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Kristýna Vávrová (39) 
Stojí za kosmetickou značkou Bis Bis, která se specializuje na nohy. 
Vedle toho ale také společně s manželem pečuje o dva syny a miluje 

pohyb. Nechte se inspirovat ženou, která věří, že člověk dokáže 
všechno, za čím si půjde.  LUCIE ‚LU‘ GREGOROVÁ

silná žena Kondice

MŮJ POHYB
Pohyb je pro mě rovnováha těla a mysli. 
Když ho nemám dostatek, jsem protivná. 
Přes léto se hodně věnuju dětem, čas 
trávíme hlavně v přírodě nebo na chatě, 
ale od podzimu do jara navštěvuju boot 
camp a cvičím jógu. Čemu jsem totálně 
propadla, je plavání, kterému se pravi-
delně a pod vedením trenéra věnuju už 
víc jak 10 let. Je to pro mě zábava, relax, 
způsob, jak vypnout hlavu. Navíc mám 
i výsledky, což mě motivuje se neustále 
zlepšovat. Poslední dva roky jsem se 
nadchla i pro pochody v horách.

MOJE JÍDLO
Vyváženou stravu beru jako základ kvalit-
ního života. Lehce stravitelné potraviny jsou 

pro mě prioritou a vlastně se držím metody 
80 : 20, která na mě stoprocentně fungu-
je. Z 80 procent se snažím jíst vyváženě 
a do zbylých dvaceti se promítají občasné 
hříchy v podobě dobrého vína, pizzy nebo 
hranolek. 

MOJE PRÁCE
Práce je pro mě radost. Jsem pánem 
svého času, a když potřebuju volno, tak si 
ho udělám. Někdy pracuju dlouho do ve-
čera, někdy jen pár hodin. To je pro mě 
největší benefit. Tím, že částečně pracuju 
z domova, zvládám pracovní i rodinné 
povinnosti. S manželem máme jasný plán 
na péči o děti, koordinaci kroužků, vaření 
i praní, což nám každý pracovní den dost 
usnadňuje. 

MŮJ ŽIVOT 
Hlavní zásadou mého života je žít v prav-
dě k sobě samé a nezavírat před ničím 
oči. Je důležité o svých cílech mluvit 
a něco pro ně dělat. Člověk nemůže jen 
sedět a čekat, až se stanou. Z osobní 
zkušenosti mohu říci, že když něco 
opravdu chcete, tak to dokážete. Život 
mě naučil pomáhat, pokud to jen trochu 
jde, a neházet všechny do jednoho pytle. 
Sebekriticky ale musím uznat, že mi 
občas chybí pokora.

MOJE JÁ 
Nejradši mám na sobě odvahu žít podle 
sebe, a nikoli podle očekávání druhých, 
i když to není vždy jednoduché. Možná je 
to vlastně to nejtěžší v životě vůbec. ■ Fo
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