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Zhubnout 5 kilogramů?
Léto jako žádné jiné?

Jakub Šamberger

Zatím, co čtete tyto řádky, stáhněte ramena dozadu, nekřižte nohy, vytáhněte a otevřete hrudník a nehrbte záda. Nádhera!
Nejste najednou štíhlejší? Vypadáte skvěle! Lidé, kteří chodí vzpřímení, bývají zdravější. Správné držení těla snižuje problémy s klouby a páteří, umožňuje snadnější
dýchání. Zkuste se nadechnout se zakulacenými zády a rameny spadlými pomalu až na stůl. Moc to nejde, že? Ale když
vyrovnáte páteř, hned je to jiný nádech.
Musíte si vytvořit silné a vyvážené svaly.
Jedině ty dokáží udržet správný postoj.
Nabízím vám následující strategii: Odraz
v zrcadle je dostatečně nemilosrdný, aby
vás srovnal do latě. Postavte se tedy před
zrcadlo, chodidla na šíři boků a zavřete
oči. Několik vteřin pochodujte na místě.
Otevřete oči a zkontrolujte si ramena.
Padají dopředu nebo jsou snad zakulacená? A co uši? Jsou v jedné rovině nebo
vám hlava tíhne k jedné straně? Máte kyčle vodorovně? Pokud nejste dokonale rovní, nezoufejte! Vaše tělo je ﬂexibilní a vše
se dá napravit. Musíte jen chtít a nečekat,
že vám z ležení na gauči naskočí na břiše vyrýsované buchty. Bez práce jich tam
budete mít leda pekáč. Ale dnem vzhůru.
Procvičovat, procvičovat, procvičovat.
Vždycky není zrovna jednoduché vyvarovat se nesprávného držení těla, ale
procvičováním můžete dosáhnout dokonalosti. Překvapte sami sebe. Představte
si, že jste generál, který obhlíží své vojsko.

Editorial

Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Ve druhém čísle GET IN BALANCE
Vám nabízíme články, úvahy
a reportáže, které jsme souhrnně
nazvali LÉTO, JÓGA A RELAXACE.
Nesnažíme se Vám namluvit, že po
přečtení našich novin bude štíhlí,
krásní a vyrovnaní, jen nabízíme
několik jednoduchých rad, které
Vám snad pomohou prožít tohle
léto třeba jen o trochu více naplno
a harmonicky. Již článek Jakuba
Šambergera na titulní straně je toho
důkazem! Stejně jako v předešlém
čísle si můžete přečíst rozhovory se
zajímavými lidmi (Magdalena Dietlová, Josef, Klír, Jana Havrdová),
pozici měsíce - kobru, cvičení - tentokráte Pozdrav měsíci - pro zklidnění,
nově potom seriály: Feng - shui
architektky T. Kostkové, Jogínskou
ﬁlosoﬁi dle Pataňdžaliho a Jógu pro
těhotné A. Smékalové a Mytologické aspekty ásan z autorské dílny
manželů Knaislových. Pro inspiraci
na letní dovolenou jsme připravili
dvoustranu reportáží JÓGA VE
SVĚTĚ, kde se o své jogínsko-cestovatelské zážitky s Vámi podělí naši
redaktoři. Snad Vám noviny GET
IN BALANCE pomohou díky jednoduchým radám, nápadům a zamyšlením přece jen prožít tohle léto jako
žádné jiné!
Kateřina Ondroušková

Mnoho lidí řeší neustále
dokola hubnutí. Většinou
ze sedačky v obýváku
při sledování svého
oblíbeného pořadu.
Chtěli byste shodit pět
kilogramů během pár
vteřin? Kdo by nechtěl! To
by se rovnalo zázraku…
A přece to jde! Pravé
tajemství není v dietě
nebo zázračné pilulce.
Všechno je skryté
v dokonalém držení těla.

P. S. Moje jeden a půlletá dvojčata
na procházkách chodí každý zásadně
jiným směrem. Když vidím, že se
jeden dusí kůrou z klacíku a druhý v
dálce „pracuje“ s blíže raději nespeciﬁkovatelnou hmotou, snažím se v
mžiku aplikovat rychlou relaxaci dle
primáře Nešpora (str. 3) a pak letím
zachraňovat tu větší katastrofu. Když
Vám bude v létě náhodou chybět
rovnováha, vzpomeňte si na mě!

Klidně hned teď!
Buďte v pozoru! Seďte narovnaní, páteř
vytaženou, ramena uvolněná, břicho
vtažené dovnitř, chodidla na zemi před sebou. Celé tělo by mělo být stále vyrovnané. Pozor! Váš počítač není magnet!
Když sedíte u počítače, pravděpodobně
máte tendenci naklánět hlavu dopředu
směrem k monitoru. Víte, že vaše hlava i s očními bulvami váží přibližně osm

kilo? Měla by jednoznačně sedět na
ramenou, ne se předklánět. Představte si, že máte k hlavě připoután balónek naplněný heliem, který ji neustále
vytahuje vzhůru. Je to trochu směšná
představa, ale třeba vám dokáže pomoci.
Dejte si pauzu. Dbejte na to, abyste v pravidelných intervalech vstali a protáhli si
tělo. Projděte se, uvolněte se. Samozřejmě

ne příliš. Jste v práci. Můžete se protáhnout na židli. Stačí pár úklonů do stran,
podívat se s rovnými zády za pravým a za
levým ramenem. Zůstávat dlouho v jedné
pozici je pro tělo velice namáhavé. Navíc
by vás dlouhé vysedávání bez pohybu zaručeně dovedlo ke špatným návykům držení
těla. Vězte, že ani váš šéf se nechce koukat
na hroudu hmoty rozpláclou u počítače.
Klidně se ho zeptejte! Nebo raději ne.
Pozor na křížení! Vyvarujte se křížení
nohou. Pokud je opravdu „musíte“ mít
překřížené, pak je alespoň pravidelně
střídejte. Zrovna tak se vyvarujte stání
na jedné noze. Pokud si na tento špatný postoj zvyknete, může to vést až k
vychýlení pánve. Vážně chcete mít takové problémy se sháněním kalhot na
vyhřezlý bok? A navíc vězte, že pohled
zezadu, který je vám samotným odepřen, je o dost děsivější než zepředu.
Choďte královsky. Velice důležité je
správné držení těla při pohybu. Držte své
tělo rovné a dlouhé, bradu nahoře a zastrčenou dovnitř, rovná záda, mírně podsazenou pánev. Není to křečovité. Naopak.
Ladné a plynulé. Vzpomeňte si na vánoční večírek. Na čas přibližně kolem půlnoci. Všechno se tak hezky vlnilo a pohupovalo. Pohybujte se pohodlně a jednoduše.
Pamatujte, Vaše Veličenstvo, na hlavě
máte korunu. Nenechte ji spadnout! Kdo
si neumíte představit sami sebe s korunou
na hlavě, můžete použít knížku, kbelík
s vodou nebo třeba misku s jídlem, které
jste připravili pro vašeho zvířecího miláčka. Pokud ustojíte jeho hladový atak, jste
opravdu stabilní a vyrovnaní.
Tyto řádky se vám možná zdají až směšně
jednoduché, ale přiznejte sami sobě, jestli
jste ve všem, co jste právě přečetli opravdu
důslední. V jednoduchosti je nejen krása!
Přeji vám krásné chvíle s krásně narovnaným tělem!

Věřme si a ostatní
nám také uvěří...

...říká šéfredaktorka časopisu Xantypa Magdalena Dietlová. Vždy krásně upravená,
usměvavá a příjemně naladěná žena, ze které takříkajíc sálá životní optimismus.
Václav Krejčík

Odkud se ve Vás bere ta pozitivní energie a elán?
To kdybych věděla! Jsou rána, kdy se nutím a přemlouvám,
pouštím na sebe studenou sprchu, zesiluju rádio, tančím
pravěké tance a křičím do zrcadla nezveřejnitelné věty.
Mnoho lidí si dnes stěžuje, že nemá na nic čas, že nic
nestíhají. Jak Vy si „dávkujete“ svůj čas?
Už vím, že čas je to nejcennější, co na tomto světě a
v tomto životě mám. Právě proto se nutím vykonat denně

to, co dle poznámek v diáři vykonat mám – a když z toho
vyplyne ještě něco dalšího a navíc příjemného, tak se tomu
nebráním. A naopak.
Zkuste nám popsat představu svého ideálního dne.
Dne, kdy nemusíte nic a vše je pouze ve Vaší režii…
Takových modelů je několik. Den s kamarádkou,
kdy odstrčíme, co musíme, a místo toho vyrazíme na
golf. Den s dětmi a vnoučaty, když mi půjčí svoje lyže a
přinutí mě ukázat jim, že ještě umím jezdit s kopce dolů.
dokončení na straně 2
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Doléhá i na Vás, a pokud ano, jaký
na ni máte lék?
Jaro je velikánská proměna. I se
mnou si sluníčko dělá, co se mu
zamane. Jen si zvyknu, že se dá žít bez
něj, zase se ukáže. A je to síla, když se
zas po roce pořádně předvede. Lék
proti velké únavě nemám. Střízlivě
řečeno, záleží na celkové odolnosti
organismu…

foto: Vojtěch Vlk, www.vojtechvlk.com

Vyzkoušela jste nějaké způsoby
detoxikace?
Vyzkoušela jsem po dobu dvaceti
dnů pít ráno šťávu z čerstvé zeleniny (odšťavím mrkev, řapíkatý
celer, kousek zázvoru, fenykl, petržel,
kedluben, zelí, dochutím citronem
a kapkou olivového oleje) a v poledne
i večer jíst pouze nezahuštěnou zeleninovou polévku. Výsledek se dostavil
okamžitě. Mé „nitro“ se zbavilo nánosů
a usazenin všeho druhu a začalo šlapat
jako dřív.

pokračování ze strany 1

Anebo den s přítelem, když za mnou
přijede jen proto, aby byl se mnou…
To pak i tu režii nechám na něm.

Radka Pekelská

Jestliže práci a řešení problémů věnujeme stále více času, dospějeme k tomu,
že ČAS je pro nás vlastně omezený
zdroj. Jiné je to s energií. ENERGIE má
u člověka čtyři hlavní prameny: tělo,
mysl, emoce a ducha. Dobrá zpráva
je, že energetický potenciál každého z
nich může být rozšiřován a pravidelně
obnovován tím, že si vytvoříme speciﬁcké rituály chování, které budeme
praktikovat záměrně a pravidelně.
Věřím, že většina z nás má zkušenosti s tím, že naše tělo či mysl nás
někdy donutily zamyslet se, jak vlastně
s energií hospodaříme. Její studna
bohužel není bezedná a měli bychom
ji pravidelně doplňovat tak, abychom
z ní opět mohli čerpat a získanou
energii investovat do činností, které
nás obohacují. Já osobně tento stav
velmi dobře znám a často ignoruji první
příznaky toho, že něco dělám špatně.
Moje tělo se už mnohokrát vzbouřilo
a řeklo: „Mám toho dost. Už nemůžu.
Končím!“ Vícekrát jsem bohužel tento
stav nechala dojít až do krajnosti. Pak
přišla nemoc, která mě vyřadila z činnosti třeba na několik týdnů. Musím
ale říci, že pár těchto negativních zkušeností mě donutilo zapřemýšlet a změnit
mnoho rituálů.
Pojďme se společně podívat na to, jak
můžeme tělu pomoci efektivně „dobíjet
energii“. Místo toho, abychom se snažili
ze sebe co nejvíce „dostat“, měli bychom
se zaměřit na to, jak do sebe co nejvíce
„investovat“. Abychom dokázali včas
dobíjet, musíme si uvědomit, jak nás o
energii připravuje vlastní chování.
Zaměřme se tedy na naši fyzickou
energii. Určitě sami na sobě někdy cítíte,
jak nedostatek výživy, pohybu, spánku
a odpočinku snižuje základní úroveň



V březnovém editorialu časopisu
Xantypa přejete čtenářům hodně
síly k překonání jarní únavy.

Naše noviny se zabývají životním
stylem, spojením mysli a těla.
Někteří lidé svoje tělo neřeší a
starají se jen o mysl s odůvodněním, že tělo není tak důležité.
Druzí dávají velký důraz jen na
tělo a mysl zaostává. Jak je propojená Vaše mysl s tělem?
Velmi. Když se doma či v redakci
ponořím do útrob svého počítače,
mysl se raduje, leč tělo zvolna tuhne
a strádá, to je jasná zpráva. Vysílá
ale varovné signály. Napřed je mi
trochu zima, to ještě přehlížím. Pak
tuhnu za krkem, to už trochu bolí,
a při pocitu těžkých nohou už nevydržím, vyskakuju, všechno přeruším
a běžím dělat něco jiného. A taky
nejmíň třikrát týdně cvičím podle
DVD s Laurou Hudson různé sestavy
pilates.

Stalo se Vám někdy, že jste přibrala a musela jste řešit váhu?
Jen při dětech. Čtyřikrát jsem byla
těhotná, čtyřikrát potom shazovala
patnáct kilogramů. Nebyla jsem z těch
štíhlic, co v porodnici zapnou sukni
a jdou domů. Minimálně rok mi trvalo,
než jsem dopnula své šatky, sukničky
a oblíbené džíny.
V životě Vás potkalo mnoho
velmi těžkých okamžiků. Co
Vás drželo „nad vodou“ v těch
opravdu nejtěžších situacích?
Moje děti, o nichž jsem se právě
zmínila. Došlo mi, že prožívají úplně
stejnou ztrátu jako já. A navíc jsou
malé a úzkostně na mě koukají…
Nechtěla jsem, aby měly strach.
Pochopila jsem, že jsem to já, kdo jim
musí vrátit do života poztrácenou
jistotu.
Myslíte si, že lze v sobě vypěstovat pozitivní přístup k lidem
a k životu? Usnadňuje pozitivní
přístup samotný život?
Určitě ano, správně jste použil
slovíčko vypěstovat, možná bych přidala – hlavně to nevzdat. Ráno
se jakýmkoliv způsobem pořádně
protáhnout, skočit do spršky, dát
horkou i studenou, promasírovat tělo
příjemným krémem, hodit na sebe
něco, co vám sluší, a přitom všem se
pomalu ale jistě ujišťovat, že pořád
ještě „stojíte za hřích“. Prostě se
mentálně vylaďovat. Dát si voňavou
snídani, přečíst noviny… No, a když si
konečně sami trochu víc věříte, můžete
vyrazit mezi lidi. A budete koukat, že i
oni vám leccos uvěří…

Jaký je Váš pohled na jídlo? Zajímáte se o zdravou stravu, o BIO
potraviny nebo je berete jako
nutnost k přežití?
Ne ne, jídlo beru jako radost. Mám
chutě, které si pěstuju, přičemž některé
z nich za pochodu měním. Pokud mi
něco opakovaně způsobí potíž, tak to
příště vynechám. Nelpím na zvycích ani
rituálech, dokonce s údivem zjišťuju, že
přecházím víc a víc na rostlinnou stravu.
Což neznamená, že bych si čas od času
nedala řízek nebo rybu, když mám chuť.
Bio potraviny opatrně testuju…
Jdete si raději sednout s blízkými přáteli do restaurace nebo
si naopak užíváte vaření v klidu
domova?
Jedno nevylučuje druhé. Pro někoho,
kdo to ocení, uvařím sama, příležitostné
návštěvy pozvu do hospůdky. Tu ale
vybírám pečlivě. Nejen dobrý kuchař
je podmínkou příjemného zážitku.
Někdo vás musí přivítat, naladit, dobře
obsloužit. Případně i odvézt domů.

Začíná léto, jak jej budete trávit
Vy?
Částečně na horách, chvilku u vody
a taky ve své redakci. Změna je
život…
Děkuji za rozhovor
Václav Krejčík

Hlídejte si energii
a nebojte se nových rituálů

Většina z nás reaguje na zvyšující se nároky v životě či na pracovišti tím, že se snažíme řešit věci intenzivněji, případně zůstávat v práci déle, což se na nás samozřejmě podepíše fyzicky, duševně i emocionálně.
V důsledku toho pracujeme s menším nasazením, hůře se soustředíme nebo jsme nemocní.
vaší energie, stejně jako zvládání emocí a
soustředění. Udělejme si tedy malý osobní
audit těla a fyzické energie.
Odpovězte si upřímně na pár
základních otázek:
1. Pravidelně spím více než sedm či
osm hodin a vstávám s pocitem, že
jsem si odpočinul/a?
2. Pravidelně snídám a nespokojím
se s něčím, co není moc zdravé a
výživné?
3. Přes den si dělám pravidelné
přestávky, abych dobil/a energii?
4. Na oběd si vždy najdu čas a neobědvám často jen něco u počítače?
5. Dostatečně cvičím (tím je myšlen
kardiovaskulární trénink, posilování, powerjóga, pilates, atd.
alespoň třikrát týdně)?
6. Mám v diáři naplánované alespoň
3 týdny dovolené na zotavenou
v kalendářním roce s předběžným plánem - kdy a kam pojedu?

Jestliže jste na většinu otázek odpověděli
NE, je vaše chování a jednání kontraproduktivní. Většina z nás nedokáže dodržovat základní pravidla „zdravého životního stylu“. Přitom to zase tak složité
není. Zamyslete se nad tím, jaké rituály by
vám mohly pomoci při budování a obnovování fyzické energie a na základě tohoto
objevu si zkuste naordinovat alespoň
krátkodobou „změnu životního stylu“
a pozorovat, jak se cítíte.
Co bude odměnou, jestliže vydržíte jíst
zdravá jídla ve správném čase a množství,
budete pravidelně cvičit, omezíte práci
přesčas, budete více a pravidelně spát
a naplánujete si dovolenou, na kterou se
pak můžete těšit? Odměnou bude zjištění, že překypujete energií, později odpoledne se dokážete stejně jako ráno dobře
soustředit na složité věci, možná i zhubnete a budete v mnohem lepší kondici
a optimističtější náladě.
A jaké základní rituály pomohly mně
změnit způsob fungování tak, abych
měla dostatek energie a zvládla náročnou
práci i mnoho koníčků?
Změnila jsem způsob stravování, jím
pravidelně a snažím se jíst potraviny, které
mi dávají dlouhodobou energii a vitamíny.
K tomu dodržuji pitný režim a denně

vypiji minimálně dva litry vody. Důležitá
je i detoxikace organismu, ke které jednou
za čas využívám speciálně upravený režim
stravování a hydro-kolonové výplachy tlustého střeva. Pravidelně tři až pětkrát týdně
si dám do těla cvičením některého druhu
jógy, který mě energeticky úžasně nabije.
V práci jsem během dne začala dodržovat
krátké přestávky. Naše tělo pracuje v cyklech s periodou 90-120 minut, během nichž
přechází od stavu maximální energie až
po fyziologický propad. Ke konci každého
cyklu začínáme prahnout po regeneraci
a tělo to signalizuje neklidem, zíváním,
hladem a obtížnější koncentrací. Většina
z nás ale tyto signály ignoruje a pracuje
dál. V důsledku toho postupně vyčerpáme

zbývající zásobu energie. Není důležitá
délka, ale kvalita pauzy. Kvalitní regenerace lze dosáhnout ve velmi krátkém
čase, během několika minut, pokud mysl
dokáže opravdu „přepnout“ a nemyslet
na práci. Stačí vstát a jít si uvařit čaj,
promluvit s kolegou (ne o práci ),
protáhnout se, vyběhnout si schody.
Cítím, že moje krátké přestávky vedou
k vyššímu a dlouhodobějšímu výkonu.
Také se říká, že tato „bezmyšlenkovitost“ zlepší koncentraci a umožní zapojit
pravou mozkovou hemisféru, díky níž
člověk dokáže lépe vnímat věci v kontextu.
Jaký rituál se ale doslova stal mým
koníčkem? Začala jsem si důsledně a
důkladně plánovat dovolenou, a poté
si každý její okamžik pořádně užívat.
Vždy se snažím odjet někam mimo
Prahu, tak abych dokázala úplně
„vypnout“. A to je ta nejlepší regenerace těla, mysli a ducha.
Zkuste se inspirovat těmito jednoduchými tipy a změňte své rituály!
Garantuji vám, že se budete cítit lépe
už jen proto, že iniciujete začátek
osobního „procesu změny“ a ten vás
bude motivovat k dalším krokům.
Hodně štěstí!
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M E D I TA C E & R E L A X A C E

Jógová relaxace (šavásana)
Využití relaxace
1. Samostatně. Řada lidí je takto
schopna mírnit únavu, vyčerpání, úzkosti
i deprese.
2. K navození spánku. Kdo umí relaxaci
dobře zpaměti, může ji používat k navozování spánku. Relaxaci před spaním
neukončuje, ale pokračuje ve sledování
dechu neomezeně dlouho. Do spánku
se nemusíte nijak nutit. Stav relaxace
sám o sobě poskytuje jeho tělu i psychice
potřebný odpočinek.
3. Ve spojení s dalšími cviky jógy nebo
tělesným cvičením. Krátkou relaxací se
často série cviků zahajuje (hlavně když
se někdo cítí unavený). Krátkou relaxaci také vkládáme mezi obtížnější cviky
a důkladnou relaxací se tělesné cviky
jógy ukončují.
4. Relaxace mírní únavu po předchozím
tělesném cvičení, delší chůzi nebo práci
a zesiluje jeho příznivé působení. Navíc
relaxovat po nějaké tělesné aktivitě bývá
snazší, než kdyby člověk před tím necvičil.
5. Částečnou relaxaci (relaxaci určitých
částí těla) je možné včlenit i do normálních denních aktivit (např. při čekání na
tramvaj si uvolnit pravou ruku). Takto se
dá lépe zvládat stres v situacích každodenního života, např. při čekání nebo
i za chůze. Tato uvolňovací cvičení se ale
nemají používat při řízení auta ani v situacích, kdy je nutná naprostá pozornost.

Praktikujeme na tvrdší podložce
(např. přeložené dece). Prostředí by
mělo být co nejklidnější. Nejlepší je polosvětlo (tedy ne tma ani
ostré světlo). Příjemná by měla být
i okolní teplota. Cvičení se můžete naučit a říkat asi ho zpaměti, případně si
stáhnout nahrávku v MP3 z webových
stránek: www.drnespor.eu.
Výchozí poloha: Položte se na
záda, nohy mírně od sebe, ruce podle
těla dlaněmi vzhůru. Pokud má někdo
kulatá záda, ať si podloží hlavu tvrdším
polštářkem nebo složenou dekou. Kdo
má problémy s bederní páteří, může si
dát pod kolena srolovanou deku nebo
položit lýtka na židli, čímž se dostane
bederní páteř blíže k podložce a lépe se
uvolní právě bederní oblast. Dá se cvičit i
v pohodlném sedu, ale vleže je to příjemnější.

Vlastní cvičení
1. Můžete se ještě pohnout a najít si
v rámci základní polohy co nejvhodnější pozici. Pak byste měli zůstat ležet
nehybně. Nejprve si uvědomte, kde
se tělo dotýká podložky. Jsou to paty,
lýtka, stehna, hýždě, záda, temeno
hlavy. Uvědomte si všechna tato místa
současně. Uvědomte si místa příjemné
tíže, tíže přicházející z různých částí
těla… Tělo je příjemně těžké… Pak
vyslovujte názvy částí těla, vybavte si
tvar a nechte uvolnit.
2. Pravé chodidlo, lýtko, stehno,
hýždě… Levé chodidlo, lýtko, stehno,
hýždě…
3. Pravá ruka od špiček prstů k rameni… Stejně levá ruka…

4. Pravá lopatka, levá lopatka, oblast
bederní… Celá záda jsou příjemně těžká,
uvolněná…
5. S nádechem nechte uvolňovat břicho,
s výdechem hrudník… Nechte uvolnit
šíji, krk včetně hlasivek… Uvolňuje se
čelist… Svaly kolem úst i kolem očí, čelo,
kůže pod vlasy…
6. Uvědomujte si celé tělo, nechte ho
uvolnit… Celé tělo… Znovu celá
pravá noha, levá noha,
pravá ruka, levá, celý
trup, krk a obličej…
Celé tělo, celé tělo, celé
tělo, příjemná tíže v
celém těle.

Poselství meditace
foto: Miroslav Šneberger

je opakem meditace. „Když ustal pohyb
a zastavilo se myšlení, nevznikají žádné
žádosti, ve vašem nitru se rozhostilo
ticho – toto ticho je meditace.“ (Osho,
1991, s. 10)
Smyslem meditace není její délka, ani
prožívání něčeho neobyčejného, smysl
spatřuji v tom, jestli nás meditační praxe
skutečně přivádí do určitého stavu uvolnění, bdělosti a přítomnosti, ve kterém
jsme trochu či více otevření a schopní

Mgr. Monika Vaňková
psycholožka a terapeutka

Zažili jste při procházce, sezení či ležení
okamžiky, kdy jste se ocitli jen tak, sami
se sebou… A náhle vás doprovázela radost
nebo naprosté ticho či hluboký klid? Tyto
okamžiky v životě můžeme nazvat meditačními zážitky. Meditaci prý zná každý
z nás, radost se objeví sama od sebe a vše
má v ten okamžik prostě smysl. Oceán naší
mysli se náhle uklidní a my na okamžik
vidíme jasně, spojeni s podstatou svého
srdce. Samotná mysl, vědomí okamžiku
„teď a tady“ přináší ve svém tichu a klidu
tolik radosti a naplnění, aniž bychom
cokoli přidávali. Má přirozenou schopnost
meditovat. Možná jste si tyto prožité chvíle
vybavili při četbě článku V. Krejčíka Zrcadlení v minulém čísle novin.
Termín meditace pochází z latinského
slova „meditatio“, které znamená „rozjímání“. Obvykle se meditace považuje
za součást východních náboženství s
počátkem ve védském hinduismu, ale
rozvinula se také nezávisle v islámském
súﬁsmu. Je těžké obsáhnout celý její
význam v krátkém výkladu. K meditaci
lze přistoupit z různých stran, existují
různé výklady. Pár z nich vám nabízím…
Meditace je radost ze své vlastní
přítomnosti, radost ze svého vlastního

bytí tady a teď. Meditace není cesta
vesmírem ani průlet časem, ale okamžité
probuzení.
Meditace je blaženost z toho, že jsme
sami se sebou… Skutečně žijeme, když
jsme schopni být sami, když nejsme
na nikom a na ničem závislí, na žádné
situaci, na žádných podmínkách.
Meditace je používání různých praktik
prohlubování soustředění za účelem
dosažení změněného stavu vědomí.
Dle Osha meditace není koncentrace.
V koncentraci je ještě nějaké „já“, které
se zaměřuje na nějaký objekt. V meditaci není nikdo uvnitř a nic vně. Uvnitř
plynule přechází ve vně, a vně zase v
uvnitř, není žádná hranice. Meditace
může trvat i 24 hodin denně, den za
dnem… Člověk se prostě vrátí do sebe,
do svého vlastního bytí, které je totožné
s bytím vesmíru.
Meditace je stav bez myšlení, kterého
můžeme dosáhnout tak, že myšlení
odložíme stranou, jen sledujeme, jak
myšlenky přicházejí a odcházejí, my
nejsme myšlenkami – neztotožňujeme se
s nimi. Obvykle je naše vědomí přeplněné
stejně jako zrcadlo pokryté prachem.
Mysl je v neustálém pohybu – pohybují
se myšlenky, vzpomínky, touhy, přání.
I když spíme, mysl se nezastaví – sní.
Připravuje se na další den. Tento stav

spojit se s podstatou svého srdce. Díky
opakovanému cvičení meditace můžeme
být schopni toto „spočinutí“ zopakovat v
běžných životních situacích – například
když se necítíme dobře, jsme naštvaní
nebo prožíváme zmatek. A tak vědomě
a z pozice svobodné volby utvářet svůj
život.
Lákají vás tajemství? Hledáte klíč k
bráně existence? Rádi byste si meditaci vyzkoušeli? Meditačních technik je

Meditace na dech

Sedíme co nejvíce vzpřímeni, a zároveň uvolněni. Pokoušíme se být celí
uvolnění – bez ztuhlých zad, břicha, ramen, rukou a paží, šíje a hlavy. Také
obličej je uvolněný, oči jsou lehce přivřené. Ústa jsou zavřená, ale ne sevřená,
brada je mírně skloněna.
Věnujeme pozornost proudu vzduchu, vnímáme, jak se objevuje a zase
mizí na špičce našeho nosu. Několikrát se hluboce nadechneme a vydechneme.
Nyní svou pozornost zaměříme na dech. Máme možnost si zvolit zaměření
na dech v oblasti nosu nebo břicha. Přitom můžeme počítat od 1 do 21 a pak
opět od začátku, nebo si pokaždé pomyslíme „nádech“, „výdech“. Dýcháme
přirozeně, tak jako vždy. Pokud obvykle dýcháme rychle, je náš dech při
meditaci rychlý, a pokud dýcháme pomaleji, je to také v pořádku. Pozorujeme
dech takový, jaký je a počítáme. Dech nám bude kotvou pro toulající se mysl.
Nemůžeme dýchat včera nebo zítra. Dýcháme teď, v této chvíli. Pokud se nám
v mysli objeví myšlenky nebo mysl odbíhá za jiným rozptýlením, bereme to
na vědomí, nedáváme myšlenkám žádnou energii, nevěnujeme tomu žádnou
další pozornost a opět se vracíme k pozorování dechu. Můžeme si pro sebe
vnitřně říci „myšlenka“ nebo „odběhl/a jsem“.
(Nyní pouze pozorujeme dech.)

7. Přeneste pozornost k dechu, uvědomujte si dotyk vdechovaného a vydechovaného vzduchu v nose, vnímejte
svůj přirozený dech. Nechávejte ho
spontánně plynout, pouze si uvědomujte každý nádech a výdech. Spojte
s počítáním: nádech 1, výdech 1,
nádech 2, výdech 2, nádech 3, výdech
3… Počítejte určený počet dechů
např. 12, 24, 27, 54. Zůstávejte pokud
možno bdělí a pozorní a zároveň uvolnění. Kdyby se objevovaly nesouvisející myšlenky, nechávejte je přicházet
a odcházet a trpělivě, laskavě se
vracejte k uvědomování si dechu.
8. Na závěr se zhluboka nadechněte,
protáhněte se jako při probuzení z
osvěžujícího spánku, otevřete oči.
Relaxace končí.

foto: archiv autora

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu

Rychlá relaxace
U zkušenějších už samotné zaujetí
polohy k relaxaci automaticky vede
k uvolnění. Poněkud neobvyklá
poloha se stává zautomatizovaným
pokynem se uvolnit. Takto lze relaxaci navodit velmi rychle. Zaujměte
předepsanou polohu a nechte tělo
bezvládně volně a pasivně odpočívat. Jakoby se roztékalo a přebíralo
tvar podložky (jako kapka medu). Je
volné, bezvládné, pasivní, uvolněné.
Pak může opět následovat uvědomování si dechu.

mnoho, dokonce se neustále objevují
nové. Meditovat může každý sám nebo
společně ve skupině. Každému z nás
vyhovuje něco jiného, je třeba zkoušet
a hledat. Hledat něco, co nás osloví.
Nabízím pár praktických rad a návod
na jednu z mnoha meditačních technik,
vhodných nejen pro začátek.
Aby meditace mohla nastat, je potřeba
vytvořit si příhodné podmínky, nejlépe v
příjemné, klidné místnosti, ve které není
příliš mnoho předmětů, které by rozptylovaly mysl.
Můžeme sedět na židli nebo se
zkříženýma nohama na podlaze. Je velmi
důležité sedět zpříma, udržovat rovná
záda bez napětí. Ruce máme položené na
kolenou nebo v klíně, dlaněmi vzhůru,
kdy jedna ruka spočívá na druhé.
Důležitá je i otázka času. Nevhodná
je doba, kdy jsme v časové tísni. Lepší
je stanovit si pro meditaci dobu – ráno,
nebo večer. Pro začátky meditování stačí
10 – 15 minut.
Někdo si vytváří pro meditaci rituály,
či atmosféru v podobě zhasnutého světla,
aromalampy nebo zapálením vonných
tyčinek, sedá si na určitý kobereček či
polštář. Rituál pomáhá naladit se, být
připraven, ale netvoří samotnou meditaci.
inzerce

Naše myšlenky přicházejí a mizí, hrají si v minulosti a budoucnosti. Bereme
to prostě na vědomí a vracíme svou pozornost k dechu. Nadechujeme se, vydechujeme, vzduch střídavě naplňuje a opouští naše břicho.
(Dále pozorujeme náš dech.)
Naše mysl ví, co znamená být rozptýlená. Pokud se při rozptylování přistihneme, zkrátka se vracíme ke svému dechu: „nádech“, „výdech“…
(Dále pozorujeme dech.)
Nyní se pomalu vracíme, otevíráme oči a opět vnímáme svět kolem nás.
Končíme meditaci.
Meditace je květ lotosu s tisícem voňavých okvětních lístků vykvétající z
vašeho srdce. Umožněte mu, aby se plně rozvinul… A můžete splynout s hudbou,
jakou jste dosud neslyšeli, s vůní, kterou jste zatím nepoznali, se světlem, které
můžete spatřit jen vnitřním zrakem…

tel.: 724 160 370
e-mail: vladka.27@email.cz

Lama Ole Nydahl: Jak se věci mají, nakladatelství Bílý deštník, 2007
Osho, Oranžová kniha. Meditační techniky, Pragma, 1991

VĚŘ TOMU, O ČEM SNÍŠ, NE TOMU, CO SE TI ZDÁ

J Ó G A , L É TO A R E L A X A C E

Jóga a lidé,
lidé a jóga
Ladislav Pokorný

Jóga je dnes velmi populární. Cvičí
se téměř na každém rohu a některá
sportovní centra si na nedostatek
klientů nemohou stěžovat. Jógu lze
cvičit pomalu, což ocení zejména
starší ročníky, nebo dynamičtěji, kdy
se krásně v rytmu dechu prochází
z jedné pozice do druhé. Každý si
prostě vybere ten směr, který je mu
nejbližší. Jak často říkám novým
adeptům v instruktorských kurzech,
jóga má PH neutrální. Není moc
aktivit, které by měly lidem co říci
několik tisíc let. Jóga taková je.
Dokáže se přizpůsobit každé době
a každému člověku. Tedy téměř
každému. Tomu, kdo má otevřenou
mysl a odvahu přijímat, a zároveň
něco ze sebe vysílat. Třeba pozitivní energii, protože té není nikdy
dost. Vlastně celá jóga je o člověku.
Co je to jóga? To slovo znamená
sjednocení nebo jednotu. Ale jaké
sjednocení? Sjednocení se sebou
samým i s ostatními. Na lekcích
vídám desítky lidí týdně. Každý
z nich je jiný, a přitom někteří
jsou si velmi podobní. Já osobně
rozděluji cvičence na několik kategorií. První jsou „neutrálové“. To
je skupina, která ze sebe při cvičení
vysílá neškodnou energii. Přijdou,
odcvičí a odejdou. Druhá skupina
jsou „kamenné tváře“. Jsou striktní,
nevybočují z normálu a nereagují na
odlehčení lekce v podobě veselejší
poznámky ze strany instruktora.
Jsou trochu v tenzi, což se projevuje i na tělesné úrovni, ale veskrze
jsou to celkem poctiví cvičenci. Třetí
skupinu nazývám „pohodáři“. Tito
lidé vyzařují pozitivní energii a dá se
s nimi velmi dobře pracovat. Nesyčí
na mě, když je v nějaké pozici opravuji a na odlehčení lekce reagují
odzbrojujícím úsměvem. Čtvrtou
skupinu jsem si označil „ego v akci“.
Jsou to většinou poctiví cvičenci
jógového tělocviku, ale o józe vědí
pramálo, i když oni sami si myslí
pravý opak. Typické pro ně je, že si
na lekcích cvičí svoje pokročilejší
varianty pozic, i když ne vždy zrovna
správně. Na opravení reagují trochu
podrážděně a nejraději stojí v přední
řadě, aby byli na očích jak instruktorovi, tak i všem ostatním v sále. Tuto
skupinu jsem ještě úplně nepochopil.
Pátý okruh tvoří takzvaní „notoričtí
pětiminutáři“. Ti chodí téměř vždy
na lekci pozdě. Většinou bydlí nebo
pracují nedaleko studia, kde se cvičí,
ale přesto skoro nikdy nestihnou
začátek hodiny. Někdy mám pocit,
že už se jedná o diagnózu. Jsou
to jedinci, kteří dokáží nabourat
pozitivní náboj lekce. Navíc toto
chování považuji za velmi neuctivé
jak k instruktorovi, tak i k ostatním
účastníkům cvičení. Jistě by se dalo
pokračovat dále, ale raději ne. Vše,
co je výše napsáno, lze samozřejmě
aplikovat i na některé instruktory.
Není to jen o cvičencích, je to zkrátka
o lidech. Bylo by fajn, kdybychom
jógu začali cvičit víc srdcem a vzali
si z ní aspoň trochu jejího vnitřního
obsahu, který je bezedný. Nemusíme
se stávat fanatiky či dogmatiky. O
tom skutečná jóga není. Pravá jóga
nám nic nediktuje, jen nás nechává,
abychom si na spoustu věcí přišli
sami. Cvičení jógy dává do pořádku
naše tělo, skrze které se dává do
pořádku naše mysl, skrze kterou se
dává do pořádku naše duše. Není
to náhodou to sjednocení, o které
v józe jde? Teprve tehdy, když
dosáhneme této harmonie v nás
samých, budeme v harmonii s ostatními lidmi. Teprve pak dáme slovu
jóga ten pravý smysl.

Nechte se zmrazit v létě!
Václav Krejčík

Z ročních období mám nejraději jaro
a léto, v zimě si moc nelibuji. A právě
na mrazu je založena relaxační technika
polárium, během níž si necháte zmrznout tělo. Když jsem s kamarádkou
diskutoval, jestli to zkusíme, stále jsem
pochyboval. Jen ne zimu, natož mráz!
Přesto jsem nakonec stál v Modřanech
na recepci centra, které nabízí solnou
komoru a mimo jiné i kryokomoru.
Prvotní adrenalin nás nakonec přivedl
vyzkoušet tuto terapii. Vnitřní strach,
možná i panika zahřívaly náš organismus, a proto se nás zima při první
návštěvě tolik nedotkla. Při vstupu
nás obsluha upozornila, abychom se
v zamlžené komůrce rozměrů dva na
dva metry neustále pohybovali. Ale ne
moc rychle, aby nás mráz neošlehal.
Dřeváky, ponožky, trenky, rouška přes
ústa a nos, čelenka přes čelo a uši. To
jsou doplňky, které jsem měl na sobě.
Dámy mají ještě tričko. Nejlepší však
prý je jen podprsenka od plavek, protože
čím méně oblečení na sobě máte, tím
účinnější kryoterapie je.
A jak probíhá? Strávíte několik minut
v malé místnosti, kde je minus 125 až
150 stupňů. Drsná představa, že? Ten
prvotní vjem je příšerný. Máte pocit, že
umrznete, bojíte se, jestli to přežijete.
Ujišťuji vás, že ano. Měli jsme stejné
pocity. Strach, napětí, nervozita. V podpaží, v rozkroku a na břichu se potíte a
musíte se otírat. Nejprve nás personál
vyzval, ať chvíli počkáme v prostoru, kde
bylo minus 60 stupňů. Překvapilo mě, že
to nebylo nepříjemné. Prostě chlad. Pak

foto: archiv autora

Zamyšlení
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následoval pokyn, ať vstoupíme do kryokomory. Ještě před vstupem jsme byli
seznámeni se signalizací: pípnutí třikrát
znamená, že uběhlo 90 vteřin, každé







vyhnout se přímému slunci především v době od 11 do 15 hodin (jižní
národy vědí, proč polední siestu
tráví ve stínu)
nosit ochranné oblečení, pokrývku
hlavy a brýle
používat prostředky s vhodnými
ochrannými faktory
pravidelná sebekontrola stavu
pokožky

Ochranné faktory
Se sluněním a ochrannými prostředky
proti spálení se musí zacházet opatrně.
Sluneční paprsky v zásadě podporují
vznik rakoviny kůže, SPF (chemické)
pak podporují rychlý růst vzniklé rakoviny – zjednodušeně řečeno. Chemické
SPF krémy se proti záření UV-B, které
je agresivnější, projevují jako estrogen,
ženský pohlavní hormon, který způsobuje rychlejší růst rakovinových buněk.
V látkách krémů proti UV-A záření vědci
nenašli žádné hormonální působení.

SLUNCE VYCHÁZÍ JEN PRO TY, CO RÁNO VSTÁVAJÍ

Pozor! Nedoporučuji kryokomoru všem. Je nutné respektovat
svůj zdravotní stav. V případě
zdravotních komplikací se poraďte
se svým ošetřujícím lékařem.

Jak můžeme ochránit
svou pokožku v létě?

MUDr. Eva Harapátová

Předcházení poškození
naší pokožky
Jako hlavní rizikový faktor hraje roli
vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření. Více než chronická sluneční
zátěž je nebezpečné slunění až spálení na
krátkodobých (1-3 týdny) dovolených.
Toto platí zejména v dětství a mládí.
Do rizikové skupiny patří lidé se světlou
kůží, rusovlasí a osoby, které mají velký
počet mateřských znamének. Rizikovými faktory působícími vznik maligního
melanomu (MM) jsou mimo UV záření,
porucha imunitního systému a genetická
dispozice.
48 000 lidí ročně umírá na MM.
12 000 na další druhy rakoviny kůže.
MM onemocní ročně v Česku 1 300
osob, tj. více než 1/5 ze všech typů nádorových onemocnění. Za posledních 30
let stoupl počet zjištěných MM o 420%.
S růstem počtu případů MM souvisí v ČR
zejména změna životního stylu. Jezdí se
více do hor a k moři. Zvětšil se tlak na
vzhled, a tak lidé více chodí do solárií,
která poškozují hlubší vrstvu kůže.
Nejlepší ochranou před UV zářením, a to
přirozeným i umělým, je nevystavovat
pokožku tomuto záření, tzn.:

další pípnutí 30 vteřin. Po druhé minutě
jsme vyběhli ven.
Jak bylo? Zima, ale ne zima, která
se nedá snést. Ta zima byla příjemná.

Uvnitř kabinky chodíte, dupete dřeváky,
abyste byli slyšet. Signalizujete, že jste
v pořádku. Dokonce i povídat si můžete.
Je fakt, že ke konci už jsme se modlili, ať
už pípnou a můžeme jít pryč. Ale vydrželi
jsme a byl to fascinující zážitek. Moje
kamarádka řekla, že má pocit „lehkého
bytí“. Já jsem se cítil jako po dovolené.
Jste nezatíženi myšlenkami, volní,
naprosto odpočinutí a v pohodě. Jako
by vše, co nepotřebujete, zmrzlo a vy jste
zapomněli, co se dělo přes den, v týdnu,
kdykoliv. Jste vyrovnaní a cítíte radost až
euforii.
Při prvním vstupu je vám změřen
krevní tlak a vyplněn s vámi dotazník,
na jehož základě vás vpustí dovnitř. Po
každé terapii je nutné jít na cca 15 minut
na aerobní trenažér, kde se zahřejete
a protáhnete se. Doporučováno je 6 až
20 návštěv. Po šesté návštěvě má kryoterapie vliv i na zdravotní stav. Naše
další návštěvy byly náročnější, protože
prvotní adrenalin už se nedostavoval.
Věděli jsme, do čeho jdeme. Zima se
najednou zdála větší. Také obsluha
přidala více stupňů a my prodloužili čas
pobytu v komoře na 3 a půl minuty. To
ale až popáté. Musím říci, že už ráno
před terapií jsme se oba těšili do mrazu,
kde jsme se vždy zregenerovali, obnovili energii a ztratili pocit únavy. To je
nádherný stav. V letních měsících navíc
máte pocit, že se vznášíte.

Rady kožní lékařky
SPF se dělí na:
 UV absorbenty – chemické
 Odrážející látky – jde o anorganické látky složené z malých částic,
odrážejících sluneční paprsky.
 Kombinace obou výše uvedených
Účinek vyšších faktorů (60; 80; 100)
se liší jen minimálně, proto přistupujeme nyní k označení 50 +. Je třeba si
uvědomit, že SPF se týká ochrany kůže
proti zarudnutí, spálení. Řada dalších
negativních účinků UV záření (potlačení
imunitních pochodů, stárnutí kůže, riziko
nádorů) není výškou SPF ovlivněna.
Nejúčinnějším ochranným prostředkem
proti UV záření je oděv. Užívejte jen
kvalitní ochranné prostředky. Nákup v
lékárně je zárukou vyšší kvality. Výška
zvoleného faktoru závisí na fototypu
jedince, zeměpisné poloze i na stavu
dosavadního opálení.
 Fototyp I - velmi bledá, pihovatá
pokožka, modré oči, zrzavé vlasy
SPF 30 poté 20
 Fototyp II - světlá pokožka, pihy
řídké, oči modré, zelené, šedé, vlasy
blond
SPF 25 - 20 poté 15

Fototyp III - pleť světle hnědá,
oči šedé, hnědé, tmavě hnědé vlasy
SPF 15 - 10 poté 5



Fototyp IV - pleť hnědá, olivová,
vlasy tmavě hnědé, oči tmavé
SPF téměř nepotřebuje


Děti vždy SPF 30 a více a nejlépe včetně anorganických
látek obsažených v krému.

Jak laik pozná maligní
melanom (MM)?
Podezření na MM dokáže v raném
stádiu zjistit i laik. Pokud pacient
vyhledá včas lékaře, je léčba krátká a
téměř 100% úspěšná. Přijde-li pacient s
maligním melanomem v pokročilé formě
(většinou z důvodu strachu), výhledy na
uzdravení jsou naopak velmi špatné.
Rakovinové buňky se totiž velmi rychle
šíří z původního MM po celém těle a to
buď lymfatickou nebo krevní cestou.
Tvoří metastázy v plicích, mozku, v
játrech, kostech. MM nevzniká pouze na
místech stále vystavených slunci, vzniká
i na zádech, břiše, končetinách. Ve vzácných případech i pod nehty, mezi prsty,
na sliznicích.
Podoby MM jsou rozličné. Existují „povrchově se šířící MM“ a i formy,
které se rozšiřují převážně vertikálně.
Při růstu můžeme pozorovat následující
stádia:
vytvoří se malé hnědočerné
znaménko

znaménko se zvětšuje

povrch i barva znaménka se
začnou měnit

v posledních stádiích je povrch
hrbolatý a nepravidelný

ohraničení je neostré

při poranění začíná krvácet


Pokud naleznete nebezpečné znaménko,
lze se řídit orientačně kritériem ABCDE
A asymetrie
(co je kulaté, je vzácně zhoubné)
B border
(neostrá hranice je podezřelá)
C color
(černá a strakatá barva je podezřelá)

D diametr
(větší průměr než 0,5 cm je podezřelý)
E elevace
(hrbolatý povrch je podezřelý)
V prognóze hraje velkou roli čas, měli
byste při nálezu podezřelého znaménka
vyhledat dermatologa. V časném stádiu
je MM zcela vyléčitelný.
Názor na solária
Lidé toužící po opálené pokožce nemusí
jen navštěvovat solária. Mohou používat
zcela bez rizika samoopalovací krémy,
emulze a spreje. Solárium vyzařuje především UV-A záření, tudíž UV-B záření,
které způsobuje zesílení rohové vrstvy
pokožky a ochranu kůže, je v soláriu velmi
málo zastoupené. Kůže opálená v soláriu
je sice hnědá, ovšem sluneční záření ji
nadále poškozuje v plné intenzitě. Tomuto
poškození umělá pigmentace ze solária
nezabrání. Časopis „Journal Of The National“ prokázal zvýšený výskyt MM u 55 %
osob navštěvujících solária alespoň 1x
týdně. Z toho vyplývá, že vlastně neexistuje zdravé opalování!
Beta-karoten
Můžeme se pokusit připravit pokožku
na účinky slunečního záření. Je vhodné
začít s užíváním Beta-Karotenu či jiných
karotenoidů 28 dní před plánovaným
sluněním a pokračovat udržovací dávkou
až do konce sezóny. Beta-Karoten docílí
rychlejšího a dlouhotrvajícího opálení.
Karotenoidy lze nalézt mimo lékárnu
i v přirozené formě, která je pro organismus fyziologičtější (např. v karotce,
tykvi, cukrovém melounu, rajčatech, paprikách, avokádu, meruňkách, broskvích,
mandarinkách a pomerančích). Nutno
současně užívat i zinek, který je důležitý
pro správný účinek Beta-Karotenu.
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Cvičení pro zklidnění

Pozdrav měsíci
Čandra namaskár
Václav Krejčík



foto: Hana Hovorková

J Ó G A , L É TO A R E L A X A C E

Pro pozdrav měsíci jsou charakteristické úklonové pozice. Měsíc je ženská, mentální energie,
proto je většinou pozdrav měsíci zařazován večer. Jeho cílem je uklidnění, harmonie, pocit
rovnováhy, vyrovnání se - pomocí úklonů - s jednou i druhou stránkou věcí, skutečnosti, činů.
Jelikož mluvíme o jemné ženské energii, která souvisí s levou nosní dírkou, začíná cvičení na
levou stranu a je kombinací úklonových a rovnovážných pozic. Pozdrav měsíci cvičte pomalu
v synchronii s dechem. Nikam nespěchejte a mějte mysl pod kontrolou. Jakmile nabudete
dojmu, že už pozdrav měsíci zvládáte, zavřete si oči a cvičte se zavřenýma očima. Pozdrav měsíci
je možné zařazovat na začátku cvičení, jako cvičení průpravné, nebo na závěr pro zklidnění a
protažení. Úklony, které charakterizují pozdrav měsíci, z hlediska jógové ﬁlosoﬁe symbolizují
snahu o smíření se s dobrými i špatnými situacemi, událostmi, s jednou i druhou stránkou
života, s hledáním harmonie mezi měsíční i sluneční energií. Vše má svůj rub a líc, nic není jen
černé a bílé. Najít rovnováhu na středu, mezi jednotlivými hranicemi pólů, učí právě pozdrav
měsíci.
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Pohodlně se postavte do mírného stoje
rozkročného a dlaně spojte do kalichu.

Se vzpažením se nadechněte a s výdechem se přes temeno hlavy pohlaďte po stranách celého těla.
Opakujte 3 krát.

Paže spojte dlaněmi na
sebe za zády. Vytočte
levé chodidlo a k levé
noze se předkloňte.
S nádechem se vraťte
a přetočte na druhou
stranu.
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S výdechem se ukloňte do pozice trojúhelníku a s nádechem se vraťte
zpět. Opakujte na druhou stranu.

S nádechem se přetočte doleva, natáhněte tětivu luku, s výdechem
zamiřte na cíl a vystřelte. Opakujte na druhou stranu.
Mírný stoj
rozkročný.
S nádechem
zvedněte dlaně
v kalichu do
vzpažení a s výdechem se pohlaďte.

S nádechem
přejděte
do pozice
tanečníka,
vydechněte.
S nádechem se
vracejte zpět,
srovnejte tělo
a opakujte na
druhou stranu.

foto: Stanislav Kratochvíl

Měsíc
(Luna)

Z pohledu astroložky
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Po miliony let krouží Luna, kulatá a chladná, osaměle a neomylně kolem naší
Země. Někdy jakoby popírala svou existenci, když se k nám při novoluní obrací
svou tmavou stranou, jindy zastiňuje světlo hvězd, když při úplňku odraz slunečního svitu prozáří noční oblohu. Její síla ovlivňuje každičký kousek naší Země
- a tím každého člověka, všechna zvířata i rostliny, každý atom naší planety. Tato
energie má dalekosáhlé a různorodé účinky.
Pohyb v rovnováze
Vše v přírodě má rytmus, zvuk, dech, světlo a chvění. Všechno v celém vesmíru
je v pohybu, nic není pevné, stálé a neměnné. Od všech sluncí po nejmenší
buňku - vše se rodí, roste, zraje a umírá, jen aby se mohlo znovu probudit k
životu v jiné podobě, v jiném světle. I my lidé. V tomto věčném vlnění, vzniku a
zániku je vše spojeno se vším. Jak moc se nás dotýká stálý rytmus putování Luny
okolo Země! Až na úroveň jednotlivých buněk těla proniká měsíční vánek a
uvádí všechny bytosti do chvění, aby ho cítily a naučily se ho využívat, aby se stal
pomocníkem pro zdravý způsob života v harmonické rovnováze. Život v rovnováze znamená, že nesmíme podceňovat chvění, kterému je naše tělo vystavováno, nesmíme plavat stále proti jeho proudu. Měli bychom trpělivě naslouchat
rytmům přírody, ročních období a svému vlastnímu tělu, naučit se chápat jejich
signály a harmonicky se přizpůsobit stálému pohybu. Je to neocenitelná schopnost, pokud chceme úspěšně přestát všechny bouře, které nám život přichystal.
Ubývající měsíc – Během zhruba čtrnáctidenní pouti Měsíce od úplňku k
novoluní vládne působení sil na tělo, které podporuje určité záměry a preventivní i léčivá opatření, jiné však brzdí a ovlivňuje negativně – ubývající Měsíc
vyplachuje a zbavuje jedů, vypocuje a vydechuje, vysušuje, zpevňuje, podporuje
aktivitu a výdej energie. Čím blíže k novoluní, tím je působení síly větší.
Novoluní - V tento den je schopnost těla zbavovat se jedů v těle největší.
Kdo pravidelně zařadí jeden den půstu v novoluní, udělá hodně pro prevenci
nemocí všeho druhu. Tento den je také neobyčejně vhodný pro začátek různých
akcí, např. jako start pro odvykací kúry všeho druhu .
Dorůstající měsíc - Je dobou regenerace, přijímání a dodávání. Dorůstající Měsíc plánuje, přijímá, buduje, vdechuje, ukládá energii, sbírá síly, vyzývá k
opatrování a odpočinku. Čím blíže je k úplňku, tím silněji jeho síly působí. Co
uděláte ve dvou týdnech dorůstajícího Měsíce pro regeneraci a posílení svého
těla a jeho orgánů, účinkuje mnohem lépe než při ubývajícím Měsíci.
Úplněk - Také při úplňku je vhodné držet jeden den půstu právě proto,
že tělo velmi dobře přijímá všechny látky - dokonce i mnohé umělé přísady
obsažené v potravinách. Voda se v těchto dnech rychleji hromadí ve tkáních,
vazivo zvláční.
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Občas se setkávám s názorem, že cvičení jógy by mělo být pomalé, bezbolestné, dostupné pro
každého, a že ashtnaga vinyasa jóga taková rozhodně není a tak vlastně ani nemůže být považována
za jógu. V následujících řádcích se tedy pokusím ashtangu „obhájit“, a třeba vás pro ni i inspirovat.

Ashtanga vinyasa jóga
a temperament
Dalibor Štědronský

www.ashtanga.cz

Ajurvéda, indické umění léčby a zdravého
způsobu žití, je spojena s naukou o třech
dóšách – principech, které řídí veškeré tělesné
a duševní pochody v každém člověku. Tyto dóši
se nazývají váta, pitta a kapha. Velmi stručně
řečeno je pro vátu charakteristická pohyblivost
větru, nestálost, rychlost v pohybu i myšlení, na
fyzické úrovni pak subtilnost a lehkost. Pitta je
ohnivá, systematická, precizní se středně těžkou
tělesnou konstitucí a dobře vyvinutým svalstvem. Pro kaphu je pak charakteristická stabilita a těžkost, síla, vytrvalost a klid, ze kterého
ji sotva lze vyrušit. V člověku jsou tyto dóši v
dynamické rovnováze, ale v každém jedinci jsou
zastoupeny v jiném poměru. Ideálem, který je
však vzácností, je pak vzájemná vyrovnanost
všech tří dóš, která s sebou nese zdraví a duševní
pohodu. Běžná je však převaha některé z nich.
Pokud je jedna z nich velmi dominantní, projeví
se to určitými typickými vlastnostmi člověka.
Tak se můžete setkat s lidmi, kteří jaksi vlají ve
větru, nadšence mnoha zájmů, kteří si sotva kdy
vzpomenou, že je třeba se najíst. O těchto lidech
lze s jistou říci, že jsou typem vátovým. Pak jistě
znáte i brunátné, cholerické dříče, kteří se nikdy
nezapomenou najíst, ale ještě nikdy nikomu
neprojevili své city. Ti jsou dozajista typem

2x foto: Stanislav Petera
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pittovým. A pak jsou zde ti velcí, těžcí, kulatí,
kteří se zapotí z pouhé myšlenky na pohyb,
ale kteří neznají stres a jsou ve své pomalosti
neuvěřitelně vytrvalí, to jsou kaphy.
Pojďme se nyní zamyslet nad vhodností
způsobu cvičení jógy pro jednotlivé typy.
Rozevlátá váta, aby se přiblížila rovnováze,
potřebuje uzemňovat. Pro ni by byla zřejmě
velmi vhodná Iyengarova jóga, která je
pomalá, vyžadující preciznost a výdrž v provedení pozic. Urputná pitta potřebuje hlavně
relaxovat, a tak by jí náramně slušela hathajóga
třeba dle Bihárské školy nebo systému Jóga v
denním životě. Nehybná kapha pak potřebuje
rozhýbat, a k tomu se výborně hodí nějaký
dynamický styl, třeba právě ashtanga vinyasa.
To je ovšem pouhá teorie. V praxi se věci mají
většinou jinak. Kaphy, když už se rozhodnou
pro cvičení, tak pravděpodobně zvolí takové,
při kterém se nebudou muset hýbat. Váta
naopak nejraději vletí do něčeho, co ji nebude
svazovat, nejlépe snad do tance. A pitta? Ze
zkušenosti přiznávám, že skoro všichni praktikující ashtangisté, které jsem kdy potkal, jsou
vesměs urputné pitty, občas proložené lehkou
vátou. A proč? Protože pro kaphy je ashtanga
hrozná, namáhavá, vražedná a pro váty moc
organizovaná a vyžadující disciplínu. Tak
zbývají už jen pitty, jejichž naturelu perfektně
vyhovuje. Pitta totiž chce mít svět „přehledný“,
systematický a organizovaný a systém ashtangy
tomu odpovídá. Celé cvičení je přesně deﬁnované od počátku do konce, pozice jsou seřazeny do pevně daných sérií a adept tak cvičí
každý den to samé. V potu tváře dře, aby
se neznatelným tempem sunul vpřed. Pro
někoho galeje, nuda či šílenství, pro čistokrevnou pittu radost a pocit největšího štěstí,

a to navzdory tomu, že rozpálena ashtangováním se stává ještě „pittovější“, čili jde cestou
opačnou než je cesta ke středu a rovnováze.
Teď se nabízí říct, že to je špatně. Možná ano,
možná ne. Jógové cvičení obecně není „pouhý
tělocvik“. Při jeho praxi pracujeme s myslí a s
energetickým systémem těla (a je jedno, zda
to děláme dynamicky či pomaloučku) a tak
nás postupně každá praxe jógového cvičení
začne činit uvolněnějšími, vnímavějšími a
otevřenějšími. Pro necitlivé pitty je pak bolest,
kterou si cvičením vyvolávají, prostředek skrze
který mohou začít vnímat vlastní tělo, a tím se
postupně stát citlivějšími. Tak se může stát, že
postupem doby i nejurputnější pitta pochopí,
že silou, sebe-drezúrou a touhou „být lepší“
se stavu uvolnění a otevřenosti nedobere. To
je moment, kdy dozrála k nabrání směru ke
středu, k rovnováze. A stalo se tak bez boje, bez
znásilňování vlastní přirozenosti, bez přílišného usilování. Prostě způsobem, který je pittě
vlastní a tudíž pro ni radostivý. Ale pozor, v
tomto oboru neexistují zaručené postupy, tak
je možné, že vše dopadne úplně jinak…
Pokud se vám zdá, že závěru mojí úvahy
chybí optimismus, nenechte se mýlit. Věnujeme-li se totiž něčemu, co nás baví, do čeho
se nemusíme nutit, co nás pohltí tak, že zapomeneme na cíl a motivaci k tomuto konání,
nepozbývá pak zabývání se výsledkem takové
činnosti jakýkoliv smysl?

MĚSÍC, TEN NEMÁ PROČ MÍT HOŘE

J Ó G A , L É TO A R E L A X A C E
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Pozice měsíce - Kobra
(URDHVA MUKHA ŠVANÁSANA, BHUDŽANGÁSANA)

Provádění pozice

Opřete se o dlaně, zasuňte hlavu bradou dozadu, vysuňte těžiště za hlavou a vzepřete se
s nádechem na dlaních a nártech.

Varianty základní pozice

Kontraindikace

Kobra opřená
o předloktí (sﬁnga)

Problémy v bederní části páteře, hyperfunkce štítné žlázy, žaludeční vředy, kýla.

Pozor!

Mějte zpevněné hýždě a spodní břicho. Pro ulehčení, nechte nohy opřené o kolena
(zabráníte tím většímu prohnutí v zádech). Rozevřete ramena a zatlačte je při zvedání
dolů od uší. Nenechte zhroutit hlavu v záklonu.

Účinky pozice

Pozice kobry protahuje přední stranu těla - svaly v oblasti třísla, prsní svaly. Stimuluje pohlavní a břišní orgány, působí na játra a ledviny. Zlepšuje prokrvení celých zad.
Základní varianta v powerjóze je ve sporu na pažích, kdy záda zůstávají pasivnější a jsou
zapojeny paže, prsa a ramena. Nohy jsou opřené o nárty, což je bezpečnější pro spodní
část zad, nebo jsou kolena položená na zemi. Často se tato pozice nazývá Up Ward Facing
Dog (pes vzhlížející vzhůru). Klasické provedení kobry (bhudžangásana) je na pokrčených pažích, kdy záda jsou aktivní v hrudní části a zbytek těla
je relaxovaný. Zcela jednoduchou variantou je
„kobra na předloktích“
se správným označením
sﬁnga.

Kobra ve vzporu na dlaních o pokrčených
pažích a s dolními končetinami na zemi

-gib-

Uddijána bandha Jóga WORKOUT

„Jdu pálit, hubnout, chci cvičit, mít tvar!“

Provádění
Opřete prsty na
rukách doprostřed
stehen směrem dovnitř.
Vydechněte. V zádrži po
výdechu proveďte falešný
nádech a vtáhněte břicho
dovnitř. Vtažení svalů
není fyzickou prací,
ale jde o nasátí břicha
- vytvořeným podtlakem
v dutině břišní a hrudní
- směrem nahoru a k
páteři. Břicho je stále
pasivní. Když si pro
kontrolu sáhnete na
břicho, svaly nejsou
zpevněné. Vydržte tak
dlouho, jak vám to bude
příjemné. Potom povolte
nasátí břišních orgánů
a nadechněte se. Ideální
je cvičit tuto techniku s vyprázdněným
žaludkem, na lačno.
Můžete opakovat několikrát za sebou.

Účinek
Uddijána bandha patří k jógovým
technikám, které směřují energii
(pránu) do páteřního kanálu. Posiluje plíce, stimuluje druhou a třetí
čakru. Harmonizuje a detoxikuje.
Rozpoutává trávící oheň, zlepšuje
trávení a vylučování, působí proti
zácpě a bolestivé menstruaci.
Kontraindikace
Cévní a srdeční onemocnění,
onemocnění dýchacích cest,
problémy s břišními orgány.
-gib-

všechna fota: Miroslav Šneberger

Václav Krejčík

Powerjóga nabízí možnosti jak uvolnit, protáhnout
a zpevnit celé tělo. Jemným přístupem a intenzivním
cvičením komplexně rozvíjí dýchání, pružnost a sílu.
Mnoho lidí má problémy s nadváhou a disproporcemi
různých částí těla. Většina z nás se chce líbit, být spokojený s tím, jak vypadá, a proto neustále hledáme způsoby,
jak toho docílit. Vitalita, upravený vzhled, správné držení
těla, to vše jsou v současné době atributy úspěšných lidí.
Chceme být úspěšní. Chceme být spokojení. Chceme…
A musíme proto něco udělat.
Efektivnost a preciznost powerjógy nabízí vhodné
prostředky pro intenzivní trénink těla. Stačí 3krát týdně
zhruba 20 minut domácího cvičení a člověk nemusí jen snít
o krásné postavě. Program, který komplexně řeší problémy
související se zlepšením kondice, formováním těla a hubnutím,
se jmenuje JÓGA WORKOUT. Skýtá nepřeberné množství
pozic a sestav pro tvarování postavy. Pro větší intenzitu cvičení
využívá rezistence therabendu (posilovací gumy).
Cvičení JÓGA WORKOUT je vhodné pro všechny, kteří
chtějí vytrénovat své tělo. V rámci lekce se věnuje pozornost
protažení a posílení svalstva, především břišních svalů, dna
pánevního, paží a nohou tak, aby tělo bylo pevné, souměrné
a harmonické. V závěru se zařazuje relaxace pro uvolnění.
Nejedná se o jógu v čistém slova smyslu. Tento kondiční
program pouze využívá pozice powerjógy a jógy. JÓGA
WORKOUT je moderní přístup ke cvičení. Můžete cvičit v klidu domova nebo ve vedené hodině ve ﬁtness centru. Vytvarovat tělo, zbavit se přebytečného tuku, zaměřit pozornost na
vitalitu, zdravý životní styl, to je cíl JÓGY WORKOUT.
Vytvarujte své tělo a buďte spokojeni se
svou postavou. Sestavte si vlastní cvičební
program dle libosti a času.

DO CÍLE SE NEJSPÍŠ DOSTANOU TI, CO BĚŽÍ SAMI ZA SEBE
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MUŽSKÝ ÚHEL POHLEDU

v nemocnici. Neustále rozebíráte tuto
situaci a pak se sami sebe ptáte. Je to
nepříjemný rozhovor, protože v klidu a
tichu jste více vnímaví, pozorní a nic si
nenalháváte. Neřešíte vše rozumem, ale
vnitřní intuicí. Každý den hledáte, kde
je ta chyba. Jako výsledek mi vycházel
nárazový stres. Nejsem ve stresu každý
den. Tedy v tom vědomém. Ale v podvědomém zřejmě často. Nevím o něm.
Vytvářím si ho sám, když chci všechno
zvládnout - studium, práci a s ní souvisejících mnoho aktivit, které sice vypadají lehce a trvají jen dvě, tři hodiny
denně, ale zabírají také každý víkend
a vyžadují neustálou pozornost. A k diář
naplánovaný na hodiny, dny, týdny,
měsíce i roky. Jen tento výčet je stresující… Na druhou stranu, každá práce
má své náležitosti a je potřeba se s nimi
naučit žít tak, aby vás neničily. Takových myšlenek a možná i pochybností o
tom, co má a nemá smysl, vám projde
hlavou. Zabýváte se tím, co děláte, kdo
jste a proč jste. Musím říci z vlastní
bohaté zkušenosti, že to není špatné.
Žijete-li v koloběhu dnů, které často
ani nerozlišujete, je takovéto zastavení
dobré (nemusí ale končit v nemocnici).
Po vyřčení anamnézy jsem si oddychnul.
Za všechno prý mohou geny. Když
jsem řešil s lékařem životní styl (což
je pro každého něco jiného a neexistuje universální návod), řekl mi: „Když
nebudete dodržovat pravidla zdravého
životního stylu, budete na tom hůř a
hůř. Budete vědomě zavdávat příčinu
k dalším hospitalizacím.“ Ulevilo se mi
a odpadla obava, že není pravda to, co
lidem říkám. Je to pravda, jen je příliš
jednoduché podlehnout klamu rychlosti
a chtění vše zvládnout. Nezdá se vám?
Jóga učí být „tady a teď“. Kdyby toto
pravidlo bylo skutečně součástí našeho
života, může se stát, že najednou nerozpoznáme zdravou míru od chtění?

Václav Krejčík

Jste přesvědčeni o tom, že vše perfektně
zvládáte. Práci kompenzujete volným
časem, dobře dělíte čas mezi rodinu
a zaměstnání, snažíte se správně jíst,
pravidelně cvičíte. Prostě snažíte se dělat
vše pro zdravý životní styl. Moje práce
je z povzdálí velice líbivá, nenáročná a
hodně viditelná. Mnoho lidí si říká: „Ten
se má, jenom si cvičí!“ Ale i ona má svá
úskalí. Velice jednoduše se můžete dostat
do jednoho kola, které nejste schopni
registrovat až do doby, než přijde stopka.
Jednoho dne pak ležíte na nemocniční
posteli, nesmíte se hýbat a nad vámi visí
kapačky. Všude kolem vás jen naprosté
ticho. Otevřou se dveře pokoje, rozsvítí
se a cizí osoba vám odebere krev. Ticho
se rozhostí do celého dne. Občas je
naruší příchod lékaře, v lepším případě
návštěvy. Vlastně čekáte na návštěvu,
která vám dá pocit klidu, radosti a štěstí
v tom vašem malém „neštěstí“. Dny běží
jeden za druhým. Pozorujete plynoucí
hodiny. Žádné vybočení, žádná výjimka.
Jen řád, který určují příchody sester. A
opět ticho. Uvědomujete si okolní vjemy,
které po určitém čase ztrácejí svoji dominanci. Posouváte se dál. Co je ale dál? Jste
tam jen vy. Posouváte se k sobě. Začínáte
řešit jen sebe, své pocity, myšlenky, prožívání (netrpíte-li bolestmi). Neřešitelné
problémy ve stabilní situaci odcházejí
a jsou odloženy možná i v zapomnění.
V tu chvíli s nimi nic nenaděláte, i
kdybyste se postavili na hlavu. Začnete
více vnímat sebe sama. Zpětně si uvědomovat mnoho situací, kterými jste prošli.
Kolotoč, kterého jste součástí, aniž byste
si to připustili. Klame vás rychlost, jakou
žijete. Neutíkáte před něčím? Netrápí
vás něco? Také jsem se ptal sám sebe.
Uvědomil jsem si, že ačkoliv ostatní učím
zdravému životnímu stylu, sám někde
dělám chybu. Jinak bych teď neležel
inzerce
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Jak se hledá balance?
Kamil Čermák
Generální ředitel ČEZnet, a.s.

Přiznávám, že když mě Václav Krejčík,
jehož považuji (společně s většinou
národa) za opravdového guru zdravého
životního stylu v Čechách, požádal o
napsání těchto řádek, připadlo mi to
jako skvělý vtip. Vždyť co může být pro
ctěného čtenáře, zajisté vyznavače zdravého životního stylu, kypícího zdravím
a životní pohodou, větší legrací, než
zpověď vystresovaného vrcholového
manažera, který objevil kouzlo Václavova studia teprve nedávno. A to až
poté, co občas nejí, neb mu neslouží
žaludek, na dlouhých poradách musí
vstávat, protože jej bolí záda, občas
se budí v noci z přetlaku myšlenek,
pohled na hodinky střídá s pravidelným přikládáním mobilu k uchu a
při kontrolách u lékaře má pravidelně
rozhárané všechny základní hodnoty.
Pak jsem ale pochopil, že většina lidí

z mého okolí nevypadá jako Václav, ale
naopak je na tom (i přes milosrdnou
schránku kvalitních obleků a kostýmů)
podobně jako já.
I oni by tedy mohli vědět, že existuje
alternativa. Nikoliv totální, tedy úprk
z naší civilizace do nějaké bohem zapomenuté země, jak ji líčí romantické ﬁlmy, ale
skutečné naplnění vize skloubení výkonu,
který podáváme v práci, s pohybem,
dýcháním i nezbytnou kapkou zdravé
životosprávy. Alespoň já takhle vnímám
svůj pokus o to, čemu odborníci říkají
tak hezky po česku – „living balance“.
A to jsem ještě nedávno považoval jógu
(s jakýmkoliv přívlastkem) za umění
vyhrazené indickým mágům či českým
pouťovým fakírům, kteří běžně levitují,
na hlavě mají turban a v noci spočinou na
lůžku z hřebíků.
Před pár měsíci jsem překonal ostych
a předsudky a navštívil studio zdravého životního stylu. Dnes chodím
dvakrát týdně na powerjógu a snažím

foto: ČEZnet

Zastávka v tichu

se dodržovat rady tamní skvělé dietoložky (s občasným malým zhřešením)
a musím říci, že pro člověka, který
neholduje sportovním výkonům, je
tohle půvabná a přirozená verze aktivního pohybu. Být tyto řádky reklamou,
a nikoliv skutečnou výpovědí, končily
by nějakým dramatickým srovnáním
napraveného hříšníka před započetím ozdravné kůry a po ní. Takový
ale reálný život není. Po půl roce
nemohu říci, že by došlo k dramatickému úbytku váhy, vyhřezlá plotýnka
by se sama vrátila zpátky a život byl
jeden souvislý happy-life. Jedno však
cítím: zlepšení, které pramení zevnitř
a snad reﬂektuje i zlepšení kondice
a stavu fyzické schránky. Mám tedy
snad ještě šanci skutečnou balanci
najít a vzhledem k tomu, že na žádnou
zázračnou tabletku nevěřím, asi budu
pokračovat v kombinaci protahování,
dýchání a rozumné životosprávy (s občasným drobným hříškem).

Letní soustředění powerjógy & jógy
Powerjóga Convention

V

Piešťany 8. - 10. 8. 2008

Pojeďte si zacvičit a strávit příjemný pobyt v lázeňském městě!
Přihlášky: michaela.powerjoga@zoznam.cz
Více na www.poweryoga.cz a www.powerjoga.sk

...krok za krokem

se k Vám

blíží...
Vše, co Vás zajímá
o životním stylu a józe!

Zkušební provoz od 14. 6. 2008

Více na

www.poweryoga.cz

Bleskový rozhovor
s jedním z nejznámějších módních návrhářů na české
módní scéně - Josefem Klírem
Václav Krejčík

Vím o Vás, že máte rád pohyb...
Dlouho jsem plánoval, že budu
dělat nějaký sport pravidelně, abych
si udržoval kondici.
Bavilo mě jezdit na kolečkových
bruslích, než mi vykradli auto. Brusle už mám nové a navíc jsem od loňského září díky kamarádce uskutečnil
jeden ze svých snů: Začal jsem chodit
na powerjógu. A vydrželo mi to do
dnes!
Jak se stravujete? Užíváte si jídla, nebo se spíše omezujete?
Bohužel jsem člověk, který při své
práci často na jídlo úplně zapomene… Nicméně jím rád a rád v jídle
experimentuji. Jediné období, kdy se
kontroluji, je před přehlídkou a před
focením.

Co pro Vás znamená aktivní
životní styl?
Aktivní životní styl je pro mě „nelenost“! Nejsem typ, který ve volné
chvíli skočí na gauč a sleduje nikdy
nekončící seriály. Radši jdu na brusle.
Nemám rád nečinnost!
Jak vypadá Váš „všední“ pracovní den?
Vstávám před sedmou a začátek dne
si neumím představit bez ranní sprchy.
Následuje cesta do ateliéru na Malé
Straně. Potom přijdou schůzky, zákazníci, tvorba nových modelů… Jednoduše vše, co předchází hotovým krásným
šatům z mé dílny. Pondělní večery patří
hodinám powerjógy v Energy studiu.
Ty další jsou individuální.
Umíte odpočívat? Co je pro Vás
ideálním odpočinkem?

Nevím, zda umím odpočívat. Pro
mě je odpočinek i jízda autem, kdy
poslouchám fajn muziku a „čistím“
si hlavu. Na dovolené si půjdu radši zaplavat, než proležet celý den na
sluníčku!
Je léto, máte nějaký tip na strávení příjemné dovolené?
Po několika letech jedu opět k moři.
A protože mám rád jistotu, jedu na
Rhodos, kde jsem již byl.
Děkuji za rozhovor

PLNÝ DIÁŘ JE ZÁRUKOU TOHO, ŽE SE NESETKÁME SAMI SE SEBOU
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Z I N D I C K É M Y TO LO G I E

Jóga je široká cesta vedoucí k poznání a nalezení smyslu
naší existence. Nastoluje v mysli člověka klid, posiluje i čistí
tělo, přispívá ke spokojenosti a vyrovnanosti. Jednou z jejích
podob je i hathajóga, dnes cesta cvičení těla a mysli, a to
především pomocí pozic zvaných ásany.

foto: K. Nováková

JÓGA - Mytologické aspekty ásan
aneb Ásany jak je neznáme
PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
www.knaisl.webz.cz

foto: Jan Knaisl

Historie jógy a jejích pozic sahá hluboko do
dávnověku a řada dnešních přístupů k józe se
od těch původních velmi odlišuje. Málokdo
je si vědom dávných kořenů jógy a ví, jak by
měl cvičení jógy zaměřit, aby jemu či druhým
lidem přineslo nejen protažení, ale také pocit
odpoutání od starostí běžného dne a hluboký
vnitřní prožitek. Nelze se divit, že lidé o
těchto hlubších aspektech nic netuší, neboť
na hodinách jógy ani v současné jogínské
literatuře se o kořenech jógy mnoho nedozvíte. Jsou lidé, kteří nakonec podobné informace ani nepostrádají, ale chcete-li opravdu
porozumět tomu, proč se jógové pozice cvičí
určitým způsobem a jak je možné, že vedou
člověka cestou poznání až k pochopení vnitřní
podstaty, pak byste se měli začít ptát. V józe
často nejsou odpovědi tak důležité jako to,
že se ptáte a necháváte v sobě otázku doznít.
Sledujete-li ji trvale a nepřipoutaně, dříve
nebo později se zklidní hladina vaší mysli a
časem jako tichý svědek začnete rozumět.
Fyzické cvičení v józe představují především pozice zvané ásany. V Indii vše, co má
určitou hodnotu, čeho si lidé váží a co je
neseno tradicí, je považováno za dar. Dar
boží. Bůh má svá jména, protože disponuje
mnoha kvalitami a vlastnostmi, ale všechna
jména a všechny podoby pojí jediná podstata.
Nekonečný a neuchopitelný, nepopsatelný
bráhman. Ten je otištěn v každém z nás a
čeká na okamžik, kdy si povšimneme této
skutečnosti a začneme na sobě pracovat,
abychom drahokam ukrytý v nás obrousili
a vyleštili. Jednou zazáří čistým jasem realizované bytosti, která zbavená tužeb již nezná
strastí.
U jógy je bohem, který stojí na počátku
historie, bůh Šiva. Není náhoda, že nejslavnějším indickým uměleckým dílem je socha
zobrazující Šivu jako boha či pána tance.
Božský tanec, který Šiva tančí, pomohl stvořit
vesmír a náš svět a stejný tanec přivede svět
jednoho dne k zániku. Stvoření však není
začátkem a destrukce není koncem. Hinduistické chápání vesmíru je totiž cyklické, a tak se
po čase nečinnosti opět z tajemné prázdnoty
(šúnja) začne tvořit nový věk. Šiva tak představuje určitou kontinuitu, nepřerušenost
vývojové linie. Propojení našich existencí, od
zrození přes život a smrt až k dalšímu zrození,
slouží k tomu, abychom poznávali nové

aspekty, z poznání se poučili, a tak pomalu
vyčerpávali svou karmu čili nit osudu, kterou
si tkáme svými předchozími činy.
Bůh Šiva je nejen bohem tance, ale také
pánem hudby, svůdcem žen asketů, manželem
Párvatí. Snoubí se v něm protikladné povinnosti askety i hospodáře. Vábí lidi, aby se
zřekli světa a vydali se na cestu poznání.
Šiva představuje zviditelnění pěti božských
aktivit, kterými jsou stvoření (sršti), ochrana
(sthiti), zničení (sanhára), moc sebeklamu
(tiróbhava) a udílení odpuštění (anugraha).
Co se skrývá za těmito aspekty? Akt stvoření
v sobě zahaluje vizi takového uspořádání
světa, které by bylo v souladu s duchovními
ideály společnosti. Z myticky čistého počátku
vznikají elementy, které jsou hrubší a zdánlivě ztrácejí vztah k božské čistotě, ale jednou
se do těla stvořitele opět vrátí. Existující svět
je však vystaven působení různých sil. Věčný
konﬂikt dvou sil, dobra a zla, vědomí konečnosti v našem světě či zneužití tajemných
sil (siddhi) stále vede k prosbě o ochranu,
nastoluje potřebu záchrany světa. Svět je
zmítán konﬂikty a člověk se v něm někdy cítí
ztracen. Ochrana je velkou milostí boží, která
je člověku poskytnuta. Neváží-li si lidstvo
svých možností a zneužívá svého postavení
na úkor některé skupiny, dochází k nahromadění zla, které může kdykoliv stejně jako
ztráta nadvlády nad tajemnými silami dovést
svět k zániku. Bůh tak nastavuje světu trestající tvář. Očistný oheň se nakonec stává
ničivým a vede k záhubě. Moc sebeklamu,
čtvrtá z božských aktivit, je v józe spojena se
silou zvanou mája, což je závoj, který člověku
zahaluje pravou podstatu světa. A konečně
odpuštění. Laskavá tvář boha, který přijme
oddanost a opravdovost touhy jako dostatečnou záruku, že to člověk se svou nápravou
myslí vážně.
Všechny tyto aspekty božských aktivit
najdeme v pozici, která se jmenuje NATARADŽÁSANA (pozice tanečníka čili boha
Šivy). Cvičíme ji ve stoji, a protože se jedná
o rovnovážnou pozici, najdeme si nejprve
nějaký pevný bod před sebou a budeme na
něj po celou dobu cvičení upírat svou pozornost. Nespěchejte proto do polohy a snažte
se nejdřív na zvolený bod opravdu koncentrovat. Vyberte si bod výrazný, který vás bude
přitahovat. Výchozí polohou je stoj nazývaný
tadásana (hora). Zpevněte nyní stoj na pravé
noze. Je vhodné roztáhnout její prsty a jemně
nohu pokrčit v podkolenní. Pak s nádechem
zvedněte levou nohu, pokrčte ji a veďte vpřed
a to tak, aby stehno bylo rovnoběžné se zemí a
špička nohy směřovala doprava, šikmo k zemi.
Dále zvedněte levou ruku, pokrčte ji a kopírujte
polohu levé nohy. Dlaň ruky směřuje k zemi.
Pravou ruku veďte před tělem do mírného
vzpažení, ruka zůstane ale ohnutá v lokti a její
dlaň směřuje vpřed čili od těla.
Tanec vyjadřuje řadu symbolických
pochodů. Zmítající se údy naznačují, že
jevový svět je iluzorní, zatímco nehybnost
hlavy připomíná Šivu jako nepohnutého
hybatele, který tvoří svět. O tanci vesmírného vzniku a zániku jsme již mluvili – v této
poloze vnímejme, že my sami jsme v životě
tím, kdo činností (tancem) udržuje existenci
naší bytosti a dává jí smysl. Avšak kdo je v nás
tím Šivou?
Zvednutá pravá ruka naznačuje gesto
ochrany (abhajamudra), ale také nebojácnosti. Ať bude útok světa jakýkoliv, moje
srdce zůstane plné lásky a statečnosti.
Pravá noha drtí démona nevědomosti,
který brání realizovat pravé poznání, zatímco
pod levou nohou je místo, které představuje
jediné útočiště lidských duší – u božích nohou.
Odstranit nevědomost tak znamená zároveň
vykročit na cestu poznání božské podstaty
v nás. Levá ruka odkazuje ke zdviženému
chodidlu a upozorňuje na iluzornost světa.
Nekonečné není vlastností tohoto světa.

DÍVEJ SE NA CÍL, NE NA SOUPEŘE

Autorka v hinduistickém chrámu u oltáře boha Šivy

GET IN BALANCE seriál

I. díl

Pataňdžaliho systém vznikl asi kolem 300 př. n. l. O Pataňdžalim, který se
také nazývá otcem jógy, dějiny nic bližšího nevědí a svědectví jeho života
podává pouze slavná Jógasútra, souhrn seřazených aforismů, podávajících
výklad jeho filosofie a geniálně aplikovanou metodu. Nepředpokládá se, že
by Pataňdžali byl samotným tvůrcem jógy, ale je považován za jejího vydavatele a upravovatele. Jógové učení bylo tehdy již dávno známé a živé.

8 stupňů jógy
dle Pataňdžaliho

Mgr. Andrea Smékalová

www.andreajoga.cz

Jóga je klasická indická věda o zkoumání duše. Slovem
jóga se označuje cesta k objevení duše, ale i splynutí s ní, či
samotného vysvobození uskutečňovaného pomocí systematického cvičení těla a mysli na cestě vnitřní přeměny.
Každý stupeň na cestě jógy tvoří část celku a podle
tradice jógy bychom měli pokračovat ve cvičení ásan
a pranajámy i po dosažení vyšších stupňů, abychom si
zachovali zdravé tělo.
Jóga je založena na principech etiky (jama) a osobní
disciplíny (nijama). To jsou universální principy, s nimiž
se setkáváme ve všech kulturách. Proto z praktického
hlediska můžeme za začátek jógového systému považovat
tělesné polohy (ásany). Přibližme si nyní systematicky
těchto osm stupňů jógy pro její lepší pochopení.

1. stupeň: Jama – Zdrženlivost

Tento první stupeň rozděluje Pataňdžali na pět
zdrženlivostí – zákazů:
1. Ahinsa – neubližování, nenásilí
2. Satja – pravdivost, pravdomluvnost
3. Astéja – doslova nekradení, nezcizení
4. Brahmačarja – pohlavní zdrženlivost
5. Aparigraha – neshromažďování
Tyto principy jsou universální a tvoří základ jógy.
Při dosahování stavu harmonie sehrávají roli všechny
stupně jógy a jama tvoří základ morálního chování
adepta jógy. Rozvíjí sebe, disciplínu a klidnou mysl.
Ahinsa - Podstatou je neubližování žádné živé
bytosti myšlenkou, slovem nebo činem. Velkým
propagátorem ahinsy byl Gándí, jehož ﬁlosoﬁe byla

na tomto principu založena. Ahinsa neznamená pouze
neubližovat, ale i vzdát se nenávisti. Vyžaduje soucit a
přátelství, šíření tohoto principu ve svém praktickém
konání. Pataňdžali: „Je-li neubližování plně vyvinuto,
pak v přítomnosti člověka mizí z jeho okolí všechno
nepřátelství. Být dobrým je již samo o sobě velkým
skutkem.“
Satja - Vyjadřuje pravdivost v myšlenkách, slovu
i činech. Vše se musí shodovat s tím, co člověk činí.
Jedinec, který je čestný k sobě i k ostatním, shledává
život jednoduchým a je schopen udržet si své myšlenky
na vysoké duchovní úrovni.
Astéja - Nejedná se pouze o krádež, ale i o zničení
touhy, což je vykořenění závisti a žádostivosti.
Brahmačarja - Zadržování plodivé síly. Účelem
je uchování energie, kterou je možné sublimovat na
vyšší úroveň. Je-li plodivá síla zvládnuta, je schopnost
soustředění vyšší a jogín obdrží vyšší sílu.
Aparigraha - Nepřivlastňování a neuchopování cizích
věcí, a to i v duchovním rozměru. Není důležité kolik
máme, ale jakým způsobem toho v životě užíváme.
Zmíněné systémy může realizovat každý adept jógy,
stejně tak jako každý čestný člověk. Cvičení neústí
v nějaký speciální jógový stav, ale vytváří očištěný stav
lidský, vyšší než je běžná úroveň. Tato čistota je nezbytná
pro další stupně jógy. Skrze čistotu kontroluje žák vlastní
egocentrické tendence a prožívá nové zkušenosti.
Příště: II. stupeň NIJAMA - osobní disciplína

inzerce

Oáza v samém centru Prahy
čajovna a knihkupectví U Džoudyho
Přímo na I. P. Pavlova v Praze bylo otevřeno knihkupectví
s příjemnou čajovnou U Džoudyho.
Najdete zde kromě zmíněného klidu množství knížek s alternativní tematikou, jógou, feng shuej,
psychologií, CD, DVD např. s indickou, tibetskou a relaxační hudbou, příjemné posezení u čaje,
při kterém se můžete kochat vystavovanými obrazy různých umělců. Každý měsíc jsou zde pro
vás organizovány nejrůznější přednášky, setkání s autory knih atd. Přijďte si odpočinout a
načerpat energii.

Více na www.udzoudyho.cz

9

FENG-SHUI - SERIÁL

Jsou místa a místnosti, kde je nám dobře a jinde tomu zas tak
úplně není. Někdy víme proč a jindy je to „prostě tak“. V lese, na
horách, u moře… nám většinou dobře bývá, pakliže si přinášíme
ve svém vnitřním prostoru nějaké brzdící těžkosti, často se jich
právě v přírodě zbavujeme - „čistíme si hlavu“. Pohled na rozkvétající stromy, daleký horizont kopců, vlnící se vodní hladinu nás
inspiruje, „nabíjí nám baterky“.

Seriál o feng-shui

Prostor v nás
a okolo nás
I. díl

U prostorů, které vytváří a
přetváří člověk, se nám to už
stává méně. A pak jedeme
na víkend do krkonošské
roubenky nalepené do svahu
pod stromem. A je nám dobře…
většinou. Čím to je, přemýšlíme… Jak to, že se nám lépe
pracuje na zemi pod rozkvetlou
třešní, když zrovna neprší a
nefouká, než v dokonalé židli
v klimatizované kanceláři?
„Správně vidíme srdcem…“
Možná je to tím, že náš svět je
natolik složitý, že racionální
cesty mozku na něj nestačí?
Spojení mezi prostředím,
ve kterém žijeme - bydlíme,
pracujeme, spíme, obchodujeme, milujeme se… - a stavem
našeho těla i duše je zřejmé.
Stavba zajišťuje elementárně
to, že na nás neprší, v zimě
nám není zima, v létě není
příliš horko… Ale vnitřní a

Jaké funkce od stavby potřebujeme, chceme a očekáváme?
Bude nás chránit před deštěm,
větrem, zimou, teplem, zvířaty,
rostlinami, lidmi… Bude nás
blažit svou estetikou. Bude
úsporně využívat energií, za
které platíme penězi. Bude ohleduplná i ke zdrojům, za které
zatím neplatíme. Dokonce se
sám uměle člověkem vytvořený
prostor stane zdrojem energie,
inspirace. Bude podporovat
naše zdraví a jasnost myšlení.
Možná se dnes masová stavební
produkce řítí poněkud nepromyšleně směrem k „nemocím
způsobeným budovami“, ke zbytečnému plýtvání zdroji přírodními i lidskými. A přesto jsou
dávno známé teorie, které nás
učí, jak k prostoru a stavbám
přistupovat, jak jim rozumět
a budovat je, aby plnily svou
úlohu k naší prosperitě. Tedy
aby nás například nabíjely optimismem, pohodou a klidem.
Třeba feng-shui – starobylé
učení patřící do rodiny taoistických nauk. Jeden z osmi pilířů
Tao - moudrého pěstování
života. Feng-shui se zabývá
vazbami a vztahy mezi člověkem
- konkrétním jedincem a prostorem - pracovním stolem,
pokojem, domem, městem, krajinou… a časem.
Japonská vila Katsura

Základní metody Kompasu:
Bagua
metoda osmi projevů životní energie a jejich určení v prostoru.
Ming Kua
je základem určení jedince z hlediska feng-shui v prostoru – udává příznivé
a nepříznivé směry a sektory z hlediska energetické konstituce jedince.
Bazhai
metoda určující příznivé a nepříznivé energie prostoru na základě hlavní dotace Chi.
Letící hvězda
metoda proměn energií prostoru v čase, nejjemnější metoda, která je vlastně horoskopem prostoru.
Pro dokonalé a přesné vyvážení energií je nutným vstupem i další z osmi nauk Tao - moudrého pěstování života - a tou je astrologie. V taoistické tradici jde o horoskop Čtyř pilířů, kde jsou jednotlivé
charakteristiky zrození převedeny do řeči jinu a jangu a pěti elementů, takže se dají přímo aplikovat
pro potřeby feng-shui. Takto je možné prostor upravit naprosto na míru potřebám jednotlivce. Metody
feng-shui bez konkrétního vstupu o jednotlivci v podobě horoskopu Čtyř pilířů jsou funkční na obecně
lidské úrovni, maximálně s přesností na osm, nebo devět (metoda devítihvězdné Ki) životních skupin.
Život však naštěstí nabízí variant mnohem víc. Co se týká metod Kompasu v prostoru, tak nejjemnější
jsou různé metody Letících hvězd, ty umí postihnout charakter prostoru v jemných změnách a nuancích. Čistě matematicky může jít o 3 na 9vátou kombinací v jedné metodě, a ta se kombinuje s dalšími.

Feng-shui - vítr a voda…
voda jako životní esence a vítr,
který ji uvádí do pohybu…
„Čínské feng-shui nám dnes
pomáhá obnovit starou evropskou schopnost vybrat si
správné místo a být v něm
spokojený.“ (Václav Cílek: Krajiny vnější a vnitřní)
Základem taoismu je učení
o Tao - nevydělené všeobjímající
prázdnotě, o životodárné energii
Chi, která tvoří vše a sama obsahuje dvě pólové složky jin a jang.
Dále je to učení o pateré podobě
Chi – wu-sing. Díky mistrné
abstrakci a zároveň vědomí,
že vše souvisí se vším, se mezi
sebou shodnou řečí domluví
taoistický lékař těla i prostoru.
Chi je životodárná substance,
která tvoří a prostupuje vše
projevené, stvořené. Nabývá různých kvalit a právě její určení
a ovlivnění je základem léčení
těla i tvorby/léčby prostoru.

Učení má dvě hlavní
školy:

foto: archiv autorky

Ing. Arch. Tereza Kostková
www.slunko.cz

vnější prostředí, které stavbou
vzniká, má mnohem víc vlastností a zdaleka se nejedná jen
o „estetiku“, se kterou si lidé
někdy pletou výraz architektura. Z hodnot měřitelných
přístroji jde například o vlhkost
vzduchu, přítomnost záporných iontů, elektromagnetické
záření, radioaktivitu použitých
materiálů, vliv podloží. Nálada,
pocit příjemna, dobrá orientace
v prostoru nebo naopak vnitřní
neklid se měří hůř, ale i zde existují metody, a také schopnosti
jedince, které se nazývají citlivost, intuice, schopnost vhledu,
schopnost senzibility. Prostředí,
ve kterém žijeme, má vliv na
náš dobrý pocit, na naši výkonnost, zdraví, vztahy s druhými i
se světem. Skrze naše pocity a
emoce, ale hlavně podprahové
vjemy, může prostředí zpětně
ovlivňovat i situace, ve kterých
se v životě ocitáme. Mechanismus je jednoduchý: odpočinutý, zdravý, pozitivně naladěný člověk má určitě výhodu
- svou energii může svobodně
použít pro realizaci svých cílů
a existují i jiné, skrytější vazby.
Tato stručně nastíněná hlediska
je dobré vnímat nejen ve vztahu
k místnostem, ale je dobré
uvědomit si podobné vazby i
ve větších celcích - dům, ulice,
město, krajina.

Škola Formy
se zabývá tím, co je projevené, co
je zřejmé našim pěti smyslům.
Jde o základní práci s prostorem,
o měřítko, proporce, tvary,
harmonii 5 prvků v barvách,
tvarech, materiálech, vůních,
zvuku… Není-li v pořádku Forma, jemné metody Kompasu
příliš nepomohou.
Škola Kompasu
pracuje s metodami, které
určují jemněji kvalitu Chi

v různých prostorech a v
různém čase. Jejich základem
je kvalita největšího vstupu
Chi do prostoru. K určení vlivů
a charakteru Chi se používá
kompas s informacemi na
soustředných otočných kruzích
– Lopan. Je mnoho metod
Kompasu, je mnoho typů Lopanů, já používám převedený
do angličtiny. (viz obr.)
Otevřít oči a uvidět
Abstrakce světa na nekonečné
proměny energie je stejná pro
západní i východní pojetí. Snad
jen se navenek zdá, že západní
fyzika zachází s energií jaksi
„silnější a viditelnější“, zatímco
Chi taoisty je pro normálního „Severozápaďana“ nějak
neuchopitelná, čili těžko uvěřitelná.
Například ve vile Katsura,
skvostném díle tradiční japonské architektury, vytvořené
díky ideám prince Tošihita.
Každý detail je zde zevrubně
promyšlen, vše má účel a
důvod. Např. výška terasy nad
vodní hladinou se řídí úhlem
odrazu svitu vycházejícího
měsíce od hladiny. Aby měl
pozorovatel nesilnější dojem
a přijal co nejvíce energie,
inspirace. Myslím, že podobné
příklady
určitě
najdeme
i v našem kulturním okruhu.
Jen pro zajímavost, místní tam
vědí (věděli?), že nejkrásnější
v roce je východ úplňku před
podzimní rovnodenností. A
nemyslím si, že by japonský

císař prostě jen neměl co na
práci, a tak se mohl zabývat
takovými jemnostmi. Mám
spíš pocit, že si vážil sebe a
své energie, a tak si vytvářel
podmínky pro její čerpání.
Velice promyšleně, utilitárně,
rozumně. Tak jako my zateplujeme dům, abychom ušetřili za
teplo. Jen jakoby tady kolem
nás měsíc už hezkých pár let
nevycházel. Na okraj si dovolím
poznámku: Tradiční japonský
dům má stěny ponejvíc z
hlínou omazaných dřevěných
tyčí, rýžového papíru a prken.
I když je v Japonsku zima
mírnější, je v takovém domě v
zimním období o hodně méně,
než našich normovaných 20O
Celsia. Třeba se Japonci lépe
oblékli, nebo chlad přijali a
nevadil jim? Nemyslím si, že by
to neuměli jinak. Prostě to jinak
nechtěli. Přišlo jim rozumnější
přizpůsobit se rytmům přírody.
I to je možný přístup. I tak je
možné žít.
Jsme přes všechny snahy
příroda a přírodní je jistotou,
když váháme. Běžte se podívat
do lesa a na kvetoucí jaro okolo
pro inspiraci. Křivky našim
unaveným očím, vůně a barvy
a proměny, tak jak je dává
(svobodná) příroda.
Příště: Základní zákonitosti proudění životní
energie Chi a vytváření
prostoru, který nás živí
a inspiruje.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JE VŮNĚ RŮŽÍ, KTERÉ KVETOU VE VAŠICH SRDCÍCH

JÓGA PŘED A PO PORODU
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inzerce

Rádce
pro
těhotné

Maminka Josífka (8 měsíců) a Alberta (8 let), známá tvář z České televize, jedna z nejvyhledávanějších instruktorek aerobiku v Česku, absolventka Právnické fakulty UK a do nedávna koordinátorka největších fitness center v Praze. To je jen krátká charakteristika Jany Havrdové.

Muži, co mě
dostávají na lopatky
Václav Krejčík

Lucie Marková

Speciální DVD SET
Cena

699 Kč

původní ce

na 798 Kč

Objednávejte na www.bmsa.cz v obchodě,
nebo na tel. čísle: +420 739 452 986

Speciální DVD SET
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foto: Pavel Vítek

soukromá porodní asistentka

Jano, v čem tkví zdroj Tvé energie?
Jak zvládáš práci se dvěma dětmi a
manželem? Není toho na jednu osobu
mnoho?
Zastávám názor, že každý je svého štěstí
strůjcem. Snažím se mít přesně tolik zábavy
a povinností, kolik zvládám. To je také
důvod, proč jsem se rozhodla po čtyřech
letech výrazně zredukovat spolupráci se
sítí pražských ﬁtness center. Jednoho dne,
pár týdnů po porodu, jsem si v půl sedmé
večer uvědomila, že jsem strávila den s
rukama na klávesnici notebooku a s uchem
na telefonu. O děti jsem se starala jen tak,
jak to bylo nutné. Udělalo se mi mdlo a
řekla jsem si, že tohle není způsob, kterým
je chci vychovávat. Přehodnotila jsem aktivity mimo rodinu a zůstalo jen to, co mne
opravdu baví a nabíjí energií - moderování pořadu Sama doma a týdně pár lekcí
aerobiku pro veřejnost. Po letech najednou
opět poznávám, co je to volný čas. Období,
kdy jsou děti malé, uteče jako voda a já o
ty chvilky, kdy jsou ještě kluci se mnou rádi
a každý z nich je svým způsobem úžasný
a roztomilý, nechci přijít. Jinak asi mám
opravdu více energie než ostatní, ale to
je náš „rodinný defekt“. Rádi pracujeme,
staráme se o zahradu, vaříme, pečeme a
podnikáme nejrůznější akce. Jsme zkrátka
rádi spolu.
Jak se lišilo Tvé první a druhé těhotenství? Cítila jsi nějaký posun v tom,
co můžeš a co ne?

Z pohledu lékaře jsem měla obě těhotenství prakticky bezproblémová. Ale
když jsem byla těhotná v pětadvaceti, tak
jsem kromě sebe neměla nic jiného na
práci. O osm let později už k rostoucímu
bříšku neodmyslitelně patřil i školák
Bertík se spoustou aktivit, péče o dům
a domácnost a pravidelně i o další dvě
děti z manželova prvního manželství. A
k tomu práce na víc než plný pracovní
úvazek. Takže jsem se cítila mnohem
více unavená. Ale člověk se stále vyvíjí.
Hodně mi pomohla powerjóga, gravid
jóga a stále se prohlubující „koketování“
s jógou ve formě čtení knížek a cvičení.
Správná cesta se mi přirozeně ukázala,
pracovní aktivity jsem trochu utlumila
a nyní jsem opravdu v klidu a v pohodě.
Ale všechno chce svůj čas i já jsem do
tohoto rozhodnutí musela dozrát.
Z jakého důvodu jsi během těhotenství moc necvičila?
Lekce jsem v těhotenství omezila
právě kvůli velkému množství jiné práce
a aktivit. Po osmnácti letech předcvičování jsem cítila potřebu trochu si odpočinout, a třeba si jít zacvičit na gravid
jógu nebo jen na procházku do lesa.
Paradoxně jsem ve druhém těhotenství
přibrala o 4 kg méně než v prvním. Tělo
si řeklo samo.
Jak často cvičíš teď? Postavu by ti
mohla závidět mnohá žena, máš
nějaký návod, jak si ji udržet?
Mám to štěstí, že jsem se prakticky
hned v šestinedělí vrátila na svou původní
váhu. Je to určitě důsledek kombinace
pravidelného pohybu a rozumného stravování. Rozhodně nejsem vyznavačem
přísných diet, ale jídelníček naší rodiny
obsahuje hodně zeleniny a ovoce, a dá se
říci, že v hlavních rysech určitě odpovídá
racionální stravě. Jen nyní, když už půl
roku kojím, se přiznávám k nadměrné
konzumaci hořké čokolády. Jinak bydlíme v řadovém domě, takže stále
běhám po schodech, denně se snažím
jít s kočárkem na procházku do lesa,
dvakrát týdně předcvičuji, s Josífkem
chodíme plavat a pokud mi to vyjde, tak
si nenechám ujít jógu po porodu.

Co bys doporučila těhotným ženám,
aby se po fyzické stránce cítily
dobře?
Prvním a základním pravidlem je
poslouchat své tělo a dělat jen to, co je
budoucím maminkám příjemné. Skvělé
jsou pravidelné procházky na čerstvém vzduchu, plavání (samozřejmě
ve vhodném čistém prostředí) a různé
formy cvičení. Zda si maminka zajde na
aerobik bez výskoků nebo gravid jógu,
záleží hlavně na jejích zkušenostech a
kondici. Pokud před otěhotněním cvičila
pravidelně, není důvod při bezproblémovém průběhu těhotenství tyto aktivity
omezovat. Pravidla cvičení v těhotenství
jsem s kolegy z pořadu Buď ﬁt s ČT také
shrnula ve druhém díle knížky Buď ﬁt s ČT
– domácí posilovna.
Co psychika během těhotenství a po
porodu?. Máš nějaké tipy, jak „se“
zvládnout?
Opět hlavně poslouchat sebe sama.
V každém případě by si nastávající
maminka měla udělat čas jen pro sebe.
Je to totiž na dlouho poslední příležitost,
dělat jen to, co sama chce. S narozením
miminka se vše mění o sto osmdesát
stupňů a na odpočinek opravdu není čas.
Také se mi vyplatilo nechtít nic uspěchat.
Hned po porodu jsem obě své děti samozřejmě milovala a nikomu bych je nedala
za nic na světě. Ale ta pravá láska, kdy mi
vůbec nevadí za noc čtyřikrát vstát, a děti
bych láskou snědla, ta přišla až s prvními
úsměvy. Nyní už jsem zase tím mým
malým mužským úplně paralyzovaná. Je
to další chlap, co mne za pár týdnů dostal
úplně na lopatky…
Jaká je tvá představa léta, jak má
být?
Letos v létě bych chtěla co nejméně
pracovat a hlavně si užít kluky a sluníčko.
Určitě pojedeme cvičit do chorvatského
letoviska Laterna. Moře mám moc ráda a
nabíjí mne pozitivní energií, tak se pokusím
být u něj s dětmi, co nejvíce to půjde. Jinak
pár týdnů strávíme i u babiček v jižních a
západních Čechách. Moc se těšíme!
Přejeme krásné léto a děkujeme za
povídání!

Jóga pro těhotné

Návod, jak v období těhotenství odstranit některé zdravotní potíže pomocí jógy - 1. díl
www.andreajoga.cz Kožní problémy v průběhu

Mgr. Andrea Smékalová

Cvičení v průběhu těhotenství a po porodu má tyto cíle:



Připravit ženu k zvládnutí porodu
Naučit správnou techniku dýchání
pro pozdní těhotenství i probíhající porod

K dosáhnutí těchto cílů lze použít přizpůsobené jógové techniky. Pokud žena
cvičila před těhotenstvím, může i v prvním
trimestru v mírné formě a bez delších
výdrží ve cvičení pokračovat a vynechat
pouze ty polohy a cviky, které působí velký
tlak na oblasti břicha (např. luk, kobra).
Základ jógy pro těhotné tvoří přípravné
cviky. Z uvolňovacích cvičení je důležité
uvolnění šíje, ramenou i jednotlivých
končetinových kloubů. Dále cvičíme kočku
i modiﬁkovaně pozdrav slunci. Z ásan jsou
důležité pozice na uvolnění oblasti pánve
a současně umožňující i dechové a koncentrační techniky. Z dechových technik je to
plný jógový dech. Zpívat se může i mantra
ÓM.





Zmenšit ztráty výkonnosti i změny
vzhledu a urychlit úpravy po
porodu
Zvládnout psychické reakce

Zpívání ÓM hlubokým tónem rozechvěje oblast břicha. Vibrace se plodovou
vodou nepochybně přenášejí i na plod,
kde působí jako příjemné dráždění. Tato
mantra je mocná!
Vhodné je i koncentrační cvičení na
oblast bříška s představou dítěte. Právě tak,
jako se při jógových cvičeních všeobecně
rozvíjí vnímání vnitřních orgánů, umožňuje
relaxačně koncentrační cvičení během těhotenství důkladněji vnímat pocity z dělohy a
okolních orgánů. To přispívá k příjemnému
prožívání průběhu těhotenství. Hluboká
relaxace má pravidelně doplňovat cvičební
sestavu – jóganidrá. Pokud žena nevydrží
ležet na zádech, modiﬁkujeme relaxaci v
tzv. tygří - v lehu na levém boku.

DEJ KAŽDÉMU DNI PŘÍLEŽITOST, ABY SE MOHL STÁT TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM V TVÉM ŽIVOTĚ

těhotenství
Jóga obecně podporuje správnou
funkci kůže, s čímž souvisí nutnost
správného trávení a vyprazdňování
střev. Právě velmi častá těhotenská zácpa
má vliv na kožní výsevy a vyrážku.
Upravujeme poruchy metabolismu,
jejichž důsledkem je např. – těhotenská
cukrovka (viz. příští díl). K tomu přispívá
pranájama a dále i těhotenská bhástrika,
pozdrav slunci a další ásany zaměřené na
emoční vyrovnání.
I úpravy spánku, který je tak důležitý
pro kvalitní pleť, docilujeme jógou. Zrušíme psychickou tenzi jemnými tlumivými
ásanami, při nichž jemně prodlužujeme
výdech. Před spaním si navodíme klid
pohledem na pěkný obraz, květinu, poslechem dobré a uklidňující hudby. Pak se
snažíme na nic nemyslet a při zavřených
očích si necháme promítat myšlenky jako
na projekční plátno. Díváme se na ně
jako nezaujatý divák, až se chod zpomalí
a projekční plátno zůstává čisté. Pak ulehneme a v relaxaci usínáme.
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Cviky pro kyčelní kloub

Znáte rčení: Kdo s čím zachází, tím také schází? Podivný začátek článku
o kyčelním kloubu? Pokud zmíněné přísloví aplikujeme na tělo, dá se vyložit
ve smyslu: Jak se o své tělo starám, tak mi bude fungovat. Do tělesného
schématu se promítají samozřejmě i duševní pochody, ale ty nechme pro
tuto chvíli stranou.

S výdechem zatlačte chodidlo proti
dolní končetinu po zemi do dálky do pocitu
pánev, bedra udržte u podložky.

2

vydržte
alespoň 20
vteřin. Nezvedejte ramena,
nezaklánějte
hlavu.

do dlaní, sedíte správně - se vzpřímenou
pánví. Židli mějte tak vysokou, aby
kolena nebyla výš jak kyčle. Ve stoji si
uvědomte, že váha těla není zavěšená
do kyčlí. Naopak, vytahujte se z kyčlí
vzhůru ke stropu. Vyzkoušejte stoj na
jedné noze. Při správném provedení vám
nepoklesne pánev na straně pokrčené
nohy. Také měňte během dne pracovní
polohy a postavení nohou. Jednou si
je dejte na stoličku, pak si je natáhněte
apod. Vhodná jsou pomalá a protahovací
cvičení na uvolnění přední strany kyčlí
a třísel, zadní a vnitřní strany stehen.
Naopak aktivizujte cvičením svaly na
zevní a zadní straně kloubu (hýždě).
Velmi výhodné pro uvolnění kloubu jsou
trakce, oddalování hlavice od jamky.
Pomoci vám může druhá osoba, ale i vy
sami. V lehu na zádech vysunováním
nohy za patou do dálky. Příjemně vás
uvolní i kroužení v kyčelním kloubu
v jakékoliv poloze (nejlehčí na provedení je leh, nejtěžší stoj), a to i v teplém
bazénu, kde kladně působí i fyzikální
vlastnosti vody. Pokud vás již klouby
bolí nebo máte nadváhu, neběhejte,
neskákejte, raději si zajděte na rotoped
či běhátko. Při dlouhotrvajících obtížích
či problémech neváhejte kontaktovat
svého fyzioterapeuta. Příklady cvičení
najdete také v tomto čísle.

3
V základní poloze se
nadechněte.

S výdechem
přetáčejte kolena
a hlavu na opačnou
stranu do pocitu
tahu v oblasti
kyčlí
a stehen.
Ramena a lopatky udržte na podložce.
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Přeji Vám při pravidelném cvičení
hodně příjemných pocitů!

Mírně zatlačte kolenem pokrčené nohy do podložky a napětí držte 15 vteřin.
Pak s výdechem napětí uvolněte, koleno vysuňte po podložce ještě více do
strany a přibližte třísla k podložce. Vydržte opět 15 vteřin. Opakujte 3 krát.

Ihned po koupeli ošetřujeme tělo a postižená
místa kvalitními přírodními esenciálními oleji
– vhodnou kosmetikou jsou např. výrobky ﬁrem
Just, Weleda a dalších. K oplachování obličeje
můžeme někdy používat i kvalitní minerálku
místo vody. Při dobré psychické pohodě by měla
z obličeje vyzařovat spokojenost. Dodržujme
základní pravidla jogína – jama a nijama (viz.
Pataňdžali, str. 8).
Vždy, jakmile zjistíme výskyt dermatitidy
(a nejen tehdy), zamyslíme se nad skladbou naší
stravy. Často je překyselenost krve – nevyvážené
PH - viníkem kožních onemocnění. Strava musí
být pestrá, měla by obsahovat minerály, vitamíny.
Pro zamezení výskytu vyrážek zkusíme nejdříve
stravu z plnohodnotných obilovin – jemné ovesné
vločky, pšenici, rýži natural a basmatí, které vaříme
jen ve vodě bez soli. Pšenice a rýže musí být měkká
a nerozvařená. K tomu se podává na vyvážení PH
nearomatické ovoce lokálního původu, v zimně i v
podobě kompotů, jen pozor na cukry! Tato strava
se konzumuje dle potřeby a snášenlivosti i několik
dní, aby se opět vytvořila rovnováha krevní zásaditosti. Tuto kúru je možné opakovat v průběhu
těhotenství několikrát, vždy na krátkou dobu. Dá
se použít i při špatně se hojících ekzémech a jiných
kožních problémech, zvláště pak alergického
původu.
Maminky, pěstujte si vnitřní klid a pohodu,
nepřetěžujte se a vyhýbejte se znečištěnému
prostředí. Těhotenství je krátké období, kdy jsme
zodpovědné za děťátko, které nám naše chování
bude připomínat celý život!
ÓM ŠANTÍ, ŠÁNTÍ, ŠÁNTÍ

S každým výdechem kolena o kousek víc
přitahujte směrem k ramenům. V poloze

5
Je charakterizována ztrátou kostních minerálů. Řídnutí kostí je progresivní stav, při němž
se zmenšuje hustota kostní hmoty, zeslabuje
se struktura a kosti se snadno lámou.

Kolenem opisujte kruhy v prostoru v co
největším možném rozsahu pohybu.
Pánev nepřeklápějte, udržte ji na
podložce,
neprohýbejte
se v bedrech.

foto: Miroslav Šneberger

Zaměřme se na kyčelní kloub - proč je
pro nás důležitý? Kyčelní kloub a tkáně
kolem něj (svaly, vazy atd.) nám umožňují lokomoci - chůzi. Chůze po dvou
končetinách je jedinečným projevem
lidského života. Bolestivé stavy v oblasti
kyčelního kloubu a pánve, poruchy
chůze či omezený rozsah pohybu v kyčlích jsou pro člověka jistým handicapem. Příčin poruch kyčelního kloubu
může být mnoho, od vrozených vad přes
úrazy až k degenerativním změnám
vlivem stárnutí, ale i životního stylu.
Kyčelní kloub je kulovitý. Jeho
hlavici tvoří stehenní kost a jamku kost
pánevní. Kloubní plochy jsou kryty
chrupavkou, pouzdro je pevné a zesílené
mohutnými vazy. V okolí kloubu jsou
svaly, které by v optimálním případě
měly být v rovnováze. Na přední straně
jsou svaly, které provádějí ohnutí.
Zapojují se při chůzi, ale i v sedu.
Mají tendenci ke zvýšenému napětí
a ke zkracování se. Svaly hýžďové na
zadní straně provádějí natažení. Mají
sklon k ochabování často umocněný
vlivem sedavého způsobu života. Svaly
na zevní straně provádějí unožení a
také často ochabují. Naproti nim
svaly na vnitřní straně kloubu provádí
přitažení a ty naopak bývají přetížené
a ve zvýšeném napětí. Anatomický tvar
kloubu a uspořádání svalů kolem něj
nám umožňují pohyby do přednožení,
zanožení, unožení a přinožení, ale i
vytočení stehna a dolní končetiny zevně
i dovnitř. Při spojení těchto pohybů
lže v kyčelním kloubu kroužit. Během
dne bychom měli opakovaně provádět
všechny tyto pohyby. Pokud se budete
chvíli pozorovat a nejste zrovna příznivcem jógového stylu cvičení, zjistíte,
že nohu více méně jen ohýbáte a často
ji ani nezanožíte. A co nějaký úkrok,
podřep, výpon či taneček? Všestranný
pohyb se vytratil z našeho života.

Pohyb se tak stává lékem na mnoho
potíží v oblasti kyčlí a pánve.
Ale nejen pohyb i váha těla má vliv na
kyčelní klouby. Hmotnost trupu se přes
pánev rozkládá na oba kyčelní klouby a
dolní končetiny. Proto kyčlím říkáme
klouby nosné. Jak moc je zatěžujeme,
záleží i na celkové váze těla. Člověk s nadváhou či obezitou, který má minimum
aktivních svalů v okolí kyčlí, jim rozhodně
prospěch nepřinese.
Při zatížení by měl být kloub v tzv.
centrovaném postavení. To znamená,
že výsledná vnitřní síla, která působí na
kyčelní kloub, je rovnoměrně rozložená
po celé jeho jamce. Vrozené dispozice,
pracovní prostředí a způsob života však
často působí na kloub jednostranně,
tzn., že výsledná vnitřní síla se nerozloží
po celém obvodu kloubu a přetěžuje jej
v určitém místě. Tento stav může vést
k ztenčení chrupavky, ubývání výstelky
uvnitř kloubu, k artróze a mohou se
dostavit bolesti. Dění uvnitř kloubu
odpovídá i napětí ve svalech v jeho okolí.
Bolesti ve svalech a úponech mohou
předcházet nálezu na rentgenu.
Trochu jsem vás vylekala? Ještě si
nechcete pořizovat nový (umělý) kyčelní
kloub? Pak tedy hurá na věc. Začněte
tím, že si uvědomíte, jak sedíte a stojíte.
Seďte tak, aby se hrboly kosti sedací
pánve dotýkaly sedáku židle. Jako kontrola vám poslouží dlaně vložené pod
pánev. Pokud cítíte, že vás tlačí přímo

therabandu a vysuňte celou
tahu v kyčli. Nepřeklápějte

1

Nepřetěžujme svůj
kyčelní kloub!
Mgr. Eliška Novotná

P R OT I B O L E S T E M K YČ L Í

V základní poloze
se nadechněte,...

...s výdechem nadzvedněte a vytočte koleno ke stropu
– otvíráte kyčel, pánev nepřeklápějte vzad. S nádechem
vraťte koleno zpět.

Osteoporóza
Příčiny:
 Pokles estrogenu v období menopauzy. (Estrogen pomáhá
tělu vstřebávat vápník.)
 Rizikovým faktorem i je nevhodný životní styl – nevyvážená
strava s nedostatkem minerálů
(především vápníku) a málo pohybu.
 Obezita a genetická zátěž zvyšují
riziko vzniku osteoporózy.
 I dlouhodobé užívání kortikoidů se může podílet na jejím
vzniku
Příznaky:
 Silné bolesti zad
 Zlomeniny – nejčastěji zápěstí,
krčku stehenní kosti nebo páteře
 Postupná ztráta tělesné výšky

Rentgenové vyšetření zubů odkryje řídnutí dolní čelisti jako časné
stadium osteoporózy!
Pokud žádné příznaky nemáte,
ale jste v ohrožené skupině, můžete
požádat svého lékaře o změření hustoty kostí.
Důležité minerály, které se
starají o kvalitu vašich kostí: vápník, hořčík, bor, mangan, měď,
zinek, fosfor, ale i vitamín D.
Prevence:
 Dostatek pohybu - především zátěžové cviky
 Vyvážená strava bohatá především na vápník
 V období přechodu můžete využít
hormonální substituční terapii
 Přestaňte kouřit a omezte alkohol
-ja-
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V základní poloze
se nadechněte,..

...s výdechem vysuňte nohu
vzad, vytáhněte ji za patou
do dálky. Nepřeklápějte
pánev do strany,

neprohýbejte se
v bedrech, udržte
rovná záda a hlavu
v prodloužení
páteře.

V MLÁDÍ NAPŘIMUJ MYŠLENKY - VE STÁŘÍ CVIKY NA POSILOVÁNÍ ZAD
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JÓGA VE SVĚTĚ

Výuka jógy
v indickém Mysore

Ladislav Pokorný

Na začátku února jsme s manželkou vyrazili
do daleké Austrálie. Vedla nás k tomu velká
příležitost, jelikož část rodiny mé ženy tam již
skoro dva roky žije a tudíž nám odpadla řada
starostí s ubytováním a dalšími věcmi. Cílem
naší cesty bylo Sydney, lépe řečeno jeho
okrajová a velmi pohodová část Manly, kde
rodina žije. Nebudu zde zmiňovat odložený
let z Prahy a jiné počáteční nepříjemnosti a
rovnou začnu příletem do Sydney.
Uvítalo nás zataženo s deštěm, což nás po
nekonečném letu moc nepotěšilo. Po vystoupení z letadla jsme však museli konstatovat,
že teplota je mnohem příjemnější než u nás
v Praze. Bylo okolo osmé ráno místního
času, což znamenalo zapřít desetihodinový
časový posun a dělat, že jsme vlastně svěží a
normálně vydržet až do večera, abychom se
s tím co nejrychleji srovnali. Musím přiznat,
že já jsem vydržel pouze do páté hodiny
odpolední a to ještě s velkým sebezapřením.
Manly je velmi malebná část, kde je spousta
zeleně, žádné výškové budovy a hlavně pláže
a pohoda. Všude je blízko. Do obchodů,
restaurací, klubů, prostě všude. Jelikož
cvičím jógu, zajímalo mě, zda v Manly mají
nějaké studio, kam bychom si se ženou mohli
jít zacvičit. Snad hned při první procházce po
městečku jsme zahlédli dvě jógová centra.
Zajímalo nás, jaká jóga se tam praktikuje
a jakou má úroveň. Pro začátek jsme si u
vchodu vzali informační letáčky a rozvrhy. Po
jejich bližším prostudování jsem s potěšením
zjistil, že se v obou centrech praktikuje moje
oblíbená ashtanga jóga.
Po několika dnech aklimatizace jsme
se ženou konečně vyrazili na cvičení. Přišli

Dalibor Štědronský

Jakub Šamberger

Když jsem poprvé přijel lyžovat
do horského střediska Vail v Coloradu, nikdy by mě nenapadlo, že
tam na dva roky zapustím kořeny
a už vůbec ne, že se tam setkám
s jógou. Z mého dnešního pohledu
to bylo absurdní. A přitom je Colorado dnes domovem nejčtenějšího
jógového časopisu Yoga Journal a

jsme do skromného, ale útulného studia,
kde nás přivítala milá recepční. Zaplatili jsme si lekci a šli počkat před sál, než
skončí právě probíhající lekce. Při čekání
mě překvapila jedna věc. Ačkoli nás tam
mohlo čekat kolem patnácti, všichni byli
potichu a jen mlčky čekali na svou lekci.
Věc u nás naprosto nevídaná. Hned jsem si
vzpomněl na to, jak u nás lidé před hodinou
dosti nahlas klábosí, smějí se a vůbec nerespektují to, že ruší skupinu, která právě
dokončuje lekci.
Konečně jsme vstoupili do nevelkého sálu, rozložili podložky a čekali na
instrukce sympatického asi padesátiletého
lektora. Celá lekce byla dynamická a pěkně
koncipována. Sam, jak se lektor jmenoval,
často chodil mezi cvičící, aby opravil chyby
v ásanách. Pro mě bylo velmi příjemné být
opravován a poznat tak někdy úplně nový
pocit v pozicích. Při první lekci jsme vypotili litry potu, ale po jejím skončení jsme
se cítili fantasticky. Byli jsme nadšeni. Na
Samovy lekce jsme začali chodit pravidelněji. Lidé nás tam vždycky příjemně
překvapili. Byli milí, uvolnění, odhodlaní
a hlavně disciplinovaní. Ani jednou nikdo
nepřišel byť o minutu později a nikdy
nikdo neodešel dřív. Byla tam taková
zvláštní úcta jednoho k druhému, k józe,
k lektorovi. Přirozená a nenucená. Nic

dogmatického. Musíme v tomto směru ještě
hodně učit. U nás je běžné, že deset minut
po začátku hodiny se otevřou dveře a někdo
vpadne do rozjeté lekce. Nemám to rád a ani
ostatní cvičící nejsou nadšeni. Je to prostě
nezdvořilé a rušivé.
Navštívili jsme i studio jógy, kde se praktikovala ashtanga jóga s příchutí iyeangar
a tibetské jógy. Cvičila tam velice příjemná
lektorka, která byla v pokročilém stádiu těhotenství. I když se velmi šetřila, bylo vidět, že
opravdu umí. Opět tam vládla inspirující
energie a profesionalita. Lekce byla vedena
v tradičním duchu a na konci jsme krátce
pomeditovali a zazpívali známou mantru óm.
Musím se přiznat, že to byla skutečná síla
v podobě nabíjejících vibrací ze společného
zpěvu této mantry. Velmi rád na to vzpomínám, stejně jako na celý pobyt v Austrálii.
Bylo to krásné a inspirující. Co se týče jógy,
tak jsem velice rád, že jsem mohl cvičit pod
vedením opravdových profesionálů, kteří mi
dali ochutnat nových vnitřních i fyzických
pocitů. Také mi pomohli posílit přesvědčení,
že jóga je ve své nejhlubší podstatě jen jedna, a
že nezáleží na tom, jak jí nazýváme. Mnohem
důležitější je, jak k ní přistupujeme a co si z ní
dokážeme vzít. Každému může nabídnout
přesně to, co potřebuje a hledá. Právě toto
a mnohem víc jsem si v Austrálii uvědomil.
Uvědomil jsem si, že jóga je o nás samých.

řeku Colorado river, šplhají po
horách či se věnují nejrůznějším
adrenalinovým sportům. Na druhou stranu je stát Colorado
jedním z nejkonzervativnějších
v USA. Každá novinka si pomalu
razí cestu. Pamatuji si svou první
návštěvu Cascade Clubu ve Vailu,
kdy nás na józe bylo jen pár
nadšenců. Možná proto, že byla v
šest hodin ráno. Já jsem se dostal
na lekci díky „nátlaku“ své sestry,
která na jógu docházela několikrát
týdně. Snažil jsem se protestovat,
že se ráno ani nepřekloním, natož
abych se hroutil v nějaké pozici
kobry. To už vůbec nemluvím o
tom, že muži v drtivé většině cvičí
bez trička, pouze v šortkách!
V rozvrhu byly vypsané tři
lekce týdně. To bylo před deseti

Jak se cvičí
jóga v Coloradu
jógová základna v Denveru a Boulderu je velice široká. Na jógová
studia narazíte na každém rohu.
A kolik jich najdete, tolik stylů či
druhů jógy můžete vyzkoušet.
V Coloradu potkáte většinou lidi
s aktivním stylem života. V zimě
lyžují a snowboardují, pobíhají po
kopcích na sněžnicích. V létě jezdí
na kole, sjíždějí na raftech divokou

lety. Když jsem byl ve stejném
klubu letos v únoru, v rozvrhu
byly také tři lekce, ale denně - což
přibližně vypovídá o tom, jaký
kus cesty jóga v Coloradu urazila
za jednu dekádu.
Rozšířila se nabídka stylů.
Můžete se protáhnout na klidné
anusara józe, propotit tričko na
vinyasa ﬂow józe, asthanga józe

či velmi dynamické józe pro
atlety, což je mimochodem styl,
který mně od začátku díky svému
„fyzickému“ přístupu učaroval
nejvíce. Co se za ta léta nezměnilo, je důvod, proč lidé na cvičení
jógy tak rádi docházejí. Na ranní
lekce (začíná se v šest a v některých studiích dokonce v půl
šesté, aby lidé stihli ještě snídani)

HLEDEJTE ŠTĚSTÍ, NEŠTĚSTÍ SI VÁS NAJDE SAMO

se jdete protáhnout před prací,
nastartovat organismus a nabrat
sílu na každodenní povinnosti.
Dopolední cvičení téměř nenajdete. Jste přece na horách. Takže
v létě, pokud máte přes den volno,
jste na kole a v zimě samozřejmě
na lyžích. Odpolední cvičení
začíná v šest a končí se většinou
v osm hodin. Večer si zpravidla

Výuka jógového cvičení má v
Indii mnoho různých podob.
Hathajóga se většinou vyučuje
v uzavřených ášramech, naproti
tomu ashtanga vinyasa jóga,
kterou lze označit jako „jógu
všedního dne“ je předávána
„ambulantní formou“, kdy žáci
denně docházejí na pár hodin
za svým učitelem. Obecně však
platí, že indický způsob výuky
jógy je odlišný od „západního“,
který bývá poplatný našemu
analytickému „šťouravému“
způsobu myšlení, kdy chceme
všechno předem vědět, všemu
rozumět a teprve pak to možná i
prakticky zkusíme. Na východě
je to jinak. Zpočátku se moc
nemluví, někdy vůbec, důraz
je kladen na praxi jakkoliv
provedenou. Tím adept získává
vlastní zkušenosti, které mu
vytvářejí základnu pro pozdější
porozumění výkladu učitele.
Když jsem se před lety v
jihoindickém Mysore začal
učit ashtangu u Mistra B.
N. S. Iyengara, tak jsem po
prvním měsíci nabyl přesvědčení, že naprosto mrhám
časem. Některé dny si mě můj
učitel vůbec nevšiml, nedal
mi jedinou instrukci, co mám
dělat a já stále jen opakoval to,
co mne naučil v prvních dnech.
Pátý týden mi „ruply nervy“,
ráno jsem šel do šaly (školy)
rozhodnut, že po cvičení řeknu
Mistru Iyengarovi, že u něj
končím (stejně jako to během
toho měsíce už udělalo pár
ráznějších adeptů). Stalo se
však, že právě ten den mne
Mistr Iyengar „přijal“ a začal
mě učit. S odchodem jsem
samozřejmě počkal a nakonec
v šale zůstal další čtyři měsíce.
Během té doby pak byla občas
pozornost a péče mého učitele
tak intenzívní, že jsem si přál,
aby si mě „všímal“ tak jako na
začátku. Později jsem pochopil,
že první měsíc je test opravdovosti zájmu a navíc lekce
pokory, neboť v Indii je vztah
žáka k učiteli jiný než na západě.
V Indii učitel rozhoduje o všem,
nediskutuje se s ním. Zažil
jsem párkrát během doby, kdy
jsem byl s B. N. S. Iyengarem,
že se noví zájemci domáhali více pozornosti. Dosáhli
však pouze toho, že začali být
naprosto ignorováni. Jedna
obzvlášť neodbytná adeptka
opakovaně vyžadovala výuku
pokročilejších pozic, přičemž
mj. argumentovala tím, že
jógu sama učí. Mistr Iyengar
se jí tedy začal věnovat, položil
jí pár jednoduchých otázek

dáte do „těla“. Ve večerních rozvrzích se často objevuje vinyasa,
power jóga nebo asthanga.
Klienti, v převážné většině sportovci, velice rychle pochopili, že
jóga v jakékoli podobě je ideální
doplněk pro jejich aktivity.
Cvičenci jógy se převážně
rekrutují z řad těch, kteří vedou
aktivní způsob života anebo mají
vysoké pracovní nasazení. První
hledají sílu a vyvážené posílení
celého těla, druzí vypnutí hlavy
a relaxaci. A všichni se sejdou
na lekci jógy. Co mě fascinovalo
již před deseti lety, byl fakt, že
na jógu už tenkrát nechodily
jen ženy, ale skladba byla půl na
půl s muži a věkové rozmezí od
20 let do 70 let. Nejkrásnější na

ohledně terminologie, na které
ona však nedokázala kloudně
odpovědět. Náhle na ní začal
rozčileně křičet, koho, že chce
co učit, když sama nezná ani
ty nejprimitivnější věci. Načež
se otočil a odcházel, přičemž se
okamžitě vrátil do svého klidu.
Celé to bylo divadlo, lekce pro
tu ženu. Ona ji však nepřijala
a stejně jako většina dalších
zájemců odešla.
Přičteme-li k metodám
Mistra Iyengara i prostředí šaly,
která byla umístěna ve starém
chrámu, kde z oprýskaných
stropů visely celé baldachýny
pavučin a ráno se cvičilo při
svíčkách, čímž celá atmosféra
dostávala ještě mysterióznější
nádech, tak sotva překvapí, že
u něj nezůstávalo mnoho neindických žáků. V průměru jsme
tam bývali čtyři.
Obdobný počet nás později
býval i u V. Sheshadriho, který
byl vyhlášený poměrně tvrdým
způsobem dopomoci studentům
v pozicích. Na naše nářky, že
jeho „adjustment“ je bolestivý,
většinou odpovídal přitakáním:
„Yeees“. Z ranního cvičení jsme
často odcházeli zcela dobití, ale
kupodivu nikdo z nás by tehdy
o učiteli neřekl půl křivého
slova. On totiž všem, kteří s ním
vydrželi, ukázal, že nic z toho,
co si doposud o sobě a svých
možnostech mysleli, neplatí.
Zboural některé z našich vnitřních bariér a dal nám pocítit,
že náš potenciál je mnohem,
mnohem větší než bychom si
kdy mysleli.
Ovšem takto tomu bývávalo. Dnešní Indie se neuvěřitelně rychle mění. Na každém
kroku je vidět, jak vehementně
se snaží přiblížit západnímu
způsobu života. Všude se staví,
přibývá aut, mobilů, odpadků a
exhalací. Naopak ubývá tradičního oblečení, zvyků a způsobů.
Pro cestovatele přestává být
návštěva Indie exotickým
dobrodružstvím, neb cestování
se kultivuje a ubytování už
nezřídka alespoň částečně počítá
s nároky západních turistů.
Rostoucí zájem o jógu a usnadnění cestování přivádí do Indie
více a více zájemců. Poptávce se
přizpůsobuje i nabídka. Přibývá
škol a učitelů, kteří se více či
méně podbízejí požadavkům
a představám o józe západních
zájemců. V důsledku toho je
pak v „jóga-turisty“ vyhledávaných centrech, jako je Rišikéš či
Mysore, nemalá šance natreﬁt
i na značně pochybné učitele
jógy.

tom všem bylo, že všichni cvičili
pro radost. Cvičení si vysloveně
užívali. Nikdo nekoukal po ostatních, jestli cvičí lépe. Cvičili si
prostě pro sebe, pro svůj požitek.
A to je přece ten nejlepší důvod,
proč se do jógy pustit!

foto: Petra Šambergerová

foto: Lenka Pokorná

Jógové postřehy
z Austrálie

www.ashtanga.cz
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zámkem a pokud jej nemáte, musíte kufr
„zafrešovat“, aby se nic neztratilo. Nejdříve
ale musíte projít celnicí. Kubánský celník
je velice důležitý a většinu z nás podrobil
výslechu. Téměř jako na imigračním oddělení USA, ovšem s nádechem zatuchlosti.
Po celnici následuje procházka „security
prostorem“. Všichni pískáme a všichni se
svlékáme. A pak dlouhé a napjaté čekání
na kufry. Jsme unavení po dlouhém letu,
ale odevzdaně čekáme. A kufry za odměnu
dorazí všem.

Radka Pekelská

V Bangkoku se sekáte se třemi
zásadami, které Thajci používají, a které vyjadřují jejich
benevolentní přístup k životu.
První je „jai yen“, doslova
„zachovat klid“. Thajci nemají
rádi, když se někdo rozčiluje
a dává najevo nespokojenost.
S tím souvisí i velmi častá fráze
při setkání s problémy „mai pen
rai“ – „to nic“, „nic se neděje“,
která má svůj původ v buddhistickém pojetí karmy. A pak je tu
výraz „kanuk“ vyjadřující snahu
o zachování „pohody“ a dobré
nálady v každé situaci. Thajci se
za všech okolností chtějí radovat
a udělají pro to, co se dá.
Město bylo založeno v roce
1782 a král Rama I., korunován
ve stejném roce, mu dal velkolepý název, který je pro svou
délku zapsán v Guinessově knize
rekordů jako nejdelší jméno
hlavního města na světě. Začíná
slovy: „Veliké město andělů“.
Tento název používají Thajci
dodnes. Bangkok neboli „Vesnice
planých oliv“ byl název původní
osady, která se tu nacházela před
založením města, toto označení
používají cizinci.
Ať chcete nebo ne, tohle
město se vám dostane pod kůži.
Krásně se tu prolíná tradiční a
moderní život. Můžete strávit pár
chvil v úchvatných chrámových
komplexech, proběhnout obchody
nebo se nechat vozit po městě tuktuky (krytými tříkolovými taxi),
které v mžiku prokličkují přecpanými ulicemi a za skoro směšnou
cenu, kterou máte možnost
vyjednat, vás povozí po celém
městě. Nachází se zde nekonečně rozmanitý svět s rušnými
tržišti, supermoderní budovy a
nákupní centra, obrovské mrakodrapy, ulice s bary nabízející
noční erotická představení ale i
více než 800 chrámů, svatyní,
mešit a kostelů, v nichž se konají
posvátné obřady.

Coladu a sami si do ní nalít rum. Toho
jsme všichni využili a motali se už cestou
k autobusu. Po další hodině jízdy jsme
dorazili do Havany. Jako první jsme absolvovali prohlídku muzea rumu. Ta se samozřejmě neobešla bez jeho ochutnávky,
a to jak na začátku, tak na konci. Musím
přiznat, že valná část naší skupinky měla
útlum, protože na tolik rumu opravdu
nejsme zvyklí. Poté jsme si to namířili
na prohlídku továrny na doutníky. Zde
se bohužel nesmělo fotit. V řadách seděli
zaměstnanci, balili doutníky a na stupínku
před nimi žena, která jim předčítala
z novin. Pravděpodobně o světlých zítřcích
komunistické strany.
Z továrny jsme se přemístili na oběd
do restaurace La Bodeguita del Medio,
ve které Hemingway zaručeně popíjel
svoje mojito. Tak jako ve většině místních
restaurací, barů a hotelů, kde všude má
svou židličku, popelník, stolek či postel.
Oběd nic moc, ale zachránila nás kubánská
specialita - rýže s černými fazolemi.
Z restaurace jsme se vydali na
procházku Havanou, tedy tím, co po
ní zbylo. Kam vejde turista, je většina
domů opravených, ale jakmile vybočíte

Kuba - ráj na zemi?
voda, bar na pláži, co by nám mohlo
chybět?
Náš první den proběhl klasicky v
duchu programu All inclusive. Tedy
snídaně, oběd, večeře a vše hojně proloženo
všude přítomným kubánským rumem,
který tady pijí všichni, často včetně dětí.
Jistě chápete, že po tomto náročném
programu nám večerní cvičení na pláži
dalo zabrat. Ale stálo za to. A navíc se sešla
velice příjemná skupina lidí.
Třetí den jsme vyrazili na celodenní
výlet do hlavního města Havany. Po třiceti
minutách jízdy jsme zastavili na vyhlídce
přes nejvyšší most ostrova. „Shodou okolností“ byla u vyhlídky restaurace a stánek,
kde jste si mohli nechat namíchat Piňa

Bylo pro mě překvapující,
že v Bangkoku žije více než 9
miliónů lidí – tedy přes 10%
všech Thajců. Město je velmi
různorodé, ale zase tak obrovsky
nevypadá. Jezdí zde čtyři pětiny
všech automobilů celé země.
Uvádí se, že Bangkok má největší
problémy s dopravou na světě a
ve městě prakticky není úniku
před znečištěním. Na jednoho
obyvatele připadá pouhých 0,4m2
veřejné zeleně, což je nejméně na
světě. Pro srovnání, v Londýně je
to 30,4 m2.

z trasy, nestačíte se divit. Domy jsou
rozpadlé, Kubánci neplatí nájem a stát
nemá peníze, takže všechno chátrá.
Na Kubě funguje prapodivná směsice
komunismu s podnikáním, vlastně
spíš šmelením. Za pesos nebo euro
jde takřka všechno. Ale jinak služby
nečekejte. Pokud byste čekali tančící
a veselé Kubánce na ulicích, tak byste
se přepočítali. Ale pokud si připlatíte,
Kubánka v květinovém kostýmu s doutníkem v zubech vám vlepí klidně i pusu.
Bohužel stojí na každém rohu čtyři a
po půl hodině jich máte po pravdě plné
zuby. A tak utíkáme do staré Havany,
kam turisté moc nechodí. A hned vidíme
proč. Město je totálně zchátralé. Má sice

Palace upozorněna na to, že se zde
nemůžu pohybovat v sandálech
s odhalenou patou. Každý se také
musí zout před vstupem do chrámu
a vše se velmi přísně kontroluje.
Podle staré hindské víry je hlava
nejposvátnějším místem těla, nohy
se pak považují za nečisté. Dotýkat
se hlavy jiné osoby je velká hrubost,
velmi neuctivé je také mířit chodidlem nebo ukazovat prstem na
nějakou osobu nebo posvátnou
sochu, v chrámu se nesmí sedět
tak, aby nohy směřovaly k Buddhově soše.

nádhernou koloniální architekturu, ale
domy mají většinou jen přední stěnu.
Střechu velmi výjimečně.
Po prohlídce města vyrážíme do hotelu,
kde máme krátkou pauzu na sprchu a
převlečení. Večeře v hotelové restauraci
je pro nás příjemným zážitkem. Tedy

až na nepřekonatelný odpor personálu
k naší prosbě o sesunutí dvou stolů, aby
naše skupina mohla sedět pohromadě.
Většinou narážíte na absolutně nepochopitelnou neochotu. Ale u nás to tak přece
bývalo také. Naštěstí bývalo.
Večer trávíme pod širým nebem
v baru Tropicana, kde přežíváme opět
díky rumu. Jediná plná elánu je naše
kamarádka Radka, která při závěrečném
deﬁlé tančí na jevišti s místním blonďatým černochem. Noční cesta do hotelu
je nekonečná. A na pokoji na nás čeká
překvapení - komáři! Všichni se slétli
na mě a já do rána nespím, protože mi
jich nad hlavou neustále bzučí hejno.
Naštěstí si druhý den půjčuji repelent.
Po dni odpočinku vyrážíme katamaránem na ostrůvek v Karibiku. Katamarán
má 80 míst, trošku masovka. V přístavu
zjišťujeme, že na stejné místo míří asi
šest dalších lodí. Bojíme se, abychom se
tam vůbec vešli. Cestou stavíme jen na

jóga, astrologie, literatura, umění
a samozřejmě i náboženství. V
komplexu sídlí společnost Traditional Medical Practitioners Association - centrum tradiční medicíny,
zaměřené na aplikaci léčivých
rostlin a na výuku tradiční thajské
masáže, která se uplatňuje při léčbě
mnoha chorob. Je zde možno absolvovat kurzy, případně okusit masáž
na vlastní kůži. Sama jsem měla
možnost vyzkoušet dvou hodinovou
thajskou masáž, která připomínala
lekci jógy, ale byla úžasná a dodala
mi spoustu energie.

Bangkok

město andělů a úsměvů
V Bangkoku se také nachází
rezidence královské rodiny - Grand
Palace. A právě jeho prohlídku by
neměl žádný turista vynechat.
Ale pozor, předtím než se vydáte
objevovat krásy Bangkoku, zjistěte
si, jaké oblečení a pravidla chování
jsou vhodná pro tyto návštěvy.
Thajce na turistech nejvíce rozčiluje právě oblečení – či spíše
jeho nedostatek. Vhodný oděv je
vyžadován při vstupu do chrámů,
všech významných budov a veřejných prostor. Je zcela nepřípustné
mít šortky a odhalená ramena. Já
jsem byla před vstupem do Grand

Co určitě musíte navštívit,
cestujete-li do Bangkoku:
Chrámový komplex Wat Po
- chrám, který přímo kypí životem.
Je nejstarším ve městě a je starší než
město samo. Chrámový komplex je
rozdělen na dvě části, v jedné jsou
chrámové budovy navštěvované
turisty a ve druhé jsou příbytky
mnichů. Tuto část určitě stojí za to
vidět.
Wat Po je veřejné centrum
vzdělanosti. Chrám byl vlastně
první thajskou univerzitou, zabývající se obrovskou šíří vědních
oborů, jakými jsou např. zeměpis,

Před pavilonem, ve kterém se
nacházejí panely s popisy tradiční
medicíny a anatomické mapy
s vyznačenými tlakovými body
léčení nemocí, se nacházejí ršiové
(kamenné sochy svatých mužů),
kteří předvádějí postupy masáží
a jógy.
V členitém chrámovém komplexu najdeme výukové sály
a mnoho mnichů, kteří zde žijí.
Mnichové se teoreticky nesmí stýkat
se ženami, což znamená, že ženy
nesmí sedět ani stát v jejich blízkosti, natož se jich dotýkat. Pokud
žena chce nějakému mnichovi něco
předat, musí předmět položit, aby si
ho mohl vzít sám – nikdy mu nesmí
dát nic přímo.

šnorchlování. Naše průvodkyně nějak
zařídila, že náš katamarán dorazil jako
první a my tak máme možnost vidět pláž
bez přibližně pěti set zbylých turistů. Na
ostrově nás čeká oběd. Po několika letech
jím hranolky a zapíjím je rumem.
Cestou zpět zastavujeme na moři
u výcvikového střediska delfínů, kde si
mohou všichni s delfíny zaplavat a pohladit
si je. Za pouhých 10 euro se na nich
můžete svézt nebo vás s nimi vyfotí. Tady
tržní hospodářství funguje. Paradoxně se
dozvídáme, že všechny výlety organizuje
cestovní kancelář provozovaná ministerstvem obrany. Armáda je s námi tedy na
každém kroku.
Zbylé dny klidně plynou. Cvičíme
u moře, opalujeme se, pijeme rum
a pozorujeme cvrkot na přelidněné pláži
určené pro kubánskou veřejnost. Náš
klid po zbytek pobytu naruší jen ropucha,
která se proplazí klimatizační jednotkou
do našeho pokoje, a také zděšení celého
zájezdu, že ty lahve rumu, které jsme
všichni nakoupili, nemáme jak z ostrova
vyvézt, protože limit na zavazadlo je 15 kg.
Naštěstí se dozvídáme spásnou novinu, že
Kubánci nepřevažují příruční zavazadla,
a tak všichni předstíráme, že naše taštičky
jsou jako pírko. Jen to cinkání nás trochu
prozrazuje.
Zprávy z Prahy hlásí zataženo, 6 stupňů
a my bychom všichni raději ještě pár dnů
poleželi na pláži. Třeba i s rumem.

V chrámu Wat Po se také nachází
Svatyně odpočívajícího Buddhy,
v níž leží pozlacená, obrovská 45
metrů dlouhá a 15 metrů vysoká
socha ležícího Buddhy, znázorňující ho umírajícího v pozici, kdy
dosáhl nirvány. Jeho chodidla
jsou vykládána perlami a najdete
na nich 108 posvátných znaků
lakšana, podle kterých se pozná
skutečný Buddha.
V chrámovém komplexu je ještě
95 věžovitých staveb pokrytých
pestrobarevnými mozaikami. Jsou
to čadí – posvátné stavby, v jejichž
nitru jsou uchovány relikvie Buddhy
nebo jiných významných osob.
Turistickou atrakcí Bangkoku je
samozřejmě Grand Palace, který
společně s královským chrámem
Wat Phra Kaeo stojí na uměle
vytvořeném ostrově. Toto místo
zůstává nejdůležitějším místem
královských ceremonií, přestože se
královská rodina odsud už dávno
odstěhovala. Při vstupu do tohoto
areálu máte pocit, že jste se ocitli
mezi neskutečnými ﬁlmovými kulisami. Ihned po vstupu vás přivítá
bronzová socha bezzubého staříka
- hinduistického poustevníka,
„vynálezce“ systému jógy a objevitele bylinného lékařství. V celém
areálu se nachází mnoho budov.
Na horní terase najdete královský
pantheon, královské mauzoleum
a knihovnu. Uprostřed terasy stojí
schránka pokrytá temně zelenými
skly ukrývající posvátný buddhistický text Tripitaku. Na západním
konci terasy je věž sloužící jako
schránka pro Buddhovu hrudní
kost. V jihozápadní části je Trůnní
sál a palác se zahradami, který
král používá pro oﬁciální ceremonie a recepce. Vnitřní palác byl
někdejším královským harémem.
Bydlely zde královny, níže postavené manželky, jejich služebnice,
ale také dcery a společnice šlechticů, které navštěvovaly zdejší
harémovou školu. Dnes je ve
Vnitřním paláci škola, kde se učí
thajská kuchyně a umění dekorativního krájení ovoce.

Wat Phra Kaeo stojí na severovýchodním konci Grand Palace
a je nejposvátnějším buddhistickým svatostánkem, v jehož
nitru je uchováván Smaragdový
Buddha. 66 centimetrů vysoká
soška vyřezaná z jednoho kusu
zeleného jadeitu je nejslavnějším
zpodobněním Buddhy v zemi.
Je umístěná na vysokém zlatém
oltáři v Královské kapli a král ji
osobně třikrát ročně převléká.
Pro letní období obléká korunu
a drahokamy, pro zimní období
zlaté roucho a pro období
dešťů zlacené klášterní roucho
a čelenku. Tento chrámový komplex v současné době neobývají
žádní mnichové.
Rady na cesty aneb Co ještě
nesmíte vynechat při návštěvě Bangkoku.
1. Wat Indravihara – Chrám
s 32 metrů vysokou sochou stojícího Buddhy.
2. Jízdu tuk tukem (místním
tříkolovým taxi), kterých tu jezdí
více než 7 400.
3. Místní trhy - včetně plovoucího - nabízející mnoho specialit
a suvenýrů.
4. Restauraci Sirocco s živou
hudbu a skvělou kuchyní, která
se nachází na střeše jedné z nejvyšších budov v Bangkoku. Nabízí úchvatný výhled na město
andělů a nejvýše položený otevřený bar na světě.
5. Plavbu loďkou po řece
a kanálech, která vám nabídne
pohled na reálný místní život.
6. Noční bary lákající návštěvníky mámivým světlem neonů.

foto: Radka Pekelská

Když jsme letos na jaře odlétali na Kubu,
neměli jsme žádnou představu, jak to
doopravdy na ostrově vypadá. V průvodci se dočtete o nádherné přírodě,
koloniální atmosféře staré Havany a
veselých Kubáncích, kteří mají neustále
dobrou náladu a pro pobavení tančí
v rytmu salsy. Na druhé straně ten
prokletý komunismus. Jaké tedy bylo
naše střetnutí s realitou?
Na letišti bylo trochu dusné ovzduší.
A nemluvím o horku. Už po přečtení
informací z letáku cestovní kanceláře
se dozvíte, že musíte mít kufr opatřený

Přesouváme se krátkým transferem
do „rezervace“ Varadero, jak vtipně
nazvala turistický výběžek naše průvodkyně. Cestou nám stihla vysvětlit, že čas
na Kubě běží znatelně pomaleji, než ve
zbytku světa, ale že jde trochu „posunout“ tvrdým eurem. Dozvídáme se
místní zvyky a pomalu se všichni začínáme vracet v čase dvacet let nazpět.
Ubytování proběhne vcelku hladce, až
na pár měněných pokojů, ve kterých to
trochu páchlo. Všechny nedostatky jsou
ale ráno okamžitě vykompenzovány.
Stačí projít kolem bazénového komplexu
a jste na karibské pláži a pak už jen
zíráte na tu krásu… Vzduch 32 stupňů,

foto: Jakub Šamberger

Jakub Šamberger
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Psychologie aneb Pohled do duše

Horoskop pro letní měsíce

Letní dovolená - partnerské
vztahy - úskalí hádek

aneb Poraďte se s hvězdami

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Vypadá to, že i v letních měsících budete pracovně
hodně vytíženi. Shon a nervozita. Doporučuji naplánovat odpočinek na druhou polovinu července.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Pravděpodobně budete hodně cestovat, a to především po krajích českých. Rozhodně vám bude dobře
v domácím prostředí někde na chaloupce u rybníka.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
První polovina července je ideální pro dovolenou
spojenou s cestováním. Vše si v klidu naplánujte a
držte se rozvrhu, jinak hrozí konﬂikty v rodině.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Rakům doporučuji pro dovolenou celý červenec, měl
by být bez mráčků. Měsíc srpen pro vás bude chaotičtější a nervóznější. Mějte trpělivost se svými dětmi.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Měsíc červenec je pro vás naprosto pohodový.
Ať si budete užívat s dětmi či bez nich,
léto bude bezva.
Panna (24. 8. – 23. 9.)
Pokuste se alespoň o dovolené nepřemýšlet o práci
či starostech, stejně nic nevymyslíte. Pokuste se být
v přítomnosti a užívejte si radosti.
Váha (24. 9. – 23. 10)
Začátek července bude ještě hodně v pracovním
tempu. Druhá polovina července je ideální pro
cestování spojené s odpočinkem.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Doporučuji dovolenou v měsíci srpnu, bude plná
společenských aktivit, což pro vás není až tak
typické, ale ve společnosti lidí vám bude dobře.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Vypadá to, že budete mít i v letních měsících hodně
pracovně vytíženi a nebude se vám dařit zorganizovat si čas dle svých představ. Ideální pro odpočinek je druhá polovina srpna.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Myslím, že budete naprosto v pohodě, po dlouhé
době si budete opravdu užívat vysněné dovolené,
nejlépe v měsíci srpnu.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Měsíc září je ideální pro vaši dovolenou. V letních
měsících dost pravděpodobně budete hodně pracovně
aktivní. Nenechte si na sebe naložit přemíru úkolů.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Milé Rybičky, první polovina července je pro vás
naprosto ideální. Nedejte se zviklat a trvejte si na
svém, přenechejte povinnosti také členům rodiny.

Astrologie

Co je ascendent a jaký má
význam v osobním horoskopu

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

Roční pohyb Země okolo
Slunce je základem pro dělení
ekliptiky (dráhy slunce) na
dvanáct stejně dlouhých úseků,
zvaných znamení zvěrokruhu,
zvířetníku nebo zodiaku. Tento
roční pohyb naznačuje obecné,
celému lidstvu i našemu světu
společné vlastnosti, nebo idejearchetypy. Země však koná ještě
jeden pohyb. Otáčí se kolem své
osy, takže se během čtyřiadvacetihodinového cyklu vystřídá
den i noc a nad obzor (horizont)
vystoupí postupně všechna znamení zvěrokruhu. Tento denní
pohyb, průměrně o rychlosti

1 stupeň za 4 minuty, naznačuje
charakteristiky přísně individuální, neboť je závislý na čase
i místu narození nebo události.
Oba pohyby jsou analogické, a tak
čtyři nejdůležitější místa ekliptiky,
které během dne zaujme Slunce,
můžeme považovat za období
rovnodenností a slunovratů. Místo
na východě, kde se ekliptika protíná
s obzorem, a kde ráno vychází
Slunce, se nazývá ascendent, který
odpovídá jarní rovnodennosti.
Je to první dům v našem horoskopu. První dům vypovídá nejzákladnější údaje o člověku. Říká,
jak člověk na první pohled vypadá,
jakým dojmem na nás působí.
Hovoří o sebeuvědomění člověka,
o tom, jak se realizuje, co je pro něj
důležité, jak dokáže prostřednictvím svých osobních zkušeností
být ve vztahu s vnějším světem.
Hodně také napovídá o vnějším
vzhledu. Ascendent je vyjádřením
reality každého člověka. Když se
díváme na svět jako na součet

Mgr. Martina Barchánková

Jaro je pro většinu z nás příjemné
a očekávané roční období. Přichází
čas oteplování, začíná výměna
šatníku, nastávají „chutě“ na různé
změny v rámci osobního života,
přichází nové lásky a také plánování letních dovolených. Každý
z nás má své představy o trávení
volného času, svá očekávání od
letního volna a představu „úžasné“
dovolené. Zásadní roli zde sehrávají následující faktory – s kým, kde
a jak chci strávit letní dovolenou a
samozřejmě jaké jsou mé ﬁnanční
možnosti. Tyto skutečnosti nejvíce
determinují náš výběr.
Pokud se rozhodujeme sami za
sebe a naše volba nebude dobrá,
odneseme to špatnou zkušeností
pouze my sami. Máte-li v plánu
prožít letní dovolenou se svým
partnerem či partnerkou, nastává
situace zcela odlišná. V té chvíli
již nemáme pouze svoji představu
volného času a jen svá očekávání, ale „společná“ očekávání a
„společné“ představy. Mohou se
objevit různé „třecí plochy“ již při
plánování místa dovolené, volby
termínu i způsobu, jak si představujeme volný čas užít a co nejlépe
si odpočinout.
A nyní jsou na místě
rady odborníků:
Jste-li vystaveni stálému
pracovnímu stresu, pak byste ani
o dovolené neměli jen „vypnout“.
Dle rady známých psychiatrů,
jakým je například Jan Cimický,
je nutné místo negativního stresu
vytvořit stres pozitivní, třeba
adrenalinovou horskou turistikou. Pro některé je tzv. holiday
stress faktorem nutným k přežití
a při pouhém slunění se na pláži
či u bazénu, by se jejich organismus mohl dostat do situace,
kterou nebudou umět řešit.
Pro takové workoholiky je nejdůležitější veličinou pro plánování
dovolené její délka. Podle některých
odborníků, jak lékařů, tak psychologů, je na zrelaxování i 14 dní
málo. Optimální délka volna, tedy

všech jednotlivců, pak nám
ascendent ukazuje opravdovou
strukturu reality světa. Potenciál jednotlivce neboli potenciální evoluce lidské rasy jako
celku je významným ideálem.
Ale realita jednotlivců, fungujících na základě kontaktu
se skutečností, dělá svět tím,
čím je. Ascendent se tak stává
branou k pochopení skutečnosti
ne skrze potenciál, kterého lze
dosáhnout, ale skrze podstatu,
které dosahuje. Ascendent je
tedy velmi osobní bod horoskopu, chceme-li popsat charakter našeho ascendentu,
musíme brát v úvahu vše, co
s tímto bodem souvisí: znamení
na ascendentu, postavení jeho
vládce, obsazení domu, který
charakterem odpovídá znamení
na ascendentu, planety na
ascendentu nebo v jeho blízkosti. Příklad: člověk, který má
na ascendentu Střelce, bude své
charakterové vlohy projevovat
branou nadšení a důstojnosti,
případně radou či poučením.
Má-li k tomu obsazen 9. dům
(dům Střelce), pak budou
vlastnosti Střelce ještě posíleny, nehledě na to, že se třeba
narodil ve znamení Kozoroha,
které je velmi racionální, praktické a přízemní.

CO SE MÁ STÁT, TO SE STANE, POKUD SE NEROZHODNEME JINAK

času k regeneraci těla a duše, jsou
minimálně tři týdny. První týden se
člověk, stále ještě v pracovní agonii,
pomalu dostává z tempa, druhý
týden se vyrovnává s novými skutečnostmi a odpočívá a teprve ve třetím
týdnu regeneruje tělesně i duševně
a může se začít znovu připravovat
na návrat do práce.
V odborné i populárně naučné
psychologické literatuře najdete
mnoho doporučení i návodů, jak
se co nejlépe vyhnout krizovým
situacím, které nás mohou potkat
i na té nejbáječnější dovolené.
Nejdůležitější je soudržnost
rodiny. Určitě se vám už stalo, že
jste se ocitli v nesnázích a měli jste
velmi silný pocit, že vás vaše okolí
nechalo svému osudu. Mohlo se
přitom jednat o naprosté maličkosti, např. jazykové bariéry při
vyřizování ubytování v hotelu,
ale i o důležité věci, např. nestihnete dopravní spoj. Zatímco při
selhání cizích lidí nejste tolik
překvapeni, nedostatečná solidarita členů vlastní rodiny bolí
vždy mnohem víc. Každý člověk
potřebuje pevné zázemí, kde
si může být absolutně jistý, na
které se může plně spolehnout
a kam se může vždy vrátit. Přes-

tože se „něco“ nevydaří přesně
podle vašich představ, snažte se
dát svému partnerovi podporu.
Kritizujte pouze špatné skutky a
ne samotného partnera. Nepochybně očekáváte podobné
chování od přátel, kolegů i profesionálů z cestovních kanceláří.
Dodržujte i na dovolené některé
vlastní rodinné rituály. Zařaďte
každý den společné činnosti, například sportovní nebo společenské
hry.
Dalším důležitým krokem pro
příjemně strávenou dovolenou je
soustředění se na společné cíle a
ochota k dialogu. Není důležité,
kdo má pravdu, ale co je správné
pro oba. Každý by měl mít
možnost podrobně představit své
plány. To je pak předpokladem
následující diskuze o společných výhodách a nevýhodách.
Abyste dokázali program dokonale sladit, musí každý z vás také
vědět, čeho je ochoten se zříci.
Tam, kde se nemůžeme dohodnout, přistoupíme ke kompromisu, aniž by bylo poražených.
Není nejmenší pochybnosti o
tom, že každý společně prožívaný
čas vyžaduje kompromisy. Pro
některé lidi to znamená, že jsou

těmi, kdo se podvolí. Jiní zase
očekávají od těch druhých, že se
jim podřídí. I tehdy, když by to pro
ně mělo být spojeno se značnými
nevýhodami. Denně se střetáváme
s touto manipulativní hrou. Je to
hra triumfujících vítězů a frustrovaných poražených. Ale na tyto
hry pozor! Tady už pomůže jen
kvalitní psychoterapeut.
Rozdílné potřeby a názory na
dovolenou dvou partnerů můžete
řešit buď stylem kámen, nůžky,
papír anebo část dovolené prostě
prožít samostatně.
Všichni odborníci se shodují,
že je důležité si tento čas především užít a nepřeceňovat své síly.
Nesnažit se dohnat vše, co jste za
rok nestihli, abyste nedovedli svůj
organismus k totálnímu kolapsu
místo vytoužené regenerace.
Přeji vám dovolenou, které
se vyhnou všechny naznačené
komplikace. Ať prožijete, ať už
sami či s partnery „něco“, na co
budete rádi a dlouho vzpomínat!
Použitá literatura:
Kirschner, Josef: Trénink pro partnerský život. Praha, Portál 2002.
Mertin, Václav: Na co se často
ptáte. Praha, Scientia 2004.

Právnická rada
z boxerského ringu
Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M.

Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark

„Já jim dám pěstí!“ Oblíbená věta kamaráda mi často přijde na mysl
v případě sporů se stavebními ﬁrmami, řemeslníky a dodavateli
rozličných prací v domě či bytě. Kamarád, též advokát, si pořídil
byt v projektu, který se teprve začínal stavět. Na stesky známých o
problémech se stavbou či zařizováním bytu, nedodržovaných termínech atd. vždy odpovídal, že na něj si nikdo nepřijde, smlouvy má
uzavřeny jasně a neprůstřelně a vše pod kontrolou. Měl se nastěhovat
před půl rokem. Už nemluví o smlouvách, o to častěji však používá
větu zmíněnou na začátku.
Jistě, ona pěst by pro klid duše
zoufalého majitele byla možná
nejúčinnějším řešením a někdy by
se situace snad i dala kvaliﬁkovat
jako nutná obrana či krajní nouze,
doporučit však nelze.
Přestože existuje řada stavitelů a řemeslníků držících dohodnuté termíny, kvalitu a své
slovo, opačné případy jsou
dnes v době stavebního boomu
častým jevem. Neprávník by
nad případem mého kamaráda
mohl zoufat – pokud neuspěje
se svými znalostmi, zkušenostmi
a smlouvami ani advokát, co
potom všichni ostatní?
Automatické zoufalství a odevzdanost však není na místě.
Příkladem budiž jiný známý, který
se občas věnuje tomu, aby má
fyzická kondice byla alespoň na
současné úrovni, a abych boxovací pytel při uvolňování svého
stresu trefoval správně. Dotyčný,
který by přes svůj pokročilejší věk
a střední váhu v případě úderu
pěstí zcela bezpochyby uspěl
i proti jakémukoliv statnému
řemeslníkovi, si mi nedávno také
postěžoval. V jeho případě se
jednalo o bezpečnostní dveře do
bytu. Nijak levná záležitost, určitě
více jak deset tisíc korun. Dveře, na
které dodavatel dává desetiletou
záruku, přestaly po roce fungování
dovírat. Firma přijela ochotně na
zavolání a dveře ihned vyměnila.
K překvapení mého známého však
namísto uznání záruky montážník

prohlásil, že se dveře poškodily
kvůli pokřiveným zárubním, na
tento případ se záruka nevztahuje,
a požadoval znovu uhrazení ceny
za dveře. Šokovaný známý, který
připustil, že zárubně možná mohou
být trošku pokřiveny, ve starším
žižkovském bytě žádný div, tak
znovu zaplatil více jak deset tisíc.
Přestože výměna dveří proběhla
před několika měsíci, dveře opět
nedoléhají. Známý proto zavolal
dotyčnou ﬁrmu, která měla odpoledne po našem rozhovoru přijet,
a obával se, že bude za dveře již
potřetí zaplatit.
Zásadní rada, kterou jsem několikrát zopakoval, byla: „Hlavně nic
neplať!“ Ať už dotyčná ﬁrma dodává
bezpečnostní dveře na základě
smlouvy o dílo či kupní smlouvy,
ustanovení občanského zákoníku
v obou případech pamatují na
situace, kdy prodávající či zhotovitel provede neodbornou montáž
koupené věci či provede dílo podle
pokynů, které jsou nevhodné.
Jinými slovy, pokud jsou zárubně
opravdu zkřivené a namontování
bezpečnostních dveří do těchto
zárubní povede k jejich nefunkčnosti či zničení, měla by v případě
kupní smlouvy být montáž dveří do
takovýchto zárubní považována za
neodbornou montáž a vzniklá vada
dveří za vadu, na kterou se vztahuje záruka. V případě smlouvy
o dílo je zhotovitel povinen informovat o tom, že pokyn objednatele
namontovat dveře do pokřivených

zárubní je pokynem nevhodným,
jelikož dojde ke zničení dveří. Takováto informace v našem případě
ze strany montážníka nezazněla.
V obou možných případech je
tak ﬁrma dodávající dveře odpovědná za poškození dveří, i pokud
k němu došlo v důsledku pokřivených zárubní, a je povinna dveře
bezplatně opravit či vyměnit.
Známý byl potěšen, když slyšel,
že by neměl nic znovu platit.
Nebyl si nicméně jistý, zda dokáže
uvedenou argumentaci zopakovat i
montážníkovi. Zjednodušená rada
tedy zněla, aby nechal montážníka dveře opravit či vyměnit, poté
trval na tom, že výměna či oprava
proběhla v rámci záruky, popřípadě odkázal na svého advokáta.
Při dalším setkání v tělocvičně
mě vítal rozesmátý obličej. Řemeslník přišel, vyměnil dveře a chtěl
znovu zaplatit kupní cenu dveří
s odkazem na pokřivené zárubně.
Na argumentaci, že by se přece na
výměnu měla vztahovat záruka,
montážník prý trošku znejistěl.
Když známý dodal, že vše
konzultoval se svým advokátem,
znejistěl ještě více. Při nabídce,
že advokátovi zavolá a předá ho
montážníkovi k telefonu, dotyčný
místo odpovědi a pozdravu něco
nerudně zamumlal a ve spěchu
odešel.
Uvedený případ budiž ukázkou,
že odevzdanost osudu není vždy
na místě ani v případě jednání
a sporů s řemeslníky. Braňte se,
nikoliv ranou pěstí, ale trvejte na
svých právech. Pokud je neznáte,
použijte selský rozum a logiku,
z nichž právní úprava často
vychází. Případně se obraťte na
advokáta, nejlépe svého známého.
O tom, jak se vyhnout riziku, že
náhodně vybranému advokátovi
zaplatíte nepřiměřenou odměnu,
zase někdy příště.

15
V létě si užíváte přírody, pořádáte pikniky,
výlety. To znamená, že nikdo nemáte čas
trávit dlouhé hodiny vařením. Léto je
ideálním časem pro odlehčení organismu.
Horké počasí snižuje přirozeně chuť k jídlu,
zároveň máte větší možnost provozovat
své oblíbené sportovní aktivity v přírodě.
Zvýšený energetický výdej a snížený příjem
vede k přirozenému hubnutí bez výraznějšího stresu. Nezapomínejte na pitný režim,

vysoké teploty způsobují, že se více potíte,
takže úměrně tomu musíte přidat tekutiny. Noste si vodu stále po ruce. Nenechte
si zkazit dovolenou úpalem. Všude je
dostatek sezónního ovoce a zeleniny, které
má v tomto období nejvíce vitamínů a
minerálů. Užijte si dávky ovoce ke každé
svačině, zeleninové saláty by nikdy neměly
chybět na stole buď jako doplněk oběda
nebo samostatně jako odlehčená večeře.

Léto
a pohyb?

Ze svých dovolených si přivezte exotické
recepty a speciální ingredience, kterými
oživíte své zaběhnuté stereotypy. Užijte si
teplých letních dnů, třeba se svými přáteli
u grilování a pikniků v přírodě. Rozhodně
se nestresujte vařením. Důležité je s kým
čas trávíte a koneckonců vždy můžete
zavolat do oblíbené restaurace a jídlo si
objednat. Užijte si pohodové léto a ne
jenom v kuchyni!

Nádherná kombinace!

Vaříme s létem

foto: sony bmg

Olga Šípková

Jana Altnerová

Doporučuji vyzkoušet:
 Čaj z čerstvé máty a citrónu povzbudí
a je příjemným osvěžením při vysokých
teplotách.
 K létu patří grilování, proč ne? Jen
místo párků grilujte raději ryby, kuřecí
a krůtí prsa a zeleninu.

Recepty pro letošní léto:

Pomazánka s tvarohem
a ředkvičkami (pro 4 osoby)
Ingredience: vanička tvarohu,
zakysaná smetana, svazek ředkviček, svazek řeřichy, pepř a sůl
Smetanu smícháme s tvarohem,
přidáme najemno nastrouhané ředkvičky a řeřichu. Dochutíme solí, pepřem, můžeme přidat na vyladění chuti
stroužek česneku. Podáváme na celozrnném chlebu nebo na pečených
bramborách ve slupce. Na závěr ozdobíme zbytkem řeřichy.
Nové brambory zapečené se zeleninou a rozmarýnem
Ingredience: 1 kg nových brambor,
mladá cuketa, 2 papriky, větvička
cherry rajčátek, česnek dle chuti,



Na výlety nebo na piknik si připravte místo
pečiva třeba salát z kus-kusu a zeleniny nebo
plněnou kukuřičnou torttilu se zeleninou.
 Neodmyslitelnou součástí letního jídelníčku je ovoce, pokud ho nestačíte spotřebovat, můžete ho zavařit nebo usušit.

Domácí marmeláda nebo pytlík sušeného ovoce jsou vtipným dárkem, kterým
nemůžete nic pokazit.
 Dopřejte si čerstvé borůvky, obsahují
velké množství antioxidantů a posilují
zrak.

větvička čerstvého rozmarýnu, špetka
pepře a 10 dkg balkánského sýru
Uvařené celé malé brambůrky dáme
na plech a prokládáme na kolečka nakrájenou cuketou, cherry rajčátky, stroužky
česneku, opepříme, přidáme rozmarýn
a posypeme nastrouhaným balkánským
sýrem. Vše dáme zapéct do předehřáté
o
trouby (200 C ) na 25 min.

Salát a čekanku natrháme na
drobné kousky, mrkev nastrouháme
nahrubo, cherry rajčata rozkrojíme na
půlky a přidáme nadrobno nakrájená
sušená rajčátka. Na závěr přidáme
nakrájený kozí sýr a dochutíme
připravenou zálivkou.

Zeleninový salát s kozím sýrem
Ingredience: jeden římský salát, čekankový puk, 2 strouhané mrkve, 2 polévkové lžíce nakrájených sušených rajčat,
menší miska cherry rajčátek, jedno
balení kozího sýru hermelínového typu.
Na zálivku: lžička medu, šťáva z jednoho pomeranče, špetka pepře, kvalitní
za studena lisovaný olej

Borůvkový nápoj s limetkou
(pro 2 osoby)
Ingredience: kelímek bílého jogurtu,
hrneček borůvek, lžička přírodního
cukru, půl limetky, menší větvička
máty
Jogurt s borůvkami a cukrem rozmixujeme. Rozdělíme do dvou skleniček,
přidáme kolečko limetky a lístek čerstvé
máty. Podáváme vychlazené.
Dobrou chuť!

Kolo pro život po deváté!
www.kolopro.cz

Největší seriál závodů horských kol startuje
letos již po deváté. První kilometry rozsáhlé
bikerské „tour“ Kolo pro život najeli závodníci
již 3. května v okolí Orlické přehrady v nádherném prostředí rekreačního areálu Vystrkov.
O dva týdny později se celý „kolotoč“ přesunul
do Brna, kde pokračoval druhým závodem.
Do programu letošního ročníku je zařazeno
15 závodů na celém území České republiky.
Zúčastnit se může každý, kdo jen trochu jezdí
na kole. Stačí si vybrat jednu ze dvanácti věkových kategorií. Každý závod má svoji neopakovatelnou atmosféru, atraktivní a přehledně
značenou trasu s bohatě zásobenými občerstvovacími stanicemi. V cíli na závodníky čeká
doprovodný program s tombolou. Pro doplnění
energie bude k dispozici mimo jiné výběr vynikajících italských těstovin.

Sportovně zaměření jezdci mohou změřit
svoje síly v unikátní bodované soutěži Prestige
Trophy, a to jak v soutěži jednotlivců, tak týmů.
Ty mohou být složeny ze závodníků různých
věkových kategorií. K jejich založení stačí
pouze jednoduchá registrace v systému Kolo
pro život.
Součástí seriálu Kolo pro život je také Český
pohár v půlmaratónu, kde se pravidelně utkávají profesionální jezdci. Vyvrcholením této
soutěže je mistrovství České republiky, jehož
organizací jsou v letošním roce pověřeni pořadatelé kultovního závodu - Oderské mlýnice
České spořitelny.
Pořadatelé pamatují také na děti, pro ty je
připravena soutěž Junior Xtra Trophy. Její
součástí je škola bikingu vedená populárním
mistrem světa v biketrialu Pepou Dresslerem.
Průběžné pořadí všech kategorií a soutěží
mohou účastníci celý rok sledovat na webu.
Pro vítěze jsou připraveny ﬁnanční prémie
a věcné ceny. Vítězní jezdci budou tradičně
dekorováni v prosinci na závěrečném slavnostním večeru. Hlavní cenu může vyhrát
úplně každý. Stačí pouze dokončit tři závody
seriálu a nejlépe ze všech odpovědět na
soutěžní otázku v tzv. Finálové hře Kolo pro
život, a pak už si jen odvézt krásné autíčko
domů.

foto: Martina Navrátilová

Roman Čermák

R A DY A T I P Y P R O L É TO

Kromě toho, že v létě můžeme jako
po celý rok navštěvovat svá oblíbená
ﬁtness centra, otevírají se nám navíc
možnosti, jak cvičit a sportovat pod
širým nebem. Den je mnohem delší
než v zimě, takže jógové protažení
za zvuků probouzející se přírody
nás báječně naladí na celý den.
Vyrazit si v podvečer po práci na
kolo mimo město je motivace, na
kterou se těšíme od rána. Je skvělé,
že i města nabízejí sportovní vyžití
v terénu. Nová golfová hřiště, parky
pro děti a teenagery. Velmi oceňuji,
že vzniká spousta značených turistických a cykloturistických tras. Velkou
vášní pro mnohé z nás jsou i in-line
brusle.
Skvělým tématem jsou hory
v létě. Naštěstí je to už hodně let
zpátky, co se nám otevřely hranice,
a tím i možnosti k cestování a samozřejmě sportování. Hory znamenají
(promiňte mi ten technický název)
multifunkční sportovní velepark
v přírodě. Své si zde najdou všichni
rekreační sportovci, od začátečníků
až po náročné konzumenty. Pohyb

na horách můžeme kombinovat
s vodní turistikou, cykloturistikou i s
lenošením u krásného jezera.
Voda, a s ní spojená vodní turistika, je fenomén, který odjakživa
vyhledává spousta aktivních lidí.
V Čechách je dlouhá léta národním
sportovním folklórem sjíždění řek.
Tato činnost je skutečně dostupná
každému. Ve větších městech fungují
půjčovny lodí, vlaky lodě převážejí
na místo určení a na internetu se
dozvíme veškeré informace o řekách.
Já osobně jsem na vodě vyrostla.
V posledních letech se rozmohla
úžasná a také ﬁnančně zvládnutelná
mořská relaxace na plachetnici.
Sportů ve volné přírodě je
nepřeberné množství, a navíc jsou
dostupné úplně všem. Příroda nabízí
obrovskou duševní relaxaci a fyzické
uspokojení. To jsem se hezky zasekla
v přírodě, viďte? Asi proto, že mám
pohyb venku moc ráda a většinu
svého života trávím v tělocvičně (na
kterou samozřejmě nedám dopustit
).
Takže: dveře k letnímu sportování
jsou nám otevřeny dokořán. Záleží
jen na nás, zda vstoupíme a uděláme
něco pro své zdraví. A pokud máme
jakákoliv předsevzetí, tak možná ne
na Nový rok, ale právě v létě si je
můžeme dosytnosti splnit!

Stále častěji kolem sebe můžeme slyšet pojem WELLNESS. Ovšem ne každý
z nás dokáže na otázku, co vše do životního stylu wellness patří, jednoznačně
odpovědět. Ti sečtělí z vás jistě rádi podotknou, že wellness je pouze novodobým pojetím známé myšlenky starých Řeků o spojení duševní a tělesné
krásy, tzv. kalokagátie. Pro anglický výraz wellness asi neexistuje český překlad,
ale mohlo by jím být slůvko „dobrobytí“. Jde především o to,
abychom dosáhli vnitřní a vnější harmonie naší osobnosti
a cítili se dobře, ať už se nám daří, či nedaří.

Michael Zima
www.wellnessclub.cz

Ve své současné podobě se wellness
stává životním stylem dynamicky
rostoucí skupiny lidí, kteří chtějí
žít zdravě a aktivně. Uvědomují si,
že pro zlepšení života budou muset
něco udělat, a nebrání se osobnímu
rozvoji, stejně jako duchovnímu
poznání. V žádném případě tu
nejde o jakékoliv náboženství, ale o
pochopení smyslu a významu života
člověka, nalezení harmonie.
Řada lidí vnímá wellness příliš
jednostranně a často zachází do
zbytečných extrémů. Jde jim jen o
dostatek pohybu, případně se snaží
striktně dodržovat zásady zdravé
výživy a podobně. Ve skutečnosti je
wellness velmi pestrou skládankou
složenou z fyzických a psychických
aktivit, bez vzájemného propojení
a vyvážení všech protikladů života
však nelze dojít ke štěstí.
Samozřejmě vás můžeme zahrnout doporučeným poměrem aktivit vedoucím k dosažení cíle:
10% pohybu, 10% zdravé výživy,

20% péče o tělo, 20% mezilidských vztahů a komunikace, 20%
mentálního rozvoje, 10% duchovního rozvoje a 10% kontaktu s přírodou. Ovšem tento návod je pouze
orientační, neboť každý z nás je
originál a potřebuje něčeho více,
nebo naopak méně.
Rozebírat zde zdravou výživu,
pohyb či péči o tělo není nutné.
Ale co si máme představit pod
mentálním nebo duchovním rozvojem? Každý z nás zná nejlépe
své vnitřní strachy, obavy a
komplexy, kterým je na čase
vyhlásit boj s cílem vést lepší
život. Mentální trénink je běh
na dlouhou trať, ale dovede vás
k pozoruhodným výsledkům!
Otevře se před vámi svět utajených schopností a zjistíte, že
máte nadání ve spoustě oblastí. A
o to jde ve wellness především - o
snahu najít a pochopit sám sebe,
mít se rád a vycházet s ostatními.
Nebojte se duchovního rozvoje,
nehledejte za ním hned náboženství, meditování či ortodoxní víru.
Vaši duši obohatí návštěva kultur-

ních akcí, divadla, kina, muzikálů,
koncertů, ale také četba hodnotných
knih nebo rozhovor s moudrým
člověkem. To vše nás učí také lépe
komunikovat s ostatními a budovat
přátelské či láskyplné partnerské
vztahy. Kontakt s přírodou jen posiluje výše uvedené, a tak neseďte
doma a vyrazte do přírody, na relaxační víkend nebo dovolenou. Je
jednoduché s wellness začít. Stačí,
když si odpovíte na otázku: Co mi
udělá dobře?
Když jsem před osmi lety s wellness začínal, můj život příliš
šťastný nebyl. Ale čím déle zdravým
a aktivním životním stylem wellness
žiji, tím větší radost ze života mám. A
proto jsem založil WELLNESS CLUB,
abych své poznatky a životní zkušenosti sdílel s lidmi, kteří touží po
větší pohodě a radosti ze života. Akce
klubu vám ukážou, jak být a žít wellness! Pokud ovšem hledáte každodenní inspiraci a motivaci, máme pro
vás novinku: každý den nový článek,
rozhovor, fotoseriál o cvičení a wellness video s celebritou najdete na
www.wellnessclub.cz

CHLÉB NA CESTÁCH NETÍŽÍ
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Proběhněte se s Tescem!
Dejte tělu trochu zabrat
a druhým šanci uzdravit se

Jaro je tu a s ním i touha
nás všech být zdraví, t
a plní energie. Mnozí z nás
v těchto dnech více než
jindy drží dietu, zvyšují
přísun vitaminů a vybírají si pečlivě skladbu svého jídelníčku. Váha a fyzická kondice se však
nezlepšuje. Čím to je? Upravený jídelníček
bez sladkostí, tučných jídel či alkoholu sám
o sobě nepřinese velké změny. Ty nastanou až
při kompletním přehodnocení životního stylu, do
nějž je třeba zařadit pravidelnou fyzickou aktivitu.

Žijte stylově,
žijte zdravě
S námi žijete zdravě

Vyzkoušejte letní očistu těla
Pravidelná očista těla je
nedílnou součástí zdravého
životního stylu, který je dnes
stále populárnější.
Máme pro vás program, jak
svému tělu ulevit. První den
začněte lehkou večeří. Jídlo
volte tak, aby bylo chutné,
syté, ale ne těžké. Než půjdete spát, užijte projímadlo
na přírodní bázi. Další den
věnujte procházkám a dodržujte pitný režim.
Ideální jsou bio džusy, limonády nebo živé kvašené nápoje Tesco Organic. Další den začněte
lehkou snídaní složenou z cereálií nebo rýže,
jako je müsli tyčinka či sladký rýžový chlebíček
Tesco Organic a zapíjejte heřmánkovým čajem
Tesco Organic. K obědu si dejte lehké teplé
jídlo a zapíjejte zázvorovým čajem. K večeři doporučujeme vařenou zeleninu nebo rýži.
Poslední jídlo byste měli sníst 4 hodiny předtím, než půjdete spát.
Následující 2 dny jezte lehká jídla, a to
vždy ve stejnou dobu. Začněte lehkou ovocnou snídaní, dopřejte si o něco málo vydatnější oběd a zakončete den malou večeří.
Pocit lehkosti a nabytí nové životní ener-

gie se dostaví velmi brzy. Dávejte přednost
zeleninovým polévkám, jezte denně čerstvou zeleninu a ovoce. Jídlo si můžete zpestřit kořením, jako je zázvor, vanilka, skořice,
hřebíček, muškátový oříšek nebo kardamon.
Pro dlouhodobý zdravý životní styl
doporučujeme jíst bio potraviny, jako např.
Tesco Organic, které pocházejí z ekologického zemědělství. Na biofarmách se nepoužívají
k ošetření rostlin chemikálie, zvířata mají
celoroční volný výběh a léčí se přírodními
prostředky. Biopotraviny vás překvapí přirozenou chutí, mají více živin, neobsahují geneticky modikované organismy, ani
chemické látky pro vylepšení chuti a vůně,
a proto nezatěžují organismus cizorodými látkami.
Budete-li dodržovat zásady vedoucí k očistě
organismu, budete se cítit svěží a plní energie.
Nebudete mít potřebu konzumovat stimulanty,
jako je káva, sůl, pepř, alkohol, které enormně
zatěžují organismus. Tento očistný pětidenní
proces byste měli pravidelně opakovat každé
dva měsíce. Pak se můžete vrátit ke stravě, na
kterou jste zvyklí. To ovšem neznamená, že se
vrhnete na ledničku a přejíte se bůčkem. Zkuste
ještě pár dní omezit své neřesti a omezte pití kávy

Že pohyb pomáhá fyzické i psychické kondici, potvrzují i čísla odborníků a různé statistiky. Pravidelným pohybem můžeme v kombinaci se zdravou výživou dokonce předejít
i vážným onemocněním.
A právě na tento fakt chce upozornit velký
projekt podpory aktivního sportování společnosti Tesco s názvem Běh pro život. Tento projekt,
sestávající se ze série běhů po celé České republice a Slovensku, organizuje Tesco ve spolupráci
se svým dlouholetým partnerem, Pražským mezinárodním maratonem, a Českou onkologickou společností. Běh pro život, který odstartuje
a alkoholu, nekuřte! Do jídelníčku postupně
přidávejte ryby a kuřecí maso, celozrnné těstoviny a čerstvý sýr. Jezte co nejvíce bio potravin, vyhýbejte se instantním či konzervovaným
jídlům, uzeninám, nejezte a nepijte potraviny
slazené umělým sladidlem. Pravidelné čištění organismu je důležité, protože se tělo zbaví nejen nežádoucích kil, ale také škodlivých
látek, které se v průběhu celého roku v těle
ukládají a zatěžují ho. Pomocí očisty a správné životosprávy zlepšíte fungování organismu,
nervového systému, zlepší se vám spaní, budete
odolnější v stresových situacích a celkově se
budete cítit lehčí a svěžejší.

Jezme chutně,
ale zdravě

Možná jste se už rozhodli, že začnete jíst zdravěji, ale děsí vás pomyšlení, že to, co si uvaříte, nebude k jídlu. Rádi bychom vás vyvedli
z omylu a přesvědčili vás, že lze připravit výtečné jídlo, které nezatíží váš organismus. Vyzkoušejte naše recepty, které jsou ideální po ukončení očistného procesu těla a pomohou vám vrátit
se k běžnému a zároveň zdravému jídelníčku.
Šťavnaté mexické plátky
Tesco Organic hovězí zadní
Tesco Organic fazole v rajčatové omáčce
Tesco Bio rajčata
Tesco Organic sýr
1/2 čajové lžičky sušené bazalky
1 lžíce sekané petrželky
1/2 lžičky špagetového koření
1 lžíce Tesco Organic olivového oleje
1/2 lžíce másla na vymazání mísy, sůl, pepř
Postup: Plátky naklepte, osolte, opepřete a na
olivovém oleji osmahněte po obou stranách.
Vyjměte a vložte do zapékací misky vymazané
máslem. Rajčata nakrájejte a smíchejte s fazo-

v srpnu tohoto roku,
zavítá do několika
měst České republiky. Běhů se budou
moci zúčastnit všichni – mladí, staří, sportovci i nesportovci, ti,
kteří rádi běhají, i ti, kteří zatím zůstávají pouze u procházek. Ti z nás, kteří s Tescem poběží pro život, udělají nejen něco pro své zdraví,
ale zaplacením registračního poplatku zároveň
pomohou nančně podpořit výzkum rakoviny. Tesco chce k účasti v běhu vyzvat nejen
širokou veřejnost, ale také své zaměstnance.
Projekt spojuje aktivní sportování s možností
přispět na dobrou věc – lidé si mohou běháním
zlepšovat svou fyzickou kondici a zároveň
tak podpořit výzkum zhoubných onemocnění
v České republice, která patří mezi země s vysokým počtem vážně nemocných lidí. Projekt
odstartuje na sklonku letošního léta a jednotlivé
běhy budou začínat u místních obchodů Tesco.
Běh je jedním z nejpřirozenějších pohybů, běžet umí každý z nás. Běh pro život
navíc vítá i méně zdatné sportovce či začátečníky všech věkových kategorií! Proto neváhejte, připojte se k nám a běžte
s Tescem jako o život!

lemi, nasekanými lístky bazalky, petrželkou,
ochuťte špagetovým kořením, pepřem, solí
a přiložte ke kuřecím řízkům. Nakonec posypejte sýrem a ve středně vyhřáté troubě dejte
zapéct na cca 15–20 minut. Jakmile sýr získá zlatavou krustu, můžete servírovat. Jako
přílohu můžete zvolit Tesco Bio brambory
upravené podle vlastní fantazie a nebo salát
z čerstvé zeleniny z nabídky Tesco Bio.
Rajčatová polévka
Pro 4 porce budete potřebovat: 4 lžíce másla, 1 cibuli Tesco Bio, 1 stroužek česneku Tesco Bio, 4 hrnky kuřecího vývaru, 800 g rajčat Tesco Bio, 160 g rajčatového protlaku,
3 lžíce medu, 1 lžíci nasekaného kopru, 1 lžičku bazalky, 1/2 lžičky chilli koření, sůl, pepř dle chuti.
Postup: Na másle zpěníte cibuli a česnek, přidáte rajčata, protlak, chvíli povaříte, zalijete
vývarem. Ochutíte medem, koprem, bazalkou,
chilli kořením, solí, pepřem a povaříte dalších
10 minut a ihned podáváte.
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Křížovka

Tajenku zasílejte nejpozději do 20. 7. 2008 e-mailem na adresu:
vaclav@getinbalance.cz nebo poštou: Power Yoga Akademie,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00, na obálku uveďte Křížovka GIB.

Tři výherce odměníme DVD HUBNĚTE S POWERJÓGOU!

Powerjóga jóga
Najděte si své centrum
Beroun

Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

Brandýs nad Labem
České Budějovice
České Budějovice
Český Krumlov
Hradec Králové
Hradec Králové
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Kladno
Kladno
Kolín
Kroměříž
Nová Paka
Nový Jičín
Neratovice
Olomouc
Opava
Opava
Opava
Opava
Pardubice
Plzeň
Praha
Praha
Praha
LET

5

Praha
Praha
Praha

Bolí Vás záda od vysedávání u počítače? Máte pocit, že musíte udělat něco pro své
tělo a nechce se Vám do fitcentra? Okuste krásu cvičení v klidu a pohodě domova.
Roztáhněte si vlastní PODLOŽKU a protáhněte se na ní s DVD POWERJÓGA TERAPIE!

Bodhi podložky na jógu a pilates
Délka 183 cm, šíře 61 cm a tloušťka 4 mm.
Vybírat můžete ze sedmi barevných odstínů.

Cena: 699 Kč

Praha
Praha
Praha Úvaly
Pohořelice
Poděbrady
Písek
Prachatice
Příbram
Příbram

DVD
Powerjóga terapie
Naučíte se dýchat,
předcházet bolestem zad,
poznáte způsob, jak obnovit
energii a zvýšit psychickou odolnost.
Celkový čas 100 minut.

Cena: 399 Kč
Mnoho dalších druhů podložek a cvičebních DVD si můžete zakoupit osobně

v Energy Studiu Václav Krejčík na
Fügnerově nám. 5, Praha 2
www.energystudio.cz
nebo si je můžete objednat přes internetový obchod BMSA

www.bmsa.cz

KALEIDOSKOP

Rokycany
Semily
Tábor
Trutnov
Turnov
Týnec nad Sázavou
Uherské Hradiště
Vrchlabí
Vysoké Mýto
Všenory
Zlín

Fitcentrum 1. patro Městký plavecký areál
Kindlovi.beroun@seznam.cz
Fitness Blue Gym
www.bluegym.cz
Wellnesscentrum, Masarykova
www.tae-bo-martina.cz
Weisser sport centrum
www.weissersportcentrum.cz
Majda agency Brno
www.majda-agency.cz
Fitness Evy Šabatové
www.ﬁtnessevysabatove.cz
Star Trac Health Club
www.vasklub.cz
Regenerační centrum Xenie
www.centrumxenie.cz
Factory Pro
www.factorypro.cz
DanceLine studio v.o.s
www.danceline.cz
Tělocvična ZŠ T.G. Masaryka
Marcela.Velkova@seznam.cz
Wellness centrum Fit 4 Fun Hradec Králové
www.ﬁt4fun.cz
Aerobic club hip hop Hradec Králové
info@achiphop.cz
Fitness Studio Mgr. Zdeňky Vitákové
www.zdenavitakova.cz
ZŠ Komenského
baudischova@mesto.jilemnice.cz
Fit club Jany Boučkové
www.ﬁtstudio.cz
Proﬁ Wellness
mvoracek@post.cz
Fit studio Arena Kolín
jana.jerabkova@iarena.cz
Sportcentrum Zapletal Kroměříž
www.sportcentrum-zapletal.cz
Tělocvična SŠ Gastronomie
vendy@vendy.cz
Fit-in studio
www.ﬁt-in.cz
Sportovní club Olympia
www.sportclubolympia.cz
Centrum vitality
www.centrumvitality.com
Sport Perfekt Věry Macoškové
www.sportperfekt.cz
Klub Sole
pasueroval@seznam.cz
Fitklub Sluníčko
www.zdravicko.info
Sportovní klub Olympie
renata-vlckova@kb.cz
Fitstudio Hany Daškové Pardubice
daskova.hana@centrum.cz
Bazén ZČU Lochotín
www.bezenlochotin.wz.cz
Energy Studio Václav Krejčík
www.energystudio.cz
TJ Sokol Hostivice
www.verahavlova.wz.cz
Studio Sun
www.studiosun.cz
Yogajoga
www.yogajoga.cz
Sportovní centrum Univerzity Karlovy
www.narur.cuni/ktv
Balance Club Brumlovka
www.balanceclub.cz
Fitness centra O. Šípkové
www.sipkova.cz
Andrea Vinyása jóga
www.andreajoga.cz
Fitcentrum Mamut
www.ﬁtcentrummamut.wz.cz
TJ Sokol Pohořelice
gardita@centrum.cz
Fitness klub Zdravíčko
www.zdravicko.info
Aerobic studio Sole
www.jarkabe.vasestranky.cz
Tělocvična SPgŠ Prachatice
simakovahana@seznam.cz
Sportklub OXYGEN
www.oxygensport.cz
ZŠ Bratří Čapků
altova.marcela@seznam.cz
Sokolovna Rokycany
ing.dagmar.kucerova@seznam.cz
Sportovní Centrum Semily
jarkahassa@seznam.cz
Fit Studio O.K.
www.okﬁtstudio.cz
Sokolovna Trutnov
slavikova.marketa@seznam.cz
Žlutá ponorka
jarkahassa@seznam.cz
Mateřské centrum Motýlek Týnec n. S.
erikayogi@centum.cz
Sportovní hala Uherské Hradiště
www.vitalstudio.cz
SPINNING&FITBOX CENTRUM Vrchlabí
www.spinningvrchlabi.cz
Fitness Style Lucie
renda.kopecka@seznam.cz
OLYMPIA WELLNESS
www.olympwel.cz
SK Rytmik Zlín
www.aerobic-zlin.cz

PŘÍLEŽITOSTI JSOU JAKO RUKAVICE, SNADNO SE ZTRÁCEJÍ
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Get in Balance SOUTĚŽ
Soutěžní otázka:
Jak se v sanskrtu nazývá sestava cviků Pozdrav slunci, o kterém jsme
psali v minulém čísle novin?
Odpověď zasílejte e-mailem na adresu: vaclav@getinbalance.cz
nebo poštou: Power Yoga Akademie,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00, na obálku uveďte Soutěž GIB.

Pozor - soutěžit je možné jen do 20. 7. 2008!
Ceny, které čekají na výherce:
1. Wii Fit – v hodnotě 10 589 Kč
(herní konzole Wii, CD se hrou Wii Fit a cvičící podložkou) NINTENDO
2. Jóga SET – v hodnotě 5 600 Kč
(knihy, CD, DVD, podložka, pásek, kvádr) POWER YOGA AKADEMIE
3. Dárkový balíček Organic Food – v hodnotě 2 500 Kč TESCO
Vylosování soutěže proběhne 1. srpna 2008. Výherce zveřejníme v příštím čísle novin, před tím však budou
kontaktováni a cena jim bude dodána dle dohody.

Chcete si nechat zasílat noviny
do schránky ZDARMA – pouze za poštovné?
Minimální předplatné jsou 4 čísla. Cena poštovného a balného za 4 čísla: 120 Kč, včetně DPH.
Své objednávky zasílejte na e-mail: objednavky@getinbalance.cz , popř. na adresu Power Yoga Akademie,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00, na obálku uveďte GIB
Příští číslo vychází 1. září 2008

Pondělí 19.30 - 20.30 hod.  od 7. 7. do 25. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro středně pokročilé s Alešem Bačákem  cena 1099 Kč
Pondělí 20.30 - 21.30 hod.  od 7. 7. do 25. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Alešem Bačákem  cena 1099 Kč
Úterý 15:00 - 16:00 hod.  od 8. 7. do 26. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Láďou Pokorným  cena 1099 Kč
Úterý 17.30 - 18:30 hod.  od 8. 7. do 26. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz pilates pro začátečníky s Lucií Kleníkovou  cena 1099 Kč
Úterý 18:00 - 19:00 hod.  od 8. 7. do 26. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Veronikou Matouškovou  cena 1099 Kč
Úterý 19.30 - 20.30 hod.  od 8. 7. do 26. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Terezou Křížovou  cena 1099 Kč
Středa 10.00 - 11.00 hod.  od 9. 7. do 27. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Katkou Bílkovou  cena 1099 Kč
Středa 16.30 - 17.30 hod.  od 9. 7. do 27. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz hathajógy s Alenou Andrysovou  cena 1099 Kč
Středa 19.00 - 20.00 hod.  od 9. 7. do 27. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro středně pokročilé s Vaškem Krejčíkem  cena 1099 Kč
Středa 20.00 - 21.15 hod.  od 9. 7. do 27. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz vinyasa flow powerjógy pro středně pokročilé s Dagmar Kučerovou  cena 1099 Kč
Středa 20.30 - 21.30 hod.  od 9. 7. do 27. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Katkou Bílkovou  cena 1099 Kč
Čtvrtek 18.30 - 19.30 hod.  od 10. 7. do 28. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Terezou Bílkovou  cena 1099 Kč
Čtvrtek 19.30 - 20.30 hod.  od 10. 7. do 28. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Radkou Pekelskou  cena 1099 Kč
Čtvrtek 20.30 - 21.30 hod.  od 10. 7. do 28. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pokračující s Láďou Pokorným  cena 1099 Kč

Podzimní kurzy

Letní kurzy

INZERCE

Neděle 19.00 - 20.00 hod.  od 13. 7. do 31. 8. 2008 (8 lekcí)
Kurz powerjógy pro začátečníky s Janou Tomášovou  cena 1099 Kč

KE KAŽDÉMU KURZU JSOU 3

LEKCE ZDARMA DLE VÝBĚRU Z ROZVRHU ES

(čerpání volných lekcí do 31. 8. 2008)  Kurzy v prodeji od 7. 4. 2008 na recepci ES
LET
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Informace a přihlášení předem na recepci ES nebo katka.bilkova@poweryoga.cz

Fügnerovo nám. 5, Praha 2, tel.: 605 309 082

www.energystudio.cz

Pondělí 19.30 – 20.30 hod.  od 15. 9. do 22. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro středně pokročilé
Pondělí 20.30 – 21.30 hod.  od 15. 9. do 22. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Pondělí 20.30 – 21.30 hod.  od 6. 10. do 22. 12. 2008 (12lekcí) cena 1550 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Úterý 10:00 – 11:00 hod.  od 7. 10. do 23. 12. 2008 (12 lekcí) cena 1550 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Úterý 15:00 – 16:00 hod.  od 9. 9. do 16. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Úterý 17.30 – 18:30 hod.  od 9. 9. do 16. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz pilates pro začátečníky
Úterý 18:00 – 19:00 hod  od 9. 9. do 16. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Úterý 19.30 – 20.30 hod.  od 9. 9. do 16. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Úterý 20.30 - 21.30 hod.  od 7. 10. do 23. 12. 2008 (12 lekcí) cena 1550 Kč
Kurz taiči s Danielem Tkadlčíkem
Středa 10.00 - 11.00 hod.  od 10. 9. do 17. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky (vhodné i po porodu)
Středa 16:30 -17:30 hod.  od 10. 9. do 17. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz hathajógy pro všechny
Středa 19.00 - 20.00 hod.  od 10. 9. do 17. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro středně pokročilé
Středa 20.00 - 21.15 hod.  od 10. 9. do 17. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz vinyasa flow powerjógy pro středně pokročilé
Středa 20.30 - 21.30 hod.  od 10. 9. do 17. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Čtvrtek 18.30 - 19.30 hod.  od 11. 9. do 18. 12. 2008 (14 lekcí) cena 1850 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
(mimo 18. 9.)
Čtvrtek 19.30 - 20.30 hod.  od 11. 9. do 18. 12. 2008 (14 lekcí) cena 1850 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
(mimo 18. 9.)
Čtvrtek 20.30 - 21.30 hod.  od 11. 9. do 18. 12. 2008 (14 lekcí) cena 1850 Kč
Kurz powerjógy pro středně pokročilé
(mimo 18. 9.)
Neděle 19.00 hod - 20.30 hod.  od 14 .9. do 21. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz taiči s Danielem Tkadlčíkem
Neděle 19.00 - 20.00 hod.  od 14. 9. do 21. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky
Neděle 20.00 - 21.00 hod.  od 14. 9. do 21. 12. 2008 (15 lekcí) cena 1950 Kč
Kurz vinyasa flow powerjógy pro začátečníky
Neděle 20.00 - 21.00 hod.  od 5. 10. do 21. 12. 2008 (12 lekcí) cena 1550 Kč
Kurz powerjógy pro začátečníky

Chcete si vyzkoušet powerjógu, hathajógu nebo pilates než se přihlásíte do kurzu? Vyzkoušejte lekce ZDARMA:
Powerjóga – 2. 9. od 18:00 a 19:30 hodin, 4. 9. od 18:30 a 19:30 hodin
Pilates – 2. 9. od 17:30 hodin a Hathajógu 3. 9. od 16:30 hodin
LET
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Informace a přihlášení předem na recepci ES nebo katka.bilkova@poweryoga.cz

Fügnerovo nám. 5, Praha 2, tel.: 605 309 082

www.energystudio.cz
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Zábavné cvičení v pohodlí
vašeho domova
Množství práce, stresu, nedostatek času a špatná
životospráva nejsou optimální podmínky pro vykročení
za zdravějším životním stylem. Začarovaný kruh? My pro
vás máme jednoduché řešení – originální interaktivní fitness program Wii Fit je ideální prostředek jak si udržet
kondici a přitom se skvěle pobavit, aniž byste museli
udělat krok z vašeho domova.

1. Logo CMJN Gris N 50 / Vert C 50 J 100

4 kategorie cvičení:

Pro lepší kondici

2. Logo CMJN Gris N 50 / Pantone 376 c

Nedílnou součástí hry Wii Fit je speciální podložka Balance Board, která díky zabudovaným senzorům tlaku
snímá veškerý pohyb vašich chodidel či dlaní. Kombince
herní konzole Wii, hry Wii Fit a specialní podložky přináší
do vašeho domova chvíle nezapomenutelné zábavy a
také pravidelný cvičební režim. Nastavte si cíle, osvojte
si techniku a pusťte se do soutěžního klání, kdo má lepší
kondici?

Posilování svalstva

=
Jóga

+
Aerobik

Patronem Wii Fit je Václav Krejčík (instruktor jógy, cvičitel v pořadu Buď fit s ČT)

Cvičení pro držení těla
a rovnováhy

(Herní konzole Wii se prodává samostatně)

© 2007 – 2008 Nintendo. TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2008 Nintendo.

Rozhovor s patronem produktu Wii Fit – Václavem Krejčíkem
tavu, vitalitu a fyzickou kondici. (I já jsem byl překvapený, kdy můj
Body Mass Index nebyl ideální, rozložení váhy mého těla bylo docela smutné a virtuální věk byl stanovený na 54 let). Trochu mě to
zaskočilo, a tak jsem se s mým trenérem Wii Fit domluvil a stanovil
si plán na další 2 měsíce. Vše je zaznamenáno v grafech, tabulkách
a jste neustále sledováni. Doufám, že při pravidelném cvičení, za
dva měsíce, budu s výsledky Wii Fit programu více spokojený.
2. Pro koho je produkt určen?
Tyto různé programy jsou určené pro děti, které rádi soutěží a hrají
si, pro ženy, které rády cvičí a hubnou a nechtějí jít do fitness centra, ale i pro ty, kteří si myslí, že třeba cvičí perfektně. Mužům se
nabízí efektivní posilování celého těla. Myslím si, že celá rodina se
„vyřádí“ s Wii Fit. To myslím opravdu, protože já, když jsem si pustil
tyto hry, byl jsem malé dítě a hrál si. Pak jsme doma začali soutěžit
a nyní máme každý svůj program a soutěžíme mezi sebou, komu
se povede jeho cíl dříve. Navíc, stát na „boardu“ je opravdu zábava
a ze srdce se zasmějete.

7. Doporučil byste tedy Wii Fit někomu, kdo chce zhubnout
nebo zlepšit svou fyzickou aktivitu?
Doporučuji neustále lidem, co mají dělat, aby formovali tělo, aby
hubnuli. Doporučuji chodit cvičit do fitness centra, doporučuji
knihu a DVD. Od chvíle, kdy jsem zkusil sám na sobě Wii Fit, neváhám ani na minutu s doporučením této hry všem, kdo chtějí
cvičit v klidu domova, hrát si. Nebo těm, kteří pravidelně cvičí,
aby se přesvědčili o efektivnosti svého snažení. Možná budou
překvapeni.
8. Kde je možné si Wii Fit zakoupit?
Je třeba zdůraznit, že k Wii Fit je potřeba pořídit si herní konzoli
Wii, na kterou v současné době existuje více jak 60 her a Wii Fit
je jednou z nich. Oba produkty lze zakoupit v široké síti prodejen: Bontonland, Electro World, Makro, JRC, Sparkys, Gamehouse
a další.

3. Jak Wii Fit funguje?
Díky zabudovaným senzorům tlaku registruje podložka veškeré
vaše pohyby na základě změny tlaku chodidel na podložku. Tyto
informace se automaticky přenáší do herní konzole Wii a potažmo
na TV obrazovku, ke které je konzole připojena. Na obrazovce běží
váš trénink a plníte úkoly, které si s trenérem dle vašeho požadavku
(hubnutí, zlepšení fyzické kondice, posílení svalů,..) stanovíte.
4. Kolik aktivit a jaké jsou obsaženy ve hře Wii Fit?
Wii Fit obsahuje 4 kategorie cvičení: aerobik, jógu, posilovací trénink s vlastním tělem, balanční hry.

1. Václave, co je to vlastně Wii Fit?
Je to překvapení, které skrývá televizní obrazovka, herní konzole
Wii, elektronická podložka Wii Balance Board se zabudovanými
senzory tlaku a hra, která obsahuje pohybové aktivity jako jóga,
aerobik, jogging, balanční hry a posilovací trénink. Píšu překvapení
proto, že bych od počítačové hry nic takového nečekal. Nejsem
příznivcem počítačových her, vlastně jsem je nikdy moc nechápal.
Navíc jsem nikdy nechtěl trávit volný čas u počítače nebo u televize. Wii Fit mě překvapilo svojí efektivností a zábavností cvičení,
dobrým tréninkem a doprovázejícím osobním trenérem, výborným návodem na cvičení a také vhodností tréninkových plánů
a výsledků. Počítač vyhodnotí na základě mnoha údajů vaši pos-

wiifit_getinbalance2.indd 1

5. Jak se Wii Fit odlišuje od obvyklého fitness cvičení nebo
cvičebních DVD?
Je to komunikace s osobním trenérem. Neposloucháte jen příkazy,
ale musíte na ně reagovat. Trenér vám říká: přidejte, uberte, ještě
opakujte. Oproti DVD je to zábava a úžasná hra, kdy animace na
obrazovce vás provádí cvičením, burcuje vás, stimuluje a vy se bavíte a přitom efektivně cvičíte. Například když cvičíte step aerobik,
jste ve skupině lidí a cvičíte jako na reálné hodině a ještě vás u
toho povzbuzují.
6. Nabízí Wii Fit způsob, jak si porovnávat své cvičební výsledky v průběhu času a vidět tak svá zlepšení?
To je úžasné. Máte tréninkový deník, počítač za vás vše vyhodnocuje a dává vám návody, jak zabrat víc, aby se tréninkový cíl
podařil, nebo vás brzdí v tom, abyste něco neuspěchali.
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Dopřejte si zážitek hýčkání a luxusu. Darujte své pleti takovou péči, jakou si zaslouží.
Nechte se rozmazlit ošetřením obličeje a těla kvalitní značkovou kosmetikou BIODROGA SYSTEMS,
která Vám zaručí viditelný výsledek.

Nabízíme exkluzivní kosmetické programy:
•

•
•
•

speciální ošetření obličeje dle aktuálního stavu pleti
programy pro problematickou, stresovanou, dehydrovanou
pleť, pleť vykazující vrásky
liftingové ošetření s okamžitým efektem
detoxikaci těla – Fitness Wrap, anticelulitidní zábaly
křišťálovou masáž obličeje a dekoltu

•
•
•
•
•
•

celotělovou masáž Ayus Lomi
luxusní kašmírovo-hedvábné ošetření těla
masáže sportovně rekondiční, lymfatické, energetické, čokoládové...
depilaci
manikúru, modeláž nehtů
pedikúru

V prostorách centra najdete také infrasaunu a přístroje pneuven a vacupress.
Současně nabízíme kadeřnické služby s profesionální vlasovou kosmetikou REDKEN.
Těšíme se na Vás na adrese: Pasáž Teta, Jungmannova 28, Praha 1, telefon: 296 165 141, salon@biodroga.cz, www.salonbiodroga.cz.

LET
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Přijďte si zacvičit
powerjóga jóga
pilates relaxace




Kurzy hubnutí po internetu i přímo v ENERGY STUDIU
přihlášky na: jana.altnerova@poweryoga.cz
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MOŽNÁ, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTÍ REALITY JSOU NAŠE SNY

