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ZDARMA

KTERÉ LÉČÍ

Nastává léto, doba prázdnin, dovolených a
sladkého lenošení. Kam se chystáte?
Možná k moři, za sluníčkem nebo do
poklidné samoty hor. A to třeba ani netušíte,
že místa, kde můžete načerpat energii, nejsou
vůbec tak daleko.
Na jedno takové Vás pozvu...
Je to nedostavěný chrám v Panenském
Týnci. Jeho zakladatelem byl šlechtic Plichta
z Žerotína, který zde chtěl vybudovat

Energie, která zde vyzařuje, posiluje imuni-

velkolepé dílo gotické architektury.

tu, přináší radost ze života, odstraňuje únavu

Bohužel smrt zmařila jeho smělé plány.

a vyvolává samoléčící schopnosti.

Přesto je nedostavěný chrám cílem výletů

A tak přijďte posedět na toto příjemné mís-

citlivých lidí, umělců, zamilovaných a ne-

to, udělejte si zde letní piknik nebo meditaci.

mocných. Stavba se totiž nachází na velmi

Určitě Vám tady bude

silné energetické zóně.

krásně...■

A KCE V ČAJOVNĚ , P.S.: V LÉTĚ ...
Jak si zlepšit vaše zdraví
Řeč těla
Léčitel Václav Vít
Květuše Hochmalová
Dozvíte se
Dostaneme odpověď na
pravdu o
otázky typu: „Proč zrovna
očkování,
já vypadám, tak jak vypaumělých sladám?“ „Proč se hrbím,
didlech, marproč mám krátké nohy,
garínech,
proč mám silná stehna,
jogurtech, jak si pomoci
jak poznám, kdo mi lže?“
11. 10., 18:00, 100 Kč
při alergiích, lupénce, jak
předejít rakovině a dalším
OTEVŘENO v létě:
civilizačním
nemocem.
6.—5. 6. / 10:00-17:30
20. 9., 18:00, 100 Kč
8. 6.—12. 6. /10:00-17:30
19.7.-23.7 / 10:00-17:30
26.7.-30.7. / 10:00-17:30

Samota není osamění
Richard Pachman
a Kamila Moučková
Povídání a vzpomínky
Kamily Moučkové
s hudebními vstupy zpěváka a skladatele R. Pachmana.
18.11., 18:00, 100 Kč
Výstava červenec/srpen:
Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou

Lenka Zemanová
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„Masáž na unavené sva-

D Á SE KRESLENÍ NAUČIT ?
Dobrá otázka… Ano, dá!
Máme za sebou závěr kurzu

vlastní styl. Z původně nakres-

Z toho vyplývá...
leného portrétu ve formě smajlí- Pravá hemisféra je sídlem vizu

„základy realistické kresby tužkou”, ka teď nakreslí realistickou tvář. álního vnímání, bývá ale velmi
který od března probíhal
často potlačena ve prospěch leA vy poznáte, o koho se jedná.
v okouzlujících prostorách Čajovny
vé. To znamená, že se člověk
u sv. Mikuláše.

neumí dívat a nevidí věci, jak
jsou - a proto je nemůže ani nakreslit. Pravá hemisféra dokáže
uchopit realitu a levá z této reality vyvozuje logické vysvětlení.
Což znamená (a nejen pro kreslení), že chceme-li tvořit, musíČím to je, že se dá pod odbor- me být schopni vidět a postihným vedením kreslení naučit? nout celek (PH) a z něj pak loJde hlavně o úlohy našich
gicky (LH) zpracovat - jak?
hemisfér:

Levá hemisféra
Používá slova k popisu, pojme

Účastníci si vyzkoušeli, že
kreslení není vůbec těžké. Nejdůležitější je umět se dívat, pak

Po prázdninách ve spolupráci s ča-

jovnou připravuji barevné kreslení
pro všechny, kteří budou mít zájem
nování, k definici. Používá sym- své dovednosti dále rozvíjet anebo
boly. Vyjme malou informaci a
se k nám budou chtít připojit a
používá ji k reprezentaci celku.

procvičovat techniku a jen kres- Celkově nevidí a opomíjí vše,
lit, kreslit, … Naučili se ale i
pro co nenalezne slovo, zjednomnohem víc. Rozvíjeli svoje vní- dušuje.
mání a procvičovali jemnou motoriku ruky. Ale také zjistili, že
při kreslení se skvěle odpočívá.

kreslení se naučit. Můžete se těšit
na míchání barev, barevnou per-

Každý z účastníků nakreslil



Pravá hemisféra
Vytváří z věcí celky.

spektivu, … suchý a mokrý akvarel,
lavírování. Termín včas upřesníme

Nepotřebuje fakta ani důvody,

(www.cajovnamikulas.cz).

spoustu obrázků s různými ná-

odkládá rozum, je snílkem, který Všem aktérům kurzu děkuji za

měty a s realistickým podtex-

pracuje s představami. Jde do ri-

společně strávený čas

tem.

zika, nezná strach. Vnímá celek,

v příjemné tvořivé atmosféře. A

Vždycky strašně ráda

aniž by ho musela rozkládat či

čtenářům přeji mnoho radost-

pozoruju, jak si každý osvojuje

pojmenovávat, používá tělesné

ných zážitků. ■

techniku a vyhraňuje si svůj

projevy příjemné - nepříjemné.

Dana Sovová, lektor kurzu kreslení
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ANDĚLSKÉ KAMENY: AKVAMARÍN
Posledním v našem seriálu o andělských kamenech je akvamarín.
Nádherný bleděmodrý kámen symbolizuje
odvahu, zbavuje stresu a uklidňuje mysl.
Dobře také funguje při bolestech krku a
potížích se štítnou žlázou. Zlepšuje zrak a
pomáhá při alergické senné rýmě.
Akvamarín nosí námořníci jako talisman
před utonutím. ■

Lenka Zemanová

A ROMATERAPIE S VŮNÍ LETA
Mám-li vybrat typický letní aromatický olejíček, tak to bude
určitě ylang-ylang. Jeho podmanivá vůně připomíná romantickou
letní noc, strávenou v exotických krajích vonících po orchidejích
a mandlích.
Olej má afrodiziakální účinky, často se používá do parfémů. Na
kůži působí antisepticky a proto je také součástí pleťových olejů.
V naší čajovně prodáváme jojobový olej smíchaný s ylangylang a levandulí, který je vynikající na vrásky. ■
Lenka Zemanová

D OBRÉ RADY : K OMÁŘI FUČ , VČELÍ BODNUTÍ
Jak zahnat komáry
Místo repelentu můžete proti komárům
použít také trochu obyčejného octa, kterým
se mírně potřete. Je to výborné například
v lese při sběru borůvek. Komáry na zahradě lze odehnat i zápachem kouřící cigarety.
Včelí bodnutí
Zmírníte kolečkem cibule, které přiložíte.
Nebo potírejte šťávou z netřesku. ■
Jana Faixová
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„BUDETE HO MÍT STUDENÝ!“
Ledový čaj se stal oblíbeným na celém světě od
roku 1904, kdy ho ze zoufalství připravil pro návštěvníky světové výstavy Brit Richard Blechyn-

začal mizet doslova pod
rukama.
Ledový čaj se stal jed-

den. Ve slunečním žáru se mu totiž nedařilo najít noznačným vítězem a od
ani jediného návštěvníka, který by chtěl ochutnat té doby se pije po celém
teplý anglický černý čaj.
„Když tedy nechcete, budete ho mít studený,“

světě. Nepoužívá se už
jen čaj černý a zelený, ale

pomyslel si a nasypal do připravených šálků

stále oblíbenějším se stávají čaje ovocné a

kostky ledu. Tento netradiční ledový nápoj mu

rooibos. ■

Lenka Zemanová

RECEPTY: OSVĚŽUJÍCÍ LEDOVÉ ČAJE
Ledový zelený čaj s mátou
Na sklenici použijeme 1 lžičku zeleného čaje a několik lístků čerstvé
máty. Necháme 3 minuty vyluhovat, osladíme medem nebo třtinovým cukrem, vychladíme a podáváme s ledem.

Černý čaj s ovocem
Na sklenici dáme 1 lžičku černého čaje Assam, necháme 3 minuty vyluhovat a vychladíme. Na dno sklenice dáme kompotované ovoce, zalijeme čajem a ozdobíme citronem nebo pomerančem. Podáváme s ledem.

Orchand Tea
Uvaříme černý čaj Darjeeling (na šálek 1 lžičku čaje, louhujeme 3 minuty). Přidáme stejné množství jablečné šťávy a podáváme s plátky
jablka.

Bylinkové pohlazení
1 lžíci bylinek – meduňka, máta, šípek, jahodník, ostružiník a ibišek zalijeme 1 litrem vroucí vody a vyluhujeme 10 minut. Osladíme medem
nebo javorovým sirupem. Vychladíme a podáváme s ledem.
ilustrační foto
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TIPY NA VÝLETY… OVĚŘENO NÁMI!
My víme, že vás to sluníčko láká ven. Tak prostě zabouchněte domovní dveře a vyražte, kamkoliv vás to táhne.
Že už jste všechno viděli, všude byli třikrát? No a?
A kdybyste přeci jen nevěděli, kam jít/jet, napsali jsme vám naše nejoblíbenější místa v okolí.
Vyzkoušejte některý z výletů.
Co s sebou?






Hodně tekutin (klidně i ledový čaj)
Sluneční brýle :)
Deštník/pláštěnku (to uvidíte sami)
Kolo (jen na některé výlety)

Eva Bárová, korektury
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Socha Immaculaty

Kolostujova kašna

B

Lída Kohoutková, korektury

Kačka Zemanová, texty, korektury, „grafika“

Petra Vernerová, texty
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BYLINÁŘSKÁ PORADNA
Trpím často nadýmáním a bolestí břicha.
Tyto potíže většinou mají stejnou příčinu, a to špatnou funkci tenkého střeva.
Proti nadýmání proto doporučuji čaj ze lnice, bazalky a benediktu lékařského. Benediktu ovšem jen
čajovou lžičku, protože je velice silný a při větší koncentraci vyvolává dávení. Vždy pijte šálek
před a šálek po jídle. Vhodný je i odvar z kmínu. Stačí čajová lžička na šálek. Kmín nejdříve rozemelte. Tím se uvolní mnohem více látek. ■

lnice

bazalka

Milan Doležal

benedikt lékařský

„D OPORUČENÁ ČETBA “ NA LÉTO!
Mnich, který prodal své ferrari, Robert S. Sharma
Knížka, která pomáhá najít smysl života a cestu ke štěstí. Vypráví o úspěšném právníkovi, který se po prodělaném infarktu vzdává životního stylu boháče a vydává se
do Indie, aby našel cestu k sebepoznání a smysluplnému životu.
„Nádherná kniha, která změní váš život.“ E. S. James

Šifra podle Kabaly, Nathan Erez a Dorit Silbermanová
Napínavá, vzrušující kniha, kterou nemůžete odložit! Pojednává o jeruzalémském
profesorovi, který má rozluštit staré hebrejské rukopisy a zaplete se do sítě vražd a
tajemných hádanek.

Notre Dame, Richard Pachman
Nádherná, romantická kniha, která vás přenese do Francie, Egypta, Španělska a rudolfínské Prahy 16. století. Popisuje osudy šlechtické rodiny de Navarre. Setkáme
se také s anglickou královnou Alžbětou a alchymisty Johnem Dee a Edwardem
Kellym. Skvělá volba na léto!

kmín

Okoukněte naše Facebookové stránky! :)

Čajovna U sv. Mikuláše
Kde nás najdete?
Beneše z Loun 321
Louny
440 01
Sklepní prostory pod lékárnou U sv.
Mikuláše na Mírovém náměstí.
Telefon: 415 652 164
E-mail: cajovna@arsys.cz
Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše

Další pokus, jak vměstnat všechny přednosti čajovny do jednoho
odstavce... To aby to vás, čtenáře nenudilo a snad jste i dostali chuť
na výborný čaj, kávu či čokoládu. Ale víte co, nebudu dělat čajovně
prostředníka. Ona vám to jistě poví sama v krátkém dotazníku:
Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše
Co nabízím: přes 60 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu, skvělou kávu, nejrůznější mňamky, vodní dýmku, čaje,
kameny, čajové náčiní a jiné nezbytnosti na prodej
Pro koho jsem: pro NEkuřáky cigaret, pro kuřáky vodní dýmky, pro mladé a naivní, ale i pro životem zkušené
Z čeho mám radost: ze zajímavých přednášek léčitelů, z dech
beroucích koncertů a z obrazů nejrůznějších autorů
Těším se na návštěvu milých lidí

Budeme moc rádi za jakoukoli kritiku nebo
připomínky.

V ÍCE

INFORMACÍ NA:

WWW. CAJOVNAMIKULAS. CZ

ŠŤASTNÍ LIDÉ, KTEŘÍ DOVEDOU VIDĚT
KRÁSU V MÍSTECH VŠEDNÍCH, KDE
JINÍ NEVIDÍ NIC. VŠECHNO JE
KRÁSNÉ, DŮLEŽITÉ JE JEN UMĚT TO
VNÍMAT.

Čajovna U sv. Mikuláše
Staňte se fanoušky našich Facebookových
stránek a dozvíte se
všechny novinky jako
první!
A navíc další informace
ze zákulisí čajovny :-)
Čajovna U sv. Mikuláše

Na tomto čísle spolupracovali:
texty: Lenka Zemanová, Kateřina
Zemanová, Milan Doležal, Jana
Faixová,
obrázky: Š. Pečenka, účastníci
kurzu pravou mozkovou hemisférou, Dana Sovová,
K. Zemanová
Fotografie: wikipedia.cz, archiv

15 VĚCÍ, KTERÉ CHCI PODNIKNOUT V LÉTĚ
Miluju léto! Je krásně, škola
se se mnou už pomalu loučí…
Teda ne, že by se mi po té velké
budově plné vědomostí nestýskalo, to ne … ale zkrátka…
no však víte.
A ještě jednu věc mám ráda:
plánování nenačatých
prázdnin.
Můj „checklist - plán“:
1) to nejdůležitější - jet na Hlubokou! (protože prázdniny
bez Hluboké by ani nemohly
být prázdniny… )
2) vidět muzikál na Hluboké
(protože Hluboká bez muzikálu by zase nebyla Hluboká. Troufnu si říct, že až tam,
kdy mě pod širým nebem
hřeje teplý vzduch, pro mě
začínají prázdniny.)
3) naučit se konečně anglicky
(teda - nevím, jestli to za ty
dva měsíce stihnu)
4) přemoct se a jít si zaběhat
(už jenom pro ten západ
slunce)

5) vydržet bez čokolády 30 dní
(moje první tvrdá zkouška)
6) naučit se aspoň trochu vařit
(nechci skončit jen u topinek
a mražené pizzy)
7) uklidit skříň (což mi mamka
předhazuje asi rok)

A až tohle všechno zvládnu,
možná už se zase budu těšit na
příval učení. Ale vsadím se o co
chcete, že mi to dýl jak první
den nevydrží a budu zase napjatě očekávat další léto. No
jo…

8) vysát všude v bytě (jen kdybych se fakt hodně nudila!)
9) nebejt furt doma, ale hlavně
vyrazit ven
10)dokoukat všechny seriály,
které jsem přestala sledovat
těsně před koncem
11)nechat auto doma a jet na
výlet jako za starých časů
(tati, prosím, aspoň jednou!)
12)oprášit kolo (a nezůstat jen u
oprášení)
13)vystoupit na věž kostela
(doporučuju)
14)být den bez elektriky a elektrických přístrojů (hmmm…
jde to vůbec?!)
15) a hlavně konečně číst, číst,
číst!

Ale v tom to vlastně je. Užívejte si očekávání, užívejte si
okamžiky, užívejte si vzpomínky. Je to vůbec to nejhezčí, co
můžete udělat.
To nejúžasnější léto přeju! :)
Kateřina Zemanová

