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Wellness Book je časopis seznamující čtenáře se vším, co se týče
pohody, zdraví, lázeňství, psychologie, sportu, cestování, fotografování… Odborníci, kteří do
časopisu píší, jsou nejen z oblastí

zdravotnictví, fitness, wellness
center, lázeňství, zdravé výživy,
hubnutí, kuchařského umění,
homeopatik, ale i ekonomie a filozofie. Časopis je zaměřen na
širokou veřejnost, i když jeho

hlavními čtenáři jsou lidé ze silnější sociální skupiny (manažeři,
manažerky, zaměstnanci hotelů
a různých institucí), nevylučujeme i ostatní – zajímavé články
zde najdou i studenti.
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Individuálně řešíme i možnosti barteru, maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.
Pod nohama nám leží jeden
z nejkouzelnějších koutů
Rakouska

v létě i zimě

opravdový ráj

www.sdynamic.cz

Malé
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pohybové
minutové

U
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gastronomie/gastronomy

Fotografie/Photography: © Gasteinertal Tourismus GmbH

Usilovně už několik let hledáte
a ještě jste nenašli? Pomůžeme vám!
A ani se nemusí jezdit nijak daleko,
jen do sousedního Rakouska. Nejprve
do Salzburgu a po dálnici dále na Villach. V Bischofshofenu sjedete z dálnice a po 25 kilometrech směrem na
Zell am See se objeví nenápadná tabulka s nápisem Gasteinertal.
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Na uvítanou průjezd tunelem a pak
už krása Gasteinského údolí s přibývající nadmořskou výškou graduje. Vpravo, vlevo, vpředu i vzadu nás obklopují rozlehlé louky, nad nimiž se tyčí monumentální štíty alpských velikánů.
Až se zdá, že stačí udělat jen pár kroků
a jsme na vrcholu a pod nohama nám
leží jeden z nejkouzelnějších koutů
Rakouska. Ať je léto nebo zima, pořád
je tady co dělat. Zimnímu období pochopitelně vévodí lyžování. Perfektně
upravené desítky kilometrů sjezdovek
nejrůznější délky i náročnosti. Stačí si
jen zvolit podle vlastního gusta. Čím
výše údolím vzhůru, tím větší pravděpodobnost kvalitnějších sněhových
podmínek. A kdo nevyznává rychlou
jízdu z kopce a upřednostňuje pohodové klouzání bílou stopou po zasněžených pláních, má na výběr bezpočet
běžeckých tras. Je skoro jedno, jestli se
milovníci panoramatických výhledů
vydají do stopy v Dorfgasteinu, Bad
Hofgasteinu nebo Bad Gasteinu.
nu.
u. Kaž
Kažždý z mikroregionů sice nabízí trochu
rochu
chu
jiné scenérie, ale všechny mají hodně
do sebe.

S

Stereotyp je: „jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení“(slovník cizích slov).

Vůně ČAJOVÝCH
lístků
Gastein – v létě i v zimě opravdový ráj

Jen pojďte,
vy nedočkavci
po čaji žíznící.
Konvice vře a bublá
prozpěvuje si.

Ing. Zdenek Thoma
www.thoma.cz

Rabíndranáth Thákur (1861–1941)

Klasická podoba znaku pro čaj
(kaligrafie Taj-ťun Hejzlarové)
In english Klasická podoba znaku pro čaj
(kaligrafie Taj-ťun Hejzlarové)

Ostatně, není to můj nápad. Na
to, že čaj je skvělou vzpruhou pro
duši i tělo, už dávnými časy přišli
Číňané i Japonci. Čínský literát Lu
Tchung, jenž žil v polovině 8. století, popsal pocity při pití čaje následovně:
První šálek svlaží rty, druhý zažene
samotu,
třetí probudí zapadlé vzpomínky.
Ještě, že na čtení mám tisíce svitků!
Po čtvrtém šálku vyrazí po těle pot
a nepříjemné pocity odtečou póry
ven.
Po pátém cítím se lehoučký, po šestém je ze mne nesmrtelný sám.
Sedmý šálek nepij! Ucítil bys totiž,
jak tě vítr odvanul k nesmrtelným.
Pro Japonce se čaj stal nápojem
neskonalé harmonie. Aby dosáhli
vytouženého duševního klidu, vypracovali, s důkladností sobě vlastní,
složitý čajový rituál, v němž každý
úkon, každý sebemenší pohyb má
svou přesně určenou roli a filozofický význam. Jeho smyslem je odpoutat mysl od každodenních starostí

nejlepší osvČžení najdete u šálku þaje.
PĜichystejte si konvici dobrého þaje,
usednČte do pohodlného kĜesla a pĜi
srkání voĖavého moku nechejte tíživé
myšlenky tiše a nenávratnČ odplynout.

a vyvolat pocit souznění a sounáležitosti, nejen mezi účastníky obřadu,
ale také s celým živým i neživým vesmírem.
Nedávno odstoupivší velmistr japonské čajové školy Urasenke Sóšicu
Sen XV. prohlásil:
Nad miskou čaje lze dosáhnout
opravdového míru a mírumilovnost,
která z misky čaje vyzařuje, lze sdílet.
Nemusíme však pro příklady
chodit až do Asie. Pitím čaje lidé
zahánějí starosti i v „čajové“ Anglii.
Slavná Agáta Christie má na všechna ženská trápení následující recept:
Nejprve se hezky vyplakat a potom si
dát šálek dobrého čaje!
A známý spisovatel Anthony Burgess s humornou nadsázkou doporučuje:
Máte-li na krku mrtvolu, a navíc se
jedná o vašeho muže, a vy nevíte, co si
s ním počít, uvařte si ze všeho nejdřív
šálek silného čaje.
O čaji se dá vyprávět nekonečně dlouho a ze všech možných úhlů
pohledu. Má za sebou více než tři
tisíce let dlouhou historii a kulturní
vývoj. Je hned po vodě druhým nejrozšířenějším nápojem na zemi a bez

nadsázky se dá říct, že ovlivnil nejen
životní osudy nespočtu lidí na celém
světě, ale i dějiny mnoha států. Nelze
přehlédnout ani jeho velice příznivé
účinky na lidské zdraví. Svými stimulačními účinky podporuje činnost
srdce a oběhové soustavy, zabraňuje
kornatění cév, mírně snižuje množ-
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Série plechovek na čaj firmy Twinings
s portrétem zakladatele čajového impérie
Thomasem Twiningsem
In english Série plechovek na čaj firmy
Twinings s portrétem zakladatele čajového
impérie Thomasem Twiningsem
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dělá pohybové aktivity, ale i dělal „již
v dětství“, kde se vlastně naše pohybové stereotypy vytváří tím, jak „dozrává
naše centrální nervová soustava“.
Jak se vlastně pohyb učíme? Opakujeme to, co vidíme. Zase můžeme
trochu zavzpomínat na naše první pohybové – sportovní aktivity. Dívali jsme
se na „ty starší“ a „dospělé“ a radil nám
náš trenér, učitel tělocviku, kamarádi,
rodiče, každý předával svoji „pohybovou zkušenost“. A tak jsme se začali zdokonalovat a zafixovávat pohyb, a je otázka zda dobře, anebo špatně. A určitě
řada z vás mně dá za pravdu, že platí „co

personal

movement
minute

wellness

The remedy of wrong stereotypes
is hard but possible at any age. It
only depends on our responsibility
to our own body, which is only
ours, it does not belong to any
other institution :-).
Those words were the end of my
previous contribution to the ﬁrst
edition of Wellness Book. And
as it is good manners to say “B“
after “A“, let me give you several
guidelines to “use of your own
body.“

se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. I když dlouho neděláme nějakou
pohybovou aktivitu a vrátíme se k ní
po letech, tak jsme často překvapeni,
že naskočí automatismy pohybu, víme
jak tento pohyb či pohybovou aktivitu máme udělat. Z toho si můžeme domyslet, že je hodně hluboko „zakódována – zarytá v paměti“, ale ne v paměti
námi vědomě ovlivnitelné, ale v „paměti pohybové“.
A tak se začalo tvarovat i naše tělo, protože platí, že „funkce dělá tvar a tvar dělá
funkci“. Jak tomu rozumět? Tak, že každý sval má svoji funkci v některém z po-

The smell of TEA
LEAVES
www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR

Just come,
you that can not wait
with the thirst for tea.
The kettle boils and bubbles
singing its song.

S

Bud’te

Stereotype is: “monotonous, steady, habitual pattern
in behaviour and thinking“
(thesaurus).

you learn young, comes
handy when you grow old“.
Even though we may not be
practising a particular activity
for some time, coming back to it
Such a pattern in behaviour after years we are often amazed
and thinking is also dynamic that the automated movements
– a movement behaviour – return, we know how to do
a movement thinking.
the movement or the activity.
We, however, do not have Judging from that, we may
to think through a number of assume it is “encoded – hard
movement stereotypes, they are wired in our memory“, though
the stereotypes of our daily ac- not in the conscious one, but in
tivities. All you need is “one in- the “kinetic memory“.
struction“ from your mind, not
even an instruction in fact, just And that is how our body
a thought and our body reacts – got its shape, as it is true that
walks, plays tennis, swims etc., “a function calls for a shape and
thousands of movement pat- a shape calls for a function“.
terns we have learnt in our lives. How to understand that? Each
Every one of us has a different muscle has its own function in
a movement
range of
“movepattern
Wellness is, in fact,
and
gets
ment
also a kind
stronger
knowdoing
it
h o w “,
of prevention
reaching an
d e pending on our interests, what ideal shape, and its “shape“ –
kind of exercise we get or got “in power supports the function
childhood“, which is the time in return. It may seem
when the stereotypes develop complicated, but it is not, these
the most as our “central nervous are the laws of physics, valid
both for our body and the space
system matures“.
we live in. And that is how our
How do we actually learn body gets formed. The ideal
being the balance of all muscles
to move?
We repeat what we see. with opposite functions.
Again we may remember our
first movement – sport activities. Stress affects our health –
We observed “the older ones“ “movement health“.
and “adults“ and got advised by
our coach, PT teacher, friends, Try to remember situations
parents, they all passed their when you were under some
own “movement experience“ stress or were worried how
down to us. And that is how we your body would react to such
began to perfect and consolidate situations. Each of us feels such
the movement, the question is negatives in a different way,
often with gripped feeling in
whether good or bad.
your belly, in your chest etc.
And most of you would And what about joy, ease,
definitely agree that “what laughter, love. How do we feel

[

Well, the idea is not mine. That tea
is an excellent lift both for your body
and soul, have been discovered by
the Chinese as well as the Japanese.
A Chinese writer Lu Tchung, who
lived in the middle of the 8th century,
described his feelings when drinking
tea like this:
The first cup moistens your lips, the
second drinks away your loneliness,
the third brings back memories
lost. Lucky me to have thousands of
parchments to read!
The fourth cup makes you sweat and
the unpleasant feelings drain away.
After the fifth I feel light, the sixth
makes me immortal no less.
Do not drink the seventh cup! As
you would feel being blown away
amongst the immortal ones.

N

Ne všechny metody hubnutí jsou
podle MUDr. Horáka spolehlivé.
„Například liposukce je metodou
celkem spolehlivou, avšak nemusí být
vhodná pro každého a rozhodně nevyřeší problémy s obezitou ani celkovým
řešením nadváhy,“ uvádí MUDr. Otto
Horák.
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Tea is an endless source of topics for conversations and all kinds of
points of view. It has had more than
three thousand years of history and
cultural development. After the water
it is the second most frequent drink
on Earth and without exaggeration,
you could say it has its effect not only
on the lives of many people all over
the world, but also on the history of
many countries. Its positive influence
on human health is also not to be
overlooked. It is a stimulant for heart
and circulatory system, prevents arteriosclerosis, cuts down the amount of
your body fat a bit, helps to prevent
cancer, is proved to have a disinfectory effect…

Vůně čajových lístků

D

Pokud vynecháme krajní řešení
v podobě podvázání žaludku baypassem, přicházejí v úvahu různé formy
diet jako ovocná dieta, glykemická
dieta, dieta podle krevních skupin či
komerční diety podle časopisů. Co si
o tom myslíte?
„Účinek těchto diet rozhodně nelze zcela vyloučit, avšak jejich dlouhodobější efekt působí pouze na
5–10 % obyvatel. Komerční diety naprosto nezohledňují celkové zdraví
člověka, návyky jeho metabolismu,

61

64

životosprávy příliš nízké,“ vysvětluje
zakladatel Revolučního hubnutí v ČR
MUDr. Otto Horák a dodává:
„První fáze spočívá v tom, jak vytvořit v organismu vhodné podmínky,
než tělo začne tuky samo spalovat. Druhá fáze spočívá v optimalizaci metabolických pochodů během redukce váhy
a Třetí fáze spočívá v tom, aby si člověk
váhu poté, kdy ji zredukuje, také udržel.“

míru denního pohybu a další podstatné faktory potřebné k dlouhodobé redukci váhy,“ upřesňuje uznávaný odborník.
Nejefektivnějším způsobem, jak
opravdu snížit svoji hmotnost a docílit dlouhodobé spokojenosti, je konzultovat své představy s profesionály
z řad dietologů, výživových poradců
či lékařů. Klientům doporučují Revoluční hubnutí Wellness Trend, první
lékařský ověřený program redukce
váhy s týmem lékařů a odborných
konzultantů po celé ČR.
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„Naštěstí v dnešní době existuje již dostatek center, kde klientovi
věnují komplexní péči. Ve sdružení
odborníků na redukci váhy nazývaném Unikátní systém pro zdraví
Revolučního hubnutí Wellness
Trend, přistupujeme ke každému
pacientovi individuálně, což je důležitý klíč k úspěchu. Každý člověk má
totiž jiný metabolismus, a proto je
potřeba zvolit správný program ušitý klientovi přímo na míru i se službou poradce na telefonu,“ vysvětluje
MUDr. Otto Horák, který srovnává
dlouhodobý úspěch úbytku na váze
například se započetím sportovní aktivity, ve které
k ter jsme se rozhodli zdokonalit.
t.

„Pro zhubnutí je důležité, aby
k němu pacient přistupoval komplexně a systematicky“. Základem je harmonizace dosavadních metabolických
procesů, což je u každého individuální
proces. Mimo jiné jde také o rovnováhu pH, které bývá v důsledku špatné

Dvě různé polohy, dva tóny, dva pohledy
52 na www.wellnessbook.eu | HUBNUTÍ
módu. Takto jsem i já sám poznal tvůrkyni oněch
modelů – Lidku Limpouchovou. Až étericky ke
mně promlouvá bytost z fotografií Jana Langera.
Vodní víla s houslemi v měsíčním světle působí
pohádkovým dojmem. Při focení však umělkyně
nezapře ani druhou část své osobnosti. „Já teď
po zádech spadnu do vody,“ sděluje fotografovi.
„Bude to fotka na jediný pokus, tak se snaž!“
Lidka Limpouchová, narozená ve znamení
střelce, je především umělkyně každým coulem.
Nepřestávám žasnout, co všechno ovládá, co dokáže a do čeho je schopna se pustit. Odmalička
je vedená k lásce k výtvarnému umění, k hudbě
a divadlu. Studovala nejdříve gymnázium, po
něm SPŠ oděvní, hru na violu u prof. J.Ruise,
kresbu a malbu u ak. mal. J. Ungára. Není proto nou. Modelky v dlouhých šatech
divu, že své výtvarné schopnosti využívá i při ná- pastelových odstínů modré, fialvrzích a realizaci módních návrhů. Šaty ze salonu kové, zelené a žluté barvy či v přiLilli jsou často charakteristické využitím ručně léhavých róbách jakoby z pavučimalovaných látek, ovšem výjimkou nejsou napří- ny utkaných, nadchly publikum
klad ani svatební šaty z kůže. Salon Lilli navrhuje a působily nesmírně elegantním
scénické kostýmy, obléká muzikanty, tanečníky, dojmem. O to větší překvapení se
navrhuje společenské či sportovní oděvy či sva- zračilo ve tvářích při druhé půli
tební šaty. Dámy si mohou být jisté, že se v jejích přehlídky. Modelky se předvedly
šatech budou cítit jako pohádkové bytosti nebo v černobílých šatech s výrazným
jako cílevědomé moderní ženy, přesně tak, jak si líčením a extravagantními účesy.
to budou přát. Návrhářka dokáže vycítit a pod- Jako doplňky použila návrhářtrhnout přesně tu část osobnosti zákazníků, kte- ka stříbrné koule. Název kolekce
„Souboj času“ není jistě náhodný
rou očekávají.
Ani ve své zatím poslední kolekci Salonu Lilli – jako inspirace posloužila móda
jeho majitelka Lidka Limpouchová nezklamala dávných staletí, ale i šaty našich
a připravila překvapivou a ohromující podíva- babiček. Vnímavý pozorovatel v ní

Poslední přehlídka šatů Salonu
Lilli se odehrála ve dvou
odlišných dimenzích. Slušivé
večerní róby, které okouzlily
většinu přítomných dam,
vystřídala energická kolekce
inspirovaná módou předchozích
staletí, avšak doplněná snad až
futuristickými doplňky.

Na nejlepší čaje se sbírají pouze dva lístky s pupenem
In english Na nejlepší čaje se sbírají pouze dva lístky s pupenem

Not all the ways of loosing weight are,
according to MUDr. Horak, reliable.
“For example liposuction is a relatively reliable method, however it doesn’t
have to be suitable for everyone and it definitely can’t solve the problem with obesity neither it is the complex solution of
overweight,“ MUDr Otto Horak claims.

V dnešní době se setkáváme s četnými návody pro zeštíhlení naší postavy. Abychom neupadli do kolotoče nezdravých diet, jo-jo efektu
nebo vážných psychických obtíží, je důležité poradit se s odborníky.
Jak to s redukcí váhy ve skutečnosti je, které způsoby hubnutí jsou
zdravé, jsme se zeptali odborníka na redukci váhy MUDr. O. Horáka.

Mgr. Ivo Vysoudil
www.lilli.cz
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of tea. Make yourself a pot of good tea,
seat yourself in a comfortable armchair
and, sipping the fragrant brew, let the burdens of ordinary day silently and irreversibly Àow away from your mind.

the feeling of accord and fellowship,
not only among the participants of
the rite, but also with the whole, both
living and insentient, universe.
A recently retired grand master of
the Japanese tea school Urasenke Sosicu Sen XV. claimed:
Over a bowl of tea it is possible to reach
true peace and the peace-loving, emanating from the bowl of tea can be shared.
Asia does not have to be the only
source of inspiration though. Drinking tea puts the worries away also in
the “tea country“ – England. The famous Agata Christie has this recipe
for all women’s troubles:
First, cry your eyes out nice and tidy
and then have a cup of good tea!
And the famous
writer Anthony Burgess, with a humorous overstatement,
suggests:
If you have a corpse
to dispose of, moreover
if it is your late husband’s, and you do not
have a clue what to do,
first of all get yourself
a cup of strong tea.

ALL FOR HEALTHY AND COMLEX LOSS OF WEIGHT
Today we encounter many different guidelines to get our ﬁgures in shape.
To prevent us from falling into the circle of unhealthy diets, yo-yo effects or
serious mental conditions, it is important to consult the specialists.
What is the truth about reduction of your weight, what are the healthy ways
of loosing weight , we asked a weight reduction specialist MUDr. Otta Horak

VŠE PRO ZDRAVOU A KOMPLEXNÍ
REDUKCI VÁHY

energiemezitransformátory
Návod k použití vlastního těla

REVOLUTIONARY WEIGHT REDUCTION
WELLNESS TREND:

Ing. Gabriela Dayehová

REVOLUČNÍ HUBNUTÍ
WELLNESS TREND:

Rabíndranáth Thákur (1861–1941)

Do you have a need for a nice peaceful
moment, stop against the running time and
let your mind into the fantasy world for, at
least, twenty minutes? Take my word, the
best refreshment you can ¿nd is in a cup

To the Japanese tea became a drink
of endless harmony. To reach the desired mental peace they worked out,
with the precision of theirs, a complex tea rite, in which each act, each
tiniest move bears an exactly determined role and philosophical meaning. Its goal is to unbind the mind
from everyday worries and bring on
Z japonského čajového obřadu
In english Z japonského čajového obřadu
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A tento vzorec chování a myšlení je
i v pohybu – pohybové chování – pohybové myšlení. My ale nemusíme při
řadě pohybových stereotypů přemýšlet,
jsou to stereotypy našich denních činností. Postačí „jediný příkaz“ naší mysli,
vlastně to ani příkaz není, jen myšlenka
a naše tělo reaguje – jdu, hraji tenis, plavu atd., tisíce pohybových vzorů, které
jsme se během života naučili. A každý
z nás má jinou škálu „pohybových znalostí“ podle toho, jaké má zájmy, jaké

5

Chcete si udČlat hezkou
klidnou chvilku, zastavit se
v bČhu þasu a pustit svoji mysl
aspoĖ na dvacet minut do svČta
fantazie? Jestli vám mohu poradit,

Náprava chybných stereotypů je obtížná,
ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na
naší zodpovědnosti k našemu vlastnímu
tělu, které je jen a jen naše, nepatří žádné
instituci :-).
Těmito slovy končil můj příspěvek do
prvního čísla časopisu Wellness Book.
A protože vím, že když řeknu „A“ sluší se
říci i „B“, tak několik návodů pro „použití
vlastního těla“.

A little

F1

Klenoty/Jewels: Mini nebo/or MINI? • Gastronomie/gastronomy: Vůně čajových lístků/The smell of Tea Leaves

hubnutí

Při bližším prozkoumání
slova wellness zjistíme, že
vyjadřuje každou drobnost,
která osvěžuje náš čas
strávený na modré planetě.
Na světě nacházíme jen málo
míst, kde se na velmi malém
prostoru snoubí všechno
příjemné.

www.gastein.com

móda/fashion

Ondřej Marek

chování

relax

Lenka Kazmarová
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If we exclude the extreme solutions like
gastric banding, we might think of various
diets like the fruit diet, glycemic diet, diet
based on your blood type or commercial
diets in magazines. Where do you stand
on those?
“Of course, the effect of these diets
can’t be totally precluded, however they
have a lasting effect on mere 5–10 % of
population. The commercial diets have
no respect for general health condition
of people, their metabolism habits, daily
physical activity and other essential factors necessary for a long term weight reduction,” the reputed specialist explains.
The most effective way to the real reduction of weight and reaching lasting
satisfaction is the consultation of your
ideas with professional dietologists, nutrition counsellors or doctors.
I can recommend The Revolutionary
Weight Reduction Wellness Trend, the
first programme of weight control endorsed by medical public with a team of
doctors and specialist all over the CR.
“To lose weight, it is necessary that the

to je design pro Vás,
to je image šité na míru.

patient addresses the problem in a complex and systematic way”.
The basic thing is harmonization of current metabolic processes, which is an
individual process for each man. Among
many others, it is the case of balancing
pH, which is too low, as a result of wrong
life style,” explains the founder of The
Revolutionary Weight Reduction in the
CR MUDr Otto Horak and adds on:
“Phase one strives to set up the desired conditions in the organism, before
the body can start burning the fat itself.
Phase two optimizes the metabolic
processes during the weight reduction
and Phase three means that, having
reached your reduced weight, you also
need to keep it.“
“Fortunately, nowadays there are
enough centres, where a client gets a complex treatment. In the association of specialists for the weight reduction called the
Unique system for health The Revolutionary Weight Reduction Wellness Trend, we
approach each patient individually, which
is the important key for success. Every man
has a different metabolism and therefore
it is necessary to choose the right programme, tailor made for the client including the services of a phone help line,“ explains MUDr Otto Horak, who compares
the lasting success of loss of weight to, for
example, taking up a sports
ts aactivity,
tivi in
which we decided to improve.
e.

Kde hledat radu?
Kontaktujte svého specialistu:

Where can you find help?
Please contact your specialist:

Ing. Gabriela Dayehová
telefon: +420 775 632 410
LEKTOR Revolučního hubnutí
Institut Revolučního hubnutí
Poradna pro podporu zdraví
ANTI-AGING MEDICINE
g.dayehova@systemprozdravi.cz
www.revolucnihubnuti.cz
www.systemprozdravi.cz

Ing. Gabriela Dayehová
telephone: +420 775 632 410
Tutor of Revolutionary Weight Reduction
Institute of Revolutionary Weigh Reduction
Clinic of health support
ANTI-AGING MEDICINE
g.dayehova@systemprozdravi.cz
www.revolucnihubnuti.cz
www.systemprozdravi.cz

Krejèovský salon LiLLi
Lidka Limpouchová
Americká 24
Praha 2 - Vinohrady

www.lilli.cz
salon@lilli.cz
Hubnutí
53542
tel.:
602 342

nalezne střípky gotické módy, barokních korzetů a panýrů, ale i fantastické prvky sci–fi.
Nebyla by to Lidka Limpouchová, aby pro prezentaci své kolekce „Souboj času“ nevymyslela
něco netradičního. „Budeme fotit
v prostorách zkušebny vysokého
napětí“ (EGU–HV Laboratory
a.s. – v Běchovicích), sdělila všem
zainteresovaným. Netrvalo dlouho a vše potřebné bylo zařízeno.
Temné prostředí plné obrovských
transformátorů, impulsních generátorů a jiných přístrojů mi připomíná kulisy z filmu Ocelové město.
Modelky s výraznými účesy Báry
Žákové a ještě výraznějším líčením
autorky kolekce mají občas v očích
údiv a snad i trochu strachu. Fotograf Jan Langer je však ve svém
živlu. Mlžné světlo, odlesky stříbřitého kovu či dokonce elektrické
výboje vykouzlily neskutečnou
podívanou.
Originalita, jedinečné nápady, vytříbený vkus a skloubení
módy s uměním. To jsou hlavní
devízy Salonu Lilli a jeho majitelky. Lidka Limpouchová „jde
s dobou“, ale zároveň je nadčasová. Z jejích modelů dýchá harmonie a přitom jsou dynamické
a originální. Bezděky
zděk
děky mě
m napadá
slovo – úchvatné.
é.
Módní inspirace
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Segment čtenářů podle věkových kategorií.

Segment čtenářů podle výše platu.
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