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Tûhotenské povûry

PPRRAAVVDDAA  
nneebboo  LLEEÎÎ??

Vaše
Exkluzivní 

zpovûdi

SEX V TùHOTENSTVÍ:
Ideální polohy pro tûhulky

Kdy je sex tabu? 

Vedemedětik aktivnímu
sportu

Seriál: 
Zaãínáme 

s VOLEJBALEM

NO·ENÍ DùTÍ NA TùLE

Baby-vak, ·átek
nebo Krosniãka?

TEST 
jednotliv˘ch alternativ                                                                                                                                                                   

boxer
Rudolf Kraj

„Disciplína   
musí b˘t“

„DENÍK z hororové
dovolené v Turecku“
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„Zfiejmû v dÛsledku v˘buchu v âernobylu
onemocnûla rakovinou ‰títné Ïlázy. Pak uÏ
to ‰lo ráz na ráz,“ zavzpomínala Jana pfii
na‰em setkání na okamÏik, ve kterém se
rozhodla od základu zmûnit cel˘ svÛj Ïivot.
Od toho dne zaãala intenzivnû pátrat po
tom, jak by to v‰e mohla zmûnit.
„Chtûla jsem studovat zdrav˘ Ïivotní styl
a zdravou v˘Ïivu. Mé rozhodnutí ale pfii‰lo
krátce po revoluci, kdy tady je‰tû Ïádná
zdravá v˘Ïiva vlastnû nebyla. Proto jsem
odjela studovat do Ameriky a do Norska,“
vzpomíná Jana. Tehdy se setkala s fieditelem
spoleãnosti Country Life - Otakarem
Jiránkem, kter˘ projevil zájem zaloÏit
podobnou ‰kolu také v âR. Jana s radostí
tento plán pfiijala, a tak se roku 1994 otev-
fiely dvefie vzdûlávacího stfiediska Institutu
Ïivotního stylu v Hostivicích u Prahy. Do
rodného Kyjova se Jana vrátila spolu s man-
Ïelem Timem zpût pfied devíti lety po poro-
du dcery Timey. V prÛbûhu matefiské dovo-
lené se s manÏelem zaãala pokou‰et
o naplnûní svého snu. Chtûla zaloÏit sana-
torium zdravého Ïivotního stylu. Této my‰-

lence vûnovala cel˘ch 5 let. Finanãní
nároãnost celého projektu ale nakonec
v‰echny plány zhatila. „Jednou bych to
sanatorium ráda zbudovala. Tehdy se to ale
zkrátka nepodafiilo. Právû v tom období se
mi ale znovu ozval fieditel zmiÀované spo-
leãnosti, kter˘ oznámil, Ïe by rád obnovil
Institut Ïivotního stylu - tentokrát v novém
ekocentru v Nenaãovicích u Prahy. Tato
‰kola dodnes vzdûlává zdravotnû osvûtové
pracovníky u nás i v zahraniãí,“ popisuje

Jana pfiíbûh jak se opût stala tajemnicí
Institutu Ïivotního stylu.

CERTIFIKOVANÉ STUDIUM
ZDRAVÉHO ÎIVOTNÍHO STYLU
Institut, kter˘ Jana pomáhala zaloÏit a kde
dnes sama pÛsobí jako lektorka, nabízí
zájemcÛm star‰ím 18ti let certifikované
rekvalifikaãní kurzy od „CviãitelÛ zdravotní
tûlesné v˘chovy“ pfies „Lektora se zamûfie-
ním na kursy zdravého Ïivotního stylu“ aÏ

DEN S...
Tajemnicí institutu životního stylu

Janou Konečnou
KdyÏ byste Janu potkali pfied
nûkolika lety, mohli byste ji
pr˘ najít doma na Moravû
u mísy jitrnic. Maso, jelita,
jitrnice... To byly základní
kameny jídelníãku, kter˘
Janu provázel cel˘m mlá-
dím. Zásadní zlom v Janinû
Ïivotû nastal aÏ v den, kdy jí
rakovina navÏdy vzala její,
tehdy, 18ti letou sestru.

mailto:dens@uzlicek.cz
http://www.uzlicek.cz
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po „Maséry pro sportovní a rekondiãní
masáÏe.“ ·kola, která pÛsobí jako internát,
ale vychovává napfiíklad i nové humanitár-
ní pracovníky, prodavaãe zdravé v˘Ïivy
nebo ekozemûdûlce.
„Kurzy si vedle fiady zahraniãních studentÛ
velmi oblíbily napfiíklad i maminky na
matefiské. V tomto období mají na studium
více ãasu a mnohem více se také zajímají
o problematiku zdravé v˘Ïivy. Studovat zde
mohou ale napfiíklad i nezamûstnaní. Kurzy
totiÏ mohou b˘t plnû hrazeny lidem evido-
van˘m na úfiadech práce,“ vysvûtluje Jana
charakter ‰koly, která je zatím jedinou toho-
to druhu u nás.

VÍRA JE MOTIVACÍ
6:20 Pfii pfiíjezdu do Nenaãovic se pfied
námi otevírá zcela nov˘, neobvykl˘ svût.
Jana spolu s dcerou i manÏelem Ïije totiÏ

pfiímo v usedlosti, která, krom Institutu
Ïivotního stylu, zahrnuje i velkoobchod
zdravé v˘Ïivy a ekologickou farmu pro
pûstování bio potravin. âást zamûstnancÛ
firmy jsou vûfiící lidé. Víra podle Jany dává
lidem, ktefií se na celém tomto projektu
podílejí, motivaci pro dal‰í práci.

SNÍDANù JE ZÁKLADEM PRO SPRÁ-
VNOU ENERGII DO CELÉHO DNE
6:30 Snídanû je podle Jany vedle fiádného
zavodûní organismu a omytí obliãeje stude-

nou vodou - základem celého dne. StÛl je
proto pfii snídani u Koneãn˘ch velmi boha-
t˘. Nechybí samozfiejmû peãivo z BIO
pekárny, BIO pa‰tiky a dostatek ovoce.
Pfii snídani si Timea vÏdy pravidelnû ãte
citáty nebo zajímavé my‰lenky z malého
stolního kalendáfie, které ji podle maminky
pozitivnû naladí do nového dne.

7:00 Dne‰ní den bude trochu netradiãní.
Ve ‰kole se rozdává vysvûdãení, a tak Jana
nebude v práci cel˘ den. Odpoledne
a veãer budou patfiit hlavnû dcefii. Krátce po
sedmé hodinû odchází Timea do ‰koly
v nedalek˘ch Lodûnicích.

KONEC DOMÁCÍHO VYUâOVÁNÍ
7:30 - 7:50 Pfii snídani nám Jana vypráví,
jak ji Ïivot v pfiírodû bez televize, mléka
amasa zmûnil. Nûkdo by Ïivot v tomto pro-

mailto:dens@uzlicek.cz
http://www.uzlicek.cz
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stfiedí, které je tak trochu izolované od okol-
ního svûta, mohl pfiirovnat k pobytu na
internátu. Jana je ale nadmíru spokojená.
„Je tady krásné zdravé prostfiedí, máme tady
ekofarmu, koupat se chodíme do nedaleké-
ho jezírka a Timea se uãí poznávat zákoni-
tosti pfiírody pomáháním na ekofarmû. Pro
okolní dûti je tady dokonce i krouÏek
Pathfinder, podobn˘ SkautÛm, kde se uãí
nejen poznávat pfiírodu, ale také nelhat,
jednat ãestnû, ãistit pfiírodu ãi trempsk˘m
dovednostem vãetnû vodáctví. Pro dûti
z celé vesnice jsou zde pofiádány i kurzy
angliãtiny, je toho opravdu dost. Navíc
Timea tady má spoustu kamarádÛ i mezi
studenty na‰eho institutu, ktefií ji neustále

rozmazlují,“ popisuje Jana chod Ïivota
v nenaãovické usedlosti. Pr˘ hlavnû proto,
aby poznala i okolní svût, kter˘ není vÏdyc-
ky jen mil˘ a usmûvav˘, jako zdej‰í prostfie-
dí, pfiestala uÏ dávno Jana vyuãovat Timeu
doma sama formou individuálního domácí-
ho vyuãování a zaãala ji posílat do ‰koly.

8:00 Janin manÏel si dosud ãetl v loÏnici.
Nyní pfii‰el a chystá se do práce. Ve spoleã-
nosti Country Life dûlá poãítaãového grafi-
ka, takÏe i v práci je s Janou velmi ãasto
v kontaktu.

8:05 Odcházíme s Janou do práce. Cesta
nám trvá 2 minuty. Sotva jsme se‰li schody
vedoucí z bytu Koneãn˘ch, jsme pfied
vchodem do budovy institutu. Jana je tak
v práci takfika pofiád. Doma se pr˘ ale snaÏí
o práci pfiíli‰ nemluvit a vûnují se jen sami
sobû.

8:10 - 9:00 Po krátké prohlídce ‰kolícího
centra amístností, kde se nûktefií studenti uãí
pfiipravovat pokrmy z BIO potravin a jiní si
zase osvojují techniky masáÏí, pfiicházíme
do Janiny kanceláfie. Po vyfiízení e-mailové
korespondence a jednom Skype telefonátu
s b˘valou studentkou institutu, má Jana je‰tû
krátkou poradu se sv˘m kolegou Jozefem
Bajuszem. Probírají se nové texty pro www
stránky, které Jana navrhovala.

9:00 - 9:25 Jana nás vzala na prohlídku
pekárny, kde studenti institutu pfiipravují
peãivo z BIO produktÛ a jedeme se podívat
i na ovocnou a zeleninovou farmu, která je
od ‰koly vzdálená jen nûkolik desítek
metrÛ.

9:30 Nasedáme do auta a jedeme do
Lodûnic pro Timeu, která uÏ s vysvûdãením

netrpûlivû ãeká na maminku. Timea má aÏ
na jednu dvojku z ãeského jazyka samé
jedniãky a od maminky za to sklízí zaslou-
Ïenou pochvalu.

10:00 Jana se je‰tû musí vrátit do práce,
takÏe odváÏíme Timeu domÛ. Timea se pfii-
pravuje na prázdniny k babiãce. Dnes
nemá v˘jimeãnû Ïádn˘ krouÏek. Pfies

Kdo je Pathfinder?
Pathfinder = stopař, zvěd, průzkumník. Je to ten, kdo jde vpředu, aby našel
cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Umí si poradit v každé situaci, nezalek-
ne se žádné překážky. Je možné se na něj s důvěrou spolehnout...“

mailto:dens@uzlicek.cz
http://www.uzlicek.cz
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t˘den, kdyÏ nejsou zrovna prázdniny, jich
má ale hned nûkolik: 1x t˘dnû Pathfinder,
1x t˘dnû angliãtinu a 1x t˘dnû se uãí hrát na
flétnu a na klávesy.

14:00 Jana se vrací z práce domÛ
a s Timeou se vypravují na farmu sbírat
jahody.

18:00 Probíhají pfiípravy na veãerní v˘let.
Jana se spolu s Timeou chystají na cestu do
Kladna, kde bude v 19:00 zaãínat pfiedná‰-
ka Dr. Waltera Veitha, profesora zoologie
z Jihoafrické republiky. Na pfiedná‰ce se má
hovofiit o evoluãní teorii, vzniku Ïivota,
o Darwinovi a nov˘ch objevech.

20:00 - 21:00 U Koneãn˘ch byste televizi
hledali marnû. Jana dnes uÏ jen nerada
vzpomíná na dobu, kdy veãery netrávili
jinak, neÏ u televize. Byla pr˘ i taková
období, kdy jim televize doslova niãila spo-
leãn˘ Ïivot. Aby zÛstali v obraze a mûli
stále pfiehled o dûní ve svûtû, sledují dnes
uÏ jen zprávy na internetu.
Veãery tráví celá rodina spoleãnû ãetbou
nebo spoleãnou modlitbou.

„Po deváté hodinû veãer máme s Timeou
svoji pravidelnou chvilku, na kterou se
vÏdycky moc tû‰í. Já ji masíruju a ona si
vylévá svoje srdíãko. ¤e‰í se mnou zda to ãi
ono fiekla kamarádce správnû nebo zda
mohla nûkteré vûci fie‰it jinak. Za tyto oka-

mÏiky jsem stra‰nû ráda. Nevím, jak dlouho
se mi bude chtít se sv˘mi starostmi svûfio-
vat, proto se jí teì snaÏím vûnovat maxi-
mální pozornost,“ ukonãuje ná‰ spoleãn˘
den, ve kterém nás na okamÏik nechala
nahlédnout do svého svûta, Jana.

AUTOR: Îaneta Tu‰erová

FOTO: Archiv Jany Koneãné a -mat-

Máte ve svém okolí zajímavou Ïenu, která se v prÛbûhu
rodiãovské dovolené rozhodla pro soukromé podnikání?
Nebo byste si zde rádi pfieãetli o zajímavé mamince, která
i pfiesto, Ïe se stará o malé dûti, zvládá i ãasovû nároãné
zamûstnání? Své tipy na „maminky podnikatelky“ o kter˘ch byste si
chtûli v této rubrice pfieãíst pfií‰tû, nám posílejte na tento redakãní
e-mail: dens@uzlicek.cz

Jana se snaží neustále ve svém oboru
zdokonalovat. I o prázdninách se
proto chystá do zahraničí, kde chce
navštívit řadu seminářů a školení,
aby načerpala nové vědomosti
a zkušenosti.

mailto:dens@uzlicek.cz
http://www.uzlicek.cz
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