2 SKLENKY PROSECCA

ZDARMA
dostanete v bistru MERCATO
v době od 14:30 do 20:30 hod.

www.mercato.cz

Pobřežní 42, Praha 8 – Karlín

Mějte rádi své tělo,
vyzkoušejte More than pilates.

20%

SLEVA NA 3 INDIVIDUÁLNÍ
SEZNAMOVACÍ HODINY

www.morethanpilates.cz

NABÍDKA

SLEVA 25%
NA JAKOUKOLI TERAPII

DOPŘEJTE SI DEN ODPOČINKU V LÁZNÍCH HOTELU
MANDARIN ORIENTAL, PRAGUE

Můžete zdarma využít lekci jógy, vstup do ﬁtness a parkování.
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VÝLET PANA BROUéKA

NA DVčR KARLA IV.
NOVÉ, A PąESTO SKV÷LÉ
NEMAJÍ MICHELINSKÉ ***
A VčBEC NÁM TO NEVADÍ
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DO BUY IN DUBAI!

SMYSL PRO HUMOR

METROPOLE NA POUŠTI
POZNALI JSME JI Z VÝŠKY

SMÍCHovu NECHYBÍ
ZVEDN÷TE PčLLITRY!
NEMUSÍTE BÝT PIVAąI, ABYSTE
SI P÷NIVÝ MOK ZAMILOVALI...

POHÁDKOVÉ KULISY

INSPIRACE Z MILÁNA

TO NEJLEPŠÍ Z VELETRHU
BYTOVÉHO DESIGNU

JAK SE ŽIJE NA ZÁMKU

ZVOLEJTE HEURÉKA

STEJNĚ JAKO MYSLITELÉ,
VYNÁLEZCI A VIZIONÁŘI
VELKÉ OSOBNOSTI PRAŽSKÉ

MALÉ STRANY

UMAMI – YOUR 5TH TASTE
NG Myslbek / Na Příkopě 19 / Praha 1 / www.umamisushi.cz

www.pelt-shop.cz

Originální investice SKRYTÁ VE SKLE
WH[W3DYHO+DQXxNDIRWRDUFKLY:LQH)RRG

www.tretters-spirits.cz

KARTY LEPENÉ DO MAGAZÍNU
formát: 84 x 54 mm
papír: 250 g lesklá křída
barevnost: 4/4
výsek s kulatými rohy
grafické zpracování a příprava pro tisk
je už v ceně prezentace
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Kalkulace na půlku nákladu (5 500 kusů)
s důrazem na Prahu
tisk 1,70 Kč + vlep 0,90 Kč
celkem: 2,60 Kč / ks + DPH 21 %

_

Kalkulace na celý náklad (11 000 kusů)
tisk 1,30 Kč + vlep 0,80 Kč
celkem: 2,10 Kč / ks + DPH 21 %

text Jiří Vašek foto archiv

věčně mladé RETRO

PŘELEPKA PŘES MAGAZÍN
celý náklad (11 000 kusů)
tisk 1,50 Kč + přelepení 1,80 Kč
celkem: 3,30 Kč / ks + DPH 21 %

ROK 1967 SE ZAPSAL DO NAŠÍ HISTORIE Z MNOHA DŮVODŮ. DO KIN BYL UVEDEN FORMANŮV
FILM HOŘÍ, MÁ PANENKO, V DIVADLE JÁRY CIMRMANA PŘEDSTAVILI HRU AKT A EDUARD
HOFMAN VYTVOŘIL LEGENDÁRNÍ TELEVIZNÍ ZNĚLKU PAN VAJÍČKO. ALE CO JE TO VŠECHNO
V POROVNÁNÍ S TEKUTÝM SPOJENÍM DVOU FENOMÉNŮ, BECHEROVKY ORIGINAL A TONIKU.
ANO, V ROCE 1967 BYL PRVNĚ NAMÍCHÁN BETON.

V

Přesně se to asi nedozvíme, ale pár faktů zůstalo zaznamenaných. Stalo se tak na světové výstavě Expo
1967 v Montrealu, kde měl právě český pavilon pátou
největší návštěvnost (nyní už víte proč…). Drink představený jako aperitiv tam prý uvedl jistý soudruh Hříbek
a nazval ho nápojem československo-kanadského přátelství. Ony zákulisní informace dnes budí shovívavý
úsměv, ale pokud je vhodně použijete v přítomnosti
starší generace, vykoledujete si drink na tykání.

jednoduchosti je síla i genialita. Obojí dostal
BeTon od svých alkoholických sudiček do vínku
a ještě mu přidaly chuťovou vyváženost. Zařadil se tak
mezi světové „drinky“, které dokážou cestovat prostorem i časem, aniž by je ovlivnily Einsteinovy gravitační rovnice. Jednoduše nestárnou. Tak, jak byly prvně
namíchány, chutnají po mnoha letech, a znovu dokážou osvěžit a překvapit další generace. Ale jaký byl
vlastně skutečný okamžik jejich zrození? Kdo byl oním
mistrem, kterého napadlo spojit karlovarskou alkoholickou bázi plnou tekutých bylin s hořkým syceným
nápojem, který už v sobě dávno nesmí mít chinin?

45 LET V REPREZENTACI
Dlouholetí kamarádi – elegantní paní Becherovka
a její přítel tonik – spolu cestují už 45 let po světových
barech, a pokud jste na správném místě, dostanete
je skvěle namíchané v New Yorku i třeba v Šanghaji.
Ostatně tam všude dnes působí čeští barmani, kteří
si s sebou odvezli do daleké ciziny kromě touhy po

VKLADY DO MAGAZÍNU
celý náklad (11 000 kusů) na tzv. přesně
danou pozici 2,90 Kč / ks + DPH 21 %

expo

67

poznání a chuti objevovat nové věci i pár lahviček
českého rodinného pokladu z dílny lékárníka Josefa
Bechera. Onen třináctý karlovarský pramen, ve skutečnosti bylinný likér.
Samotná Becherovka Original je podobná ženám na
fotografii vlevo. Má nerozluštitelný úsměv Mony Lisy,
šibalský záblesk v pohledu, svůdně přehozenou nohu
přes nohu. Dokáže suplovat žaludeční kapky jako
kdysi na začátku své kariéry, ale stačí políbit hrdlo
lahve a chuťové buňky dostanou i příjemně sladký
šok. Podobně jako při ochutnání jejího sourozence
z rodiny Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s, Cordialu s extrakcí z lipového květu. Mezi přímé příbuzné
patří i aperitiv KV 14 a zatím nejmladší Becherovka
Lemond. Její opískovaná lahev skrývá o 18 % méně
alkoholu, zato má výraznou příchuť citrusových plodů
včetně miniaturních mandarinek – kumquatu.
Nezbývá, než popustit uzdu fantazii a dát se do míchání
BeTonu podle vlastní chuti, doplnit ho ovocem či bylinkami. Becherovka Original a tonik zůstávají klasikou,
ale třeba Beton Bitter, kde má konečné sólo KV 14, vám
také mile zpříjemní léto. Představivosti na téma Becherovka a tonik se prostě meze nekladou. 
Viz: www.becherovka.cz
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BETO

S OKURKOU
Beton namíchaný do nižší
whiskové sklenky a doplněný
salátovou okurkou možná
připomene gin s tonikem,
ale to evokuje hlavně
průzračnost vlastního
drinku. Takhle by ho pili ve
světě, takto je namíchán
podle nejmodernějších
mixologických znalostí.

OSVĚŽUJÍCÍ
Snad žádný jiný výraz tak
dobře nepopíše Beton Bitter,
který poznáte na první pohled
podle několika plátků citrusů
koupa
koupajících se ve sklence na
víno. Tvoří ho 0,4 cl Becherovky
Original, které nalijete do sklenice
Origin
na plátky
plá pomeranče a kostky
ledu, zalijete tonikem a na závěr
zastří
zastříknete aperitivem KV 14.
A takt
takto ho připravují i v pražském
Hemingway baru.
Hemi

| 29

text Amálie Hrochová foto archiv More than pilates

tí
z pla 012
uka září 2
* pokonce
do

1ma
+
1zdar

lehkost
pohybu
SÉRIÍ OPAKOVÁNÍ, NEVONÍCÍCH ŠATEN A CELKOVÉHO
ZNIČENÍ TĚLA. MŮŽETE SE CÍTIT BÁJEČNĚ, ČISTĚ, VOŇAVĚ
A JAKO V DESIGNOVÉM STUDIU. VÍTEJTE NA HODINĚ
V MORE THAN PILATES.
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CVIČENÍ NEMUSÍ BÝT SYNONYMEM MNOŽSTVÍ
VYPOCENÉHO POTU, UFUNĚNÝCH METRŮ, NEKONEČNÝCH

tudio More than pilates zaujme už zvenku. Vedle butiku
české značky Leeda v ulici Karolíny Světlé subtilně láká
svojí čistě bílou fasádou a skromným organicky oválným logem. Harmonicky působí i samotné vybavení – recepční pult,
oblý stůl v provedení bílý lesk a ladící šedé pohovky. Bílá s šedou a béžovou v teplých odstínech dominují celému studiu
a navozují pocit harmonie. Za podobou interiéru stojí Jaromír
Pizinger, ale cítíte tam dotek feng shui nebo prostě lásku jeho
majitelek Kamily Hexnerové a Kateřiny Záhořové. Otevřely jej
před třemi lety jako jediné svého druhu v Čechách, pilates se
tam cvičí výhradně na speciálních strojích, tzv. reformerech.
„Pilates jsem cvičila na strojích v Argentině, po návratu jsem
chtěla pokračovat, ale nebylo kde, nezbývalo než založit studio,“
vzpomíná Kamila Hexnerová.
Pilates je velmi oblíbené cvičení, zejména u lidí s vyhřezlými
plotýnkami, problémy se zády a klouby (především kvůli sedavému zaměstnání či jednostrannému pohybu). Metodu vyvinul Joseph Pilates, který v dětství trpěl mnoha chronickými
nemocemi. Křivici a astma se snažil překonat boxem, plaváním, gymnastikou, lyžováním, zápasy, jógou i tai-chi a postupem doby vytvořil vlastní cvičení, které vycizeloval v britském
zajetí během války, kdy z postelí vymontoval ocelové pružiny
a připevnil je ke zdi. Vznikl základ speciálního stroje, tzv.
reformeru, který za pomoci pružin a váhy těla klade odpor
a umožňuje správné provedení jednotlivých cviků. Metoda
nabízí přes 500 cviků různé obtížnosti, ale základem všech je
pomalé, plynulé, soustředěné provedení jednotlivých pohybů
v souladu s dechem. „Každý pohyb ctí šest základních principů – neutrální pozice pánve, nádech do zadní strany žeber,
koordinace, ladnost, preciznost a kontrola pohybu. Důležitá je

*

Mějte rádi své tělo,
vyzkoušejte More than pilates.

20%

ELEGANCE A LADNOST PŘEDEVŠÍM
V krásném stylově čistém studiu More than
pilates
nejen
SLEVA
NA 3se
INDIVIDUÁLNÍ
cvičí, ale upraví vám tam i nehty, promasírují
tělo a vyčistíHODINY
jej
SEZNAMOVACÍ
lymfodrenáží nebo zkrášlí pohled prodloužením řas. Na cviwww.morethanpilates.cz
čení potřebujete jen volné kalhoty, tričko
a ponožky. Víc nic.
Voňavý ručník vám půjčí a ve sprchách je k dispozici veškerá
kosmetika. Můžete si tak odskočit v pauze na oběd, protáhnout a zpevnit si tělo na reformerech a vrátit se do kanceláře
krásná, svěží a odpočatá. Od 12 hodin se cvičí dynamičtěji,
od 13 hodin klidněji.

i stabilita ramen, lopatek a zad,“ vyjmenovává instruktorka Zuzka. Během krátké chvíle vás pilates dostane do formy, aniž by
zatížilo pohybový aparát, hodí se tak jako rehabilitační cvičení
po úrazech, pro těhotné, pro sportovce i lidi, kteří chtějí být
zkrátka krásní, mladí a fit. Cvičení připomíná zpomalený tanec
(cvičí jej mnoho baletek, tanečnic, hereček i herců), ale může
být pěkně fyzicky náročné. Soustředěním na správný nádech
a výdech pomáháte tělu při provádění jednotlivých cviků, síla

a uvolňování se doplňují tak, že tělo postupně získává na pružnosti a odolnosti, svaly se prodlužují a protahují, získávají na
síle a lépe drží tělo, zejména páteř a pánevní dno. Bolesti zad,
šíje a hlavy mizí a vy kráčíte rovně, hrdě a pružně jako James
Bond. Ostatně Daniel Craig na pilates nedá dopustit. „Ideální
je chodit dvakrát týdně, rozdílu si všimnete po deseti lekcích,
po dvaceti se budete cítit lépe a po třiceti budete mít nové
tělo,“ parafrázuje Josepha Pilatese Kamila Hexnerová. Rychlých
výsledků docílíte pravidelným cvičením pod dohledem lektora.

Studio More than pilates nabízí individuální i skupinové lekce,
nejprve si musíte koupit zkušební balíček tří individuálních
lekcí, kdy vám instruktor(ka) přesně vysvětlí, jak se má cvičit
na strojích, a pak už můžete přijít na jakoukoliv hodinu. Velmi
oblíbené jsou hodiny přes oběd a zvýhodněné večerní od 21
do 22 hodin. „Duch, který sídlí ve zdravém těle, vlastní úžasnou
sílu,“ psal Joseph Pilates svému klientovi v roce 1939 a v More
than pilates ji získáte. 
Viz: www.morethanpilates.cz
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