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Krása, zdraví a pohyb
STRANA 11

Dnešní téma Krása, zdraví a pohyb 
nejspíš více osloví ženy, které pravi-
delně navštěvují tělocvičny i salóny 
krásy.

Ale ani moderní muže nelze pod-
ceňovat. Mnozí se chtějí dobře cítit 
i vypadat. Muži už více naslouchají 
radám odborníků ohledně zdraví a 
vizáže. 

Pravda však je, že k výživovému 
poradenství více inklinují ženy a 
jejich protějšky si často svůj gulá-
šek s osmi, zalitý říznou dvanáct-
kou, nedokáží odepřít. Je tedy na nás 
ženách, jak se nám podaří  do rodin-
ných večeří propašovat více zeleniny, 
ryb a třeba luštěnin.   

Chybu však nikdy neuděláme 
občasným rekreačním pohybem. 
Můžeme třeba naplánovat celodenní 
rodinný výlet do jihlavského Vodní-
ho ráje...

Marný boj se svou neřestí často 
svádí kuřáci. Sice vědí o velké škod-
livosti kouření pro sebe i blízké, ale 

závislost na ranní cigaretce u kávy 
je silnější. Co takhle zkusit metodu 
biorezonance, kterou ve Žďáře nabí-
zí MVDr. Anna Dvořáková, a s velmi 
dobrými výsledky...

Pro ženy každého věku je jasná věc, 
že vybrat si dobrého kadeřníka je 
terno. Vždyť upravené vlasy a slušivý 
střih jsou tím prvním, čím upoutá-
me pozornost. Také stav našich vla-
sů o nás mnohé napoví.  Můžeme se 
obrátit třeba na Studio Suzi, kadeř-
nictví Zuzany Synkové...

No, a mužům je jasné, že u ženy si 
své hříšky často vyžehlí květinou. 

Pugét ale nemusí nosit jen přítelkyni 
či manželce. Květinou potěší i svoji 
maminku, zrovna třeba 8. března, na 
MDŽ. 

Na Konventu otevírá nová Kvě-
tinka u Elišky. O připravované jar-
ní výstavě v dnešních ŽN informuje 
fl oristka Marie Horáková... 

Ach, zase ta záda. Víte jak ulehčit 
bolavým zádům, svalům a přitom 
perfektně zrelaxovat? 

Hádáte správně. Odpovědí je 
masáž. Asi nejznámější je ta klasic-
ká, která uvolňuje ztuhlé svalstvo a 
poradí si i s širokou škálou zdravot-

ních problémů.
Víte také, že tzv. švédskou masáž 

prováděl už v roce 1830 Per Henrik 
Ling, průkopník tělesné výchovy ve 
Švédsku? 

V západních kulturách se švédská 
masáž považuje vůbec za základní 
formu. Pomáhá i proti nespavosti a 
problémům spojeným se stresem.  
Ale druhů masáží jsou stovky.

Ve Žďáře si můžeme zajít třeba do 
salónu Masáže Pavla... 

Také bychom měli vědět, že pak je 
důležitý klidový režim, teplo a dosta-
tek nápojů. Při masáži totiž dochá-
zí k aktivaci lymfatického systému a 
tím k uvolnění toxinů. Z těla je nej-
rychleji vyplavíme pitím čisté vody. 
A nebo, co si tak uvařit nějaký dob-
rý čaj a pustit se do luštění křížovky 
ve Žďárských novinách. Tentokrát s 
mexickou restaurací Yucatan...

V nabídce Outdoor Resort Březo-
vá se lze inspirovatt , kam na výlet, na 
tábor či s fi rmou za sportem... 

A co si dopřát zážitek v podobě 
pravého benátského reje? Ve Žďá-
ře zcela neobvyklý ples v maskách 
pořádá společnost Cooper Standard. 
Takže i tanec je ten správný pohyb 
pro uvolnění.  

 Lenka Kopčáková

MILÝ DÁREK - RŮŽE. Jsou opravdovými královnami květin. Žlutá, červená či oranžo-
vá... každá říká něco jiného. Více o květomluvě na str. 13. Foto: Lenka Kopčáková

Naše duše i tělo si zaslouží hýčkání

Relaxace, masáž 
či krása květin...


