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Do mediálního světa vstupuje nový online magazín. Orientovat 
se bude zejména na osobní rozvoj a „chytrý“ životní styl. 
 
PRAHA 8. 3. 2017            
Dnešní den znamenal start pro nový internetový magazín flowee.cz. Čtenářům 
nabídne témata, která podporují ideu „smart living“. Za vznikem projektu stojí 
podnikatel Richard Fuxa, společnost Big Board Praha a.s. a Ctirad Hemelík, 
organizátor Festivalu Evolution - největší události v oblasti zdravého životního 
stylu a osobního rozvoje ve střední a východní Evropě.  
 
„Flowee vnímám jako vstup do zajímavého a rostoucího segmentu. Věřím, že propojením 
s největšími opinion lídry na tomto trhu, kteří za sebou mají léta spolupráce s  tak zvučnými 
jmény, jako je například Deepak Chopra či Dan Millman, se podařilo vybudovat projekt, který 
má obrovský potenciál,“ říká Richard Fuxa. 
 
„Osobní rozvoj a „smart living“ má podle mne velkou budoucnost. Ukazuje se, že mnoho lidí 
zajímají tato témata, ale zatím je v této oblasti velice nízká informovanost vč. kvality 
dostupných zdrojů.,“ tvrdí Ctirad Hemelík.  
 
Cílem flowee.cz je proto přinášet témata, která budou čtenáře  jednoduchou a čtivou formou 
seznamovat s pojmy z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje nebo z BIO a EKO 
segmentu a přivádět je na hlavní myšlenku, že změna je jen v osobním přístupu každého z 
nás.  
 
„Do „programové“ nabídky flowee.cz ale implementujeme i lifestylová témata, jako jsou 
móda, krása, design, rodina, děti a vztahy. Zdánlivě dvě neslučitelné sféry - klasický lifestyle, 
jak je zažitý v mediálním světě v Čechách, a zdravo + bio + eko sféra se totiž krásně 
propojují. Tím vzniká unikátní formát, který u nás nemá konkurenci,“ doplňuje šéfredaktorka 
magazínu Jana Tobrmanová Čiháková.  
Již na začátku má flowee.cz připravené pravidelné video pořady či textové reportáže. Jan 
Muhlfeit (ex-vicepresident Microsoft) bude například pravidelně otevírat dětský potenciál a 
odpovídat na otázky rodičů. Hanka Zemanová (autorka nejlepší české BIOKUCHAŘKY) bude 
pravidelně přispívat svým. Marián Jelínek(kouč a trenér českých vrcholových sportovců) bude 
pravidelně přispívat svým video rozhovorem na téma „flow“ ve sportu i v životě. 


