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PBAHA - umí ne-
možné! 8ěhem
iednoňo sezení kte-
ré hvá pouhých de-
sct minut, dokáže
psycholo0 Boslislav

Petra Hát|oVá

čech oÍava 7

l J'clnot nGpií
PRAHA (jad) . sázko

vé šilenýÝí pokačuje'
Důvod je j€diný Jáckpot
vc včercjším lahu sportky
totiŽ nepadl' všich.i ti'
kteři Šp.ávtrě vyplni tiket
a vsadí si. mohou ve s|ře.
dÚ vyhrát pohádkových
t t8'7 miliónu]
l W{bň|| dFogu

FRÝDEK.M1sTEK
(mach) - Dívk. Íaku

0ilnaucilt0 Gclo[]ity' Romůře i

ltouř IT
Prukopiu* lo, co

mnozí z*ouš€|í neúspěšně nesčíshěk.át. 0d-
naučí|elité louřoní n, heří kouři|i dvě tři k.a.
bičly denně' |sou naiednou 'čiďí(. cigarety
po i€ho zásahu už odhodi|y mnohé ce|ebrity.
chutna|í!]ý po senu a shni|é třávě! Jak na to,
abyďe i vy by|i při odvy*ánÍúspěšní, se dozvi
t€ v scÍiá|u B|esku.

t

Jediné' co je k tomuto
,zázráku< potřeba' jsou
dvě ci8arety na roztou
čenou a chvi|ka času.
''KouŤení j € |idská b|.
bost. spousta lidí si
myslí' že jde o závis.
|ost' 3Ie není to íak'!. ří.

chá každého 'ádepla"'
aby se s cigárkčm roz.
loučil' Pak ho "začaru.j e ( a v r á t í k v y k o u ř e n í .
Polom náslcdujc sprškn

" nadÍvck<: ''chulná j''
ko hnůj! Je to jen su.
chá írává! slojí vám
vůbec za ío?.. přéje Pro.
kopjuk míŠto dobíé.hu'
ti. celé sezení sc dá kdy.

koliv oPakoval, ncjlcpší
Jc to prý po .oce' Pokud
však někdo Potřcbuic
'dobít< dřív. je to moŽ
Dé' ''První cigařel! je
zákódoýáÍí v fuozku'
druhó pak jcĎ pouhým
oÝěřením' zda kód fun.
gujc'.. vysvěll!,c Pro'
toPjuk a dodávti: ..ZhrU.

ch1ěji Přestat kouřit. sc
t tonu vráti' Důvody
]sou ÍúZné. ale často to
bývá strcs. při kterém siká vymítač koÚřeni Ro$

lislav Prokopjuk' lterý
za svou praxi odnlučil
kouřit tisice lidl,, včetně
mnoha známý.h lváři

A ják takové odvyká.
nÍ vypadá? vymitač ne- Iék' její příte|

z nich vyráběl peryi(jn.

Pat Jrndr.
"vydřžel 

jsm si ně.
síc ftz.pá|i!. Á|€ pek
js.n by| v bBřu Ý Keni
t t.m seděli dÝlJoun€-
ni' !ní rŤs!.tŤíci, a B.
jednou jedeÍ vyláN ci.
gářa 3 já M ně dosta|
střášrou chuí'.. popisu.
je svirj dóEat k ci8aŤe.
láD P€tr Jgnda. Nyní
kouří Ét cig@t denně

JriÍ lr.bšÍi
Než přiš€| t vymítač|' vy}ouřil 50 demč. Plk

Ý'd.žel om nedě| b€z zapálení 'Po.oú jsn si
ř€k|' že kouřit za6. chc|' á 'á5e js.D s tím EčaI.
Ále docels ně Př€klEpilq že mi to ty d€ n&íce
úbec Í..hyběIo'.. Lonentujc Jiří Bartďka.

h. kteřÍ
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BBll'Í( uteni 25' července 2006
nu dÝě akouříte? Tak to
p.ávě tď neď p.ob|ém.

Dn€ska jc loliž potřcba si
uvědomíto'žc vy jíeíelu.
řák' Dokonce jc pÍavá chvlle
na to' zkusit si sám pro sebe
řict' že jstc vlastně íikdy ani
ci8Úelu neo.hutnali' Ne.
3ď!e se přilom bá okolí á'i

kou jo třeba žvýkíní nebo
,užÍÍánn< sladkoýí.''c|gs.
í€íl se n€smí ničín nahra.
zoY ' to toliž iytolíví
dďší t|ozrak a 'áÝn!b6t|.
Úrdí r'rokopjuk'

v zt|řejšÍh zdýěrečún
dtlu s. .lodtle, žf ponlk
j4 Poc^ýalu, nikoliý Šlib'.
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lligarcU měilG na oGíGn a odoláUoÍlG!
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bo sc clgarety přBlát bít.
To je totiž útěk před se.

bou samým' k|eď vždy
koÍči selháním. Tim so pat
člověk do'tává do kÍ'hu' zc
klerého něni úniku' ''DĎ|e.
álÍ je n.utnot od věcí'
k0eré by|y sPojeny s cls!.
retatn|. Kl|dně si krábičk!
ncchle |ežet m očÍch ! po.
ďvejt€ s€ ná ni. clově}
musÍ posíil myš|eDku' ž?
chce př€stáí kouřit. síD
l dobÍovolDě'|. vysvětluj€
vymítač kouřcni Roýhlav
PrckoPjuk' kPší je si v kÍi.

2i zapálit á pňznat si to' ncž
se s cigaÍctou '.hovávat a
pak si to vyčÍď',,Člově} s|
nesď ,á n|c nrdÍvat. Ánl
kd}ž s. nu něco nepodrřl.
Br naoprk' nuí 6é chvá'
llL vš€chno špatné je jcn
převróc€Dé dobÍo'.. dodá.
Ýá Prckopjuk' Pokud sc na
seb. čIovčk začnc zlobil a
nisto .adosti z nckouření
přijdé zklarnáni' člověk ,aÉ

zí|ra 'e doč|e|e, že k,un|
i|. ýlas|ně niu, ýůb.c ne.

Ctu SMS te SO t<t vt oPH.
M!|rl !|AF P|qÚMallDb cn, ' r

PRAHA (hl|) - vydÍže.
|i jsí€ od včcrejšks? Tlk
'upeí ! hlsvDě žídtlý
stÍrch ' cigá.et. zódné
lel|ch potuPDé schovúvÁ.
Dí pod koberec' do skříní
n€bo m půdu. s tÍm le
konec. Pokud se chcete
odnaučir kouřit' je potře.

INZERCE -

PMEA Otl) - Jste nr
nej|epší cestě k .otr|u s!ít
se konďně mkuřátcn.
Po}ud $tě oPEvdu rTd..
žď čtyň dÍy nekouřit' tak
3c za to musíle pochÝÍlit
v tuto chviti nenÍ dobÉ si
dávat něja}é s|iby a před.

0ntuluiemo, islo $loru neluřfll! -
s€v,eti' '''Iě|o na to cit||vě
řtog'rie . můž€ cbuí nr cl
8arcfu v mo'ku oživit'.l
vysvětluje vymílač ci8aŤ€t
Rostislav Přokopjuk. Č|e
věk by se mě| oprcýi| od
představy kouření. Pokud
!'ydržite bez ci8áÍety do ve čerá' lak se za ten ýýkon

musite pochválit.''sloup.
něíe si přtd zťt9ďo . sím
6ebe nabls pocbvď... LíP
neŽ ra to D'kdo jiný ne.
udďá a rdm * Přilon 2{ý.
ší sbev&oní,ll tvtdí Pro.
kodú' Tlrn up€v!íte i po.
ci! že jste to Prcslě zvláďi'
odedneška se opEvdu mů.
Ž€l€ řadit nezi Dekuřáky'
T.d uŽjen rT&žet|
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Šance pro čtenáře Blesku
zkusili js.e pŘstlt }.. " 9l.skeD? NaD|šte

!ím sré zlušenost'. k€drkce třem w|osovňým
čleíóřÚm yéíq|€ ''.%Dí" s r*"l *ruroo o oiv.
cbolog! Rost:!|sva l4nkopjukl v hofuotě xflilo.
run. PsÓt múžet€ fornou sMs ve tv.ru: KoUR"E'
NI TEXT vAŠE JMÉNo !! číďo 907 99 07. Do lo"
soÝÁď budou zařuDy přísPěvky' kteE při|dou do
4. sÍpnr 2006.


