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V  roce 2000 jsem ve vydavatelství Hachette Filipacchi koncipovala  
a uvedla na trh první nelicenční lifestylový časopis Marianne. Tři roky jsem 
působila v jeho čele jako šéfredaktorka. Protože se v té době mnoho dělo 
v oblasti jídla a dekoru, iniciovala jsem ve vydavatelství vznik dalších dvou 
titulů: Apetitu a Marianne Bydlení. 

V posledních měsících vidím největší rozvoj v oblasti zdraví. Lidé jakoby 
se obraceli od povrchu věcí směrem k jejich obsahu. Spíš než o svou  
reprezentaci se starají o fyzickou a duševní harmonii. Rodina je důležitější, 
než kariéra, pečující kosmetika víc než dekorativní. Kvalita jídla vítězí nad 
množstvím. Lidé vědí, že současná lékařská věda a farmacie nabízí řešení 
na většinu problémů a chtějí se v nich vyznat. Prevence patří 
k důležitým znakům životního stylu.

Zdraví, krása a kvalitní život přestávají být darem osudu a stávají 
se znakem úrovně moderního člověka. 

ŘEDITELKA ČASOPISU Mirka Vopavová 
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Začínala  jsem v domácím zpravodajství MF DNES. V letech 2007–08, kdy se 
zdravotnictví díky reformám ocitlo v centru pozornosti, jsem rozebírala zavá-
dění a dopady reformních kroků. A to zejména z pohledu pacientů. Pochopila 
jsem, že jde o složitou oblast, o které je pořád třeba psát, protože informace 
kolující mezi lidmi jsou zkreslené a plné mýtů.

Rozhodla jsem se tedy na zdraví a medicínu zaměřit více. Od roku 2009 jsem 
autorsky zodpovídala za přílohu Zdraví MF DNES. Setkávala jsem se s lékaři, 
popisovala možnosti, jak si chránit zdraví, případně na koho se obrátit, když tělo 
z jakéhokoli důvodu stávkuje.

O Kondici jsem vlastně dlouho snila. Přála jsem si pracovat v časopise, který 
bude umět odpovědět na otázky, které si lidi ohledně svého zdraví kladou. 
Zároveň ale nebude mentorsky povýšený a nebude nudit. Jsem přesvědčená, že 
právě taková Kondice je. I proto s našimi čtenáři denně komunikujeme pro-
střednictvím facebook stránky Magazín Kondice, zajímáme se o jejich názory na 
kontroverzní medicínská témata, chceme vědět, jaké problémy právě teď řeší.

Víme, že informace hledají v časopisech, které leckde dostanou zdarma, nebo 
na internetu. My ale nabízíme záruku, že to, co se dozví z našich stránek (ať 
už internetových nebo papírových) budou informace relevantní a odpovídající 
úrovni současného poznání. Důkazem je i početný tým lékařů a dalších 
odborníků, s nimiž na každém textu spolupracujeme.
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Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
Chirurg, přednosta OB kliniky v Praze. Soustředí se 
především na chirurgickou léčbu obezity. Stojí 
v čele České obezitologické společnosti, je členem 
také mezinárodních odborných společností.

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.
Logopedka. Majitelka kliniky Logo působící v Praze 
a Brně, specializuje se zejména na léčbu koktavosti. 
Věnuje se také terapii lidí po mozkové příhodě.

Doc. MUDr. Pavel Kohout 
Internista-gastroenterolog a nutricionista. Vedoucí 
metabolické JIP 2. interní kliniky a Centra výživy 
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Imunolog, specialista na očkování a chřipku. Ředitel 
a vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny 
při Poliklinice II. v Hradci Králové.

MUDr. Irena Kudrnovská
Praktická lékařka pro dospělé. Provozuje soukromou 
praxi na Praze 6, publikuje v odborných časopisech. 
Angažuje se ve Sdružení praktických lékařů.

MUDr. Samuel Heller 
Kardiolog. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici 
v Praze, specializuje se na léčbu vysokého krevního 
tlaku.

MUDr. Anna Jungwirthová 
Gastroenteroložka, spolu s manželem provozovatelka 
privátní kliniky EGK s.r.o – Sanatoria u Sv. Anny v Praze. 
Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze, 
absolvovala stáže například v Japonsku. 

MUDr. Erika Votavová
ORL specialistka. Pracuje v soukromém brněnském 
ORL centru v Pekařské ulici, hodně se zabývá dětskými 
onemocněními uší a také diagnostikou a léčbou 
poruch sluchu.

MUDr. Alexandr Barták
Gynekolog a porodník. Provozuje soukromou 
gynekologickou ordinaci v Praze- Vysočanech, 
publikuje v odborných i lifestylových časopisech.

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Alergolog a imunolog, Ústav imunologie
a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Martin Fuchs
Alergolog a imunolog, Imunologická laboratoř
a ambulance Immunoflow, Praha

MUDr. Alžběta Ptáčková
Stomatoložka. Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK 
v Praze, nyní se věnuje soukromé praxi
v zubní ordinaci.

Klára Vojkůvková, Dis
Farmaceutická asistentka. Pracuje na pozici vedoucí
laborantky pro SimonPharm, dříve se věnovala 
bylinkám a míchání čajových směsí pro menší 
lékárnu, zabývá se také homeopatiky.

MEDICÍNA 

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

www.kondiceonline.cz 



PhDr. Marta Boučková
Psycholožka. Absolvovala Filozofickou fakultu UK 
v Praze. Specializuje se na sociální psychologii, oblast 
mezilidských vztahů a komunikace, a na manželské 
i partnerské problémy.

PhDr. Ladislava Lažová
Dětská psycholožka, Psychologická poradna pro rodi-
nu a děti Praha.

MUDr. Yvonne Bergerová
Estetická dermatoložka. Pracuje na klinice 
LaserPlastic v Praze, je držitelkou certifikátů 
pro práci s lasery a botulotoxinem. Je členkou 
několika odborných společností.

prim. MUDr. Ota Schütz
Specialista na žíly, Žilní klinika Praha.

doc. MUDr. Olga Vohradníková
Dermatoložka, Dermatovenerologická klinika 3. 
lékařské fakulty UK – Královské Vinohrady

Eva Beníšková
Výživová poradkyně a fitness trenérka. Poskytuje 
také výživové poradenství pro diabetiky a celiaky, 
ze sportu se věnuje zejména zumbě.

Eva Beníšková
Výživová poradkyně a fitness trenérka. Poskytuje také 
výživové poradenství pro diabetiky a celiaky, 
ze sportu se věnuje zejména zumbě.

MUDr. Martin Hulman
Psychiatr a odborník na mezilidské vztahy. Pracuje 
v psychiatrické ambulanci, absolvoval sebezkušenostní 
daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
Dermatolog, specialista na vlasy. Dermatovenerologic-
ká klinika 3. lékařské fakulty UK – Královské Vinohrady, 
předseda České dermatovenerologické společnosti

MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.
Dermatoložka, specialistka na opalování, pigmentové 
skvrny a stárnutí kůže. Dermatovenerologická klinika
3. lékařské fakulty UK – Královské Vinohrady

Kateřina Strnadlová Adámková
Kosmetička a vizážistka. Působí v Praze. 

Věra Králová
Nutriční terapeutka. Členka Fóra zdravé výživy.

Zuzana Klingrová 
Kondiční trenérka. Vyučuje jógu ve studiu Fitlight, 
kterého je i majitelkou. Dále je programovou 
ředitelkou Resortu Svatá Kateřina, kde rovněž 
vede lekce jógy.
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Připravujeme marketingovou podporu prvního čísla v hodnotě 5 mil. Kč 
(rollingboardy, bigboardy, předsazené police, web, Facebook, tisk, rádio, 
dárek na obálce časopisu) 

Facebook stránka Magazín Kondice už má 1100 fanoušků 

Patricie Honslová, Publisher, Easy Publishing, patricie.honslova@easypub.cz

David Holman, Ředitel inzerce, Easy Publishing, david.holman@easypub.cz

Mirka Vopavová, Ředitelka redakce a online divize, Easy Publishing, mirka.vopavova@easypub.cz 

KAMPAŇ, 
příští info a první vydání časopisu  

Kontakt 

„Máme jediný cíl: dostat C
echy do Kondice!!“

www.kondiceonline.cz 

15. 9. vás navnadíme na první číslo

 22. 9. 2011 vyjde první číslo časopisu Kondice 


