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Prohlášení: 

Tento materiál je informačním produktem.  Jakékoliv šíření, nebo poskytování třetím osobám 

bez souhlasu autora, je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 

Stažením tohoto ebooku rozumíte, že jakékoliv použití informací z tohoto materiálu a 

úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese 

žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo 

službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru 

k této tématice. 

 

VVooddaa  aa  jjeejjíí  ddooppaadd  nnaa  žžiivvoott 

 

PŘEJI TI KRÁSNY DEN, PŘÍTELI. DOVOL MI, ABYCH TI VYJÁDŘIL MÉ UZNÁNÍ ZA TO, ŽE SIS 

NECHAL ZASLAT TENTO EBOOK. SICE NEVÍM, Z JAKÉHO DŮVODU SIS HO NECHAL POSLAT, 

ALE JEDNO VÍM JISTĚ! V PŘÍPADĚ, ŽE JEJ BUDEŠ ČÍST POCTIVĚ A DOČTEŠ HO AŽ DO KONCE, 

VĚŘ, ŽE JSI PRO SEBE UDĚLAL DOBROU VĚC. NÁSLEDNÉ OSVOJENÍ TĚCHTO RAD A JEJICH 

APLIKACE DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA PRO TEBE MŮŽE ZNAMENAT FANTASTICKÉ ZLEPŠENÍ 

A PODPOŘENÍ KVALITY TVÉHO ŽIVOTA. 

 

Problém dneška 

mailto:Janjurek13@gmail.com
http://www.centrumradosti.cz/
https://www.facebook.com/pages/Wellness-Centrum-Radosti/489490844432066
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Jen málokdo může v dnešní době říct, že je 100% zdravý. Avšak nikomu 

tento fakt nepřipadá nijak zvláštní, jelikož společnost je určitými faktory 

směřována k tomu, že je normální mít alespoň jednu nemoc, například: 

bolesti hlavy, bolesti zad, zvýšený nebo nízký krevní tlak, zvýšený 

cholesterol, bolesti kloubů, zácpu, akné, ekzémy, astma a podobně. Ale 

zkusme se společně zamyslet nad tím, jestli je to opravdu normální?! 

Já si ještě tři roky zpátky myslel, že ano. Ve svých 21 letech jsem přišel na 

preventivní prohlídku, kde mi bylo oznámeno, že mám zvýšený 

cholesterol. Má otázka zněla:  ,,Co s tím mám dělat?“.  Bylo mi řečeno, ať 

přidám do svého jídelníčku rybu. V té době jsem pracoval jako kuchař v Itálii, takže pro mě 

nebyl problém zařadit do stravy více čerstvých a kvalitních ryb. Po roce jsem šel na kontrolu 

a co se dělo? K cholesterolu se mi ve 22 letech přidal ještě i zvýšený krevní tlak. Kromě toho 

jsem na sobě začal pozorovat, že ačkoliv se ráno probudím plný elánu a s vidinou aktivního 

odpoledne, skončily tyto plány pouze u jejich plánování.  Odpolední aktivitou se pro mě stal 

odpočinek v posteli s mými nejlepšími kamarády - polštářem a peřinou. Důvodem byly 

problémy s únavou. S touto skutečností jsem se však odmítal smířit, a proto jsem začal pátrat 

a hledat, a zjistil jsem, že spoustu věcí může ovlivňovat pitný režim neboli voda. 

Dejme si teď otázku. Z čeho se skládá naše tělo? Odpověď by měla být, že až z 80% z vody. A 

teď si dejme další otázku! Kolik jsem dnes vypil/la vody? Kolik jsem včera vypil/la vody? A 

když píšu slovo VODA, myslím tím čistou vodu ze studánky nebo kohoutku. Neptám se na 

vodu se šťávou, čaj, slazenou minerálku, kofolu, coca colu, džus a podobné nápoje. Ptám se 

na čistou, neperlivou vodu. 

Jak to bylo dříve? 

Pojďme teď společně nahlédnout do minulosti. Nemusíme moc daleko. Stačí jen 50 až 100 

let zpátky. Co běžně pil obyčejný člověk? Když se ve svém okolí zeptám lidí, kteří si pamatují 

dobu minulou, tak jejich nejčastější odpovědí je tato: obyčejnou vodu ze studánky. 
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Popřípadě ještě odpoví, že čerstvě podojené kravské či kozí mléko, nebo čaj z vlastnoručně 

natrhaných a usušených bylinek. Je na místě říci a zamyslet se nad rozdílem v kvalitě 

kupovaného a domácího mléka, popř. čaje.  V pitném režimu lidí tedy převažovala již 

zmíněná čistá voda. Lidé nejen při práci potřebovali zahnat žízeň, což by jim sycené a slazené 

nápoje, které v té době zdaleka neexistovaly v takové míře jako dnes, neumožnily. A chybělo 

jim něco? Nikdo si mi zatím nestěžoval.  

 

Jak to vypadá dnes? 

Teď se chvíli zastavme a podívejme se, jak dnes běžně lidi chápou pitný režim. V podstatě pár 

vět zpátky jsem to už naznačoval. Co je nám nabízeno, když přijdeme na návštěvu? Dáš si čaj, 

kávu, minerálku nebo kofolu? Ale kde je voda? Kde nám dnes nabídnou čistou vodu? Jdeme 

na nákup a do košíku nám „skáčou“ minerálky, džusy, kofoly, coca coly, různé studené čaje a 

kdo ví, co ještě- prostě všechno možné, kromě vody.  A když už se v košíku voda objeví, tak 

jedině v podobě jemně perlivé či perlivé.  Ale pozor! To taky není tělem považováno za vodu. 

Proč do sebe zbytečně doslova lijeme různá barviva, jednoduché cukry a éčka? Vždyť tím 

ubližujeme jen sami sobě!!! A přijde ti divné, že ani perlivá voda se nebere jako voda? Hned 

si to můžeme vysvětlit na jednoduchém příkladu. Zamysleme se teď nad tím, jak v našem 

těle funguje dýchání? Vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý. Takže je logické, že pro 

tělo je oxid uhličitý nežádoucí, proto se jej okamžitě zbavuje. A čím jsou dělané bublinky do 

všelijakých nápojů? Ano, máš pravdu, bublinky jsou dělané oxidem uhličitým, čili látkou, 

kterou přirozeně naše tělo vylučuje a my mu ji tam ochotně a rádi dodáváme zpátky, 

abychom mu přitížili. 

 

Jak by to mělo vypadat a co všechno voda ovlivňuje?  
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Voda je skutečně základ každé naší buňky. Veškeré metabolické procesy probíhají ve vodním 

prostředí. Je jasné, že naše tělo k správné funkci veškerých procesů, které se v něm 

odehrávají, potřebuje vodu. 

Je také jasné, že v každém okamžiku našeho života určitým způsobem vodu ztrácíme. Ať už 

dýcháním, pocením či vyprazdňováním, a to i během spánku. Zkuste si udělat malý pokus. 

Večer, než půjdete spát, si zajděte na toaletu a poté se zvažte, následující ráno po probuzení 

si opět zajděte na toaletu a znovu se zvažte. Rozdíl váhy pak bude představovat úbytek vody, 

kterou váš organismus ve spánku spotřeboval.    

Voda v našem těle plní další dvě základní funkce:  

1) rozvádí po těle živiny a 2) odvádí z těla toxické látky a odpad. A aby tyto dvě funkce 

fungovaly na 100%, je třeba dodržovat správný přísun vody. Nedodržení toho přísunu a 

nepřijímání nové vody má za následek zadržování staré vody a nedostatečnou cirkulaci vody 

v těle. V tomto případě mohou nastat různé zdravotní problémy a komplikace, mezi které 

patří: bolesti hlavy, migrény, bolesti zad, problémy s vylučováním, zhoršení ekzému či akné, 

zvýšený krevní tlak, nateklé klouby či pocit oteklého celého těla, suchá kůže- především v 

oblasti loktů a kolen, vrásky. Dokonce i kruhy pod očima a povislá víčka mohou naznačovat 

nedostatečný pitný režim a zhoršující se funkci ledvin, které se v důsledku nedostatečného 

příjmu vody ucpávají! 
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Možná tě právě napadla otázka, kolik máš vlastně vody vypít a kdy?  Dostáváme se k 

všeobecně známým informacím, podle nichž bychom měli vypít 2 až 3 litry denně. Jako 

základní informace je to dostačující. Já ti ale nyní prozradím, jak to má vypadat 100% správně 

a přesně. 

Pro správný pitný režim existuje jednoduchý vzoreček, a to tenhle: Na 10kg tělesné váhy 

naše tělo potřebuje 0,4l vody. To znamená, že pokud vážím 80kg potřebuji vypít 3,2l vody za 

den ( 8* 0,4 = 3,2)!   

Dále bychom se měli řídit těmito pravidly:  

1) Naše tělo se řídí tzv. biorytmy. To znamená, že od 4h ráno do 12h se nám čistí tělo a 

vylučování je tak nejproduktivnější. V této době bychom tedy měli pít více, konkrétně dvě 

třetiny z naší denní dávky bychom měli vypít právě do 12h. V našem případě (80kg) odpovídá 

dvěma třetinám 2,1l vody, které bychom měli vypít do 12h a zbylých 1,1 do 18h. Po 18h už 

pijeme minimálně nebo vůbec, aby voda mohla opustila organismus a my se v noci nebudili 

na záchod.  

2) Ráno, během půl hodiny po probuzení, bychom měli vypít 0,5l vody a teprve POTOM 

snídat! Den začínáme vodou, abychom nastartovali náš metabolismus. Co se týká pití vody u 

oběda je lepší napít se před obědem, než po něm! Pití vody při nebo po obědě (nebo 
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jakémkoli jídle) ředí enzymy, které tráví potravu. Ideální je pít buď před jídlem nebo až půl 

hodiny po něm. 

3) V případě, že si během dne dopřejeme KÁVU, která jak je známo odvodňuje, musíme 

navýšit svou denní normu vody. A to tímto způsobem: vypiji-li 0,3l kávy, musím navýšit 

normu o 0,6l vody- čili o dvojnásobek! V případě, že mám do svého dne zařazený sport, je 

třeba během této (např. hodinu trvající) sportovní aktivity vypít další litr vody navíc. Zde je 

vhodnější vodu obohatit o izotonický přípravek- tzv. jonťák. Vodu musíme při sportu doplnit 

především z důvodů rychlejšího dýchání, zvýšené míry pocení a vyšší spotřeby vody, které 

sportovní aktivita způsobuje.   

 

 

 

 

 

Názorný příklad: 

a)  Vážím 80kg/nepiji kávu  8 * 0,4 = 3,2l vody 

 Ráno vstanu.                      0,5l vody 

                                            Snídaně 

 Do 12 hodiny                      1,5l vody 

 Do 18 hodiny   1,2l vody 

 

b)  Vážím 80kg   8 * 0,4 = 3,2l vody 

 Vypiji 0,5l kávy      2 * 0,5 = 1l vody 
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 Musím vypít    4,2l vody 

 Ráno vstanu                     0,5l vody 

                                             Snídaně 

 Do 12 hodin   2,3l vody 

 Do 18 hodin   1,4l vody 

 

Teď jsem ti popsal, jak by měl vypadat správný pitný režim. Pokud tvůj stávající pitný režim 

nevypadá tak, jako ten ideální, který jsem popsal, tak tě prosím o jednu věc. Nesnaž se jej 

dodržet v plných dávkách hned od zítřka. Raději se k němu začni postupnými kroky 

dopracovávat. Pomaličku, polehoučku. Nezvládneš-li na lačno vypít půl litrů vody, nevadí. 

První týden pij deci a každý týden deci přidávej. Nezvládneš-li vypít tři litry vody za den, ale 

jen litr, nevadí. První týden pij litr a každý týden přidávej čtvrt litru navíc. Jestliže během dne 

zjistíš, že jsi zapomněl pít, nedoháněj to, zbytečně tím zatížíš organizmus. Vše musí být 

postupně a ne jednorázově! 

Ještě je zde jedna věc, na kterou tě musím upozornit. Jakmile zvýšíš příjem vody, začneš 

automaticky chodit více na toaletu. To proto, že dáváš do těla více vody, než kdy předtím. 

Tělu bude prvních pár týdnů trvat, než ti uvěří, že to myslíš vážně a že ses rozhodl pít. Budeš 

fungovat jako průtok. Nemůžu ti říct, jak dlouho, protože u každého je to jinak. Ale v 

průměru to trvá zhruba 3 až 6 týdnů, než danou vodu tělo začne vstřebávat a problém s 

toaletou se ustálí do normálu. Ale je možné, že v dopoledních hodinách na toaletu zavítáš 

častěji a to proto, že si svému metabolismu začal/a (pro jeho čistící procesy v dopoledních 

hodinách) poskytovat ty správné podmínky a on na základě toho vylučuje toxiny a odpadní 

látky z těla ven. Takže buď rád/a za to, že chodíš častěji na WC, protože tak poznáš, že se tvé 

tělo čistí.  

A poslední věc. Jestliže máš v dnešní době nadváhu, tak je dost možné, že v důsledku 

zařazení správného pitného režimu ti nějaký ten kilogram ubude. V tom případě se mění i 
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tvůj pitný režim. Při poklesu váhy se zmenšuje norma tvé denní dávky vody. V opačném 

případě, kdy váha stoupá, se naopak denní dávka vody musí zvýšit. 

 

Mýty a uvědomění  

Ze své praxe vím, že je v tuto chvíli docela dost možné, že se mnou buď nesouhlasíš, nebo se 

ti na tom něco nezdá. Proto bych právě zde chtěl věnovat prostor pro debatu o mýtech a 

napsat pár příkladů pro uvědomění a pochopení.  

Já ale během dne nemám žízeň! 

Ano, je to možné. Jestli už jsi v této fázi, tak jsi své tělo naučil dokonale využívat rezervy. 

Jestliže tělo nedostává dostatečné množství vody, tak si ji bere z mezibuněčných prostor a to 

dokáže až z 66% a 8% je schopno získat přímo z krve. A jakmile má tyto rezervy na ,,dně´´, tak 

vyšle signál a my začínáme mít žízeň. Čili žízeň je hašení požáru. A jestli máme rádi počty, 

pojďme si vypočítat zajímavé číslo. Obecně víme, že průměrný člověk má 4 až 6 l krve. 

Vybereme si střední cestu 5 l. A pojďme si spočítat, kolik je úbytek 8% vody z krevního 

oběhu. 8% z 5000 ml = 400 ml !! Hezké číslo!!! A co znamená ??? Že v případě, že s pitím 

čekáme až na dobu, kdy máme žízeň, tak už v tu dobu nám v krevním oběhu chybí 0,4 l krve, 

to má za následek její zhuštění a vše jde v našem těle  obtížněji a složitěji. A i přesto, že se 

napiješ a máš pocit  ,,uhašení“ žízně, doplnil jsi pouze 2/3 vody, která ti skutečně chybí! 

Proto je VELMI důležité pít, i když zrovna NEMÁŠ žízeň! Až ji totiž budeš mít, bude už 

pozdě. 

Vypít tolik vody, tak se utopím. Co to je za blbost?! 

Častá odpověď. Pohybuji se ve společnosti, kde je normální pít 6 l vody denně a tito lidé už 

takové množství pijí desítky let a cítí se báječně. Ale jde o to, že vše je postupně a pije se 

průběžně přes den a ne najednou. Je fakt, že velké množství vody najednou může vyvolat 
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potíže, ale ne, když se pije průběžně! Tvé tělo si doslova žádá, aby dostávalo nazpět to, co 

mu patří – tedy vodu. Takže se neboj, neutopíš se. Tak hurá do toho!!! 

Všeho musí být s mírou! 

Ano, máš pravdu. A ta míra je 0,4 l vody na 10kg tělesné váhy. Představ si, kolik vody 

použiješ na jednu sprchu, aby ses cítil po jednom dni čistý!!!! A to se umýváš zvenku. A tvůj 

dokonalý systém vevnitř si žádá jen 0,4 l vody na 10kg tělesné váhy, aby se pravidelně denně 

vyčistil a vše fungovalo tak jak má. Nebuď lakomý a dopřej svému tělu  tu laskavost.  

A co ovoce, zelenina, polévky atd. ? 

Možná tě zklamu, ale ty do pitného režimu nepatři, to jsou potraviny. Do pitného režimu se 

počítá vypitá voda sama o sobě. 

A co čaje, minerálky, kofola, 100% džusy atd. ? 

Tak o tomhle jsme se už bavili. Opravdu jestli ti můžu 

dát radu, nehledej zkratky, ale začni pít čistou vodu. 

V tomto případě rád uvádím příklad. Jestliže si myslíš, 

že na obdobných nápojích není nic špatného, tak si 

v nich zkus umýt ruce anebo tvář a vnímej ten pocit. 

A teď si představ, že uvnitř těla je vše stejně živé, 

jako tvá pokožka a ten samý pocit bude mít tvůj vnitřek- ulepený, mazlavý, slepený, vysušený 

atd. Dalším příkladem může být skutečnost, že svým čtyřnohým mazlíčkům určitě také 

nedáváme do misky s pitím kofolu, fantu či jiný slazený nápoj, nebo snad ano?! Dále si zkus 

vyhledat na internetu, co to je aspartam anebo kyselina fosforečná. Zajímavé látky, kterými 

se konzervují nápoje. Pozor si dej také na nápoje, které lákají zákazníky na heslo 0% cukru! 

Tyto nápoje jsou totiž přímo přeplněny umělými sladidly, které v konečném důsledku 

nadělají ještě více škody než samotné cukry!! Co si dále mnoho lidí neuvědomuje, je také 

skutečnost, že ani džusy nejsou pro zdraví člověka ideální. To především proto, že obsahují 



www.centrum                .cz 

 

12 

plísně, protože při výrobě džusů nikoho příliš nezajímá, v jakém stavu ovoce do lisovačů 

přichází a je otázkou, kolik nahnilých pomerančů/jablek a jiného ovoce džusy obsahují. A 

právě plísně bývají podmínkou při vzniku rakoviny! Takže pokud džus, tak jedině z čerstvého 

ovoce a vlastnoručně vymačkaný! Co se týká čajů, jsou černé a zelené neslazené v pořádku, 

jakékoli jiné, ať už slazené či ovocné ideální rozhodně nejsou. Takže je na tobě, jak se 

rozhodneš. Opravdu chceš utrácet za něco, co ti škodí, když můžeš mít to nejlepší pro své 

zdraví zadarmo?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co počasí? V zimě tolik pít nemusím, není přece horko! 

Ano, to máš pravdu, v zimě není takové horko jako v létě. Ale pozor!! Mráz je pro sliznice 

daleko nebezpečnější a vysušuje daleko více než teplo. Myslíš si, že v zimě pracuje 

organismus jinak než v létě? Potřebuje na metabolické procesy a vylučování méně vody než v 

létě? Věř mi, že ne!!! Jak v zimě, tak v létě potřebuje stejný poměr vody! 

Více než 2l mohou poškodit ledviny. 
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Ano je fakt, že příliš velké množství vody, může poškodit ledviny. Ale i opak příliš málo vody a 

různě upravené tekutiny taky poškozují ledviny. A protože je každý z nás jiný, počítá se pitný 

režim podle váhy. A ledviny dokáží během hodiny pojmout 800ml vody bez problému. Takže 

nemusíš mít strach. A zvesela a radostí můžeš začít pít.  

Jaký se může dostavit výsledek? 

Už jsme se bavili o tom, jaký vliv má nedostatek vody v organismu na naše zdraví. Pokud ale 

máme vody dostatek, nemáme žádné zdravotní problémy a dodržujeme správný pitný režim, 

děláme velmi podstatnou věc nejen pro naše tělo, ale také prevenci, díky níž se nám potíže 

vyhnou obloukem.  

Máme-li už nějaké zdravotní potíže, může se stát, že se nám zlepší nebo dokonce odezní 

(pokud už nejsou v pokročilém stádiu). Bavím se o bolestech hlavy, pocitu napuchnutí, 

oteklých nohou, špatném spánku, nadměrném pocení, ztuhlosti ramen a šíje, bolesti v 

křížích, zvýšeném krevním tlaku. Může se nám také zpomalit stárnutí, zlepšit vyprazdňování, 

odvod toxických a odpadových látek, nedochází tolik k ukládání tuků, poruchám trávení, 

podrážděnosti, slabosti, odezní únava, zlepší se suchá pokožka se zvýšenou tvorbou vrásek a 

v neposlední řadě se nám sníží chutě. Pane jo, to je ale věcí. To vše může ovlivňovat voda. 

Ale musím říct, že zlepšení může nastat, ale nemusí. Záleží, jak dlouho už nepiješ a jak máš 

zasáhnutý organismus. Z mé zkušenosti je dost pravděpodobné, že ve většině případů voda 

pomůže. 

Jak dojít ke správným číslům? 

Jestli tě doposud tento ebook zaujal a čteš dále, tak soudím, že uvažuješ nad tím, jak od 

zítřka začneš pít vodu. Máš mou plnou podporu a hned ti dám tipy, jak na to.  

1) 

Je úplně jedno, kolik je teď hodin- začni pít už teď. Neodkládej nic na zítra. Vše podstatné 

v životě se odehrává teď a ne zítra! Takže hned teď vypij alespoň sklenici čisté vody. 
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2) 

Sežeň si 1,5 litrovou pet láhev anebo skleněnou láhev. Večer až půjdeš spát, napusť si ji a 

polož na noční stolek. První, co uděláš po probuzení, bude, že se napiješ. Den začneš tím, že 

nastartuješ metabolismus vodou. 

 

3) 

Potom si danou láhev pokládej na místo, kde na ni vidíš a pokaždé, když si jí všimneš, tak se 

napiješ. V případě že jdeš pryč z domu, tak láhev samozřejmě musí jít s tebou. Až ji vypiješ, 

napustíš ji znovu a pokračuješ dále. Platí zde pravidlo, mám-li vodu po ruce a s sebou- piju, 

nemám-li ji, nemůžu pít, protože nemám co pít. A dále je to krásný způsob, jak měřit, kolik 

vody za den vypiješ.  

4) 

Nenakupuj domů zbytečné blbosti jako minerálky, kofoly, čaje, džusy, kávu atd. Platí zde 

pravidlo- co nemám, nevypiji. A to platí i v 

případě jídla- co si nekoupím, nesním. A jestli tě 

napadá, že přeci pro návštěvu musíš doma něco 

mít. Je přeci hloupé jim nabídnout jen vodu. Tak 
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na to zapomeň. Za prvé, návštěva se týden neukáže a tobě to stejně nedá a vypiješ to, co 

bylo pro návštěvu a za druhé, jestli tenhle článek v tobě vzbudil chuť a motivaci pít vodu, aby 

sis vědomě neubližoval, tak přece nebudeš ubližovat svým známým a přátelům, no ne? 

 5) 

Sleduj se a pozoruj na sobě změny. Pozoruj, co ti voda způsobuje v praxi. Jaké se dostavují 

výsledky. Každý večer si zhodnoť den, kolik jsi vypil vody (lahví). V případě, že jsi splnil svou 

normu, tak se pochval. V případě, že to nevyšlo, tak se neobviňuj, ale slib si, že uděláš vše 

proto, aby to zítra vypadalo lépe. Jsme-li na začátku, tak lépe znamená o půl nebo celou deci 

navíc.  

 

 

 

 

 

 

Reference  

 

Míša 

Předtím, než jsem se dozvěděla, jak moc je voda důležitá, jsem nepila vodu vůbec. Po těch 

informacích jsem začala pít každý den 3l vody a někdy i více. A díky tomu, že jsem začala pít 

vodu já, naučily se to i mé děti. Teď už to budou dva roky a bez vody to už prostě nejde.  

Jitka 
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Nikdy jsem neměla problém s pitným režimem. Neholdovala jsem limonádám, coca cole ani 

bublinkám. Žila jsem však v bludném přesvědčení, že vypitím 1,5 až 2l tekutin denně dělám 

pro své tělo dostatek. Většinu tekutin jsem ale často přijímala v čajích. Před šesti týdny jsem 

byla proto hodně v šoku, když jsem se od svého výživového poradce dozvěděla výsledek 

svého pitného vzorce, a kde všude dělám chyby. Poučena a povzbuzena jsem tuto informaci 

vzala jako zásadní a začlenila jsem pití čisté vody do svého každého jednoho dne. Z počátku 

to byl trochu nezvyk, často jsem musela běhat na toaletu, ale časem se vše ustálilo a nyní mi 

neděla problém denně vypít 6 - 7 l tekutin – z toho nejméně 4,5 - 5 l čisté vody. A cítím se 

skvěle. Mohu všem doporučit. Opravdu to nebolí. Bolesti hlavy a každodenní únava a 

nespavost jsou pryč. I trávení se zlepšilo. Prostě každá má buňka si žádá svůj denní příděl. 

Martina 

Voda je fakt důležitá pro naše tělo a bez toho to nejde. Od malička učím i naše děti pít vodu. 

Více sleduji, kdo co pije. Například můj soused frčí jen na kofole.  

 

 

 

Závěr 

Uf!!! A máme to za sebou. Teď víme jak, v kolik hodin a co pít. Já jsem ti předal vše, co vím. A 

víš, na čem teď záleží? Na tom, jestli tento návod dáš do své každodenní praxe. Já pevně 

věřím, že ANO. Máš mou plnou důvěru a podporu. 

Má doporučení 

V případě, že chceš změnit svůj pitný režim, ale stále ti to nejde nebo stojíš na jednom místě 

a ne a ne do sebe dostat více vody, tak nás můžeš kontaktovat. Určitě společně přijdeme na 

daný problém a vyřešíme ho.  



www.centrum                .cz 

 

17 

wellnessradosti@gmail.com 

Máš-li chuť změnit ve svém životě více věci- jako například zhubnout, naučit se správně jíst, 

účelně a s radostí sportovat a mít se více rád, kontaktuj  

wellnessradosti@gmail.com 

A chceš-li se vyjádřit k tomuto ebooku - ať už pozitivně nebo negativně, také nás kontaktuj, 

rádi si přečteme tvůj názor. 

A pro lepší nadhled na to, čím se zabýváme. Doporučuji se podívat na 

www.centrumradosti.cz 

 

http://www.centrumradosti.cz/

