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JAK SE JEDNODUŠE ZBAVIT 
BOLESTI KRČNÍ PÁTEŘE 

“Návod, který vám až do teď chyběl.” 

Bolest hlavy. Migréna. Omezení pohybu. Zatuhlost. Brnění rukou. 

Brnění prstů. Sedavé zaměstnání. Stres. A nakonec diagnóza, která 

snad nemá řešení… 

Když jsem se zeptala klientky: “Jaký by vlastně byl váš život bez bolesti krční 
páteře?” Odpověděla:  To je moje přání! Asi by mi celý svět zrůžověl…” 

👉  A pak jsem si uvědomila, jak moc je důležité vám tento osobní dopis 

napsat. A ukázat vám JEDINOU VĚC, která rozhoduje o tom, jestli vaše 

bolesti krční páteře zmizí, anebo… 

❌  zažíváte denně nesnesitelnou bolest hlavy


❌  bojujete ve tmě s hadrem na hlavě s migrénou


❌  jste hlavní hrdina hororového příběhu o sedavém zaměstnání 

❌  máte ztuhlou šíji, že ani nemůžete koukat do stran


❌  omezení provádění běžných denních činností je u vás tématem č.1


OSOBNÍ DOPIS - je určen jen vám, jako poděkování za to, že už 
jste mi jednou dali svou důvěru.



❌  říkáte si: “Moje diagnóza snad nemá žádné řešení”


❌  brní vám ruce, prsty a připadáte si jako v mraveništi 

❌  rozostřené vidění a závratě, to je konečná fáze


Pokud toto zažíváte mám pro vás dobrou zprávu… 

Není to vaše chyba A…

👉  Řeknu vám, jak to změnit. Nikdo nás v životě neučí, jak si od bolesti 

krční páteře ulevit svépomocí. Ve škole jste se sice učili o lidském těle, ale 
postupy na bolavá záda nejsou v osnovách, dokonce…  

👉  Ani lékař vám to nepoví - ten určuje diagnózu, předepisuje léky a dělá 

operační zákroky… To, co potřebujete skutečně vědět, vám nikdo 

neprozradil… 

AŽ DO TEĎ… 

… Žiji kvalitní život bez bolesti krční páteře a cítím se skvěle … 

👉  Vy jste pravděpodobně čekali stejný příběh, ale místo toho je vaše krční 

páteř zdrojem bolesti hlavy, která přechází v nesnesitelné migrény, trapézy 

jsou zatuhlé, takže otáčení hlavou ze strany na stranu je nepříjemné. 

Následně se ještě přidá brnění rukou nebo prstů….




👉  Protože, až do teď vám nikdo neukázal ten pravý návod s metodou 

DNC, jak se jednoduše zbavit bolesti krční páteře, NAVÍC… 

👉  Aby to všechno fungovalo, je POTŘEBA…


Pochopit jednu zásadní věc, která vás 

dělí od krční páteře bez bolesti… 

Ještě před tím, než vám to definitivně prozradím si představte jaké by to 

bylo, kdyby: 

✅  odezněly všechny bolesti hlavy a už nikdy jste nebojovali s migrénou 

✅  vaše sedavé zaměstnání by se stalo pohádkou a vy měli chuť do práce 

✅  jste mohli dělat všechny aktivity, které máte rádi a hlavně bez omezení 

✅  přišla úleva a spokojenost, ruku v ruce s dobrou náladou


✅  jste byli napumpovaní energií už ráno, když vstáváte z postele 

✅  prášky na bolest by letěly do koše a už nikdy více pilulky! 

✅  váš život by se proměnil v kvalitní a plnohodnotný 

Máte pocit, že si takový život už neumíte ani představit? Ne, i toto může být 
vaše realita…




I VY MŮŽETE MÍT TAKOVÝ ŽIVOT - BEZ 

BOLESTI, SPOKOJENÝ A KVALITNÍ 

👉  Možná si právě teď říkáte: “Těmhle pohádkám nevěřím, jdu to zavřít.” 

Chápu vás, pravděpodobně i já bych na vašem místě pochybovala, ale 
PROTOŽE...


👉  Jsem fyzioterapeutka s více než 25 letou praxí a pod rukama mi za tu


dobu prošli tisíce klientů, jsem si 100% jistá, že to opravdu možné je, ať je 
na tom vaše krční páteř momentálně jakkoliv….


To, co potřebujete vědět ke krční páteři 

bez bolesti je tak JEDNODUCHÉ….


A já vám to nyní prozradím. Jdeme na to….


TI, KTEŘÍ NEMAJÍ BOLESTI KRČNÍ 

PÁTEŘE VĚDÍ, JAKÉ CVIKY A POSTUPY 

VYUŽÍVAT. ZATÍMCO ZBYTEK JE 

NEZNÁ…. 
Zní to logicky, že? Pravdou je, že bolesti hlavy, migréna, ztuhlost, omezení 
pohybu, brnění rukou jsou jen různé formy bolesti krční páteře, které…




✅  Buď víte jak odstranit - jaké cviky a postupy, metody na ně využívat. 

⛔  Nebo nevíte, co s tím. A pak máte problém, protože bolest nikdy 

neustoupí. 

Jen ty správné cviky a postupy léčí. Cviky zřetězují všechny svaly na vaší 
páteři a dávají jim pokyn k uvolnění, ale jen pokud jsou provedeny kvalitně a 
hlavně ve správném postupu - posloupnosti. A to zaručuje METODA DNC… 

Možná se právě teď ptáte, kde metodu DNC získat? Za chvilku vám to 

prozradím, ale ještě před tím vám chci říct, ŽE… 

Nezáleží na tom, jaké máte zaměstnání, 

ALE… 

jestli víte, jak si s bolestí krční páteře poradit. Je pravda, že bolestí krční 
páteře trpí častěji lidé, kteří mají sedavé zaměstnání, protože… 



❌  8 hodin sedí v nevhodné poloze na židli ( váha na jeden meziobratlový 

prostor pak dosahuje 168 Kg)


❌  Hlava je v předsunu - zabořená do počtače ( pak všechnu tíhu nesou 

trapézy a okamžitě dochází k jejich přetížení a omezení pohyblivosti) 

❌  Špatný pohyb myší ovlivňuje negativně rameno (bolest tak stupňujete v 

oblasti trapasů a mezi lopatkami)


❌  Když toho máte hodně a jste vystresovaní - dochází ke stažení svalů (a je 

to tady, pak tělo nefunguje tak ja má a stres si vybere svou daň, když to 
nejméně potřebujete.


Ve skutečnosti za bolesti krční páteře nemůže vaše zaměstnání, ale to jestli 
tělu dáváte péči, kterou momentálně potřebuje. Protože jinak je to jako… 

Byste si právě zlomili nohu a v 
nemocnici vám doktor sdělil, že 
netuší, co se zlomeninou má dělat, 
postup: “Dáme to do sádry, za 4 
týdny to bude dobré,”  prostě nyní 
neexistuje. 

Co by to pro vás znamenalo?  

🔴  úmorná bolest vás bude provázet pravděpodobně doživotně, protože…


🔴  špatně srostlá zlomenina může udělat paseku.




A takto funguje i vaše krční páteř. Pokud ji nedáte správnou péči, bohužel 
bude prostě neustále bolet dál a dál…


Možná už jste také někdy slyšeli větu: “ To víte, to je vaše diagnóza. To už 
vás nikdy nepřestane bolet.” A já vás chci ujistit, že vaše diagnóza  nezná 

odpověď na správné cviky a postupy, PROTOŽE… 

85% bolestí zad lze vyřešit svépomocí v 

domácích podmínkách… 
Ano, je to tak! Celých 85% podle mezinárodní organizace pro páteř. Všechno 
jde a dokonce celkem rychle, když znáte tu správnou metodu DNC, jak na 

to…. 

A PRÁVĚ PROTO JSEM PRO VÁS VYTVOŘILA  

LETNÍ ONLINE KURZ


5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ 
V tomto online kurzu vám dám k dispozici svou METODU DNC. Veškeré 

cviky, postupy a informace, které potřebujete k odstranění bolestí krční 
páteře…


Oficiální cena je 3.490 Kč.


To je cena, za kterou si běžně koupíte:


→ Dva nákupy potravin




→ Značkové džíny


→ Dvě plné nádrže do auta


Ale vy teď můžete jen ZA ZLOMEK CENY získat to, co promění váš život ve 
spokojený, bez omezení a plný energie bez bolesti krční páteře. Do kurzu 
jsem dala 5 nejúčinnějších cviků, které působí rychle a efektivně… 

Během absolvování kurzu pravděpodobně budete lomit rukama a říkat si:


“ Kéž bych tyto cviky znala už dávno….” 

LETNÍ ONLINE KURZ 

5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ 
Vás naučí: 




✅  Metodu DNC, která je nejrychlejší a nejúčinnější pro 

krční páteř bez bolesti


✅  5 cviků šitých na míru od zkušené fyzioterapeutky


✅  Detailní instrukce, jak cviky správně provádět, aby 

jejich účinek byl maximální


✅  Využívat pohledy očí tak, abychom svaly protáhly 

správně a efektivně


✅  Základní informace o pohybových návycích, které 

minimalizují bolest krční páteře během běžného dne


Zní to skvěle, ale možná se vám hlavou honí ještě pár 

otázek….?


JE KURZ PRO MNĚ, KDYŽ JSEM PO ÚRAZE KRČNÍ 

PÁTEŘE? 
 
Ano! Právě pro vás je letní kurz šitý na míru. Pokud vás krční páteř bolí 
následkem úrazu nebo například operace, pak mít správné cviky je alfou a 
omegou k úlevě. Dobrá zpráva pro vás, že to opravdu jde…. :)




OPRAVDU MI TO POMŮŽE, IKDYŽ JE TO JEN 5 CVIKŮ? 

Ano! Většinou k úlevě doporučuji dokonce cvičit 3 cviky, které klientům 
vyhovují. Není potřeba znát celé učebnice cviků. Vybrala jsem 5 
nejefektivnějších, které účinkují skvěle a velmi rychle. Mám je vyzkoušené 
nejen na sobě, ale i na stovkách mých klientů….




Chcete skoncovat s bolestí hlavy, migrénou, omezeným pohybem, noční 
můrou jménem sedavé zaměstnání  a konečně prolomit váš bolestivý stav 
kvůli diagnóze? 


Teď je ten čas! Tuto nabídku nedostane nikdo jiný, jen vy, kteří jste mi 

dali už svoji důvěru - koupili jste si některý z mých produktů. 

NEVEŘEJNÁ NABÍDKA JEN PRO MÉ 

KLIENTY ZA PODMÍNEK, KTERÉ SE UŽ 

NEBUDOU OPAKOVAT! 



Pojďme se detailně podívat na to, co letní online kurz 5 účinných cviků pro 
krční páteř obsahuje:


Den 1: DECHOVÁ VLNA TROCHU JINAK


Protože máte některý z mých kurzů, víte, že bez dechové vlny nelze provádět 
další cviky. 


✅  Ani tento letní kurz nebude výjimkou a začneme dechovou vlnou, ale…


✅ Tentokrát bude trošku vylepšená - přizpůsobená přímo pro vaši krční 

páteř!


✅  Opakování je matka moudrosti. Věřím, že i když dechovou vlnu znáte, 

objevíte další její části, které jste třeba v minulém kurzu přehlédli….


Den 2: EFEKTIVNÍ UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE 

✅  Cvik při kterém propojíme dechovou vlnu a pohled na rameno


✅  Dojde k efektivnímu uvolnění krční páteře, a to bez velké námahy


✅  Uvolňuje bolest hlavy, trapézů a mezilopatkových svalů


Den 3: HLUBOKÉ PROTAŽENÍ KRČNÍ PÁTEŘE 

✅  Hluboké protažení všech svalů krční páteře docílíme správným pohybem 

brady a předklonu hlavy


✅  Zároveň docílíme oddalování bolestí hlavy a hlavně migrén


Den 4:  KRÁLÍK ANEB OSVĚDČENÝ CVIK




✅  Osvědčený cvik na krční páteř, který musíte znát


✅  V poloze králíka protáhneme celou krční páteř a mezilopatkoivé svaly


Den 5: MAXIMÁLNÍ UVOLNĚNÍ 

✅  Jednoznačně nejúčinnější a zároveň nejoblíbenější cvik účastníků kurzů


✅  Zaručuje volný pohyb 


✅  Kompletní metoda DNC pro krční páteř bez bolesti


 

ANO! Chci vstoupit do letního online kurzu 5 účinných 

cviků pro krční páteř 

ABY VAŠE CESTA BYLA JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ, 

PŘIPRAVILA JSEM PRO VÁS: 


NAVÍC 3 BONUSY ZDARMA 

# BONUS 1:  SOS MIGRÉNA ( 990 Kč) 

✅  Návod krok za krokem, jak migrénu zvládnout s přehledem


ANO! CHCI VSTOUPIT DO KURZU 

5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ

https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/


✅  Protože včasný zásah rozhoduje o síle a trvání migrény


# Bonus 2: FACEBOOKOVÁ SKUPINA ( Hodnota nevyčíslitelná) 

✅  Soukromá, uzavřená skupina pouze pro účastníky kurzu


✅  Sdílení zkušeností, pokroků a výsledků


✅  Osobní podpora fyzioterapeutky Jitky Hipčové


# Bonus 3: JAK SI VYTVOŘIT ERGONOMICKOU KANCELÁŘ 5 KROCÍCH 

( 2.990 Kč) 

✅  Jak správně sedět - aktivní a poloaktivní sed 

✅  Jak si správně nastavit monitor


✅  Jak správně pohybovat myší, abyste nepřetěžovali krční páteř


✅  Jak psát na klávesnici, abyste se obloukem vyhnuli karpálním tunelům


Celková hodnota letního online kurzu 5 účinných cviků pro krční páteř  

je 7. 470 Kč a oficiální cena je 3. 490 Kč. 

✅  Stálo by to za to, kdyby vás bolest krční páteře přestala omezovat? 

✅  Stálo by to za to, kdyby odezněly všechny bolesti hlavy? 

✅  Stálo by to za to, kdyby vaše diagnóza už nebyla překážkou? 

✅  Stálo by to za to, kdyby sedavé zaměstnání už nebylo noční můrou? 

✅  Stálo by to za to, kdyby váš život byl kvalitní a plnohodnotný? 



Odpověděli jste alespoň jednou ANO? Pak mám pro vás skvělou 

zprávu… 

⭐  KURZ NYNÍ NABÍZÍM S 50% SLEVOU ⭐  

3. 490 Kč   1. 745 Kč 
PROČ? Tento online kurz začíná až 16.8.2021. Proto vám nyní nabízím 
nejnižší cenu v předprodeji. Vzhledem k tomu, že jste mi už jednou dali svoji 
důvěru a jste mými zákazníky. Chci vám…


JEŠTĚ JEDNOU EXTRA SPECIÁLNĚ PODĚKOVAT 

Celý letní online kurz i s bonusy v neveřejné předprodejní nabídce JEN PRO 
VÁS, kteří jste mi už jednou dali svou důvěru a jste v mojí emailové databázi 
NA OMEZENÝ ČAS - 3 DNY, nabízím za cenu, která se už NIKDY NEBUDE 

OPAKOVAT... 

Online kurz včetně bonusů díky tomu získáte s téměř :


 ⭐ 70% SLEVOU ⭐ 
Kurz 5 účinných cviky pro krční páteř, který obsahuje:


✅  Den 1: Dechová vlna trochu jinak 

✅  Den 2: Efektivní uvolnění krční páteře 

✅  Den 3: Hluboké protažení krční páteře


✅  Den 4: Králík aneb osvědčený cvik 



✅  Den 5: Maximální uvolnění 

✅  Bonus 1: SOS Migréna 

✅  Bonus 2: Facebooková skupina 

✅  Bonus 3: Jak si vytvořit ergonomickou kancelář v 5 krocích 

TEĎ ZÍSKÁTE JEN ZA 


3. 490 Kč   1.745 Kč 

1.090 Kč 
Ano, a to je moje finální nabídka. Má to ale jeden háček. Tato nabídka je 
platná pouze 3 DNY… 



ANO! Chci vstoupit do letního online kurzu 5 účinných 

cviků pro krční páteř 

⭐  MOŽNÁ NYNÍ OČEKÁVÁTE GARANCI…⭐  

ANO! CHCI VSTOUPIT DO KURZU 

5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ

https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/


 

👉  Za svými produkty si pevně stojím a vím, že každý, kdo letní online kurz 

využije na maximum dostane svou zaslouženou odměnu v podobě úlevy od 

bolesti krční páteře…

👉  Jak už víte u mých produktů garanci většinou nenajdete. Tentokrát jsem 

se ale rozhodla udělat výjimku, PROTO…

👉  Mám pro vás 5 denní garanci vrácení peněz. Pokud nebudete spokojeni, 

vrátím vám do 5 dnů od zahájení kurzu peníze na váš účet. Stačí mě 

kontaktovat emailem na podpora@skolazdravazada.cz.

👉  Nemusíte se bát, že byste kupovali zajíce v pytli. Pokud se rozhodnete, 

můžete požádat o vrácení peněz.

JEŠTĚ VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ, JAK TO VŠECHNO BUDE 

PROBÍHAT…


❓  Jak to bude probíhat


Začínáme 16.8. 2021. Krátce před tím, než online kurz odstartuje vám pošlu 
přístupové údaje do členské sekce, kde už na vás budou čekat připravené 
lekce. A zároveň odkaz pro vstup so soukromé skupiny. A vrhneme se na to! 

❓ Jak dlouho bude platný můj přístup ke cvikům?


Přístup není časově omezen. Kurz vám zůstává i po jeho skončení k dispozici. 
Pouze facebooková skupina bude bez podpory Jitky. 



❓ Kolik mi to denně zabere času? 

Minimum! Všechny lekce jsou vytvořeny tak, aby měly maximálně 30 minut. 

❓ V kolik hodin jednotlivé lekce probíhají? 

Lekce bude přístupná od 6:00 hodin ráno. Následně je to na vás, kdy si lekci 
splníte. Vše si můžete přizpůsobit svým časovým možnostem. 

ROZHODNUTÍ JE JEN VE VAŠICH RUKÁCH, MŮŽETE…


❌  denně zažívat nesnesitelnou bolest hlavy


❌  řešit problém s migrénou


❌  trpět bolestí při sedavém zaměstnání 

❌  mít ztuhlou šíji, že ani nemůžete koukat do stran


❌  řešit omezení provádění běžných denních činností 


❌  potýkat se s následky vaší diagnózy či úrazu 

❌  pociťovat brnění rukou, prstů a připadat si jako v mraveništi 

❌  mít dokonce rozostřené vidění a závratě


NEBO MŮŽETE… 
✅  mít metodu DNC na bolesti krční páteře vždy po ruce 

✅  rozloučit se s bolestí hlavy a už nikdy jste nebojovat s migrénou 



✅  proměnit sedavé zaměstnání v pohádku a mít chuť do práce 

✅  dělat všechny aktivity, které máte rádi a hlavně bez omezení 

✅  užívat si úlevu a spokojenost, ruku v ruce s dobrou náladou


✅  být napumpovaní energií už ráno, když vstáváte z postele 

✅  prášky na bolest vyhodit do koše a už nikdy více pilulky! 

✅  proměnit váš život v kvalitní a plnohodnotný 

Teď už je to jen na vás. Promyslete si to... Nemáte co 

ztratit, můžete jen získat... 

LETNÍ ONLINE KURZ:  

5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ 

⭐ S 80% SLEVOU ⭐ 

3. 490 Kč   1. 745 Kč 

1.090 Kč

✅  Den 1: Dechová vlna trochu jinak 

✅  Den 2: Efektivní uvolnění krční páteře 



✅  Den 3: Hluboké protažení krční páteře


✅  Den 4: Králík aneb osvědčený cvik 

✅  Den 5: Maximální uvolnění 

✅  Bonus 1: SOS Migréna 

✅  Bonus 2: Facebooková skupina 

✅  Bonus 3: Jak si vytvořit ergonomickou kancelář v 5 krocích 

 

ANO! Chci vstoupit do letního online kurzu 5 účinných 

cviků pro krční páteř 

A nyní už vážně není na co čekat…

ANO! CHCI VSTOUPIT DO KURZU 

5 ÚČINNÝCH CVIKŮ PRO KRČNÍ PÁTEŘ

https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/
https://skolazdravazada.cz/5-ucinnych-cviku-pro-krcni-pater-vstupni/

