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V hodinách powerjógy často vidím (převážně u začátečníků), že cvičí s velkou
„urputností“, což je přirozené. Potřebují
stihnout všechny pokyny, postavit pozici,
zaměřovat pozornost, mít správné držení
těla i pohled očí a ještě u toho dýchat.
To je často nadlidský výkon. V prvopočátku se tedy jedná spíše o doplnění
dechu do jednotlivých pozic. Ve chvíli,
kdy se člověk naučí pravidelně dýchat,
by měl být princip opačný. Nejprve si
uvědomujeme dech a v rámci něj zapojíme pohyb. Dochází k plynutí pohybu v
rytmu dechu. Je to takový tanec dechu

Editorial

Vážení a milí čtenáři,
dostávají se Vám do rukou
noviny Get In Balance, noviny,
které Vám otevřou nový obzor.
Noviny, které Vám ponechají
prostor pro Váš názor. Motto
novin vyjadřuje můj záměr, proč
jsem je s teamem spolupracovníků, uvedl do života.
„Číst a být informován. Být
potěšen, mít radost ze čtení
a z nových informací. Rád se vracet. Vyvolat myšlenky, vyvolat
pocit, vzbudit tělo, mysl i ducha,
a přitom nalézt harmonii. Jóga
a vše okolo ní, pohyb v různých
podobách, zdravý životní styl
a jeho jednoduchá pravidla.“
To vše bychom Vám rádi sdělili
v novinách Get In Balance. Prozatím budou vycházet jako čtvrtletník a čas ukáže, jaký zájem
o ně budete mít. Jsme připraveni
psát. Jsme připraveni poskytovat
zpravodajství z Vašich měst a
přinášet zajímavé informace o józe, cvičení a zdravém životním
stylu. Můžete soutěžit, můžete
si nechat noviny na nočním
stolku a postupně se k nim vracet,
můžete se inspirovat chutnými
a zdravými pokrmy, můžete….!
Nenechte svůj životní styl na
pospas rychlé době. Nenechte
své zdraví v rukách reklamních
spotů, nevědomosti a pohodlnosti. Prožijte přítomnou chvíli
naplno a dostaňte se do pohody a
harmonie.

Všichni víme, jak je dýchání pro
život důležité. Řízené dýchání
je nezbytným prvkem kvalitního cvičení powerjógy, stejně
jako prostředkem proti stresu, napětí a únavě. Vědomým
dýcháním se pozornost připoutává k nádechu a výdechu.
V některých případech může
být dech slyšitelný. V klasické
powerjóze se používá základní
dechová technika - plný jógový
dech. Ten má tři fáze: břišní,
hrudní a podklíčkovou. Když
se všechny spojí do jednoho
nádechu a výdechu, mluvíme
o plném jógovém dechu. Dech
přivádí tělu a mysli dostatek
živin, které potřebují pro své
fungování. Plynulost nádechu
a výdechu, který je prováděn
nosem, je základní podmínkou
správného cvičení. Díky nosu
a sliznicím dochází k očištění
a zahřátí vzduchu. Nos také
skrývá mnoho nejrůznějších
receptorů, které dokážou rozlišit kvalitu vzduchu.

Václav Krejčík
a team Get In Balance

foto: Hana Hovorková

N o v i ny va š e h o ž i vo t n í h o s t y l u

jako zdroj energie
v pozicích. Dech je silou, která pozicemi
pohybuje, tím pádem cvičení působí jednoduše. Jedná se o práci s energií, která
nastává, je-li dobře zpracované fyzično.
Jakmile se přehoupnete do fáze, kdy se
dech stane vědomou energií, uvidíte, jak
příjemné a intenzivní bude cvičení.
Pro začátek stačí během lekce bez
zádrží plynule dýchat plným jógovým
dechem a myslet na něj více než na pozice. Ty by měly být vždy příjemné a bezbolestné. Tím se řiďte! Ovládnutí centra
těla a jednotlivých jeho částí hlubokým
dechem vám umožní poznání sebe

samých. Uvolní vás a odpočinete si. V
každé z pozic, které cvičíte, poznáte jinou
kvalitu dechu. Záleží na tom, jakou část
plíce máte stlačenu, jak otevřený je vás
hrudní koš, nebo v jaké rovině se právě vaše tělo nachází. Stlačené místo při
cvičení vždy aktivujete. Stlačením z něj
vypudíte krev, nežádoucí látky, jeho uvolněním do něj vpustíte příliv nové energie
a živin. Oživujete ho a to může nastat,
dýcháte-li kvalitně, hluboce a klidně.
Ideální pozice pro učení se dýchání je
vleže na zádech, v pozici šavásany, tzv.
pozici mrtvoly, nebo ve zkříženém sedu.

Rozhodujícím faktorem jsou čisté sliznice v nose, vzpřímená záda.
Řízení dechu je prostředkem pro
dobrou relaxaci, a ta je zase základní
podmínkou pro uvolnění těla a mysli, uvědomění si vlastního já a obnovu
energie. Na relaxaci si najděte místo,
kde nebudete ničím a nikým rušeni.
Vezměte si deku, polštáře, případně
použijte aromalampu s jemnou vůni. V
prostoru, kde budete relaxovat, mějte
příjemnou pokojovou teplotu, ne chlad.
A nyní se již můžete vydat na cestu uvolnění celého těla.

Uvolněte se: ŠAVÁSANA, pozice mrtvoly

Lehněte si na záda a nechte tělo padat vlastní vahou do podložky. Jako
byste mu vypojili veškerou energii. Povolte jej. Nohy dejte od sebe, nechte
spadnout chodidla prsty směrem do stran. Uvolněte paže, dejte je od těla
a vytočte dlaněmi nahoru. Máte-li svázané vlasy, rozpusťte si je nebo je
dejte stranou. Pro správnou relaxaci je třeba, aby vaše tělo bylo zcela
uvolněné. Cítíte-li chlad, přikryjte se dekou, hlavu si můžete vypodložit
polštářem. Dýchejte klidně a volně, nevyvíjejte žádné úsilí. Během relaxace zaměřte svou pozornost na dech uvnitř nosu. Pozorujte jednotlivé molekuly vzduchu, které jím procházejí při nádechu a výdechu. Cílem relaxace

nebude usnout, ale uvolnit celé tělo a zklidnit vaši mysl. Zůstávejte bdělí. Uvolněte celé tělo směrem od prstů na nohou k hlavě. Vědomě si projděte
každou část svého těla a uvolněte ji. Zkuste si uvědomit veškeré zvuky, které
vás obklopují, dotek těla s podložkou, popřípadě vše, co okolo sebe cítíte. Tyto
vjemy chvíli pozorujte. Neulpívejte pozorností na zvuku, hmatu, čichu. Jen
vše nechte bez povšimnutí plynout okolo sebe. Ponořte se do svého vnitřního
klidu a ticha. Postupně se, za průběžného klidného dýchání, zkuste od všeho,
co je okolo vás, oddálit, odpoutat. Představte si, že se vzdalujete. Veškerou
pozornost zaměřte na svůj dech a jeho pozorování. Vychutnejte si klid.

O S O B N O S T A V I TA L I TA
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Na podzim oslavila Helena Vondráčková významné jubileum. Většinou se říká, že věk se u
ženy nesluší zmiňovat.
Já si to o paní Heleně
nemyslím. Své krásné
kulatiny oslavila koncertem v pražské Lucerně
za přítomnosti mnoha
dlouholetých kamarádů.
Často slýchávám od lidí,
že už nemohou, jsou
unaveni, nebo že mají
své roky, a tak co by ještě
dělali... Leží, spí, jí, naříkají. Přitom věk je tím,
co si můžeme užít. Helena Vondráčková je vzorem elegance a vitality,
a právě proto se stala
osobností prvního čísla
novin Get In Balance,
novin o zdravém životním stylu.

zahrádce, stále se hýbu. Nevím,
co znamená sedět, čímž docela
znervózňuji své blízké okolí.

Foto C Ondřej Pýcha (archiv Universal Music)

Myslíte si, že se dá zhubnout i bez pohybu?
Jsem nepřítelem veškerých
drastických diet, protože jsem
přesvědčena o tom, že jak rychle shodíš, tak rychle nabydeš.
Vyznávám pohyb, regulaci jídelníčku a pozitivní myšlení.

Rozhovor s Helenou Vondráčkovou
Při koncertech z Vás vždy čiší
neuvěřitelná energie. Myslíte si, že toto osobní vyzařování je darem, nebo ho může

člověk získat během svého
života? V mnoha rozhovorech píšete o genech, které
jste zdědila po mamince...

Je to tak půl na půl. Částečně
dostane člověk tuto vlastnost
darem, ale částečně se o ni
musí svou pílí, prací a přístupem k životu zasloužit. Musí
se vyburcovat i v momentech,
kdy právě nemá chuť.
Popularita s sebou nese
i stinné stránky. Lidé rádi
nahlížejí do soukromí známých osobností, čehož s radostí využívají bulvární
plátky. Jak se vyrovnáváte
s bezohledností některých
novinářů?
S bezohledností bulvárních
novinářů se musí počítat. Ale
v žádném případě nelze tolerovat lži a pomluvy, které šíří,
bohužel za souhlasu a podpory
policie a státního zastupitelství.

NÁŠ TIP

Helena
Jsem, jaká jsem
(best of)
2cd



Get In Balance jsou první
noviny o aktivním životním stylu, o pohybu, zdravém způsobu stravování, a
také o tom, co člověk chce
od života, a co proto dělá.
Myslíte si o sobě, že jste
našla tu správou životní
cestu? Litovala jste někdy
svého rozhodnutí být zpěvačkou?
V žádném případě jsem svého rozhodnutí nikdy nelitovala a pokud bych měla možnost
rozhodovat se znovu, volila
bych stejně. Hudba je nádherná, povznáší člověka, přináší neuvěřitelné zážitky, dává
nahlédnout do jiných dimenzí,
než jsou ty, které kolem sebe
běžně máme. Hudba je kouzelnice.
Obdivuji Vaši postavu,
v poslední době mi připadáte ještě štíhlejší než dříve. Co je toho příčinou?

Sedíte v překrásném prostředí horského údolí, posloucháte zpěv ptáků a šumění
horských bystřin a potůčků.
Nikde nevidíte ani živáčka.
Ve vašem výhledu se otevírá krásné horské jezero,
jehož hladina je jako zrcadlo.
Okolní útesy a hory se zrcadlí na klidné hladině a vy si
připadáte jako v pohádce.
Je až neuvěřitelné, jak čistý
a jasný odraz hladina nabízí.
Ani náznak pohybu. Hladina ničím nerušená, naprosto klidná a plná harmonie.
Její zrcadlení odráží i klid,
který zavládl ve vaší mysli,
ve vašem těle. Tiše sedíte a
pozorujete tu krásu, kterou
před sebou vnímáte a cítíte
ji. Je to jako spojení s něčím, čemu jste pokorní a
poslušní, aniž by si „to něco“
vynucovalo vaši pozornost.
Zrcadlení klidu proniká i do
vaší mysli. Je klidná a stálá.
Nikam neuniká, zůstává a je.
Slyšeli jste ten krásný zvuk
ticha? Že ticho nemá zvuk?
Zaposlouchali jste se někdy
do této krásy? Zkuste, až se
půjdete projít do vysokých
majestátných hor, nebo na
klidnou rozkvetlou louku, se
chvíli zastavit a poslouchejte
řeč přírody. Ten klid, který
v sobě skrývá je přirozeným
uměním meditace. Tedy procesem spojení se s vyšší
energií, která je všude okolo
nás a je na dosah zklidněné
mysli. Toto utišení je vědomí

Co ráda jíte a ráda vaříte?
Pokud mám čas a klid, ráda
jím i vařím. Mám ráda pestrou stravu, hodně zeleniny, v
létě rádi grilujeme – ryby, bílé
maso. Ale čas od času vařím i
klasiku, jako například meruňkové knedlíky, koprovou omáčku, svíčkovou (jednou ročně).
Dávám přednost odlehčené
stravě.

Jaká je pro vás ideální
představa odpočinku?
Buď práce na zahrádce nebo
opalovaní na přídi naší lodi
za jízdy a při tom poslouchání krásné hudby. Také ráda
odpočívám s manželem na
pláži, třeba na Mauriciu.
Naše čtenáře by zajímalo,
na co se mohou těšit v roce
2008?
V roce 2008 připravujeme turné s Golden Kids a mé
novinkové album.
Děkuji Vám za rozhovor!
Václav Krejčík

Můžete prozradit našim
čtenářům nějaký vlastní
recept na lehké a chutné
jídlo?
Je to australský recept: Potřebujeme pět malých cukín
(neloupeme), čtyři mrkve, jednu velkou cibuli, tři stroužky
česneku, 400 g šunky, 300 g
tvrdého sýra, pět vajec, polohrubou mouku, prášek do
pečiva, oregano, sůl, pepř,
vegetu a olivový olej. Cukíny,
mrkev a sýr nastrouháme na
nudličky, nejlépe v kuchyň-

foto: Jakub Šamberger

Rozdává energii
každým úsměvem

Děkuji za kompliment. Díky
Tanci s hvězdami jsem zhubla
o pět kilo a těší mě, že jste si
toho všimnul. Pravdou je, že od
prvního září jsem absolvovala
pohybovou smršť, která byla
sice náročná a mnohdy téměř
smrtící, ale sama cítím, že zapůsobila blahodárně na mou stárnoucí tělesnou schránku. Celý
život je pro mě pohyb naprostou přirozeností, vždycky jsem
sportovala, milovala tanec,
step, krasobruslení, pořád hraju tenis, plavu, pracuju na

Stalo se vám někdy, že jste
musela hubnout?
I to se mi přihodilo. Na turné
v Austrálii jsem tak vehementně holdovala mořským potvorám, až jsem se nevešla do
svých koncertních šatů a v půlce turné mi při úklonu před
publikem velmi hlasitě praskla
sukně ve švu.

ském robotu. Šunku nakrájíme
na kostičky, cibuli na jemno.
Smícháme, přidáme hrníček
mouky, prášek do pečiva, sůl,
pepř, oregano, vegetu nebo
muškátový oříšek – vše podle
chuti a nakonec pět vajec a šálek olivového oleje. Promícháme, vylijeme na pekáč a pečeme hodinu při 180 stupních.
Můžeme podávat teplé nebo
studené, s kyselou okurkou.
Pro vegetariány připravíme
bez šunky.

Zrcadlení
Václav Krejčík

naprostého štěstí, hlubokého
vnitřního klidu a míru. Nechcete odejít, chcete zůstat, protože
cítíte tu velkou sílu, tu energii,
která vás nyní objímá. Umění
naslouchat „vyššímu (duchovnímu) spojení“ nemusíte zažít

jen v Indii, nebo u plamene
svíčky. V klidu přírody, kde
jsme všichni doma, si uvědomujeme tu krásnou harmonii zrcadlení klidu naší mysli.
Vnímáte tu sílu, kterou má
příroda, kterou máte vy.
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Václav Krejčík

Co si představíte pod pojmem zdraví? Žádná bolest? Žádný problém
s tělem? Neznám mnoho lidí, kteří
by o sobě mohli prohlásit, že jsou
naprosto zdraví. Zdraví má mnoho
předpokladů. Od společenských,
přes morální, až po ty emocionální
a fyzické. Zdraví je v mnoha oborech
deﬁnováno jako stav fyzické, emocionální a psychické harmonie s okolím,
ve kterém žijeme. Je potřeba mít
nejenom zdravé tělo, ale i psychiku,
protože ta často rozhoduje o stavu
fyzického zdraví. Zdraví tedy znamená nejenom nepřítomnost nemoci, ale i soulad vztahů našeho těla,
vědomí, skutků, chování a prostředí, které nás obklopuje. Tento stav
nazýváme stavem harmonie, stavem,
kdy zažíváme pocity pohody a klidu
a dokážeme si je užít. S lidmi vycházíme ve vzájemné úctě a respektu,
s nikým se zbytečně nehádáme. Když
má někdo jiný názor, je to přirozené.
Nemusíme se s ním vídat, aby to v
nás nevyvolávalo nepříjemné pocity.
Prožívejme chvíle, kdy se cítíme dobře. Nevyhovuje-li nám něco, někdo,
hledejme řešení, jak zamezit těmto
negativním stavům.
Promluví-li ale do života negativní emoce, závist mezi kolegy v práci,
neshody mezi sousedy či kamarády,
tak si sami dobrovolně vyvoláváme
stavy, kterými se budeme soužit.
Tím to ale nekončí. Projevy (úzkost,
strach, soupeřivost), které vzniknou
jako reakce na podněty z okolí, se
prohlubují. Tyto pocity se usazuji
v psychice, tam se kumulují a časem
promluví. Například jako lehčí
nemoc. Neřešíme-li situaci, nechceme-li se zabývat „zbytečnými“ věc-

mi, může vzniknout vážnější nemoc.
Naše hlava ovlivňuje fyzické zdraví.
Na fyzické úrovni často vzniká obezita,
vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol
v krvi. S tím souvisí přejídání se. Něco
nás trápí, nechceme si to přiznat, a tak
podvědomě sáhneme po kousku jídla.
Postupem času nabíráme kilogramy,
aniž si toho všimneme a dostáváme se
do začarovaného kruhu. Obezita může
způsobit a podílet se na výše zmíněných zdravotních problémech, které se
označují souhrnným názvem „Metabolický syndrom 21. století“. Psychosomatika je velice mocná a jakákoli
negativní emoce v těle vyvolá reakci.
Žijeme-li tedy dlouho v nerovnováze,
působí to negativně na zdraví. Mezi
příčiny již zmiňované nerovnováhy
patří porušování přírodního řádu,
respektu a úcty k přírodě, ale i k sobě
samým. Tím dochází k poškozování
intelektu, emocí a paměti. Zanedbání
těla a zdraví, omamné látky, alkohol,
sobeckost jsou možné příčiny, které se
za čas projeví na fyzické nebo mentální úrovni. Naše mysl je silná. Pozitivní
„programování“ je tím, co v nás vyvolává příjemné pocity. Negativní umí
být většina lidí. Není složité vytvořit
si pozitivní systém myšlení, obzváště
když víme, že se po psychické stránce
necítíme dobře.
Co je to zdraví? Podíváte-li se na starou indickou, japonskou, nebo čínskou
kulturu, najdete mnoho různých oborů a věd, které se od pradávna zabývají
zdravím. Harmonie těla, mysli a ducha,
harmonie vašeho života v životním
prostředí. To je charakteristika zdraví
tak, jak ji cítím i já. Nechal jsem se ale
inspirovat ajurvédou, čínskou medicínou, tai-chi, jógou, chi-kungem, feng
shuej. Zdravé způsoby stravování a
kombinování potravin, lehké pohybo-

Mám náročnou práci a můj
neustále plný diář je mou noční můrou. Pracovní schůzku
střídá porada, poté následuje služební cesta, a tak to jde
pořád dokola. Intenzívní pracovní program je vyčerpávající a každý den na něj musím
vydat hodně energie. Také se
snažím přelstít svůj biologický
věk. Asi jako každá žena, která
chce vypadat a cítit se dobře.
S dostatkem vitality a energie
by to mělo být snadné. Ale jak
na to? Jednoduché by bylo
pasivně odpočívat a sem tam
si užívat nicnedělání. Ale to já
neumím a stejně by to nepřineslo vysněné výsledky.
Radka Pekelská

Nemám moc času sama pro sebe,
ale možná díky tomu jsem se naučila
využít každou minutu volna. V těchto
volných chvílích se snažím pracovnímu stresu „uniknout“, zpestřovat
svůj život novými zážitky, učit se
nové věci a tak relaxovat. Je pro mě
velmi důležité věnovat se činnostem,
které mě baví a tak se nabíjet novou
energií, která mi dává sílu k další práci, radosti a potěšení ze života.
Ráda trávím chvíle s rodinou
a přáteli - ať už nad sklenicí dobrého
vína či v přírodě. Ale jsem hyperaktivní člověk, a proto musím pořád
něco aktivně dělat. Hodně cestuji a
mám vášeň pro pohyb, ale znáte to,
když člověk chodí do práce, tak má

vé vzorce, zvyky, různé druhy relaxace
a samozřejmě i manuální práce jsou
tím, co nám v západním světě občas
chybí.
Jóga a powerjóga mohou být pomocníky, jak získat nad svým chováním
a emocemi kontrolu. Toto jednoduché
cvičení, ve kterém si každý najde to, co
mu vyhovuje, může pomoci i po zdravotní stránce. Jóga má mnoho podob.
Někdo hledá jen cvičení, proto si vybere
powerjógu, kdo hledá uvolnění a protažení zad, vybere si hathajógu, kdo
chce pálit tuky a tvarovat tělo, vybere si
vinyasa ﬂow powerjógu, nebo vinyasa
jógu, a ten, kdo nemá tak ohebné tělo,
zvolí yangar jógu (jógu s pomůckami).
Každý si může přijít na své. Když se
prokoušete vlastním tělem, poznáte, jak
s ním pracovat a naučíte se bezpečně
provádět základní ásany (pozice), otevírá se vám další prostor, který souvisí
s psychikou. Umění dýchat, soustředit
se a cítit proudění energie, praktikovat
nejrůznější očistné a dechové techniky,
to vše patří k józe. Je prokázáno blahodárné působení pozic jógy na imunitní,
endokrinní a nerovový systém. Indický
institut jógy v Lómě dokazuje tyto účinky na vědeckém základě. Jóga je přirozenou součástí života v Indii. Je součástí
ajurvédské medicíny i východních ﬁlozoﬁí, které naší západní civilizaci ukazují cestu, jak najít klid a harmonii. Jak
uchovat a prodlužovat zdraví. Nenechte se přemoci pohodlností a buďte
si vědomi procesu, kterým zákonitě
procházíte – stárnutím. Stárnout začínáme v pětadvaceti letech, tělo začíná
ochabovat a zpomalovat se. Zkuste na
to pamatovat, až se vám nebude chtít
hýbat a raději sáhnete po jídle. Pohyb
je přirozený a nutný k životu. Jóga vám
nabízí mírumilovný životní styl, který
vám pomůže.

Teď a tady s jógou

možnost se většině svých oblíbených
koníčků věnovat pouze občas.
Náhoda mě před dvěma lety poprvé
seznámila s cvičením powerjógy, která
mě tenkrát velmi zaujala. Začala jsem
se postupně zajímat také o klasickou
jógu, která nás učí pracovat na nastolení
vnitřního pokoje a duševní a fyzické harmonie. Musím říci, že toto nové poznání přineslo mému životu nový rozměr,
a proto se nyní józe věnuji pravidelně.
Jóga je ﬁlozoﬁcký systém starý pět
tisíc let, jehož cílem je dosažení pevného zdraví, vitality, kontroly nad
biologickými procesy v našem těle a
emocionální rovnováhy. Je o hledání
vlastních limitů, rozšiřování hranic,
schopnosti uvolnit se a být sám sebou.
Přináší dobrou fyzickou kondici, příliv energie a pocit pohody.

Jóga je cesta, která učí sjednotit tělo,
mysl a ducha. Každý jednotlivec může
začít u sebe a z tohoto systému si převzít
tu část, na kterou je právě teď připraven,
z které bude proﬁtovat a v budoucnu po
této cestě pokračovat a zdokonalovat se.
Mně osobně v současné době jóga moc
pomáhá v překonávání stresu, ve vnitřním zklidnění, posílení svalů a udržení
pružnosti těla. Dává mi sílu, lepší koncentraci, psychickou a fyzickou odolnost
a spoustu energie.
Sama na sobě jsem měla možnost
poznat mnohé užitečné účinky jógy.
Málokterý sport zatěžuje rovnoměrně
všechny svalové a kloubní struktury a
vyrovnává disbalance v organismu tak,
jak to umí jóga. Pravidelným cvičením
jógy jsem se například zbavila svých skoro chronických bolestí krční páteře a zad.

Zamyšlení
Jakub Šamberger,
cvičitel powerjógy a majitel
Powerjóga centra v Praze
- Energy studio

Sedím v kavárně Starbucks v Kolíně nad Rýnem a velkým oknem
pozoruji hemžení lidí na náměstí
před katedrálou. Venku svítí sluníčko, já si hovím v pohodlném
křesle a drze přiznám, že mi je
báječně. Rád cestuji, poznávám
nová města, nové lidi, nové zážitky. Rád si koupím pěkné oblečení, protože se mi líbí, když jsou
lidé upravení. Ale proč to píšu?
V listopadu 2007 to bude přesně 10 let, kdy jsem absolvoval
první lekci jógy, respektive yogy
for athletes, kterou vedla Argie
Ligeros. Krásná a upravená žena s příjemným vystupováním
mne pro cvičení jógy naprosto

foto: Miroslav Šneberger

Zdraví, život a vliv jógy

ZAMYŠLENÍ

Powerjóga a současná doba?

Dokonalé spojení!

nadchla. Její provedení bylo dynamické a velice silové, což mne zaujalo. Do
té doby jsem měl pocit, že zapotit se mohu jen na hodině kickboxu. Od té doby
se udržuji v kondici pouze cvičením jógy. Když mám chuť vydat ze sebe maximum, jdu si zacvičit vinyasa ﬂow powerjógu, když se mi chce protáhnout, jdu
na hathajógu. Sám jsem se před šesti roky stal instruktorem powerjógy a začal
tak úplně novou etapu svého života. A s odstupem musím říct, že jsem rád za
tu změnu, kterou jsem velice dlouho zvažoval. Byl to pro mě krok do neznáma.
Začít podnikat s nejistým výsledkem a ještě ke všemu být závislým na fyzické aktivitě, kterou jsem doposud měl jako koníček a najednou to byla práce s
každodenní povinností. Ať se vám chce cvičit nebo ne, ať je vám špatně, ať se
vám chce v neděli jen ležet v posteli... Nic takového neexistuje. Máte svůj rozvrh a jedete. Co mě vždycky drží v nejtěžších chvílích nad vodou, je pocit, že tím
někomu, kdo si přijde zacvičit, dělám radost, že si klienti mohou odpočinout
od všedních starostí, vypustit problémy z práce a být v sále jen sami za sebe a
hlavně pro sebe. Když jsme s Vaškem Krejčíkem otevřeli Energy Studio, tak se
ten pocit naplnění a radosti ještě znásobil. Najednou jsme měli vlastní prostor,
kam za námi mohli zákazníci chodit. Místo, kde je klid, světlo, příjemná atmosféra. Časem samozřejmě přišly problémy, které k životu určitě patří. Všechno
nemůže být jen růžové. Ale každý problém nás posunuje dopředu. Vyznávám
heslo: „Co tě nezabije, to tě posílí!“ A musím uznat, že jsem si pár okamžiků
„dole“ zažil a jsem tomu rád, protože díky nim si mohu užít ty pěkné momenty
mnohem lépe.
To jsem ale pěkně odbočil od jógy. Všechno ale souvisí se vším. Píšu o józe,
powerjóze, hathajóze či vinyasa ﬂow powerjóze. Mně osobně sedí powerjóga. Není striktní, nic nediktuje, nemusíte ji praktikovat každý den. Můžete si
zacvičit dvakrát týdně, ale také můžete dva týdny vynechat. Powerjóga je z
mého hlediska ideální styl pro dnešní dobu. Většina z nás musí chodit do práce. Každodenní „provoz“ na člověka automaticky přenáší stres a uspěchanost.
Když musíte šéfovi odevzdat zpracované tabulky, nemůžete se vším seknout a
jít si cvičit, protože teď vám začíná lekce. Půjdete třeba až za dva dny. A to je
to, co se mi na powerjóze líbí. Ta možnost kdykoli se zapojit do skupiny lidí a
fyzicky si zacvičit. A rád používám slovo „fyzicky“. Setkal jsem se s mnoha lidmi,
kteří mi vyčetli, že jsem „pseudojogín“, že jenom „rejžuju“ peníze, nestarám se
o duchovno a nejsem dostatečně duchovní člověk. Mají pravdu? Částečně ano.
Nejsem jogín a nikdy jsem se za něj neprohlašoval. Naopak vždy udávám, že
jsem instruktor powerjógy. Cvičím za peníze? Ano! Ale neznám nikoho, kdo by
cvičil zadarmo. Pokud je něco zadarmo, lidé si toho většinou ani neváží. Utrácím
peníze za oblečení? Ano a rád. Znamená to, že jsem vyloučený z kruhu vyvolených lidí, kteří o sobě říkají, jak jsou duchovní? Ale jak je na tom ono duchovno?
Kdo určuje hranici, kdy duchovní jsme a kdy ne? A kdo určuje, jestli je to dobře
nebo špatně? Myslím, že si každý najde svoji cestu. Ať je to cesta duchovní nebo
ta materiální, hmatatelná. Nemohu a ani nechci kázat o duchovnu. Mám svůj
vnitřní řád a tím se řídím. To je moje duchovno. A každý si o tom může myslet,
co chce. Nemám rád, když mě někdo do něčeho tlačí nebo mi něco vnucuje. Proto je krásné, že člověk má možnost výběru!
Zkrátka a dobře mi vyhovuje žít v současné době, využívat její možnosti,
poznávat nové věci, ale to jsem zase na začátku…

Tělesné pozice v józe napomáhají proudění mé energie a zlepšují pružnost těla.
Sama na sobě cítím, že jen co si cvičením
uvolním tělo, uvolní se mi i mysl, což mi
pomáhá relaxovat, načerpat novou energii a pak je mi fajn. Také jsem se naučila
uvědomit si, že s neustálým pocitem stresu a uspěchanosti se necítím příjemně
a v pohodě. A proto musím umět tento
stav „vypnout“. Jóga mi pomohla zlepšit
koncentraci, naučit se zklidnit mysl, jasně uvažovat a tímto tréninkem zvládat
náročné situace v běžném životě.
Jóga je skvělá. Učí mě žít a být „teď a
tady“. Každá myšlenka na budoucnost,
každá obava stojí energii. Energii, kterou
můžu věnovat na vylepšení toho momentu, který jediný opravdu mám. Minulost
je pryč a změnit se nedá. Budoucnost tu
ještě není a může přinést cokoliv. Proto

se snažím dělat vše naplno s naprostou koncentrací na současnou situaci a
radovat se z každé maličkosti, protože
teprve když se moje mysl uvolní pro
přítomnost, objevuji, jak bohatý může
každý moment být.
P.S.: A co je navíc můj tajný recept
na zvládání stresu a každodenních
situací, které mi život přináší? Moje
nejúčinnější forma “cvičení“ je smysl
pro humor a hodně smíchu! Nejenže smích procvičuje mimické svaly,
bránici, mezižeberní svaly, plíce
i srdce, zlepšuje prokrvení a posiluje imunitní funkce, ale také uvolňuje
nahromaděné napětí a snižuje hladinu stresového hormonu. A hlavně:
přináší dobrou náladu, optimismus,
spokojenost a radost z „teď a tady“.

JE JEN JEDNO DOKONALÉ VÍTĚZST VÍ, VÍTĚZST VÍ NAD SEBOU
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Jóga a vnitřní krása
Mgr. Andrea Smékalová
www.andreajoga.cz

Když se nám daří tělo zdokonalit pomocí ásán, mysl
ovládnout pranajámou a
smysly pomocí pratjaháry, začínáme sklízet ovoce
cvičení jógy. Tehdy se naše vědomí začíná více zaměřovat na duchovní centrum,
aby se spojilo s duší.
Poznání duše stojí nad smyslovým vnímáním a racionálním myšlením. Naše
vnitřní krása se v lidském těle zrcadlí v
duchovním srdci, které je uprostřed hrudního koše, ale jeho síla se rozlévá po celém
těle a na povrch vystupuje pohledem očí,
svými činy a skutky.
Světlo duše v sobě většina lidí nevidí,
často se ale mluví o vnitřní kráse jednotlivého člověka. Jogín, člověk, který se
věnuje roky praktikování jógy – všech
jejích pravidel, jámí a nijámí, cvičení,
pranajámy atd. – září. Měl by být obestřen silou svých skutků, svého chová-

ní a prozařovat tuto krásu k ostatním
lidem.
Naše duše je totiž jemná, ale velmi silná. Je spojena s univerzálním duchem
– Bohem, o němž jóga tvrdí, že existuje
uvnitř člověka i mimo něj.
Každý z nás má svou vnitřní krásu a
kvalitu duše, a právě jóga nám ji pomáhá
odhalit. Cvičení jógy nám může přinést
velké množství poznatků. Můžeme si uvědomit, že jako jednotlivci jsme před sílou
vyšší energie zcela bezvýznamní. Musíme
se vzdát osobní pýchy, a pak nás praxe jógy
zavede do hlubších úrovní, tam, kde se
naším vůdcem stává vyšší energie – vyšší
morálka a probouzí se naše vnitřní krása.
Jóga nás učí pochopit pokoru a lásku. Ztotožnit se s těmito pojmy a vnést
je do svého srdce. Podle indické ﬁlozoﬁe existuje šest základních božských
vlastností: pravé poznání, talent, ovládání těla, mysli a svého já, neochvějné
odhodlání, síla překonávat překážky a
energie. Když jogín postupuje na své
duchovní cestě, usiluje, aby se v něm

NAŠE TIPY

Jak na zimní
nachlazení a chřipku
Zima, chlad, neustálé posmrkávání a kašlání, únava...
A chřipka je tady!

Při prvních příznacích rychle jednejte:


Skočte do vyhřáté postele



Uvařte si hrnek teplého čaje – nejlépe lipový, čajovou směs na
nachlazení nebo třeba šálek čaje z čerstvého zázvoru, medu a přidejte hodně citrónu



Do aromalampy kápněte pár kapek eukalyptového 100% oleje
bude se vám hned lépe dýchat



Přes židli přehoďte mokrou utěrku na zvlhčení vzduchu



A odpočívejte, snažte se spát



Pokud se stav výrazně zhorší, vyhledejte lékaře

Co vlastně chceme?

tyto vlastnosti projevily. Pak je obdařen
vnitřní krásou, přirozeným půvabem,
silou a jasností, což Patandžálí ** nazývá „bohatství těla a duše“.
Podrobení svého vnitřního já vede
k propojení se s Bohem, k vnitřnímu míru
jako nejniternější potřebě člověka a přináší to nejpřirozenější – naplnění naší duše.
Vnitřní krása, která se snoubí s jógou, se
promíchává s odpoutaností mysli od předmětů a smyslů a musí se zaměřovat k vyšším, jemnějším sférám. Nejvyšší krásy
a jemnosti se v józe dosahuje pročištěním
těla na úrovni potravy, cvičením, meditací a pranajámou. Potom jsou již jen vyšší
sféry vnímání. Intuice se probouzí. Jóga
je klasickou metodou pro rozvinutí intuitivních schopností a zjemnění smyslů
a mysli. Naše duše září, je ve svém původním stavu. Lze ji přirovnat k dokonalému
křišťálu, který odráží každý náš čin.
Nechť je vaše tělo a síla vaší duše zářící
a čistá jak diamant!
* Brhadaránjakopanišád - Jógasutra,
úryvek z kapitol IV. 3.6.
** Patandžálí - staroindický myslitel, autor základního jógového textu
Jógasutra, 3-5 stol. n.l. Jóga je zde popisována jako náboženský myšlenkový
směr s konkrétními pravidly. Jedná se
o ucelený systém, ze kterého se dodnes
vychází a čerpá.

Ladislav Pokorný

Člověk je velmi zváštní tvor. Na jednu stranu se o sebe stará a pečuje,
kupuje si hezké oblečení a drahé vůně. Chodí k holiči nebo kadeřníkovi,
na manikúru a pedikúru. Občas dopřeje svému tělu masáž, kosmetiku a
spousty dalších příjemných a prospěšných věcí. V neposlední řadě chodí
cvičit. To je opravdu chvályhodné. Mám radost, že lidé konečně začínají
chápat, že cvičení je pro tělo, a nejen pro něj, velmi důležité. Na svých
lekcích jógy potkávám různé lidi, kteří se pravidelně vrací. Jóga jim něco
dává, tak se prostě vrací.
Na lekcích mluvím o správném dýchání a o jeho vlivu na zdravý život.
Lidé poslouchají a cvičí přesně podle pokynů. Všechno jde jako po másle. Na konci hodiny jsou všichni uvolnění a usměvaví. Já mám většinou
dobrý pocit z odvedené lekce a už se těším na další. Po takovéto hodině
potom vyjdu před studio, ve kterém učím a co nevidím?!? Některé ze slečen a žen, které jsem měl před pár minutami na lekci, do sebe nasávají
nikotin z právě zapálené cigarety. A teď se dostávám k té druhé straně
povahy člověka, který se o sebe velmi stará, a při tom se ještě mnohem
víc likviduje. Kouřit je samo o sobě mimořádně škodlivé a kromě rizik člověku nepřináší vůbec nic. Ale kouřit a cvičit jógu je opravdu velmi nebezpečné, protože jógové dýchání nám čistí a otevírá plicní sklípky. Když si
po józe zapálíme cigaretu, dochází k prudké intoxikaci celého organismu
a zejména otevřených plic. Tím se riziko rakoviny plic rapidně zvyšuje.
Svámí Gítananda Giri v jedné ze svých knich říká, že docvičit jógu a pak
si zapálit je, stejné, jako kdybychom novorozenci foukli cigaretový kouř
pod nos. A to mě přivádí k otázce: Co je to za vůli žít, když na jedné straně
se o sebe staráme a chceme vypadat co nejlépe a na straně druhé se ničíme nezdravou stravou, nadměrnou konzumací alkoholu a v neposlední
řadě právě kouřením cigaret? Připadá mi to velmi hloupé. Je to velká
škoda. Jestli chceme být opravdu zdraví a krásní, pak se musíme nad
sebou zamyslet a změnit se, protože život za tu změnu stojí!

DŽALA NÉTI - Nosní sprcha
foto: Miroslav Šneberger

Když zapadlo slunce i měsíc a dohořel oheň a umlklo vyprávění.
Jaké tu zbylo světlo pro člověka?
Zůstalo světlo duše.
Člověk je krásný tak, jak zářící je jeho duše, svítící kolem něj.
Brhadáranjakopanišád*

Zamyšlení

Ladislav Pokorný



Otužujte svůj imunitní systém – saunováním, cvičením, zdravou
stravou, pravidelným odpočinkem



Oblékejte se přiměřeně počasí



Snažte se poslouchat své tělo a při sebemenší nerovnováze organismu
se trochu vylaďte pomocí bylinek, vitamínů a vydatného spánku

Ačkoli se jedná o původně jógovou očistnou techniku,
může být užitečná i lidem, kteří se jógou vůbec nezabývají. Jelikož současné chladné počasí s sebou přináší riziko
nachlazení a rýmy, je tato metoda velmi prospěšná zejména z preventivního hlediska. Jogíni tvrdí, že nosní sprcha
člověka zbavuje všech neduhů od ramen nahoru. Hlavním
přínosem džala néti je vyčištění nosních dutin. Dokonale
z nosu odstraňuje prach a hlen nahromaděný v nosních
dutinách. V dnešní době, kdy je vzduch značně znečištěn,
můžeme tuto techniku brát doslova jako balzám pro náš
nos. Je nejlepší praktikovat ji jako součást ranní hygieny.
Pro praktikování nosní sprchy je nutné opatřit si néti
konvičku připomínající malou konvičku na čaj. Sehnat
se dá v obchodech pro vyznavače jógy nebo na internetu.
Dále potřebujeme sůl a vlažnou vodu.



Když cítíte, že už nemůžete - zvolněte

inzerce



Využijte léčivé moci aromaterapie a bylinek



Vyzkoušejte sílu teplé zeleninové polévky s velkou dávkou česneku



Nezapomeňte na vitamín C

Něco pro prevenci:

Co je nejdůležitější? Udržet si pozitivní náladu – nalaďte se
na zimu! Nemoc pak nemá šanci na vítězství!
-ja-

Jógou proti vysokému
krevnímu tlaku
Indické uvolňovací cvičení uklidní nejen duši, ale může pomoci
snížit i krevní tlak. Výzkumný
tým z Univerzity Yalou se zabýval
vlivem jógy, meditace a autogenního tréninku (i za pomoci place-

bo medikamentů) na krevní tlak.
Všechna cvičení vyšla v hodnocení pozitivně. Ale pouze cvičení
jógy mělo výrazně léčebné účinky.
Zjištění nabízí možnou léčebnou
alternativu klasické medicíny.
-gib-

Néti konvičku naplňte vlažnou vodou a přidejte čajovou lžičku soli. Poté si jemně zasuňte hubičku nádobky do jedné nosní
dírky, nakloňte se nad umyvadlem a skloňte hlavu k jedné straně. Osmotický tlak vody je stejný jako v případě tělesných tekutin. Uvolněte se a dýchejte ústy. Zatímco vodu lijete do horní
nosní dírky, pomocí gravitace vám okolo nosní přepážky vytéká
dolní nosní dírkou ven. Až bude nádobka prázdná, naplňte ji a
celý proces opakujte i na druhou stranu. Poté je velmi důležité
nos vyfoukat, aby se z něj dostaly poslední zbytky vody. Jedním
prstem si ucpěte jednu nosní dírku a vyfoukněte tou druhou. To
samé proveďte i obráceně. Nakonec profoukněte obě nosní dírky najednou. Toto opakujte několikrát za sebou, dokud nebudete mít nosní dírky úplně suché.
I když budete mít zprvu možná technické problémy,
nevzdávejte se a pokračujte, jde jen o cvik. Když se džala néti stane vašim každodenním rituálem, můžete za čas
zvolat: „Sbohem rýmo!“

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.

DOBRÝ ŽIVOTNÍ STYL JE, KDYŽ ŽIVOT JE MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ STYL

Více na www.udzoudyho.cz
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Cvičení pro energii

Stres
a
strach
Súrja Namaskár ruku v ruce
Pozdrav slunci
výdech

1

výdech

3

Již od pradávna jsme předurčeni k mírnému pohybu.
Dávná potřeba ulovit zvěř
a bránit se před nebezpečím
byla postupem času eliminována, a tak v současné
době musíme pohyb do běžného života doplňovat formou nejrůznějších ﬁtness,
wellness a jiných sportovních aktivit.

nádech

2

Václav Krejčík

Pohyb - a s ním související dynamika - je prostředkem pro
rozproudění energie. Rozdmýchává oheň, který z těla a mysli
vyplavuje škodliviny. Natřásání, hnětení a převracení jsou
způsoby, které pomáhají tělo
ozdravovat. Současně také detoxikují celý organismus. To, co
leží, vadne a chřadne. Oslabená
imunita organismu, jeho špatná
regenerační schopnost a rychlejší
stárnutí - to jsou příznaky pasivity
a života bez pohybu. Vždyť stačí
zacvičit si alespoň dvakrát týdně
po dvaceti minutách a energie
přestane stagnovat. Únava, stagnace a blokace na energické
úrovni se časem mohou proměnit
ve zdravotní problém. Vitalita
a energie mizí.
Již staří Indové věděli, že
některé pozice dokážou v těle
rozproudit energii. Dříve byl
pozdrav slunci statický, až v pozdější době se stal dynamickou
formou. Pozdrav slunci (Súrja
Namaskár) je typický pro ranní
cvičení. Mělo by se cvičit
s pohledem ke slunci, nebo
alespoň k východu. To je samozřejmě způsob, který souvisí
s jógovou ﬁlozoﬁí. Když ráno
vstáváte, nebo jste ztratili během
dne energii a jste unaveni,
zkuste si zacvičit pozdrav slunci.
Pozdrav slunci je jeden ze základů
powerjógy a některých dalších
stylů jógy. Jedná se o předozadní
cvičení, tedy cvičení podporující
energii. Aktivuje, zahřívá a protahuje celé tělo a současně zajišťuje energetickou stabilitu organismu, dodává dobrou náladu,
udržuje pružné a pevné svaly.
Během cvičení je důležité soustředit se na pravidelné dýchání.
Dýchání je jeden z důležitých
faktorů nejrůznějších cvičebních stylů a stylů jógy především. Dýchejte nosem, klidně a
hluboce. Hluboce neznamená s
velkým úsilím, ale zkuste pojmout co nejvíce vzduchu a také
co nejvíce vzduchu vydechněte.
Při nádechu kontrolujte aktivní
spodní část břicha pod pupíkem.
Není křečovitě stažená, ale je díky
zpevnění automatická. Vnímejte

nádech + výdech

4

nádech + výdech, můžete si položit kolena

5

nádech

7

nádech

9

6

výdech zůstaňte
na 2 až 5 nádechů
a výdechů

8

výdech

10

Václav Krejčík

Víte, co s vámi provádí stres a strach? Stres může být odpovědí na vaše
přehnané intelektuální, fyzické i emoční nároky. Ať je to touha studovat,
být stále výborný, mít dokonalé tělo, nebo být perfektní v rodině či partnerství. Chcete, aby vše bylo krásné, harmonické a bez chyb. Život by měl
mít dvě složky: kladnou a zápornou. Aby byl harmonický, není možné žít
jen v kráse, stejně jako nelze být stále na dně. Je nutná rovnováha. Žijeteli reálně, nohama na zemi, víte, že každý den přináší změny. Začnete-li
ulpívat na představě o krásném a bezproblémovém životu, je možné, že si
sami přivodíte nechtěný stres. Nedaří-li se vám k těmto představám přiblížit, vyvolá to v organismu jisté napětí. Nepohoda vzrůstá a může dojít
k propuknutí stresových reakcí. Tělo si umí s krátkým stresem poradit.
Neřeší-li se déle trvající stres, dochází k vyčerpání zdrojů energie, únavě
a nemoci. Počáteční reakce na stres je příprava na blížící se nebezpečí.
Nadledvinky uvolní adrenalin a ostatní stresové hormony, které zajišťují
prudký vzestup energie a síly, a tím umožňují uniknout nebezpečí nebo
se postavit nepříteli. To je ještě zdravá reakce. Problém nastává ve chvíli,
kdy se situace neřeší a stres dlouhodobě přetrvává. Vyčerpává se hladina
stresových hormonů, mizí zásoby rychlé energie a výživy, a to způsobuje celkovou vyčerpanost. Zvýší se tlak a cholesterol v krvi, který může
poškodit srdeční a mozkové cévy, dochází k zakyselení organismu (i když
pH krve je 7,4 - tedy spíše zásadité povahy), klesá hladina glukózy, kterou potřebuje mozek ke své aktivitě. Bez ní nemůže pracovat a psychická
stránka zákonitě doznává změn. Ty se mohou projevit nejen v chování ale
postupně i ve zdravotním stavu. To už je ta horší varianta. Oslabuje se
imunitní systém a jsme náchylnější k nemocem a infekcím. Popis fyziologie stresu je tady proto, abyste si dokázali propojit, jak důležité je stresu
nepodléhat a stresové situace řešit. Pokud nedochází k odvádění stresu z
těla pohybem nebo účinnou relaxační technikou, mnozí kompenzují tyto
situace zvýšeným příjmem jídla, alkoholem, či podobnými látkami, které vyvolají v těle a mysli klid. Otupí. Uspokojí. To však není deﬁnitivní
řešení.
Podobně je tomu i se strachem. Strach způsobuje v těle reakci, kterou
se organismus brání. Je to stresová odezva. Organismus je rozhodnut
přežít. Když podnět vyvolá strach, dojde ke stažení cév v oblasti žaludku, trávící soustavy a naopak k rozšíření cév v oblasti končetin a hrudníku, aby se tělo mohlo postavit nebezpečí. Nadledvinky produkují velké
množství adrenalinu - hormonu činnosti, krevní tlak se zvyšuje, ústa a
sliznice vysychají, dech je povrchní. Po prohloubení strachu se ocitnete ve stresu. Když strach pomine, dochází opět k nastolení klidového
režimu. Buňky se dostávají do normálního stavu. Prožíváte-li strach
často, může dojít k patologickým změnám v organismu. Strach dokáže
být nenápadný a nevinný, plížící se. Jeho uložení v podvědomí je velice
nebezpečné. Může vznikat ze stereotypních denních úkonů, kterých se
třeba i nevědomě obáváte. Stačí jen, že jste něco nechtěli vidět. Nechcete
naslouchat svému instinktu, který vám říká: „Pozor něco se děje! Měl bys
ten problém vyřešit a neschovávat se před ním!“ A vy stále neslyšíte. Ta
jemná podvědomá nervozita (dále už žaludeční nervozita, bolest hlavy)
vás nutí hledat vnější uklidňující prostředky, které vám pomáhají zvládat
tuto situaci. Myslíte si, že píšu o vás? Jste právě v podobné situaci? Zkuste si ji přiznat. To vám pomůže začít řešit problémy, které vědomě nebo i
nevědomě potlačujete.

ji a udržujete pozornost na této aktivitě svěračů a spodního břicha, když
dýcháte. Při nádechu nezvedejte
ramena, nestahujte svaly na obličeji a nepřenášejte napětí do paží.
Zkuste vnímat nádech od spodního
břicha, s důrazem do rozšíření žeber
do stran. Následně proveďte hluboký
výdech.
Pozice provádějte tak, abyste necítili napětí. Není třeba provést pozice
dokonale. To neexistuje. Proveďte
je tak, abyste necítili žádnou bolest,
zbytečně se nepřekonávejte, neříkejte
si „to zvládnu“. Cvičte s rozvahou,
klidem. Nejdříve proveďte nádech
nebo výdech a v jejich průběhu
zacvičte pozice. Není třeba v pozi-

cích zůstávat dlouho. Zůstaňte vždy
na jednu fázi dechu a v pozici střechy
zůstaňte například na 3 až 5 nádechů
a výdechů. Navazujte plynule jednu
pozici za druhou s naprostou koncentrací na správné dýchání a ovládnutí
dna pánevního spolu se spodní části
břicha.
Upozornění:
Opatrně by měli cvičit lidé s vysokým krevním tlakem, problémy se
srdcem a nemocemi páteře. Budeteli toto cvičení cvičit, dejte si maximální pozor na předklony, na rychlé
střídání pozic. Neprovádějte cvičení
v rytmu dechu, ale zpomalte. Bude
jistější, poradíte-li se s lékařem.

nádech
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výdech

12

foto: Miroslav Šneberger

Rady pro úpravu cvičení Súrja Namaskár
 Můžete zůstávat v pozicích déle, než na jednu fázi dechu.
Klidně zůstaňte déle a prodýchejte je.
 Při záklonu, to je v pozici č. 2 nemusíte zvedat paže do
vzpažení.
 V pozici č. 4 a 9 si můžete položit koleno na zem.
 V pozici č. 7 držte hlavu v neutrálním postavení. Nezaklánějte hlavu. Uvidíte provádění i se záklonem, ale záklon
vyžaduje správou techniku, proto nechte hlavu raději v
neutrálním postavení.
 Zkuste, začínáte-li, cvičit třeba 2 kola. Postupně můžete
zvyšovat počet kol. Uvádí se, že zhruba 5 až 10 na aktivaci

celého těla i mysli. Záleží ale na čase, na každém z vás, jak
potřebujete.
 Pamatujte na to, že spěch nepatří do cvičení, že úsilí
a přemáhání nejsou součástí správného a bezpečného
provádění pozic. Klid, pohoda, vědomost, neubližování
si, nenásilnost, nenalhávání si, co zvládnete, jsou správné
návyky, které by se měly ve cvičení projevit.
 Když uvidíte v literatuře jiný pozdrav slunci (údajně
jich existuje 17-25), nic si z toho nedělejte. Každá škola,
styl jógy využívá jiných prostředků. Není to žádná
chyba.

ŽIJ TEĎ, ŽIVOT JE ČAS A ČAS JE ŠTĚSTÍ

T Ě LO A P O H Y B
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Ashtanga vinyasa jóga

Vliv ashtangy na zdraví se uplatňuje hlavně těmito způsoby:
a) Koncentrací na dech dosahujeme zklidnění, které mj. pomáhá
redukovat stres.
b) Mocným dechem podporujeme
krevní a lymfatický oběh, peristaltiku střev, masáž vnitřních orgánů
a navíc velmi citlivě uvolňujeme
páteř.
c) Neustálým ohýbáním a kroucením páteře během cvičení udržujeme její pohyblivost a vytváříme
prostor mezi jednotlivými obratli,
kterým pak, aniž by byly utiskovány,
prochází kořenové nervy odstupující od míchy. To je nejlepší prevence
bolesti zad ale i mnoha tzv. „potíží
od páteře“.
d) V neposlední řadě dynamickými
přechody mezi pozicemi podporujeme správnou funkci pohybového
aparátu, což se projeví na pružnosti
a síle svalů a bezbolestné pohyblivosti kloubů.
Zdá se vám, že to zní až příliš
dobře a ptáte se, co tedy brání plošnému užívání této „zázračné medicíny“? Je to náročnost cvičení, která
z něj činí nástroj především preventivní a jen omezeně terapeutický, a která bude vyhovovat hlavně
lidem, které baví „týrat si tělo“.
Aby cvičení přineslo skutečně
maximální výsledky, je potřeba se
mu věnovat denně. Sytém cvičení
ashtangy spočívá v pevně předepsaném pořadí pozic, které se váže
na rytmus dechu. Pokud se začátečník naučí alespoň část tzv. primary
series, což se dá při silném zájmu
zvládnout za několik týdnů, tak mu
již nic nebrání v tom, aby ji mohl
samostatně cvičit doma, aniž by při
tom musel řešit co a jak dělat.
Jóga je cesta duchovní, i když s ní
často začínáme jako se cvičením pro
zdraví, relaxaci či kondici. Ve svém
důsledku na důvodech vůbec nezáleží, podstatné je, že ji praktikujeme,
když už jsme ji „potkali“. A tato praxe by nám měla činit radost, kterou
pak můžeme vyzařovat dál. A ona se
k nám pak začne vracet, neboť jak se
do lesa volá, tak se z něj ozývá.

foto: Miroslav Šneberger

Pokud se trochu zajímáte o cvičení
jógy, asi víte, že existuje množství škol
nebo stylů. Pokud s jógou teprve začít
chcete, tak pak je dobré o tom vědět,
neboť tato cvičení se od sebe mohou,
zejména svojí náročností, dost lišit.
Ashtanga vinyasa jóga je fyzicky
náročnější, tradiční tj. z Indie pocházející systém cvičení, který se od 70.
let minulého století postupně šíří po
celém světě. Ashtangisty – pravidelně
praktikující stoupence této školy, dnes
potkáte asi kdekoliv na zeměkouli.
Někde, např. v USA a Anglii, je jich
více, neboť tam se začala šířit nejprve
a navíc její popularitě pomohly celebrity, které se jí začaly věnovat. Jinde ji
pak cvičí jen pár duší, tak je tomu i u
nás. Pokud jste ale někdy zkusili lekci
powerjógy, vinyasy ﬂow či jiné dynamické formy jógy, tak vězte, že jste tím
okusili i trochu ashtangy, neboť ta je
velmi silným zdrojem inspirace pro
většinu těchto moderních stylů jógového cvičení.
Pro ashtanga vinyasu je nejcharakterističtější způsob dýchání při cvičení. Dech je život, zdraví, energie.
Začátky v ashtanze jsou tedy o rozdýchání a to se dělá vcelku prostým
způsobem – pro dýchání se nevytvoří ideální podmínky: tu se zmáčkne hrudník, tu zpevní břicho, jindy
zkroutí celý trup, a hlavně vzduch
vždy proudí přes staženou hlasivkovou štěrbinu, která vytváří jakousi
redukci či překážku v dýchacích cestách, kterou je třeba jak při nádechu
tak výdechu překonávat zvýšeným
úsilím. V praxi to pak vypadá tak,
že se cvičící zkroutí do nějaké pozice, ve které by bylo jeho přirozeností nedýchat, ale on se přesto snaží
nadechnout, vydechnout a to přesně
pětkrát. Když to dokáže, tak přejde
do další pozice. Dynamicky, svižně,
bez zbytečných prostojů a především
s vědomou kontrolou dechu, aby ani
jedno nadechnutí nevyšlo nazmar.
Déle cvičící ashtangisté občas vypadají tak trochu jako monstra bez kostí. To je výsledek jejich každodenního
mnohaletého cvičení. Není to však ani
cíl ani předpoklad ke cvičení. I ten,
kdo se nepředkloní hlouběji než prsty ke kolenům, po několika měsících
každodenních pokusů dosáhne, aniž
by o to usiloval, ke kotníkům. Na zem
či hlouběji pak po letech. Možná dvou,
možná dvaceti, možná dvou stech. Ale
co na tom, o to nejde. Ohnout se, jedno jak hluboko a dýchat. Každý den
znova a znova. Pak se totiž začne něco
dít. A nejenom s tělem.
Každé jógové cvičení vyžaduje pozornost – vědomé, všímavé zaujmutí

a udržování pozice odlišuje jógu od
prostého tělocviku. Tento způsob cvičení pak postupně vede ke zklidnění
mysli a k lepší koncentraci. Zklidnění
a koncentrace schopná mysl je odolnější vůči stresu, který bývá příčinou
mnoha zdravotních potíží. Navíc se
zklidněná mysl stává osvobozenou
od myšlenkových stereotypů, bludů
a „hluchoty“ a začíná být více otevřenou a pružnou. A to je cesta, kterou se
stáváme všímavější a svobodnější.

Dancejóga – ladnost a krása pohybu
Pavla Rožumberská, www.dancejoga.cz

Přesná deﬁnice tohoto stylu neexistuje. Pro každého bude dancejóga něčím jiným. Mám ráda powerjógu, velice ráda tancuji.
Nechala jsem se inspirovat DVD dancejógy, které mě nadchlo
natolik, že jsem zpracovala pohyb v ladné kráse tak, jak jej cítím
já. Po mnoha seminářích a lekcích dancejógy jsem vypracovala
ucelený systém.
Dancejóga se pro mě stala spojením základních pozic z
powerjógy, klasického baletu, různých moderních tanečních technik i jazzu. Powerjóga je tak obohacena o různé
vlny tělem, pohybem do prostoru. Ale abych řekla pravdu,
pořád jsem zpočátku nevěděla, co s tím vším dohromady.
Nebyla jsem si jistá, jak hodinu začít, jak na sebe navázat
jednotlivá cvičení… Jednoduše jsem nedokázala vytvořit
strukturu celé lekce. Pak jsem se ale nechala inspirovat
ﬁtbaletem, kde hodina začíná jednoduchými variacemi a
končí delší choreograﬁí do prostoru. Stejně jsem se snažila
vytvořit i hodinu dancejógy. Začíná se tedy kratšími variacemi zaměřenými třeba jen na dýchání, navazují složitější

Jóga a smích
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu

Člověk se rád směje společně s druhými lidmi. Smích druhých se ve skupině
často rozšíří. Spojit se za účelem společného smíchu je dobrý nápad. Úspěch
v tomto směru zaznamenal indický
lékař Dr. Kataria. V roce 1995 založil
Kluby smíchu („Laughter Clubs“).
První klub smíchu vznikl v Bombaji.
Nejprve se účastníci postavili do kruhu, někdo vyprávěl anekdotu a pak se
10–20 minut řehtali. Zhruba po dvou
týdnech došly zásoby dobrých anekdot a začaly se objevovat vtipy, které
se mohly nelíbit dámám. Dr. Kataria
rozhodl, že ve smíchu se bude pokračovat, ale bez anekdot. V současnosti
působí v samotné Indii asi 150 Klubů
smíchů, Kluby smíchu se šíří i v jiných

zemích, zejména v USA. Setkání se
koná obvykle ráno, trvá 15–20 minut
a účast na něm je bezplatná. Typický
průběh je následující:
• Účastníci se postaví do kruhu nebo
půlkruhu, vzdálenost mezi nimi je asi 1
metr. Ten, kdo cvičení vede, stojí uprostřed. Přítomní zdvihnou ruce nad hlavu a protahují se vzhůru a zhluboka při
tom dýchají. (V józe existuje podobné
cvičení zvané tadásana.)
• Pak začínají účastníci pomalu opakovat slabiky ho, ho, ha, ha. Vedoucí
skupiny může udávat rytmus tleskáním. Rychlost se zvolna zvyšuje,
smích se stává spontánní. Ruce se při
tom zdvihají nad hlavu, oči zůstávají
otevřené, protože pohled na smějící
se další účastníky smíchu napomáhá.
Každá perioda smíchu trvá zhruba asi
půl minuty.

cvičení a končí se choreograﬁí. V té se většinou objevují
prvky, které se používaly během celé hodiny. Tak jsem
konečně našla svůj styl jak „učit“ dancejógu a lekce mohly
začít. Tančí se na hudbu melodickou, klidnou, ale rytmickou. Měly by v ní být slyšet doby. Díky balančním pozicím
dancejóga podporuje správné držení těla a zpevňuje jeho
centrum. Zvyšuje koordinaci pohybu, ﬂexibilitu, ladnost a
pružnost celého těla. Velmi mě potěšilo, jak se lidem dancejóga zalíbila. Myslím, že si v ní každý našel to své. Ta
„tanečnější“ polovina různé vlny, izolované pohyby jednotlivých částí těla, rychlé přechody na zem, ta „jogová“ důraz
na správné dýchání, balanční pozice.
Dancejóga rozhodně není zaměřená na dokonalou techniku
provedení nebo velký rozsah v pozicích. Důležitá je elegance,
radost z pohybu, z lepšího poznání vlastního těla, vyjádření
sebe sama. Dancejóga je určena pro širokou veřejnost. Mě
samotnou velmi obohatila. Těším se na každou další hodinu,
při které uvidím, jak jsou lidé překvapeni, co všechno se svým
tělem dokážou. Včetně těch, co se s powerjógou, ani jakýmkoli
tanečním stylem, nikdy nesetkali.

foto: Radka Pekelská

Dalibor Štědroňský
www.ashtanga.cz

• Následuje smích na signál vedoucího cvičení, takže se všichni začínají
smát současně.
• Během dalších asi 15 dnů se repertoár rozšiřuje a zařazují se další druhy smíchu, k nimž patří:
• Pozdravný smích. Účastníci se
navzájem zdraví smíchem a libovolnými gesty, která jsou v té které
oblasti obvyklá. Dívají se při tom
navzájem do očí.
• Tichý smích s otevřenými ústy. Při
tomto druhu smíchu by se smějící
neměl namáhat, aby se nezvyšoval
příliš tlak v hrudníku a břišní dutině.
• Smích, při kterém člověk vydává
bručivý zvuk, připomínající rozdováděného čmeláka. Opět je možné se
při tom dívat na jiné členy skupiny a
provázet smích vhodnými gesty.
• Uvolňující smích střední intenzity.

JE LEPŠÍ MÍT BLÁZNIVOU VÍRU, NEŽ NEVĚŘIT A ZBLÁZNIT SE

• Svižný smích. Účastníci se rozestoupí na vzdálenost asi 2 metrů. Na signál
se pohybují do středu kruhu a nahlas
vyslovují „Áááá“, mávají rukama a
smějí se. Pak se vrací zpět a totéž opakují s „Óóóó“, „Éééé“ apod.
• Smíšený smích, při kterém se každý
účastník směje pěti různými způsoby
jako např. ho, ho, ha, ha, he, he, óh, óh,
hi, hi.
• Taneční smích se střídavým zdviháním jedné a druhé nohy, případně i s
jinými tanečními pohyby.
• Hudební smích, při kterém se slabika „ho, ho“ nebo „ha, ha“ zpívá na
nějaký známý nápěv.
• Na závěr setkání se často používá
postupný smích. Účastníci se seskupí
těsněji, nejdříve se začnou usmívat,
pak pochechtávat, posléze se intenzita
zvyšuje až k hlasitému smíchu.
• Existují i další druhy smíchu jako lví
smích (odvozený od cviku zvaného „lví
grimasa“ z jógy), „metrový smích“ (připomíná pohyby při měření látky), soutěživý
smích (skupina se rozdělí na dvě podskupiny, např. na muže a ženy, skupiny na
sebe hledí, ukazují prstem a smějí se).

• Jako tečka za setkáním se používá
jednoduchý rituál. Vedoucí zvolá: „Jsme
nejšťastnější!“ a ostatní odpovídají
„Anóóó“. Pak zvolá „Jsme nejzdravější!“ odpovědí je mu: „Anóóó“. Nakonec
„Jsme členy Klubu smíchu!“ „Anóóó“.
Mezi jednotlivými krátkými epizodami
smíchu účastníci praktikují hluboké
dýchání a protahují šíji a ramena za
pomoci cviků, které připomínají jógu.
Členové klubu se zpravidla setkávají
jednou týdně, v mezidobí se doporučuje praktikovat „rozumný život a ducha
smíchu“ („sensible living and the spirit
of laughter“). Při pěstování ducha smíchu se člověk snaží být šťastný a pomáhat ke štěstí i druhým, nenafukuje
své „ego“ (doporučuje se např. každý
pátek se někomu omluvit) a nepodléhá
negativním emocím jako hněv, smutek
či žárlivost. Činnost klubu zpestřují
i oslavy narozenin jednotlivých členů
a podobné akce.
Zpracováno podle mé knihy „Léčivá
moc smíchu“, která vyšla v roce 2008
ve třetím rozšířeném vydání, další informace o smíchu také na www.
drnespor.eu.
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Pozice
měsíce

Kontrola
provedení

Kontraindikace

Problémy s koleny. Máte-li problémy s krční páteří, nepřetáčejte hlavu za přední paží, ale nechte ji
v neutrálním postavení.

Skloníte-li hlavu bradou k přednímu
rameni, měli byste vidět jen palec
předního chodidla. Vidíte-li i ostatní prsty, zkuste více zatlačit přední
koleno dozadu. Zadní dlaň, podíváte-li se na ni, je nad úrovní zadního
chodidla a zadní paže neklesá.

Pozor

Zadní chodidlo je
pevně na zemi. Koleno
pokrčené nohy nevtáčejte dovnitř, ale tlačte
ho dozadu. Nezvedejte
ramena k uším.

Účinky pozice
Posiluje dolní končetiny a hýždě,
otevírá kyčle, zpevňuje svaly břicha, zad a paží.

Chodidly se postavte na šířku
upažení. Přední chodidlo se nachází v klenbě zadního. Nestůjte, ale
tlačte chodidly do země, do všech
bodů chodidla: do palce, malíčku
i doprostřed paty. Přední noha
je pokrčená, stehno rovnoběžně
se zemí. Zadní noha je napnutá,
od čéšky stehno přetáčíte vzhůru
a otevíráte v kyčlích. Trup je kolmo
k zemi, páteř a paže vytvářejí
tvar kříže, zároveň je páteř kolmo
k podložce a paže rovnoběžně
s podlahou. Rozšiřte, prodlužte
paže od ramen do stran, až po
konečky prstů. Hlava je přetočená
ve směru předního ukazováčku.
Pohled je upnutý na jedno místo,
na jeden cíl. Představte si sílu,
kterou bojovník má. Tu projevte
touto pozicí.
Nezapomínejte zapojit pánevní
dno – stáhněte svěrače a vtáhněte
je dovnitř směrem k pupíku. Spodní
část břicha (pod pupíkem) je zpevněná. Ne vtažená, ale zpevněná.
Vyrovnává sklon pánve a zmenšuje
riziko prohnutí v zádech.

foto: Miroslav Šneberger

Jóga v těhotenství dává budoucím maminkám energii pro plnohodnotné a radostné období, kdy očekávají příchod
děťátka. Čas, který stráví v samotě při
cvičení, jim pomáhá vidět problémy z
nadhledu a vytvářejí si zásoby vnitřní síly.
Jóga je nesmrtelným uměním,
vědou a ﬁlosoﬁí. Je nejlepší subjektivní psychoanatomií, jaká kdy vznikla
pro tělesné, mentální, intelektuální
a duševní blaho člověka. Prošla zkouškou času od počátku civilizace až do
dnešních dní a jako jedinečně propracovaná psychofyzická metoda bude
mít své místo jistě i v dalších staletích.
V těle je množství různých druhů
buněk, které mají své fyzikální, fyziologické a emoční funkce. Víme, že každá buňka žije svým vlastním životem.
Buňky jsou perlami života. Při jógových cvičení je každá z nich vedena k
tomu, aby absorbovala hojnou zásobu
čerstvé krve a životodárné energie a
nasycovala tak vtělenou duši. Člověk
pak může zažít sebe skrze své vlastní já
a spočine v náručí duše – džívátmán.
Těhotenství je jedním ze tří okamžiků
života, kdy žena zažívá zásadní hormonální změny. A jelikož jsou maminky
většinou mladé, není překvapující zvýšené sebepozorování a zkoumání jak na
úrovni fyzické, tak psychické. Pravdou
zůstává, že mnohé mladé ženy mají
často jen malé znalosti o ovládání svého
zdraví z dlouhodobého hlediska. Teprve s vývojem miminka v bříšku si uvědomují ten mocný dar a potřebu více o
sebe pro budoucí život pečovat. A zde
sehrává svou úžasnou roli jóga, protože
fyzické, emoční a mentální rozpoložení,
které na každou nastávající maminku
doléhá, umí perfektně eliminovat. Ba co
více, v józe pro těhotné se učíme zvládat
tyto stresové situace pozvolně, pomocí
rozhovorů či cvičení a hlavním pomocníkem je nám dech - pranajámá.
Nastávající maminka má také možnost seznámit se s duchovní podstatou
a pravdou našeho života a rozšířit svůj
horizont vědění ohledně vlastního já.
Učí se nadřadit potřeby svého miminka nad své vlastní. To je ta pravá láska,
která nikdy nekončí, je nezměrná a pro
mě jako matku dvou dětí určující celý
můj osobní život. Cit, který nalezne
žena ve svém srdci k vlastnímu dítěti,
je to nejsilnější a nejpřirozenější, co se

může na cestě životem stát. Darovat život
nové čisté bytosti, která vzejde ze spojení
milujících se lidí, je energeticky určující
potence i pro celý budoucí vývoj plodu a
budoucího člověka!
Proč tedy cvičit jógu pro těhotné?
Během těhotenství se tělo ženy začíná
značně měnit. A je žádoucí mít tyto změny pod kontrolou, pokud nechceme ztratit
své původní tvary a chceme se i po porodu
cítit ve svém těle dobře. Získat mladistvou
postavu nám zaručí právě jóga. Pomáhá

Jaké jsou zásady cvičení jógy v
těhotenství?
První zásadou je spojit tělo se svou myslí, jedině tak lze praktikovat cvičení jógy,
a to i v těhotenství. Žena by měla znát
svůj základní zdravotní stav a neměla by
se nikdy vystavovat rizikům, přestože je
jóga pro těhotné neobsahuje. Maminka
by si měla vždy dobře ověřit lektora své
hodiny, kde absolvoval školení, jak dlouho již vede kurzy a jeho obecné znalosti
problematiky. Každá lektorka vyškolená
systémem A. Smékalové(c) má platné

v čaji. Jóga je velmi dobrá metoda na
zlepšení vyprazdňování, pokud zlepšíte
i vlastní stravovací návyky.
Oblečení a pomůcky?
Volné oblečení z přírodních materiálů
ve světlých barvách pro příjem energie z
jógy. Jedinou pomůckou je kvalitní jogová podložka.
Jaké je samotné vedení hodiny?
Začíná se vždy spinálními cviky na uvolnění možných blokád v páteři po celé její
Balance Club Brumlovka (www.balanceclub.cz), Radek Plíhal

Mgr. Andrea Smékalová
www.andreajoga.cz

Anaktása

relaxaci dle pokynů lektora, sloužící k
rozvolnění celého nervového a svalového centra člověka. Zde se mohou používat i některé aﬁrmace. Relaxace vzniká
jako důsledek nerušeného jemně hmotného soustředění dovnitř sebe sama.
Do jaké fáze těhotenství navštěvovat hodiny jógy?
Systém jógy pro těhotné A. Smékalové(c) je koncipován pro celé těhotenství. Pokud se v určitém období
necítíte nejlépe, samy uznáte, že je

Rádžakapotaásana

Kouzlo cvičení jógy pro těhotné
nám zbavit se přebytečného tuku, celulitidy, zjizvení, křečových žil, ochablého bříška, „povadlých prsou“, hemeroidů, problémů s močovými cestami, s vybočenými
ploténkami, také nedostatku sebevědomí
či depresí během těhotenství. A návrat do
původního stavu po porodu na sebe nenechá dlouho čekat, ba co více, cvičením jógy
se může naše kondice a psychika velmi
často změnit k lepšímu.
Od kdy začít cvičit jógu pro těhotné systémem A. Smékalové(c)?
Tento systém je upraven tak, aby mohla začít cvičit i žena, která ještě nedokončila první trimestr. Cvičení probíhá velmi
nenásilně a pod dohledem vyškolených
cvičitelek, které každou novou maminku
hlídají a pomalinku ji navádí do pozic a
seznamují se zásadami kvalitního plného
jógového dechu.

osvědčení se smlouvou. A v neposlední
řadě nikdy nepřetěžovat své tělo a necvičit tak, abych se cítila unavená, ale pouze
tak, aby tělo bylo perfektně protažené,
mysl uvolněná a naše intelektuální vědomí zase o něco chytřejší a pozornější.
Jak často cvičit?
Velmi individuální otázka. Cvičíme
každý den, ale vedené hodiny jógy je nutné navštěvovat alespoň jedenkrát týdně,
abychom uměly samy kvalitně cvičit a
dýchat v domácím vedení.
Strava a pitný režim?
Pozice a dech by měly být prováděny
s lehce naplněným žaludkem – velmi
lehce stravitelným jídlem. Těhotná žena
může začít svůj den sklenicí vlažné vody
s citronem na zlepšení peristaltiky. Pro
hladinu cukru je dobrá lžička medu

délce. Zvláště je kladen důraz na bederní
lokalitu. Poté následuje výuka a praxe
dechu – pranajáma – plný jógový dech.
Učí se na každé hodině. Následují pozice
– ásany, tak jak jsou v systému řazeny za
sebou, aby byly pro tělo těhotné ženy na
sebe logicky navazující. Kvalitně vedená
hodina jógy - byť v těhotenství - se podobá
tanci, kdy pozice na sebe plynule navazují
a člověk nebojuje se svým tělem ani myslí. Jen se oddává plynutí dechu a pohybu.
V jakékoli pozici či fázi hodiny si může
maminka odpočinout a posléze se zase
přidat. Energie, která se dostaví po hodině
jógy, se musí zažít. Všechny pozice mají
svůj vlastní energetický náboj. Jóga nám
dává propojení i s naší myslí ve své emoční i intelektuální šíři. Závěr hodiny patří
relaxačním technikám. Hlubokou relaxaci, tzv. joganidru, je velmi vhodné zařadit
po ukončení cvičení. Jedná se o vědomou

lepší odpočívat doma v klidu. Jinak
veškeré pozice jsou nenásilné a vhodné až do samotného konce těhotenství, a to i v den termínu porodu.
Milé přítelkyně!
Žít v symbióze s jógou znamená pěstovat si vnitřní citlivost a intuici, které
se posléze při výchově dětí nesčíselněkrát hodí. Mysleme vždy na to, že nám
děti nepatří. Jsme jen ty, co jim darují
život a naší povinností je starat se o ně
dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nikoli si na ně uzurpovat veškerá
práva a chovat se k nim dominantně.
Láska a opět láska je nejlepším učitelem ve vztahu k našim dětem. Právě
tento velmi jemný interaktivní vztah
se nám tisíckrát vrátí, až samy budeme potřebovat jejich porozumění.
OM, ŠANTÍ

NIKDO TI NEUKÁŽE CÍL, VŽDYCKY JENOM SMĚR
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OČIMA ŽENY
Václav Krejčík

Jsi jedna z nejznámnějších osobností českého aerobiku, jak vnímáš současné trendy ve světě
ﬁtness?
Co se týká powerjógy, tak velmi
pozitivně. Já jsem tělocvikář a toto

Co ty a powerjóga nebo jóga?
Díky tobě, Vašku, jsem měla šanci do ní
proniknout. Nevedu jógu pravidelně. Na
sportovních zájezdech k moři jí ale svým
klientkám po ránu dopřávám. Jednou se
chystám věnovat se jí i lektorsky a pravidelně. Vím, jak prospívá mému tělu.
Jak je pro tebe důležitý odpočinek
a jak jej kombinuješ se svým

a tam jednoznačně vychází: odpočívat, uklidnit se, naučit se odmítat.
Myslím, že je to ještě běh na dlouhou
trať. A můj úsměv? Je upřímný. Mám
životní štěstí, že jsem potkala práci,
která mě baví.
Myslíš si, že v současné době
má pohyb a zdravá strava šanci
na úspěch? Nebo že giganti

foto: sony bmg

Čarovný úsměv Olgy Šípkové
S Olgou Šípkovou, bývalou mistryní světa v aerobiku a poté
trenérkou reprezantace, se známe mnoho let, dokonce jsme
spolu i závodili ve společném stepovém teamu. Před pěti lety
se stala kmotrou mé knihy Powerjóga – ﬁtness budoucnosti.
V současné době spolu natáčíme pořad Buď FIT s ČT.

cvičení mně přináší báječné narovnání a protažení celého těla. Z duševní
stránky samozřejmě velké uklidnění. Je dobré, že se rozšiřuje rejstřík
různých druhů cvičení. Fitness tak
má šanci oslovit větší spektrum věkových kategorií klientů. Boří se mýty,
že tento obor je pouze pro vyvolené
s dobrou kondicí a postavou.

pracovním tempem? Znám tě
vždy s úsměvem na rtech. Je to
tak jednoduché?
Klid pro mě znamená čím dál více.
Ale není jednoduché, abych se uklidnila. Stále sama se sebou bojuji. Stále
neumím odpočívat. Upřímně, ani
k tomu nemám moc dobré podmínky.
Je to zejména tím, že máme malé
dítě a stále se s manželem okolo něj
točíme. A když ne okolo něj, tak jsme
v práci… Občas zajdu na kineziologii

fast foodů zničí většině národa
zdraví?
Věřím tomu a vím, že je ještě
spousta rozumných lidí, kteří to se
svým zdravím myslí dobře. Kdo
nikdy nechtěl cvičit, asi ho k tomu
nezlomíme. Na druhé straně i my si
občas dopřejeme nějaký „ nezdravý“,
ale dobrý fast food, pamatuješ,
Vašku? Třeba v noci po natáčení
Buď ﬁt, když už měli všude zavřeno
.

Bleskový rozhovor

s Ivankou Charvátovou Bednaříkovou

Měla bys nějaký návod na to, jak
nepodlehnout úskalím současné
doby?
Každá neřest či úskalí, jak říkáš,
nemůže mít dlouhého trvání. Jedince
začne systematicky ničit. Pokud to není
osudové, dříve či později si to každý
uvědomí a začne na sobě nějak pracovat.
Tyto zkušenosti jsou velmi cenné.
Vydáváš po dlouhé době nové
DVD AEROBIC PRO VŠECHNY
s podtitulem Nová řada. Jak bys
ho představila? Chystáš pokračování Nové řady?
Dlouho jsem přemýšlela nad novým
názvem, ale tento zažitý AEROBIK
PRO VŠECHNY obsah opět vystihuje. Díky médiu jako je DVD, si může
každý vybrat jakou kapitolu chce,
sestavit cvičební jednotku, na kterou
má chuť. Od aerobiku, přes posilováni
až po relaxaci. A pokračování? Tak
to samozřejmě záleží na tom, jak se
první díl bude líbit.
Děkuji ti za rozhovor a našim
čtenářům můžeme na závěr slíbit,
že se v dalších číslech novin GET
IN BALANCE mohou těšit na tvé
sloupky!
Ano, snad budu mít lidem po tolika
letech co sdělit. A ještě bych chtěla
popřát tomuto magazínu spoustu
věrných příznivců, aby si v něm každý
pro sebe něco našel, a aby magazín
rozdával čtenářům pohodu a klid.

Máte ráda pohyb?
Určitě. Je to příjemná změna, odreagování od denních starostí
či práce. Na sport by si měl člověk vždycky udělat čas. Nemyslím
tím žádnou sebezničující formu, ale pohyb, který prospívá tělu i
duši. Ať už se jedná o plavání, jízdu na in-linech, jógu nebo třeba
příjemnou procházku po Praze.
Jaké preferujete stravování? Držíte diety, vůbec se nehlídáte nebo máte nějaký speciální vzorec stravování?
V současné době mám téměř půlroční dceru, a tím pádem není
můj jídelníček, především co se pravidelnosti týká, vůbec ukázkový. Zkratka jím tehdy, kdy mi to miminko dovolí. Ale snažím
se, aby strava byla pestrá a v rámci možnosti i zdravá. Chtěla
jsem se do půl roku po porodu vrátit na svou původní váhu, a to
se mi povedlo. Je potřeba trocha disciplíny, odpustit si večerní
nájezd na ledničku a alespoň občas cvičit.
Co pro vás znamená aktivní životní styl?
Příjemně strávený čas a blaho pro tělo i duši. Dobití baterek.
Je nový rok, po vánocích. Jak jste zvládla předvánoční
shon?
Já se snažím nakupovat vánoční dárky hodně s předstihem.
Myslím, že i to mě chrání od klasického předvánočního stresu.
V době, kdy všichni blázní a běhají po obchodech, mám všechno
připravené. Když vám odpadne tato část předvánočního běsnění, na to ostatní, jako je úklid a zdobení domova, se dá snáze najít
čas.
Děkuji za rozhovor
Václav Krejčík

Já a powerjóga
Jana Dziková
Vítězný článek v soutěži na www.bmsa.cz – Powerjóga a život

Všechny důležité věci v mém životě
přicházejí jakoby „mimochodem“ a
ne jinak tomu bylo i s powerjógou.
Asi před čtyřmi lety, tehdy ještě jako
příznivec aerobiku, jsem se pouhou
shodou okolností dostala do prvního
kontaktu s tímto druhem cvičení. A
protože v životě se má zkusit všechno, zkusila jsem. Spojení „power“ a
„jóga“ mi tehdy přišlo trochu neobvyklé. S klasickou jógou jsem se již
dříve setkala, ale chápala jsem ji
spíše v kontextu s určitým životním
stylem, s jakousi ﬁlozoﬁí, snahou
pomocí meditací, dechových technik a jednoduchých cviků dosáhnout uvolnění těla i duše. S fyzicky
náročným cvičením jsem si ji nikdy
nespojovala. První hodina mě nijak
zvlášť neoslovila. Ba naopak. Zjis-

tila jsem, že má fyzička není tak
dobrá, jak jsem si myslela. Zdánlivě jednoduché pozice pro mě byly
náročné, téměř nemožné se mi zdálo
nezadržovat dech a soustředit se na
správné provedení cviků a zapojení
svalů. Ale protože se snažím všemu,
co se v mém životě vyskytne a není
v rozporu s mým přesvědčením,
dát šanci, řekla jsem si: „Osm lekcí a pak se rozhodnu.“ Z osmi lekcí
bylo nakonec lekcí deset, dvacet, půl
roku, rok, dva roky… A dnes jsou to
už čtyři roky, během kterých se stala
powerjóga neoddělitelnou součástí
mého života.
Co mě přesvědčilo u powerjógy
zůstat? Zpočátku to pro mě byla věc
čistě fyzická. Po několika lekcích
jsem viděla pokroky. Zkrácené sva-

PRAVDU DLUŽÍME LIDEM ČASTĚJI NEŽ PENÍZE

ly se protáhly, zlepšilo se mi držení
těla. Časem jsem si všimla, že z hodiny vždy odcházím odpočinutá, plná
nové energie, elánu, klidná, vyrovnaná. Nebylo to ze dne na den, ale
pomalu a postupně mi powerjóga
začala proměňovat život. Naučila
jsem se naslouchat svému tělu. Vnímat, co je pro něj příjemné a co ne,
což časem vedlo ke změně životního stylu i stravování. Snažím se teď
nezatěžovat tělo tím, co jej vyčerpává (ať už jde o sport, který člověka nebaví a dělá jej jen pro štíhlou
postavu nebo proto, že je to zkrátka
„IN“ a chce zapadnout mezi určitou
skupinu; o jídlo, po kterém se člověk
cítí slabý a vyčerpaný; o zbytečný
stres a konﬂikty; atd.). Naopak se
tělu snažím dopřávat bohatě toho,

co si žádá (dostatek spánku, pohybu,
příjemných lidí kolem sebe, dobré
nálady, atd.). Umím si teď mnohem
lépe vychutnat cvičení, prožít si ho.
Kolikrát se tak ponořím do sebe, až
mám pocit, že jsem v místnosti sama
a mé tělo je řízeno hlasem cvičitelky. Někdy se dívám na sebe jakoby zevnitř, představuji si, k jakým
změnám dochází v těle během střídání jednotlivých pozic, kudy proudí dech, který sval uvolňuji, který
naopak protahuji. Na powerjóze je
pořád co zlepšovat. Ani po čtyřech
letech bych si netrouﬂa říct, že některou z pozic ovládám dokonale. A to
je to, co se mi na powerjóze tolik líbí.
Pořád žene člověka dopředu, nutí
ho zamýšlet se nad sebemenšími
nedokonalostmi, a tím se neustále
zlepšovat. A to jak po fyzické tak po
psychické stránce.
Powerjóga mi tedy změnila život.
Posunula mě o krok dál v mém vnímání a myšlení. Pohltila mě natolik,
že jsem absolvovala instruktorský
kurz, abych mohla své zkušenosti předávat dál a přivést k tomuto
úžasnému cvičení další lidi ze svého
okolí.

„Lenost je strach před
očekávanou prací“

Cicero

A kde jsou
vaše
„lepší časy“?
Marcela Macáková
www.aerobic.cz

Vzpomínáte si, jak naše maminky
a babičky schovávaly věci na horší
časy? Vždycky měly zásoby mouky,
fazolí, případně nějakou tu konzervu navíc. Není se co divit! Zažily
válku, padesátá léta, hlubokou
totalitu a strach, že zítřek může být
horší než dnešek.
I když si v dnešní době mnozí
z nás často stěžují na vše možné,
musíme si přiznat, že naše generace žije v době blahobytu. Nemusíme schovávat již zmíněnou mouku
ani ořechy. Koupíme si je klidně
zítra nebo taky za měsíc.
Nicméně to podvědomé šetření
nám nějak zůstalo, i když v jiné a
dosti nelogické formě. Skoro bych
řekla, že se tak nějak pod tíhou
všeho pohodlí přímo zvrhlo…
Možná jste se už také někdy přistihli, že šetříte sebe i své věci na
„lepší časy“? Dovolte mi připomenout pár nejčastějších příkladů:
„Až budu mít vyšší plat, budu lépe
jíst... Až budu mít auto, budu jezdit do přírody... Až zhubnu, budu
nosit hezké šaty...“, atd.
Ať už jde o šaty, které celé roky
zahálejí ve skříni, nebo o přístup k
životu, „šetříme“ v bláhové nevědomosti na dobu, která sama od
sebe zřejmě nikdy nepřijde. Je na
nás, zda si najdeme novou práci.
Je nás, zda si oblečeme líbivé šaty a
nasadíme úsměv. A do třetice je na
nás, zda hýbneme kostrou a dopřejeme tělu jeho základní potřebu:
POHYB. O jeho významu už bylo
napsáno tolik, že byste nad těmi
řádky seděli další nekonečné hodiny. Což takhle raději zkusit krátkou
praxi místo dlouhé teorie?
A tak si ještě dnes kupte banány
místo umělých sladkostí, jogurt a
další kvalitní potraviny. Ještě dnes
zajděte na procházku a zamyslete
se, zda zkusíte jako první jógu nebo
orientální tanec. Nečekejte na „lepší
časy“, ale rozeběhněte se jim vstříc.
Nemusíte zhubnout na velikost
anorektických modelek, ani si budovat svaly jako akční hrdina,
ale jen si užívat radosti z pohybu.
Radosti, která bude jen vaše, která
stojí za to překonat lenost a nechuť
ke změně k lepšímu.
P.S. A vyndejte ze skříně ty
úžasné šaty. Je čas prožívat „lepší
časy“ tady a teď!
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Astrologie
Poraďte se s hvězdami

velice opatrně, nesprávné pochopení ze strany jednotlivce by mohlo být brzdou pro jeho další rozvoj
(např. tím, že by mohl ztratit svobodnou vůli rozhodnutí).
V životě se však vyskytnou situace, ve kterých
člověk hledá pomoc. A pak mu je často oporou,
když se dozví, jaká je v daném okamžiku souhra
kosmických sil ve vztahu k jeho osobnímu horoskopu, a jaká je tendence jejich vývoje v nejbližší
budoucnosti.

Zdena Hrdinová, z.hrdinova@volny.cz

Zájem o esoterické disciplíny a mezi nimi i o astrologii vzrůstá a má mnoho důvodů. Poznáním
nových spirituálních oblastí získáme nový světový názor, osobní filosofie nabude jiných rozměrů a podpoří pochopení našich bližních. Ale
především se změní vztah každého k sobě samému, naučíme se poznávat motivy svého jednání a
z pohledu psychologie objevíme nové stránky své
osobnosti.
Pokud se více zaobíráme astrologií, dříve či později v nás vyvstanou otázky: Je náš charakter, a
tím i „osud“ určen? Nebo máme možnost volby?
Jednoznačně odpovědět lze těžko...
Ze zkušeností všedního života víme, že ne vždy se
můžeme úplně volně rozhodovat, a že naše svoboda
rozhodnutí s sebou nese skoro vždy určitou podmíněnost. Všichni jsme totiž součástí společnosti, ve
které žijeme a také jako individualita na sobě neseme osobní i kolektivní osud. Do této problematiky
můžeme blíže nahlédnout, budeme-li sami sebe lépe
znát, a právě k tomu nám může být astrologie velice nápomocná.
Dále bychom se mohli ptát, jak je to s pohledem
do budoucnosti? Můžeme se dozvědět, co nás čeká?
Můžeme ovlivnit svým konáním vlastní budoucnost? Astrologie je obor, který se zabývá problematikou vývoje v čase, časový faktor se bere v úvahu. S pohledy do budoucnosti by se mělo nakládat

Co je to horoskop?
Horoskop je mapa astrologických prvků v určitém
čase a prostoru. Základní horoskop, který se nazývá
radix, představuje postavení astrologických prvků v okamžiku a místě narození. Z radixu lze určit
povahové rysy člověka, jeho zdravotní stav, životní energii, talentovanost, úspěšnost v životě, vztah
k lidem, partnerství, hmotným i nehmotným věcem.
Lze se podívat na vše, co patří k životu.
Z radixu pak vycházejí i další druhy horoskopů
– největší zájem je o horoskopy partnerské /porovnávací/. Dále existují horoskopy proměnné, z jejich
srovnání s radixem pak může astrolog vypovědět
o minulosti či budoucnosti. Horoskopy se nemusejí
týkat jen lidí, mohou se sestavit i pro věci (např.
pro uzavírání důležitých smluv). V astrologii je
velice důležitý okamžik vzniku, bez času narození
je horoskop neúplný, nepřesný. Pak nám totiž pro
výklad chybí velice důležité astrologické domy, které symbolizují všechny oblasti našeho života.
Podle některých historiků sahají kořeny astrologie až do 24. tisíciletí před naším letopočtem. Proto
lze s trochou nadsázky říci, že astrologie je spjata
s lidstvem od počátku věků. Zabývali se jí Egypťané,
Chaldejci, Babyloňané. Byla známa všem kulturním národům. Nejstarší nalezený zvěrokruh vznikl
před 16 000 lety. V průběhu historie se astrologií
zabývaly mnohé významné osobnosti - ﬁlosofové,
lékaři, psychologové. Jejími obdivovateli byli např.
Goethe, Leibnitz; psychoanalytik Jung ji dokonce
propojil s psychologií.

Na tomto místě budeme přinášet rady čtenářům ve
znameních zvěrokruhu, která spadají do čtvrtletí, v němž právě vycházejí noviny. Takže vy ostatní
nezoufejte i na rady pro vás dojde!

KOZOROH

viny února máte velké předpoklady k
seznámení.

(22. 12. – 20. 1.)

Začíná vám velice pěkné období pod
vlivem planety Jupiter, nese s sebou
možnosti profesního a osobního růstu.
Navazování nových známostí a kontaktů. Využijte těchto možností ve svůj
prospěch. S velkou pravděpodobností
budete velice vytížení. Snažte se v tom
kolotoči najít si čas i sami na sebe a
nervozitu vykompenzujte sportovními
aktivitami či odpočinkem.

VODNÁŘ

(21. 1. – 19. 2.)

V tomto období budete plni energie,
snažte se ji vydávat tam, kde je opravdu potřeba. Dokážete jít až na hranici
vyčerpání a déle vám potrvá, než obnovíte svůj zdroj. Co se týče vaší seberealizace, zatím moc neřešte a nepřemýšlejte urputně nad tím, co a jak bude. Pod
vlivem Neptuna můžete ztrácet pevnou
půdu pod nohama, ale věřte, že se v
příštím roce dočkáte stability. Od polo-

RYBY

(20. 2. – 20. 3.)
V posledních třech letech máte život
plný nečekaných změn, ať již pozitivních, či méně pozitivních. Od začátku
tohoto roku se budete zpomalovat a
stabilizovat. Přijdou výzvy v oblasti
práce, či spolupráce. Z pohledu astrologie doporučuji změny. Planeta
Saturn, která je v opozici k vašemu
znamení po vás vyžaduje pořádek a
nastolení řádu ve vašem životě, což
znamená velké přehodnocování. Pod
vlivem tohoto tranzitu půjdete novým
směrem.

Psychologie – Pohled do duše

Rodina jako pomocník
ve změně životního stylu
Mgr. Martina Barchánková

ŽIVOTNÍ STYL je podle odborné
deﬁnice individuální souhrn postojů, hodnot a dovedností odrážejících
se v činnosti člověka. Také zahrnuje výživu, tělesný pohyb, organizaci
času, zájmy, záliby a síť mezilidských
vztahů, ve kterých hraje rodina hlavní roli.
Jste-li skutečně vnitřně přesvědčeni, že pro vlastní spokojenost
musíte změnit životní styl, je lhostejné, jaká skutečnost nebo pocit vás
k tomuto rozhodnutí přivedl - zda
špatný zdravotní stav, nespokojenost s tělesnou schránkou, kilogramy navíc nebo prostá touha po změně. Důležité je být si vědom a trvat
na tom, aby změna byla postupně
a natrvalo implantována do vašeho běžného, každodenního života.
Například: Potřebujete zhubnout?
Upravíte stravu, budete více času
věnovat pohybu, a to vše již „navždy“. Týká se to vašeho budoucího
života ve všech jeho rovinách, ne

pouze vaší lednice nebo spíže. Abyste
byli schopni takové změny, potřebujete zavádět nové zvyklosti postupně,
s rozvahou a s nutnou morální podporou. V dnešní době se mnoha lidem
osvědčilo třeba hubnutí po internetu,
absolvování různých kurzů nebo individuální tréninky. Nejpodstatnější
a nejtrvalejší morální oporou by měla
být každému z nás RODINA.
Rodina by měla být seznámena s vaší
novou cestou za harmonií těla a ducha.
Nejen proto, že změna ke spokojenějšímu životu s sebou nese větší pozitivitu i pro okolí, ale hlavně proto, aby
vás dokázali podpořit nebo se k vašemu rozhodnutí dokonce přidali. Z teorie víme, že RODINA je společenská
skupina spojená nejen manželstvím a
pokrevními vztahy, ale zejména odpovědností a vzájemnou pomocí. Důležité
je příznivé emocionální klima, ve kterém dochází ke stálému vyrovnávání
vztahů uvnitř rodiny v souladu s životním cyklem jejích členů. Měli byste
zvážit, který člen rodiny je pro vás
skutečným partnerem na nově zvolené

cestě. Záleží zejména na faktu, jakou
v rodině zastáváte roli. Měnit životní styl může matka, otec, dcera, syn i
prarodiče. Pro každého to bude cesta
dlouhá a náročná. Proto je důležité
pochopení, podpora a ochota ze strany
blízkých přistoupit na některé změny
společně s vámi. Např. jste-li matkou
a manželkou a musíte nakupovat, vařit
a vůbec zajišťovat rodině servis kolem
stravování, máte jedinečnou šanci být
pánem situace, řídit stravovací návyky
všech členů rodiny. Postupně, nenásilně budete zařazovat do jídelníčku hodnotnou stravu, menší množství, apod.
Začínáte-li s pohybovými aktivitami, nesportujte sami. Skvělým pomocníkem vám bude kvalitní „spoluhráč“.
(Např.: Vnukovi může být oporou
děda, který celý život sportuje, nebo se
prostě jen rozhodne podporovat jej a
sledovat jeho snažení.) Vyberte sportovní činnost nebo ﬁtness centrum,
kam budete chodit třeba celá rodina.
Nejenže budete plnit svá předsevzetí, ale zároveň vás bude těšit společně strávený čas. Dnešní doba nabízí

mnoho aktivit, kde můžete mít s sebou
i děti. V letních měsících provozujte
sporty v přírodě. Choďte na procházky nebo po horách, jezděte na kole, na
bruslích, hrajte tenis, golf, plavte... I v
zimním období lze trávit čas procházkami a sportováním. Pro mnohé z nás
jsou však zimní sporty časově náročné,
a tak zvolte kvalitní a dobře vybavené
wellness centrum. Všechna tato doporučení jsou pro ty z vás, kteří se skutečně rozhodli pro ZMĚNU. Ti, kteří ještě
váhají, najdou jistě mnoho výmluv,
proč nemohou většinu doporučení přijmout. Pamatujte, že největší podporu
a pomoc vám poskytne chápající rodina!
Výchozí podmínky jsou pro každého
velmi odlišné. Sociokulturní prostředí
udává náš vnitřní řád a je velmi náročné jej změnit. Proto je dobré začínat
postupně a to u všech, kteří jsou nakloněni vašemu počínání. Příliš rychlá
a radikální změna téměř jistě znamená,
že dlouho nevydržíte a selžete... Každé
selhání pak podrývá vaše přesvědčení,
až budete opět na začátku. Chcete-li být

úspěšní v zavádění nového životního
stylu, raďte se s odborníky a navštěvujte kvalitní wellness centra * společně s partnerem, s rodičem, s dcerou... Budete-li mít v rámci rodiny
alespoň jednoho spojence, vše bude
snažší a přirozenější.
Rada na závěr: Přítel/kyně, kteří
již se změnou svého životního stylu
úspěšně začali a mají zkušenosti,
vám také mohou být dobrým partnerem ke stolu i při návštěvě wellness centra.
*Wellness z angl., názor, že plného
života lze dosáhnout pouze vytvořením
harmonie těla a duše prostřednictvím
pevného životního stylu; ten je založen
na péči o duši vězící ve stálé sebereﬂexi a péči o tělo, která se uskutečňuje
dodržováním osobní diety, cvičením,
masážemi, koupelemi, saunováním
a péčí o pokožku celého těla.

Použitá literatura:
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000.
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BOLESTI ZAD A CIVILIZACE

Proti bolestem zad
Od výkonu k prožitku
Mgr. Eliška Novotná

Bolesti zad jsou v dnešní době vnímány
jako civilizační nemoc zastoupená v dětské, dospělé i stárnoucí populaci. Často
se staly součástí našeho žití. Bereme je za
„své“ a už si ani nepamatujeme, kdy jsme
je neměli.
Pokud nás akutně a bez varování vzniklá
bolest zad donutí se nad sebou zamyslet,
obvykle vedou naše první kroky k lékaři, od
kterého očekáváme, že náš problém rychle
vyřeší. Lékař (nebo i někdo jiný, ale zkušený) nám většinou sdělí, že bychom měli
pravidelně cvičit. Ale PROČ?, řeknete si.
Vždyť lékař je tu od toho, aby vám pomohl
a na cvičení nemáte čas. Stále někam a za
něčím spěcháte, dnešní doba už je taková.
Orientovaná pouze na výkon jedince.
V tuto chvíli je třeba si připomenout,
že naše tělo není stroj a musíme se o něj
starat, jinak nás „odmění“ např. právě
bolestmi zad. Těm je třeba předcházet
a věnovat svému tělu čas dříve, než nás

donutí ulehnout na lůžko s akutní bolestí.
Účinnou prevencí je úprava životosprávy a denního režimu - to závisí na druhu
práce, kterou vykonáváte po většinu dne.
Pokud celý den sedíte nebo stojíte,
pak zatěžujete svaly, klouby i vazy pouze jednostranně, staticky. Dá se říci, že
váš svalově-kosterní aparát je statickou
zátěží přetížený. Po takovéto celodenní „námaze“ se cítíte tak unaveni, že na
cvičení nemáte chuť. Pokud však nechuť
překonáte a zacvičíte si, bude vám odměnou příjemný pocit na těle i na duši. Pod
pojmem cvičení rozumějte pomalé klidné
protažení páteře do všech směrů, uvolnění ramen, šíje, krku i hrudníku. Cvičením
je dobré prokládat celý pracovní den. Stačí 5 - 10 minut. Svaly přetížené strnulým
držením polohy se prokrví, odpočinou si
jiným druhem zátěže a odplaví se odpadní látky. Do svého režimu dne zařaďte
fyzickou aktivitu vytrvalostního charakteru, každý podle své chuti, tak aby vás to

bavilo. Vhodné je plavání, cvičení v cardiozónách, v posilovnách, tenis, golf, aerobik
atd. Zvolený sport vám však nesmí bolesti
zad vyvolávat.
Pokud ale velkou část dne fyzicky pracujete, je naopak pro prevenci bolestí zad
dobré si odpočinout, zrelaxovat. Vhodné jsou všechny fyzikální procedury jako
masáže, sauna, perličková lázeň atd. Po
takovém odpočinku je dobré si svaly, které
pracovaly, protáhnout a uvolnit opět klidným typem cvičení.
Vhodným doplňkem pro všechny je cvičení typu jógy, která kombinuje prvky pro
uvolňování svalů s prvky pro jejich aktivaci. Navíc si při cvičení uvědomujete a prožíváte sami sebe a své tělo. Sám sebe znát,
umět se sebou pěkně zacházet, po práci
tělo odměnit správným typem aktivního
odpočinku - to jsou důležité kroky pro
prevenci a zvládání našich bolestí zad.
Mějme tedy aktivní přístup a postoj ke
svému zdraví a nepočítejme, že někdo
pomůže našim zádům za nás!

Zacvičte si

Bolest je signál - obranný mechanismus páteře
Častým užíváním prášků snižujete vlastní vnímání
bolesti - ochrany zad. Máte pocit, že se vám ulevilo, bolest
necítíte a rázem si myslíte, že zase můžete skákat. Pozor!
Stav se pak může výrazně zhoršit. Při akutní bolesti zapomeňte na masáž, domácí napravování, horkou koupel!!!
Nadváha, sedavé zaměstnání, stres nebo nedostatek
pohybu – to jsou faktory, které negativně ovlivňují kondici
našich zad.
Co můžete udělat pro zdravá a bezbolestná záda?
 Pokud máte sedavé zaměstnání, využijte krátké přestávky k protažení
 Sezení na židli můžete občas vyměnit za sezení na míči
 Udržujte si odpovídající hmotnost
 Kompenzujte stres odpočinkem, nenakládejte si zbytečné starosti na svá bedra
 Nezapomeňte na pohyb – např. jógu či rehabilitační cvičení
 A rovnejte se!
-gib-

Václav Krejčík

Výchozí pozice obrázek 1, s nádechem
zvedněte a vytočte paži tak, abyste časem
dostali paže a ramena do jedné přímky.
Dávejte pozor, abyste při vytáčení paže
nepovolili stabilitu pánve. Nenechte
jeden bok uhnout do strany. Tato pozice
je účinná pro protažení celých zad, uvolnění páteře, protažení prsních svalů.
Opakujte na obě strany. Nespěchejte a
provádějte synchronně s dechem. Nejdříve proveďte dýchací fázi a potom do
ní dosaďte pohyb.

Pozice kočky:

Opřete se o ruce a nohy, stáhněte svěrače
a ovládněte spodní část břicha pod pupíkem
tak, aby byla lehce zpevněná (pozor - ne křečovitě stažena). V této pozici plynule dýchejte
a zkuste udržet tělo ve zpevnění. Neprohýbejte se. Trénujete stabilitu a sílu celého těla.

3

Vleže na zádech pokrčte obě dolní končetiny. Obejměte kolena a nadechněte se.
S výdechem přitlačte stehna a kolena na
břicho, co nejvíce zmáčkněte. S nádechem
opět napněte paže a oddalte kolena, s výdechem opět přitáhněte. Opakujte cca 15 krát.
Tato pozice zlepšuje trávení, masíruje orgány v břiše, působí proti nadýmání, zácpě a
také uvolňuje bederní část páteře.

Posilování přímých břišních svalů
Využijte předešlé dva cviky a rozviňte je na intenzivní posilování břišních svalů.
V posledním cviku zastavte, střídejte jednu nohu za druhou a plynule dýchejte.
Pozor: V žádné pozici neodlepujte spodní záda od podložky. Stále stahujte oblast
pod pupíkem dovnitř a záda tiskněte do země.

foto: Miroslav Šneberger

Nadechněte se ve výchozí pozici a s výdechem zvedněte trup. Pohyb neprovádějte
švihem. Opakujte zhruba 15 krát, pak si
odpočiňte, dýchejte do břicha, jako když ho
chcete nafouknout, a pak opakujte ještě ve
dvou sériích po 15 cvicích.

Co může být příčinou bolesti zad?
Špatná chůze, jednostranné zatížení pohybového aparátu (např. tenis, golf), vysedávání u počítače, stres, ale i
špatně zvolená obuv nebo dávné úrazy. Pozor: za bolestí
zad se může skrývat i vážné onemocnění – nádor, ledvinová kolika, osteoporóza, srdeční infarkt a jiné.

Powerjóga
TERAPIE „BE GENTLE“
Pozice kočky – rotace:

2

Pozice proti plynatosti:

Aby záda nebolela

NOVINKA

Uvolněte záda a posilujte břišní svaly
1

NÁŠ TIP

KDO JE PŘÍTEL? TEN, KDO PRVNÍ PŘICHÁZÍ, KDYŽ CELÝ SVĚT ODEŠEL

Nový systém powerjóga TERAPIE je určený všem, které
zajímá, jak zdravě pracuje tělo, jak správné dýchání pomáhá v prevenci bolestí zad, a jak může napravit již vzniklé
problémy. Prioritou powerjógy TERAPIE je naučit se správně používat dech a rozvíjet pohybové schopnosti. Cílem je
rekondice, vitalita, dobrá hybnost pánve, kyčlí, hrudníku,
ramen a krku. Velkým problémem současné doby je psychické vypětí. Právě proto je potřeba přijmout určitá pravidla, která pomohou toto zatížení eliminovat. Přiměřený
pohyb, dýchání a řízená relaxace jsou způsoby, jak obnovit
energii a psychickou odolnost. Tak jako klasická powerjóga
využívá jako základní vzorec pozdrav slunci, tak powerjóga
TERAPIE využívá jednoduché pozice, převážně na zemi,
které se postupně rozvíjejí. Přes základní uvědomění si stability těla a dechu dochází k vědomému rozvíjení pohybu.
Jestliže je v těle nějaké fyzické omezení, může být k pozdravu slunci cesta dlouhá. Pokud je však vědomá a důsledná,
dochází díky pravidelnému cvičení k nápravě problémů.
Při cvičení je důležité cítit se příjemně. Jemný pohyb a
kontrola dechu to umožní. Navíc takto řízený pohyb dokáže
velice blahodárně působit na nervovou soustavu, na endokrinní systém a také samozřejmě na svaly, kosti a klouby
celého těla. Důležité je kvalitně dýchat, efektivně zapojit
tělo tak, aby jeho základ vytvořil stabilitu pro rozvoj pohybu. Oproti klasické powerjóze, tedy dynamickému způsobu
opakování jednotlivých pozic v systému pozdravu slunci,
je powerjóga TERAPIE způsob, kdy se jednotlivé pozice
učíte se záměrem efektivně využít možnosti dechu a pohybu. Celé cvičení powerjógy TERAPIE spočívá v pochopení
problému, proč například bolí záda, a jakým způsobem je
možné pracovat na nápravě. Zvolený přístup respektuje
v prvé řadě individualitu. Jednoduchost opakování, získání kontroly nad svým dechem a tělem je práce, která nemá
konce. Přes postupné pravidelné cvičení se může klient
časem dostat k dobrému zvládnutí základního pozdravu
slunci. Současně je připraven pro zvládnutí obtížnějších
pozic klasické powerjógy. Powerjóga TERAPIE přistupuje
k tělu z hlediska možných omezení, bolestí, napětí či stresu.
Tyto následky, často neuváženého životního stylu, se snaží
powerjóga TERAPIE řešit a zlepšit fyzický i psychický stav
každého klienta. Neřeší klienta izolovaně, ale v celém kontextu jeho osobnosti. Pohyb je pouhou součástí. Nejedná se
o cílené tvarování a hubnutí.

Kolo

Kolo si přímo říká o speciální upnuté kalhoty s vystuženou částí v oblasti hýždí, obzvlášť
pokud chcete druhý den cítit jen příjemnou
bolest nohou a ne jiné partie vašeho těla. Existují v krátkém provedení do půlky stehen, ale
i v dlouhém až pod kotníky. Nahoru si vezměte tílko se sportovní podprsenkou (popř. tílko
s podprsenkou všitou uvnitř).

www.energystudio.cz

Upnuté legíny,
nejlépe pestrobarevné - žádná se přece
nechceme schovat
v davu! Opět doporučuji vrstvení, volná
sukně nebo širší
šortky jsou ideální!
Na vršek top a volné
tričko, můžeme doplnit potítky nebo tzv.
baletními ponožkami, které shrneme
na kotníky. Oblečení
doplní také kvalitní
obuv zpevněná v kotnících. Buďte si jistá,
že takhle zvládnete
každou lekci tance!

tel.: 605 309 082

Tanec
Aerobik

Jarní kurzy
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SOS pro váš
sportovní šatník

M Ó D A & T R E N DY
Neděle od 19:00 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektorka J. Tomášová



termín od 30. 3. do 8. 6. 2008

11 lekcí



cena 1300 Kč

Pondělí od 20:30 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektor J. Šamberger



10 lekcí



cena 1300 Kč (EK/P)

termín od 7. 4. do 9. 6. 2008

Pondělí od 15:00 hodin - Hathajóga pro začátečníky
lektor V. Krejčík



10 lekcí



termín od 7. 4. do 9. 6. 2008

cena 1300 Kč (EK/P)

Úterý od 10:00 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektor L. Pokorný



11 lekcí



termín od 1. 4. do 10. 6. 2008

cena 1300 Kč

Úterý od 18:00 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektorka V. Matoušková



termín od 1. 4. do 10. 6. 2008

11 lekcí



cena 1400 Kč

Pátek od 15:00 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektor J. Šamberger



10 lekcí



termín od 11. 4. do 13. 6. 2008

cena 1300 Kč (EK/P)

Neděle od 20:00 hodin - Powerjóga pro začátečníky
lektor V. Krejčík



10 lekcí



termín od 13. 4. do 15. 6. 2008

cena 1300 Kč

inzerce

Informace a přihlášení předem na recepci ES
nebo katka.bilkova@poweryoga.cz

„Zbav se kil!“

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

www.energystudio.cz

Katka Bílková

Stojíte před plnou skříní, a přesto nevíte co na sebe, když se chystáte do ﬁtness, na jógu,
box, kolo či jiný sport? Ať už jdete poprvé nebo sportujete pravidelně, připravili jsme pro
vás základní kolekci sportovního oblečení, které vždy využijete. Sport vyjadřuje svobodu
a radost ze života, tak se nebojte někam za ním vyrazit. K tomu, abyste se při sportu cítili
dobře, vám dopomůže i oblečení. Nemusíte mít dokonalou postavu a super drahé outﬁty,
ale věřte, že zaprané tepláky a natržené tričko vašemu sebevědomí zrovna nepřidají. Jako
inspiraci jsme vybrali kolekci sportovní značky NIKE, která se nese v duchu jednoduchosti, pohodlnosti a nových trendů.

L-Carnitin + HCA Thermoslim
– Maximálně účinný thermospalovač
– Štíhlá linie a formování postavy
– Přírodní extrakty
L-Carnitin
HCA
Synefrine
Zelený čaj

25 000 mg
12 500 mg
250 mg
750 mg

v 500 ml

Jóga
L-Carnitin+Chrom Cardio
– Maximální odbourávání tuků
– Podpora srdeční činnosti
– Podpora regenerace

Jóga si meze neklade! Někdo
má sice raději volnější oblečení,
ale upnuté legíny a tričko vám
zdůrazní postavu, a tím pádem
budete v pozicích vidět, kde
děláte chyby. Navíc vám vrchní
část nebude padat přes hlavu a
kalhoty se nebudou vyhrnovat.
Barva nemusí být výrazná, ale
oblečení na tento druh cvičení by
vám mělo každopádně sedět.

L-Carnitin
Chrom
Koenzym Q10
v 500 ml

Běh

K dostání v síti prodejen VITALAND.

Pohodlné tričko (opět je důležité kvalitní spodní prádlo) a mikina, kterou sundáte po zahřátí. Kalhoty
upnutější, ať se při běhu nepletou, to platí při běhu out
i indoore. Nezapomeňte na kvalitní běžeckou obuv!

Zaostřeno na pomůcky

35 000 mg
6 650 µg
75 mg

Kontakt: Sport Wave, s.r.o.,
V Náklích 7/7, 147 00 Praha 4
tel.: +420 246 030 115, fax: + 420 241 401 435
e-mail: info@sportwave.cz

www.sportwave.cz

Kvalitní obuv je vyjma jógy podstatnou částí, takže věnujte velkou pozornost jejímu výběru,
protože špatný střih kalhot pravděpodobně přežijete, ale vyvrknutý kotník bude horší!

Obuv

Láhev

Sluneční brýle
Dobrým pomocníkem, zvlášťe při outdoor
jízdě na kole nebo běhu, jsou sluneční brýle.

Důležitý je pitný
režim, a to při
všech sportovních
aktivitách, pokud
budete nosit vlastní láhev, budete si
jisti i jejím
obsahem!

Protiskluzová podložka
K józe patří protiskluzová podložka, která vám
sice cvičení ásan neusnadní, ale pomůže, abyste se
nemuseli soustředit na klouzání dlaní a chodidel,
ale správné provedení pozic. Na výběr máte z velkého množství barev a struktur.

Snad byla naše inspirace dostatečná a vy se teď můžete vydat - pěkně a vhodně oblečení - udělat něco (nejen) pro své tělo!

MOŽNÁ, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTÍ REALITY JSOU NAŠE SNY
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MÉDIA A TIPY

PR ÁVĚ VYCHÁ ZÍ
Unijóga

Ivana a Jan Knaislovi

Vše potřebné pro jógu, pilates a zdravý životní styl koupíte v

Všem lidem, kterým záleží na vnitřní spokojenosti, kteří si chtějí udržet
dobrou kondici a rádi by porozuměli
svému poslání ve světě, je určena nová
kniha manželů Knaislových. Oba již léta
seznamují zájemce o jógu s její ﬁlozoﬁí
i praxí, a tak vědí, které informace na
trhu chybějí. V knize Unijóga poutavým
způsobem přibližují smysl složitých pojmů a deﬁnicí, vysvětlují základní i méně
známé techniky, seznamují čtenáře s
různými cestami jógy a učí je, jak správně jógu nejen cvičit, ale také chápat. Knihu plnou zajímavých informací, z nichž
některé se u nás vyskytují v tisku poprvé,
doprovázejí názorné ilustrace a zejména
velká obrazová příloha 130 barevných
fotograﬁí s popisem jednotlivých cviků.

ENERGY CAFE AND SHOP
Oblečení a doplňky NIKE, podložky a tašky, DVD, CD, knihy, rehabilitační a cvičební pomůcky, BIO potraviny a mnoho dalšího najdete
v kamenném obchodě na adrese:
Fügnerovo nám. 5, Praha 2
v prostorách Energy Studia nebo v internetovém obchodě na stránkách

www.bmsa.cz

DVD Rádce pro
těhotné 1
Jak cvičit v těhotenství
Lucie Marková

DVD Powerjóga
Get in balance
cena: 399 Kč

DVD Hubněte s
Powerjógou 2
cena: 299 Kč

Audio CD Powerjóga
a relaxace 2
cena: 199 Kč

DVD Do kondice 2
- hubnoucí plán
cena: 399 Kč

PVC podložka
Warrior
cena: 899 Kč

Zafu OM
medtační polštář
cena: 1699 Kč

DVD obsahuje cvičební jednotku,
kterou si můžete zacvičit samy doma
celou nebo si ji pustit po jednotlivých blocích. Cílem tohoto cvičení je
předcházet nežádoucím změnám v
období těhotenství a udržet fyzickou a
psychickou kondici.

DVD Hathajóga
pro začátečníky
cena: 299 Kč

Kniha Pilates tělo v pohybu
cena: 299 Kč

Kniha Dejte šanci
pohybu
cena: 269 Kč

Kniha Cvičení pro
radost aneb
4 týdny v pohybu
(DVD jako bonus)
cena: 369 Kč

DVD Dancejóga
cena: 249 Kč

CD Music for
active yoga 5
cena: 690 Kč

Audio CD Powerjóga
a relaxace 1
cena: 199 Kč

Přitahovací pásek
cena: 249 Kč

Korkový podpůrný
bok
cena: 269 Kč

DVD Rádce pro
těhotné 1 - Jak cvičit v těhotenství
cena: 399 Kč

Kniha Zdravý život
s Powerjógou
cena: 249 Kč

ECO podložka
Prana
cena: 1899 Kč

Thera-band
červený 2,8m
cena: 249 Kč

Nike protiskluzové
návleky na dlaně
cena: 640 Kč

Set pro začátečníky
obsahující DVD, podložku, pásek a blok
cena: 1199 Kč

Objednávkový kupon
Název
produktu

Cena

Jméno a přijmení
Ulice
E-mail

Město

PSČ
Telefon



Zboží bude zasláno na dobírku s poplatkem 119 Kč
Objednávkový kupon zašlete na adresu: Energy Studio, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 12000

DEJ KAŽDÉMU DNI PŘÍLEŽITOST, ABY SE STAL NEJKRÁSNĚJŠÍM DNEM TVÉHO ŽIVOTA

info na www.bmsa.cz
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Vaření s radostí

Vaření může být pohodové a radostné, záleží jen na tom, jak k němu budete přistupovat. Jídlo a jeho příprava jsou důležitou součástí života. To, jak se
k vaření stavíme, se odráží ve výsledné fázi konzumace pokrmu. Proč vařit
složitě a trávit vařením dlouhé hodiny, když můžete volit jednoduché varianty
receptů anebo zapojit fantazii a pokusit se vytvořit něco originálního? Důležitý
je cit pro kombinaci surovin a volba správného koření. Někdo disponuje přirozeným talentem, někdo se vařit musí naučit. Pokud k přípravě pokrmů přistoupíte s lehkostí a vírou ve vlastní úspěch, výsledky se brzy dostaví. Tak se
nebojte a zkoušejte! Vždyť i mistr kuchař se někdy utne. Důležitý je výběr surovin - nic nezkazíte jednoduchou kombinací, pokud vyberete suroviny kvalitní a čerstvé. To je úspěch nejlepších kuchařů na
světě. Vařit zdravě neznamená vařit nechutně. Ba naopak, zdravé jídlo může dobře chutnat a podpořit
celkovou vitalitu organismu. I roční období nás může inspirovat. Vaření z ovoce a zeleniny typických
pro dané období je nejen cenově dostupnější, ale i prospěšnější pro naše zdraví. Tyto stránky by vám
měli přinést pohodu a radost z vaření, nové inspirace a zjištění, že i vaření se může stát zábavou!
Jana Altnerová

Jak vařit s lehkostí a zdravě

 vaření může být zábava a rozhodně ne všechny recepty musejí být složité a náročné na čas
 zkoušejte nová jídla a sami experimentujte se
surovinami
 vařte výhradně z čerstvých a kvalitních surovin
 používejte různé druhy koření a čerstvé bylinky, váš pokrm tak získá „šmrnc“
 i jednoduchá kombinace surovin může přinést nevídaná překvapení
 snažte se vařit s dobrou náladou, i ta se odráží
v připraveném jídle
 vaření vám nemusí zabrat celý den, vybírejte jídla jednoduchá, ušetříte tak čas pro sebe i
rodinu
 zvěte přátele na večírky a vařte společně, u
vína si pochutnáte

Jak nakupovat

 vybírejte výhradně čerstvé suroviny
 pozor na záruční dobu, nekupujte nic prošlého a zkaženého
 zeleninu a ovoce pozorně prohlédněte, ať si
domů nepřinesete žádné plesnivé kousky
 dejte přednost čerstvým surovinám před
trvanlivými
 předem si naplánujte, co koupíte, někdy však
nezaškodí podlehnout momentální inspiraci

Co by měl obsahovat váš nákupní košík

 rýži, kus-kus, bulgur, brambory, těstoviny, kvalitní celozrnný chléb (nejlépe v
bio kvalitě)
 zeleninu: mrkev, celer, petržel, brokolici,
kapustu, zelí, červenou řepu, rajčata, papriky
 luštěniny: červenou čočku, fazole, mungo
 ovoce: jablka, hrušky, hroznové víno, kiwi,
citróny, pomeranče, grepy, mango
 libové maso: krůtí prso, kuře, ryby
 kvalitní za studena lisované oleje
(nejlépe v Bio kvalitě): olivový, dýňový
 koření a bylinky: zázvor, indické koření,
petrželku, pepř kurkumu, řeřichu, česnek
 delikatesy: olivy a sušená rajčata
 sýry: žervé, lučinu, kozí sýry
 bílé jogurty
 oříšky a sušené ovoce

Jednoduché recepty

 Rýžová kaše s jablkem,
meruňkami a oříšky
Potřebujeme: rýžové vločky, nesířené meruň-

ky, mandle nebo kešu oříšky, čajovou lžičku
bio olivového oleje lisovaného za studena.
Rýžové vločky zalijeme vroucí vodou
a chvilku vaříme do změknutí, přidáme strouhané jablko, lžičku oleje a na kousky nasekané
nesířené meruňky dáme na talíř a ozdobíme
oříšky.
 Polévka z červené čočky s bramborami
Potřebujeme: 250 g červené čočky, 4 brambory, cibuli, 6 stroužků česneku, kousek hlavičky zázvoru, 1 mrkev, 1 petržel, indické koření
– směs, pepř, koriandr, kdo máte rád pálivé,
přidejte trochu chilli papriček, sůl, ½ kostičky
zeleninového bio bujónu.
Cibuli, česnek a zázvor lehce osmahneme na
oleji, přidáme lžíci indického koření, špetku
pepře, koriandru a lehce restujeme. Dále přidáme nakrájené brambory, nastrouhanou mrkev
a petržel a vše lehce osmahneme. Přidáme
nakrájené rajče, čočku (propláchneme) a zalijeme zhruba litrem vody. Vaříme asi 35 minut.
Na závěr přidáme čerstvý koriandr nebo petrželku.
 Pikantní zelí s kuřecími nudličkami
Potřebujeme: 2 kuřecí prsa (nakrájené na
nudličky), 1/2 hlávky zelí, česnek (3 stroužky),
cibuli, kousek čerstvého zázvoru, pravou sójovou omáčku (Tamari nebo Shoyu), špetku
sladké papriky.
Kuřecí prsa naložíme na 2 hodiny (když spěcháte, není to nutné) do směsi z nastrouhaného
česneku, zázvoru, sladké papriky a špetky soli.
Na oleji osmahneme cibuli, přidáme kuřecí
směs a necháme zatáhnout. Vedle podusíme
zelí, přidáme sójovou omáčku a maso, společně doděláme. Můžeme podávat s rýží nebo těstovinami.
 Rychlý jablečný dezert
ze zakysané smetany
Potřebujeme: balení dětských piškotů, 6 větších
jablek, 6 plátků želatiny, lžičku rumu, zakysanou smetanu, trochu přírodního cukru (podle
chuti), špetku skořice, můžeme přidat rozinky
a ořechy.
Jablka nastrouháme a dusíme s cukrem
a skořicí do změknutí. Přidáme trochu rumu.
Předem ve vodě namočené plátky želatiny
necháme v jablkách rozpustit za stálého míchání. Hotovou směs promícháme se zakysanou
smetanou a piškoty a necháme odpočinout do
druhého dne. Podáváme vychlazené.

inzerce

Tip na podporu hubnutí
L-Carnitin 35 000 mg – Koenzym Q10 75 mg
– Chrom 6 650 μg – Energie 1 680 kJ v 500 ml

Novinka
na trhu
se zdravou
výživou
Activia Lehká & Fit
Příchutě: Ananas, Malina,
Višen, Hruška
Gramáž: 120g
Jedná se o kysaný mléčný výrobek bez přidaného cukru, s nízkým obsahem tuku a kalorií.
Výrobek je vhodný i pro diabetiky. Díky obsahu unikatní
živé kultury Biﬁdus ActiRegulatis pomáhá v rámci vyvážené
stravy a zdravého životního stylu regulovat zažívání!

Energie pro srdce  Podporuje
odbourávání tuků  Podpora srdeční
činnosti a imunity
L-Carnitin + Chrom CARDIO je speciálně vytvořená kombinace L-Carnitinu, trojmocného chrómu a koenzymu Q10.
Přípravek je určený k redukci tukové tkáně, podpoře sportovního a fyzického výkonu. Zlepšuje využití kyslíku ve svalech,
podporuje tvorbu energie z tuků a tím přispívá k redukci nadváhy. Posiluje srdeční sval a zabraňuje vzniku únavy. Zlepšuje regeneraci po výkonu, napomáhá rychlejšímu odbourávání kyseliny mléčné ve svalech. L-Carnitin usnadňuje přenos
molekul mastných kyselin v buňce, a tím napomáhá účinnější
tvorbě energie z tuků. Chróm zvyšuje jeho účinnost. Působí
na hladinu inzulínu, a tak reguluje hladinu krevního cukru,
čímž snižuje chuť na sladké. Koenzym Q10 je pro člověka
nepostradatelný a jeho doplňování je vhodné zejména u starších osob, psychicky a fyzicky zatížených jedinců nebo sportovců. Energetická složka je tvořena glukózou a fruktózou,
které jsou pohotovým zdrojem energie pro sportovní výkon
a nejsou rizikem pro přetváření na tukovou rezervu.

VA Ř E N Í A H U B N U T Í

inzerce

Chcete si vychutnat potraviny v jejich plné přírodní chuti bez umělých
barviv, aromat a ochucovadel? Je pro vás důležitá čerstvost a vždy nejvyšší kvalita toho, co jíte? Zkuste při nákupu zvolit bioprodukty. Vlastní řadu
biovýrobků nyní uvedla na trh společnost Tesco.

Žijte BIO s Tescem!

Důvodů, proč zvolit biopotraviny, je hned několik.
Hlavními pilíři, o něž se opírá vysoká kvalita biovýrobků, jsou vynikající suroviny a šetrný způsob
jejich zpracování. Díky tomu si potraviny uchovávají množství vitamínů a minerálů i vysoké nutriční hodnoty. Zároveň neobsahují konzervační látky,
umělá sladidla a další takzvaná „éčka“, jež mohou
mít nežádoucí vliv na zdravotní stav.
Stále více lidí zdůrazňuje skvělé chuťové vlastnosti biopotravin. Například ovoce a zelenina
v biokvalitě se oproti běžné nabídce vyznačuje mnohem výraznější chutí a nižším obsahem
vody. Gurmány jistě přesvědčí také vlastnosti
biomasa, které je daleko křehčí a šťavnatější.

Co jsou biopotraviny?

Základním rysem, který odlišuje biopotraviny od běžně nabízených výrobků, je jejich původ.
Ekologičtí farmáři si právo označit své produkty
„Bio“ musí zasloužit dodržováním řady přísných
pravidel kontrolovaného ekologického zemědělství. Při pěstování plodin na ekofarmách není
dovoleno používat jedovaté chemické postřiky a
umělá hnojiva. Výsledkem je zdravá půda a potraviny bez zbytků zdraví škodlivých látek. Zvýšená
péče je věnována také chovu zvířat, jež musí žít v
přirozených podmínkách s možností uspokojovat
své obvyklé potřeby. Za samozřejmost se považuje dostatek prostoru, kvalitní krmivo nebo zákaz
preventivního podávání antibiotik a syntetických
léčiv. Zákazník má jistotu, že potraviny v kvalitě bio
neobsahují geneticky modiﬁkované organizmy.

Kde lze biopotraviny
nakupovat?

Biopotraviny jsou k dostání ve specializovaných obchodech, v obchodech se zdravou
výživou nebo přímo na ekofarmách. Vlastní
řadu biovýrobků pocházejících převážně od
českých ekologických zemědělců představila
společnost Tesco. Sortiment zahrnuje více než
120 kvalitních biopotravin od ovoce a zeleniny,
přes maso, mléčné výrobky, obiloviny, pečivo
až po víno nebo sladkosti. Snadno je rozeznáte podle černo-zelených obalů, výrazného loga
Tesco Organic (nebo Tesco Bio u ovoce a zeleniny) a graﬁckého znaku prokazujícího biopůvod.
Naleznete je v samostatných modulech v oddělení čerstvých a trvanlivých potravin a kompletní sortiment si můžete prohlédnout také
na webových stránkách Tesco – www.itesco.
cz/organic.

Proč ještě volit značku BIO?

Cílem hospodaření na ekologických farmách
je produkce co nejšetrnějším způsobem zpracovaných potravin. Využívají se tradiční způsoby
zemědělství ohleduplné k životnímu prostředí
doplněné o moderní poznatky a postupy. Rostliny tak dostávají šanci přirozeně dozrát a zvířata jsou krmena potravou bez růstových hormonů. Smyslem šetrného nakládání s přírodou
je pozvolné očišťování půdy, větší rozmanitost
rostlin a živočichů a postupný návrat k ekologické rovnováze.

Chcete se cítit skvěle a fit?

Zkuste to s řadou výrobků Tesco Healthy Living
Chceme to všichni – cítit se dobře, odpočatě,
svěže, mít vždy dostatek energie, být atraktivní
pro naše okolí. Čteme spoustu návodů a rad, jak
to udělat, držíme diety, snažíme se chodit do
posilovny – a přece, někdy je tak těžké všechny ty zásady zdravého životního stylu dodržet.
Pro všechny, kteří už se nechtějí prokousávat
dalšími desítkami článků, přinášíme jednoduchý návod, jak se cítit dobře. Ovšem musíte
se spokojit s tím, že nepůjde o žádné radikální změny – avšak ty by našemu organismu ani
neprospěly.
V prvé řadě bychom se měli zaměřit na náš
jídelníček. Určitě bychom do něj měli zařadit
maximum ovoce a zeleniny, a to nejlépe pětkrát
denně. Neznamená to, že musíme pětkrát denně jíst mrkev – stačí si dát ráno k snídani nejen
pečivo, ale také banán, dopoledne ke svačině
jablko, k pečenému masu v poledne místo hranolků dušenou zeleninu a k svačině například
ovocnou nebo zeleninovou šťávu.
A jak na ostatní potraviny? Nebojte, nebudete se muset ničeho vzdát. Zkuste do svého
jídelníčku jednoduše zařadit zdravější alternativy těch potravin, které máte rádi. Skvělým
pomocníkem a vodítkem bude řada výrobků
pro zdravější životní styl pod značkou Tesco Healthy Living. Ta obsahuje přes padesát
výrobků se sníženým obsahem tuku, soli a případně cukrů a najdete ji v hypermarketech a
obchodních domech Tesco. A co pod značkou
Tesco Healthy Living všechno najdete? Například ovocné a zeleninové šťávy, jogurty, müsli
tyčinky, cornﬂakes, sýry, dresingy do salátů,
konzervovanou zeleninu, ale také výbornou
šunku a jiné masné výrobky. Řada Tesco Heal-

thy Living obsahuje i výrobky, které na první
pohled tak zdravé nejsou – například snacky, zmrzlinové dorty či majonézy. Pokud si
nemůžete občasné ujídání dobrot u večerního
sledování televize odepřít, nevadí – stačí, když
místo obvyklých smažených brambůrek sáhnete po zdravějším snacku značky Tesco Healthy
Living. Od teď si už nemusíte příliš lámat hlavu
s tím, jaké potraviny dáte do nákupního košíku
– řada Tesco Healthy Living bude vaší jistotou,
že nešlápnete vedle.
K tomu, abychom se cítili dobře, samotná
strava nestačí. Aby byla péče o naše zdraví ještě lepší, měli bychom si také čas od času dopřát
trochu pohybu – ideálně třikrát týdně v délce 30
až 60 minut. Neměli bychom zapomenout ani
na dostatek spánku, pozitivní přístup k životu a
optimismus. Zkuste častěji dělat to, co vás baví, a
radovat se, co to půjde, tedy i z maličkostí. Uvidíte, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Za
chvilku se budete cítit mnohem lépe a co teprve
vaše okolí – to bude vaši proměnou nadšené.

KRÁSA NEMAJÍCÍ SVĚDKA NENÍ K UŽITKU
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Představte si!

...zhubnout

všechna vánoční kila
za jediný měsíc...
kampan_dieta_do_maminky_01_2008.1 1

NESTŘÍDMÁ ŽRAVOST JE PŘEKÁŽKOU BYSTROSTI DUCHA

11.12.2007 9:58:42
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í A K O N TA K T Y

Body Mind Spirit Academy a FISAF Český svaz aerobiku 2008

„Centrum vašeho vzdělávání“
Václav Krejčík

Líbí se vám powerjóga, jóga, cvičení pro
těhotné a mnoho dalších stylů cvičení?
Chcete se stát instruktorem nebo si jen
pro sebe osvojit základní pravidla správného a bezpečného cvičení? Body Mind
Spirit Academy ve spolupráci s Českým
svazem aerobiku a mezinárodní školou
ﬁtness a aerobiku FISAF pro vás v roce
2008 připravila množství vzdělávacích
programů, které uspokojí široký zájem o
nové trendy a styly nejen ve cvičení, ale i
v oblasti aktivního životního stylu. Specializované programy vzdělávání jako
Powerjóga TERAPIE, Cvičení pro
seniory a Poradce nové generace
vznikly na základě požadavků současné
doby. Populace stárne, lidé mají stále
větší problémy s bolestmi zad, množství
informací o dietách, hubnutí, cvičení a
zdravé stravě zaplavují všechna média.
Někdy ani nevíme, co z toho je správně a co ne. Velkou neplechu dokáže v
těle sehrát i psychika. Proto jsme oslovili MUDr. Jana Hnízdila, který bude v
některých seminářích přednášet o vlivu

psychosomatiky na fyzické tělo. Nejen
on ale přijal nabídku na spolupráci
s BMSA a Českým svazem aerobiku.
Lektorský team rozšíří i Mgr. Martina
Barchánková, která se specializuje na
logopedii, psychologii a komunikaci a je
aktivní instruktorkou spinningu a step
aerobiku. Mgr. Eliška Novotná pro vás
připravila speciální seminář Cvičení pro
seniory, kde se seznámíte s problematikou seniorského věku. Pokračují semináře jako Jóga pro těhotné systémem
Mgr. Andrey Smékalové, Vinyásajóga
s Mgr. Andreou Smékalovou, Dancejóga s Pavlou Rožumberskou, Powerjóga BASIC s Václavem Krejčíkem,
Powerjóga ADVANCED s novým
lektorem BMSA Ladislavem Pokorným,
který připravil také nový porovnávací
seminář Powerjóga&Jóga. Novinkou této sezóny je také dynamické provedení powerjógy – Vinyasa FLOW
Powerjóga s heslem: „Jdu pálit, jdu se
hýbat!“
Cílem vzdělávacího programu Instruktor ﬁtness se specializací
Body&Mind je výchova instruktorů

powerjógy a ostatních stylů na základě
odborných znalostí z oblasti anatomie,
fyziologie, první pomoci, psychologie
a pedagogiky - se zaměřením na vedení lekcí powerjógy pro širokou veřejnost. K těmto základním vědomostem
se přidávají odborné z didaktiky sportovního tréninku, cvičebních stylů
určených pro ﬁtness centra (strečink,
tanec, posilování, aerobic) a hlavně z
oblasti jógy a powerjógy. Na základě
nabytých vědomostí je uchazeč schopen vést cvičební lekci powerjógy s
odbornými a praktickými vědomostmi
a dovednostmi. Instruktoři powerjógy
jsou školeni v rámci zásad zdravého
životního stylu a uvědomění si potřeby pohybu sloužícího jako prevence
negativních civilizačních vlivů (špatné
pohybové návyky, stereotypy, stres,
napětí). Vzdělávací program naučí nové instruktory, jak správně sestavit a
vést lekci powerjógy, jak vytvořit různé
modely lekcí (začátečníci, pokročilí),
jak správně technicky provádět jednotlivé pozice a praktikovat základní
dechové techniky (plný jógový dech),

jak pracovat s tělem a v neposlední
řadě jak komunikovat s klienty.
Celý systém tvoří 150 hodin, které jsou
rozděleny do tří základních stupňů. Každý z nich poskytuje speciﬁcké informace
z nejrůznějších oborů, které jsou potřebné při práci s lidmi. I když nechcete být
instruktorem, je pro vás vhodný program
1. až 3. stupně. 1. stupeň – Fitness
FISAF CORE vás seznání s lidským
tělem a psychikou. Se zákonitostmi mezi
svaly, vnitřními procesy a centrální nervovou soustavou, stejně jako např. s první pomocí. To jsou základní vědomosti,
které byste měli znát, když se chcete stát
dobrým a kvalitním instruktorem. Ve
2. stupni nazvaném Diplom Body
&Mind se seznámíte s pohledem jógy a
rehabilitace na cvičení, dýchání a zapojení těla do cvičení, stejně jako se dotknete
oblasti práce s energií. Uděláte si základní přehled o všech stylech cvičení, které
se nazvývají Body&Mind. 3. stupeň
je vybraná specializace. V případě BMSA

se jedná o powerjógu BASIC – základní
kurz. To je ucelené základní vzdělání,
které je dostačující pro udělení osvědčení, na jehož základě získáte živnostenský
list se zněním Instruktor Fitness se specializací Body&Mind, který vás opravňuje
vystupovat jako certiﬁkovaný instruktor
powerjógy a Body&Mind stylů. Tím ale
vzdělávání nekončí, jen začíná. Můžete si
dále vybírat z jednodenních nebo dvoudenních speciálních seminářů. Abyste
získali osvědčení k vydání živnostenského listu, nemusíte absolvovat pouze kurz
powerjógy, ale můžete si vybrat právě z
následujících seminářů tak, abyste splnili počet hodin, které vyžaduje školící
systém (40 hodin). Patří sem například
i Cvičení jógy pro těhotné systémem
Mgr. A. Smékalové, Jóga WORKOUT,
Powerjóga TERAPIE, Dancejóga, Cvičení pro seniory – Vitální stáří atd. Některé
semináře vyžadují absolvování již základního specializovaného kurzu, protože
rozvíjejí dovednosti z daného oboru.

Info: skoleni@poweryoga.cz,
více na: www.ceskysvazaerobiku.cz, www.bmsa.cz

Najděte si své centrum, svého
instruktora
Powerjóga
jóga
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9. 2. 2008  Chomutov  K.Chytrová  736 481 075  sportovni-hala.chomutov@seznam.cz
10. 2. 2008  Brno  M. Zábranská  604 433 607  tae-bo@tae-bo-martina.com
16. 2. 2008  Suchdol nad Lužnicí  R. Dukátová  607 513 456  dukatovar@seznam.cz
23. 2. 2008  Zlín  D. Saramáková  602 514 432  rytmik@aerobik-zlin.cz
7. 3. 2008  Beroun  M. Kindlová  606 654 223  kindlovi.beroun@quick.cz
8. 3. 2008  Telč  Š. Křenová  777 243 396  krenova@seznam.cz
9. 3. 2008  Trutnov  M. Slavíková  777 210 251  slavikova.marketa@seznam.cz
15. - 16. 3. 2008  Praha  K. Bílková  603 147 714  katka.bilkova@poweryoga.cz
11. 4. 2008  Prachatice  H. Šimáková  776 669 225  simakovahana@seznam.cz
12. 4. 2008  Brno  L. Ryšavá  724 040 958  rysava.ludmila@seznam.cz
13. 4. 2008  Tábor  O. Kundrátová  603 329 010  info@okﬁtstudio.cz
20. 4. 2008  Plzeň  M. Kostnerová  733 588 314  kostner@ops.zcu.cz
26. 4. 2008  Piešťany  M. Hluchová  421 903 840 640  michaela.hluchova@hotelpavla.com
27. 4. 2008  Pardubice  H. Dašková  606 725 551  daskova.hana@centrum.cz
23. 5. 2008  Příbram  L. Chlebnová  602 163 284  www.oxigensport.cz
7. 6. 2008  Kroměříž  M. Zapletalová  777 551 911  martina_z@centrum.cz
8. 6. 2008  Nový Jičín  L.Vokálová  603 201 271  lenka.vokalova@dytron.cz

Město
Beroun
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brandýs nad Labem
Jablonec Nad Nisou
Hradec Králové
Hradec Králové
Český Krumlov
České Budějovice
Jilemnice
Kadno
Kladno
Kolín
Kroměříž
Nová Paka
Nový Jičín
Neratovice
Olomouc
Opava
Opava
Opava
Opava
Pardubice
Plzeň
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha Úvaly
Pohořelice
Poděbrady
Písek
Piešťany
Prachatice
Příbram
Příbram
Rokycany
Semily
Tábor
Trutnov
Tutnov
Týnec nad Sázavou
Uherské Hradiště
Vrchlabí
Vysoké Mýto
Všenory
Zlín

Centrum
Fitcentrum 1. patro Městký plavecký areál
Fitness Blue Gym
Wellnescentrum, Masarykova
Weisser sport centrum
Majda agency Brno
Fitness Evy Šabatové
Star Trac Health Club
Regenerační centrum Xenie
Fitness Studio Mgr. Zdeňky Vitákové
Wellnes centrum Fit 4 Fun Hradec Králové
Aerobic club hip hop Hradec Králové
Tělocvična ZŠ T.G. Masaryka
DanceLine studion v.o.s
ZŠ Komenského
Fit club Jany Boučkové
Proﬁ Welness
Fit studio ArenA Kolín
SportCentrum Zapletal Kroměříž
Tělocvična SŠ Gastronomie
Fit-in studio
Sportovní club Olympia
Centrum vitality
Sport Perfekt Věry Macoškové
Klub Sole
Fitklub Sluníčko
Sportovní klub Olympie
Fitstudio Hany Daškové Pardubice
Bazén ZČU Lochotín
Energy Studio Václav Krejčík
TJ Sokol Hostivice, Family Fitness OŠ Metropole Zličín
Studio Sun
Yogajoga
Sportovní centrum Univerzity Karlovy
Balance Club Brumlovka
Jonash yoga club
Factory Pro
Fitness centra O.Šípkové
Andrea Vinyása jóga
Fitcentrum Mamut
TJ Sokolov Pohořelice
Fitness klub Zdravíčko
Aerobic studio Sole
Poweryoga yoga for your live
Tělocvična SPgŠ Prachatice
Sportklub OXYGEN
ZŠ Bratří Čapků
Sokolovna Rokycany
Sportovní Centrum Semily
Fit Studio O.K.
Sokolovna Trutnov
Žlutá ponorka
Mateřské centrum Motýlek Týnec n. S.
Sportovní hala Uherské Hradiště
SPINNING&FITBOX CENTRUM Vrchlabí
Fitness Style Lucie
OLYMPIA WELLNESS
SK Rytmik Zlín

Kontakt
Kindlovi.beroun@seznam.cz
www.bluegym.cz
www.tae-bo-martina.cz
www.weissersportcentrum.cz
www.majda-agency.cz
www.ﬁtnessevysabatove.cz
www.vasklub.cz
www.centrumxenie.cz
www.zdenavitakova.cz
www.ﬁt4fun.cz
info@achiphop.cz
Marcela.Velkova@seznam.cz
www.danceline.cz
baudischova@mesto.jilemnice.cz
www.ﬁtstudio.cz
mvoracek@post.cz
jana.jerabkova@iarena.cz
www.sportcentrum-zapletal.cz
vendy@vendy.cz
www.ﬁt-in.cz
www.sporclubtolympia.cz
www.centrumvitality.com
www.sportperfekt.cz
pasueroval@seznam.cz
www.zdravicko.info
renta-vlckova@kb.cz
daskova.hana@centrum.cz
www.bezenlochotin.wz.cz
www.energystudio.cz
www.verahavlova.wz.cz
www.studiosun.cz
www.yogajoga.cz
www.narur.cuni/ktv
www.balanceclub.cz
www.jonash-sc.cz
www.factorypro.cz
www.sipkova.cz
www.andreajoga.cz
www.ﬁtcentrummamut.wz.cz
gardita@centrum.cz
www.zdravicko.info
www.jarkabe.vasestranky.cz
michaela.powerjoga@zoznam.sk
simakovahana@seznam.cz
www.oxygensport.cz
altova.marcela@seznam.cz
ing.dagmar.kucerova@seznam.cz
jarkahassa@seznam.cz
www.okﬁtstudio.cz
slavikova.marketa@seznam.cz
jarkahassa@seznam.cz
erikayogi@centum.cz
www.vitalstudio.cz
www.spinningvrchlabi.cz
renda.kopecka@seznam.cz
www.olympwel.cz
www.aerobic-zlin.cz
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Kuba
Ráj na zemi
Václav Zíma

„Vše, co prezentují katalogy, je opravdové, palmy, moře, barvy
i atmosféra,“ vystihla své dojmy stručně a jasně jedna z účastnic zájezdu, Mirka N. Slunečný areál přímo u písečné pláže je
letovisko přímo vybízející k aktivní a zároveň maximálně odpočinkové dovolené. „Po patnáctihodinovém letu jsme přistáli
přímo na Varaderu, odkud nás klimatizovaný autobus dopravil
do hotelového komplexu.“ Ubytování je
zajištěno ve dvoulůžkových pokojích,
nechybí klimatizace, telefon a televizor
se satelitním příjmem. Vlastní sociální
zařízení je samozřejmostí. Všechno je
nadosah ruky: nádherně tyrkysové moře
s bílými písečnými plážemi, recepce,
restaurace, bar, bazén s brouzdalištěm,
hřiště na plážový volejbal, posilovna,
podium na pestrý program (výuka salsy,
španělštiny, či lukostřelby) i miniklub
pro děti. „Jedna z místních nevyužitých
zahrádek s nádherným výhledem na
otevřené moře se stala svědkem našeho
každodenního cvičení. A mohu říct, že
jsme se činili. Odměnou nám bylo jedinečné mátové mojito!“
Stravování all inclusive – vynikající
snídaně, obědy, večeře formou bufetu a během dne lehké občerstvení
– nenechá jediného Čecha chladným.
„Pokud se chystáte shodit přebytečná kila, obrňte se pevnou vůlí. Nad
neomezeným množstvím rozlévaných
alkoholických i nealkoholických nápojů, včetně typických koktejlů jako cuba
libre, rychle zapomenete, že nějaká
štíhlá linie existuje,“ směje se Mirka,

která se na Kubu hodlá s CK Capro vypravit letos znovu. Lokalita nabízí řadu zajímavých výletů. K návštěvě
Havany, městu kontrastů, jeden den nestačí. Na jedné
straně drolící se omítky, vybledlé barvy, trouchnivějící
trámy, které s námahou podpírají zpola zřícené domy, na
straně druhé výstavní vily. Fantastické bary, kluby plné
hudby. Tančí se všude, vždyť kdo by odolal všudypřítomným rytmům salsy a rumby? Za prohlídku stojí také Sienfuegos a Trinidad, města v koloniálním stylu. Trinidad je
významné staré korzárské město na březích Karibského
moře pod památkovou ochranou UNESCO. Pro milovníky zvířat doporučujeme výlet na katamaránu k delfínům, kde si s nimi zaplavete a čeká vás i mokrá pusa.
„Co dodat? Člověk se má vracet z dovolené tehdy, když se
mu začne stýskat. Jsem zpátky a stýská se mi… po Kubě.“

Více informací a rezervace: www.capro.cz

Líbí se vám noviny? Chtěli byste je dostávat do poštovní schránky?
Na objednavky@getinbalance.cz napište: Jméno, příjmení, kontaktní adresu s PSČ, telefon, mail.

Vaši obědnávku novin ZDARMA pouze za poštovné Vám potvrdíme obratem zpět.
Další číslo vychází: 1. 6. 2008
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