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VŮNĚ VANILKY
LUXUSNÍ INTIMNÍ POMŮCKY
VĚDOMÉ MILOVÁNÍ RODIČŮ
RADOST Z BĚHÁNÍ
Foto: Jonathan Kšajt
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Naši milí čtenáři,
jak jste prožili léto? My velmi intenzivně. Pracovně i prázdninově. Nejvíce intenzivní léto určitě měla
naše grafička Janička, které se narodil syn Mikuláš, a náš úžasný spolupracovník Jirka Kopal s manželkou Míšou, kterým se narodila dcerka Charlotka. My jim tímto ještě jednou moc gratulujeme :-).
A pokud jsme se zrovna nekoupali s dětmi v rybnících nebo v mořích, připravovali jsme pro vás
mnoho inovací, které budou od září a října spuštěny. Například nový věrnostní program ZLATÝ KLÍČ,
který vám přinese mnoho zajímavých bonusů a dárků. O všech inovacích se dozvíte na webu Brány
a z našich newsletterů.
Některé z inovací vzešly z ankety, kterou jsme během léta mezi vás posílali. A jaký je výsledek ankety spokojenosti se službami našeho eshopu, se dozvíte na stránkách tohoto časopisu.
Léto nám také dalo mnoho příležitostí setkat se s inspirujícími lidmi. Já tato setkání miluji! Vždy
mne velmi obohatí a posunou. A záměrně taková setkání vyhledávám a snažím se být otevřená
v každém okamžiku tomu, že i ta nejběžnější nebo na první pohled nejotravnější chvíle může být
právě tou nejradostnější za den.... Samozřejmě ne vždy se mi to daří :-). Ale prozradím vám tip, který
mi velmi funguje. Hned po probuzení se sama sebe zeptám: „Lucinko, jaký budeš mít dnes den?“.
A i když se probudím naštvaná, nevyspaná, protivná, po této otázce se na sebe usměji a odpovím si,
že krásný. Cítím ale příjemnou svobodu volby, protože si klidně mohu odpovědět „hnusný a naštvaný“ a pak si můžu s plným vědomím takový den užít. Ale ani jednou ze stovky dnů jsem si toto neodpověděla. A pokud se náhodou zapomenu sama sebe ráno zeptat, už je tu partner, aby mi otázku
připomenul :-). Napsal do sms-ky během dopoledne nebo se mě zeptal u snídaně. Vyzkoušejte to na
pár dní i vy.
Ze srdce vám přeji nádherné dny plné radosti, otevřenosti a lásky.
A přeji vám příjemné čtení.
Vaše Lucie

Přivoňte si...

Vanilka
vůně dětství,
vůně domova,
vůně k životu

Tušili jste, že vedle sladkých jídel vám exotickou chuť vytvoří přidání vanilky do masa či zeleniny?
A že vedle nepřekonatelné vůně má vanilka i afrodiziakální a protiplísňové účinky? Text: Nina Garden
Když se řekne vanilka.... první se nám vybaví chuť vanilkových rohlíčků o Vánocích, atmosféra v maminčině kuchyni
a teplo rodiny. Černé dlouhé lusky opojné vůně se přidávají
do jídel už dlouhá staletí. Přesto patří vanilka mezi vzácné
a drahé suroviny. Často se nahrazuje syntetickým ethylvanilinem, ale pravé bourbonské vanilce se nic nevyrovná.
Rozmazlete se a pořiďte si jeden lusk nebo kvalitní esenci
a už nebude chtít jinak.

VANILKA V KUCHYNI

Přestože vanilku a její chuť dobře známe, málokdy sáhneme
po její surové podobě. Drobná černá semínka, která dostaneme po rozříznutí a vyškrábnutí z lusku, dokonale provoní
s láskou upečené jídlo. Vyzkoušejte někdy přidání trochy
i do masových nebo zeleninových jídel a dostanete zcela
ojedinělou exotickou chuť. Doplňte třeba i rozinkami
a zeleninové rizoto z kvalitní rýže dostane úplně jiný rozměr. Nebo si vyrobte vlastní vanilkový cukr - vyškrábnutá
semínka spolu s lusky a cukrem uzavřete alespoň na měsíc
do pevné nádoby a těšte se na nenahraditelnou chuť. Vanilkové esence lze krom provonění místností použít i v pár
kapkách do vaření. Manipulace a skladování je snadnější.
Ne nadarmo se vanilka přidává do čokolády. Má s ní mnoho
společného, co se účinků týče i co do rychlosti nástupu
pozitivní eufórie.

Vanilka je
chuť touhy a vůně
energie ji realizovat...
VANILKA - TĚLO ČISTÉ A SRDCE OTEVŘENÉ
Proč máme vanilku spojenou právě s Vánoci a rodinou?
Vanilka je krom afrodiziakálního účinku i vůní něžnosti,
kreativity, iniciativy a otvírá okna tam, kde rozum vidí jen
dveře. Povzbuzuje k lepším výkonům, podporuje činnost
mozku a srdce, normalizuje trávení, a to i v těhotenství
a v neposlední řadě má i antimykotické
účinky. Vanilka dává prostor k našemu
tělesnému potenciálu, aby nitro mělo čas
se nadechnout.
Vanilka v jojobovém oleji
Vzácné a drahé éterické oleje smíchané s jojobovým olejem představují možnost, jak využít vzácné
vůně jako přírodní olejový parfém nebo jak si
pořídit nákladný éterický olej za přijatelnou cenu.
Nosný jojobový olej je zároveň cenným pěstícím
prostředkem pro každý typ pleti. Pár kapek oleje
vetřete na šíji, zápěstí či obličej nebo olej použijte
k masáži, buď samostatně nebo jako součást masážní kompozice.
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Zaostřete na...
Pytlík na svačinu
Snack´n´GO Tube
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Tento chytrý ekologický pytlík na
svačinu je skvělou alternativou
k jednorázovým plastovým obalům.
Složený je velmi malý, dá se rozložit
na poměrně velký sáček určený ke
skladování různých druhů jídla.
Je zhotoven ze 100% polyesteru
zabraňujícího prosáknutí vlhkosti a mastnoty. Snadno se
udržuje, stačí jej opláchnout vodou. Lze jej také prát v pračce
nebo v myčce na nádobí.
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Moon Pads Ellas House

Kč

Tyto velmi jemné dámské slipové vložky
vám zajistí pocit jistoty a zároveň pohodlí
a luxusu. Vložky jsou zhotoveny ze tří
vrstev – z vnější kontaktní biobavlněné,
ze savého jádra ze směsi biobavlny
s konopím a z vnější nepropustné polyesterové vrstvy s PUL laminací. Unikátní
systém drážek zajišťuje větší pocit bezpečí. Vložky se upínají pomocí patentek.
V balení po 4 ks.

9
Kč

Kč

4 | Nákup všemi smysly

Kč
90
21

V těchto botách spadajících do
kategorie „barefoot“ se budete cítit jako naboso. Tenká
neklouzavá podrážka nebrání
stimulaci nožní klenby běžným
terénem. Bota je navržena tak,
aby skýtala chodidlu co největší
prostor a nijak jej nedeformovala. Obuv je zhotovena z ultralehkého prodyšného materiálu,
vše je vyrobeno v ČR a splňuje
kritéria veganské obuvi.

Cestujte vesele a oblečte svůj kufr
stylově! Úžasná vychytávka na
cestování - obal na kufr! Do tohoto
obalu můžete váš kufr lehce zabalit. Máte tak jistotu, že si kufr nikde
nepoškrábete a všude jej rychle
objevíte. Obal pasuje na středně
velké kufry (58-65 cm) a je lehce
omyvatelný.
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Alchymie ekopraní
balíček Y&B
V balíčku alchymie ekopraní máte
možnost objevit úplně nový pohled na
praní vašeho prádla. Kromě testovacího
proužku, se kterým zjistíte, s jak tvrdou
vodou se vlastně potýkáte, v balíčku také
najdete: prací gel z mýdlových ořechů,
mýdlové ořechy, odstraňovač skvrn, účinné žlučové mýdlo, prášek na bílé prádlo
a novinku L´vandu – Máchadlo prádla.

Barefoot boty
Flower Creek
Ahinsa shoes

Obal na kuft LOQI
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Košilka
z biobavlny
rozbal si mě
Page
Underwear
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Sexy spodní prádlo
z biobavlny vám
zaručí, že na nejcitlivějších partiích
svého těla budete
mít to nej z přírody.
Při pěstování biobavlny nejsou použity
umělá hnojiva
a pesticidy. Navíc
je ručně sbírána
a během sklizně
i následného zpracování není jakkoliv
chemicky upravována. Aby efekt přírody byl dokonalý,
je tato bavlna zcela
nebarvená. Biobavlna je vhodná pro
alergiky.

Kč

Koncentrované
silně tužící pěnové
tužidlo vám zajistí
perfektní styling
po celý den.
Tento revoluční
přípravek je vysoce
účinný a zároveň
šetrný k vlasům.
Díky unikátnímu
složení obsahujícímu výtažky
ze 7 bylin dodá
vlasům posilující
péči, objem a lesk.
Obsahuje pšeničné,
kukuřičné a sojové
proteiny, výtažky
ze zeleného čaje,
listů senny, meduňky, heřmánku,
rooibosu, chmele,
ženšenu a rozmarýnu.
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Módní hit – balónová sukně
určená (nejen) těhotným ženám,
kterou však bohatě využijete i po
porodu. V pase má vysoký pružný lem, který lze buď nosit natažený tak, aby obepínal bříško,
nebo jej ohrnout na boky. Sukně
je ušita z dvojité vrstvy úpletu.
Řasená je jen vnější vrstva a díky
tomu nepřidává na objemu
a sukně opravdu skvěle padne.
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Balónová těhotenská
sukně Sabina Jožánek

Pěnové
tužidlo
Hairwonder

Skleněná lahev na nápoje je
vyrobena ze speciálního borosilikátového skla, které je odolné
vůči střídání teplot. Velkou
výhodou skla je, že nepřejímá
pachy a zachovává původní
chuť potravin a nápojů. Úžasnou
vychytávkou lahve je její silikonový obal. Díky němu se stává
skoro nerozbitnou! Můžete ji
mýt v myčce a vybírat z velkého
množství barev a objemů.
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Lahev Lifefactory

Látková plena UNUO
Vaší pozornosti by neměla uniknout nová česká značka UNUO.
Maminka 4 dětí se rozhodla své
zkušenosti proměnit, a tak vznikla nová značka českých plenek.
Úžasná je jejich praktičnost – praní
na 60°C a možnost sušení v sušičce je samozřejmostí. Dle jejích
slov: „Pokud toto pleny nevydrží,
nemají šanci u nás v domácnosti
se čtyřmi dětmi přežít!“ Můžete se
těšit na plno veselých vzorů.
Text: Markéta Ranzi,
Kateřina Stojaspalová
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Pohlaďte...

Ekožena
v luxusu

Kdo se rozhodne vyzkoušet moderní ekologické intimní pomůcky pro ženy, brzy zjistí, že jsou
příjemné, měkké, pohodlné a bezpečné. Významně ulehčují přírodě, ale nezanedbatelně prospívají také našemu zdraví. Jejich používání je jednodušší, než se na první pohled zdá. Proto obliba
látkových vložek, menstruačních kalíšků či ekologických jednorázových potřeb mezi českými
Text: Kateřina Stojaspalová
ženami roste.
LÁTKOVÉ VLOŽKY

Moderní látkové vložky jsou pohodlné, měkké, hebké
a prodyšné. Vyrábějí se z velmi jemných materiálů v atraktivních designech. Jejich používání se tedy stává pro ženu
příjemnou záležitostí. To vše bez dráždivých chemických
látek. Zhotovují se z bavlny (froté, flanel), bambusu (fleece,
samet), nebo konopí. Spodní vrstva je nejčastěji tvořena
PUL materiálem nebo fleecem. Tyto textilie zabezpečují
nepromokavost vložek a zároveň umožňují pokožce dýchat.

ZDRAVO´TNÍ FAKTA
V reklamách se nedozvíme, že klasické vložky
a tampóny obsahují řadu rizikových syntetických
látek. Absorbční, deodorační a bělící přísady mohou narušit citlivé prostředí tkáně v oblasti intimních partií. V důsledku toho pak leckdy přicházejí
alergické reakce spojené s nepříjemným svěděním
a pálením. Menstruační krev na vzduchu po určité
době začne podléhat rozkladu, což vede k množení
mikroorganismů. Kombinace dráždivých umělých materiálů a nepříliš časté výměny tamponů či
vložek proto bývá živnou půdou pro vznik zánětů.
Mnoho žen, které jsou citlivé na vznik infekcí, zažije velkou úlevu po výměně klasických hygienických
potřeb za menstruační kalíšek nebo vložky
a tampony z přírodních materiálů.
„Látkovat“ se dá ale také částečně (například doma), nebo
jako doplněk k menstruačnímu kalíšku. Používání pratelných vložek je velmi ekonomickou variantou, investice se
vrátí během několika měsíců.
Vyzkoušejte značky: Ellas house, Šijeme dětem, Tierra Verde,
unuo, Anavy, Haipa Daipa, Imse Vimse

Údržba vložek je snadná: po použití je lze přeprat pomocí žlučového
mýdla či mýdla na skvrny. Také se dají skladovat v uzavřeném kbelíku
s vodou a solí na skvrny a po ukončení cyklu pak vyprat na 60°C. Praktickým pomocníkem pro snadnou manipulaci je síťka, ve které se použité
vložky uchovávají a perou.

Šijí se v anatomických tvarech a výborně padnou díky pečlivě vyvíjeným střihům a různým systémům drážek. Upínají se
pomocí křidélek na patentky – na prádle proto dobře sedí.
Dodávají se ve třech základních velikostech: slipové, na
den/pro normální menstruaci a na noc/pro silnou menstruaci. Kdo se rozhodne používat výhradně látkové vložky,
bude jich potřebovat 20–30 kusů (dle délky a síly periody).
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Určitě si rychle oblíbíte praktickou a diskrétní taštičku z nepropustného PUL
materiálu. Na trhu je řada typů. Tato má dvě kapsy: jedna slouží ke skladování čistých a druhá použitých vložek. Kapsička se dá přehnout napůl
a sepnout pomocí druků. Zabere tak ve vaší kabelce minimum místa.

MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK

Představte si hygienickou pomůcku, o které téměř ani
nevíte. Místo nesčetného množství vložek či tamponů vám
vystačí jeden jediný kus, a to až na 10 let. Kalíšek je diskrétní a nenápadný, umožňuje jakoukoliv aktivitu (včetně
sportu) v kterémkoliv prostředí, v období menstruace se
s ním můžete bez obav koupat. Zavádí se do zadní části
pochvy, kde se rozvine a sbírá menstruační krev. Vyjímá se
po 3–12 hodinách a po vypláchnutí je připraven k opětovnému použití.
Vyrábí se z lékařského silikonu nebo latexu. Jde o velmi
měkké materiály, které nevyvolávají alergie a neulpívají na
nich bakterie. Kalíšek proto můžete mít bez obav zavedený
po celou noc. V kalíšku se krev na rozdíl od tamponů nerozkládá (v tomto prostředí krev není v kontaktu s kyslíkem),
používání kalíšku je tedy zcela bez zápachu.

EKOLOGICKÁ FAKTA
Bylo spočítáno, že žena spotřebuje během svého života 15 000 až 20 000 kusů vložek či tamponů. Protože
v současnosti se pro jejich výrobu používá hodně
umělých hmot, ve spalovnách jsou obtížně likvidovatelné. Jejich rozklad v přírodě trvá 200 až 400 let
a na skládkách proto zabírají opravdu hodně místa.
Představme si míru ulehčení životnímu prostředí,
kdyby většina žen v období menstruace používala
k přírodě šetrnější alternativy…

EKOLOGICKÉ JEDNORÁZOVÉ
VLOŽKY A TAMPONY

Jedná se o dámské hygienické pomůcky identické s běžnými,
masově nabízenými produkty. Liší se však materiálem: jsou
vyrobeny ekologickými postupy z přírodních materiálů jako
je biobavlna, celulóza, kukuřičný škrob, netkané textilie
a podobně. Díky tomu jsou snadno biologicky odbouratelné.

Údržba kalíšku je velmi jednoduchá. Na začátku a na konci menstruace
se vyvařuje ve vodě na sporáku, ve speciálním silikonovém obalu v mikrovlnné troubě, nebo se desinfikuje pomocí sterilizačních tablet (Milton).
Po jednotlivém použití jej stačí jen vypláchnout vodou a intimním gelem
nebo pouze vodou a znovu zavést. Na veřejných toaletách bez tekoucí
vody se vyplatí mít u sebe malou láhev. Je však důležité důsledně dbát
na čistotu rukou.

Kalíšek je určen ženám jakéhokoliv věku. Dodává se ve
dvou velikostech: S a L. Menší velikost je určená pro ženy,
které ještě nerodily, mohou jej použít ženy, které dosud
neměly pohlavní styk a ženy do 25 let věku. Větší velikost
je určena ženám, které již rodily a všem ženám nad 25 let.
Nebojte se manipulace s kalíškem. Za chvíli budete zavádění a vyjímání kalíšku ovládat. Návod na zavádění kalíšku naleznete v příbalovém letáku výrobku, názorné videonávody
lze nalézt také na internetu (You Tube). Stačí si jen osvojit
ten správný „grif“. Zpočátku, než si na kalíšek zvyknete,
si dopřejte čas a pohodlí vlastní koupelny. Kalíšky jsou
většinou opatřené stopkou pro usnadnění vyjímání, kterou
si však každá žena zkrátí na míru svým vlastním proporcím.
Protože kalíšek v pochvě drží svaly pánevního dna, nemůže
se stát, že byste kalíšek nevyjmuly.
Správně zavedený kalíšek v pochvě necítíte. Nikde nevykukuje, nezavazí ani neškrábe. Krev z kalíšku neuniká – pohárek pojme až 30 ml krve, což je zhruba třetina objemu za
celé menstruační období. Může se však stát, že zpočátku,
než si na kalíšek zvyknete, nebo v období nejsilnější menstruace, se budete potřebovat ještě jistit intimkou.
Vyzkoušejte značky: Gaia cup nebo LadyCup

Nedávné klinické studie ukázaly, že používání hygienických potřeb
z čisté biobavlny po dobu tří měsíců odstranilo problémy s podrážděním
pokožky u více než 90 % žen.

Neobsahují dráždivé syntetické látky sloužící k bělení
(zejména chlor a dioxiny), parfémy, absorbanty a další umělé hmoty. Dodávají se ve všech typech a velikostech –
k dispozici je řada variant tamponů a vložek různé délky
a tloušťky s křidélky či bez nich. Jsou výbornou alternativou
na cesty, ale také pro ženy, kterým používání konvenčních
hygienických potřeb způsobuje podráždění pokožky.
Vyzkoušejte značky: Kikko, Organyc, Masmi, Natracare
Produkty pro ekohygienu naleznete na:
http://www.branakdetem.cz/brana-k-detem/zenska-hygiena
Chcete-li se dozvědět další informace nebo zkonzultovat užívání ekologických hygienických pomůcek,
navštivte náš kurz Ženská ekohygiena.
Sledujte: http://www.branakdetem.cz/kurzy.php
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Ochutnejte...

DUŠENÁ HRUŠKA S TEPLÝM PŘELIVEM
Suroviny:
hrušky
škrob Kuzu
štáva z citrónu
skořice
zázvor
kukuřičný olej
rýžový slad/sirup
šťáva z čerstvého zázvoru
ořechy/mandle
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Postup:
Hrušky rozkrojíme podélně, oloupeme a opatrně vykrojíme jadřinec. Zakápneme je citrónovou šťávou.
Na pánvi zahřejeme kukuřičný olej a přidáme obilný slad/sirup, necháme zpěnit.
Přidáme hrušky, na které dáme špetičku soli, skořici a zázvor. Dusíme pod pokličkou na mírném plameni, po čase obrátíme na druhou stranu. Jakmile jsou hrušky měkké (což trvá opravdu krátkou chviličku),
vyjmeme je z pánve a naservírujeme na talířek. V malé mističce si rozmícháme ve studené vodě trochu kuzu
a šťávu z pánve jím zahustíme na „medíček“ pudinkové konzistence. Kdo má rád pinkantnější chuť, přidá
nakonec do pudinku zázvorovou šťávu. Na talířku pak hrušky přelijeme a ozdobíme nasekanými ořechy
či mandličkami.

Navš
t
někte ivte
rý
z naš
i
c
h
k
zdrav
ého v urzů
a peč aření
ení.

CELOZRNNÝ OVOCNÝ TÁČ
Suroviny:
1 polévková miska 70% celozrnné špaldové mouky, 30% světlé
pšeničné/kukuřičné hladké mouky
1 PL kypřícího prášku bez fosfátů
špetka soli
5 PL oleje
5 PL obilného sladu/sirupu
1/2 polévkové misky vlažné vody nebo obilného mléka )

Postup:
Smícháme zvlášť suché a vlhké ingredience. Poté proícháme vše
dohromady, nalijeme do koláčové formy nebo na vymazaný
a (kokosem) vysypaný plech, poklademe sezónním ovocem a posýpkou
z hrubé mouky, oleje a obilného sladu. Pečeme v troubě při 180°C cca
40 minut, dokud nezačne vonět.
Upozornění: S kypřícím práškem je potřeba pracovat rychle, nachystejte si tedy vše ostatní (posýpku, ovoce) a těsto až nakonec.

Navštivte
nás na
facebooku.
Text: Jana Habrovcová
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Šestým smyslem...

Záměr
vytvářet

lásku

Denisu Palečkovou znám z několika seminářů, které jsem již sama nebo s partnerem absolvovala.
A protože se mi velmi líbí témata, kterými se Denisa zabývá, i její způsob prezentace, pozvala jsem ji
na konferenci Aktivní rodičovství. A v návaznosti na konferenci jsme si spolu povídaly o rodičovství,
Text: Lucie Harnošová
intimitě a kurzech pro páry. Začtěte se a inspirujte se i vy.
Denisa Palečková se od roku 2002 věnuje vedení seminářů
v oblasti osobního rozvoje, partnerství, sexuality, celostní
smyslné masáže. Její miminko, které vidíte na titulní straně
našeho časopisu, se narodilo v únoru 2014.
Co tě přivedlo na konferenci Aktivní rodičovství a co se ti
na ní líbilo?
S radostí jsem přijala Tvoji pozvánku. Líbí se mi téma konference, vědomá snaha být co nejlepším rodičem, ale v tom
všem i pečovat o sebe. Z praxe svých konzultací a seminářů
vím, že partnerská intimita je pro mnoho rodičů s malými
dětmi výzva. Pracovní stres v kombinaci s péčí o dítě či děti
často bývá po pár měsících a letech to jediné, co pár sdílí.
Napřed se věnujeme “povinnostem” a čas na partnera
a rozvíjení vztahu už nezbývá. Tiše předpokládáme, že
vztah bude fungovat “sám od sebe”. Ale tak to není. Je
třeba o něj pečovat, stejně jako jsme to dělali na počátku.
To jsme chodili na rande, dotýkali se, hodiny si povídali, věnovali si plnou pozornost. Po pár letech vztahu “už víme”,
jak partner funguje, co má a nemá rád… Nevěnujeme si
vědomou pozornost a to, že spolu jsme, bereme jako samozřejmost. Pochopitelně se po čase cítíme vztahově vyprahlí.
Ovlivní to každodenní komunikaci i intimitu.
Je mi blízké hledat a žít to, co je pro nás “přirozené”. Tedy
i bio, eko ladění. Hledání optimální výchovy pro děti. Dávat
dětem prostor a vnímat i podporovat jejich osobnost
a vnitřní sílu. Tyto principy mi jsou blízké.

sportem, zažil, že nemá chuť jít na trénink. Ale jde, protože
je středa večer a je trénink. Nepřemýšlí o tom. A navíc ví,
že až půjde z tréninku, bude mu dobře. S milováním je to
podobné! I když mnoho párů tato myšlenka nejprve zaskočí, protože předpokládají, že milovat by se měli jen tehdy,
když na to mají oba chuť. To se však novopečeným a navíc
zaměstnaným rodičům děje poměrně zřídka. Chybějící
intimita pak vytváří další propast a nedorozumění v komunikaci a spouští se začarovaný kruh stupňující se frustrace
ve vztahu. Chybějící sexualita se má tendenci projevovat
také jako zvýšené napětí, popudlivost a hádky.
Proto je dobré tento začarovaný kruh protnout vědomým
rozhodnutím. A tak jako po hodině sportu se můžeme cítit
plní energie, i když předtím jsme se sotva vlekli, tak po
chvíli vědomého milování se můžeme cítit skvěle, i když
jsme na to předtím vůbec neměli chuť.

Jaké bylo tvé téma na konferenci?
Mým tématem byla právě partnerská intimita v době, kdy
na ni často nezbývá čas. Kdy se pár stará o práci, složenky,
praktické věci a děti. A často už nevidí možnost, jak mít čas
“sami pro sebe”. Sex je někdy to poslední, na co mají rodiče
pomyšlení. Představovala jsem koncept tzv. vědomého milování, které překvapivě není časově náročné, nevyžaduje
předem “chuť na sex”, nažhavení, erekci apod. Kdy i z “bodu
nula” či “bodu mrazu” vstupujeme do láskyplné tělesné
výměny. Nezaměřujeme se na žhavost a vášeň a “sexuální
výkon”, ale na láskyplnou přítomnost, vnímání toho druhého a záměr prostřednictvím svého těla vytvořit co nejvíce
lásky (Make love = milovat se = doslova “dělat lásku :-)).
V moderním jazyce by se dalo říct, že pracujeme s přístupem mindfulness, vědomého bytí. A svou pozornost
zaměřujeme do těla; minimum prostoru věnujeme svým
myšlenkám, představám apod. Obracíme se k moudrosti
těla. Pak často celí překvapení zjistíme, že naše tělo “nemá
problém”; jsou to naše myšlenky, které si utváříme.
A opravdu se dá skloubit intimita a péče o dítě?
Pro vědomé milování stačí například i 10 minut denně.
Párům radíme, aby pojali milování jako praxi. To znamená
aktivitu, ke které se vracím, i když zrovna nemám náladu,
chuť, energii. Podobně se například lidé věnují meditaci
nebo sportu. Každý, kdo se zabývá pravidelně nějakým
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Jak to konkrétně děláte vy?
Děláme to přesně tak, jak popisuji. Málokdy chodíme spát
před půlnocí. Je pro nás přirozené “vstoupit” do milování,
i když ani jeden z nás není na počátku vzrušený. Víme, že se
tato energie postupně vybuduje. A navíc u nás platí, že když
dá jeden z nás podnět k milování, druhý na to reaguje pozitivně a “přidá se”. To je pravděpodobně opak situace většiny moderních ložnic. Dnes je běžné, že sexualitu v páru
“ovládá” ten, kdo nemá chuť. A druhý to má respektovat.
Naopak v indiánské tradici Quodoushka, která se zabývá
naukou o vědomé sexualitě, to je naopak. Indiáni věděli, že
sexualita je základní zdroj naší životní síly. Koneckonců ze
sexu pochází i naše tělo a zdejší existence. A tak je přirozeně zajímalo, jak sexualitu rozvíjet, nikoliv tlumit.
Popsala bys prosím stručně tipy pro unavené rodiče?
Zkuste týden praxe vědomého intimního tělesného kontaktu, který vám zabere jen 10–20 minut denně. Vemte si na
to 5–10 minut ráno a večer. Lehněte si s partnerem čelem
k sobě; můžete být na boku nebo na sobě, v objetí. Slaďte
svůj dech do stejného rytmu. Vnímejte oblast bříška
a srdce. Pohlaví jsou v kontaktu - dotýkají se nebo mohou být ve spojení. Po vymezenou zvolenou dobu, která
opravdu může být například jen 5 minut, vědomě zhluboka
dýchejte, vnímejte svoje tělo a partnerovo tělo. Ústa mohou
být pootevřená do polibku, ve kterém si dech vyměňujete.
Po uplynutí zvolené doby zakončete uvolněním se v objetí
či milováním či spánkem… jakkoliv budete chtít. A pokračujte, den za dnem. Sledujte, co se pro vás bude objevovat.
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Určitě přijdou chvíle, kdy se vám vůbec nebude chtít. Kdy
vás bude všechno možné rušit. Pocity zevnitř i okolnosti
zvenčí. Ale vytrvejte, i kdybyste si těch 5 minut měli najít
uprostřed noci.
Většina párů postupně zažívá narůstající sblížení i rostoucí vášeň. Ale pozor: popsané cvičení se neděje za účelem
sexu, i když milování může být součástí či vyústěním.
Někdy se přitom zvedne i vlna pocitů, které jinak brání
hlubší partnerské intimitě. Pocity křivdy, zranění, vzteku,
smutku. Pozorujte je a nechte je odejít, aniž byste nad nimi
začali diskutovat.
Jedná se o jednu z variant praxe vědomého milování, která
představuje jedno z témat na našich kurzech pro páry.
Na přednášce jsi zmínila i vaginální mapování, co je to za
metodu?
Vaginální mapování je jemná doteková technika, kdy tzv.
mapujeme dotekem vaginální stěny, abychom postupně
zvýšili jejich citlivost a tím i schopnost potěšení. Ženám se
díky tomu probouzí celé tělo a mají hlubší pocit kontaktu
se sebou sama. Odplavují se stará emoční i fyzická zranění,
která jsou “uložená” v paměťové tkáni vaginálních stěn.
Vagina totiž skutečně funguje jako taková “houba”, která do
sebe nasává různé, i negativní, zkušenosti. Vaginální mapování je, dalo by se říci, pročišťuje a uvolňuje. Metoda účinně
pomáhá dokonce i v případě léčení fyzických a emočních
traumat, jako je sexuální zneužití či emočně a fyzicky náročný porod. Pomáhá ale například i při bolestivé menstruaci,
nepřítomnosti či slabém potěšení při sexu nebo dokonce

při pocitu nejasnosti a zmatku v životě. Jakmile se totiž jako
ženy spojíme se svým lůnem, jsme doslova ukotvené samy
v sobě, sebejisté a zářivé.
Někdy je vaginální mapování spojené také s léčením jizev
- například jizev po porodu (epiziotomie, natržení, císařský
řez) i jiných operačních zákrocích. Jizvy mohou být někdy
i dlouhodobě bolestivé a způsobovat když už ne bolest, tak
necitlivost. Jejich vliv se řetězí do dalších částí těla. Například jizva po operaci slepého střeva může souviset s bolestí
hlavy. Málokdo ovšem ví, že jizvy se daji léčit i roky poté, co
vznikly. Člověku se pak navrací citlivost daných míst v těle
a vitalita.
Máš pro rodiče a partnery další tipy?
Pokud si to rodiče jen trochu mohou zařídit, určitě doporučuji osobní účast na některém z našich kurzů pro páry.

Máme je v různých formátech, od jednodenních akcí (ty
jsou i pro jednotlivce), přes víkendy v různých lokalitách (od
jednoduššího ubytování až po noblesní pobyt na Chateau
Mcely) až po týdenní kurz v Thajsku. Občas na kurz přijede
i pár s ještě kojící maminkou a na hlídání miminka po dobu
programu na kurzu si s sebou přivezou například maminku
či sestru.
Postupně se snažíme pomoct a inspirovat i ty partnerské
dvojice, které aktuálně účast na kurzu nezvládají. Nebo
nemají partnera, se kterým by na kurz přijeli. Vytváříme
programy, které lze sledovat i z pohodlí domova. Zdarma lze
i zpětně sledovat naše webináře. A nově je v prodeji také
záznam z jednodenní akce Tajemství šťastného vztahu, kde
shrnujeme tipy k partnerské komunikaci, emocím i intimnímu životu.
Další rovina, které se věnujeme, je přímá práce s tělem
a vědomým dotekem pomocí naší celostní smyslné masáže.
Zpravidla víkendové kurzy věnujeme různým aspektům masáže, od smyslné masáže těla po intimní masáž muže a ženy.
Na rozdíl od výše zmíněných kurzů pro páry jsou naše kurzy
masáží otevřené i pro jednotlivce. V mnoha ohledech zde
doplňujeme zcela chybějící smysluplné vzdělání o sexualitě,
o našem těle, o mužském a ženském prožívání.
I témata kurzů masáží postupně zpracováváme i jako videa.
První hotové je Umění doteku. Dále připravujeme výukové
video k intimní masáži pro ženy, k vaginálnímu mapování,
k léčení jizev a další.
Děkuji za rozhovor :-).
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Inspirace odjinud...
Také potkáváte zejména ve městě spoustu běžců a běžkyň, s pohledem upřeným někam
před sebe, se sluchátky nebo bez, téměř každou denní či noční hodinu? Přes všemožné typy bot, oblečení, obaly na telefon, ledvinky, běžecké batůžky, čelovky, lahve, bosé
nohy či „pětiprsťáky“, tempo pomalé, rychlé, styl ukázkový nebo úplně legrační?
Všechny tyto běžce spojuje touha dostat se do rytmu, užít si ten čas jen sám se sebou
a svým tělem, rozproudit krev, naplnit plíce vzduchem, zbavit se stresu a zažít ve všedText: Honza Harnoš
ní den nevšední zážitky.

12 tipů

pro začínající běžce

Běh je nám lidem velmi přirozený. Jeden ze současných
špičkových běžců Lopez Lomong, původem ze Sůdánu, běžel v šesti letech před ozbrojenci tři dny o svůj život a utekl.
Vy o svůj život pravděpodobně běžet nemusíte, i když běh
se již mnohokrát prokázal spolu se správnou životosprávou
a pozitivní myslí jako velmi účinná metoda léčby.
Mnoho lidí v dnešní době už není schopno běžet. Sedavý
způsob života, špatná životospráva, nesprávné dýchání atd.
postavilo mezi nás a radost z tak přirozeného pohybu mnoho překážek. Pokud tedy chcete začít běhat a nejste zrovna
v nejlepší kondici, nesnažte se proces uspěchat.
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Aby běh mohl časem zapůsobit svou ozdravnou a posilující
silou, zařaďte pravidelné procházky nejlépe v terénu. Základem jakéhokoliv pohybu je hluboký a pravidelný dech,
zásobování těla a všech jeho hlubokých tkání kyslíkem.
Zvykněte si na vašich procházkách na různé tempo, vyhledávejte stoupání, hrajte si s terénem i tempem a pozorujte
vaše tělo. Pokud máte děti, přidejte se v jejich lesní hře
k nim. Ke každé procházce přidejte základní protahovací
cviky, se kterými vám rád poradí kdokoliv zkušenější
z vašeho okolí či fyzioterapeut. Osobně doporučuji zařadit
pravidelné lekce jógy.

Pokud jste si posílili celé tělo, můžete začít s běháním na
krátké vzdálenosti. Méně je někdy více. Když bude váš trénink pozvolný a překonáte tu chuť a touhu běžet až do padnutí, ušetříte tak spoustu času, který je pak nutné věnovat
regeneraci. Pokud jste byli absolutní neběžci, postačí běh
kolem jednoho kilometru mírným tempem. Cílem je připravit tělo na pravidelnou zátěž a hodně vám pomůže, když se
naladíte na svou intuici. Tady neexistuje obecné pravidlo
– pokud po několika týdnech nepozorujete žádné potíže, ba
naopak, přidávejte na kilometrech, i když velmi pozvolna.
V začátku jistě pomůžou veřejná diskuzní fóra nebo běžecké skupiny na facebooku, kde vás podpoří, nabídnou svoji
zkušenost či domluvíte společný běh v místě, kde bydlíte.
Co vše můžete při běhu čekat? Že se začnete měnit. Stresové situace vás už nebudou tolik vytáčet, v těle vám bude
mnohem lépe, pravděpodobně přidáte i jiný sport a nakazíte i další členy rodiny. Běh má skvělý efekt na celkovou
životní pohodu.
Pokud vám běhání zachutná, prakticky neexistuje omezení
ve vašem pohybu směrem vpřed. Zeměkoule je totiž kulatá

TIPY PRO ZAČÍNAJÍCÍHO BĚŽCE

1. Začněte pozvolna. Cílem není se zlikvidovat v prvním měsíci, stanovte si běžecký plán a po krůčcích ho
naplňujte.

2. Snažte se o pravidelnost. Pravidelný běh má na zlepšení kondice nejlepší efekt. Pokud vyrazíte po delší
pauze, počítejte s tím, že je lepší běžet kratší trasu, než jste zvyklí.

3. Ujasněte si, proč běháte. Běhám, abych se cítil v pohodě? Posílil a získal kondici? Trénuji na svůj první
běžecký závod? Je mým cílem připravit se na dlouhé horské běhy?

4. Věnujte dostatečný prostor strečinku, protažení i odpočinku, např. v podobě pravidelné masáže. Jako

přípravu doporučuji jógu, která je na protahování velmi účinná. Pokud trpíte tzv. hypermobilitou, s protahováním to nepřehánějte, pomocí jógy ale také velmi dobře zpevníte celé tělo.

5. Běhejte pro své potěšení. Nesnažte se svým výkonem srovnávat s profesionálními běžci.
6. Při běhu si vybírejte zajímavou lokalitu. Pokud bydlíte ve městě, jistě se vám podaří objevit zajímavou

trasu a místa, kam jste se dříve nikdy nevypravili. Někdo preferuje běh po oválu, pro mnohé je však důležité měnit trasy, objevovat, aby se stálá trasa neokoukala a nezačala nudit.
Možná objevíte i „běžeckou turistiku“ v různých místech České republiky a vyrazíte si na víkend zaběhat
i dál od domova.

7.
8.
9.
10.

Jste-li společenská povaha, vyhledejte běžeckého partnera/-ku nebo skupinu místních běžců.
Pohlídejte si, co a kdy jíte. S lehkou stravou se i lehce běhá.
Dostatečně zavodňujte. V začátcích jistě postačí malá lahev čisté nesycené a neslazené vody.
Pečlivě si zvolte vaši obuv. Jako začátečníkům doporučuji středně tlumenou běžeckou obuv a důraz na
dobrou běžeckou techniku. Dobrá technika došlapu vám usnadní i případný přechod do barefoot minimalistické obuvi.

11. Zapojte vaši oblíbenou hudbu. Živá a melodická hudba ve sluchátcích dokáže vytáhnout z krize a zlepšit
náladu. Nezapomínejte však sledovat své okolí.

12. Znamenávejte si své běhy. Mobilní telefon ve vaší kapse vás nemusí nijak rozptylovat a přesto může

zaznamenat pomocí některé z běžeckých aplikací, pomocí GPS, vaši trasu i s výsledky. Můžete tak týdně
či měsíčně sledovat, kolik máte uběhnuto, zda se vám zlepšují časy, nebo mít záznam jako vzpomínku na
víkendový běh v atraktivní lokalitě s partnerem/-kou nebo přáteli.
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a nejeden běžec ji součtem všech svých uběhnutých kilometrů přeběhl. Velmi oblíbenou disciplínou, která vás odvede dál od městských stezek, parků, asfaltu, je v současné
době čím dál populárnější disciplína, tzv. trail running, ultra
trail, skyrunning… Jedná se většinou o běh v přírodě lesními
stezkami i volným terénem, mnohdy na vzdálenosti delší,
než vzdálenost maratonu (42,1km), a to nečekaně i na více
než 100 km v horském až vysokohorském terénu. Pokud si
chcete sáhnout hlouběji do svého nitra, prožít si velmi silné
pocity při takovém běhu či závodu, tahle disciplína může
být to pravé, i když zde platí, že trénink nelze uspěchat
a doporučuji konzultaci s odborníkem, nebo si alespoň
něco přečíst, nastudovat.

K MINIMALISTICKÉ OBUVI
S tlumenými běžeckými botami je snadné získat
špatné návyky, například běhat přes patu (dopad
celé váhy těla při došlapu), protože váš chybný
došlap bota odtlumí, alespoň se to tak zdá. Správný styl chrání pohybový aparát a ušetří vám do
budoucna návštěvy sportovního lékaře či fyzioterapeuta. Běh na boso nebo v tzv. barefoot botech
je pro tělo navyklé na celoroční nošení obuvi velká
zátěž. Pokud se rozhodnete pro barefoot, neběhejte vaše obvyklé dávky jako v běžných botech.
Dopřejte si čas, běh si užívejte. Bosý běh má mnoho příznivců a láká k návratu k přírodě. Není však
důvod dělat extrémní rozhodnutí a zahazovat na
dobro boty. Udělejte si o bosém běhu svůj vlastní
názor.
Říká vám něco jméno Kilian Jornet (*1987)? Tento mladý běžec je na současné běžecké špici, a to nejen díky intenzivnímu tréninku, ale hlavně díky jeho velké lásce k běhu, horám.
Z jeho výkonů jmenujme např. rekord v běhu na africké
Kilimandžáro v délce 53 km a 5802 nastoupaných metrů
v čase 7:14 hod včetně seběhu.
Nezapomínejte, že v běhu je to čistě na vás a vašem těle,
kolik toho uběhnete. Cílem by však měla být radost z pohybu, více než uběhnuté kilometry.
Mnoho štěstí na vaší cestě k běhu, k sobě.

Naše tipy:

Lifefactory
láhev
s klasickým
uzávěrem
350ml
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Boty Ultra II L Black/Salmon Pure Vivobarefoot

Zdravá láhev
0,7 l

Naslouchejte...
Pytel na pleny GroVia

„Pořídila jsem si velký pytel kvůli víkendům v místě bez pračky

a jsem moc spokojená. Plenky se do něj bez problémů vejdou,
po návratu jen vložím do pračky, otevřu a může se prát. Pytel
na pleny na víkendy jsem hledala docela dlouho a lepší jsem
Hanka
nenašla.“

Medvídek mycí olej na zadečky

„Medvídek je nejlepší!
Používám na dceřin zadeček od
narození a - musím to zaklepat zatím nebyla ani jednou opruzená. Používám s ubrousky Perlička, na které vždy z rozprašovače
roztok nastříkám. Ubrousky pak
peru s plínkami. Stokrát lepší než
všecky ty Pampers ubrousky
a jiné výrobky.“
Alena Sarkissian

Fleecová deka lehká Haipa-daipa

„Výborná deka, mám fialovou verzi
a výborně se mi hodí do kočárku
a ke všemu ostatnímu. Prala jsem
párkrát a zatím chlupatá strana není
sežmolkovaná. Používám i do postýlky
na přikrytí nebo při cestování v autě.“
Martina
Aniball - pro snazší porod

„Super pomůcka, začátky cvičení lehké
nebyly, ale výsledek za to stál. Ze zdravotních
důvodů jsem necvičila 2 týdny před porodem,
nacvičeno jsem měla 28 cm, malý hlavičku
35 cm a bez nástřihu :).“
Jiřina

Podprsenka ke kojení
Push-UP Carriwell

„Perfektní. První

kojicí podprsenka, která
skvěle sedí, vypadá dobře
a nikde netlačí. Za ty
peníze opravdu
stojí za to.“
Petra Kolářová

My a jóga
aneb
klidná cesta
k mateřství

„Skvělá

knížka, díky
ní jsem se
konečně
dokopala
ke cvičení :).“
Lucka

Reference na produkty můžete psát u každého produktu na webu Brány k dětem. Některé z nich opět zveřejníme
v dalších dílech Nákupu všemi smysly. Děkujeme za vaše sdílení zkušeností.
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Posloucháme...
Během prázdnin jste měli možnost vyjádřit svůj názor v anketě týkající se vašich
zkušeností s nákupem v e-shopu Brány k dětem. Děkujeme vám, že vás tolik poskytlo
zpětnou vazbu. Přesně 628. Vyhodnocením ankety jsme získali velmi cenné náměty
pro další zlepšování našich služeb. A protože si velmi ceníme vaší upřímnosti, chceme
se podělit o výsledky.

Anketa
k fungování e-shopu
Děkujeme, že nás posunujete kupředu

ZA CO NÁS CHVÁLÍTE

Proč zákaznice nakupují v Bráně k dětem? Jedním z důvodů
je fakt, že jsme osvědčený a spolehlivý prodejce, který si
našel svou pozici na trhu, přičemž nabízíme široký výběr
zboží jak pro děti, tak i pro jejich maminky. Velmi si ceníte
i možnosti osobního odběru v kamenných prodejnách.
Obecně je Brána k dětem zákazníky považována za směr,
vizi, kterou sami osobně sdílejí a se kterou se ztotožňují.
I proto se do Brány k dětem rádi vracejí a pravidelně zde
nakupují, a to zejména látkové pleny a příslušenství, potřeby pro bezplenkovou metodu, biokosmetiku a éterické
oleje, potřeby a doplňky k nošení dětí či hračky.
Kladnou zkušenost a spokojenost s nákupem udává více
než 60 % z vás a 75 % je spokojeno s komunikací zaměstnanců e-shopu. Zde několik hodnocení přímo od zákaznic:
„Velice se mi Váš e-shop líbí a je mým top 1 za jeho
a) přehlednost, b) rychlost dodání zboží a případnou komunikaci, c) široký výběr produktů, d) kvalitní a osvědčené zboží, u kterého je možnost hodnocení zákazníky
- velmi mi při výběru pomáhá, e) za jeho info - informace
o výrobcích + články, které jsou opravdu přínosné.“
„Často objednám zboží a vzpomenu si ještě na další, co
jsem zapomněla. Moc děkuji, že lze objednávku ještě
doplnit i po odeslání závazné objednávky přes e-shop.
E-mailová komunikace po objednání zboží je výborná
a moc děkuji!“
„Chválím především paní Růžičkovou, se kterou je radost
komunikovat. Je vstřícná, milá a vždy poradí, pokud si
nevím rady, či nabídne jinou alternativu výrobku, pokud
mnou požadovaný není skladem nebo jej potřebuji mít
co nejdříve doma.“
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„Obchodu důvěřuji, mám pocit, že v nabídce jsou jen
prověřené a kvalitní věci, takže nekoupím něco, co
by mně nebo mému dítěti mohlo ublížit. Na rozdíl od
ostatních obchodů s dětským zbožím. Také oceňuji šíři
nabídky. Díky obchodu jsem objevila spoustu skvělých
věcí, o kterých jsem do té doby neměla ani ponětí, že
existují. Díky Bráně se mi otevřel svět kontaktního rodičovství a rozšířil obzor ohledně ekologického přístupu
k domácnosti.“
„Velmi oceňuji široký výběr zboží. Mám Váš e-shop ráda
i proto, že se ztotožňuji s přístupem majitelky Lucie Brány
k dětem k rodičovství (konkrétně mám na mysli Kontaktní
rodičovství) a věřím, že nabízené zboží vychází a podporuje
tento postoj. Ráda si tedy i listuji jednotlivými kategoriemi
a hledám, co ještě neznám a mnohdy se také přiučím
a posléze ráda objednám. Líbí se mi, a doufám, že Vás to
neurazí, že nejde pouze o prodej zboží, ale i o jisté a ne
příliš konvenční, ale mně blízké životní naladění.“

Za tyto a stovky dalších milých vzkazů moc děkujeme! Ale
nelekáme se ani negativních hodnocení a s novou motivací
se vrháme na další zlepšování. Polovina z vás uvedla, že by
e-shopu prospělo zkvalitnění služeb.

Spokojenost se službami e-shopu
1%

CO NÁM VYTÝKÁTE

Největším nedostatkem pro většinu z vás je skladová dostupnost zboží a tím pádem delší dodací lhůty objednávek.
Rovněž převládá menší spokojenost s fotografiemi výrobků
a popisy nabízeného zboží.
Ano, těchto negativ jsme si plně vědomi. Fotografie a videa
připravujeme rozšiřovat od září. Se skladovou dostupností
stále hledáme optimální řešení. Chceme vám nabízet co
nejkompletnější sortiment pro péči o děti, o sebe
i o ekologickou domácnost. Z finančních důvodů však nemůžeme všechno zboží držet skladem v tak vysokém množství, jak by bylo potřeba. Ale i na tom intenzivně pracujeme.
Chceme se zaměřit i na to, aby byla hned u produktu vidět
jeho skladová dostupnost, doba dodání. Také pracujeme na
zrychlení komunikace.
Jsme rádi, že jste připsali i komentáře a nápady ke zlepšení.
Například na těchto již pilně pracujeme:
platba kartou online při objednávce na e-shopu – bude
spuštěno během září
možnost osobního odběru ve všech kamenných
prodejnách – spuštěno od září
jiný způsob dopravy – InTime a Poštomaty spuštěny
během září
rozdělení ne dle značek (např. šátky), ale spíše podle
funkce, materiálu apod. – toto členění připravíme
maximálně do října. Členění podle značek zůstane také
zachované.

POTĚŠILI JSTE NÁS

Na závěr přidáváme několik milých vzkazů od vás, které nás těší
a zároveň zavazují v tom, aby i další zákazníci byli spokojeni:
„Velké díky za práci, která má smysl. Všechny členy týmu
zdravím. Petra“

49 %

50 %

e-shop nabízí výborné služby
služby e-shopu považuji za kvalitní, ale existují
oblasti, které by bylo dobré ještě zlepšit
prospělo by rozsáhlé zkvalitnění služeb e-shopu

„...snad jen to, že všechno a všechny „kolem Brány“ milujeme a s manželem jsme oba moc šťastni, že jste a jste
tak inspirativní :o)“
Ještě jednou posíláme veliké poděkování vám, zákaznicím
a zákazníkům Brány k dětem, za to, že jste s námi, podporujete nás a dáváte nám inspiraci i chuť pokračovat v naší
práci dál.

„Líbí se mi rozvoj Brány v posledních letech a moc Vám
držím palce!“

Vaše Lucie a celý tým Brány

Co máme zlepšit?
skladová dostupnost zboží
popisy a fotografie výrobků
rychlost zpracování objednávek
design a ovládání e-shopu
komunikace se zákazníkem
doprava zboží
způsob platby
ostatní

198
107
73
51
31
30
21
33
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Ergonomická nosítka a šátky na nošení dětí, ekologické hračky z biobavlny či kukuřičného škrobu, vlněné a biobavlněné oblečení pro děti nebo moderní látkové pleny. Vše pro radostné dětské koupání a slunění, přírodní kosmetika, drogerie a mnoho
dalšího. Zboží více než 40 lokálních českých výrobců pohodlně pod jednou střechou.
Nabízíme nejen nejširší sortiment zdravých a přírodních produktů pro novorozence a děti, ale i unikátní semináře pro rodiče.
Z naší zářijové a říjnové nabídky kurzů pro vás vybíráme:

Brno
10. 9.
16. 9.
29. 9.
13. 10.
22. 10.

16:00 - 18:00
16:30 - 18:15
14:00 - 16:00
13:30 - 15:30
16:00 - 18:00

Bosá chůze a její vliv na funkci pánevního dna (teorie i praxe) lektor Lukáš Klimpera
Harmonizační cvičení v ženském kruhu - cvičení Tantra jógy Mohendžodáro lektorka Hanka Radostná
Zdravé nošení na přednášce se seznámíme se základními principy nošení dětí; lektorka Renata Kotyzová
Základy SLADKÉHO kváskového pečení lektorka Gabriela Hradecká
Co můžu udělat pro bezpečný a přirozený porod co je to bonding a jaký je jeho význam;
lektorka Radmila Ondráčková

Praha
18. 9.

10:15 - 12:00 Zdravé svačinky a přesnídávky řekneme si, jak začít přikrmovat a zvykat děti na nové chutě, naučíme se, jak
nadno připravit chutné a zdravé ovocné, obilné a zeleninové kaše a polévky; lektorka Mgr. Lucie Ernstová
20. 9. 10:00 - 18:00 Přirozená antikoncepce - je to vůbec možné? lektorka Bc. Kateřina Juřenčáková
25. 9. 10:30 - 13:00 Veselé tiskání - vyměňte flíčky za míčky či květiny lektorka Ing. Alena Stellnerová
7. 10. 18:00 - 20:00 Porod jako cesta sebepoznání těhotenství a porod jsou velmi významné chvíle v životě každého z nás;
lektorka Bc. Kateřina Juřenčáková
22. 10. 17:30 - 20:30 Ženské pánevní dno pohledem východu a západu každá žena může být královnou, pokud s láskou
pečuje o království svého těla. Její láska pak naplní každý prostor, do něhož vstoupí a čeho se dotkne;
lektorka Ing. Alena Stellnerová

Damníkov
23. 9.

16:00

Cyklická žena a ženská ekohygiena ukážeme vám látkové vložky různých velikostí, barev a materiálů.
Představíme vám menstruační kalíšek a vysvětlíme, jak se s ním zachází; lektorka Zuzana Otrubová
26. 10. 10:00 - 18:00 Osobní dům a rodová zahrada celodenní seminář o přírodní architektuře jako součásti permakulturní
zahrady; lektor Ing. arch. Petr Hájek

Jičín

24. 9.
1. 10.

16:00 - 18:00 Škola lásky v rodině soubor doporučení, které jsou laskavou prevencí mnoha rodinných problémů;
lektorka Martina Hanáčková
10:00 - 11:30 Bezplenková komunikační metoda praktický kurz o přirozené hygieně miminek, podporující vztah
rodičů a dítěte

Kurzy jsou pravidelné a konají se každý měsíc. Aktuální termíny a další desítky zajímavých kurzů najdete zde.
Kontaktujte nás!
E-SHOP

tel.: 723 567 664

objednavky@branakdetem.cz

Prodejna Brno, Orlí 17 tel.: 601 374 776
Otvírací doba: PO–PÁ 9,00–18,00

e-mail: brno@branakdetem.cz

Prodejna Praha, Náplavní 11 tel.: 725 811 631
Otvírací doba: PO–PÁ 10,00–18,00

Prodejna Brno na facebooku

e-mail: praha@branakdetem.cz

Prodejna Praha na facebooku

Prodejna Damníkov, Damníkov 104 tel.: 732 188 299 e-mail: zuzka@branakdetem.cz
Otvírací doba: PO 10,00–17,00, ÚT, ČT 10,00–18,00, ST 13,00–17,00, PÁ 10,00–14,00

Prodejna Damníkov na facebooku

Prodejna Jičín, Fügnerova 193 tel.: 732 917 285 e-mail: jicin@branakdetem.cz Prodejna Jičín na facebooku
Otvírací doba: PO 13,00–16,00, ÚT konzultace (nutno se tel. objednat), ST 10,00–12,00 13,00–17,00, ČT 10,00–12,00 13,00–
16,00, PÁ 13,00–16,00. Po tel. domluvě i kdykoliv jindy.
Predajňa Košice, Bočná 6 (prístup z Hlavnej ulice Hlavná 22) tel.: +421 911 132 166
Predajňa Košice na facebooku Otváracia doba: PO–PÁ 10,00–18,00

www.branakdetem.cz

e-mail: kosice@branakdetem.cz

www.facebook.com/branakdetem.cz

