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čas na 
LáskU

příbĚHy
pLné živOta

Milujete romantické příběhy 
plné lásky, touhy, vášně, emocí, 
osudových setkání, nečekaných 
zvratů, ale téměř vždy se šťastnými 
konci? Pak právě vám je určený 
tento časopis.

Časopis přináší svým čtenářkám 
optimizmus a životní kuráž na základě 
skutečných příběhů a zkušeností.  
Vedle zajímavých lidských osudů  
a portrétů pozoruhodných „obyčejných“ 
žen nabízí žádané rubriky, které ocení 
každá čtenářka – rady do domácnosti, 
recepty, cestovatelské zážitky nebo tipy 
pro hezký domov a zahrádku. CíLOvá skUpina: všichni, ve věku 20–49 let

periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: čtvrtek 
pOčet stran: 32 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 30 000 ks
čtenOst: 89 000 ks
Cena výtiskU: 20 kč

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 45 a více let
periODiCita: čtvrtletník
pOčet stran: 48 + 4 celobarevných
Cena výtiskU: 29 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018
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Dívám se v počítači na foto-
grafie, které jsem udělala 
dnes od poledne. Zuzanka 
na nich ob jímá retrívra 

s vesele vyplazeným jazykem a já stále 
slyším její radostný dětský smích. 

„Mami, podívej, Karo se na mě směje! 
Rychle nás vyfoť!“ 

Mačkala jsem spoušť foťáku jako 
o závod a radovala se z jejího smíchu, 
radosti a bezprostřednosti.

Zuzanka má čtyři a půl roku. Narodi-
la se postižená Downovým syndromem. 
Přesto je to můj největší poklad a život 
bez ní si už nedokážu představit. 

V prvním trimestru mi lékař oznámil, 
že má podezření, že moje dítě nebude 
úplně v pořádku. Odeslal mě na další 
vyšetření. Odběr plodové vody toto 
podezření potvrdil. Lékaři mi doporu-
čovali těhotenství ukončit, ale já jsem se 
rozhodla jinak. 

„Co když je dítě zdravé? Na internetu 
jsem četla příběhy mnoha maminek, 
kterým vyšly špatné testy, a dítě se nako-
nec narodilo v pořádku,“ uvažovala jsem. 

Celý život jsem snila o tom, že jed-
nou budu mít šťastnou rodinu a spoustu 
dětí, ale osud to zařídil jinak. Bylo mi 
téměř čtyřicet let, žila jsem sama, ale po 
dítěti jsem silně toužila. Muž, se kterým 
jsem otěhotněla, o dítěti nevěděl a ani se 
to neměl nikdy dozvědět.

K potratu mě přemlouvali všichni 
moji přátelé i rodina. Varovali mě, že 
to budu mít těžké jako matka samo-
živitelka se zdravým dítětem, natož 
s postiženým. Byly dny, kdy jsem byla 
přesvědčená, že to vzdám, ale pak jsem 
zase v sobě našla sílu. Moc času jsem 
však na přemýšlení neměla. Stále jsem 
si uvědomovala, že je to možná moje 
poslední šance být matkou. 

Porod nebyl těžký, a když mi sestra 
položila holčičku na prsa, bála jsem 
se na ni pohlédnout. Bála jsem se, že 
uvidím nějakou zrůdičku s šikmýma 
očima a velkou hlavou. Když se ale ten 
tvoreček rozkřičel, přivinula jsem ho 
instinktivně k sobě a už jsem ho ne-
chtěla pustit. Spatřila jsem dítě, krásné 
dítě, které se nijak nelišilo od ostatních 
dětí. Pravda, měla obličejík červený jako 

rajčátko a spoustu vrásek, placatý široký 
nosík a opuchlé oči, ale sestřičky říkaly, 
že všechny čerstvě narozené děti jsou 
takové a že to po pár hodinách zmizí. 
Pro mě ale byla Zuzanka nejkrásnější 
holčička na světě. Oddychla jsem si, že 
se lékaři přece jen v diagnóze mýlili.

Nemýlili, ale naštěstí se ukázalo, že 
Zuzančino postižení je lehčího 
rázu a hlavně že nemá vro-
zenou srdeční vadu, častý 
problém dětí s Downovým 
syndromem. V prvních měsí-
cích byla často nemocná, když 
povyrostla, nejvíce ji trápily 
záněty středního ucha, ale to se 
stává i jinak zdravým dětem.

Časem si všichni zvykli na 
to, že Zuzanka pracuje a myslí 
trochu pomaleji než děti mých 
známých. Mnohem později se začala 
přetáčet z bříška na záda, později seděla 
a chodit začala téměř až ve dvou letech. 
Ve třech letech ještě neuměla mluvit. 
Většině toho, co mi Zuzanka chtěla 

říct, jsem rozuměla, ale čím dál častěji 
se stávalo, že mě Zuzka brala za ruku, 
někam mě vedla, přitom poskakovala 
a otevírala naprázdno pusinku jako 
ryba, ale nedokázala nic říct. V takových 
chvílích jsem cítila bezmoc a chtělo se 
mi brečet, proto jsem s ní začala chodit 
na logopedii. 

Návštěvy za nějaký čas opravdu při-
nesly první úspěchy. Konečně jsem z úst 
své holčičky uslyšela to dlouho očekáva-
né slůvko: „Mami.“

Po čase mi logopedka navrhla, že by 
Zuzanka mohla vyzkoušet i další způ-
soby rehabilitace, které by jí usnadnily 
začlenění do normální společnosti. 

„Slyšela jste někdy o hipoterapii?“ 
zeptala se mě jednou, když Zuzance 
skončila hodina. 

„Ano, je to terapie postavená na 
kontaktu s koňmi,“ přikývla 
jsem. „Myslela jsem ale, že je 
to vhodné pro děti, které mají 
pohybové problémy, například 
po obrně.“

„Nejen,“ vysvětlila 
mi, „koně pomáhají hlavně 
s pohybovým hendikepem, 
ale i v komunikaci. Cvičí na 
nich děti autistické, ale i děti 
s Downovým syndromem. 
Dám vám kontakt na stáj, kde 

se hipoterapii věnují. Uvidíte, že se to 
bude Zuzance líbit.“

Z hipoterapie nakonec nic nebylo. 
Když Zuzanka uviděla velká zvířata, 
okamžitě se rozplakala. Jela jsem tam 

s ní ještě několikrát, ale nikdy se nedala 
přemluvit, aby na koníky byť jen sáhla. 
Škoda. Tehdy mi jedna slečna ze stájí 
doporučila, abychom to zkusili se psem.

„Se psem?“ divila jsem se. 
„Ano, moje kamarádka se věnuje 

canisterapii. Se svým speciálně vycviče-
ným pejskem jezdí za dětmi do ústavů, 
ony ho hladí, leží na něm. Někdy je to 
zázrak. Třeba dítě, které do sedmi let 
vůbec nepromluvilo, najednou začne na 
psa mluvit.“
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„A je to bezpečné?“ bála jsem se, aby 
to nedopadlo podobně jako s koňmi. 

„Přece jen pes je zvíře a dítě nemá rozum, 
co když mu nerado ublíží, zatahá za 
ocas nebo uši, pes se lekne, ožene…“

„Nemusíte se bát. Pro canisterapii se 
nehodí každý pes. Pes-terapeut musí být 
od malička zvyklý na lidi a musí projít 
speciálním výcvikem. Kamarádka s ním 
jezdí i do domova důchodců, kde pomá-
há starým lidem zahánět smutek.

A tak jsme se tam se Zuzankou vy-
pravily. Přijely jsme ke krásnému domu. 
V zahradě už bylo asi pět dětí. Hrály si 
a vypadaly moc spokojeně. Mezi nimi se 
 proháněl krásný retrívr.

„Vy jste paní Novotná a ty jsi určitě 
Zuzanka,“ šla nám naproti mladá, sym-
patická dívka. „Já jsem Katka a tohle 

Psy jsem měla 
vždycky ráda, 
ale nikdy by mě 
nenapadlo, jací 
to mohou být 
pomocníci pro děti.

tlapkami
Terapeut se čtyřmi

je náš Karo. Karo, pojď se představit,“ 
zavolala na psa. 

Pes se okamžitě odtrhl od skupinky 
dětí a přiběhl k nám. Poslušně se posadil 
vedle své paničky. S vyplazeným jazy-
kem a vrtícím ocasem vypadal, jako by 
se smál. S obavami jsem se podívala na 
Zuzanku, ale ta se usmívala. 

První den Zuzka děti a psa jenom po-
zorovala z bezpečné vzdálenosti usazená 
na mém klíně. Dobré znamení bylo, že 
se nebála, ani když k nám Karo vesele 
přiběhl. Jakýsi starší chlapec, který dost 
kulhal, si všiml, že pejsek nemá v misce 
vodu. Hned mu ji došel natočit k za-
hradní hadici. 

Katka pro děti vymýšlela různé hry, 
do kterých se samozřejmě zapojoval 
Karo. Nebylo to jen honění po zahradě, 

ale děti se učily poznávat barvy, tvary… 
Nakonec si všichni i s Karem lehli do 
trávy. Děti se s ním mazlily a Karo se 
z dovádivého pejska stal opatrným a po-
zorným kamarádem, který nechal děti, 
ať ho hladí, a jenom je jemně očichával.

„Zuzanko, pojď si také pohladit Kara. 
On na to čeká, bude moc rád,“ pravila 
Katka a vzala Zuzku za ruku. 

Zuzanka pokývala hlavou a poslušně 
se nechala odvést ke Karovi. Po chvíli 
se Katčiny ruky pustila a opatrně sama 
Kara pohladila. 

Sledovala jsem pokroky, které 
krůček po krůčku a týden po 
týdnu Zuzka dělala díky Karovi. 

Stávala se z ní veselá, sebevědomá hol-
čička, která mnohem snadněji navazuje 
kontakty s ostatními dětmi, a zlepšilo se 
i její mluvení. Pes je skutečně nejlepším 
přítelem člověka, naší Zuzanky určitě. 
Výsledky tohoto přátelství vidím na 
dcerce každý den. A pomalu přemýšlím 
nad tím, jestli si nějakého toho chlupáče 
nepořídíme také domů. ✿

Že se Zuzanka nevyvíjí jako ostatní děti, tušila Magda (44)  
už od počátku. Mohl za to osud? Na otázky nebyl čas. 
Nejdůležitější bylo přijít na to, jak dcerce usnadnit život.

Zuzanka 
se koní 
bála, 

proto jsem 
nevěřila, že 
to se psem 
bude lepší.
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Známe se už hodně dlouho. 
S Petrem jsme se potkali na 
horách, kde jsme oba trávili 
vysněný týden volna v krás

ném hotelu našich nejvyšších hor, v Kr
konoších. Vešla jsem tenkrát do pivnice 
hotelu a už tehdy mě mělo varovat, že 
ten vysoký muž s tmavýma očima nesedí 
u stolu s půllitrem piva. Jeho urostlá 
postava se vyjímala na malé židličce 
a jeho krásné oči tupě zíraly na světélka 
toho zpropadeného stroje, kterým není 
nic jiného než hrací automat. Jenže lásce 
neporučíš a já jsem se i tak do něj zami
lovala na první pohled.

Tak jako později neviděl a neslyšel on, 
tehdy jsem si nechtěla připustit já, že by 
pár drobných naházených do hracího 
automatu mohlo natolik ovlivnit náš 
budoucí život.

Prožili jsme nádherný týden v Peci 
pod Sněžkou a po návratu domů jsme 
oba usoudili, že chceme být spolu.

Začali jsme spolu žít a po půl roce 
mě Petr požádal o ruku. Byla jsem na
prosto šťastná. Vše fungovalo tak, jak má, 
byli jsme skvělý pár. Jediné, co vrha lo 
zpočátku velmi nenápadný stín na naše 
štěstí, bylo to, že se Petr každý den po 
práci musel zastavit v místní herně.

„Každý chlap si rád zajde se svými ka
marády po práci na pivko. To je normál
ní,“ oznamoval vždy po příchodu domů.

Nejdříve trávil na pivě, jak mi tvrdil, 
půl hodiny, poté se vracel stále později 
a později. V duchu jsem si říkala: „Po
třebuje probrat své problémy s ostatními. 

Nejsem žádná semetri
ka a nebudu ho hlídat 
na každém kroku.“ 
Ale po pár měsících 
jsem si všimla, že je 
jeho výplata stále 
menší a menší.

„Šéf mi nedal 
odměny a sebral mi 
i osobní ohodnoce
ní. Jsem na základu 
a z toho se nedá skoro 
žít,“ odsekl. Vymýšlel 
si a já jsem si nechtěla 
připustit tu strašlivou 
myšlenku, která ve mně klíčila. Myš
lenku, že by házel všechny peníze do 
automatů a ještě mi lhal. Raději jsem to 
tedy vypustila.

A právě tehdy nastal v mém živo
tě první zlom. Věděla jsem, že se na 
manželovy peníze nemohu spoléhat. 
Petr chodil stále častěji domů až k ránu. 
Nikdy sice nebyl opilý, ale stále častěji 
se choval velmi divně. Měla jsem pocit, 
že mám doma člověka, který trpí manio
depresivní psychózou. Jeho nálada se 
během několika málo hodin dokázala 
změnit z totálního depresivního stavu 

ve stav radosti, kdy se cítil pomalu jako 
pán tvorstva. Až později jsem zjistila, že 
všechno záleželo jenom na tom, jestli 
zrovna hru na automatech vyhrál, nebo, 
což se stávalo častěji, prohrál.

„Máme konečně balík peněz,“ jásal 
a dal mi pár tisícovek na stůl. Bohužel se 
u nás žádné finance nikdy moc neohřá
ly. Všechny vyhrané peníze zase mizely 
v těch zpropadených bednách. Vůbec 
mu nedocházelo, že i když jeden den vy
hrál, hned druhý den nato vrátil všechny 
peníze zase do automatu a ještě na tom 
prodělal. Milovala jsem ho, je přirozené, 
že jsem se o něj bála. Ale jak jsem brzy 
pochopila, v tomto případě byla láska 
strašně málo.

„Ty máš ten automat snad radši než 
mě?!“ zachovala jsem se jako zoufalá 
a hloupá hysterka.

„Tak na tohle ti nebudu odpovídat. 
Copak se dá láska k tobě měřit s ná
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Lea (49) si myslela, že má její 
muž vše pod kontrolou. Pak 
k nim ale přišli exekutoři.

vštěvou herny? Nechceš si to trošku v té 
hlavě srovnat?“ odpověděl s klidem.

Dnes už vím, že v té době se nedalo 
dělat nic. Petr propadl závislosti a mně 
nezbývalo než se mu snažit pomoct. 
Jeho noční pochody od herny k herně, 
kde svítí světýlka, ho natolik lákala, že 
dočista zapomněl na rodinu. Nic mu 
neříkalo ani moje objetí, nechtěl se bavit, 
začal špatně spát. A co já? Měla jsem ho 
přece ráda.

„Zítra vyhraju, neboj,“ ujišťoval mě 
často po příchodu domů. 

Měla jsem pocit, že celé noci vedle 
mě nespí. Mluvil ze spaní. Později mi 

řekl, že vidí stále ty otáčející se válce 
s barevnými obrázky. Když poprvé vy
křikl ze spaní, lekla jsem se. Snažila jsem 
se mu být oporou. Už jsem ani od něj 
nic nechtěla. Vlastně ano. Mým jediným 
přáním bylo, aby pochopil a přiznal, že 
je nemocný a musí se jít léčit. 

Největší šok přišel, když u našich 
dveří zazvonil exekutor. „Váš 
muž dluží čtyři sta padesát 

tisíc, které nesplácí ani po několika vý
zvách, a proto jsme nuceni zabavit vám 
majetek,“ oznamoval pán v kvádru a za 
ním stáli další dva muži. Sedla jsem si 

na židli a jen hloupě koukala před sebe. 
Nemohla jsem ani brečet. Jenom jsem 
stále šeptala: 

„Co budeme dělat? Co budeme dělat?“
A tehdy nastal druhý zlom v mém 

životě. Byla jsem jeho manželka, a tím 
pádem jsme měli společné jmění. 
Veškeré dluhy se tedy vztahovaly nejen 
na manžela, ale samozřejmě i na mě. 
Sebrali nám skoro všechno, krom toho 
nám obestavěli platy. Vybrala jsem sta
vební spoření a zbytek dluhu doplatila 
ze svého. Žádost o rozvod však na sebe 
nenechala čekat dlouho. Petra jsem 
postavila už před hotovou věc.

Doufala jsem, že alespoň to ho donu
tí připustit si, že je závislý, ale byla jsem 
naivní. Nezabralo ani tohle.

Rozvedli nás rychle, neměli jsme 
se vlastně ani oč dohadovat. Ne
chala jsem manžela v prázdném 

domě a sama jsem se odstěhovala do 
malé garsonky. Papírově jsem sice byla 
od muže, který trpěl závislostí, odlou
čená, ale srdce mě stále vedlo k němu. 
Dluhy si dělal jako na běžícím pásu, ale 
i tak stále ještě chodil do práce. Plat měl 
stále obestavěný, z domu, který obýval, 

zbyly jen holé zdi. To, co neodnesli exe
kutoři, nakonec sám prodal.

Poslední rána přišla s vymahači dluhů 
od ruských mafiánů. Tehdy ho natolik 
zbili, že málem přišel o život. Nevím, 
nebyla jsem u toho, ale snad nad ním stál 
anděl strážný, protože až tehdy si Petr 
uvědomil, že je nemocný. A šel se léčit.

„Pokud odtud odejdeš, už nikdy mě 
neuvidíš,“ oznamovala jsem mu skuteč
nost, která mi nešla od srdce.

Tehdy pracoval rozum. Dodnes ob
divuju všechny terapeuty a lékaře, kteří 
s ním dokázali pracovat a hlavně mu 
pomoct. Petr vydržel v Bohnicích skoro 
půl roku a poté docházel na terapie 
ambulantně. Vzala jsem ho k sobě do 
garsonky. Byl unavený a měl výčitky svě
domí. Přišel o všechno a málem i o život. 
Jsme už jenom partneři – přátelé. Chci 
mu věřit, že už se nikdy ke gamblerství 
nevrátí, ale ten malý červíček mi stále 
vrtá v hlavě. ✿

Byli jsme už sice 
rozvedení, ale měla jsem 
ho pořád ráda a záleželo 
mi na tom, aby začal 
zase žít normálně. 

Dnes si uvědomuji, že už 
když jsem Petra spatřila 
úplně poprvé, seděl 
u hracího automatu. 
Mělo mě to varovat!

 Nikomu bych 
 nepřála zažít, jaké 
 to je, když u vás 
 znenadání zazvoní 
 vymahači dluhů. 

Prohrál náš život
v automatech
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V1; rozměr strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, na zrcadlo: 185 x 252 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; 
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

Počet stran – 48 + 4; druh tisku: ofset; papír: obálka: 100 g LWC, blok: 45 g novinový; 
vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, 
na zrcadlo: 185 x 252 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 
008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe
teCHniCké úDaJe

příbĚHOvé

Č. Podklady uvedení na trh

01 22.1.2019 12.2.2019

02 23.4.2019 14.5.2019

03 23.7.2019 13.8.2019

04 15.10.2019 5.11.2019

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 185 252 63 000

3. a 2. str. obálky 205 280 185 252 51 000

1/1 4c uvnitř 205 280 185 252 40 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 185 126 25 000

Výškový formát 100 280 92 252 25 000

Junior page 137 205 126 185 29 000

1/3 4c

Příčný formát 205 90 185 84 18 000

Výškový formát 65 280 61 252 18 000

1/4 4c

Příčný formát 205 67 185 63 13 000

Výškový formát 48 280 45 252 13 000 formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 185 252 63 000

3. str. obálky 205 280 185 252 51 000

2. str. obálky 205 280 185 252 51 000

1/1 4c uvnitř 205 280 185 252 40 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 185 126 25 000

Výškový formát 100 280 92 252 25 000

1/3 4c

Příčný formát 205 90 185 84 18 000

Výškový formát 65 280 61 252 18 000

1/4 4c

Příčný formát 205 67 185 63 13 000

Výškový formát 48 280 45 252 13 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 28.12.2018

02 21.12.2018 11.1.2019

03 8.1.2019 25.1.2019

04 22.1.2019 8.2.2019

05 5.2.2019 22.2.2019

06 19.2.2019 8.3.2019

07 5.3.2019 22.3.2019

08 19.3.2019 5.4.2019

09 2.4.2019 18.4.2019

10 16.4.2019 3.5.2019

11 30.4.2019 17.5.2019

12 14.5.2019 31.5.2019

13 28.5.2019 14.6.2019

14 11.6.2019 28.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 25.6.2019 12.7.2019

16 9.7.2019 26.7.2019

17 23.7.2019 9.8.2019

18 6.8.2019 23.8.2019

19 20.8.2019 6.9.2019

20 3.9.2019 20.9.2019

21 17.9.2019 4.10.2019

22 1.10.2019 18.10.2019

23 15.10.2019 1.11.2019

24 29.10.2019 15.11.2019

25 12.11.2019 29.11.2019

26 26.11.2019 13.12.2019

01 10.12.2019 27.12.2019

speCiáLní vyDání čas na LáskU 2019
Název Podklady uvedení na trh

Letní romance 1 11.6.2019 2.7.2019

Nejlepší příb.1 9.7.2019 30.7.2019

51


