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JE TO ŠTĚSTÍ ?

Nedávno jsem potkala svou bývalou spolužačku. Její první slova byla: "Jsi šťastná?“
Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. Obvykle
se mě všichni ptají „Jak se máš?“
Zapřemýšlela jsem a zjistila, že opravdu šťastná
jsem!
 Protože mám manžela, kterého mám i po těch

letech moc a moc ráda,
 protože mám skvělé děti, které si už našly své

místo v životě,
 protože mám práci, která mě baví a je to i můj

koníček,
 protože se dokážu radovat z nádherného

východu slunce, červené mochomůrky v lese,
orosené růže a fialových kytiček vřesu…
A jak jste na tom vy?
P.S.: Co pro koho znamená štěstí, jsem se zeptala
i mých kolegyň, které se podílí na tvorbě našeho
časopisu. Co pro ně znamená štěstí?

Lenka Zemanová

P ŘIJĎTE DO ČAJOVNY NA ...
Samota není osamění
Kamila Moučková,
Richard Pachman
Povídání a
vzpomínky
Kamily
Moučkové,
básně a hudební vstupy zpěváka
a skladatele
Richarda Pachmana
18. 10., 18:00, 150 Kč

Řeč těla
Květuše Hochmalová
Dostaneme odpověď na
otázky typu:
„Proč zrovna
já vypadám,
tak jak vypadám?“ „Proč
se hrbím, proč
mám krátké
nohy, proč mám silná
stehna, jak poznám, kdo
mi lže?“
8. 11., 18:00, 100 Kč

Výstava v čajovně
po celý říjen:
Milan Mikoláš:
Moderní enkaustika—
prodejní výstava
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ŠÁLKY

na unavené svaA SPARTAM „Masáž
– SLADKÝ
ZABIJÁK !
Není to tak dlouho, co jsme poprvé slyšeli o „zázraku“ mezi umělými sladidly zaručeně bez jakýchkoliv vedlejších účinků na zdraví—o
aspartamu. Nyní vychází najevo, že
to vše byly lži, že se naopak jedná o
látku zdraví a životu velice
nebezpečnou!

V průběhu operace Pouštní

„Light“ nápoje a výrobky

bouře stály náklaďáky naložené

způsobují obezitu!
Firma Coca-Cola velmi dobře

Molekula aspartamu se skládá dietními limonádami po celé
ze tří složek: kyseliny asparago- týdny pod horkým arabským
vé, fenylalaninu a metylalkoho-

znala veškeré zápory a negativ-

sluncem. V důsledku toho si ti-

ní účinky aspartamu. Nespoko-

valy na formaldehydovém

pod tlakem konkurence neodo-

lu. Jakmile je jednou aspartam v síce zdravých amerických mužů jena však s čísly z prodeje cuktěle, metylalkohol (dřevný líh,
a žen po celé měsíce pochutná- rem ochucené vody nakonec
který zabil nebo oslepil tisíce

lidí propadlých těžkému opil-

koktejlu. Po návratu domů se u

ství) se přemění na formaldehyd nich najednou objevila skupina
a pak na kyselinu mravenčí
příznaků choroby, nazývané
(mravenčí jed). Formaldehyd je
smrtící balzamovací tekutina.
Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození
mozku. Původní zpráva FDA
uvádí 92 zdokumentovaných
symptomů, včetně otupělosti,

lala a přešla na recepturu nazvanou „Light“.
Lidé pijící „nízkokalorické di-

„syndrom války v Perském záli- etní nápoje“ totiž začali tloustnout, protože nekalorický asparvu.“
Epidemie obezity nejen

tam potlačuje tvorbu serotoni-

nu, a to vyvolává touhu po
v Americe
Zásoby formaldehydu se uklá- uhlohydrátech. Náš mozek je
totiž naprogramován tak, že
dají v tukových buňkách, ob-

bolesti hlavy, únavy, nutkání k

zvlášť na kyčlích a stehnech. Od když zjistí sladkou chuť, očekádoby, kdy byl NutraSweet při- vá kalorie a uhlohydráty. Když

zvracení, bušení srdce, přírůst-

puštěn na trh, epidemie obezity

ku na váze, stavů omámenosti,

doslova explodovala!

úzkosti, ztráty paměti, rozostře-

Chcete-li být pěkně tlustí, pijte nápoji nebo jiném „light“ produktu, vzpomeňte si
hodně Coly light! Později k to-

ní zraku, nespavosti…

je nedostane, spustí pocit hladu.
Než příště sáhnete po dietním

Jak Amerika zdecimovala

mu můžete dostat ještě cukrov-

prosím na tyto řádky, vaše tělo

vlastní armádu
Aspartam se už při 30°C začí-

ku, oslepnout, podlehnou chro-

vám poděkuje.

ná vysokou rychlostí rozpadat.

Václav Vít, celý článek na
www.vaclav-vit.cz

nické únavě, depresím…

LÉČIVÁ SÍLA KAMENŮ: AVENTURÍN
O jeho pomoc můžeme po-

ní harmonii a klid, pomáhá

prosit při: onemocnění kůže, přestát významné změny v

mimozemskou energií a učí
nás hlubšímu propojení s

ly“

Do 100 ml
masážního
matických poruchách.
nervový neklid srdce
oleje:
Nabíjí se měsíční
14 kapek
Podporuje: rovnováhu a vy- Je kamenem: přátelství a pocitrónu
energií a na ranním slunci.
rovnanost těla a duše, vnitř- máhá navazovat spojení s
14 kapek
Jana Sedlmajerová
očních potížích, psychoso-

životě člověka, srovnává

přírodou
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P ŘÍBĚH ČAJE : II. D ÍL : VÝROBA
„Tak vítej u nás! Teď už Tě jenom
 Černý čaj: listy se nejdříve poprovedu procesem výroby čaje a můtřesou v koších = cílem je nažeš začít.
rušit povrch listů a rozbít
Je jasné, že se čaj nejdřív musí

membrány, aby mohla začít

sklidit. Sklízí se jemnýma, žen-

oxidace

skýma rukama. Pak se sváží do
továrny.

 Oolong: teplota sušení je vyšší

než u jiných čajů - 250°.
 Bílé čaje: oxidace se přerušuje

brzo.
5) Třídění podle velikosti

 Oolong: protřásá se

v bambusových koších. Tím se

1) Zavadnutí (odpaří se asi 30% 50% vody)

naruší jejich okraje a tak na
okrajích oxidují rychleji než ve
středu.
 Bílé čaje: nesvinují se.

3) Oxidace
 Zelený čaj: neprobíhá.
 Černý čaj: rozprostře se na
 Zelený čaj: nechá se asi 2 hodi-

ny zavadnout ve stínu nebo se
ihned zpracuje = deenzymuje
(pražením na pánvi)
 Černý čaj: rozprostře se na

bambusových platech a zavadá 16-20 hodin na čerstvém
vzduchu, dokud lístky nejsou

 listové čaje
 lámané čaje

chladnějším místě (24°-29°).

 drť = do sáčků

Oxidace probíhá 1-3 hodiiny.

 prach = na cihly a tabulky

Oxidace = listy absorbují kys-

A pokud by tě zajímala výroba

lík a probíhá oxidace polyfe-

Pu eru… Abych byl upřímný, je

nolů (taninů).

tak trochu uchovávaná jako ta-

 Oolong: oxidace se v polovině

zastaví (okraje začínají červenat).

jemství. Možná se časem něco o
tom zvláštním čaji dozvíš.
No. A to bychom měli. Je sa-

tak měkké, aby se při svinová-  Bílé čaje: jen slabá oxidace.

mozřejmé, že je tohle jenom tak

ní nepolámaly.

letem světem. Každý čaj a továr-

 Oolong: zavadá na přímém

4) Sušení (pražení)
= přerušení oxidace

na to má trochu jinak. Neber to
tedy prosím jako přesný postup

slunci.

výroby. A pokud jsi slyšel nějaké

2) Svinování
(dříve se to dělalo ručně, ale dnes

nepřesnosti, tak mě prosím
omluv. No… máš nějaké otáz-

už na to máme stroje)

ky?“
„Můžete mi ještě říct něco o tom,
 Zelený čaj: suší se několikrát

bezprostředně po svinování.
 Černý čaj: praží se na velkých

kovových pánvích na prud Zelený čaj: svinovávají se do

kém ohni. V dnešní době se

unikátních tvarů (např.

používají hlavně pásové sušič-

Gunpowder)

ky nebo velké pece (90°)

jaké vitamíny čaj obsahuje, jaké látky, jak ho třeba citrón nebo mléko
ovlivňuje? A taky něco o čaji a zdraví?“
„Samozřejmě. Ale pro dnešek už
toho bylo dost. To vidím jako pěkné
pokračování.“
„Tak to se těším! Nashle,“ dveře
továrny se zavřely.

Kateřina Zemanová, s pomocí knížek Všechny čaje Číny a Příběh čaje

Přidejte se na 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

Tak a teď jste na poslední stránce tohoto „časopisu“.
Přes všechny ty informace o čajích, bylinkách, kamenech… pořád
jedna chybí. Ta o čajovně. Takže...
Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše
Co nabízím: přes 40 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu, skvělou kávu, nejrůznější mňamky, vodní dýmku, čaje a
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
Každá návštěva mně a čajovníkům udělá radost! :)

Čajovna U sv. Mikuláše

Budeme moc rádi za jakoukoli kritiku
nebo připomínky.

Z AJDĚTE

JEŠTĚ NA:

WWW. CAJOVNAMIKULAS. CZ

MĚJTE DOBROU NÁLADU.
DOBRÁ NÁLADA VAŠE PROBLÉMY SICE
NEVYŘEŠÍ, ALE NAŠTVE TOLIK LIDÍ
KOLEM, ŽE STOJÍ ZA TO SI JI UŽÍT.
Jan Werich

STAŇTE SE FANOUŠKY
NAŠICH
FACEBOOKOVÝCH
STRÁNEK A DOZVÍTE
SE VŠECHNY NOVINKY
JAKO PRVNÍ!
A NAVÍC DALŠÍ
INFORMACE ZE
ZÁKULISÍ ČAJOVNY :-)
/CAJOVNAUSVMIKULASE

Na tomto čísle spolupracovali:
texty: Lenka Zemanová, Kateřina Zemanová, Václav Vít,
spolupracovníci Mezi šálků
obrázky: Denisa Zlatohlávková,
Lenka Zemanová
Fotografie: kniha Všechny čaje
Číny, wikipedia.cz

CO PRO NÁS ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ? :)

Eva Bárová, korektury

Petra Vernerová, texty

Kateřina Zemanová, editace, texty, „grafika“

Lída Kohoutková, korektury

