancovat 
je,“ říká Matyáš a  dodává: „Je to jed-

Přirozený pohyb vás naučí 
maximálně využívat váš 

potenciál při každodenních 
činnostech.

R

Nechte se hýčkat 
v salonu L’Oréal expert 
premium
Salon ATELIÉR GLAM nabízí špičkové profesionální kadeřnické 
služby v  krásném designovém prostředí. Pracujeme se značkami 
L´Oréal Professionnel a  Kérastase. Celý náš tým spojuje vášeň 
pro kadeřnickou profesi, módu a  design. Chceme, aby každá ná-
vštěva salonu byla pro naše klienty mimořádným estetickým zá-
žitkem a  aby odcházeli spokojení a  odpočatí. Klademe důraz na 
výjimečnou péči o klienta a individuální přístup. V nabídce máme 
i nadstandardní služby, včetně posledních trendů Contouring nebo 
bezamoniakové barvení INOA. Abychom své klienty inspirovali 
a představili jim nové trendy, je nedílnou součástí naší práce také 
pravidelné sebevzdělávání. Vysněný účes u nás máte na dosah!

Martina Janková, majitelka salonu ATELIÉR GLAM

ATELIÉR GLAM
Dřevná 6
120 00 Praha 2
Tel.: 222 520 246
E-mail: atelierglam@email.cz
www.facebook.com/atelierglam

kadeřnické 
služby

kosmetické ošetření 
Dermalogica

manikúra
pedikúra

Fo
to

: J
an

ko
 L

ip
tá

k



1 3

EGOIST – LUXUS NA RAMÍNKU
Proč se nenechat dokonale rozmazlit a  po luxusní masáži v  TAWANu si nedopřát 
návštěvu butiku Egoist Fashion, kde se můžete inspirovat a na chvíli se stát pravým 
„egoistou“? Odměňte se nějakým dárkem nebo vyberte něco hezkého pro své blízké. 
Egoist je multibrandový luxusní obchod s pánskou a dámskou módou a doplňky, 
který na českém trhu působí již 6 let. Specializuje se na evropské, převážně italské 
návrháře malých kolekcí, kteří tvoří nadčasovou módu osobitého charakteru. 

V butiku Egoist nakoupíte módu značek Lost and Found, Barbara I Gongini, Ilaria 
Nistri, Cinzia Aria, Rundhoholz; špičkové kožené bundy od Isaaca Sellama a  také 
prvotřídní ručně šité boty firmy Marsell, které se představí na podzim v Praze po- 
prvé. Z  doplňků pak můžete vybírat kabelky a  tašky Majo, šperky od firem Love 
Heals, Catherine Michiels či Rosa Maria.

Filozofie a styl módy Egoist přitahují zákazníky, kteří upřednostňují jednoduchost, 
krásu a hlavně špičkovou kvalitu, tedy stejné hodnoty, které jsou klíčové pro klienty 
značky TAWAN.

Egoist Fashion | Štupartská 11, Praha 1 | www.egoistfashion.cz

Ondřej Škoch, baskytarista kapely Chinaski, 
o Přirozeném pohybu

Někdy kolem puberty mi byla diagnostikována Scheuer-
mannova choroba, kvůli které mě záda bolela v podstatě 
neustále. V kapele Chinaski hraji na baskytaru, která 
dost váží, a po koncertech jsem měl skutečně velké 
bolesti. Hledal jsem tedy efektivní cvičení, které by mi 
pomohlo zlepšit celkovou kondici a zbavilo mě bolesti 
zad. Skutečný obrat přišel až s „Přirozeným pohybem“. 
Celkově se mi změnilo držení těla a bolesti zad jsou už 
jen chvilkové a vždy se cvičením dají vyřešit. 

noduché, je to přirozené a  je to prak-
tické.“ Co to konkrétně znamená?

Matyáš Kozma: 
Pohyb znamená život, 
život znamená pohyb.
Jaký je rozdíl mezi „tvrdým“ 
tréninkem v posilovně a „Přiroze-
ným pohybem“? 
Lidé v  posilovnách často dřou bez 
adekvátního výsledku a  mnohdy si 
dokonce škodí. Přirozený pohyb opro-
ti tomu těží z  toho, co je přirozené. 
Neizoluje jednotlivé svaly, respektuje 
tělo a přírodní zákony, a proto má tak 
skvělé výsledky. Při cvičení vynaklá-
dáte daleko méně energie a postupně 
zjistíte, že to není dřina, ale spíš hra. 

Cvičení jako hra? To si málokdo 
umí představit. Jak konkrétně 
vypadá trénink? 
Přirozený pohyb v mém podání rozvíjí 
dvě hlavní domény lidských schop-
ností. První je přesun z místa na mís-
to, tedy způsoby, jak se pohybujeme 
v  prostoru. Běh, chůze, plazení, špl-
hání, balancování a skákání. A druhou 
je manipulace s  předměty. Něco zve-
dáme, někam to přenášíme, házíme, 
chytáme… To, co děláme v  běžném 
životě. Jde jen o  to, abychom se při 
tom naučili maximálně využívat svůj 
potenciál. 

Býváme ale často uvězněni u po-
čítačů, u nichž sedíme osm i deset 
hodin denně. Jak si můžeme 
v téhle situaci hrát? 
Je jasné, že většinu času strávíme 
tím, že něco „musíme“. Ale i  během 
toho, například když sedíme v  kan-
celáři, můžeme zapojit do své práce 
přirozený pohyb. Například můžeme 
volit polohy, způsoby sezení, které 
tělu dělají dobře, a  střídat je. Podí-
vejte se, v  jakých pozicích sedávají 
příslušníci přirozených národů nebo 
malé děti. Je to hluboký dřep, ve kte-
rém jsou kolena ohnutá tak, že zadní 
část stehen se dotýká lýtek, paty zů-
stávají na podlaze a páteř je narovná-
na v neutrální poloze. Pro ně je to od-
počinková poloha, pro většinu z  nás 
nesnesitelné. 

Návrat 
k Přirozenému 

pohybu nejen zlepšuje 
fyzickou kondici, ale 
působí zejména jako 

prevence zranění 
a pohybových 

obtíží.



TAWAN Barceló Brno Palace: Relaxace 
v srdci brněnského starého města

ři vstupu do hotelu Barceló 
Brno Palace na vás dýchne 
atmosféra bohaté historie, 
kterou budova na Šilingrově 

náměstí za dobu své existence prošla. 
Luxusní exteriér i  interiér nově zre-
konstruovaného hotelu přímo vybízí 
ubytované hosty i  příchozí klienty 
salonu TAWAN, aby na chvíli odloži-
li starosti a nechali se unášet klidnou 
odpočinkovou vlnou.

Skvělá adresa
Autorem novorenesanční budovy 
z  19. století, které se v  minulosti ří-
kalo Městský dvůr, je Vídeňan Franz 
Fröhlich. Ten koncipoval rozlehlý pě-
tipatrový činžovní dům jako budovu 
s různě velkými pokoji a důmyslně ře-
šeným systémem tří schodišť, z nichž 
každé vedlo ke dvěma bytům. Dům, 
který po dlouhá léta reprezentoval 
jednu z  nejprestižnějších brněnských 
adres, posléze sloužil jako soud, mu-
zeum, stomatologická klinika, sídlo 
policie i  stavebního úřadu městské 
části Brno-střed. Stavba zdevastovaná 
předchozím užíváním podstoupila ná-
ročnou rekonstrukci, během níž bylo 
mimo jiné atrium zastřešeno skleně-
nou střechou. Díky tomu se celý pro-
stor rozjasnil a nabyl na lehkosti.

Masáže, sauna a déšť
Do salonu TAWAN lze vstoupit přímo 
z  náměstí vchodem vedle hlavního 
vstupu do hotelu. Klienti mohou vyu-
žívat parkovací místa hotelu s kartou, 
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Představujeme pobočky

Jen pět minut chůze od hotelu 
Barceló Brno Palace vás za-
vede k vrchu zvanému Petrov 
s chrámem sv. Petra a Pavla, 
jehož věže poskytují krásnou 
vyhlídku na město. V podobné 
vzdálenosti východním smě-
rem od hotelu se nachází nově 
zrekonstruované náměstí Zel-
ný trh s oblíbenými farmářský-
mi trhy, příjemnými přilehlými 
uličkami a kavárnami. 

Tip

Kontakt

TAWAN Barceló Brno Palace
Šilingrovo náměstí 2, Brno
Tel.: +420 720 202 232

Tomáš Motal 
executive manager

kterou obdrží na recepci TAWANu. 
V  salonu na ně čekají masáže všeho 
druhu ve dvou místnostech pro dva 
lidi nebo jedné místnosti pro jednoho. 
V  hotelovém SPA, které se nachá-
zí v  tomtéž traktu budovy, si mohou 
odpočinout v relaxační místnosti s le-
hátky či v sauně nebo si vychutnat ma-
sážní terapii jemným deštěm Water 
Therapy. Služby hotelového SPA jsou 
pro klienty TAWANu zdarma.

Klasika vede
Mezi nejoblíbenější procedury jak 
mezi ženami, tak mezi muži jed-

noznačně patří Classic Thai. To 
potvrzuje i  milá slečna recepční 
Radka Málková, která tuto masáž 
absolvuje pravidelně jednou za tři 
měsíce. Slečna Radka také občas 
ráda odpočívá u masáže Aroma Oil, 
kterou by směle doporučila i  nové-
mu klientovi neznalému thajských 
procedur jako vysoce relaxační 
ochutnávku jednotlivých masáž-
ních prvků. „Brno je jednou z pobo-
ček, kde je možné objednat si novou 
masáž arganovým olejem,“ doplňu-
je Radku executive manager Tomáš 
Motal.

Klienti TAWANu 
mohou zdarma 
využívat služeb 

hotelového SPA.

P
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Tip

Kontakt

TAWAN Nikolina 
Thai Spa House
Mlýnské nábřeží 1, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 540 254

ěsto, kterému přísluší svě-
tový unikát v počtu léčivých 
horkých pramenů na svě-
tě, je spojováno především 

s  odpočinkem a  relaxací. Není tedy 
žádným překvapením, že v  samot-
ném jeho centru našla své sídlo další 
z poboček TAWANu, a to v historické 
čtyřpatrové vile pojmenované Ni-
kolina, která se tyčí nad nejznámější 
karlovarskou Mlýnskou kolonádou. 
Nikolina Thai Spa House nabízí 
dostatek prostoru pro celou škálu 
procedur, od tradičních thajských 
masáží až po nejrozmanitější koupele 
v prostorách luxusního spa centra. 

Navštivte čtyři podlaží 
plná relaxace
Kromě běžné nabídky masáží, kte-
rou najdete v  salonech TAWAN, 
si v  TAWANu Nikolina Thai Spa 
House můžete užít i  blahodárné 

koupele ve vaně pro jednoho nebo, 
jste-li romantici, spolu s  partnerem 
ve vaně pro dvě osoby. Na výběr 
máte z mléčné, kokosové, pivní, vin-
né, bylinné nebo rašelinné koupele, 
koupele se solí z  Černého moře, ze 
zeleného čaje nebo koupele s vonný-
mi oleji. Spojení uvolňující thajské 
masáže a  relaxace ve voňavé láz-
ni dle vašeho výběru přináší spolu 
s výhledem na jednu z karlovarských 
kolonád jedinečný zážitek, kvůli 
kterému se budete chtít vracet stále 
znovu a znovu. 

V Karlových Varech 
si dejte na čas
Ať už jste filmoví nadšenci, lázeňští po-
valeči, nebo vyznavači pěších či cyklis-
tických výletů, určitě stojí za to vyhra-

dit si na návštěvu Karlových Varů více 
než jeden den. Pouhých 10 minut pěší 
chůze od TAWANu Nikolina se nachá-
zí tříhvězdičkový hotel Maltézský Kříž 
v budově postavené roku 1706, která se 
od roku 1788 nazývá Maltézský dům 
– zřejmě v souvislosti s řádem maltéz-
ských rytířů, jehož znak je patrný i na 
dnešním domě. Na stěnách jsou i  po 
kompletní rekonstrukci z  roku 2003 
zachovány historické nástěnné fresky 
a  také hrázděné zdivo, pro které jsou 
typické neomítnuté trámy. Exkurz do 
dávné historie můžete podniknout 
z jednoho z celkem 12 světlých, vzduš-
ných pokojů s  komfortními koupelna-
mi a krásným výhledem na Starou lou-
ku, jeden z nejvýznamnějších prostorů 
v lázeňské části města na levém břehu 
řeky Teplé. 

Pokud budete chtít ruch lázeň-
ského města vyměnit za klid 
přírody, stačí přejít ze Staré 
louky pár kroků k lanové dráze 
Diana a nechat se vyvézt až 
ke stejnojmenné rozhledně do 
samého srdce lázeňských lesů. 

Tip

 Jan Pickenhan  
executive manager

M
Hotel Maltézský Kříž***

Stará Louka 50, Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 353 169 011
Mobil: +420 723 782 383
E-mail: hotel@maltezskykriz.cz
Web: www.maltezskykriz.cz

„Pro hosty hotelu Maltézský 
Kříž*** je připravena 30% 
sleva na procedury v TAWANu 
Nikolina. Podle přání je také 
možné upravit balíček služeb 
na míru nebo zařídit thaj-
skou masáž přímo v hotelu,“ 
přichází se speciální nabídkou 
executive manager hotelu 
i karlovarské pobočky TAWAN 
Jan  Pickenhan.
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Kde nás najdete

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

TAWAN Rezidence Vyšehrad 
Lumírova 1715/33, Praha 4

tel. +420 234 724 240

TAWAN Hotel President
Náměstí Curieových 100/1, Praha 1

tel. +420 234 614 163

TAWAN Barceló Brno Palace
Šilingrovo náměstí 2, Brno

tel. +420 720 202 232

TAWAN Nikolina, Thai Spa House 
Mlýnské nábřeží 1, Karlovy Vary

tel. +420 353 540 254

TAWAN Hotel Štekl
Bezručova 141, Hluboká nad Vltavou

tel. +420 387 967 491

TAWAN Golf Mladá Boleslav
Michalovice 72, Mladá Boleslav

tel. +420 326 327 272

TAWAN Špindlerův Mlýn
Hotel Windsor, Okružní 13, Špindlerův Mlýn

tel. +420 499 405 911
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