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Horská móda!

EDITORIAL

Vše nejlepší!
N

emohu tomu uvěřit, máme narozeniny. Je
to přesně rok, co spatřilo světlo mediálního světa
první vydání POSHe. Byl to úžasný rok, radostný,
zábavný, někdy velmi náročný a emočně vypjatý,
ale především byl poučný, byl mou cestou... Každá cesta, na kterou se vydáte, vám něco dá, ať
jsou to zážitky, nová přátelství, nebo suvenýry. To
nejdůležitější jsou ale myšlenky, které v tu chvíli
přicházejí a s nimi související uvědomění si… Únor
je zajímavý měsíc, pro mě významný tím, že i já
jsem o rok starší. Zajímavé, a pořád jsem stejně
mladá a krásná. Tento měsíc nejlépe vystihuje
Káča ve svém fejetonu. Samozřejmě je tu svátek
sv. Valentýna. Rozhodně ho nějak významně neprožívám, ale když mám s kým, ráda strávím večer trochu netradičně a samozřejmě s nádechem
erotiky. Erotikou v podstatě žiji už od listopadu.
Když jsem se rozhodla napsat článek o tantře, vůbec jsem si nedovedla představit, co si tím způsobím. Jednoduše, změnila mi život. Nechápu,
jak je možné, že jsem až nyní pochopila něco tak
samozřejmého, něco, co mi okamžitě změnilo pohled na vztahy, sex i mě samotnou. No, počtěte si
dámy a vyražte na kurz. Díky TANTRO! V tématu
lásky, které se standardně prolíná všemi stránkami, jsme pokračovaly i při focení fashion story v
pražském Buddha hotelu. Byl to nevšední zážitek
pro celý tým. Luxusní apartmá, v kterém se příběh dvou zamilovaných odehrával, jsme jen těžko
opouštěly. Janka se v osobním rozvoji zabývala
láskou z jiného pohledu, sebeláskou. Jordan kupovala zásoby kondomů a Lůca vyrazila na lov do
doby ledové. Jasmína se byla ohřát v Indii a já pila
horký čaj na českých horách (lžu, bylo to častěji
Bombardino). No a kromě toho jsme samozřejmě
slavily naše narozeniny. K této slavnostní příležitosti jsme se vám rozhodly představit, pojaly jsme
to ve velkém stylu a nacpaly se rovnou na titulku. Při přípravě tohoto slavnostního vydání přišlo
moje další velké uvědomění si….. že to, co děláme, mi začalo dávat nový smysl. Uvědomila jsem
si, že se kolem časopisu začala vytvářet komunita úžasných, podobně naladěných žen. Každé
Sledujte nás:
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Časopis Posh

společné setkání je plné vzájemné inspirace a
motivace. Dokážeme si svěřovat nejrůznější sny
i obavy, radit si a podporovat se. Jsme opravdu
POSH! Po každé společné akci dostávám milé a
pochvalné emaily… o příjemně prožitých chvílích
na společných večeřích, foceních, jak ten tip na
samoopalovací krém byl super, jak ta dieta opravdu funguje a že ten Orlando Bloom fakt nějak sešel. Když jsem pročítala článek s osobními medailonky každé z nás, byla jsem dojatá upřímností a
tím, jak vnímáme sami sebe. Jak každá máme v
sobě něco, s čím bojujeme, ale zároveň jsme velice silné a svou bolest kolikrát skrýváme za úsměvem. Ženy si rozumí i beze slov, a pokud je třeba
mluvit, ví co říci, protože nás pojí vzájemné porozumění. Připomněla jsem si, jak je důležité trávit
čas v ryze ženském kolektivu, tak jak to bylo nastaveno od pravěku, kdy ženy společně udržovaly
oheň v jeskyni. Zároveň bych muže nerada selektovala, vždyť stejně v 90% hovoříme právě o vás,
ale to až příště. Je důležité, obklopovat se lidmi,
s kterými vás společné setkávání naplňuje, nabíjí,
které chcete vidět zas a znovu. Díky kterým stoupáte a jste jednoduše šťastní. To je to nejvýznamnější, co jsme za ten rok dokázaly, našly jsme….se!
A tak bych ráda popřála každé POSH ženě, ať jste
šťastná, proplouváte životem s úsměvem na tváři
a každým dnem jste silnější a tu svou sílu můžete
předávat dál, těm, co ji potřebují.

Buďte s námi, budete také POSH!

@casopisposh

s láskou
Mgr. Alena Kalašová
šéfredaktorka

...a Hektor redakční mazlíček

rádio Seejay: středa 18–20 hod. pořad POSH TIME

AKTUÁLNĚ

musíme sami
POSH reality: Občas se
řekneme v redakci,
sobě zasmát, co si ne
jší
, to nejlepší, nejvtipně
odposlechneme jinde
síláme dál!
nebo nejtrapnější po

Top s
e

cret

Z REDAKCE!

„ Slečno, kolik Vám je let? My jsme se
           s kamarády vsadili.“
„Pánové, na to se přeci muž ženy nikdy neptá.“
„Není to v půl čtvrté ráno jedno?“

Obsluhovala jsem muže, objednal si vodu a
zaplatil dvěma dvacetikorunami, mezi kterými bylo na
papírku jeho telefonní číslo...

Naladili jste si už
některou středu
Seejay rádio? Od
18-20 hod můžete
poslouchat POSH
TIME s moderátorkou
Zuzkou Kábelovou.
Budeme probírat
aktuální témata a to
nejlepší, o čem pro
vás píšeme. Tak buďte
s námi, buďte POSH!

PUBLERO PŘECHÁZÍ NA
ALZA MEDIA !
Pokud jste nás četli v aplikaci PUBLERO,
začátkem roku jste si asi všimli, že aplikace
se proměnila v Alza média. Nebojte se, nic
se pro vás nemění. Časopis budete i nadále
dostávat do své knihovny.
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Naše kamarádka barmanka nás často zásobuje
historkami z backstage:

(Ať žijí dnešní muži, to máme oddřít všechno sami?)

POSH ROK!

AUTOR: redakce FOTO: archiv redakce, www.shutterstock.com

POSH
TIME!

„Říkali, že vás cvičení na trampolínách před 7
hodinou ráno nabije na celý den. Super! ...neřekli už
ale na kterej... “

Z REDAKCE

Máme

1.narozeniny!
K té příležitosti bychom vám rády předsta-

vily celou redakci, celý POSH tým! Aby to pro
vás bylo trochu zajímavější, každá jsme na
sebe prozradila i trochu ze svého soukromí!
1. Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
2. Tvůj nejoblíbenější outﬁt?
3. Kosmetický přípravek?
4. Přirovnej svůj život k nějakému ﬁlmu.
5. Tvá vysněná dovolená?
6. Co tě v životě nejvíce motivuje?

AUTOR: redakce FOTO: Elina Osipová, BA

HEKTOR
redakční mazlíček
má na starosti: psychická podpora
týmu a mazlení s redakcí
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„Hektorek je perský POSH kocour s velkou osobností. Je velmi sobecký, má rád jen to nejdražší jídlo,
ohrnuje nos nad vším a musí být neustále středem
pozornosti. Potrpí si na sezónní sestřihy, jeho nejoblíbenější je „na lva“. Jeho chlupy jsou všude, ale i přesto
je nedílnou součástí týmu, protože nic roztomilejšího
jste dosud neviděli. Jeho hlazení přináší velkou dávku
klidu a pocitu radosti.“

7. Máš nějaký cíl, ke kterému směřuješ?
8. Kdyby si se mohla vrátit v čase a promluvit ke
svému 20-ti letému já, co bys mu řekla?

Z REDAKCE

Alča

(Mgr.Alena Kalašová)
šéfredaktorka
má na starosti: všechno,
co nechce dělat nikdo jiný

Jsem snílek, ale i realista…A také trochu generál, akorát
mě nikdo neposlouchá. Jsem specialistka na jednoduchou vegetariánskou kuchyni, DIY projekty a luxusní
úlovky ve slevách. Občas o víkendu, kolem půlnoci, mám
pocit, že hraji na kytaru jako Slash, zpívám jako Mariah
Carey a vypadám jako Candice Swenepoel v plavkách.
Čím jsem starší, tím více opouštím povrchní a materiální
svět a věnuju se více duchovní podstatě. Karma není
blbost! Pořád si ale stojím za tím, že je u toho potřeba
držet v ruce kvalitní kabelku.

Kačí

(Mgr.Kateřina Tarabová)
redaktorka
má na starosti: celebrity, aktuální témata
a sex

1.
Na plachetnici na Slapech, když fouká vítr, svítí
slunce a atmosféru dokresluje dynamický DNB. S kamarádkami u vína, nebo partou přátel, kdekoliv, při čemkoliv. Jsem
spíše akční, odpočívání v posteli provozuji raději ve dvou.
2.
Bílé tričko, džíny a tradiční Laboutinky (ale stejně v
kabelce žabky).
3.
Přírodní růžový olej a korektor, bez nich ani ráno!
4.
Slunce, seno, erotika.
5.
Surfování na Bali, probuzení ve stanu v přírodě
Nového Zélandu, týden v tom nejluxusnějším rezortu ve
Francouzské Polynesii, freeride na horách, cyklovýlet po
Šumavě, nebo víkend na Mácháči…budu šťastná kdekoliv na
světě, klidně jen sama se sebou ale úplně nejlépe s láskou!
6.
Úspěšní lidé, dobré duše, moji rodiče, přátelé a všichni a všechno kolem mě.
7.
Cíl nenalezen…načítá se. Možná, co takhle žít život,
z kterého nebudu utíkat na dovolenou, úplná, spokojená a
zdravá rodina, obklopovat se jen dobrými lidmi……zkrátka být
šťastná…To bude ono!
8.
Holka, nebudu ti radit, protože všechno, co v dalších
letech uděláš ať už dobře nebo špatně tak mělo být. Všechno tě někam posune a něco tě naučí. Možná přece jen jedno
rýpnutí, nemusíš rozfofrovat každou svou výplatu za hadry.
Nepotřebuješ všechny barvy košil od Gantu, kup si dvě,
stejně ti vydrží osm let a zbytek peněz si ukládej pro ﬁnanční
svobodu, za pár let to pochopíš.

1.
Zní to jako klišé, ale se svojí rodinou. Oni mi dali život
a oni jsou má krev. Když si potřebuji odpočinout, tak se svými
přáteli a když si ale potřebuji odpočinout i od nich, právě s
knížkou nebo noťasem sama na chatě, kde se uzavřu do svého
vlastního světa. Případně tancuji před zrcadlem tak, že Striptýz
Flash dance, nebo Jessica Alba v Sin city vypadají jako školácké
tanečky.
2.
Jak kdy. Nejsem kost a kůže, takže většinu času trávím
ve volných svetrech, legínách a béžových UGGS. A tenhle outﬁt
bych neměnila ani za nic. Ovšem do té doby, než chci být za
dámu a uchvátit v práci, či nějakého chlapa. To se pak nebojím
podpatků, oblíbených legín s krajkou a topů, které ukáží mé tak
trošku větší přednosti.

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

3.
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Kamarádi mi říkají Káča, kamarádky Kačí. A přesně ttyhle
dvě pojmenování deﬁnují i mě. Káča je ta část mě, která
je tvrdohlavá, cílevědomá, cholerická, tvrdě pracující,
neústupná, ta holka, která se ničeho nezalekne a nic si
od nikoho nenechá líbit. Kačí je ta část mě, která miluje
čtení knih, psaní příběhů, psy, jízdu na koni, svojí rodinu
a přátele, za které by dala ruku do ohně, smíšek a věčný
bavič. Mé tajemství? Přeci jen jsem tak trochu POSH, ráda
si hýčkám svoje kabelky od Luis Vuitton a těším se až si
koupím nové a další.

Micelární voda, černé linky, řasenka a balzám na rty.

4.
Kombinace 50 odstínů šedi s Láskou přes internet
a Sexu ve městě.
5.
Sama se svým notebookem na opuštěném ostrově, kde
je ale postavený plně funkční luxusní resort, stáje a čas od času
po ruce nějaký sličný plavčík, honák, či masér.
6.
Moje máma. Je to nejsilnější člověk, kterého znám
a kterého obdivuji. A pak určitě mé cíle a chuť být stále lepší.
Řídím se heslem „Žiješ jen jednou“ a to si myslím, je sakra motivace.
7.
Úspěšná kariéra, vydání knihy, postavení domečku na
vlastní pěst a založení rodiny.
8.
Nečekej, že budeš dokonalá. Nikdy nebudeš a v tom je
krása života. Všechny chyby, bolesti a špatnosti co se nám dějí,
nám dávají tvrdé lekce, ale to proto, abychom byly schopné si ty
nedokonalosti života užívat a večer při skleničce se jim pak smát.

Z REDAKCE

Léňa

(Bc.Lenka Burianová)
redaktorka
má na starosti: design,
módu a DIY

Jsem životní optimista, tedy stále si to o sobě myslím.
Naplňuje mě, když mohu druhým dělat radost a vidím
hmatatelný výsledek své práce. V dnešním online světě
docela sci-fi.Toužím po velké rodině, kde si nikdo nic
nevyčítá a všichni se mají rádi…

Lůca

(Lucie Lomská)
obchod
má na starosti: obchodní
záležitosti

Bez ohledu na roční období mám neustálé jaro. Jsem
požitkář a miluji každý den! 350 dní v roce se usmívám
a těch zbylých 15 umírám na chřipku. Neumím odpočívat a neustále mé přátele zatěžuji mými ztřeštěnými
nápady. Můj život je dosud jedno velké dobrodružství.
Myslím, že by na mě byl Indiana Jones pyšný. Nerada
dlouho stojím na jednom místě a za pochodu neustále
vymýšlím kam jít dál a dál. Miluji výzvy, tajemství
a překonávání sama sebe.
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1.
S mými nejbližšími, v roli barmanky, se svým tvůrčím
duchem, s knížkou na zahradě,…
2.
Bez podpatků ani ránu. Černé kalhoty a světlé tričko
nebo černé šaty.
3.
Korektor od Vichy.
4.
Takový ﬁlm ještě nikdo nenatočil.
5.
Bali, díky knížce Muž, který chtěl být šťastný od Laurenta Gournella. Zařadila bych ji do povinné četby.
6.
Moji kluci, přítel a bráška, kteří jsou už navždy pouze
v mém srdci a vzpomínkách, hlídají mě na každém kroku
a dodávají mi odvahu a sílu. Také mě motivují lidé, kteří se
nevzdávají.
7.
Mít vlastní módní značku nebo kavárnu?
8.
Neboj se dát najevo své city, říkej: „Miluji Tě!“ Když to
tak cítíš! Tolik nepracuj a buď co nejvíce s těmi, které máš
ráda, život umí pořádně zamíchat kartami. Neexistují špatná rozhodnutí, věz, že v tu chvíli to bylo rozhodnutí správné.
Nevyčítej si, že jsi udělala chybu, díky ní jsi zase o něco
chytřejší. Dívej se kolem sebe, proč? Brzy to pochopíš. Jdi za
svými sny a věř si. Nic není nemožné!

1.
Obklopena mými oblíbenci z řad rodiny a přátel.
Ideálně na plachetnici ve Středomoří, v pruhovaných
tričkách, džínových kraťáskách s lahví dobrého rumu a
dostatkem limetek. Varianta česká je taky hezká. Třeba
v Krkonoších, zapadlí sněhem v horské boudě s bandou
sexy běžkařů.
2.
Maxi dress, džínová bundička, balerínky a doplňky v zářivě lososové barvě.
3.
Dostatek smíchu, to je nejvíc anti-age přípravek.
4.
To vím přesně! Malá mořská víla.
5.
Měla jsem možnost již pár bohem zapomenutých zemí navštívit, nyní mě láká Kolumbijská Cartagena.
6.
Úspěšní lidé, kteří stojí nohama na zemi. Mám
velké štěstí, že jich pár takových mohu považovat za své
přátele.
7.
Obeplout svět na mé plachetnici. Ti, kteří ji znají,
se teď jistě klátí k zemi smíchy.
8.
Nežer, šetři, méně spi a víc si užívej dokud jsi
ještě malé škvrně. Svět ti leží u nohou!

Z REDAKCE

Jasmínka
(Jasmína Píšová)
redaktorka
má na starosti: cestování,
móda

Každé ráno nasadím podpatky a vyrážím do pražských
ulic za jakéhokoliv počasí. Jedinou výjimkou jsou tenisky na jogging. Mám pouze dvě tratě, buď běžeckou,
nebo nákupní. Obě dvě mě odrovnají a zaručeně zvednou náladu. Jako nejlepší módní doplněk stále považuji
krásný úsměv. Před běžnými starostmi utíkám do dalekých krajů - cestovatelského ducha v sobě nezapřu.
Čím větší exotika, tím lepší dobrodružství! Právě na
cestách si uvědomuji, že i s málem lze vystačit a být
šťastný.

Janka
(Mgr. Purandevi Jana
Huberová)
redaktor

FOTO: archiv firem, AUTOR: redakce

má na starosti: osobní
rozvoj
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Miluji život, který jiskří vnitřním naplněním a touhou po něčem více než je průměr. Vychutnávám si
vegetariánskou gurmánskou kuchyni, cestování za
mořem, horami a do nitra svého srdce. Jednoduchost a plnost přírody převedená do kreativního bytí
mého já mi přináší pocit, že jsem.

1.
Nejčastěji mě potkáte v útulné kavárně při dopoledním
brunchi. Jsem schopná strávit několik hodin povídáním a přátelským smíchem nad kávou s dobrotami, to je můj největší relax!
Jindy se zajdu inspirovat do divadla nebo galerie. A když nechci
z domu ven, provoním byt čerstvým pečením a zalezu s ﬁlmem
pod peřinu.
2.
Pouzdrová sukně s košilí a lodičkami, společně s padnoucím kabátem. Hlavně nezapomenout na perly v uších, bez
nich nevyjdu z domu.
3.
Denně užívám aloe vera a nedám dopustit na tea tree
olejíček.
4.
Nedávno jsem se doslechla, že jsem jako Slečna Drsňák.
Křehce a elegantně působící navenek, přestože s oblibou holduju boxu a nikdy nevynechám sérii pánských kliků před spaním.
Abych se přiznala, přirovnání původně vzniklo podle toho, že
stejně jako Sandra Bullock nekontrolovatelně chrochtám při
záchvatu smíchu. Na mou obranu, prý je to roztomilý!
5.
Cesta kolem světa za 365 dní. Sen každého vášnivého
cestovatele, předpokládám.
6.
Životní příběhy druhých lidí.
7.
Snažím se dosahovat cílů postupně. Teď to může být
získání vysokoškolského titulu, později vytoužená kariéra, ale
hlavní životní cíl zůstává stále stejný – mít hromadu dětí a
spokojenou rodinu, to je můj jediný sen! Jsem holt silně rodinný
typ. Už jako malá jsem chtěla 12 dětí, ale snad stihnu alespoň
čtyři.
8.
Už teď jsem zvědavá, co budu za pár let radit svému
nynějšímu já. Doufám, že nic zásadního nebude třeba.

1.
Procházkou v přírodě, tancem, jógou a přáteli.
2.
Šaty různých délek a barev, kromě černé.
3.
Osobní vůně Spirit of Woman od Springﬁeds Aromatherapy. Levandulový a růžový olej.
4.
Jíst, meditovat, milovat.
5.
Návštěva míst v Himalájích, plavání s delfíny na Havaji, jóga na Bora Bora.
6.
Můj indický učitel Vishwa Guruji. Vnitřní pocit štěstí,
radosti a kreativity.
7.
Stabilita uvnitř mne samotné.
8.
Jani, jestliže chceš docílit sebelásky, musíš zrevidovat
to, co o sobě v hluboké podstatě věříš a najít způsob jak to
změnit. Chce to velkou trpělivost. Pak se ti otočí celý svět.
Když přijmeš svůj stín (vše, co si u sebe nechtěla, nebo sis o
tom myslela, že je nepřijatelné ostatními), přijmeš i stín ostatních a získáš tím více pokory. Bude se ti lépe dýchat. Hodně
tanči a zpívej! Pokud budeš žít svůj život tak, jak si přeješ,
budeš pro některé lidi prostě „moc“. Ne všichni tě takto budou
mít rádi. Věř v to, že tvá cesta je ta správná.

Z REDAKCE

Míša
redaktorka
(Michaela Kostelníková)
má na starosti: aktuální
témata, kultura

Míša je náš introvert, který si střeží své soukromí, ale
my vám přece jen něco prozradíme…„Míša je krásná
žena, s kterou je navíc velká legrace. Je přátelská,
citlivá a skvěle vaří!“
1.
S rodinou a kamarády, nejraději při nějaké aktivitě,
hlavně abychom se nenudili.
2.
Džíny, bílé triko, Conversky.
3.
BB cream, řasenka, černá tužka, denní krém, odličovadlo, noční krém.
4.
Jaro, léto, podzim, zima... a jaro
5.
Hlavně že jsem s dobrými lidmi, a to je mi jedno kde,
klidně i pod stanem na Mácháči.
6.
To je mé tajemství.
7.
Žádný cíl nemám, nechávám se vést životem.
8.
Nic bych si neřekla, protože se na 20 pořád cítím.

Elina
(Elina Osipová, BA)
fotograf, video artist
má na starosti: vše kde je
potřeba fotoaparát, fashion
story

„Elina je nedílnou součástí našeho týmu. Skvělá
fotografka, kreativní duše a úžasná žena s mnoha
sny, ke kterým úspěšně směřuje. Díky jejímu původu
jsou naše redakční rady často velmi komické – hovoří česko-anglicky a na focení komunikuje s Kolcou
zásadně rusky. Tak si dejte lekci angličtiny s ní.“
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Julča

(Kolca Lukovye)
make-up artist
má na starosti: vše, kde je
potřeba použít make-up,
fashion story

„Julča je naše beauty guru. Její kouzla s kosmetickými štetci jsou úchvatná.
Je velmi nápaditá a má ráda extravaganci. Je
nedílnou součástí každého focení a díky tomu,
že nám připomíná mořskou vílu Ariel i nedílnou součástí POSH týmu.“

My passion is photography and video art but I’m
glad I don’t have to earn my living from it, because
then it would be job, not passion. Herman Hesse
is the most admirable writer to me but I wouldn’t
be able to name favourite musician, they are simply too many which is great in the times of mainstream music overload. I enjoy facing challenges
and sophisticated people.
1.
I adore going to concerts, performances and exhibitions, especially with my most favorite people.
2.
Sexy dresses by unknown young fashion designers
3.
I recently discovered Ryor for myself and I enjoy all of
their products which I tried
4.
I’d love my life to be like in “Only lovers left alive” by Jim
Jarmusch.
5.
Travelling anywhere new, discovering culture and art,
meeting people.
6.
Diversity
7.
My aim is making my closest people happy by doing
what I want to.
8.
Please be brave to do things that you dream of.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ...
Lady Gaga vs Leo
Ano, Lady Gaga opravdu získala Zlatý
glób, a to konkrétně za její výkon v seriálu
American Horror story. Překvapené? My
tedy ano, ale nic lepšího než výraz Leonarda
DiCapria nepopisuje, jak se cítíme my. Co
se ale musí nechat, že jí to na předávání
opravdu slušelo, a nic bychom nenamítaly,
kdyby se takto začala oblékat častěji.

Andělské zásnuby
Jeden z nejžádanějších mužů Hollywoodu
a akční hrdina, který se proslavil ve filmu
Kurýr, s jeho bojovým uměním krav maga a
dokonalým tělem, se zasnoubil. Nemluvím
o nikom jiném než o Jasonu Stathamovi,
který se zasnoubil se svou dlouholetou
přítelkyní Rosie Huntington-Whiteley, která
se proslavila jako andílek Victoria´s
Secret a následně i
jako herečka, kterou
jsme mohli například
vidět ve filmu
Transformers
3. Snad jim to
vydrží déle než
všem ostatním
modelkám, se
kterými randil.
Na to, že už mu je
48 let by se mohl
usadit.

10
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Cindy Crawford,
Naomi Campbell
a Claudia Shiffer
Asi byste spíše tipovali, že francouzská značka
Balmain vsadí s novou kolekcí na mladé modelky,
které jsou teď hitem, ať už Kendal Jenner, či Cara
Delevigne. Ale ne, tato značka vsadila na ikony
90. let a musíme říci, že volba nemohla být lepší.
Všechny už jsou políbené čtyřicítkou, některé i dětmi
a podívejme se. Tolik sex-appealu, šarmu a elegance
zároveň jsme už v žádné kampani dlouho neviděly.

Kdo by si pomyslel, že tenhle kluk
objevený v Superstar, to dotáhne tak
daleko, že bude vyprodávat haly v Praze,
Bratislavě a dalších česko-slovenských
městech. Za ty roky prošel velkou
proměnou, vyspěl, a to i svými texty a
hlavně zmužněl. Propadl lásce k fitness
a z kluka se stal kus chlapa. Jeho tělo si
vyžádalo naši pozornost, kterou si určitě
zaslouží.

11

autor: Mgr. Kateřina Tarabová, foto: www.dailymail.co.uk

Ben Cristovao
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Chyceno na síti...
Máme pro vás aktuální přehled toho, co
byste neměli ve virtuálním světě přehlédnout!
Co sledujeme, co nás zaujalo a co nás baví!

INSTAGRAM
@ makeupc
oach
M
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Vyzkoušejte
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děláte ani ko
nturováním
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FACEBOOK

@detoxpage
Zdravé jídlo je nekonečným příběhem. Máme pro vás
tip na skutečně šťavnatý profil. Pokud máte problém s
konzumací ovoce a zeleniny, zaručujeme, že s těmito
inspiracemi nebudete vědět, co ochutnat dříve.

MAN
O zase ti muži, bez nich by to prostě nešlo. Na tomto profilu
si skutečně přijdete na chuť. Spousta testosteronu vás
pohltí a budete se rozplývat a toužit sedět za tím největším
svalovcem na jeho mašině.
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@9gag
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Namaste
Komunita, čítající skoro 28 tis. fanoušků vás naladí na
správnou vlnu. Zastavte se v této rušné době, přečtěte si
nějaký motivační citát, zacvičte si pozdrav slunci a inspirujte
se vnitřní krásou.

AKTUÁLNĚ

Aplikace
Meteo Mapy
Aplikace MeteoMapy se vám
bude hodit v každé roční době.
Zobrazuje aktuální počasí,
informace o srážkách nebo
teplotách a dá se podle ní předpovědět stav i v následujících
hodinách. V současném období
jí můžete využít při plánování
výletů na běžkách, abyste třeba
neuvízla v chumelenici na hřebenech hor.

Distinguished Gentleman Ride 2015
Je nám líto, že jsme se o této akci dozvěděly s takovým
zpožděním! Rozhodně musíte vidět upoutávku, která
vtipně vykresluje ráno jednoho zajímavého páru. Pokud
utekla i vám, pusťte si ji a udělejte velké achchh..Distinguished Gentleman Ride je jízda dnešních gentlemanů
(většina z nich je potetovaných, vousatých, ale přesto
vyvoněných a luxusně oblečených), probíhající po celém světě. Akce podporuje boj proti rakovině prostaty.
Na další ročník vás včas upozorníme!

Filmové hlášky
Jste na horách s partou přátel a nikde poblíž žádná společenská hra?
Zapněte tuto appku na svém mobilu a zábava může začít. Obsahuje ty
nejznámější hlášky z Českých filmů
jako Kulový blesk, Marečku podejte
mi pero, Slunce, seno… a mnoho
dalších. Vytvořte dva týmy a hrajte
na body, pobavíte se.

AUTOR: redakce, FOTO: www.instagram.com, www.pinterest.com, www.googleplay.cz,www.youtube.com, www.facebook.com

PINTEREST
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Zadejte do vyhledávání #valentinesideas a
inspirujte se na tento den plný lásky.

ukázka

ukázka

Best of 2015 (Rémi Gaillard)
Rémi Gaillard je 41-letý sexy komik z Francie, známý svými
skandálními kousky. Mládeží je obdivován a jeho videa se
těší velké popularitě. Bohužel někdy svými kousky přesahuje meze zákona a často čelí žalobám. Když shlédnete
jeho akce, budete plakat smíchy. Pokud takové zábavě
nefandíte, váš muž bude nadšený. Jak byste se cítili, přijít
do ordinace veterináře a vidět zraněná plyšová zvířátka?
Jako blázni? Ne, to si z vás dělá blázny Rémi.

Sledujte nás:
Časopis Posh
@casopisposh
rádio Seejay: středa 18–20 hod.
pořad POSH TIME
Co sledujete vy? Pošlete nám váš tip na
redakce@casopisposh.cz. Ty nejlepší tipy
zveřejníme a vás odměníme!

TÉMA

sv. Valentýn

14. února
V kalendáři se datuje svátek svatého Valentýna,
pro někoho neděle jako každá jiná, pro někoho
přeci jen výjimečný den, kdy vyznat své polovičce
své city. Shodly jsme se, že oslavy tohoto svátku
jsme nejvíce prožívali na základní škole. Kdo
nedostal papírovou valentýnku jako by nebyl. Co
si budeme nalhávat, všichni potřebují čas od času
slyšet vyznání lásky a když k tomu patří i krabička
s mašličkou, nikdo se nebude zlobit. Co si budete
letos tajně přát?

14
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Jelínci Deers, cca 540 Kč
dle typu, www.deers.cz

Ručně vyrábění jelínci ve formě broží, čelenek, náušnic a dalších doplňků
vám dodají tu správnou zamilovanou náladu. Každý kus je originál, má
jméno a dostanete ho s náhradními díly.

VICTORINOX Midnite Manager, info o ceně v obchodě

Jak se říká, každý muž má mít nůž! Rybičkám
odzvonilo, dnešní kapesní nože jsou vskutku
vymakané. Tento má v sobě LED osvětlení a 11
funkcí. Nůž, nůžky, pilníček, šroubovák, otvírák,
odstraňovač izolace z drátů, kroužek na klíče,
kuličkové pero a především 32 GB paměťový disk.

15
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Lots od Love, LUSH,
1095 Kč

Lush přichází s láskyplnou sadou skvělých smyslných
produktů, které dokonale uspokojí vaši vášeň. Připravte
se na rande a dopřejte si báječnou koupel, nebo si do ní
rovnou přizvěte spřízněnou duši. Obsahuje: Lover Lamp
koupelová bomba, French Kiss koupelová pěna, Rose Jam
bubbleroon, Tisty Tosty koupelová bomba, Sex Bomb
koupelová bomba a Unicorn Horn koupelová pěna.

TÉMA

Od konce ledna je v Česku konečně zahájen prodej Apple
Watch. vyberete si z nepřeberného množství designů a budete
svůj mobilní život ovládat ze svého zápěstí. Pokud jste vy nebo
vás drahý jablíčkoví nadšenci, určitě navštivte první muzeum
Apple u nás. Najdete ho na adrese Husova 2 v Praze. Unikátní
expozice představuje nejhodnotnější a nejkomplexnější kolekci počítačů z let 1976 až 2012 a dalších předmětů z produkce
společností spojených se jménem Steva Jobse – Apple, Pixar a
Next. Mezi jedinečnými exponáty nechybí legendární Apple
Lisa, první Macintosh, školní ročenky z dob studií Steva Jobse
a Steva Wozniaka a další vzácné rarity.

Apple Watch, www.apple.
com, info o ceně v obchodě

Jemná a lehká verze klasických Gucci Guilty
vůní Gucci Guilty Eau se zcela rozchází s
tradičním pojetím svěžích a jiskřivých vůní
svým neotřelým, tajuplnějším a romantičtějším
přístupem. Na sobě ucítíte šeříky, lesní jahody,
pižmo a pocit jemného letního deště. On bude
vonět opojnou směsí citronu, bergamotu a pačuli a pak ucítíte něco zvláštního, je to orris, extrakt z kořene
kosatce. Obě vůně dohromady vytvoří dokonalý pár.

Gucci Guilty Eau Pour
Femme EDT 50 ml
2099 Kč, Gucci Guilty
Eau Pour Homme EDT
50 ml 1899 Kč

Značka Saloos nabízí nejen k příležitosti svátku zamilovaných speciální řadu
Erotika, která pohladí a potěší veškeré
smysly. Součástí dárkového balení je
Bio tělový a masážní olej Erotika a Bio
Karité balzámy Erotika a jeden malý
na rty. Tuto sadu můžete využít třeba u
tantrických hrátek, o kterých se v tomto
čísle dozvíte mnohem více.

16
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Láska prochází žaludkem? Vyzkoušejte to na kurzu vaření
v unikátní Gourmet Academy v pražské Vodičkově ulici.
Gourmet Academy nabízí hned několik kurzů, každý si
tak může vybrat podle aktuální sezony, osobních preferencí nebo postupně rozšiřovat své gastronomické obzory o originální recepty, praktické dovednosti a nové
zkušenosti s francouzskou, americkou, japonskou nebo
českou kuchyní. Čtyřhodinové kurzy se odehrávají vždy
v omezeném počtu účastníků, což zaručuje individuální péči lektora a personálu.
Vaří se z čerstvých surovin prvotřídní kvality a s použitím špičkového
vybavení. Mezi lektory v současné
době najdete například úspěšnou food
bloggerku Markétu Pavleje, šéfkuchaře
Mirka Kalinu, Lukáše Vokrouhlíka,
Editu Paulusovou nebo Karolínu
Kamberskou. Více informací na www.
gourmetacademy.cz

Užijte si společný čas stylově,
odměňte se víkendem jako ze snu
Pětihvězdičkový butikový Buddha-Bar Hotel Prague je vůbec prvním
z nově vzniklého řetězce Buddha-Bar Hotels & Resorts inspirovaný
legendární značkou Buddha-Bar. Kreativní a inovativní koncept, skvělé
jídlo a kouzelná atmosféra spojuje lidi všech kultur z celého světa a
navazuje na tradici legendárních Buddha-Bar restaurantů po celém
světě (Bejrút, Budapešť, Káhira, Caracas, Dubaj, Tbilisi, Kyjev, Londýn,
Manila, Mexiko, Monte Carlo, Paříž, Praha, Washington a mnoho
dalších). Tento jedinečný
hotelový koncept jde za
hranice očekávání především díky podmanivé atmosféře, vlastnímu
značkovému designu, vysoce osobnímu přístupu, špičkové technologii
a originální fúzi vytříbených kulinářských chutí ve dvou “eatmosphere”
restauracích – Buddha-Bar a Siddharta Café. Svým hostům chce dopřát
pobyt inspirovaný jedinečným životním stylem, jenž si podmaní všechny lidské smysly. Buddha-Bar Hotel Prague, který poskytuje ubytování
v 35 luxusních pokojích a 3 apartmá, se nachází v živoucím srdci Prahy
jen pár kroků od Staroměstského náměstí.
BUDDHA-BAR HOTEL PRAGUE
JAKUBSKÁ 8 · CZ · 110 00 PRAGUE 1 · TEL.: +420 221 776 300
WWW.BUDDHABARHOTELPRAGUE.COM
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A žili šťastně
až do smrti
i ty špatné věci jen proto,
abys mohla zažít ty dobré.

18

V

případě, že byste trpěli naprostou neschopností vnímat své okolí a neuvědomovali si, co
se právě děje, je tu únor. Je to druhý měsíc
v roce. Je to také měsíc, kdy dobrá polovina
našich ratolestí má jarní prázdniny. Je to také
měsíc, který jednou za čas ztratí jeden den.
Tohle všechno je jistě jedinečné, ale pro většinu z nás (pro mě upřímně ne), je to měsíc, kdy nám jeden
pouhý den nedá spát a tím dnem je samozřejmě Valentýn.
Nebojte se, nebudu vám dávat žádné rady a tipy, jak zvládnout tento den, popřípadě jak si ho užít. Za prvé, tomuto
článku jsem se již věnovala minulý rok, mimochodem v našem prvním čísle, což znamená, že slavíme první narozeniny (Všechno nejlepší celému týmu! Mám vás ráda holky!),
ale za druhé proto, že jsem ho zatím neměla důvod slavit.
Tak jak bych mohla kázat vodu a pít víno, že. Ale to neznamená, že občas nemám slabší chvilky a ráda se kouknu na
nějakou romantiku a jelikož se blíží ten den, chtělo to něco
velkého. Volba tedy padla na Velkého Gatsbyho. Ne, nehodlám polemizovat nad tím, proč za něj Leonardo DiCaprio
nezískal Oskara (ostatně jako za všechny ostatní filmy, na
které byl zatím nominován), ale tenhle film mě přivedl na
myšlenku. Není to žádná světoborná myšlenka, určitě už
jste se nad ní někdy pozastavili také. Ale co je ta myšlenka,
která mi pár týdnů nedala pořádně spát? Dokáže být láska
natolik silná, aby překonala případné neshody, potíže, překážky v cestě, prozaicky řečeno, přenést se přes moře a
hory? Co si budeme nalhávat. Ne. Očividně. Tedy alespoň v
tom filmu. A jak to chodí v životě? No, šance, že narazíte na
někoho jako je Gatsby je jedna ku milionu, šance, že narazíte na někoho, kdo vám nebude oplácet lásku stejnou mě-

autor: Mgr. Kateřina Tarabová, foto: www.pinterest.com

Někdy si přeješ vrátit
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krev do našeho srdce. Ano, lékařsky je to je jen
rou jako vy jemu, jedna ku pěti. Nechci být cynická,
sval, ale každý sval potřebuje impuls, aby fungoobzvlášť v tomto období, kdy z každého rohu na vás
val a pokud ho nepoužíváte, může zakrnět, anebo
bliká neonový nápis sv.Valentýn a všude se můžete
přestat bít. Bolí to, nebudeme si říkat, že ne, na to
přerazit o nejrůznější formy srdce. Ale tak přiznejme
už máme za sebou až příliš mnoho, ale kdy dosi, je to tak, že ve vztahu, partnerství, manželství je
kážete ocenit něco krásného, bez toho aniž byste
vždy jeden, který miluje víc. Spravedlivé to rozhodně
věděli, jak moc to dokážete bolet? V hlavě mi zní
není, ale rozhodně to zachovává tu rovnováhu. Kdy
slogan z jedné písničky od Rihanny, kdy její píseň
vlastně kdo koho miloval stejně? Co třeba Romeo a
We found love začíná větou „Někdy si přeješ vráJulie? Hmm, ano, ale zemřeli. Zmíněný Gatsby a Daitit i ty špatné věci jen proto, abys mohla zažít ty
sy? Gatsby zemřel. Titanic? Jack zemřel (když nad
dobré“, a je to tak. Možná tedy není žádné „Žili
tím tak přemýšlím, Leo má vážně smůlu). Město anšťastně až do smrti“. Možná
dělů, v kterém se z anděla Setha
je tedy jen, seznámili se, vystal kvůli milované Maggie člověk,
spali se spolu, založili rodinu,
to dohnali filmaři tak daleko, že
rozvedli se a žili sami šťastMeggie nechali hned druhý den
Neříkám, aby se z celé
ně až do smrti, ale když se na
zemřít. No, ale zpět k věci, nemuplanety stal Woodstock
to podíváte z hloubky, žádný
síme být až tak přehnaní a hnát
rozdíl nenajdete. Stejně tak
to až k smrti. Ale ruku na srdce,
a spal každý s každým
jako v těch příbězích i v reálkterý opravdový romantický, krásném životě jste šťastní, milu(bohužel v mnoha
ný, silný, neobyčejný příběh lásky
jete, máte fantastický a někdy
skončil dobře? Hříšný tanec… nepřípadech
bez
ochrany),
katastrofální sex, chvíle, kdy
mohli spolu zůstat, byli z jiných
máte pocit, že umřete radostí,
poměrů. Seznamte se, Joe Black,
ale milujte svého přítele,
chvíle, kdy máte pocit, že zetaky spolu nemohli zůstat (on byl
manžela,
milence
(tyto
mřete bolestí. Všechno tohle
Smrt), Zaříkávač koní, ona byla
je součástí našich každodenvdaná. Anna Karenina, spáchala
zmíněné s ochranou), pak
ních životů a i když s tím máte
sebevraždu (Ruska, víte jak). Ano,
samozřejmě děti, přátele
někdy chuť praštit, stojí to za
jsou to povětšinou samé fikce,
to. A kdy jindy si to začít víc
příběhy, knihy, filmy, ale upřímně,
a rodinu.
užívat, než na svatého Valenz čeho si myslíte, že autoři těchtýna? Milujte se! Neříkám, aby
to nesmrtelných děl čerpají? Z
se z celé planety stal Woodhvězd? Z rozlitých čajových líststock a spal každý s každým (bohužel v mnoha
ků? Čerpají přímo ze svých srdcí, ze svých bolestí,
případech bez ochrany), ale milujte svého přítele,
ze svých zkušeností. Ano, některé se nám mohou
manžela, milence (tyto zmíněné s ochranou), pak
zdát přehnané, ale není občas někdy i takový náš
samozřejmě děti, přátele a rodinu. Hlavně ale miživot? Například zmiňovaná Annna Karenina. Byla
lujte sama sebe. Vím, zní to jako klišé, ale bez
vdaná za úspěšného, vlastně ne špatného, hezkého
lásky sama k sobě nemůžete milovat nikoho jinéa vlivného manžela, ale stejně nad ní zvítězil chtíč v
ho. Otevřete srdce sobě a věřte mi, ve chvíli, kdy
podobě mladého důstojníka. Stručně řečeno, chtěla
to uděláte, láska si vás najde. Že mně byste to
sex a ten jí ovládal. Zdá se vám to povědomé? Ale
nevěřili? Taková romantická duše jako já, ale dobjistě. A takových příběhů by bylo více, samozřejmě
ře, mně věřit nemusíte. Ale když i Barney Stinson
některé dopadly i dobře. Například Pretty woman,
spálí svoji rukověť a požádá Robin o ruku, něco
ale upřímně, prostitutka a milionář? Padesát odstínů
na té lásce být přeci musí, ne?  
šedi. Studentka a miliardář? Nazvala bych to, ukažte
mi důkaz místo slibů a možná bych uvěřila. Ale stále
je to o lásce a ta nikomu z nás není cizí. Láska nám
dávám sílu žít, dává směr našemu životu a pumpuje
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MÓDA

MÓDA

Únor ve znamení lásky
a zasněžených kopců
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sv.VALENTÝN
náušnice
Preciosa,
1325 Kč

outfit
na večeři

náhrdelník
Preciosa,
2125 Kč
šaty
Orsay,
799 Kč

hodinky
Preciosa,
9190 Kč

hodinky
Hypnose,
Cartier, info o
ceně v obchodě

šaty s.Oliver,
3599 Kč
kabelka
DOLCE&GABBANA,
info o ceně v
obchodě
lodičky Hogl,
info o ceně
v obchodě

28
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kabelka
COCCINELLE,
9800 Kč

lodičky
Hogl, info
o ceně
v obchodě

MÓDA

Takko

outfit
po večeři
body
New Yorker,
499 Kč

prádlo New
Yorker,
349 Kč

náramek
Preciosa,
695 Kč

prádlo, H&M,
499 Kč+249 Kč

body New
Yorker, 499 Kč

body H&M,
799 Kč
župan
Marks&Spencer,
2299 Kč
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helma
Bogner, info
o ceně v
obchodě

víkend
na horách

čepice Capo,
www.capocepice.cz, 1319 Kč

triko Bogner, info o
ceně v obchodě

Takko
vesta Esprit,
2799 Kč

kalhoty Bogner, info o ceně v
obchodě

košile Esprit,
1199 Kč

vesta Bogner, info o
ceně v obchodě

džíny Only,
www.zoot.
cz, po slevě
769 Kč

boty Hogl,
info o ceně
v obchodě

BOGNER
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boty
Deichmann,
999 Kč

MÓDA

ZAHŘEJTE SE!

Takko

Část zimy je přece jen ještě před námi, a tak nezbývá
než svá těla zahalovat. Vyzbrojte se proti nízkým
teplotám teplým svetříkem. Pozor, všechny obchody
zimní kolekce nyní vyprodávají, takže můžete nalézt
luxusní kousky za snové ceny.

Only, Zoot.cz, 599 Kč

Takko, 449 Kč
Esprit, 1699 KČ

Takko, 499 Kč

24

takko

Villa Lila, Zoot.cz, po slevě 579 Kč

Esprit, 1499 Kč

MÓDA

Tantrické spojení...
Povíme vám příběh lásky, erotiky a tantrického spojení.

Příběh dvou osamělých cestovatelských duší, které touží po
nalezení své druhé půlky. Může se jim to podařit za zdmi
luxusního hotelu?

25
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kabát ESPRIT 4499 Kč,
vesta TAKKO 799 Kč

sako TOP SHOP 2499 Kč
kalhoty ESPRIT 1999 Kč
košile TOP SHOP 799 Kč
polykarbonátový kabinový kufr RIMOWA z
kolekce Bolero 13 490 Kč

26
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MÓDA

halenka TAKKO 449 Kč
kalhoty ESPRIT 1999 Kč
hliníkový beauty case RIMOWA
zON:
kolekce Topas Titanium 14 890
modrá košile ESPRIT 849 Kč
Kč
ONA:
šaty TOP SHOP 2499 Kč
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč

27
34
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prádlo TAKKO 349 Kč + 199 Kč
kabelka DEICHMANN 399 Kč
Parfém Cartier La Panthère 2 810 Kč

28
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halenka TAKKO 349 Kč
sukně TOP SHOP 1499 Kč
lodičky DEICHMANN 599 Kč

29
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body TOP SHOP 999 Kč

30

MÓDA

kožené šaty
šaty TOP SHOP 2499
Kč

31

38

MÓDA

šaty TOP SHOP 2499 Kč

32

MÓDA

ON:
sako TOP SHOP 2499 Kč
kalhoty ESPRIT 1999 Kč
košile TOP SHOP 799 Kč
ONA:
šaty TOP SHOP 2499 Kč
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč
prsteny TOP SHOP 499 Kč
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ON:
sako TOP SHOP 2499 Kč
kalhoty ESPRIT 1999 Kč
košile TOP SHOP 799 Kč
ONA:
šaty TOP SHOP 2499 Kč
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč
prsteny TOP SHOP 499 Kč

42
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ON:
modrá košile ESPRIT 849 Kč
ONA:
ON: TOP SHOP 2499 Kč
šaty
modrá košile
ESPRIT
náhrdelník
TOP
SHOP849
499Kč
Kč
ONA: TOP SHOP 499 Kč
prsteny
šaty TOP SHOP 2499 Kč
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč

43
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prsteny TOP SHOP 499 Kč

37

MÓDA

podprsenka TOP SHOP 999 Kč
náhrdelník TOP SHOP 499 Kč

38
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prsteny TOP SHOP 499 Kč
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...konec?
v hlavních rolích:

Veronika Ožanová
Eskimo-Bohemia Management

Andreas García
Eskimo-Bohemia
Management

Elina Osipova, BA
fotograf

Kolca Lukovye
make-up artist

Buddha-Bar hotel
Prague, Praha 1

produkce: Mgr. Alena Kalašová, Lucie Lomská, hairl styling: kadeřnictví Zlatovláska, www.zlatovlaska-praha.cz
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ŘEKLA
ANO…!
Žádost o ruku na Valentýna? „Ohh, jak originální“
řekla by naše Jordan. Když muž vyzná své ženě lásku způsobem, kdy ji oznámí, že s ní chce být navždy,
datum, kdy se to stalo, jde prostě stranou. Historie
zásnubních prstenů sahá do starověku, v Egyptě nosily ženy prsteny ve formě kovového kroužku, či jiných
materiálů. V Římě měli ženy prsten ze zlata, který
však v každodenním životě nahrazovaly prstenem vytesaným z kamenů. Dnešní trendy jsou velmi otevřené,
hlavními kameny jsou diamanty, ale stále častěji jsou
k vidění i safíry, perly, smaragdy a další. Také je běžné,
že má budoucí nevěsta prsteny dva - totožné, zatímco
diamantový má doma ve šperkovnici, či trezoru, na prstě
nosí zirkon.

D‘Amour, Cartier, platina, diamanty
(středový diamant briliantového brusu
ve velikosti od 0.23 karátu), cena od
102.000,- Kč

Prsten Trinity Ruban, Cartier,
platina, diamanty (středový
diamant briliantového brusu
ve velikosti od 0.50 karátu),
cena od 359.000,- Kč

postřeh
Amadeus, DIC
Diamond Jewelery,
32 diamantů,
briliantový brus,
cena od 60 500 Kč

Diamant – je nejtvrdší surovina na světě a základní
přírodní zdroj pro výrobu šperkových kamenů, vytvořený
z uhlíku. Je to všeobecné označení materiálu, který se dále
zpracovává broušením do dalších tvarů (Briliant, Bagguette,
Princess apod.).
The Tiffany® Setting,
nejznámnější zásnubní
prsten na světě, letos slaví
130-ti leté výročí. Tiffany &
CO., info o ceně v obchodě

27
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Briliant – je diamant, vybroušený do speciálního tvaru.
Briliantový výbrus se používá od roku 1917, vymyslel ho
Marcel Tolkowski, vypočítal typický vzorec pro ideální tvar,
který se používá do dnes. Díky tomuto způsobu broušení je
zaručen maximální třpyt a typický tvar.

KRÁSA

KRÁSA

The Kiss, scrub na rty LUSH, 245 Kč
Samoopalovací
pěna St. Moriz
Professional

Aby byly vaše
polibky co nejsladší, použijte
růžový peeling na rty, který se o to postará.
Je složený z cukru, mořské soli a červených
srdíček, až promasírujete své rty, jednoduše
je olízněte. To nejlepší na tomto produktu
totiž je, že ho můžete sníst!
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Lipsmacker Coca Cola Classic
Heart , Fann parfumerie, 99 Kč
Líbejte ho s příchutí Coca-Coly! S limitovanou edicí balzámů na rty vyražte na rande
a zaútočte, už nikdy vás nepustí.

KRÁSA

KOSMETICKÉ
NOVINKY!
Svátek svatého Valentýna
patří všem zamilovaným.
Ačkoliv proti němu někteří
mají námitky, oslavit lásku je
přece vždy krásné. S valentýnskými novinkami sítě parfumerií Marionnaud to jde navíc i
v glamour stylu. Žádná srdíčka, žádná růžová záplava, ale
námořnické proužky!

Bio Karité balzám na
nos Saloos, 84 Kč

Na trh přichází vylepšená
legenda. Tato podkladová
rozjasňující báze je celá
v novém. Růžové perličky
obsahují mikročástečky
perlového a diamantového prachu, odráží UV
paprsky a světlo, sjednocují a rozjasňují pleť.

Météorites Base, Perfecting Pearls - Anti-Dullness,
Guerlain, 30 ml 1740 Kč

paletka, k dostání v síti parfumerií
Marionnaud, 429 Kč

Věrným přítelem zimy je i
rýma, ta nás dokáže pořádně
pozlobit. Proto se na zimní
období vybavte bio Karité
balzámem na nos. Uleví
ucpanému nosu i podrážděné
pokožce.

Bath Bombs Lover
Lamp a Tisty Tosty,
LUSH, od 149 Kč

autor: redakce, foto: www.shutterstock.com, archiv firem

TIP
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World of Beauty &
Spa
11.-12.3.2016
se koná jarní,
21.mezinárodní
veletrh kosmetiky,
kadeřnictví a zdravého životního stylu
World of Beauty & Spa. Najdete zde 350 vystavovatelů s těmi nejzajímavějšími novinkami,
produkty a službami. Vezměte kamarádku a
užijte si krásný den. Přijďte nás navštívit na
náš stánek, i my tam budeme!

Relaxujte s láskou! A nezáleží na tom, zda jste při
koupeli sama nebo s někým, použijte ty správné
dokreslovače atmosféry. Lover Lamp se silicí z
brazilského pomeranče a fair trade vanilkou, je
plná fair trade bio kakaového másla, které zahalí
vaši pokožku do nebeské vláčnosti, zatímco vůně
sladkých citrusů povznese vaši náladu. Koupelová
bomba Tisty Tosty vás donutí snít o velké lásce.
Vhoďte tuto dobrůtku s práškem z kořene z kosatce
a regenerační růžovou absolue do své koupele a
sledujte krásu rozpouštějící se bomby inspirované
středověkým nápojem lásky. Oddejte se kráse sedmi
růžových poupátek v růžovém srdci a relaxujte při
vůni silice ze sicilských citronů, pelargónie a smyslného jasmínu.

KRÁSA

CHIC VLASY
FIFTY SHADES OF GREY
Trend, který vzbuzuje rozpaky, šedá barva
vlasů, symbolizující stárnutí, byla povýšená
na něco výjimečného. Necháte se unést?

Samoopalovací
pěna St. Moriz
Professional

autor: redakce, foto: www.pinterest.com, archiv firem

BIG BRAID

45

Zapletl se vám z toho jazyk?
Zapleťte i své vlasy. Plné
copy vytvoříte tak, že jednotlivé prameny roztáhnete
do strany, nebo si vypomůžete gumičkou.

KRÁSA

CHCEME DLOUHÉ
VLASY!
Krásné a zdravé vlasy jsou ozdobou každé ženy. Jejich
kvalitu však můžeme ovlivnit jen částečně. To, jaké vlasy
máme, v první řadě záleží na naší genetické dispozici.
Pokud se snažíte vlasy vypěstovat a ony jsou stále na
podobné délce, možná se ani nedočkáte. Další aspekt je
váš věk, s ním aktivita vlasu klesá, ve dvaceti bude šance
na kštici do půli zad větší než ve čtyřiceti. Všeobecně
dáváme svým vlasům většinou zabrat. Barvení, žehlení
a každodenní úpravy jim na délce rozhodně nepřidají.
Vyzpovídaly jsme pro vás dvě šikovné kadeřnice a daly
dohromady několik rad, jak o vlasy správně pečovat, aby
co nejvíce rostly.

autor: redakce, foto: www.pinterest.com, archiv firem

PÉČE
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kondicionér Retread,
LUSH, 230 ml 495 Kč

šampon Rehab,
LUSH, 250 ml
495 Kč

Základní péčí je šampon a kondicionér. Při výběru se řiďte kvalitou svých
vlasů. Pokud je máte přirozené, vystačíte si s přírodními produkty, třeba
obyčejným kopřivovým šamponem a pečujícím kondicionérem. Vlasy
barvené a melírované vyžadují při mytí více výživy, proto sáhněte po
profesionálních produktech z kadeřnictví. Používejte k mytí jen vlažnou
vodu a poslední fázi, smytí kondicionéru proveďte vodou studenou,
vlas se uzavře. Minimálně jednou týdně naneste masku, zkuste sáhnout
po kokosovém oleji, ten je sázkou na jistotu. Vždy čtěte složení, škodlivé silikony, které obvykle do přípravků výrobci přidávají, dlouhodobě
poškozují vlasy. Jejich okamžitý účinek je skvělý, vlasy jsou uhlazené, lesklé. Silikony se nedají jednoduše z vlasů vymývat a tak se usazují na jejich
povrchu, až vlas obalí a uzamknou. Ten pak ztratí přirozenou schopnost
absorbovat vlhkost, je vysušený a trhá se. Negativní účinek silikonů tak
nepoznáte hned, ale ve chvíli, kdy už bude pozdě. Pozor si dejte zejména na složky s koncem –CONE, – CONOL, například AMODIMETHICONE
nebo DIMETHICONE. Velmi účinný, pro podporu růstu vlasů, je také rozmarýnový olejíček. Naneste ho do dlaní a prsty masírujte pokožku hlavy a
kořínky vlasů, aktivujete je tak.

KRÁSA

OCHRANA

Vlasy chraňte před působením vnějších vlivů podobně jako svou kůži. Samozřejmostí je
použití přípravků při tepelných úpravách, před foukáním, žehlením nebo natáčením. Na
co ale spousta žen zapomíná je ochrana při různých činnostech. Pokud chodíte plavat do
chlórovaných bazénů, můžete před tím do vlasů nanést trochu přírodního oleje. Stejně
tak i před saunováním, naneste na vlasy vrstvu oleje a sbalte je do ručníku, vysoké teploty je extrémně vysušují. V létě, při koupání, mějte lahvičku s olejem stále při sobě a před
rozčesáváním mokrých vlasů přípravek vždy naneste. Nyní v zimě můžete vlasy schovat pod
čepici, nebo jen vykukující konečky opět naolejovat, ani mráz pro ně není to pravé. Můžete
si vyrobit i svůj vlastní produkt. Například z kokosového oleje a oleje z meruňkových jader,
přidejte esenciální olej z rozmarýnu a máte dokonalého ochránce. Dalším aspektem pro
podporu růstu je naše psychika, sama to jistě znáte. Když se necítíte dobře, je těžší se upravit, nejste se sebou spokojená, hledáte na sobě nedostatky. S tím přestaňte. Milujte své vlasy,
pečujte o ně zodpovědně a těšte se na výsledek svého snažení, půjde to snadněji.

Éterický olej Rozmarýn,
Nobilis Tilia, 10 ml 164 Kč

VÝŽIVA

A teď nehovoříme o maskách a zábalech, ale o jídle. To, jak se stravujete,
se odráží na celém vašem těle, včetně vlasů. Pro správný a kvalitní růst je
potřeba dodávat tělu důležité látky. Nesprávná životospráva má za následek
i zvýšené vypadávání. Dodávejte svému tělu dostatek Vitaminu A, B, C a E,
biotin, minerály (zejména křemík) a železo. Přidejte i mastné kyseliny, ve
formě Omega 3. Na trhu najdete spoustu produktů podporující růst vlasů
a nehtů, nám velmi dobře funguje ten nejobyčejnější produkt z lékárny –
Biosil. Můžete také pít zelený ječmen, který je přírodním multivitaminem.
Není však podmínkou užívat doplňky stravy, zaměřte se na stravu samotnou. Hlídejte si příjem kvalitních bílkovin, zeleniny, ovoce a zdravých tuků.
Zařaďte do jídelníčku více ryb, nepražených ořechů a polkněte lžíci panenského olivového nebo kokosového oleje denně.
Neobotanics® Zelený
ječmen BIO, 150 g 425 Kč

ÚPRAVA

kartáč na vlasy s kančími
štětinami a kamínky
SWAROVSKI, 599 Kč

KUP HNED

Pokud chcete vypěstovat co nejdelší hřívu, na většinu úprav byste měla zapomenout. Základní pravidlo pro úpravy vlasů zní – šetrně. Začněte už při mytí. Vlasy
necuchejte, jemně krouživými pohyby vmasírujte šampon a rozvádějte do konců.
Po umytí je zabalte do ručníku, ale rozhodně s ním vlasy agresivně netřete, jen
vymačkejte přebytečnou vodu. Mokrý vlas je nejnáchylnější na poškození, proto
v této fázi buďte nejvíce obezřetná. Nechte je volně proschnout na vzduchu, česat
je začněte, když jsou jen vlhké. Naneste trochu oleje, jen takové množství aby nebyly viditelně mastné. Použijte vhodný kartáč, nejlépe s měkkými umělými štětinkami.
Pokud potřebujete vlasy foukat fénem, tak jen na nejnižší teplotu. Totéž platí o
žehlení nebo natáčení, i ty nejšetrnější přístroje pracují při teplotách kolem 100 °C,
to není úplně málo, co myslíte? Když už potřebujete upravit svůj účes, opět použijte ochranu před teplem a až přijdete domů, dejte konečkům olejový zábal. Konce
vlasů totiž nejvíce trpí. Jsou vysušené a polámané. Když chcete mít zdravé a dlouhé
vlasy, bude nezbytné poškozené konce zastřihnout, i kdyby to mělo být 5 cm. Vlasy
rostou každý měsíc o 1-2 cm, pravidelné zastřihování o pár mm zabrání tomu, aby
se roztřepené konce vlasů rozšiřovali směrem nahoru a poškozená část se odlomila.
Dlouhých vlasů nedocílíme tím, že je nebudeme stříhat.

TIP
Pokud dodržíte naše tipy, můžete do léta svou hřívu prodloužit minimálně o 6 cm!
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Pozvánka na

21. kosmetický veletrh

WORLD OF BEAUTY & SPA 2016
Nenechte si ujít nejnovější trendy, které opět představí veletrh WORLD OF BEAUTY &
SPA, jehož 21. ročník se uskuteční 11. a 12. března opět ve veletržním areálu
PVA EXPO PRAHA - LETŇANY.

A na co se návštěvníci mohou těšit tentokrát? Několik set vystavených prestižních značek na stáncích vystavovatelů bude doplněno
bohatým programem na hlavním
podiu, v saloncích i na soutěžních
podiích. Zastoupena bude především profesionální kosmetika, přístroje a vybavení pro salony, péče
o vlasy, péče o nehty, jejich modeláž a zdobení, bio-přípravky té
nejvyšší kvality získávané z naší
přírody i exotických krajů, wellness, spa, hotelová péče i výrobky pro finální spotřebitele.
Zvláště důrazně se prosazuje přírodní péče, aromaterapie i masáže spojené s relaxací a oživením
celého těla. Veletrh tedy nabízí
nejen inspiraci, ale i poradenství a
prevenci: nejlepší odborníci budou
připraveni zodpovědět dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstění půvabu i zdravý životní styl.
V několika saloncích i na hlavním
podiu bude probíhat také program
věnovaný anti-aging péči.
Témata i praktické ukázky budou

prezentovat nejen přední odborníci z kosmetického oboru, ale
též odborníci na alternativní péči
o své zdraví. Partnery pro odbornou spolupráci jsou největší oborová sdružení jako Unie kosmetiček, Česká podiatrická společnost,
Česká asociace wellness, Asociace
pracovníků v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společnost,
Dexter Academy, sdružení pro
kosmetiku „PROKOS“ a řada dalších specialistů.
Na jubilejním 20 veletrhu byly
mnohem více než dosud prezentovány výrobky ze zahraničí. Kromě výrobků německé, slovenské
a polské provenience vystavovala
velká řada především italských a
španělských firem, také americké
a turecké značky zde byly k vidění. Mnohé tyto exporty byly významně podpořeny vládou a ekonomickými odděleními ambasád
v ČR, které s veletrhem významně spolupracovaly. Stánek španělských firem navštívil osobně i

velvyslanec pan J.E.p. Pedro CALVO-SOTELO IBÁNEZ-MARTÍN, přítomna byla také paní radová Ana
Lucía Vich Gadella. Budeme i nadále navazovat na tuto spolupráci, která může přinést zájemcům
nové obchodní kontakty i obohacení nabídky na našem trhu o světové novinky.
Vizážisté Pavel Bauer a Štěpánka
Podroužková opět představí nejnovější trendy v líčení a chybět
nebude ani kadeřnická show Honzy Hlaváčka, Martina Loužeckého,
Romany Topinkové, Honzy Špilara
a dalších úspěšných kadeřníků.
Nedílnou součástí programu budou opět prestižní soutěže, jako
je „CREATIVE IMAGE TEAM“, kde
se utkají týmy složené z vizážisty,
kadeřníka a modelky, nebo soutěž
„FOTOMAKEUP“, mistrovství ČR
v nail artu, v prodlužování řas a
mnoho dalších zajímavostí.

Další informace, najdete na: www.worldofbeauty.cz, nebo facebooku: www.facebook.com/kosmetickyveletrh
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Článek může obsahovat sprostá slova a pro mladší
18-ti let nevhodný obsah.

MŮJ MILÝ
DENÍČKU...
Jordan je jedna z nás. Je na prahu
magické třicítky, řeší rodinu, kariéru
a v neposlední řadě muže. Už rok
vás pravidelně informuje o jejím
intimním životě a nešetří detaily.
Jaký pro ni bude rok 2016?
en
B ez c

N

ový rok, nové příběhy, nová dramata, nové
zkušenosti… Ano, tak to většinou začíná, ale u mě
zatím očividně ne. Spíš mám pocit, že staré zkušenosti, stará dramata a tak dále. Tedy, zase tak úplně to pravda není. Ale vezmu to hezky popořádku.
Na konci roku jsem se dívala zpět, jaký byl, co jsem
s kým měla, jaká jsem byla (dobrá samozřejmě) a
rozhodla jsem se, že za vším udělám tlustou čáru.
Svoje bývalé milence jsem chtěla nechat svými bývalými a svůj omyl s tím, že jsem si myslela, že jsem
našla někoho, koho mám ráda a kdo má rád mě...
No, nejraději bych si vrazila facku, když si to teď
zpětně vybavím. Byla jsem opravdu naivní a ještě k
tomu ztratila skoro půl roku s někým, kdo chtěl být
pouze můj kamarád. Ale co, chybami se člověk učí.
Logicky jsem tedy všechny své ženaté bývalé, včetně mého zadaného kamaráda chtěla smést pryč,
ale někdy to úplně nejde. Chtěli byste vědět, jak to
pokračuje s mým kamarádem? Už dva měsíce jsem
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se s ním neviděla. Že bych se mu vyhýbala? Asi
možná trošku ano, ale jednoduše řečeno nemám
zapotřebí kamarádit se s někým, ke komu cítím
něco víc. Na to mám svých kamarádů dost. A co
moji bývalí milenci? Ten, který pro mě vždycky
bude mnohem víc než jen milenec, tak s ním pravidelně provozuji sex po internetu. Ubohé? Možná
trošku, ale jsem ráda, že aspoň takto s ním můžu
být v kontaktu. To, co a jak mi píše, je naprosto
odlišné, než od všech ostatních (ano, není jediný, s kým provozuju komunikaci přes sms), ale s
ním jediným prožívám to, co se aspoň trošku blíží
sexu jako takovému. Chci se s ním sejít, chci se s
ním vyspat, ale než se to stane a já vím, že dříve
či později se opravdu sejdeme, musí mi to stačit
aspoň takto... A koho tam pak máme dál? A jistě,
můj pan NE rozhodně božský. Je to shoda náhod,
ale akorát včera jsem s ním strávila docela fajn
odpoledne. Sice jsem díky večírku předešlé noci
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absolutně nebyla ve formě, a když nejsem ve formě, jsem
více citlivá a taková spíš tulící než v módu „Jasně, přijeď,
pořádně si to rozdáme“, takže jsem se na to úplně necítila,
ale nakonec jsem řekla ano. Jen jsem mu musela vysvětlit, že když přijede za mnou tak budu spíše potřebovat
vlídné slovo a normální sex, což u něj opravdu nebylo normální. Každopádně nevím, jak se to podařilo, ale na jeho
styl byl opravdu vstřícnější a ani plácání na holou nebylo
tak bolestivé jako normálně, vlastně to všechno proběhlo
tak akorát. Až na ty roztrhnuté kalhotky, ale které z nás
se to nestalo, že. Pak jsem mu tedy ještě věnovala skoro hodinovou masáž a musím řícI, že to co se původně
jevilo jako chyba, respektive omyl, bylo to to nejlepší, co
se mohlo stát. Místo toho, abych si do ruky stříkla jen
maličko masážního oleje a pomalu ho začala masírovat,
tak se mi na něj vylilo skoro čtvrt lahvičky. Nejdřív jsem
byla nevrlá, protože to byla docela spoušť, ale přišla jsem
na skvělý styl masírování. Jelikož toho oleje bylo opravdu
dost a oba jsme byli úplně nazí, kromě rukou jsem ho
masírovala celým svým tělem. Nejvíce asi ocenil, když
jsem k masáži použila i svá prsa a musím říct, vážně to
bylo dost sexy. Příjemné, uvolňující, přesně to co jsem
potřebovala. Pak jsme si dali kafe a odjel. Každopádně
to bychom měli k těm, co už známe. Ale říkám si, že je
na čase, abych našla někoho nového, neokoukaného a
hlavně, třeba i volného… Dala jsem si tedy znovu snahu
se seznamkou a začala se seznamovat. Nevím jak, nevím
proč, ale očividně jsem cílovou skupinou kluků ve věku
22 až 27. Ale ne nějakých obyčejných, zakřiknutých kluků, právě naopak, pěkných, namakaných kluků, kteří to
mají víceméně v hlavě srovnané. Někteří víc, někteří míň
(ale v tomhle věk nehraje roli). Nechápala jsem to, myslela jsem si, že tihle „hezouni“ mají v hledáčku stejný typ
holek, jako oni jsou kluci, ale mýlila jsem se. Za prvé, líbí
se jim můj smysl pro humor (chápu, jsem opravdu vtipná), líbí se jim, že jsem starší a zkušenější, ne naivní dvacítka (to, že jsem naivní třicítka, si nechávám raději pro
sebe) a neposlední řadě se jim líbí, že mám prsa i zadek.
Ano, vím, že je mají všechny ženy, ale já jsem v tomhle
trošičku víc, hmm, vyvinutější. Takže jsem pro ně i sexy.
Pomalu se s nimi oťukávám a dělám si seznam a rozpis
na další týdny, kdy s kým půjdu na rande a pak, pak uvidíme. Některé mám vytipované jen na sex, některé bych
ale ráda poznala blíže a třeba s nimi i strávila víc času
než jen pár hodin v posteli, no uvidíme. Čím jsem si ale
naprosto jistá je to, že teď už jedině s kondomem. Ano,

... Jasně, přijeď, pořádně si to
rozdáme“, takže jsem se na
to úplně necítila, ale nakonec
jsem řekla ano. Jen jsem mu
musela vysvětlit, že když
přijede za mnou tak budu
spíše potřebovat vlídné slovo
a normální sex, což u něj
opravdu nebylo normální.
přiznám se, nebyla jsem nejmoudřejší a
párkrát mi to ujelo bez ochrany. Nedalo mi
to a tak jsem se konečně dostala na testy.
Měla jsem štěstí a výsledek jsem se dozvěděla do šesti hodin od otestování, už i taková místa v Praze jsou. Takže, jsem zdravá a
ta úleva, kterou jsem cítila, se nedá popsat,
ale to už asi některé znáte samy. Výsledek
tedy je, že do nového roku s čistým štítem
a těmi nejlepšími úmysly. Ale nebojte se,
víte, že i moje nejlepší úmysly jsou občas
docela sprosté. Takže se máte na co těšit…
S láskou, Vaše Jordan

t
e
r
c
e
s
Top

SEX A VZTAHY

TANTRA

Ocesta k nepoznané rozkoši7

Pojem, který každý z vás jistě slyšel, setkáváme se s ním ve

filmech, všímáme si reklamy na tantrické masáže, víme ale co
skutečně tantra znamená? Když jsem se začala o tantru blíže
zajímat, nevěděla jsem, že mi doslova změní život. Že přehodnotím všechny své představy o vztazích, začnu nalézat sama
sebe a že se změní moje vnímání sexu a vlastního těla.

“

Když jsem se začala
o tantru blíže zajímat,
nevěděla jsem, že mi
doslova změní život. Že přehodnotím
všechny své představy
o vztazích, začnu nalézat sama sebe a že se
změní moje vnímání
sexu a vlastního těla.

“
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antra. Učení vycházející z buddhismu, přivádí do souladu
tělo, mysl a duši. Jak řekla má tantra guru Daniela Lukešová:
„Vystihnout podstatu tantry není žádná prča...“, a tak se o to
ani nebudu pokoušet. Informace o historii nebo dělení najdete
v odborných publikacích dostatek. My vám zprostředkovaly
naše zážitky a postřehy z tantra cesty, na kterou jsme se vydaly.
Tantra nás učí pracovat se svou sexuální energií, která je naší
přirozenou součástí. Žijeme v době, kdy je sex všude kolem nás.
Média nás bombardují dokonalými polonahými těly mužů a
žen. Na internetu každý den přibývají miliony lehce dostupných
pornovideí, která zkreslují realitu a slova jako milování se pomalu
vytrácejí. Přijde mi, že se v sexu chováme právě tak, jako herci
z porno filmů. Přehnané a vyumělkované chování nám připadá
správné. Často vyhledáváme muže na jednu noc, abychom uspokojili sexuální hlad, ale skutečně nás to naplňuje? Dokážeme
si sex opravdu užívat? Prožívat ho? Být přítomni? Jak často při
sexu myslíte na to, jak u dané pozice vypadáte, zda zvuky, které
vyluzujete, nejsou moc, nebo málo. Jak často při sexu myslíte
na něco úplně jiného? Pokud vám alespoň jedna otázka připadá
povědomá, čtete správně.
Tantra není pouze o sexu, je to hlubší učení, které vychází
především z podstaty ženy a muže. Řeč je o daných rolích, které
jsou pro šťastný vztah leckdy klíčové. Žena má být ženou a muž
mužem. Asi už jste pochopili, že se nejedná o žádné mystické
nebo rituální praktiky, i když i takové tam jistě jsou. Jde o pochopení naší přirozenosti a umění s ní pracovat. Samozřejmě,
že některé věci lze těžko provozovat při jednorázové známosti,
ale ani to se nedá vyloučit. Pokud se potkají dva lidé, kteří jsou
takto naladěni, může to být přímo extázový zážitek. Ve stabilním
páru se tyto věci praktikují poněkud lépe. Přitom hovoříme jen
o otevření se druhému, vzájemné důvěře, dotycích a správném
dýchání. Sexuální energie, která mezi vámi proudí, je vrchol vaší
intimity a souznění, také základ šťastného vztahu. Tantrický
sex může trvat velmi dlouho, vzájemným předáváním energií
dochází k absolutnímu propojení a velmi intenzivním prožitkům. V tantře se setkáte s pojmy lingam – pro mužské pohlavní
orgány a yoni pro ty ženské.
Sexualita je velmi obsáhlé téma, které je v nás pudově
zakořeněné a ať chceme nebo ne, vždy bude ovlivňovat naše
životy. Vzděláváme se v mnoha oborech, abychom obohatili své
životy, učíme se jazyky, chodíme na kurzy vaření, máme trenéra
tenisu. Vydáváme spousty peněz za to, abychom byli šťastní,
přitom všem zapomínáme, jak je důležité si udělat čas sami
na sebe a svého partnera. Vypnout telefony, odložit ovladač na
televizi, přitulit se, zavřít oči a vnímat vzájemné dotýkání.
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Smyslem tantrické masáže je dostat člověka z hlavy do
těla a naučit ho pracovat se svou sexuální energií. Masér
– v tantře nazývaný dávající a klient, přijímající, vytvoří při
masáži psychické spojení, s kterým pracují. Tantrická masáž
je masáž celého těla, doslova každého jeho centimetru včetně intimní oblasti. Rituál, kterým masáž bezesporu je, vás
může dovést do nepoznaných končin prožitků a pocitů. Pro
správný zážitek je však důležitá spolupráce z vaší strany,
pokud se uvolníte a poddáte tomu, co se s vámi bude dít, jde
o velmi intenzivní zážitek.
„V Tantra centru Plzeň jsem absolvovala svou první tantra masáž. Před salonem se nikam nedozvoníte, toto není
místo, kam můžete přijít z ulice, vše má svůj řád a pravidla.
Profesionalita je zde na prvním místě. Po vstupu do salonu
mě pohltila smyslná atmosféra, vůně vonných tyčinek a
příjemná teplota. Seznamuji se s masérem Michalem, piji
výborný čaj a při našem povídání padají mé prvotní obavy,
a že byly obrovské. Rozhovor je běžná věc před každou
masáží. Je důležité ujasnit si, s jakým očekáváním a cílem
klient přišel. Stanoví se pravidla a hranice, které jsou pro
přijímajícího důležité, především u první masáže.

“

T

TANTRICKÁ MASÁŽ

Muži mohou drážděním
prostaty dosáhnout velké
rozkoše, bohužel pro většinu
z nich je to stále tabu.

“

Masér vám zodpoví všechny otázky. Můžete také zabrousit
více do hloubky vašich trápení, negativních sexuálních
zkušeností, otázek na sexuální i vztahová témata, která si
žádají odborný pohled a na která se bojíte zeptat jinde. Mohou se týkat fyzicky vašeho těla, nebo souviset s psychikou.
Problémy s uvolněním, dosažením orgasmu, strach. Nejvíce
mě zajímalo, zda se bude masér dotýkat mých intimních
míst a zda mohu dosáhnout orgasmu.“ Intimní masáž
je součástí, ale není podmínkou ji absolvovat. Na prvním
sezení to není běžné. Obzvláště ženám to nemusí být při
první zkušenosti příjemné, zatímco muži se vlastně nejvíce
těší právě na to. Cílem tantrické masáže není orgasmus,
tedy ani ejakulace. Cílem je poznat své tělo, vnímat prožitek
a užít si ho. Rozhodně nečekejte něco, co připomíná
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masturbaci nebo jiné sexuální praktiky. Masáž trvá
dohromady až 3 hodiny,
masáž intimní oblasti může
být až hodinová. Vše je velmi individuální. Na intimní
masáž se používají latexové rukavice. „Před začátkem jsem se já i masér
osprchovali, samozřejmě
každý zvlášť, své nahé tělo
jsem zahalila do stylového
sárongu a celá rozklepaná
vstoupila do masérské
místnosti. Masáž začíná
rituálem, celkovým zklidněním a naladěním se na
sebe. Stojíme proti sobě a
učíme se společně dýchat.
Dýchání je při tantře základní věcí, probíhá ve třech
fázích – dech, pohyb a zvuk. Jedná se o klasický jógový dech,
pokud znáte, nebude to pro vás žádný problém. Začínáme na břiše.
Masér pokládá na části mého těla teplé žínky. Nahřátá kůže je pak
citlivější, každý dotyk je intenzivnější. Masér rozvazuje sárong a
pomalu jím přejíždí po mém těle. Je to velice příjemné a překvapuje
mě, jak mé tělo reaguje. Na tak obyčejnou věc, pohlazení šátkem.
Po několika opakování mě opět přikryje, nikdy nejsem úplně odhalená. Přichází na řadu chlupaté rukavičky a peříčka. Trocha lechtání, trocha vzrušení… Chvílemi jsem se musela vzdálit, myšlenky
na blížící se uzávěrku a jak o tomhle budu psát, mi přicházely do
hlavy. V tom masér přestal a položil na mě ruku, „vrať se mi…“, ihned poznal, že nevnímám, jak bych měla a tak jsme se společným
dýcháním opět propojili. Při tantrické masáži je důležité být celou
dobu přítomný, vnímat co se děje. Následuje masáž celého těla,
teplým voňavým olejem – u mě s vynecháním intimních partií.
Totéž se opakuje z druhé strany těla. Po masáži následuje jakési
rozloučení s dávajícím v podobě několika minut společné relaxace.
Vše trvalo asi dvě hodiny. Opět sprcha, čaj a další povídání.“ „Jak
ses cítila?, Co ti bylo příjemné, Co nepříjemné?“ Masér potřebuje
znát zpětnou odezvu, aby věděl, že vše probíhá jak má. Poradil mi,
jak moje pocity převést do osobního života a jak se sebou pracovat dál. „Druhý den jsem se cítila zvláštně nabitá energií, pozitivně
naladěna a zkrátka jsem si to opravdu užila. Pokud vás zajímají
detaily – orgasmu jsem nedosáhla. Nakonec jsem litovala, že jsem
byla takový srab a intimní masáž jsem odmítla, ale není všem
dnům konec…“ Tantrická masáž je vhodná pro všechny od 18-ti let.
Populární jsou také masáže pro páry, kde je zajímavé, že se maséři
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JAK NA INTIMNÍ MASÁŽ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vypněte telefony a TV.
Vytvořte atmosféru – přítmí, svíčky, teplo,
příjemná tichá hudba, usaďte se do pohodlné
polohy, tak, aby vám oběma bylo příjemně
a nikdo vás nemohl vyrušit.
Celou dobu se soustřeďte na společné dýchání.
Používejte dostatečné množství masážního
oleje, nejlépe kokosového.
Pracujte s přiměřenou silou, nebojte se na
horní části těla přitlačit.
Věnujte se nejvíce penisu a míst okolo, občas
odspodu rozveďte vzrušení do těla přes hruď.
S nehty opatrně, ale škrábání varlat dovoleno.

Prodlužujte vzrušení, zvolněte, když je
potřeba, vyvrcholení bude intenzivnější,
muž musí své vzrušení rozdýchávat
	a rozvádět po těle.

9.
10.

Cílem masáže není běžný orgasmus s ejakulací,
ale bude to zpočátku běžné.
Postupem času se lze dopracovat
k celotělovému orgasmu bez vyvrcholení.
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řídí tempem ženy. Maséři dokážou pomoci s mnoha potížemi, které se
týkají vašeho těla, vaší sexuality. Slyšela jsem příběhy o pomoci ženám
po náročném porodu, potratu, nebo dokonce odblokování po znásilnění.
Mužům lze pomoci s problémy s erekcí, předčasnou ejakulací. Skutečná a kvalitní tantra masáž je zkrátka lék na vaši duši i tělo. Bohužel
v současné době je spousta tantra masáží zaměňovaných s erotickými
službami, což poškozuje kvalitní salony a pohled na tantru všeobecně.

UMĚNÍ POTĚŠIT MUŽE

Když byste sama sobě měla položit otázku: „Jaká jsem v sexu?“ Jak
byste si odpověděla? Jaké praktiky víte, že dobře ovládáte? Jak jste na
tom s ruční prací? Dovést muže k vyvrcholení pomocí rukou by měla
každá žena bez problémů ovládat. Proč? Hodí se to v mnoha případech. Když jste unavená, nebo nemáte chuť na sex, když je unavený
on chcete mu dopřát něco extra, když pro vás udělá něco milého a vy
se mu chcete odměnit. My se na kurzu Umění potěšit muže v Tantra
centru Plzeň naučily ještě o něco víc. S intimní masáží penisu, kterou
zde vyučují, budete doslova sexuální bohyní a žádný muž už vám za
jinou neuteče. Kurz začíná teorií, část bychom nazvaly spíše - jak na
muže, kde se pravděpodobně dozvíte, že vše, co jste dosud věděla o
těch z Marsu je úplně mimo. Lektorská dvojice je Daniela a Michal.
Přehráváním modelových situací se velice pobavíte a často si klepete
na čelo s myšlenkou „tuhle chybu přesně dělám já“. Po úžasném půl
dni, kdy nestačíte klást otázky ve stylu a jak vy chlapy to tedy máte?
A proč tohle děláte? A proč nás neposloucháte? Za nedlouho máte
pocit, že muži jsou prostě zlatíčka a vztah s nimi může být opravdu
jednoduchý, jen je musíte pochopit. Mužům do hlavy nevidíme a
nutno podotknout, že ani oni nám. V reálném životě to není tak jednoduché, ale to hlavně proto, že nás nikdo tyto tak vzácné informace
neučí. Takže naše rada zní…Buďme ženami, zanechme jim jejich
roli a kultivujme tu svoji. Nedělejme jim matky a nedělejme si z nich
kamarádky. Mají rádi pestrost, a proto občas nezaškodí, se pro ně
vyfiknout nebo změnit vizáž. Občas, není každý den. Nejvíce sexy je
totiž být sama sebou. Buďme veselé a hravé, užívejme si své tělo a
prožitky – zapomeňme na to, jak u nich vypadáme. Mějme se rády.
Ten opravdový princ našeho života nás musí milovat takové, jaké jsme,
nenalíčené a přirozené. Jinak jim jen oddalujeme zklamání a hlavně,
pokud se tak nemáme rády my, proč by nás pak měli mít rádi oni? No
a pak tady máme samozřejmě chemii a dotyky. Muži jsou velmi citliví
na hrudi, kde se shromažďuje velká část nervových zakončení. Chyba je většinou v tom, že mi děláme mužům to, co se líbí nám a muži
naopak dělají to, co je příjemné jim. K mužským i ženským potřebám je
nutno přistupovat odlišně. A jak, vás tenhle kurz rozhodně naučí. Když
potřebujeme muže zaujmout, např. ho vyrušit při sledování fotbalu,
použijme dotyk, ne jen slova. Když ho ještě nasměrujeme na jeho hruď,
pozornost je naše. Vyzkoušejte tento jednoduchý trik v praxi a sledujte,
co se bude dít. Je to velmi funkční technika i při flirtování. Když jste
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„K srdci muže vede
cesta přes penis.“
blízko u sebe a smějete se jeho vtipu, dejte mu ruku
na hruď, je váš. Hormony jsou naší nedílnou součástí
a tak je velmi jednoduché využít jejich sílu. Zkuste se
o svého milého sem tam letmo otřít a ihned zpozorní.
Přichází na řadu část praktická. Připomínalo nám
to scénu ze Sexu ve městě s tím rozdílem, že tady
k ejakulaci na nikoho z nás nedošlo, ač měl muž
přímo před námi tak silný orgasmus že jsme z toho
ztratily řeč. Smysl intimní mužské masáže spočívá
v tom, dopřát mu celotělový orgasmus. Takový, jaký
prožíváme my ženy. Tantristé dokážou své vzrušení
rozproudit do celého těla a při orgasmu, který trvá
několikanásobně delší dobu, nemusí mít erekci
ani ejakulaci. Běžný muž, kterému masáž budete
provádět, to pravděpodobně nedokáže a bude mít
standardní orgasmus s ejakulací, ale tréninkem se
to dá naučit. Doporučujeme navštívit v páru seminář s názvem Jen pro páry, případně prohloubit
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CO JSME SE NAUČILY NA KURZU „UMĚNÍ
POTĚŠIT MUŽE“:
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1.
2.
3.

Dodržujte své mužské a ženské role.
Potřebujte ho, chvalte ho, dejte mu pocit
jedinečnosti.

Když není spokojený v práci, nebude ani ve
	vztahu.

5.

Cesta k jeho srdci vede přes penis.

6.

Věnujte se jeho přirození, nejen při sexu.

7.

Nenápadně se o něj otírejte, co nejčastěji
	to jde.

9.

Když nemáte chuť na sex, neříkejte
	automaticky ne, pracujte na vzájemném
	naladění.

11.

Nenahrazujte mu matku.

4.

8.

10.

Spěte nazí, slaďte svůj dech a dotýkejte se.

Když chcete sdělit něco důležitého,
mluvte klidně a sáhněte mu při tom na hruď.

12.

Buďte uvolněná, veselá, sama sebou, věnujte
se svým prožitkům – ne tomu jak při nich
	vypadáte.

13.

Čas od času ho překvapte změnou vzhledu,
potřebuje pestrost.

14.

Neobtěžujte ho věcmi, které ho vůbec
	nezajímají, od toho máte kamarádky.

15.

Když se vám něco nelíbí, řekněte to. Klidně,
jednoduše a hlavně hned.

Intimita je základ, stále se dotýkejte,
líbejte a zavírejte při tom oči, pak to
skutečně ucítíte.

své znalosti v semináři Intimní masáž. Ejakulace muže
primárně připravuje o energii – proto po sexu padnou vedle
vás a nejspíše usnou. Intimní masáž a dosažení orgasmu
bez ejakulace mu naopak může energii dodat a pak zbyde
konečně prostor a energie i pro vás. Technika masáže
v žádném případě nezahrnuje něco, co děláte při klasické
„ruční práci“. Na pohyb nahoru dolu primárně zapomeňte.
Masáž trvá až hodinu a jde o to, dopřát muži zcela jiný
zážitek. Nejlepší poloha je sednout si mezi jeho nohy a
přehodit si je přes svá stehna, muž leží na zádech a jen
přijímá. S použitím masážního oleje – nejlépe kokosového
pracujete s mužským klínem. Jak už bylo řečeno, na muže

nejvíce platí práce s hrudí a penisem. Proto jiným částím
těla ani nemusíte věnovat přílišnou pozornost, ale je mnoho
dalších fíglů, které je také dobré znát a hlavně kdy je použít.
Samotná masáž intimní oblasti zahrnuje penis, varlata,
perineum a pro pokročilejší i anální otvor a prostatu. Masáž
análního otvoru a prostaty vás zase mohou naučit na semináři 13. komnata. Muži mohou drážděním prostaty dosáhnout velké rozkoše, bohužel pro většinu z nich je to stále tabu.
Stejně tak jako pro nás. Opět zde platí, že to, co vidíme ve
filmech, není realita. Věděli jste třeba, že při točení pornofilmů
na tyto scény používají znecitlivující gely? V Tantra centru
vás naučí techniky, které si vychutná opravdu každý i když si
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myslíte, že hrátky s anální oblastí nejsou vůbec pro vás. Jako
ve všem jde jen o to, opravdu vědět, jak na to. Když se budete
dostatečně věnovat penisu, varlatům, hrázi a tříslům, učiníte ho
více než šťastným. Hmaty a tahy můžete provádět intuitivně,
hrajte si s ním, provádějte pravidelné pohyby, pracujte s tlakem.
Třete penis mezi dlaněmi, šimrejte uzdičku, zaměřte se na
perineum = oblast mezi konečníkem a kořenem penisu. Můžete
působit na žalud, jako byste lisovala citron, druhou rukou
hlaďte varlata. Palci vyvíjejte tlak a jezděte po tříslech směrem
k penisu. Celou dobu je důležité společné dýchání a čas od
času můžete provést oční kontakt, musíte vnímat partnerovy
prožitky, abyste byla schopná ihned reagovat. I muž musí
spolupracovat, tohle není typ masáže, u které by usnul. Muži
mají ve zvyku při velkém vzrušeni zatajovat dech, vzpírat se a
soustředit se pouze na penis. To je špatně, v té chvíli mu musíte
společným dýcháním pomoci rozvést vzrušení po celém těle.
Intimní masáž je v rytmu jakési sinusoidy, vy určujete, kdy jeho
vzrušení graduje a klesá. Zaručujeme, když pochopíte základy
tantrického sexu, už nebudete chtít nic jiného.

TIP
Vydejte se na cestu za
poznáním jako my, doporučujeme Tantra centrum Plzeň,
Alešova 1531/3,
tel:+420 727 872 803,
www.tantracentrumplzen.cz

verdikt:
Alena:
„ Doporučuji všem ženám světa, aby šly na kurz Umění
potěšit muže. Jak se říká, svět řídí ženy, protože ty
dělají muže šťastné. Jsem nadšená z toho, co jsem
se dosud dozvěděla a přitom jde pouze o něco, co
máme každý v sobě, vždy vám některé věci dojdou až
ve chvíli, kdy je slyšíte z úst někoho jiného. Všechno
jsem začala praktikovat ve svém životě i ložnici a jsem
prostě a jednoduše najednou šťastná.“

Lucie:
„Kamarádky poslední rok navštěvovaly kurzy v Plzni častěji, než výprodeje v nákupních centrech. Tak mi to nedalo.
S nevelkým očekáváním jsem vyrazila na kurz Umění potěšit
muže a doslova mi to otevřelo oči. Lektorka Daniela Lukešová
je studnice sexuálních informací, z které máte chuť do nekonečna čerpat. Za jeden jediný den se mi zdvihlo sebevědomí
na úroveň Samanthy Jones. Teď už opravdu vím, jak skutečně
potěšit muže…. Doporučuji všem!‘‘
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SEX A VZTAHY
KRÁSA

DANIELA
LUKEŠOVÁ
Danča je majitelka salonu
TANTRA CENTRUM PLZEŇ.

Když ji poznáte osobně, ihned víte, že je to

autor: Mgr.Alena Kalašová, foto: archiv Daniely Lukešové

žena na pravém místě. Je spoluzakladatelkou
české asociace Sexological Bodywork. Hlavní
školitelkou ve společnosti DL Medicom (DLM
se zabývá hlavně těhotenstvím a porodem –
kde se řeší i intimita v těhotenství a po porodu).
Přes 12 let se věnuje studiu verbální a neverbální komunikace a typologie lidí. Zaměřuje se na
rozvoj intimity u jedinců i párů, který studovala
v Kalifornském výcviku. Pomáhá nastávajícím
maminkám s přípravou na vědomé těhotenství a porod. V oblasti práce s tělem se věnuje
nejrůznějším druhům masáží od lymfatických,
akupunkturních, sportovních, masáže jizev až po
ty tantrické. V Čechách je jednou z nejvýznamnějších učitelek tantrických technik, které vyučuje
na workshopech nebo festivalech. Nyní buduje
své nové centrum pro ženy v Norsku.
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Dančo, co tě přivedlo k tantře?
Zcela upřímně to, že jsem nebyla spokojená
s milostným životem. Nemohla jsem dosáhnout orgasmu a partnerské vztahy se mi neustále rozpadaly. Před pěti lety jsem se svěřila
kamarádce lékařce, protože sexuolog mi nepomohl, a ta mě vzala na tantra workshop.
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Co pro tebe tantra
znamená?
Všechno, je to má neoddělitelná součást.
Otevřela mi mnoho dveří a cest k poznání a
přijmutí sama sebe i ostatních lidí. Myslím,
že by se měla vyučovat ve školách, anebo
od mala vštěpovat. Hodnoty jako respekt
k sobě a k ostatním, láska k celému životu
a úcta k tělu a jeho potřebám. Ani nemluvě
o přínosu pochopení a propojení vztahu
mezi mužem a ženou, to je myslím pro naši
kulturu velmi důležitá část. Tantra masáž,
nebo cvičení je pro mě meditací, jen aktivnější. Jsem spojena sama se sebou, na chvíli
uzavřena od toho všeho venku, načerpávám
energii… Dává mi spoustu benefitů za krátkou chvíli.

Jaká byla tvá cesta k otevření salonu,
jak dlouho funguje?
Nejdříve jsem začala s tantrou jen tak, pro sebe. Vždy,
když jsem se o kousek posunula a vyřešila jsem si nějaké
své téma, sdílela jsem to s přáteli. Asi po dvou letech
jsem se odhodlala namasírovat kamarádku. Ta byla nadšená, měla tak silná uvědomění si…Tak ke mně přivedla
další a další a okruh nadšenců se zvětšoval. Některé ženy
si třeba přišly jen popovídat. Je to zvláštně jednoduché,
učím lidi jen to, co mám prožité, říkám jim svůj příběh a
ukazuji jim, co mi pomáhá a ono jim to pomáhá také.

Jak je to možné?
Protože tělo je jen jedno a u všech funguje stejně. Když
naučím lidi vnímat sebe, své tělo, své potřeby cítit hluboké
souznění s tím, že něco potřebují, vím co, umím si to představit....Mám se rád a vím co chci....Mám v životě vyhráno
. Když už za mnou chodili i úplně cizí lidé, bylo na čase
otevřít salon, který skvěle funguje už dva roky.

Setkáváš se s nepochopením
své profese?
Ano, setkávám. A je to v pořádku. Neznám žádnou profesi, kterou by chápalo nebo mělo rádo 100% lidí.

Jaký je všeobecně pohled na tantru
v Česku a v zahraničí?
Těžká otázka, nemohu mluvit za většinu, ale podle mého
názoru je všeobecně vnímána jako erotická masáž. Není
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divu, většina dívek a salonů dělá tantru kvůli zisku. Většina praxí provozuje masáže s erotických nábojem, takový
zážitek je sice momentálně příjemný, ale za půl roku už o
něm nevíte. Zatímco při opravdové tantře tají ledy a bortí se
skály, a pak už nikdy nezapomenete. Je to také o spolupráci
klienta. Pokud člověk očekává, že všechny prožitky obstará
masérka, jdou na erotickou masáž. Pokud chtějí obohatit
svůj život, je dobré, aby se masérkou nebo masérem nechali
jen vést a oni sami přebírali aktivitu a práci na svém těle.
Například se může jednat o dýchání a jeho správné technice.
To nezměníme za jednu masáž nebo cvičení. Pokud má
klient třicetiletý špatný návyk v dýchání, bude mi pravděpodobně trvat dvě až tři sezení, než se to naučíme. Využivat
svou kapacitu a potenciál těla na 100 % dnes vůbec neumíme. Když to chce někdo hned teď a na první masáži….o
tom to není. Dnes chodíme bez problémů, ale i to jsme se
museli naučit…

Kromě tantrických masáží se
zabýváš i dalšími aktivitami, které
úzce souvisí, o co jde?
Ano, je to příprava na těhotenství a porod a práce se strachem. Vše je totiž jeden balíček. Kdy jindy žena více potřebuje cítit své potřeby a své tělo, než v těhotenství a při porodu?
Všechny víme, jak důležité je povídat si s miminkem, jít si
odpočinout, když potřebuji… Při porodu je nejdůležitější dech,
pohyb a cítění, je potřeba uvědomit si, kam a jak se pohnout,
kdy se nadechnout a zatlačit, jak vnímat tlak a bolest, aby
povolila. No a s tím souvisí samozřejmě intimita v těhotenství a po porodu mezi páry, to je nekonečné téma.
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Také jsi hovořila o rituálech, které
souvisí se ženským tělem, o co se
jedná?

Máš nějaký výjimečný zážitek spojený s tantrou?
Mám jich mnoho, o tom tantra je.

60
57

Co se aktuálně děje v tvém pracovním životě?
Aktuálně se věnuji hlavně práci na workshopech v Plzni
a v Oslu. V druhé řadě pak festivalům a akcím, kam jsem
přizvávána jako speaker.Také jsem ale velmi nadšená
z projektu pro školy, který vznikl díky mé úžasné kolegyni Markétce Zika Koppové, která působí v Chomutově a
okolí a tak máme možnost učit sexualitu na základních
školách po celé republice.

Můžeš něco vzkázat našim
čtenářkám, nějaké „moudro“?

“

Prožijte svůj život naplno a se vším, co přináší
a nevzdávejte se věcí a

ani snů, které vám dělají
v životě dobře... a hlavně

“

To jsou věci, které mě moc baví. Víte, dříve ženy trávily více
času spolu, stejně jako muži. Role byla více upevněna a
dána. Ženy se scházely, společně tvořily, vařily a povídaly
si. Bylo těžké vybočit. Dnes je zase těžké najít svou
roli. Žijeme každá ve svém bytě se spoustou povinností a starostí a nemáme to komu říct, muže tohle
až tolik netrápí, ale pro ženu je to zásadní. A tak
dělám rituály pro ženy, abychom se mohly setkávat
a povídat si o tématech, o kterých potřebujeme. Pak
přichází inspirace od jiných žen a uvědomění, že nejen já jsem tak strašná, jak jsem si myslela, protože
dalších šest žen kolem mě má stejný problém. Takže
vlastně nejsem tak strašná, ale uplně „normální“.Tento pocit ale z dnešních filmů, časopisů a všeho co
nás obklopuje nezískáte. Kouzlo těchto rituálů je, že
sdílíme realitu, ne představy o vyumělkovaném světě,
kterým nás bombardují média, kdy stále jen slyšíme,
jaké bychom měly být. A my jim někdy uvěříme,
bohužel.
A také sdílíme témata opravdu jen pro ženy. Třeba
rituál cyklu, je zejména pro slečny, které dostanou
první menstruaci. Ano... všechny dívky dostanou informaci, že mají použít vložku nebo tampon a že teď jsou
žena a mohou otěhotnět... a to je opravdu všechno co
nám ženám menstruace přináší? Pobaví se někdo s tou
holčičkou, o náladách a emocích, které přináší? Jak s nimi
lze pracovat, aby nám neubližovaly? Nebo vysvětlení, že
může otěhotnět, ale jen při ovulaci a jak to funguje? Jak
si pomoci při bolestech bříška apod. A plus ji právě krátkým rituálem ostatní dospělé ženy přivítáme mezi nás,
dáme ji její místo být ženou, protože to je pro každou z nás
významná změna. Ale v naší kultuře jí málokdy dáme její
význam, ba naopak. Například je mnoho vtipů na téma jak
je žena při menstruaci nesnesitelná apod. a to je smutné, vždyť jen díky tomu můžeme darovat život, a to přece
není vůbec málo. Tento rituál ale doporučuji absolvovat i
ženám, které již dávno menstruační cyklus žijí....
Nebo porodní rituál je od toho, aby rodička sdílela všechny své obavy a dostala na ně odpověď, aby nešla rodit
s otazníky, ale věděla, co přesně chce. Má možnost, díky
rituálu, připravit se za jeden večer v okruhu těch nejbližších, které ode mě zase dostanou rady jak ji u porodu,
nebo po porodu pomoci a podpořit, žena se pak necítí
sama, cítí bezpečí a podporu a také si během rituálu okusí
přípravu na průběh porodu a může se podívat na své pocity, které se ji mohou vynořit běhěm porodu.

nedělejte svá rozhodnutí
z pozice strachu.
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Michal
Zemek
Michal se kromě tantry
zajímá o víno, je majitelem
několika podniků v Praze
a okolí.

Tantře se začal věnovat před 5 lety a pozdě-

ji k tomuto přidal i Sexological Bodywork. Obě
tyto oblasti ho fascinují a dál se v nich vzdělává.
Studoval mezilidské vztahy, vzdělávání lidí, psychologii komunikace a neverbální komunikace
a stále tyto znalosti prohlubuje a využívá při
sezeních a seminářích. V oblasti intimity se
věnuje hlavně akupresuře, masáži jizev a probouzení těla po bolestivých a komplikovaných porodech, tantrickým masážím a vědomé práci
s tělem. S Dančou spolupracuje od samého
založení Tantra centra Plzeň. Nyní se porozhlíží
po vhodných prostorech pro Tantrické a terapeutické studio v Praze.

Michale, co tebe přivedlo k tantře?
V jistém smyslu mě k tomu dovedla náhoda.
Dříve jsem se zabýval pořádáním eventů a
připravoval jsem pro zákazníka akci s asijskými
tématy. Na základě toho jsem chtěl připravit v
průběhu celého víkendu nevšední zážitky, jako
thajské masáže, tantrické masáže apod. Proto
jsem si vyzkoušel tantrickou masáž. Díky tomu
jsem poznal něco nového a věděl jsem, že už
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dlouho k tomuto směřuji. Věnoval jsem se totiž již
dříve relaxačním a senzuálním masážím a tantrická
masáž byla rozšířením mých schopností potěšit
ženu. To jsem, ale netušil, co všechno se skrývá pod
pojmem tantra. A co všechno mi přinese do života.
Ihned jsem absolvovat seminář tantry a o několik
měsíců později další a tam jsem poznal Danču.
Okamžitě jsme si padli energeticky a přátelsky do
oka. Hlavně jsem se zde začal učit pracovat sám se
sebou, se svou energií, sexualitou, přístupem k životu, k ostatním lidem, k partnerkám a přátelům. Tento
a spousta dalších seminářů mi naprosto převrátil
život. S oblibou používám větu: Do té doby jsem
seděl v malém pokojíčku a otevřely se mi dveře do
nekonečné knihovny vědění. Hned od začátku, jsem
se snažil vše, co jsem se naučil, převést do praxe
a masíroval jsem všechny, co si o to řekli. Později
jsem se, hlavně díky nedostatku času, začal věnovat
převážně těm, co opravdu potřebují pomocnou ruku.

Jak v běžném životě tantru využíváš?

Asi využívám toho, že dokážu jednodušeji přečíst
některé věci z lidí a poznám, zda je někdo upřímný,
Jako součást buddhismu je pro mě tantra svým
nebo ne. Díky tomu mám kolem sebe lidi, které
způsobem jakýmsi náboženstvím. Otevřela mi
opravdu chci. Když jsem začal studovat tantvědomé propojení s ostatními lidmi a se světem. Od ru, proběhla v mém životě, celkem čistka. Naučil
té doby co se tantře věnuji, jsem pomohl spoustě lidí, jsem se být svým způsobem sobec a věnovat se
ženám a párům, už jen tím že jsem pochopil mnona prvním místě sobě a pak jen lidem, kteří si to
ho věcí na sobě a mohl jim je tak předat. A to je to
zaslouží. Stane se také, že občas potkám někoho
hlavní, co mě naplňuje. Věřím, že díky tomu všemu
smutného a jen tak ho prostě obejmu a cítím, že je
co pro ostatní udělám, se mi to vrátí zpět v podobě
to přesně to, co potřeboval. Skoro každé ráno medzdraví a štěstí. Nechci, aby to znělo jako nějaký kult,
ituji, to jsem se také naučil při studiu tantry. Taknebo sekta. Prostě zjednodušeně řečeno, co dáváš,
ová orgasmická meditace mi dodá do celého dne
bude Ti vráceno.
spoustu energie a nebývám unavený. Samozřejmě
mi tantra obohatila můj sexuální život a prožitky,
Setkáváš se s nepochopením své prokteré moje tělo dostávají.

Co pro tebe TANTRA znamená?

fese?

Ano v podstatě pokaždé, když o tantře začnu mluvit.
Lidé mají hodně předsudků a odsuzují něco, čemu
nerozumí. Vždy místo toho, abych se s nimi přel
a sáhodlouze vysvětloval, řeknu vždy: “Neodsuzuj
nikdy nic, co jsi nevyzkoušel, až to vyzkoušíš, tak
se bavme dál.” Na druhou stranu jsou zde mí blízcí
přátelé, kteří si z toho spíše dělají srandu různými
sexuálními vtipy. Některé jsou opravdu povedené a
nezbývá mi nic jiného než se také zasmát. Jinak tantra není úplně mou profesí, je to spíše poslání. Mimoto pracuji převážně s lidmi, kteří potřebují opravdu
pomoci. To je to co mě naplňuje.
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S tvými schopnostmi musí být radost
mít tě doma, jak vnímá tvou práci
přítelkyně?
To je spíše otázka pro mou přítelkyni Léňu. Myslím,
že si ve směru sexuality a masírování rozhodně
nestěžujeme oba. Mohu i říci, že je to čím dál lepší a
lepší, intenzivnější a intenzivnější. A co se týče jejího
přístupu k mé práci, zúčastňuje se našich seminářů
a moc jí to baví, vzděláváme se v tantře společně.
Jsem moc vděčný, za její přístup a moc ji, nejen za
to, miluju. Je to nádherná bytost a já jsem šťastný
muž i díky ní.

SEX A VZTAHY

kolik takových okamžiků a možností v životě
máme? Díky vědomému propojení celého těla
se oběma pohlavím dostávají na povrch emoce
a vše, co bylo nevědomě skryto, hluboko v jejich
těle. A to je také podstata tantrické masáže,
abychom se očistili od všeho negativního a
zůstala v nás jen ta pozitivní energie.

Pořádáte v centru také workshopy
a jiné aktivity, co zajímavého bys
čtenářkám doporučil?
Navštěvují tantrické masáže častěji ženy
nebo muži?
U mě převažují ženy a po té páry. Ke mně se dostane
klient pouze na doporučení. Vždy je to tak, že mi zavolá
nebo napíše moje klientka, klient, kamarádka, kamarád,
že se bavil se svým známým, známou a že má takový
a takový problém a rád by ho řešil, zda bych mu mohl
pomoci. Sejdeme se a určíme postup. Vždy začínám
tantrickou masáží, které říkáme umění doteku. Při této
masáži se vynechává intimní část. V podstatě je to
způsob, jak naučit klienta přijímat tantrickou masáž,
což je hodně těžké, vnímat doteky vědomě a správně
dýchat, být v těle a ne v hlavě, být přítomný a ne cestovat v myšlenkách v minulosti či budoucnosti. To je asi
ta nejtěžší část učení. Zároveň díky tomuto klient zjistí,
že nejde o erotickou masáž, ale právě o vědomé propojování sama sebe, těla, mysli a duše.

Jaký je rozdíl mezi masáží pro ženu a pro
muže?
Mužům je potřeba dát silnější zemitější doteky, abychom probouzeli jejich mužnost, sílu a vnímání sám
sebe. Muži při tantrické masáži většinou poprvé ve
svém životě dosahují celotělového orgasmu- pokud
spolupracují a vědomě přeberou zodpovědnost spolu
se mnou za výsledek masáže. Bez jejich spolupráce
je to téměř nemožné. To je záležitost, která je pro
většinu mužů nová a proto se na tantrické masáže
vrací. U žen naopak masírujeme jemně a dodáváme jim
něhu, aby se cítily jako princezny, o které je postaráno
přímo královsky. Pro obě pohlaví se snažíme, aby v tu
dobu, kdy jsou masírováni, byli středem celého vesmíru a nevnímali nic jiného, než sami sebe. Vždy říkám
klientům, ber to jako nejsobečtější záležitost, je to jen a
jen o Tobě a o nikom jiném. A buďme k sobě upřímní,
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Ano pořádáme, to je právě ta nejhlavnější část
mé spolupráce s Dančou, již přes rok děláme
semináře, které prostupují všemi tématy tantry
a sexological bodyworku- vědomá sexuologická
práce s tělem. Hned od začátku jsou na naše
semináře jen pozitivní ohlasy a jsou stále více
navštěvované. Máme z toho oba velikou radost.

Máš nějaký výjimečný zážitek spojený s tantrou?
Těch je opravdu mnoho. Jsou spojené hlavně
s tím, že jsem někomu pomohl. Jeden mi ale v
srdci zůstává silně zakotven. Jednou za mnou
přišla, na doporučení od své známé, klientka,
která dříve ve svém životě zažila nepříjemnou
sexuální zkušenost a od té doby měla hrůzu z
jakéhokoli mužského doteku. Po třičtvrtě roku
intenzivní práce se dostala do stavu, kdy si našla přítele, se kterým tráví čas. Ještě se občas
vidíme i s jejím partnerem a pracujeme na tom
stále dál. Takový příběh je pro mně hnacím motorem a proto dělám tantru a vědomě pracuji s
dalšími lidmi.

Můžeš něco vzkázat našim
čtenářkám, nějaké „moudro“?
Moudro, to zřejmě nebude, ale určitě vzkážu,
aby se rozhodně nebály a vyzkoušely tantru bez
předsudků. Zaručuji, že si každá odnese
příjemnou zkušenost, tedy pokud půjde k nám.
Nejdůležitější je uvědomit si, že nechat se rozmazlit, obdivovat a opečovávat, není přece nic
špatného, i když při tom třeba člověk může
pocítit vzrušení, protože co je na vzrušení špatného? Myslím že nic…

OSOBNÍ ROZVOJ

Mám se ráda aneb
jak na sebelásku

S

příchodem nového roku mají mnohé z nás různá
předsevzetí. Některé chtějí docílit lepší postavy, jiné zase
různých dovedností. Co takhle dát si valentýnské předsevzetí –
„Mám se ráda“ . Tento článek vás povede, jak na to.

Autor: Mgr. Purandevi Jana Huberová, foto: www.pinterest.com

Inspirujte se
Lidé, kteří se mají rádi, si vybírají takové aktivity a činnosti, které jsou pro ně samotné
dobré a které jim přinášejí pocit uspokojení a naplnění. Pokud děláme něco, protože
musíme, nebo ze strachu před trestem, z viny, atd. není to přínosné ani pro nás ani pro
okolí. Lidé, kteří se mají rádi, tvoří kreativně realitu podle svého a obklopují se stejně
naladěnými lidmi. Takovýmto bytím přispívají k větší harmonii na celém světě, ať už
s tímto záměrem žijí či nikoliv.
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JAK NA TO: Udělejte si vlastní průzkum lidí, kteří si tvoří svůj vlastní život, a zjistěte, jak
toho docílili. Udělejte kontrolu toho, s kým se stýkáte a jaká místa navštěvujete. Vyberte
si do života to, co vás obohacuje a pozvedává na těle i duchu. Obklopte se lidmi, kteří vám
naslouchají, chápou a podporují.
Naslouchejte tělu
Tělo je výborný ukazatel, zda je všechno ve vašem vnitřním i vnějším světě v pořádku.
Pokud trpíme chronickými bolestmi a potlačujeme je prášky, je to známka toho, že si tělo
vyžaduje naši pozornost.
JAK NA TO: Posaďte se pohodlně do křesla a dopřejte si alespoň 30 min klidu. Můžete

OSOBNÍ ROZVOJ

si pustit příjemnou relaxační hudbu. Začněte s
pozorováním dechu a uvolňováním těla. Vyplavují
se myšlenky? Nesnažte se je zahnat ani vytlačit,
spíše jim dejte prostor a vraťte se k dechu. Když jste
uvolněná a celé tělo je vláčné, jděte svoji pozorností do
místa, kde cítíte bolest. Jako byste se tam jen tak chtěla
pohodlně posadit a s vaší bolestí pobýt. Takto v ní jemně
buďte a volně dýchejte. Až se budete cítit pohodlně, tak se
jí zeptejte, jako by to byla vaše přítelkyně: „Co potřebuješ,
abych udělala?“, nebo „Proč jsi tady?“ A opět buďte
uvolněná, soustřeďte se na dech a naslouchejte. Odpověď
vám dříve nebo později přijde. Pokud budete odvážná a
radu vaší bolesti uvedete do života, bolest téměř okamžitě
zmizí.
Vnímejte pocity
Naše společnost i výchova a způsob žití (televize, mobily,
sociální sítě) nás odvádějí od nás samotných – od svých
pocitů. Učíme se, jak být výkonné a úspěšné, mnohdy
však bez ohledu na naše vlastní pocity. Právě ty jsou
však ukazatelem, zda jsme v danou chvíli smutné,
zranitelné, vystrašené, máme úzkost, nebo jsme uvolněné
či radostné. Zejména negativní pocity a emoce jsme
se naučili popírat a mnohdy je bereme jako nevítané
hosty. Toto z dlouhodobého hlediska vede k fyzickým i
psychickým problémům.
JAK NA TO: V průběhu dne se ptejte sama sebe, jak
se v danou chvíli cítíte. Stojí to odvahu a vytrvalost.
Ale pokud si na to zvyknete, bude to vaším největším
pomocníkem. Jak na pocit/emoci, kterou mám tendenci
vytlačit? Např. strach. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, mám
strach, tak mu řekněte: „Vítám tě, cítím tě (prociťte strach
v jeho velikosti), vidím tě, slyším tě, jsem v tom s tebou a
miluji tě strachu.“ Cvičení provádějte nejdříve o samotě.
Brzo to půjde jednodušeji i za běžného chodu dne. Toto
jednoduché cvičení přináší úlevu a přísun energie. Nejvíce
jsme unavené, protože vynakládáme úsilí na necítění.
Naslouchejte potřebám
Když budete vědět, jak se cítíte, zeptejte se samy sebe:
„Co vlastně v dané situaci potřebuji?“ Tuto otázku si
začněte klást v průběhu dne a pozorujte, jaké odpovědi
vám přicházejí. Tento další odvážný krok, začít nahlížet do
vašich opravdových potřeb, na které máte plné právo, aby
byly uspokojeny.
JAK NA TO: Marschall Rosenberg přišel na techniku,
kterou nazval „nenásilná komunikace“. Ta učí jak zůstávat
ve spojení se svým tělem, pocity a umět pojmenovat
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potřeby a komunikovat je okolí tak, aby je chtělo naplnit.
Pokud vás k tomu zajímá více, můžete navštívit odborný
kurz, zapátrejte, zda není nějaký ve vašem okolí.
Aktivujte mysl
To, na co myslíme, se stává naší realitou. Naše mysl je
pro nás největším nástrojem a také největším bičem.
Spojením mysli s naší vůlí dokážeme hory přenášet.
Myšlenky je dobré nepotlačovat, ani se za ně netrestat.
Nejlépe je se naučit je usměrnit. To dokážeme pomocí
pozitivních vizualizací a pozitivních vět (tzv. afirmací).
Když si je napíšeme na kartičky a nalepíme na viditelná
místa, pomohou nám ve chvílích, kdy naše mysl utíká.
JAK NA TO: Najděte si pro sebe vhodné relaxační a
meditační techniky a provádějte je denně. Docílíte tak
zklidnění a osvěžení mysli a celého těla. Budete vypadat
svěže, zářivě a mladě.

sebeláskový TIP

Když máme zájem se posunout
v sebelásce, prvním milníkem
je zjištění, kolik toho na sobě
nemáme rády. Důležité je
zachovat klid, jsme na tom
všechny stejně. Nesmíme se
tím nechat odradit, a naopak
se motivovat. Pokud na lásce
k sobě budeme krůček po krůčku
pracovat, hodně se nám uleví
od nánosů a budeme vyzařovat
určité charisma. Budeme vědět,
jak se cítí mé tělo, jak se cítím
já, jaká je má potřeba v danou
situaci a jak jednat v souladu
s tím vším. To je naše celistvost.
Výsledek takového bytí má
obrovský potenciál a odkrývá
velkou vnitřní sílu. Najděte v sobě
víru v to, že vaše cesta je ta
správná!

ROZVOJ

Víte, všechno je otázka svobody.
Říkají mi nejchudší prezident světa, já si tak ale nepřipadám. Chudí
jsou ti, kteří tráví všechen čas prací
jen proto, aby si vydělali na svůj
nákladný životní styl, a stejně jim
to nestačí. Pokud nemáte žádné
hmotné statky, tak nepotřebujete
celý svůj život pracovat jako otroci, abyste si je udrželi. A tím máte
také více času sami na sebe. Možná
působím jako excentrický starý
muž. Ale to je má svobodná volba.
José Alberto Mujica Cordano, Uruguayský prezident
2010-2015, přezdívaný nejchudší prezident světa
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Do Indie míří lidé z několika důvodů.
Někdo chce objevit zcela ojedinělou
kulturu, jiný hledá duchovní podstatu
v Ašramu, pro dalšího by tato destinace
byla za trest. Naše Jasmína se vydala
splnit svůj vytoužený cestovatelský sen a
poznat místo, o kterém slyšela už tolik, že
nezbylo než sbalit krosnu a uletět
4 000mil, aby se přesvědčila na vlastní
kůži, proč je tento cíp země tak jedinečný.

cestovatelka Jasmína
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autor: Jasmína Píšová, foto: archiv Jasmíny Píšové, www.shutterstock.com
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ůně, barvy, hluk a špína. To jsou věci, které se
mi vybaví vždy, když slyším slovo Indie. Můžete
si přečíst desítky knih a shlédnout nespočet
dokumentů o této zemi, ale dokud nepřijedete
osobně a nezažijete místí atmosféru, nikdy
nezjistíte, jaká Indie opravdu je. Neznám jinou
zemi na světě, která by byla více odlišná. Panují
tu obrovské extrémy a vše je vystupňované na
maximum. Pokud vidíte chudobu, pak si větší
nedokážete představit. Když je na ulici špína, tak
neprojdete skrz odpadky na druhý chodník. Že se
neslyšíte s prodavačem u pokladny? Naprosto
běžná rutina, v podstatě se přes veškerý ruch
neuslyšíte s nikým. Stejně tak když ucítíte vůni
čerstvého koření, ihned vám ji přebije nějaký pach.
Ostrov Krabi
Jsou tu i hezké extrémy v podobě nespočtu barev,
které se kolem vás mihají, zdobných sárí, která si
při chůzi přidržují místní ženy a zajímavých míst,
Plovoucí trhy na lodích
která stojí za to navštívit. Důležité je si uvědomit,
že Indie se nikdy nepřizpůsobí vám, to vy se musíte
přizpůsobit Indii! Objevování místních zvyklostí je
ale velmi zajímavé. Co se gastronomie týče, jako
Evropan si budete muset zvykat. Všechna jídla
jsou tak pálivá, že se během oběda pěkně zapotíte.
Nejčastější pokrm je zde rýže. Masa se dočkáte
jen málokde. Existují tu veganské a non-veganské
restaurace, ale těch je opravdu poskromnu. V
restauraci nikdy nedostanete k jídlu nůž. Podává
se pouze vidlička a lžíce. Většina Indů však žádný
příbor nevyužije, protože nejčastěji jedí rukama.

CESTOVÁNÍ

Mají tak vycvičený grif, že ani zrnko rýže nespadne
vedle. Často si také dopomáhají roti, což je chléb v
podobě kukuřičné placky. Pozor si ale dávejte, kterou
rukou chléb uchopíte. Přísně se zde rozlišují jednotlivé
strany. Levá ruka je považována za nečistou a bylo by
urážkou používat ji jinak, než se sluší. Například když
podáte prodavači peníze levou rukou, odmítne si je vzít,
protože to nosí smůlu. Jako levačka jsem si musela
dávat velký pozor, abych nezpůsobila faux-pas. Co
byste neměli vynechat, je místní pochoutka s názvem
Masala chai. Jedná se o národní nápoj, který připomíná
kombinaci čaje a kávy. Přesněji se jedná o silně
kořeněný čaj podávaný s mlékem. Výslovnost nápoje je
totožná jako v češtině, takže když si objednáváte, stačí
říct pouze „One čaj, please!” a každý pochopí.
Jestli si myslíte, že známý oděv sárí se ukazuje jen
ve filmech, vyvedu vás z omylu. Když už narazíte
na ulici na ženu, což se tak často nestává, uvidíte
ji cupitat zabalenou v barevném sárí. Klasicky je

tvořeno podprsenkou a sukní, jejíž cíp se
obtočí kolem těla a nechá volně padat přes
rameno. Břicho tak zůstává holé a nezáleží
na tom, kolik vám je let nebo jaké míry
máte, pupík ukazuje každý. Co je pro nás
nezvyklé, je v Indii zcela běžné. Naopak
nahá kolena, ramena nebo výstřih by
působily zcela nevhodně. Pokud si chcete
nechat ušít na památku vlastní sárí, máte
jedinečnou příležitost. Na každém rohu jsou
specializované obchody s látkami, kde vám
bez větších obtíží zhotoví místní oděv na
míru.

Panuje zde tolik zvyků a jedinečných tradic,
že bych vám mohla vyprávět ještě na několik
stran. Místo čtení radši navštivte Indii
osobně a poznejte, jaké to je, ocitnout se v
úplně odlišném světě.

69

CESTOVÁNÍ

70

BYDLENÍ A DESIGN

Zima stále kraluje a sníh a
mráz nás drží pěkně doma v teplíčku.
Abychom se doma cítili dobře, musí
se nám tam líbit. Pokud se vzhledem
svého příbytku nejste úplně spokojeni,
je ideální čas na trochu vylepšení a
reorganizace. Leckdy stačí maličkost a
prostor se tím úplně změní.

Set 2 polštářů
Mandala,
879 Kč

difuzér
ARIA PURA,
315 Kč

váza Aalto od
Littala, Design
Ville,
3990 Kč
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BYDLENÍ A DESIGN

MANDALA
Magický kruh mandala je symbolem
jednoty a rovnováhy. Při jejím kreslení
můžete najít klid, vyjádřit svoje pocity a
podstoupit cestu až ke středu, která pro
vás může znamenat více, než si zpočátku
budete myslet.

77
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BYDLENÍ A DESIGN

Pokud si
netroufáte
mandalu malovat
přímo na zeď,
můžete použít
látkový obraz.

autor: redakce, foto: archiv firem, www.pinterest.com

kniha
Mandaly síly,
193 Kč
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svíčka
ARIA PURA,
740 Kč

Mandalu
můžete do
interiéru zařadit
v nejrůznějších
formách. Vytvořte
mozaiku z
nejrůznějších
materiálů.
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Doba

ledová

Také jste jako malá seděla nalepená na televizní obrazovce a sledovala krasobruslení? Hltala jsem jejich ladné pohyby, třpytivé kostýmy, pohádkové
líčení a dokonalé třpytkaté účesy. Dosud mě to nepustilo. Odstupem času
jim nestydatě závidím vypracovaná těla, aplaus publika, svalnaté partnery
a obdivuji nelehkou cestu životem, kterou si vybrali. Ledovou královnou
se můžete stát i vy. Nemyslím tím, abyste na kluzišti za barákem zvládala
piruety, rittbergery nebo trojitý lutz, ale abyste si tyto zimní radovánky užila
se vší pompou. Bílé brusle se zoubky a vysokým šněrováním se perfektně
hodí k podkolenkám, krátkému kabátku, rukavice slaďte se šálou a na uši
patří samozřejmě plyšové klapky.

Kluziště je ideálním
místem pro randění. Zabořte se do palčákových
rukavic svého partnera
a bok po boku ladně
obkružte pár kol. Kromě
příjemné únavy ucítíte
i romantickou atmosféru jako z amerických
filmů. Ukažte mu, jak
jste veselá a hravá.
Dejte mu babu! Muži
milují hry. Oba potom
oceníte občerstvení,
která bývají součástí
kluzišť s velkou škálou
hřejivých nápojů. Zima
v městech bývá nudná
hlavně pro děti. Sněhu
je málo a hrátky na
blátě jsou noční můrou nejen vaší pračky. Pokud nechcete
mít z domova kůlničku na dříví, vytáhněte své ratolesti na
led. Pro ty nejmenší jsou k dispozici kovové hrazdičky, které
jim pomohou při prvních odrazech. Kluky potěší hokejka a
holčičky budou nadšené z trénování piruet. Zaručujeme vám,
že po takovém zážitku děti usnou dříve, než Karkulka dojde
do lesa a vy si konečně nalijete skleničku svého oblíbeného
vína. Pokud nemáte partnera ani děti, vytáhněte kamarádku.
Zimáky jsou ideálním místem pro seznámení. Doporučujeme styl maličko vypilovat dřív, než se rozhodnete zazářit
a taky se před vstupem na ledovou plochu maličko odvažte
svařákem, nebo horkým punčem. Smyslně se opřete o mantinel a sledujte bruslaře, kteří se před vámi předhánějí v jízdě
po zadu s přešlapováním v zatáčkách. Další možností k
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Další možností k seznámení
je vyčkat na změnu směru.
Tato varianta je sice poněkud
riskantnější, ale určitě se vyplatí! Buď Vás krásný bruslař
pozve na uklidňující čaj, v
horším případě odveze na
pohotovost.

seznámení je vyčkat na změnu směru. Tato varianta je
sice poněkud riskantnější, ale určitě se vyplatí! Buď Vás
krásný bruslař pozve na uklidňující čaj, v horším případě
odveze na pohotovost. Vyhlídněte si toho pravého a prostě se s ním sražte. Bude si myslet, že to byla rána osudu
a jako správný gentleman se o vás postará. V případě
sebepoškození, tedy varianty ,,B‘‘ už jen doufejte, že na
pohotovosti vás ošetří krásný lékař.Ať se rozhodnete
nazout brusle s kýmkoliv, bude to zábava. Důležité je neztrácet úsměv ani v momentech, kdy se vám každá noha
rozjíždí jiným směrem a drkotají zuby zimou. To k tomuto
sportu prostě patří. Na oplátku se vám zpevní zadeček a
konečně provětráte dlouhou šálu.

ZDRAVÍ A SPORT

KAM VYRAZIT
NA BRUSLE
Pokud brusle nevlastníte, nevadí! Jejich půjčení se v Praze pohybuje od 30Kč /hod
do 120 Kč/den.

AUTOR: Lucie Lomská FOTO: www.pinterest.com
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Zimí stadion
Nikolajka

Bruslení pro veřejnost
je každou sobotu a
neděli od 14:00 do
16:00 hod. Dospělý
zaplatí 40Kč a děti
30Kč. www.nikolajka.
eu, Unikolajky28, Praha 5.

4

Jiná místa

3

1

Venkovní kluziště Na
Františku

Nabízí každý den bruslení pro
veřejnost včetně půjčovny a bufetu. Dospělí zaplatí 40 Kč a děti
30Kč. www.hristenafrantisku.cz,
Kozí ulice, Praha1.

Zimní stadion Kobra

Bruslení pro veřejnost je
každou sobotu 14:30 -16:30
a nedělei17:30 – 19:30,
vstupné 100Kč.
www.hckobra.cz, Mikuleckého 1584, Praha 4

Kluziště nabízí i obchodní centra Arkády Pankrác, Galerie Harfa a další zimní stadiony. Jako
ZŠ Hvězda, Malá sportovní hala Incheba a
zimní stadion v hotelu Hasa.

JÍDLO

FOOD

SPOLEČNÉ

KVALITNÍ JÍDLO VÁS NABIJE NA CELÝ
DEN, PŘÍPADNĚ ZARUČÍ IDEÁLNÍ
ÚČINKY NA VEČER!
77

JÍDLO

Sladká snídaně

Mixit Valentýnský mix, 600 g, 199 Kč

Obsahuje ovesné vločky, ovesné lupínky (křupavé), ječné
zrní, amarant, mandle, maliny lyofilizované, jahody lyofilizované, guarana, čokoládové hobliny hořké, čokoládové hobliny bílé, goji, corn flakes v jogurtu, bílá čokoláda
s lyofilizovanými jahodami.

Vyskočte z postele dříve a zaskočte do nejbližšího UGO baru pro novinku „Chřipkobijce“. Jsou to ovocné a zeleninové smothies
nápoje, které mají za úkol v jednom drinku
pokrýt co nejširší spektrum vitamínů a dalších účinných látek, které například posílí
imunitu nebo podpoří vstřebávání živin.

Pistáciový krém, A
Ricchigia, Wine Food
Market, 119 Kč

Melounový nanuk
s jogurtem.

Použijte vykrajovátka na cukroví a tři druhy melounu střídavě napichujte na nanukové dřívko. Bílý jogurt smíchejte s trochou medu a podávejte společně! Slast
zaručena!

78
85

Smoothie maker „SHAKE AND GO“ SM 3350,
Concept, 699 Kč

A když se vám ven nechce,
pořiďte si pomocníka do
domácnosti a čerstvé smothies nápoje můžete mít
každý den.

JÍDLO

Afrodisiakální večeře
Ach ta mocná příroda, pomáhá nám na každém
kroku, aniž bychom se museli přehnaně snažit.
Připravte večeři s těmi správnými ingrediencemi
a vychutnejte si její erotické účinky.

Afrodisiakální suroviny:
Jahody - klasika, nejlépe přeci chutnají se
šampaňským.

Čokoláda - díky fenylalaninu se nám v těle

Lambrusco To you rosso Ceci,
popisovatelné křídou, Wine
Food Market, 499 Kč

zvyšuje množství endorfinů, které povzbuzují naše
libido a působí antidepresivně.

Kaviár - rybí

autor: redakce, foto: archiv firem, www.pinterest.com

pochoutka není každému po
chuti, s kouskem kvalitního
toustu a šampaňským
zažijete opravdu zajímavou
chuť.
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Ústřice - další dar

moře, na který možná
nebudete mít chuť. Když
ale překonáte předsudky,
naskytne se vám zcela
nečekaný požitek.
Doporučujeme nekousat,
ale polknout zakápnuté
citronem.

Hummus - pomazánka

z cizrny s jemnou oříškovou chutí je
velmi lahodná a především zdravá.
Česnek, který je v ní obsažen ale
není absolutně cítit, mimo jiné
slouží k prokrvení a citronová šťáva
k povzbuzení. Pozor, sezam je prý
dobrý na plodnost!

Chřest - údajně podporuje erekci. Což by se vzhledem

k jeho tvaru i dalo předpokládat. Uvařený v páře a přelitý
holandskou omáčkou je fantastický. Jediná jeho nevýhoda po
konzumaci je mírný zápach ehm moči…
Mezi další známé přírodní povzbuzovače patří třeba skořice,
chilli, ženšen, zázvor, vanilka, banány, šafrán nebo muškátový
oříšek.

KULTURA

Kulturní tipy

avštivte Divadlo Spektákl ve Studiu Švandova
divadla. Divadlo Spektákl je soubor, jehož cílem
je nahlížet na klasická díla optikou nastupující mladé
generace, a hledat spojení tradiční činohry a neotřelé moderní obrazivosti. Prostor u nás dostávají mladí začínající umělci, studenti nebo čerství absolventi
DAMU,“ informuje umělecký šéf souboru Jan Holec.
Nejbližší představení Divadla Spektákl ve Studiu
Švandova divadla: 6. 2. - Zmoudření dona Quijota, 10.
2. - Maryšo! Evo! Dom!, 17. 2. - Chaplinovy děti

hudba
D

o české republiky se vrací německá skupina SCORPIONS! Od roku 2010 jsou na monstrózním světovém turné a již po druhé navštíví
Českou republiku. Po koncertě v Pardubicích
se 27.2.2016 vrátí do pražské O2 ARENY, kde
představí největší hity své pět desetiletí trvající
atmosféry.

film
12

filmových večerů. Přesně tolik DVD se skrývá v
edici Festival 12. Jedná se o unikátní kolekci z
prestižních světových festivalů. Tři držitelé Zlaté palmy
z Cannes, jeden Stříbrný medvěd z Berlína i dva Zlatí lvi
z Benátek. Záměr společnosti Film Europe každý měsíc
na DVD vydat jeden „artový“ film nemá v České republice obdoby. Filmy z edice Festival 12 jsou opatřeny českými titulky, nechybí divácky atraktivní bonus v podobě
barevného bookletu, který obsahuje českou studii renomovaného filmového kritika, věnovanou danému filmu.

móda

Ve světových
metropolích módy
je únor a březen ve
znamení největších
událostí – Fashion
weeků. Ti nejlepší
návrháři představují
kolekce na příští
podzim/zimu 2016!
Tak vezměte kamarádku, sbalte kabelku a užijte si víkend.

New York - 11. - 18. 2. 2016
Londýn – 19 - 23.2.2016
Miláno - 24. - 1.3.2016
Paříž - 2. 3 - 9.3.2016
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autor: redakce, foto: archiv redakce, www.svandovodivadlo.cz, www.livenation.cz

divadlo
N

horoskop

TAROTOVÝ HOROSKOP
ÚNOR

2016

Únor bude emocionálně velmi vypjatý měsíc. Čeká nás
mnoho zkoušek a těžkých chvílí. Když zůstaneme sami
sebou a budeme pracovat se svými pocity, vše překonáme.
Nenechme se strhnout negativními okolnostmi a na všem
hledejme to dobré. Začátkem března se začne obloha
vyjasňovat a s příchodem jara vše rozkvete.

BERAN
karta:
KRÁLOVNA HOLÍ
Blíží se k vám
nebezpečný
protějšek. Uchvacující, atraktivní, energický,
kterému půjde
jen těžko odolat.
Jeho cílem je zaujmout vás, ale to,
co od vás bude chtít, není hluboké
a není to cit, jedná se o povrchní záležitosti a fyzickou přitažlivost. Další
variantou je, že vy se dostanete do
této role, vzbudí se ve vás ne příliš
ušlechtilé chování, typicky mužské.
Zvažte, zda chcete působit na ostatní tímto dojmem a co vám to může
přinést.

karta:
ČTYŘKA POHÁRŮ
Nudíte se, jste
rozmrzelí, utápíte se v depresi?
Nemáte žádný
motiv k činnosti,
jste otrávená
všemi a vším?
Pokud trpíte těmito pocity, zamyslete se, zda jsou opravdu oprávněné.
Je totiž možné, že máte všechno a
to vás nudí. Pokud je vše v pořádku,
je možné, že tato hlubší krize teprve
přijde, buďte obezřetná, proč. Tyto
negace se budou odrážet i ve vztazích, může to být indicie k tomu,
vyřešit konečně nějaký problém, a
to i velmi razantně.

RAK
karta: PĚTKA PENTAKLŮ
Budete potřebovat spoustu vnitřní síly,
řítí se na vás krize. Starosti, které budete
mít, mohou být pracovního i vztahového charakteru. Pozor podnikatelky. Ve
vztazích budete nejistá, pocit osamocenosti a nemilovnosti vás pohltí. Může to
být i předzvěst opuštění. Toto období
bude pro vás velkou zkouškou. Zkuste
nelpět na materiálních věcech a nebojte se vydat
do větší nepohody, možná zjistíte, že vše je jinak, že vše je
jen ve vaší hlavě.
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BLÍŽENCI

BÝK

karta: PĚTKA
POHÁRŮ
Bohužel vás čeká
nešťastné období. Ztráta, zklamání, neúspěšné
projekty, problémy psychického
charakteru. Bolestné poznání a rozčarování
je nutnou cestou. Ve vztazích jsou tu
konce, nečestná jednání, nešťastná
láska a ztráta partnera. Také může jít
o ztrátu nenarozeného dítěte. Vše
co se vám děje, musíte přijmout,
protože je to pro vás cesta. Bohužel
to přes prvotní bolest neuvidíte. Ale
až se vzduch vyčistí, přijde to dobré
a to bude stát teprve za to.

LEV
karta: ESO POHÁRŮ
Vcházíte do šťastné, pozitivní
a plodné fáze. Eso vždy značí
nějaký počátek nebo příležitost. Vaše radost a spokojenost
se odrazí ve vaší kráse. Vaše
kariéra se bude ubírat spíše k
oblasti poslání. Úspěšné projekty, splněná přání a naplnění lásky. Odevzdejte se svému šťastnému
období. Pozor, máte i velmi plodné období, pokud
ještě není čas na rodinu, dejte brzdu vášni a chraňte
se. Vaše vnitřní žena spirituálně vyroste.

horoskop

PANNA

VÁHY

karta: SEDMIČKA PENTAKTŮ
Ještě není ten správný čas. Vaše
věc se bude vyvíjet velmi pomalu, je potřeba doba na zrání,
aby bylo víno kvalitní. Snahy o
urychlení by mohly vést k debaklu. Uspějete, ale pouze když
pochopíte, že někdy je třeba
být vytrvalý a čekat. Ve vztazích pozor na odcizení a neupřímnost. Ve
vzduchu je také těhotenství. Nové vztahy se budou
vyvíjet slibně pouze v případě, že nebudeme na
partnera spěchat. Toto období nás má něco naučit,
tak buďte pozorní.

ŠTÍR
karta:
VISEC
Nebudete si
vědět rady.
Tíživá situace,
pocit pasti a
slepá ulička vás
má navést na
novou cestu.
Musíte před tím ale podstoupit něco nepříjemného. Ve vztazích
uvíznete na mělčině, přetrvávající
problémy a předzvěst ukončení
vztahu. Něco se změní především ve
vás, odevzdejte se svým pocitům.
Zastavte se a seberte poslední síly,
smiřte se s tím, co je a bojujte za
lepší zítřky. Blíží se nový počátek.

karta: ŠESTKA HOLÍ
Karta vítězství, triumfu a slávy. Splní
se vám přání, dostanete odměnu.
Váš úspěch vám dodá obdiv a chválu. Úspěchy ve společnosti i finanční
sféře. Ve vztazích vládne harmonie
a svítí šťastná hvězda. Je ideální
období pro seznamování a dobývání. Nový vztah může být hravý a
laškovný. Stávající vztahy vyřeší své problémy,
ty nejzralejší dospějí až ke svatbě.

STŘELEC
karta:
PÁŽE HOLÍ
Páže je symbol odvahy.
Vyslanec, posel
ale i konkurence. Páže se ale
stále vyvíjí, je to
smělý učeň. Budete mít novou schopnost užívat si.
Čeká vás povýšení. Budete tvořivá,
vynalézavá, energická. Ve vztazích
vás čeká dobrodružství, žhavá
šance, jiskření. Může se jednat o
jednorázové vzplanutí, milence.
Stávající vztahy se oživí. Přes to vše
uvnitř budete vědět, že nejde o důležité hodnoty, využijte prožitky na
maximum, ale zachovejte zdravý
rozum.

autor: Tarotová královna Lael, foto: Tarot od A.E. Waite
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karta: DESÍTKA POHÁRŮ
Láska je všude kolem vás. Budete vděčné k partnerovi, rodině i přátelům. Klid
a spokojenost míří do vašeho života.
Možná je ve vzduchu svatba, perspektiva společného života a spokojenosti.
V kariéře je ideální čas na změnu,
která bude příznivá. Bohužel má karta
dvě možné interpretace, může také
znamenat, že vše o čem výše hovoříme, již bylo dovršeno a může přijít také něčeho konec.

KOZOROH
karta:
KRÁLOVNA PENTAKLŮ
V pracovní sféře
se vám bude
dařit a budete
stoupat. Svou
pílí a poctivostí dosáhnete
finančních úspěchů. Duševně se
srovnáte. Je ve vás dobrosrdečnost,
věrnost, láska, potřeba být matkou a
cítit se v bezpečí. Ve vztazích pozor
na posedlost kontrolou, ostatním to
nemusí být příjemné. Šťastné události v rodině.

RYBY
karta: DESÍTKA HOLÍ
Karta stresu hovoří o tom, že
něčeho je na vás příliš. Fyzické
nebo duševní přetížení, velké
požadavky a trápení. Nepřeceňujte se, vše nelze dokončit za
každou cenu. Hrozící neúspěch
a počátek krize. Máte možná
příliš projektů. Uberte a využijte
pomoc ostatních. Ve vztazích se bude trápit také.

MUŽI

ANDREAS

GARCÍA
A

ndreas se dostal do povědomí

veřejnosti díky soutěži MUŽ ROKU
2015. Kde vyhrál dvě mediální hlasování. V únorovém POSHi ztvárnil
hlavní mužskou roli valentýnského
Fashion story, a protože je to muž
skutečně zajímavý, přinášíme vám
pohled do jeho soukromého života. Je mu 26 let, vystudoval SŠ
managementu ve stavebnictví a
žije v Praze. Kromě modelingu se
věnuje hlavně obchodu. Když ho
poznáte osobně, pro jeho modré
oči a dokonalý úsměv budete těžko
vnímat, co říká, má své myšlenky v
hlavě srovnané a my mu přejeme,
ať dosáhne všeho, po čem touží.
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MUŽI

Jak bys představil sám sebe?

Co považuješ za svůj největší úspěch?

Žiji si svůj svět. Svět, kde je každodenním rituálem
pozitivní myšlení. Svět, kde rád motivuji a pomáhám
lidem. Svět, ve kterém se neustále vzdělávám a kde
chci být úspěšný v tom, co dělám. Svět, kde je na
prvním místě moje rodina. Svět, který je akční, plný
sportovních výzev, kreativní a zahrnuje každodenní
poznávání nových věcí. Mým kořením života je smích.

Nevím…Nerozděluji život na velké a malé úspěchy.
Úspěchem je pro mě to, že se každé ráno probudím
zdravý a mohu rozvíjet svou osobnost a myšlení.

Tvé jméno zní exoticky, odkud pocházíš?
Narodil jsem se v Německu.
Věnuješ se modelingu, což je u muže netypické
zaměření…jaké má tato práce benefity?
Mám svou práci, takže modeling je pro mě spíše
zpestření, forma zábavy. Je to obor, který rozvíjí mou
kreativitu. Také mohu cestovat, vidět místa, která
bych jen tak nenavštívil. Poznávám spoustu
inspirativních lidí a v neposlední řadě je to skvělá
zpětná vazba na můj projev. Takže mé výrazy rovněž
stojí někdy za to.

Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
S rodinou, kamarády, poznáváním nových věcí a
sportem. Baví mě kultura, výstavy, dobré jídlo,
řemes-la…
Kdyby si se mohl vrátit v čase a promluvit ke
svému 20-ti letému já, co bys mu řekl?
Nic, neměnil bych život, který jsem prožil. Vše má
svůj důvod a správné načasování. Rozvíjím se, a to je
podstatné.

Jsi pohledný muž, jsi díky tomu ve společnosti
pravděpodobně středem pozornosti…Co ty a ženy?
Jsi zadaný?
Momentálně přítelkyni nemám, zřejmě ještě někde
tančí po světě a rozdává radost svým úsměvem.
Máš nějaký cíl, ke kterému směřuješ?
Mám pracovní, sportovní a osobní cíle. Všechny
směřují k osobní spokojenosti. O Vánocích si
každoročně píši seznam přání/cílů na následující rok.
Letos tam třeba byla položka zahrát si v reklamě a být
na billboardech, tak si jdu za svým snem.
Jakým způsobem relaxuješ, kde bereš svou energii?

AUTOR: Mgr. Alena Kalašová FOTO: archiv Andrease Garsíi

Kultura, sport, četba. Mým zdrojem na dobití energie
jsou přátelé, pozitivní myšlení a běžné činnosti, které
dělám přes den.
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Co tě v životě nejvíce motivuje?
Motivují mě úspěšní lidé a fakt, že cokoliv v životě si
budu přát, se splní. Možná to zní jako nadsázka, ale
přání se plní každý den. Jen my většinou definujeme
špatně a pak jsme naštvaní, že se vyplnilo tak, jak
jsme si nepřáli.

rychlá zpověď
oblíbené jídlo: SUSHI
vysněné auto: MUSTANG
oblíbený sport: FOTBAL
typický outfit: KALHOTY A KOŠILE
NEBO POLO TRIKO
přirovnej svůj život k filmu: RYTMUS
na opuštený ostrov bych si vzal: ŽENU
mužský vzor: WILL SMITH
ženský ideál krásy: JESSICA ALBA

ADRESÁŘ

Kam vyrazit na nákup?
Almara Shop, www.almara-shop.cz
ALO diamonds, www.alo.cz
Aria Pura, www.ariapura.cz
Armani Jeans, www.armani.com
Attr@ttivo, www.attrativo.gr
Aussie, www.aussie.com
Beltissimo, www.beltissimo.eu
Bogner, www.bogner-fashion.cz
Bonami, www.bonami.cz
Bourjois, www.bourjois.com
Buddha-bar hotel Prague, www.buddhabarhotelprague.com
Braun, www.braun.com
Butlers, www.butlers.cz
Candle Lite, www.candle-lite.cz
CAPO čepice, www.capo-cepice.cz
Cartier, www.cartier.com
centrum tance, www.centrumtance.cz
Cinemart, www.cinemart.cz
Converse, www.conversecz.com
Craft, www.craft.cz
Deichmann, www.deichmann.com
Desigual, www.desigual.com
Destroy, www.destroystores.cz
Didriksons 1913, www.didriksons1913.cz
DIPARLUX CZ&SK s.r.o., www.diparlux.com
DYRBERG/KERN, www.dyrbergkern.cz
easy optic, www.easyoptic.cz
Endless, www.endlessjewelry.eu
Esprit, www.esprit.cz
Fann parfumerie, www.fann.cz
Fler, www.fler.cz
Givenchy, www.givenchy.com
Guerlain, www.guerlain-institut.cz
H&M, www.hm.com
Högl, www.hogl.cz
Jennyfer, www.jennyfer.com
Liftago, www.liftago.com
LISCA, www.lisca.com
Live Nation, www.livenation.cz
L’Oréal, www.loreal.com
LUSH, www.lushcz.cz
Mall.cz, www.mall.cz
Marionnaud, www.marionnaud.cz
Marks&Spencer, www.marksandspencer.com
Mercedes-Benz, www.mercedes-benz.cz
Mixit, www.mixit.cz
My Raw Café, www.myraw.cz
Neobotanics, www.neobotanics.cz
Nero Giardini, www.nerogiardini.it
Nivea, www.nivea.cz
Oriflame, www.cz.oriflame.com
Orsay, www.orsay.cz
Pandora, www.pandora.net
Pantene, www.pantene.cz
penShop, www.penshop.cz
rádio Seejay, www.seejay.cz
restaurace Ateliér RED&WINE, www.atelieratelier.cz
Richard Collection, www.richardcollection.co.zw
s.Oliver, www.soliver.eu
Salamander, www.salamander.cz
Saloos, www.saloos.cz
Sportalm, www.fggroup.cz
st.Moriz, www.stmoriz.cz
Šperky Afrodíté, www.sperky-afrodite.cz
Takko Fashion, www.takko-fashion.com
theBalm, www.thebalm.cz
Ti Sento, www.tisento-milano.com
UGO, www.ugo.cz
VAN GRAAF, www.vangraf.cz
Vans, www.vansprague.cz
Wella, www.wella.com
Zara, www.zara.com
Zoot.cz, www.zoot.cz
Zuzana Kubíčková, www.cargocollective.com/zuzanakubickova
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POVÍDKA

HORSKÉ
VZPLANUTÍ

Na jednu stranu
to byl ten nejpozornější milenec, kterého kdy potkala, na
druhou stranu se nebál i trošku přitlačit
a nebýt tak milý, ale
ke svému úžasu zjistila, že se jí to líbí.
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M

ia se probudila a v první chvíli se nemohla zorientovat kde je a co se stalo.
Opět se jí zdálo o Jackovi, jak se s ním hádala a jak jí tvrdil, že i když ji miluje, potřebuje
i Ellu, tu couru a taky další u kterých jména nejsou důležitá. Prý není v sexu zas tak
špatná, ale nedává mu všechno. Ale má jí rád, je to jeho kamarádka, tak proč spolu
nemůžou založit rodinu a vést svůj paralelní život nadále? Ke svému vzteku zjistila, že
jí po tváři stékají slzy. Dost, takhle to nejde. Ten parchant si tohle doopravdy nezaslouží. Otevřela oči a uvědomila si, že to byl opravdu jen zlý sen a rozhlédla se po ložnici.
Už to byli tři týdny, co byla na horské chatě u kamarádčiných rodičů a už to byly celé
tři týdny, co strávila s Deanem. Usmála se. Dean byl jiný. Jiný než všichni chlapi, které
do té doby poznala, jiný než chlap, kterého si představovala po svém boku. Jiný než…
Dost, s tímhle musela přestat. Žádné malování obláčků a fantazírování. Sice ty tři týdny byly úžasné, ale už jim zbývalo jen pár dní a nikdy se nebavili o tom, co se stane, až
se jejich cesty rozejdou. Nic jí nesliboval a ona po něm ani nic nechtěla. Nedokázala
definovat, co k němu cítí kromě sympatií a chtíče, který ji naprosto stravoval. To, jaký
byl sex s ním, si mohla nechat dřív jen zdát. Na jednu stranu to byl ten nejpozornější
milenec, kterého kdy potkala, na druhou stranu se nebál i trošku přitlačit a nebýt tak
milý, ale ke svému úžasu zjistila, že se jí to líbí. Nebylo to žádné sado maso, či jiné
úchylky, ale občas jí nečekaně vzal, hodil na postel a … Podívala se na hodiny, bylo

POVÍDKA

sedm ráno a ona cítila, jak má zase chuť a přitom poslední noc skoro celou promilovali. Věděla, že pojem milování je v tomhle případě naprosto zcestný, ale nemohla si
pomoci. Cítila, že to nebylo jen o sexu, ale co víc to bylo, zatím nebyla schopna definovat, na to bylo ještě příliš brzy. V posteli ale nebyl, každé ráno vstával velmi časně, šel
na dlouhou procházku s Boddiem a pak cvičil v malé posilovně, která byla přistavená
k chatě. Najednou si uvědomila, že jestli se jejich cesty rozejdou, musí si užít zbytek
svého pobytu co nejvíc, vstala z postele a šla udělat snídani. Připravila snídani, vypila
hrnek kávy a chtěla stihnout rychlou sprchu, než dorazí. Když byla ve sprše, nepřestávala myslet, jaké to bylo, když se jí dotýkal, jaká slova jí šeptal do ucha. Nevěřila mu.
Říkal, že je krásná, úžasná a jedinečná. Že nikdy nepoznal nikoho jako je ona. Samozřejmě se jí chtěl dostat do kalhotek, nebyla naivní, ale někdy, jen na chvilku si dovolila
popustit uzdu své fantazii a věřit mu. Byla zabraná natolik do svých myšlenek, že si
ani nevšimla, že v koupelně už není sama. Když zaregistrovala nějaký zvuk, otočila
se a vykřikla. Dean už se z procházky vrátil a momentálně byl svlečený do půl těla a
nespouštěl z ní oči. Vypla sprchu a natahovala se po ručníku, když její ruku zastavil,
tázavě se na něj podívala. Už jí několikrát viděl nahou, ale to bylo během sexu, tohle
bylo ve sprše a nějak jí to přišlo více intimní než cokoliv jiného.
„Můžu se k tobě přidat?“
Mia několikrát na sucho polkla a nejdříve chtěla říci ne, ale pak si uvědomila, kolik
času jim zbývá a tak jen nenápadně přikývla. Sledovala, jak se usmál a pustil její ruku.
Svlékl se a přistoupil k ní, pak se natáhl a znovu spustil sprchu. Jen tam ale stál a nic
nedělal. Očividně vycítil, že si není tak jistá a nechával první krok na ní. Osmělila se a
dala si trochu mýdla do rukou. Začala ho mýt, rameno, prsa, břicho, úplně cítila, jak
se napjal, když se rukama dostávala stále níž a níž, až se ho dotkla a objala ho jednou
rukou. To už nevydržel a přitlačil ji ke zdi a začal ji líbat, jako kdyby na tom závisel
jejich život. Jednou rukou si přitáhl její hlavu a druhou jí zajel mezi stehna a dráždit
prsty. Kombinace horké sprchy, stékajících kapek a jeho vlhkých rtů způsobovala, že
i ona byla vlhká v místech, kterým věnoval svou pozornost. Chtěla ho cítit v sobě, a
prožít tak orgasmus, ale on ji nepřestával dráždit a tak se jen nechala unášet do chvíle, kdy cítila, jak se její tělo začíná otřásat. Nedlouho na to, z ní vyšel nekontrolovatelný
výkřik. Na chvilku přestal a hladil ji po vlasech. Všude v koupelně byla naprostá mlha
až na kousek zrcadla, ve kterém spatřila jejich odraz. Bylo to tak vzrušující. Po chvilce jí opět začal líbat. Když jí kolenem roztáhl nohy, už to nebyly jeho prsty, co začalo
pronikat do ní. Byl to on, v celé své kráse. Byl větší než Jack, takže se bála, že nebude schopná ho pojmout, ale nakonec to vždy zvládl a ona se cítila tak krásně plná.
Nemohla tomu uvěřit, ale když zrychlil tempo, blížil se další orgasmus a ten na sebe
nenechal dlouho čekat. Chvilku po ní přišel na řadu i on. Ještě chvíli zůstali nehybně
stát. Nebyla schopná pohybu. Byl to Dean, kdo se první probral a vypl sprchu, pak ji
zabalil do ručníku a přenesl na postel. Lehl si k ní a dál se na ní beze slov koukal. Byl
ale jiný, jeho výraz ji něčím lehce znepokojoval.
„Deane, co se děje?“
„Musíme si promluvit.“
Ne! Tuhle větu ne! Neměla se ho ptát. Teď jí řekne, jak to bylo úžasné, ale že každý mají životy někde jinde a tak dále. Byla na to připravená, čekala to, ale stejně to
nechtěla slyšet. Cítila, že jí to bude bolet víc, než původně plánovala. Potřebovala se
ale cítit méně zranitelná a ne ležet nahá v posteli. Začala se tedy zvedat a ohlížet po
oblečení.
„Kam jdeš?“
„No, chceš si promluvit, ale jelikož mám asi tušení, co máš na srdci, raději bych
byla oblečená a neležela s tebou nahá v posteli, když mi budeš dávat kopačky“. Sakra,
nechtěla, aby to znělo ublíženě, ale nemohla si pomoci.
„Počkej, počkej. Nikdo o žádných kopačkách nemluvil.“
„Ne?“ Oproti svému přesvědčení se otočila a zůstala pohledem viset na jeho ús-
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To už nevydržel a
přitlačil ji ke zdi a začal ji líbat, jako kdyby
na tom závisel jejich
život. Jednou rukou
si přitáhl její hlavu a
druhou jí zajel mezi
stehna a dráždit prsty. Kombinace horké
sprchy, stékajících
kapek a jeho vlhkých
rtů způsobovala, že i
ona byla vlhká v místech, kterým věnoval
svou pozornost.

POVÍDKA

AUTOR: Mgr. Kateřina Tarabová

Nelhal jsem ti, ale
nečekal jsem, že to
zajde s námi tak daleko, a když jsem si uvědomil, že každý půjdeme svou cestou a
máme si dát sbohem,
nechci. Sice nevím,
jak bychom to měli,
nebo mohli udělat,
ale vím, že úplně se tě
vzdát nechci.

tech.
„Ne.“ S tím ji stáhl na sebe tak, že mu seděla obkročmo na bocích.
„Chtěl jsem s tebou mluvit o tom, že musím odjet už zítra, ale vrátím se pak ještě
na víkend.“
„Zítra? Zítra? Jak to? Co se stalo?“
„Mám soud.“
Mia na něj chvíli nechápavě koukala, ale pak si naplno uvědomila, co řekl a chtěla z
něj slézt, ale on ji chytil za ruce.
„Rozvodový. Poslední stání.“
„Ty si byl ženatý? I teď? A proč si mi nic neřekl? Za celou tu dobu? Ani jediné slovo?“
„Už je to dávno pryč, jen soud trval déle, než se dalo čekat.“
Mia se zhluboka nadechla a vydechla. Když cítil, že se uklidnila, stisk jemně povolil,
ale začal ji krouživými pohyby masírovat zápěstí.
„A proč? Kvůli majetku?“
„Ne, kvůli majetku ne. A to je právě ta věc, o které jsem s tebou chtěl mluvit.“
Nechápavě zaklonila hlavu a dívala se mu do očí. Trvalo to jen pár sekund, než jí
došlo, o čem tu mluví.
„Opatrovnictví.“
„Ano.“
Nečekala, že bude tak silně reagovat, ale jen bezmocně sledovala, jak mu vrazila
facku. Zvedla se z postele a začala se oblékat.
„Mio počkej.“
„Ne, žádné počkej. Tři týdny. Tři týdny co si tady neustále povídáme, spíme spolu,
milujeme se a ty mi nejen neřekneš, že si byl ženatý, ale že máš dítě? Proboha na co
sis to se mnou hrál? Ty si takový parchant.“ S tím třískla dveřmi a běžela dolů do haly.
Sakra, kde má boty. Kde jen má ty zatracený boty? Dean byl rychlejší než ona a už
stál opět u ní.
„Nelhal jsem ti, ale nečekal jsem, že to zajde s námi tak daleko, a když jsem si uvědomil, že každý půjdeme svou cestou a máme si dát sbohem, nechci. Sice nevím, jak
bychom to měli, nebo mohli udělat, ale vím, že úplně se tě vzdát nechci.“
„Vzdát? Nemůžeš se vzdát něčeho, co si nikdy nevlastnil. A jestli máš odjet zítra?
Můžeš odjet už teď, protože až se vrátím, už tě tu nechci vidět. Nechci vidět někoho,
kdo nedokáže být upřímný. Lží a přetvářek jsem si užila s Jackem až dost. Sakra Deane, jak si mohl po tom všem, co jsem ti říkala. Pravdu, nic víc jsem nechtěla.“ S tím si
vzala bundu s šálou a vyrazila ven. Venku bylo nádherně, svítilo sluníčko a ani nevěděla, kudy bloudila, když si uvědomila, že už je příliš vyčerpaná a že si s sebou nevzala
žádné pití ani jídlo a tak se začala pomalu vracet. Možná tu svou reakci přehnala,
možná ho měla vyslechnout. Možná, že když se vrátí tak si o tom budou moc promluvit znovu. Byla horkokrevná, ale když vychladla, dokázala přehodnotit svůj názor.
Ano, udělá to tak. Promluví si s ním znovu. Když se vrátila k chatě první věc, které si
všimla, byla, že auto bylo pryč. Začala mít neblahé tušení a vešla dovnitř. Po Boddiem
ani stopa, vlastně ani po Deanových věcech. Proběhla celý dům, ale nic. Jeho věci
byly pryč. Stejně jako on. Když jí to došlo, sedla si před krb, objala si rukami kolena a
rozbrečela se. Byla sama. Zase…..
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PŘÍŠTĚ

Příště

VYDÁNÍ JARO 2016

JARNÍ TRENDY

ZPĚT K PŘÍRODĚ

LEKCE SEBELÁSKY

CHORVATSKO NA LODI

PÁROVÁ TERAPIE

…a další zajímavosti online a hlavně ZDARMA pro vás!
Sledujte nás na sociálních sítích a žádná aktualita vám neunikne.
BUĎTE S NÁMI, BUĎTE POSH!
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MEZINÁRODNÍ VELETRHY
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ,
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
STYLU, WELLNESS A SPA
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA

PRAHA 9 – LETŇANY

11. – 12. 3. 2016
9. – 10. 9. 2016
VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH
STÁNKŮ A CELODENNÍ
ATRAKTIVNÍ PROGRAM:
• Anti-aging program
• Relaxace a regenerace
• Aromaterapie, masáže
• Soutěže v líčení, účesech,
nail artu a manikúře
• Kadeřnické show
• Módní přehlídky
• Současné trendy
v kosmetické péči i líčení

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

11. – 12. března 2016
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www.sperky-afrodite.cz

