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Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Je to soupis osobních poznatků a zkušeností, je napsán pro vás s láskou a péčí. Jakékoliv 

jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu je porušováním autorských práv a jako takové může být stíháno. Pokud chcete 

tento e-book pro někoho třetího, odkažte jej na moje webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 

http://www.karlakrausova.cz/
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Od začátku  

…to byl boj. 

Ale teď už si minimálně pět let držím váhu. Nesrovnávám se s modelkami ani s jinými 

éterickými bytostmi z říše snů, ale i přesto, nebo možná právě proto, je mi fajn a v mnoha, 

opravdu v mnoha ohledech líp, než v pětatřiceti. Jedním z těch „ohledů“ je moje tělesná 

hmotnost, řečeno inteligentně. Nebo - li kila. 

Svou váhu jsem řešila v podstatě celej dospělej život. 

Nejsem, ani jsem nikdy nebyla, jako dvakrát přeloženej vánek, jsem česká holka „krev a 

mlíko“, konstitučně „udělaná“. 

Trpěla jsem jako pes, vyzkoušela desítky diet, nejedla, držela hladovky, ládovala jsem se 

všemi možnými naprosto superspolehlivými sajrajty, utratila zbytečně spousty bankovek 

v bláhový naději, že se mi konečně podaří vážit jen o fous, nebo o pár fousů, víc, než 

mokrej pytel cementu …ach jo! 

Ano, povedlo se mi to, ale nebylo to ani z leknutí zadarmo! 

Ostatně…zadarmo není v životě nikdy nic (nebo ano?) 

 

Když si dneska vzpomenu, čím jsem za ta léta prošla, tak mám husinu jako štamprlata! 

V sedmnácti 65 kilo, v devatenácti 90…po nástupu do práce, kde jsem celej den kmitala 

kolem pacoušů (jsem původně zdravuška), zase 70…po pár letech 115, ale alibi bylo 

těhotenství, tak to jsem si omlouvala a celé to těhotenství doslova prožrala. 

http://www.karlakrausova.cz/
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A po dvou porodech (přece nemá smysl mezitím hubnout, když chci další dítě, no ne?), 

mi zůstalo cca 20 kilo.  A přibylo pár dalších, když jsem po dětech dovylizovala ty sračičky 

kašičky, zbytek Sunaru lila do kafe, protože je to přece škoda vyhodit a zejtra už to pro 

dítě nebude „dost dobrý“! 

 

Léta se kutálela, kluci rostli, povinnosti přibejvaly a kila taky. 

Když jsem náhodou zhubla, tak to bylo proto, že jsem se trápila, měla jsem bolest, protože 

děti byly nemocné nebo proto, že mi někdo umřel, nebo jsem byla dost nemocná, a 

tenhle způsob hubnutí, to nebylo zrovna to pravý fanfárový. 

 

Byla jsem v takovým stavu, že jsem doma zakryla všechna zrcadla, kromě toho 

v koupelně, protože tam jsem byla vidět jen od prsou nahoru a poslepu si obličej do 

xichtíku nakreslit neumím  

Hlášky typu: Široká p*del je základ rodinnýho štěstí…a podobně…mi lezly krkem, ať to mí 

blízcí mysleli jakkoliv dobře. 

 

Když už jsem toho měla fakt plný brejle, a manžel (už stejně bejvalej a zemřel) se začal 

ohlížet jinde, tak najednou BLIK: Přece nejsi taková trubka, abys nenašla něco, co bude 

OPRAVDU FUNGOVAT! 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Tak JO! 

Rozhodla jsem se, že si pomůžu, a začala hledat. Nejdřív jsem absolvovala náročnej a 

drahej kurz výživového poradce: „Nemůžu bejt jako bedna kytu,když budu dělat 

tohle“…říkala jsem si. Hm…povedlo se to zase jen na pár měsíců. 

 

Tak jsem šla tou cestou dál a hlouběji. Zjišťovala, četla, chodila na semináře, chytala 

všemožný rozumy v knihách i na síti, platila překladatele, pokud nepomohl strejda 

„Gůgl“,  až jsem po několika letech tohle všechno secvakala dohromady, něco vyházela, 

něco přidala, něco mi poradil zdravej rozum, něco zkušenosti mé i jiných, a všechno 

zkoušela na sobě…na „příbalový leták“ si klidně můžu napsat: Testováno na sobě!  

 

A ejhle…konečně to zafungovalo! 

Konečně jsem vcelku bezbolestně zhubla. A BEZ DIETY! 

Nebylo to z měsíce na měsíc (když tloustnete dvě a půl dekády, těžko můžete očekávat, 

že všechno shodíte za jeden kvartál), ale šlo to. 

 

 

Jak jsem to udělala a jak se hubne bez diety, ukážu i vám. Když budete chtít… 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Teď se ale spolu podíváme na něco jiného, ju? 
Slovo dieta se napříč populacemi, inter(fer)netem, různými plátky i televizí skloňuje dnes a 

denně už celá dlouhá léééta. 

A nikoho ani nenapadne, že by to mohlo bejt něco jinýho, než dieta „na hubnutí“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta  

Přitom diet je nespočetné množství, pominu-li ty zdravotní, tak těch na hubnutí určitě  

 

Kolikrát v životě jste drželi dietu?  

A kolikrát z toho to bylo skutečně nutný? 

Nemyslím nutný proto, abyste se někomu zavděčili, zalíbili atd, ale nutný proto, že už šlo 

do tuhýho. Nadváha, obezita či tlouštka, to je fuk, jak tomu budeme říkat, není totiž 

„jenom“ tloušťka, je to nemoc, kterou si ve valné většině případů způsobujeme sami 

vlastní nekázní. A jako taková stojí státní kasu, potažmo každýho z nás, coby daňovýho 

poplatníka šílený prachy, o tom netřeba pochybovat. 

 

A jak to mám poznat, že jde do tuhýho? 

Když to nepoznáte vy sami, tutově to dříve či později pozná doktor, a to už je skoro oheň 

na střeše. 

http://www.karlakrausova.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
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Můžete si sice denně počítat BMI, sjíždět internet sem tam, ale jestli je 

třeba, abyste zhubli, vám řekne vaše vlastní tělo. Naučte se je 

poslouchat  ! 

 

První příznaky, které vám prozradí, že je něco špatně 

Mávnete rukou nad tím, že nedopnete knoflíky u sukně či kalhot? 

 

Nemávejte s ní ale tehdy, když: 

 jste dušní (nejen při námaze, ale i v klidu) 

 musíte se nadechnout, když si zavazujete boty 

 špatně se vám usíná   

 bolí vás často hlava a jste nervózní jako sáňky na dálnici 

 máte vysoký krevní tlak 

 máte zvýšenou hladinu cukru (to lehce zjistíte testem, který koupíte v lékárně) 

 máte problémy s erekcí (jste-li muž ☻) 

 máte už kolem pasu pneumatiku (abdominální obezita) 

…atd 

 

Výše zmíněné problémy jsou varovným příznakem metabolického syndromu a 

metabolický syndrom je vstupenka na krchov. 

Nebo přinejmenším do špitálu. Nepřeháním... 

http://www.karlakrausova.cz/


 

www.karlakrausova.cz © 2017 8 

                

       Potřebuji zhubnout???    8 hlavních důvodů  PRO a PROTI a ještě pár fíglů navrch                                                             Karla Krausová ©  

     

Co to ten metabolický syndrom je? 

Metla lidstva, a to se s ní to lidstvo ještě ke všemu mlátí samo a dokonce dobrovolně! 

Je to časovaná bomba a tiká, aniž ji slyšíme! 

 

Patří sem tato onemocnění: 

 Vysoký krevní tlak (130/85 a více) 

 Zvýšení hladiny cukru v krvi na lačno 

 Zvýšený LDL(zlý) cholesterol a snížený HDL (hodný) cholesterol 

 Nadváha až obezita (obvod pasu v místě pupíku více než 88cm u ženy a 102 cm u 

muže). Hláška, že „Pivo dělá hezká těla“ moc neobstojí  

 Bolesti hlavy, nervozita 

 Chronická nespavost 

 Deformace kloubů, poruchy pohybového aparátu a další a další maléry… 

 Posléze se vyvíjí ateroskleróza, s tím souvisí 

kardiovaskulární choroby. Srdce pak vypadá podobně:  

 

Že by TAKHLE mělo vypadat naše vlastní srdce  →→→ 

si snad ani nechceme představit! 

 

Jestli k tomu ještě navrch kouříme, tak je to náběh na tragédii! 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Takže jestli máme tři (nebo více) z výše uvedených příznaků, je nejvyšší čas se zastavit a 

zamyslet, co s tím.  

 

Jinými slovy jsou to HLAVNÍ DŮVODY PRO HUBNUTÍ. 

Máme  přes metrák, kouříme jako vandrák za bukem, proložíme to denně pár panáky, 

občas (často) tučnými jídly, hambáči za poklusu, litry lógrovýho kafe, a/nebo dortíky a 

volný čas trávíme gaučinkem s ovladačem v ruce, a 

PŘESTO nemáme zdravotní problémy a doufáme, že to tak 

zůstane? Možná máme jen obrovskou kliku a jsme jedni 

z mála. 

 

A věřte, že tento paradox, kterému se říká Churchillův 

syndrom, je výjimka, nikoliv pravidlo!!!      

 

 

 

 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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A příroda výjimky nedělá na vyžádání! 
 

 
 
((W.Churchill byl obézní, jedl nezdravě, v nemalé míře pil alkohol, hodně kouřil a velmi málo se pohyboval (jeho 

bonmot, že: „Když mě popadne chuť si zasportovat, tak si lehnu a počkám, až mě to přejde“…vešel do dějin) 

Neměl téměř žádné zdravotní potíže a dožil se věku 91 let, kdy zemřel na mozkovou mrtvici.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Všechno výše řečené by mohlo být těch 8 hlavních důvodů, PRO se sebou začít něco 

dělat, tedy hubnout.  

Zdravotní problémy jsou vždy na prvním pístě. 

 

Ale jedním z dalších důvodů je i vizuální stránka toho, jak vypadáme 

Osobně, a nejsem jediná, nevěřím tomu, že by někdo, kdo vypadá jako třídílná jarmara a 

je mu to putna, se mohl sám sobě líbit. Ano, asi takoví jsou, ale to už má co dělat např.i se 

sexuálními úchylkami, kdy se lidé navzájem vykrmují a vzrušuje je to. 

Ovšem hodně obézní lidé jsou většinou i společensky handicapovaní, v pracovním 

procesu těžko uplatnitelní, mají pocit křivdy zvenčí, jsou ve stressu, nervozní, špatně spí, 

kompenzují si vlastní selhá(vá)ní jídlem a …kruh se uzavře. 

 

Další důvod PRO je bezesporu psychický,  

viz výše, nehledě na to, že to jde spolu ruku v ruce. 

Určitě se nám každému v průběhu živora stalo, že jsme s překvapením zjistili, že máme o 

pár kilo méně, aniž bychom pro to něco vědomě dělali. Jůůůů, ta radost! Ta euforie! 

Takže když budeme hubnout průběžně, nevědomky, (jak to udělat se dozvíte v mé nové 

knize,kterou mám rozepsanou), tak ta radost bude o to větší! 

 

Nevěříte? 

Zkuste to! 

http://www.karlakrausova.cz/
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Nevím jak vy, ale já jsem vždycky, kdysi dávno, když jsem měla pocit,  že jsem tlustá 

(tlustější než Jana, Anna, Vilemína, Tereza, Věnceslava a jánevímkteráještě) nabyla 

dojmu, že prostě zhubnout musím. Ne že chci, ale musím! Vnímáte ten rozdíl? 

  

Protože jinak bych přece neobstála, protože by se mi ostatní smáli, protože by mě 

pomlouvali, protože bych si nemohla vzít tááámhlety plavky, protože... 

Prostě proto, že ty důvody, proč se zase trápit hlady, se vždycky našly… 

Jste na tom stejně, nebo přinejmenším obdobně, že? 

 

No…a to je samozřejmě špatně. 

Proč? 

Protože nelze srovnávat nesrovnatelné. 

Když si vedle sebe stoupnou dvě stejně velké a stejně staré holčiny, jedna může mít 50 kilo 

a druhá 70. Nebo taky 110. 

 

Každý jsme jinak konstitučně stavěný. 

A to je třeba vzít v potaz. 

Nenechme se zblbnout okolím, nejrůznějšími indexy,tabulkami a já nevím čím ještě! 

Používejme zdravý selský rozum.  

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Mrkněte se třeba na tohle: výživové pyramidy.  

 

Měly by nám radit a přitom každá vypráví něco jinýho! 

Jak se v tom má normální smrtelník vyznat? 

To je podobný, jako s právníky. 

Deset právníků, deset modifikovaných výkladů práva… 

 

 

 

 

Osobně mám nejlepší zkušenost s výživovou pyramidou 

LOGI, ale ve finale jsem šla stejně svojí cestou  

 

 

 

Mnohokrát jsem se přesvědčila, že valná většina lidí, hlavně 

tedy žen, když chce zhubnout, tak ne kvůli sobě, ale kvůli někomu jinému. 

 

A to není dobře. 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Takže, důvody PROTI hubnutí 

Nesnažte se mermomocí na krev zhubnout jestli: 

 

Se srovnáváte s nějakou tzv. celebritou a chcete se jí podobat. 

Valnou většinu tzv.celebrit (aniž tušíme, proč se některým tak říká :( ) totiž neznáme. 

Vidíme je v časopise, v TV, na internetu, obdivujeme jejich vytuněné figury a 

neuvědomujeme si, co se za nimi skrývá. Ve většině případů šikovný grafik a photoshop  

Taky spousta odříkání, hladu, nevolnosti, týrání organismu ve fitku apod. Ano, když vás živí 

obličej a tělo, tělocvik vás baví a můžete jím trávit hodiny a hodiny denně v domácí 

tělocvičně, tak je to v pořádku. Ale jinak…? Kdysi, v minulém tisíciletí, byla pro mnohá 

děvčara vzorem Twigy. Mohla se schovávat za vykřičníkem a holky ve snaze se jí podobat 

omdlévaly hladem. Dneska se to jmenuje mentální anorexie.  

 

Chcete naštvat sousedku (tchyni, neoblíbenou kolegyni v práci…) 

To nebude fungovat.  

A když,tak stejně jen na chvíli, a za pár týdnů budete zpět tam, kde jste teď, a bude to  

možná ještě horší.   

                        

 

 

Potřebujete (chcete) si udržet partnera.  

http://www.karlakrausova.cz/
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To je ta největší ptákovina, jakou můžete udělat! A jestli, tak se nejdřív zamyslete,      jestli 

on dělá někdy něco podobného kvůli vám a pro vás. Buď vás má rád takovou, jaká jste, 

a ve vašem snažení vás podpoří, ale abyste bláznila proto, že vám říká: Jsi tlustá, špekatá, 

podívej se na sebe, jak vypadáš, kdo se na tebe má koukat…a podobně – tak ať jde k 

šípku. Takovej chlap si vás nezaslouží! Jestli máte zdravé SEBEvědomí, tak … 

Takových příběhů je mnoho… 

 

Když už se rozhodnete pustit se do hubnutí, tak jedině a hlavně …kvůli sobě! 

 

                         Kvůli sobě! Kvůli sobě!! KVŮLI SOBĚ !!! 

 
Na ničem a na nikom nezáleží tolik, jako na vás samotných!  

 
(Jestli se vám to zdá sobecké, mít sám sebe rád, nejraději, uvedu příklad: Když  sedíte v letadle a hrozí nějaký malér, 

co vám radí? Masku nasaďte nejdříve sobě, abyste mohli pomoci svým blízkým! Tohle je totéž! Vaši blízcí vás potřebují 

mít zdravé a spokojené, kapišto? ;o) 

 

Vy se sebou žijete, naučte se mít se rádi takoví, jací jste. Mít rádi svoje tělo.  

I když má své nedokonalosti. I když se s tím třeba trápíte, mějte ho rádi.    

Proč?  

http://www.karlakrausova.cz/
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Protože nám slouží jak nejlíp umí a i když mu mnohdy ubližujeme, dělá, co může. Když už 

se vzbouří, tak jen proto, že už si samo pomoci nemůže. Tohle je třeba pochopit.  

Své tělo mějme rádi.                

Jiné stejně NIKDY MÍT NEBUDEME! 

 

Slíbené finty 
První 

Nejezte, když máte velký hlad. 

Co to je za blbost? Říkáte si asi (?) 

Vysvětlím: když přijdeme domů, utrmácení a hladoví, mnohdy ještě obutí a v kabátě se 

vrhneme na lednici nebo do špajzu,nastrkáme si do hlavy první, co nám přijde pod ruku. 

 

Napadlo vás někdy, že hlad má především váš mozek? Nikoliv žaludek. 

Váš mozek vám říká: celej den jsi neměla pořádně v puse, jen pár kafí, pár sušenek, ve 

fofru jeden hamburger, tak se najez. 

 

Takže ho poslechneme, aniž si třeba uvědomíme, že hlad ani nemáme! Je to tak, že? 

Moje finta: nejdřív se pořádně a hodně napijte! Aspoň půl litru, nejlépe vlažné měkké 

(převařené nebo z ledu rozpuštěné) vody s citronovou šťávou. A najezte se až za hodinu. 

Uvidíte, že si třeba pak na jídlo ani nevzpomenete! 

http://www.karlakrausova.cz/
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 Ne nadarmo se říká, že hlad je převlečená žízeň  

  

Druhá 

Když (než) jdete nakoupit, tak se najezte. 

Protože když nakupujeme hladoví, koupíme to, na co máme chuť a ne to, co 

potřebujeme a chceme, a když už to je doma, tak to taky sníme, oproti všem původním 

odhodláním. Je to tak, že? 

A když už vás honí mlsná, cucejte chvíli kousek skořice, nebo hřebíček(to koření myslím  ) 

 

Třetí 

Denně pijte hodně vody.  

Nejlépe živé vody, tedy vody převařené, nebo rozpuštěné 

z ledu, nebo odstáté se šungitem, a se šťávou z citronu.  

NIKOLIV barevné přeslazené bublinkovaté sajrajty!  

Ani alkohol!  

Měli byste vypít aspoň 0,25 l na 1 kg váhy, v létě cca o 1 

litr vice. 

Začínejte postupně a přidávejte, než si tělo zvykne, 

můžete na záchodě skoro bydlet 

Hodně vody urychluje detoxikaci a podporuje hubnutí. 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Čtvrtá 

Jednou v týdnu držte hladovku cca 36 hodin. 

Nejlepší je to v půlce týdne. Po předchozím víkendu už jste se vzpamatovali a na další se 

tělo připraví. 

Najezte se naposledy ve středu v poledne a pak až v pátek ráno. 

Hodně pijte, viz výše, a k tomu třeba čistý zeleninový vývar, bylinné čaje apod. 

Bude vám líp, uvidíte! 

 

Pátá 

Pravidelně se važte! 

Každé ráno, po vykonání tělesných potřeb a očisty, 

hladoví, nahatí.  

 

A váhu si zapisujte.  

 

Když se na vás zabydlí déle než dva týdny dvě kila a více, hladovku 36 hodin (viz fintu 

čtvrtou výše)  držte 2x týdně. 

 

 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Šestá 

Pro ženy 

Jednou měsíčně, před menses, může váha kolísat 

(směrem ↑↑↑↑) až 4 kila! Sliznice jsou zbytnělé a tělo 

zadržuje vodu. V podstatě se organismus měsíc co měsíc 

připravuje na těhotenství (asi to není překvapivá 

informace, že?)Takže se tím nestresujte, berte to jako 

fakt, a na nějaké drastické diety v tomto období 

zapomeňte!  

 

Sedmá 

Nejezte pečivo 

Pečivo i chleba je z valné většiny pšeničné, v lepším případě žitné (žito se v organismu sice 

,,tváří “ jako bílkovina, ale je strašně těžké do žaludku). 

Obilovina  (pšenice) je složitý cukr, zjednodušeně řečeno. A cukr není zrovna to pravý 

ořechový, co bychom měli mít v jidelníčku, když se snažíme držet tajli. 

Píšu o tom v článku Zhoubná pšenice, stojí za přečtení  

 

Osmá 

Sledujte měsíční faze 

Nejlépe se hubne, když ubývá úplněk. A dietu začínáme, když je úplněk. 

http://www.karlakrausova.cz/
http://karlakrausova.cz/zhoubna-psenice/


 

www.karlakrausova.cz © 2017 20 

                

       Potřebuji zhubnout???    8 hlavních důvodů  PRO a PROTI a ještě pár fíglů navrch                                                             Karla Krausová ©  

     

Lunárních kalendářů je na trhu i na síti spousta, sledujte je. 

 

 

Tak a teď ještě pár dobrot nádavkem 
Jablečná kolečka s kokosem (mletými ořechy nebo semínky) 

Omytá jablka nakrájíme na kolečka, jádřinec uprostřed vykrojíme (nebo můžeme 

nechat), napíchneme na špejli a namáčíme vždy půlku v rozpuštěné čokoládě, nejlépe 

hořké. 

Pokládáme na pečící papír a posypeme mletým kokosem nebo mletými ořechy 

(jakýmikoliv), nebo pracharandou (sušené hrušky mleté), necháme zaschnout. 

Totéž můžeme udělat se sušenými jablky. 

 

Matlakoule 

Tohle mám děsně ráda 

V robotu nebo mixéru rozmašírujeme slunečnicová semena, rozinky, nebo sušené švestky 

(bez pecek), vysypeme do misky, přidáme lžíci kakaa, případně kokosu nebo skořice, a 

uhňahňáme z toho kouličky. Pokud by to nedrželo pohromadě, přidáme lžíci kokosového 

oleje (předem rozpuštěného) a pak dáme kouličky do lednice.  

Nakonec…ani ty kouličky nemusíte dělat, můžete sníst lžící.  

 

http://www.karlakrausova.cz/
https://cz.rhythmofnature.net/
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/
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Kudrnaté vejce (prý se tomu říká Orsini vejce…hm…) 

Oddělíme bílek od žloutku, ušleháme pevný bílek, mírně osolíme. 

Žloutek ušleháme do hladka, přidáme koření dle chuti (sůl, česnek, chilli, grilovací koření 

apod.)a lžíci strouhaného eidamu nebo nivy)a zamícháme. 

Připravíme si menší igelitové pytlíky, do každého dáme plnou lžíci sněhu, uděláme důlek, 

vložíme do něj lžičku žloutku s ingrediencemi a nahoře lžičkou zahrneme. Pytlík uzavřeme 

na uzel, vložíme do vroucí vody a vaříme cca 5 minut. 

Vyjmeme, ve studené vodě vychladíme, pytlík rozvážeme, vejce vyndáme na talíř, 

rozkrojíme na půl. Zdobíme petrželkou a podáváme s toustem, se zeleninovou oblohou, 

nebo jen tak 

Na osobu 2 až 3 vejce 

Jde to udělat i tak, že místo do pytlíku totéž uděláme na pečící papír a zapečeme v 

troubě 

 

PS: fotky k receptům bohužel nemám. 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlakrausova.cz/
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Závěrem 

Dozvěděli jste, jaké jsou nejdůležitější důvody k vašemu rozhodnutí zhubnout. 

Dozvědeli jste se také, jaké důvody by vás k takovému kroku nutit neměly. 

 

Přečetli jste si pár fint, jak si trošku pomoci  zvládnout hlad a chutě. 

 

A dostali jste tři jednoduché recepty. 

 

Na úplný závěr chci podotknout: Vím, že mám v textu tzv. chyby, automatický opravář mi 

nadával po celou dobu, kdy jsem knihu psala  

Mluvím jak mi pusa narostla a je to můj způsob vyjadřování. 

Pokud vás to snad pohoršuje, tak… se nemračte  

Děkuji. 

 

Napsat mi můžete na karla@karlakrausova.cz 

Jiné knihy najdete tady https://karlakrausova.cz/e-booky/ 

 

Mějte se úúúžasně, fanfááárově, prostě tak, jak si přejete se mít  

Karla 

 

http://www.karlakrausova.cz/
mailto:karla@karlakrausova.cz
https://karlakrausova.cz/e-booky/

