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Časopis o lidech a vztazích mezi nimi

Naše životy
v bublinách

Aneb plínky, kojení a psychologie trhu

Měsíčník, který se zaměřuje na kvalitní popularizaci
psychologie. Čtivě, ale nikoli povrchně seznamuje
široké čtenářské publikum s důležitými
psychologickými tématy. Přispívají do něj přední
čeští odborníci svými články o zdraví, vztazích,
psychoterapii a společnosti. Kromě toho obsahuje
také rozhovory se známými osobnosti a odborníky
a poradnu Jeronýma Klimeše.

Cílová skupina

Vydává

Čtenáři se zájmem o partnerské vztahy, psychologii,
sebezdokonalování a sebevzdělávání, SŠ a VŠ studenti,
psychologové a terapeuti, HR pracovníci a pracovníci
v pomáhajících profesích.
časopis s mimořádně stabilním předplatitelským kmenem
velkou část čtenářů Psychologie dnes tvoří studenti
45 % čtenářů uvádí, že jim časopis pomáhá v jejich profesi
nebo studiu
51 % čtenářů si časopis Psychologie dnes kupuje
pravidelně, 8–10 čísel ročně
90 % čtenářů uvádí, že si nekupuje konkurenční časopis
o psychologii
typický čtenář Psychologie dnes je žena, ve věku
22–45 let, s VŠ vzděláním nebo maturitou
20 % čtenářů uvádí zájem o nové komunikační
technologie a elektronickou verzi časopisu
Zdroj: čtenářská anketa 2016, vzorek 1100 respondentů
Remitenda se distribuuje do autobusů a vlaků Regio Jet,
restaurací, kadeřnictví, gynekologických ambulancí,
psychologických poraden, do škol, na odborných konferencích
a kongresech.
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JE

se známými osobnostmi
z oblasti psychologie

JEN

ZAČÁTEK…
Každá společnost má v sobě zakódovaný svůj úpadek, ale
nemáme se toho bát. Kolaps bývá natolik postupný, že si toho
ani nemusíme všimnout. A kolaps je navíc příležitostí k novému
začátku, jak se to stalo kolikrát i v Egyptě. Tvrdí to ředitel Českého
egyptologického ústavu Miroslav Bárta, který ale proslul mezi
širokou veřejností spíše jako autor a spoluautor řady knih, které
se věnují krizovým aspektům civilizací. Poslední se jmenuje
Na rozhraní a vyšla v listopadu loňského roku.
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VZTAHY

KOLO

seznamování, rodina,
vztahy na pracovišti
...

T
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VERONIKA ZAVŘELOVÁ

merický televizní seriál Přátelé (1 4–
4) vnesl
v devadesátých letech svěží vítr i na české obrazovky. Nabídl
nám pohled na život mladých dospělých, kteří hledají své
místo v profesních i partnerských vztazích. Co ale zůstává
po celou dějovou linku neměnné, je stabilní a vstřícné
přátelství všech protagonistů v průběhu zachycených deseti
let. achel, onica, Phoebe, Joey, Chandler a oss spolu
celkem svorně překonávají všechna skalí života, včetně
vzájemných milostných vzplanutí a rozchodů.
Seriál samozřejmě nabízí obraz plný humorné nadsázky,
vypravěčské zkratky a do jisté míry i romantizující pohled
na vztahy ve velkoměstě. Přesto se stal minimálně pro
jednu generaci televizních diváků jistým (samozřejmě
nedostižným ) vzorem a předobrazem přání, jak by
přátelské vztahy ve světě dospělých mohly vypadat. Jenže
ono to není tak jednoduché. Ve formativních školních
letech je navazování kamarádství a přátelství jasné
a přímočaře nekomplikované. „Budeš si se mnou hrát
a budeme se kamarádit, jo?“ Bezprostřední blízkost, stejný
zájem a věková podobnost zvyšují pravděpodobnost
spontánního dotazu s jedním hlavním cílem – seznámit

Téma

A

22

PŘÁTELSKÉHO
ŠTĚSTÍ
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Kdo by nechtěl trávit odpoledne ve
svižném hovoru u kávy a na gauči
s partičkou blízkých přátel? Jenže jak
se stát součástí takového
společenství, když vám už bylo třicet
a vaši staří přátelé se rozutekli?

se a získat nového kamaráda. Ubíhající roky a přibývající
zkušenosti nám bohužel ubírají na bezbřehé živelnosti
a schopnosti oslovit někoho, kdo je nám sympatický a koho
bychom rádi zařadili do okruhu svých přátel.

V KRUHU A JINÝCH OBRAZCÍCH
Seznamování se a získávání nových přátel však není
mystérium, které se tak nějak přihodí samo od sebe.
Socioložka Janice cCabeová se efekty sociálních vazeb
a jejich vlivem na akademickou a profesní spěšnost
jedince zabývala ve výzkumu na artmouth College v Ne
ampshire v US v létě 1 . přišla na to, že nejčastější
přátelské vazby a vzorce imitují tři vztahové situace.
K
K
mají hustou sí přátel, ve které se téměř všichni vzájemně
znají. Takovým příkladem by mohl být vysokoškolský studijní
kruh nebo pracovní tým. ajímavé je, že muži nejprve
vytvářejí přátelství a s těmito přáteli později pracují, zatímco
ženy mají nejprve spolupracovníky a kolegy, které postupně
PSYCHOLOGIEDNES
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Životní styl
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I

T

T
Budo Bukili není typický sedlák. atímco ostatní se
se zvířaty baví jen pomocí hole, on má při dojení rituál.
Nejprve podrbe on stračenu a pak ji podojí. Pak si sedne,
ubalí si svou třicátou pátou cigaretu, zapálí si a nechá se
zase on drbat od krávy na zádech. raje si s teletem a jeho
psovi nekoukají žebra. taky nepije. Tedy alespo ne moc.
kdyby měl manželku, tak by ji určit nebil.

stres a relaxace,
meditace, psychologie
na talíři ...

RA
Ještě zdaleka neumíme mluvit, ale už se umíme smát.
odně smát. Jako děti se smějeme dvacetkrát častěji
než dospělí. ím jeho starší, tím více ale na smích
zapomínáme. K vlastní škodě. Smích je univerzálním
komunikačním prostředkem po celém světě. Naprosto
nezaměnitelný signál přátelství a vyjádření pohody.

medicín není moc legrace, ale
v legraci e spo sta medicíny
Průkopníkem ve vědecké oblasti činků smíchu na léčbu
nemocí byl americký novinář, akademik a bojovník za
odzbrojení Norman Cousins. Věřil, že emoce jsou tím
rozhodujícím faktorem, proč se někdo uzdraví a jiný ne.
K tomuto přesvědčení jej přivedla vlastní zkušenost.
Podle doktorů měl velmi malou šanci na přežití ze
vzácného onemocnění artritidou. Norman Cousins
si naordinoval veliké dávky vitaminu C společně
s pozitivním přístupem, láskou, vírou a nadějí v uzdravení
a smíchem pod taktovkou lmů bratří arxových. jistil,
že deset minut břišního smíchu mělo anestetické činky
a poskytlo mu dvě hodiny bezbolestného spánku.

Když se totiž smějeme, celé tělo se otřásá, a tedy
uvol uje. Uvolnění svalů může přetrvávat dokonce ještě
čtyřicet pět minut po intenzivním smíchu. Prohlubuje se
také dýchání a do těla se dostává pětkrát více kyslíku
než při běžném dýchání. díky většímu přísunu kyslíku
zvyšujeme svoji životní energii. Když se chechtáme,
velice důkladně vydechujeme. a normálních okolností
se na výdechu nepodílejí stahy svalů, jako je bránice,
přímé svaly břišní a některé svaly hrudní. Při vydatném
smíchu ano a tak si je jednoduše procvičujeme.
zárove dochází k masáži žaludku a střevního traktu,
čímž povzbuzujeme trávení.

Pravý a alešný smích
Přirozená reakce ale je: jak se mám smát, když mám
problémy? Naštěstí vědci zjistili, že naše tělo neumí
rozeznat hraný, falešný smích od toho upřímného. Oba
dva druhy smíchů mají na naše tělo i mysl stejný činek.
Už jen pouhým pohybem koutků st do směvu dáváme
tělu signál k pohodě a relaxaci. Takže nemusí jít
o přirozený výbuch smíchu nad nějakou nenadálou

„Pokud se smějeme, dáváme tím najevo, že je nám
dobře a že nemáme v úmyslu udělat něco, co by
druhého ohrožovalo.“
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nspiroval tak mnohé k tomu, aby podpořili šanci na
vítězství nad svou chorobou.

situací. Prostě si pustíte komedii a rozhodnete se, že se
budete smát.

atímco k šanci, že se někdo smíchem kompletně
vyléčí, jsou lékaři skeptičtí, činky smíchu na naše
zdraví ale výzkumy potvrzují. pizody smíchu pomáhají
zmírnit bolest, snižují vylučování stresových hormonů
a podporují imunitní systém. V medicínských periodikách
je léčba smíchem (gelototerapie) uznávaná jako efektivní
při zlepšování kvality života pro pacienty s chronickými
obtížemi. noho nemocnic a institucí doporučuje terapii
smíchem jako doprovodnou léčbu – včetně merické
společnosti proti rakovině. Profesor psychiatrie na
Stanford University edical School illiam ry zase
zjistil, že stokrát se zasmát odpovídá deseti minutám
veslování. Tvrdí, že smích stimuluje mozek, harmonizuje
srdeční činnost a krevní tlak, posiluje krevní oběh,
zvyšuje prokrvení vnitřních orgánů, ventiluje plíce
a podporuje dýchání.

Přirozeným vy stěním poznání léčivé moci smíchu
byla myšlenka nemocničních klaunů. Jejím otcem je
r. unter dams, který ji uvedl do praxe v sedmdesátých
letech minulého století v merice. Nyní jsou uzdravovací
činky smíchu denně potvrzovány v nemocnicích po
celém světě. aměstnávají klauny, čtou se vtipy nebo se
sledují komedie. Nejen nemocnice využívají léčebnou
sílu smíchu, ale také domy seniorů, kde smích pomáhá
překonávat depresivní stavy či mozkové poruchy.
Smích hraje svou kladnou roli i v sociálních interakcích.
Pokud se smějeme, dáváme tím najevo, že je nám dobře
a že nemáme v myslu udělat něco, co by druhého
ohrožovalo. vojáci v zahraničních misích se učí, že když jsi
v nějaké krizové situaci, sundej si tmavé brýle
a usměj se! leckterá krizová situace se jakoby zázrakem
promění Smích je totiž důležitý signál, zda ten, s kým
PSYCHOLOGIEDNES
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Zdraví

PÍT A BÍT
Na černohorském venkově se totiž pije a bije. Tedy alespo
mezi těmi, co tu ještě zůstali. Obce, které měly před dvaceti
lety 1 obyvatel, jich dnes mají polovinu. Stále méně lidí
vychází v létě s dobytkem na salaše. když už, tak ti staří
s vnoučaty. Ty doby, kdy školy začínaly až v půlce září, aby se
děti stihly vrátit z hor, jsou dávno pryč. Stejně jako doby, kdy
televize natáčela pastevce, jak ženou před zimou tisícihlavá
stáda ovcí a krav do dolí. Pro českého turistu to tu sice
pořád ještě může působit jako Valašsko před sto lety, ale

28
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kdo zde viděl hory před dvaceti lety a nyní, ví, že tradičnímu
způsobu života pomalu odzvonilo. že by se do hor někdo
vrátil? Nebo dokonce přistěhoval z města? To je opravdu
výjimečný případ.
přesně ten případ je Budo. Když se vrátil před deseti
lety z Bělehradu do vesnice, odkud pocházeli jeho rodiče,
všichni okolo si klepali na čelo. města zpátky na venkov!
Bělehradu do ješnje, vesničky v horách, kde žije asi
padesát obyvatel ve výšce více než tisíc metrů nad mořem.
si dote si myslí, že tam musel něco strašného provést.
Budo ale nic neprovedl. Jen měl po krk práce v televizním
zpravodajství, kde pracoval jako producent. ěl po
krk velkoměsta, jehož byl přitom dítětem. Jeho otec se
sice narodil v ješnje (a matka nedaleko), ale za Tita byl
stranickým funkcionářem a poslancem. Budo tak na venkov
jezdil jen na prázdniny. Po roce 1
, kdy se z komunistů
stali nacionalisté, se na venkov vrátil nejprve jeho otec, který
s novými pořádky nechtěl mít nic společného. poslance
a poté ředitele železárny se stal zase rolník (sem by se dnes
populární slovo „farmář“ opravdu nehodilo ). Sázel, kosil,
pásl, jeho žena dojila a dělala sýr a kyselé mléko. Pro ten
zvláštní střet tradice a modernity v erné oře je typické,
že když se poměry koncem devadesátých let zase změnily,
přiletěl pro něj při infarktu policejní vrtulník. v nemocnici
ho navštívil prezident.

PSYCHOLOGIEDNES
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psychosomatika, zdravý
životní styl, trendy ve
stravování a péči

Terapie

39

nejnovější směry
a poznatky
PORADNA

Zde
může být
i vaše
inzerce

15

dva a více materiálů
ke zvolenému tématu
(PR, minirozhovor)
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P íchod dobr ho kla na prosp e zdraví
vesnice více ne dvacet osl nalo ených l ky,
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TERAPIE

nebolí

Když smrt matky

Nedávno ke mně přišla na kontrolu moje dlouholetá
pacientka Vlasta. Ptám se, jak se jí daří. „Dobře,“
usmívá se 42letá žena. Doma je všechno v pořádku,
dobře spí i jí, nemá žádné hlasy, nevzpomíná si na nic,
co by ji v nedávné době rozrušilo. Až při odchodu si
vzpomene na drobný detail: „Jo, a zemřela mi matka,
před čtrnácti dny.“

MUDr. HELENA KUČEROVÁ

Poradna

ČERNÉ MYŠLENKY Se 17letým synem se rozešla přítelkyně a syn to docela těžce nese. Už během jejich vztahu se dost trápil
různými nejistotami a manipulacemi z její strany (holčičí hrátky) a nyní
se jako rodiče obáváme, aby si syn něco neudělal. Jsou takové případy. Nechce se nám ale svěřovat. Jak mu můžeme jako rodiče pomoci?
Chceme mít jistotu, že třeba nepřehlédneme u něj nějaké varovné
signály, že se chystá provést nějakou hloupost. Jak se máme zachovat
a čeho bychom si měli všímat? Jak projevit podporu, když o tom dotyčné dítě nechce mluvit?
Ve funkčních rodinách končí výchova okolo
17. roku. V rozvádějících se ještě dříve, záhy po
pubertě – okolo 14 let. Tedy i když syn bydlí s vámi,
je to v podstatě „cizí samec“ na návštěvě, který do
vaší domácnosti patří jen historicky. Jemu je třeba
připomínat, že se má doma chovat už víceméně
jako host, jinak nezbude než ho vypakovat z bytu.
Vám rodičům je třeba naopak připomínat, že se
blíží čas, kdy by se měl postavit na vlastní nohy, a že
svou – předpokládám – dobrou výchovu můžete
zničit tím, že vytvoříte mamahotel. To je prostě
období adolescence, které je třeba pochopit,
protože znamená změnu rodinného systému i změnu
zavedených výchovných klišé.
Když se syn nechce svěřovat (ani dívky v tomto věku
nechtějí přijímat citovou podporu od matek), je to
projev toho, že se chce postavit na vlastní nohy – sám
chce řídit svůj vlak, svůj osobní vlak. Chce mít svůj život
pod svou kontrolou (locus of control). To je stejné,

jako když malé děti říkají mávajíce ručičkou: „Já sám.
Pyč!“ Tuto touhu po autonomii je třeba principiálně
respektovat.
Nabídnout pomoc ale samozřejmě můžete.
Třeba volně položenou knihou o rozchodech nebo
o vztazích. Syn totiž od rodiče spíš přijme informace
či věcné poučení než citové chlácholení. Obecně
lidé naslouchají, když vidí, že druhý ví o daném
problému víc než oni. Problém rodičů ale bývá,
že rozchodům rozumějí stejně málo jako jejich
děti. Bohužel v dnešním světě mladí procházejí do
reprodukce přibližně třemi velkými rozchody a ta
excesivní bolest pak poznamenává jejich přístup
k partnerským vztahům. Přestávají jim důvěřovat, což
je škoda.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog.
Zabývá se psychologií rodiny a partnerskými
vztahy.
PSYCHOLOGIEDNES
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Poradna Jeronýma
Klimeše
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Přehled rozměrů a ceník inzerce
časopisu Psychologie dnes
Standardní inzertní plochy

Speciální inzertní plochy

• umístění na inzertních stranách
časopisu

• umístění na redakčních stranách
časopisu

D

B

D

1/6

1/6

D

D

3

4

3

4

1/2

A
1/1

B

C

1/4

1/4

2. a 3. obálka

A
A

C

18 000 Kč
12 000 Kč

C

9 000 Kč

D

3 000 Kč

1/6

D

D

1/6

1

1/6

4. obálka

A

36 000 Kč

1/6

56 000 Kč

Spad: 210 x 297 mm + 5 mm

1

9 000 Kč

2

8 000 Kč

3

7 000 Kč

4

3 500 Kč

Zrcadlo: 197 x 284 mm
Spad: 210 x 145 mm + 5 mm
Zrcadlo: 197 x 139 mm
Spad: 102 x 145 mm + 5mm
Zrcadlo: 95 x 139 mm

Zrcadlo: 197 x 90 mm
Malý podval
Zrcadlo: 197 x 68 mm
Box
Zrcadlo: 95 x 110 mm
Knižní tip – 550 znaků
+ obálka knihy

20 000 výtisků, z toho předplatitelé
6 000 v ČR, 700 na Slovensku

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vkládaná inzerce

PR inzertní plochy
Tyto plochy jsou určené pro krátké PR články, tipy a zprávy.

PR 1

Plocha proměnlivého formátu
o velikosti cca 1/6 strany.

PR 2

Plocha proměnlivého formátu
o velikosti cca 1/3 strany.

2 300
znaků

1 300
znaků + foto

PR 3

Plocha proměnlivého formátu
o velikosti cca 1/4 strany.

1 550
znaků

1 000
znaků + foto

PR 1

4 000 Kč

8 000 Kč

Velký podval

Náklad

Zrcadlo: 90 x 87 mm

PR 2

2

920
znaků

PR 3

6 000 Kč

PR články větších rozsahů na základě individuální kalkulace.

Příprava podkladů
PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný rozměr
s ořezovými značkami, při formátu na spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky v tiskové kvalitě
(300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve vektorovém formátu (.eps, .ai)

do 20 g ...................................... 2,60 Kč/kus
do 50 g ...................................... 4,50 Kč/kus
do 100 g .................................... 6,00 Kč/kus
do 150 g .................................... 7,40 Kč/kus

Webová inzerce – bannery
Velký 1920 x 400 px ............ 3 000 Kč/měsíc

Bonusy
Poskytujeme individuální slevy na
opakování inzerce a počet vkladů,
facebooková prezentace.

Kontakt na inzertní oddělení
Richard Klimeš
E-mail: klimesr@portal.cz
Tel.: 724 635 672

