
1minuta k lepšímu zdraví

rtěnka, vaše 
kouzelná hůlka

proč 
padají 
vlasy?

9 možností 
posílení  

organismu

šetřte 
své ruce!

vepřové 
maso 
v kuchyni

nejčastější omyly 
ve výživě

Fit pro život 2 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika 1 Obsah

časopis zdraví, zdatnosti a půvabu

2 / 2009
www.fitprozivot.cz

www.zelenalekarna.cz

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz
http://www.zelenalekarna.cz


Informace a objednávky na:
www.grecian.cz

 www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 223 676
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Máte pocit, že jste

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

Máte obavu použít barvu na vlasy jako příliš radikální řešení svého vzhledu? 

Přejete si navrátit svým vlasům jejich přirozenou barvu postupně a nenápadně?

Chcete omezit množství šedivých vlasů tak, abyste vypadali přiměřeně svému věku?

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

 Aktivuje se okamžitě, jakmile se dostane 
do styku s kyslíkem v ovzduší

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.

Dotazy a oDpověDi

půvab

5 Rtěnka, vaše kouzelná hůlka
Špulte rty jako Egypťanky
pokropit červeným vínem

pečujte o vlasy, ne o rty 
Jako smrt
čím víc, tím líp
Konečně rtěnka pro všechny!

9 Proč padají vlasy?
během dospívání nejvíce změn 
tři fáze růstu vlasu
Genetické dispozice i jiné vlivy
Když chci pečovat o vlasy...
Když nezjistíme příčinu...
i o zdravé vlasy je nutné pečovat

NoviNky

WellNess

14 Šetřte své ruce!

16 1 minuta, 1 hodina, 
1 týden k lepšímu zdraví

láska a Dlouhověkost

22 Ubírá se váš vztah správným směrem?
Komunikace
peníze
sex
důvěra 

zDraví

24 Cysta 
vaječníku: 
diagnóza 
nevinná 
i záludná

organismus jako orchestr
Cysta žlutého tělíska
čokoládové cysty
prevence 

27 9 možností posílení 
přirozených léčivých 
schopností organismu

učte se relaxovat
Jak funguje imunitní sys-
tém
spánkem ke zdraví

příroDa

29 Křen - zelenina, koření i lék
Účinné látky
Léčebné využití 
příjemné a zdravé koření

Jak Jíme

31 Nejčastější omyly ve výživě

33 Veselá vařečka

recepty

34 Vepřové 
maso 
v kuchyni

křížovka

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsah ...
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?? na nehtech se mi objevují bílé rýhy. 
čím jsou způsobeny?

 Květoslava K., dolní Cerekev

!! bílé rýhy na nehtech mohou 
být různého původu. bohužel jste 
blíž nepopsala jejich vzhled. nej-
častější jsou drobné příčné bělavé 
rýhy, které se objevují současně na 
většině nehtů. odrůstají postupně 
s nehtovou ploténkou. v těch-
to případech bývají způsobeny 
nešetrnou manikúrou, drobným 
poraněním nehtů při odstraňování 
kůžičky na nehtových valech. větší 
plošná a bělavá ložiska na nehtech 
bývají popisována při některých 
interních chorobách, jako jsou 
onemocnění ledvin, nedosta-
tek bílkovin a další. bělavé rýhy, 
zejména pokud jsou izolované 
pouze na jednom nehtu, mohou 
být způsobeny také mechanickým 
poškozením nehtového lůžka, kte-
ré vyzdvihuje nehtovou ploténku 
a vyvolává zbělení nehtu.

Mudr. ivana Krajsová

?? Mohu být alergický také na 
pokojové květiny?

 Karel v., Šluknov

!! na váš dotaz neexistuje jed-
noznačná odpověď; obecně platí, 
že alergie na pokojové rostliny 
(květiny) je méně častá než na 
rostliny v přírodě. v této odpovědi 
se také skrývá vysvětlení důvodu: 
pokojové rostliny jsou většinou 
exotického charakteru, a tak vypěs-
tovaná přecitlivělost naší populace 
je mizivá. nicméně delší kontakt 
s jedním, byť exotickým druhem 
rostliny by mohl u disponovaného 
jedince alergii vyvolat. Řádově se 
však jedná o mnohaletý kontakt. 
pokud se však člověk zabývá pěs-
továním rostlin jako koníčkem (roz-
množování, řízkování, přesazování 
atd.), pak je alergenní stimul vý-
raznější a k projevům alergie může 
dojít i po několika málo letech. při 
podezření, že vaše problémy vyvo-
lává domácí rostlina, je vhodné se 
informovat na botanické zařazení 
této podezřelé rostliny; mohla by 

totiž být příbuzná řádům a čele-
dím naší přírody. v tom případě je 
vhodné okamžitě ji odstranit.
a ještě dvě poznámky na závěr. pěs-
tování pokojových rostlin nemusí 
být nebezpečné jen z hlediska pylo-
vé alergie, ale také z hlediska alergie 
na plísňové spory a roztoče. vlhké 
prostředí, které se pěstováním 
výrazně podporuje, je totiž životo-
dárnou půdou pro životní cyklus 
jak plísní, tak roztočů. a za druhé 
rada pro všechny „pylaře“: nenoste 
si nikdy řezané květiny ani větvičky 
domů.

Mudr. Martin Fuchs

?? Chtěla bych mít úplně ploché 
břicho. neuškodí mi, když budu 
dělat cviky na břišní svaly každý 
den?

 Michaela M., zlín

!! partie břicha 
je – pokud se 
týká vzhledu – 
jednou z nejože-
havějších částí 
lidského těla. 
Jeho svalové 
skupiny mají 
tendenci, 
pokud je 
záměrně ne-
posilujeme, 
ochabovat 
velmi brzy. důsledkem bývá ne-
hezké vystrčené bříško, ale také 
velké zdravotní problémy, z nichž 
nejobvyklejší jsou bolesti v bederní 
části páteře.
Jak docílit pěkného vzhledu břišní 
partie a odstranit nepříjemné bo-
lesti? Lze toho dosáhnout poměr-
ně jednoduše: pravidelným cviče-
ním. Je ovšem třeba znát správný 
cvičební program. při tvarování 
břicha je důležité dbát na následu-
jící doporučení:

• břišní svaly jsou (spolu s hýžďo-
vými) jedinou svalovou skupi-
nou, již lze posilovat denně,

• je třeba posilovat jak přímé, tak 
šikmé břišní svaly,

• pokud do cvičebního programu 
zařadíte několik cviků na každou 
svalovou skupinu, je třeba všech-
ny cviky zařadit po sobě (příklad: 
při posilování šikmých břišních 
svalů nejprve všechny cviky pro-
vedeme vpravo a potom všechny 
cviky vlevo; tak se maximálně 
přetíží svalová skupina),

• pokud vaše lekce cvičení zahr-
nuje pouze tvarování břicha, 
nesmíte zapomenout před cvi-
čením a po něm provést strečink 
(protažení) hlavních svalových 
skupin těla.

pokud vás při cvičení bolí za krkem, 
může to být způsobeno tím, že 
máte zkrácené šíjové svaly. bolesti 
můžete odstranit jednak preventiv-
ně – protahováním šíjových svalů, 
jednak v průběhu cvičení tím, že si 
při posilování břišních svalů dáte 
dlaň pod krk (ne ruce v týl, tím se 
bolesti naopak zhorší).
speciální cviky na spodní a hor-
ní část břišních svalů neexistují, 
pouze na šikmé svaly a přímý 
břišní sval. při posilování přímého 
břišního svalu se nejprve zpevní 
horní část (pod žebry) a násled-
ně pokračuje zpevňování spodní 
a vnitřní části břišních svalů. to 
ovšem platí při cvičení nejméně 
třikrát týdně. pokud cvičíte méně, 
během přestávky se svaly vrátí do 
původního stavu a vy neustále 
posilujete pouze horní část. to je 
důvod, proč si řada cvičenek stě-
žuje na to, že je „bolí pořád jenom 
pod žebry a spodní část břicha se 
nezpevňuje“.
dříve oblíbený cvik sed-leh se ne-
doporučuje, neboť je dokázáno, 
že nejúčinnější, co se týče posílení 
břišních svalů, je poloha, kdy hor-
ní část trupu svírá s podložkou 
úhel 30 stupňů. Když cvičenec 
zdvihne i bederní páteř (do sedu), 
téměř vždy zapojí zádové svaly 
a většinou se prohne v kříži, což 
může způsobit bolesti v zádech 
a účinek na břišní svaly je téměř 
nulový.

doc. phdr. Eva blahušová, Csc.

dotazy & odpovědi ...
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rtěnka, 
vaše kouzelná 
hůlka

Pěstěné a pečlivě nalíčené 

rty mají tu moc, že upoutají 

pozornost a případné 

drobné vady na kráse vedle 

nich ustupují do pozadí. 

Rtěnka je denní nutností 

a patří do každé kosmetické 

taštičky. Zvýrazňuje rty, 

oživuje obličej a dává 

vyniknout i očím. Dnešní 

rtěnky však neslouží jen 

k dekoraci: drží celé 

hodiny, a tak citlivé rty 

zároveň vyživují a chrání.

v průběhu tisíciletí ženy vy-
zkoušely velké množství 

krášlicích prostředků a ve 
jménu krásy nanášely 

na obličej takové věci 
jako krémy proti vrás-
kám z tuku štěňat, 
přípravky z moči 
nebo směsi z moz-
ku prasat, krokodý-
lích střev a vlčí krve. 
rtěnka naopak ni-
kdy neobsahovala 
podobné nepříjem-
né složky: obvykle 
ji tvořila směs vos-
ku, oleje a barvy.
původní „kelímek 
s červení“ používa-

ný na tváře nebo 
na rty byl zno-

vuobjeven 
během i. 

světové 
války. 
tehdy 
do-
stala 
rtěnka 

své 

nové jméno a začala se vyrábět ve 
tvaru náboje – určitě byla do jisté 
míry inspirována vojenskou výro-
bou.

raná civilizace
Špulte rty jako 
Egypťanky
první známá rtěnka byla nalezena 
v sumerské oblasti ur, 300 km na 
jih od starobylého města babylo-

půvab ...
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nu. Její stáří se odhaduje na 5000 
let. na nezbytnou součást denní 
potřeby však rtěnku povýšili staří 
Egypťané. ostatně není divu, když 
vezmeme v úvahu, že to byli právě 
oni, kdo vytvořili sfingu – jeden ze 
symbolů ženské záhadnosti.
Egypťanky vlastnily mosaznou 
nebo dřevěnou kosmetickou sou-
pravu s různými kelímky pro mí-
chání barev. souprava obsahovala 
parfém, vaječné bílky (pro obličejo-
vé masky), pemzu a břitvu (na ho-
lení chloup ků), rozmačkaná vejce 
mravenců jako černidlo, hmoždíř 
a paličku pro rozměl ňování, hen-
nu na nehty a ruce, lodyhy rostlin 
s barvivy pro líčení a s červení na 
rty a masti používané jako lesk na 
rty.
i když Egypťanky věnovaly největší 
pozornost očím, nezaostávaly ani 
v péči o rty. ovládaly umění míchá-
ní a přesného použití barev. dávaly 
přednost modročerným, oran-
žovým a tmavě rudým rtěnkám, 
jež nanášely mokrou dřevěnou 
paličkou. rty si líčily nejen ženy, 
ale i muži, kteří sledovali módní 
trendy. všichni moderní obyvatelé 
tehdejšího Egypta museli zkrátka 
vypadat za každých okolností co 
nejlépe. nakonec, nikdy nevíte, 
koho (nebo co) potkáte, včetně 
smrti. na posmrtný život byly 
Egypťanky zvlášť dobře připraveny. 
Co se rtěnky týče, dbaly na to, aby 
byly pochovány se dvěma kelímky 
růže.

staré Řecko
pokropit červeným 
vínem
ve starém Řecku trávily ženy čas 
doma a na veřejnosti se ukazovaly 
jen zřídka. červeň na rty, kterou 
používaly, byla elegantní a chutná, 
vyráběla se z červeného barviva 
a silného vína.
Křiklavé barvy na rty byly vyhra-
zeny pro prostitutky (staré Řecko 
bylo zlatým věkem prostituce). Mi-
mochodem, v antice pro ně platila 
přísná pravidla: pokud se veřejně 

ukázaly ve špatný čas na špatném 
místě a nenalíčené podle pravidel, 
byly potrestány za to, že si hrály na 
dámy.

Římské impérium
otroci módy
období římského impéria přineslo 
změnu. poppea, šílená manželka 
stejně bláznivého císaře nera, měla 
sto pomocníků jen na udržování 
dokonalého vzhledu, dodržovala 
bizarní krášlicí rituály a samozřej-
mě dbala na to, aby měla vždycky 
nalíčené rty.
pro přípravu růže na rty se na trhu 
prodávala rtuťnatá purpurová 
rostlinná barva nazývaná fucus 
(poppea ani nikdo jiný netušili, že 
to byl potenciálně smrtelný jed) 
a usazeniny červeného vína.
stejně jako poppea i většina ostat-
ních římských žen měla doma 
zvláštní otro ky pro kosmetickou 
péči a úpravu vlasů. a nebylo nic 
neobvyklého, že žena nespokoje-
ná se rtěnkou nebo účesem ne-
chala provinilého otroka zbičovat.
pro dosažení harmonie s nalíčený-
mi rty si Římanky spojovaly obočí 
do jedné dlouhé čáry a nosily 
plavou paruku (blond skalpované 
vlasy přiváželi bojovníci ze svých 
válečných výprav). rtěnku použí-
vali často i muži.

doba temna
pečujte o vlasy, ne 
o rty
barbaři (neitalské kmeny, které žily 
mimo hranice římské říše) rtěnku 
neměli v oblibě. Jakmile se objevili, 
mnoho vymožeností kosmetiky 
včetně rtěnky upadlo v zapomnění. 
Když šel barbar do boje, nabar vil si 
obličej a rty na modro, aby vystrašil 
nepřítele. protivník měl samozřejmě 
zase své osvědčené zastrašovací 
barvy. K tomuto „make-upu“ ladily 
vlasy. často byly obarveny na 
červeno nebo i do modra. barbarky, 
které zůstaly do ma, na tom nebyly 
o moc lépe. péči o rty žádnou zvláštní 

pozornost nevěnovaly. většinu času 
se staraly o vlasy: míchaly nejrůznější 
přísady (např. tuk z ještěrek a ptačí 
trus), které považovaly za záruku 
kvality vlasové kosmetiky.

středověk
Jako smrt
středověk vyznával strach ze živo-
ta a touhu po životě posmrtném. 
ideálem bylo vypadat jako nemoc-
ný, nebo ještě lépe mrtvý. na tělo 
se nahlíželo jako na zlo, které vás 
nutilo toužit po sexu, a znásobit 
tak šanci skončit v pekle. nalíčená 
žena se pokládala za stvoření ďáb-
lovo. vždyť na touhu po vylepšení 
se musí zcela jistě nahlížet jako 
na rouhání, výzvu bohu. „Jak se 
odvažujete myslet si, že můžete 
odvést lepší práci než on?“ bylo 
společným mottem všech svatých. 
a navíc – jak řekl svatý Jeroným –, 
pokud namalovaná žena předstou-
pí před boha v den posledního 
soudu, bůh ji nepozná.
středověké obrazy ukazují peklo, 
kde na marnivých dívkách prová-
dí krášlicí rituály samotný ďábel. 
například jim vytrhává chloupky 
rozpálenou pinzetou.
Ženy – odvážné nebo natolik lačné 
krásy, že si troufly postavit se bohu 
– mohly dosáhnout moderního 
vzhledu tím, že si mazaly obličej 
moukou, koupaly se v oslím mléce 
a vyhýbaly se čerstvému vzduchu 
(o kterém se soudilo, že ničí pleť). 
Líčení rtů bylo přípustné jen za tím 
účelem, aby pleť vypadala ještě 
bledší. několik dochovaných pí-
semných textů doporučuje, aby 
byl obličej barvy lilie a rty barvy 
růže. vzhled byl dokonalý, pokud 
byl obli čej zcela zbaven veškerých 
chloupků a čelo bylo tak vysoké, že 
by se na něm dalo servírovat jídlo.

alžbětinské období
čím víc, tím líp
další zlatý věk prožívá rtěnka za 
vlády alžběty i., která byla oprav-
dovým magnátem a milovníkem 
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krásy. renesance znovuobjevila 
lásku ke všemu pozemskému 
a v souvislosti s tím „dala zelenou“ 
líčení, jež získalo zpátky ztracený 
význam a respekt.
dokonce takový, že během kra-
lování alžběty i. se líčidla občas 
používala místo hotovosti v ob-
chodě. na ulicích se objevili trhovci 
s kosmetikou a každý se snažil, aby 
se jeho obličej co nejvíce podobal 
královninu (nesměl ovšem po-
cházet z nižších vrstev, v tom pří-

padě by totiž mohl být uvězněn). 
v módě byla stále bílá pleť, ale 
na rty, oči a tváře se dávaly živější 
barvy. Královna alžběta používala 
údajně rtěnky a pudr jako zbraň 
v boji proti smrti. a tak rozhodnutá 
zůstat naživu nanášela na svůj ob-
ličej jednu vrstvu líčidla za druhou. 
podle některých zpráv měla v době 
svého úmrtí na rtech až centimet-
rovou vrstvu rtěnky. není divu, že 
se v takové atmosféře připisovaly 
líčení magické vlastnosti: o růži na 
rty a jiných přípravcích, které se 
prodávaly na ulici, se šeptalo, že to 
jsou kouzelné lektvary, schopné 
dělat zázraky – dokonce uchránit 
i před smrtí.

baroko
absolutní nutnost
od roku 1660 do roku 1789 jsou 
všichni Francouzi a britové rtěnka-
mi doslova posedlí: žádný vážený 
muž by nevyšel do společnosti 
s nenalíčenými rty.
Módu v oblečení i líčení diktovala 
tehdy francouzská královna Marie 
antoinetta, která stanovila pravidla 
i pro to, jak mají vypadat perfekt-
ní ústa: malá a kulatá jako perla, 

tedy ideální kombinace buclatosti 
a jemnosti. u lidí, kteří sledovali 
módní trendy, jste nikdy neviděli 
velká ústa. s tím byste se mohli 
setkat nanejvýš tak u venkovanek.
rtěnka se používala s cílem upou-
tat pozornost. Když vezmeme 
v úvahu to, že se hlavy ztrácely 
v obrovských nazdobených paru-
kách a obličeje nebylo skoro vidět 
pod spoustou barevných pih krásy, 
pochopíme, že vyniknout bylo vel-
ké, téměř nadlidské umění.

viktoriánské období
na vlastní nebezpečí
velkou část 19. století se líčili pou-
ze herci – královna viktorie totiž 
prohlásila, že líčení je neslušné. 
odborník na krásu ze saturday 
Even ing review ho v roce 1854 
odsoudil jako neupřímné a jako 
formu lhaní. hodilo se pouze pro 
hříšné herečky – jednou z nich byla 
sarah bernhardtová, která nosila 
růž na rtech dokonce na veřejnosti, 
čímž vyvolala jeden z největších 
skandálů tohoto období.
Líčidla používaná herci byla po-
měrně primitivní. tuš na řasy 
v tuhé formě se nejdřív rozehřála 
do tekutého stavu a hned se rychle 
nanášela, dokud neztvrdla. růž na 
rty a tváře se vy ráběla z barevného 
pudru smíchaného s máslem nebo 
lojem (máslo používaly herečky, 
které víc dbaly na pleť). i v tomto 
případě bylo třeba mít po ruce 
svíčku, aby směs neztuhla.
do módy se vracel bledý obličej. 
na začátku 19. století měla tuber-
kulóza stejné kouzlo jako v 90. 
letech tohoto století heroin. opět 
bylo velmi módní – stejně jako ve 

středověku – vypadat jako nemoc-
ný. Jenže teď „se nosilo“ spíš umírá-
ní, to se pokládalo za atraktivní.
aby získaly romantický vzhled 
a vypadaly nemocně, pily ženy 
ocet a arzen a kapaly si do očí 
belladonnu, jedovatou tekutinu 
z rulíku zlomocného. nejenže to 
rozšiřovalo zornice, čímž žena zís-
kala zasněný a zamlžený pohled, 
dodatečným „bonusem“ byly četné 
halucinace.
pro část 19. století se staly smrt 
a šílenství rutinní součástí ima-
ge (řečeno dnešním slovníkem) 
včetně líčení. Kosmetika byla stále 
víc tabu a ke konci století se mu-
sela skrývat: krása měla přicházet 
pouze zevnitř. rtěnky nelegálně 
vyráběli amatérští lékárníci nebo 
kdokoliv, kdo toho byl schopen, 
a postupy na míchání krášlicích 
prostředků se střežily a prodávaly 
stejně jako třeba recepty na whisky.

20. století
Konečně rtěnka pro 
všechny!
na přelomu století představila 
francouzská společnost Guerlain 
poprvé rtěnku ve formě tyčinky 
a ze světa divadla ji přenesla do 
módních obchodů. první moderní 
rtěnku v kovovém pouzdře vyrobil 
v usa v roce 1915 Maurice Levy ze 
scovil Manufacturing Company of 
Waterbury. zatímco výrobky Guer-
lain byly dostupné pouze vybrané 
šlechtické klientele, nové rtěnky 
v kovovém pouzdře si mohl koupit 
každý – hned se také staly velmi 
oblíbené u pracujících žen. a po-
zornost se začala obracet k pro-
středkům, které přinášely krásu 
zvenčí.
dnes, na prahu nového tisíciletí, 
se vracíme k filozofii vnitřní krásy, 
která je spojena s dobrým zdravím 
a duševní pohodou. naštěstí neza-
vrhujeme ani vnější doplňky. Jak ví 
každá žena, rtěnka jí může dodat 
sex appeal a romantické kouzlo. Je 
to zkrátka kouzelná hůlka... 

Foto: archiv
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Nikdy nebylo tak snadné předplatit si časopis!

S prvním číslem časopisu obdržíte složenku. 
Jen pár ťuknutí … a časopis je váš!

Stačí poslat následující SMS:
OBJ   KAP   JMENO   PRIJMENI   ULICE   CISLODOMU   MĚSTO   PSC

Odeslat na tel.: 900 11 06
Cena SMS: 6 Kč včetně DPH.

Předplaťte si měsíčník
Zajímáte se o dění v české a světové 
ekonomice? Podnikáte nebo chcete 

začít podnikat a hledáte zdroj 
nápadů a inspirace, zkušenosti 

českých i zahraničních podnikatelů? 
Chcete si přečíst o názorech  
našich předních odborníků 

a tvůrců hospodářské 
politiky na diskutované 
ekonomické problémy?

Čtěte KAPITÁL – moderní 
ekonomický měsíčník!

Pokyny pro předplatitele:
Roční předplatné je 600 Kč!

Stačí vyplnit hůlkovým písmem složenku 
typu „C“ a zaslat ji na adresu:

A. L. L. production, P. O. Box 732, 
111 21 Praha 1, 

tel.: 234 092 851 (call centrum), 
fax: 234 092 813,

www.predplatne.cz
e-mail: kapital@predplatne.cz

Čtenáři ze Slovenska za roční  předplatné 
zaplatí 27,89 € / 840 Sk, ale od 1. 1. 2005 

musí použít novou složenku H!
Pod heslem „adresát“ vypište:

L. K. Permanent, P. O. Box 4, 
834 14 Bratislava 34 

(tel.: 07/44 45 37 11, fax: 07/44 43 73 31)
možno i SMS na č. 7036 ve stejném tvaru

jako v ČR (viz níže).

Na zadní stranu složenky do kolonky 
„Zpráva pro příjemce“ napište:

„Předplatné Kapitál“

Měsíčník Kapitál vydává:
Redex Holding, s. r. o.

Václavské nám. 38, 110 00 Praha 1
(tel./fax: 224 223 676-7)

Máte-li zájem, zašleme 
vám jedno starší číslo  

na ukázku zdarma.

13 predpl KAP.indd   13 17.3.2009, 12:08:07
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Proč 
padají 
vlasy?

Mudr. ivana Krajsová

Krásné vlasy jsou 
přirozenou ozdobou 
každé hlavy. ne každý 
se však může pyšnit 
bohatou hřívou; tak jako 
se lidé liší vzhledem 
či povahou, odlišují 
se i barvou, kvalitou, 
hustotou a délkou  
kštice.

Proč 
padají 
vlasy?

vlasy vyrůstají z vlasových míšků 
(folikulů), které jsou vytvořeny po 
celém těle s výjimkou dlaní a plo-
sek nohou. do vlasového míšku 
ústí mazová žláza a upíná se na něj 

drobný hladký sval – vzpřimovač 
vlasů, který svým stahem vyvolává 
„husí kůži“. ze složité struktury vla-
sového folikulu vyrůstá nad kožní 
povrch vlasový stvol tvořený dření 

a kůrou. dřeň (medulla) i kůra (cor-
tex) obsahují pigment, který určuje 
konečné zbarvení vlasů. barvivo 
dodávají vlasu melanocyty – stejné 
buňky, které ovlivňují pigmentaci 
kůže. Kromě množství pigmentu 
vyvolávají odlišné zbarvení vlasů 
také různé typy pigmentu – černo-
hnědý eumelanin a žlutočervený 
feomelanin. zbarvení vlasů je vždy 
určeno geneticky.

během dospívání nejvíce změn
za normálních podmínek, ve zdra-
vém organismu, se vlasy vyměňují 
kontinuálně. znamená to, že ně-
které vlasy rostou, jiné vypadávají, 
ale celkový počet zůstává přibližně 
stejný. pouze u nejmenších dětí na-
stává dočasná, náhlá ztráta vlasů. 
Je způsobena výměnou kojenec-
kého typu vlasů za takzvaný inter-
mediální typ u dětí a dospívajících. 
ten je v období puberty nahrazen 
konečným typem terminálních 
vlasů dospělých. typy vlasů bývají 
často velmi odlišné. vlnité vlasy se 
mohou změnit v rovné, a naopak, 
výjimkou není ani odlišné zbarvení 
a kvalita.
nejrychleji rostou vlasy mezi 10. 
až 20. rokem věku, kdy jsou také 
nejkvalitnější a nejtmavší. růstová 
kapacita vlasových folikulů se však 
brzy snižuje. Mezi 30 až 50 lety již 
vlasy bývají tenčí, slabší a objevují 
se první šediny. často se stává, že 
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na kožní vyšetření přicházejí mla-
dé ženy těsně po třicítce, které si 
stěžují na prořídnutí kštice a zhor-
šenou kvalitu vlasů. bohužel se 
však nejedná o nemoc, ale o zcela 
normální fyziologický proces, který 
nelze příliš léčebně ovlivnit.

tři fáze růstu vlasu
růst vlasu probíhá ve třech cyklicky 
se opakujících fázích. aktivní růsto-
vé období (anagen) trvá většinou 
2–6 let. na něj navazuje krátké, 
týdenní až čtrnáctidenní přechod-
né období zániku (katagen) a celý 
cyklus je ukončen 2–4 měsíce 
trvajícím obdobím klidu (telogen). 
po vypadnutí vlasu se celý cyklus 
znovu opakuje.
zhruba 80–85 procent všech vla-
sů bývá za normálních podmínek 
v růstové fázi, pouze jedno procen-
to ve fázi zániku a 14 až 20 procent 
v klidovém období. vlasy se tedy 
vyměňují průběžně, bez větších 
výkyvů. denně může vypadnout asi 
50 až 100 vlasů, aniž dojde k proříd-
nutí kštice.
růst vlasů je ovlivněn mnoha fak-
tory a řadu z nich ještě stále přes-
ně neznáme. v průměru naroste 
vlas denně o 0,3–0,5 mm, tedy asi 
o 1–1,5 cm za měsíc. Existují samo-
zřejmě individuální rozdíly a obec-
ně též platí, že ženám většinou vla-
sy rostou rychleji než mužům.

Genetické dispozice i jiné vlivy
Kromě určité genetické dispozice 
jsou kvalita i výměna vlasů ovlivně-
ny mnoha dalšími faktory, například 
nervovým systémem, hormonálními 
vlivy nebo výživou.
vliv nervového systému na cha-
rakter a kvalitu ochlupení stále 
není vysvětlen. růst vlasů není sice 
pod přímou kontrolou nervového 
systému, ale těžký stres zcela jistě 
dokáže zpomalit růst, a naopak 
vyvolat padání vlasů.
významnou roli mají též hormo-
nální faktory. onemocnění štítné 
žlázy – jak snížená, tak zvýšená 
funkce – se velmi často projevuje 

zvýšeným vypadáváním vlasů i je-
jich zhoršenou kvalitou. také určitá 
dysbalance v zastoupení mužských 
a ženských pohlavních hormonů 
či nadprodukce mužských pohlav-
ních hormonů (androgenů) vede 
ke zvýšenému vypadávání vlasů 
typického vzhledu. u mužů vznika-
jí „kouty“ a řídne kštice na temeni, 
u žen dochází k výraznému proříd-
nutí kštice zejména v čelní oblasti. 

Endokrinologické ani gynekologic-
ké vyšetření většinou neprokáže 
žádnou poruchu či onemocnění. 
určitý léčebný efekt má u žen hor-
monální antikoncepce s antiandro-
genním účinkem.
významným faktorem pro správný 
vývoj vlasů je také výživa. dosta-
tečný přívod minerálů, vitaminů 
a bílkovin je pro správnou stavbu 
vlasů velmi důležitý. nedosta-

boj o kvalitní vlasy opravdu nikdy nekončí. Faktorů, které přispívají 
k jejich nedobré kvalitě, je mnoho. stres, dlouhodobé redukční diety, 
špatný zdravotní stav, nekvalitní vlasová kosmetika nebo špatně vole-
né přípravky, drastické zacházení s vlasy, jejich odbarvování, fénování 
a podobně.
vlasům naopak prospívá vyvážená strava, konzumace vitaminů, mi-
nerálů a stopových prvků v ovoci a zelenině i formou potravinových 
doplňků, dobrý zdravotní stav, vhodná vlasová kosmetika s obsahem 
podpůrných látek a profesionální zacházení.
Je pravdou, že vyrostlý vlas je mrtvá struktura, kterou už nelze kvalita-
tivně změnit. Je možné ji různými preparáty načechrat, vyleštit, vyztužit 
– avšak stále jde o jakýsi make-up, berličku, která vydrží do příštího mytí 
nebo vyčesání.
Jediné místo, kde se dá ovlivnit kvalita vlasů v růstové fázi, je přímo 
ve vlasové cibulce, a to jediným způsobem – zlepšením výživy. Mezi 
prvky, které jsou v těchto případech významné, patří například vitamin 
E, vitaminy skupiny b (b5, b12), biotin (vitamin h), elastin. z minerálů 
a stopových prvků k nim zcela jistě patří železo, měď, jód a zinek, které 
v kombinaci s dalšími látkami pomáhají zajistit kvalitní vlas.
o tom, že všechno se vším souvisí, svědčí například zinek. přírodním 
zdrojem je půda, ale tam je tohoto prvku minimálně. v naší potravě je 
ho mírný nedostatek, který se nijak klinicky neprojevuje. Jakmile tělu 
dodáme zinek jinou formou, například jako tablety, projeví se to jak 
zlepšením pokožky a kvality vlasů a zpevněním nehtů, tak zvýšením 
imunity. trojice vápník – hořčík – zinek je v organismu těsně prováza-
ná. bez přítomnosti zinku a hořčíku se vápník nezabuduje do kostí; funk-
ce zinku v organismu, kde účinně působí na kůži, vlasy a nehty, je naopak 
podmíněna přítomností vápníku a hořčíku. z tohoto důvodu je dobré kon-
zumovat uvedené minerály  v různých kombinacích.

Jedním z nejčastějších vlasových problémů je lupovitost – problém, 
který souvisí s pokožkou hlavy. Jeho příčinou je mikroorganismus Pity-
rosporum ovale, jehož přemnožení lupovitost způsobí.
Mezi účinné látky, které ji omezují, patří například octopirox. pomáhá 
i cholin a inositol.
z přírodních látek se při péči o vlasy používá například kombinace vý-
tažku z kopřivy dvoudomé a lopuchu většího. Léčebné použití lopuchu 
je známo již od starověku. Lopuchový olej se doporučoval jako masážní 
prostředek pro posílení vzrůstu vlasů a při nadměrné tvorbě kožního 
mazu (seborrhoea).

Když chci pečovat o vlasy...
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tek bílkovin ve stravě může vést 
k úbytku nezbytných esenciálních 
aminokyselin s následným výraz-
ným zhoršením kvality vlasů. také 
nedostatek železa, zinku a dalších 
látek může podporovat zvýšené 
vypadávání vlasů. toto je nutné 
vědět v souvislosti s drastickými 
redukčními dietami, které se lec-
kdo (více ke své škodě než užitku) 
pokouší držet.
těžké interní nemoci různého 
typu, zvláště chronického charak-
teru, bývají provázeny prořídnu-
tím kštice a po velmi závažných 
nemocech dojde někdy až k úpl-
nému vypadání vlasů.
Kvalitu vlasů dokáže dočasně po-
škodit i akutní horečnaté onemoc-
nění. podobné komplikace bývají 
popisovány i u toxikomanů. na-
příklad při „čichání“ toluenu může 
dojít k totální ztrátě vlasů.
podávání některých léků, napří-
klad cytostatik, může způsobit 
úplné vypadání vlasů. prořídnutí 
kštice však vyvolává i řada dalších 
léků, například deriváty vitaminu 
a používané při léčbě těžkých fo-
rem akné nebo lupénky a mnoho 
dalších. toto reaktivní vypadávání 
vlasů většinou nastává 6–16 týdnů 
po vyvolávajícím podnětu; pokud 
se příčina odstraní, vlasy znovu 
dorostou. při terapii cytostatiky 
vlasy výrazně ubývají již za tři 
týdny. dojde k rychlé ztrátě celé 
kštice, ale po skončení léčby vlasy 
vždy znovu dorostou a většinou 
kvalitnější, než byly před léčbou.

Když nezjistíme příčinu...

často však vlasy vypadávají, aniž 
zjistíme přesný důvod. typickým 
příkladem je onemocnění nazý-
vané alopecia areata. projevuje se 
náhlou tvorbou okrouhlých, zcela 
lysých ložisek ve kštici, většinou 
velikosti 3–5 cm v průměru. Kůže 
v těchto místech je klidná, bez zná-
mek zánětu či jiného kožního one-
mocnění. na okrajích ložiska jsou 
patrné ulámané krátké vlasy, kte-
rým se říká vykřičníkové. Lysinka 
může být pouze jedna, může jich 
být ale i několik. vyvolávající příči-
nou bývá stres, těžké onemocnění, 
špatná korekce oční vady. velmi 
často však zůstane původ onemoc-
nění nejasný. Útěchou může být, 
že klasická forma alopecie se téměř 
vždy spontánně zahojí. vlasy do-
rostou a lysinky zmizí beze stopy.
závažnější formou je varianta 
onemocnění, při níž vznikají lysá 
ložiska v oblasti týlu a za ušima. 
v těchto případech se někdy výpad 
může šířit dál přes týl na temeno, 
výjimkou není úplná ztráta kštice. 
tato takzvaná totální alopecie je 
velmi těžko léčitelné onemocnění. 
pokud nezjistíme žádnou zjevnou 
příčinu vypadávání vlasů, nejsme 
schopni průběh onemocnění lé-
čebně ovlivnit. vlasové folikuly zů-
stávají v oblasti kštice zachovány, 
ale vlasy z nich nerostou.
další formou je jizvící alopecie. ve 
kštici vzniká lysé ložisko, kůže je 
však v tomto místě jizevnatě změ-

něná, vlasové míšky jsou zjizvené 
nebo zcela zaniklé. tento stav může 
být důsledkem jiných kožních cho-
rob, které postihly i oblast kštice. 
typickým příkladem jsou některé 
mykotické infekce, kožní choroby 
typu lichen ruber, erythematodes 
a řada dalších. opět se však stává, 
že ve kštici vzniknou zjizvená alo-
petická ložiska bez zjistitelné vyvo-
lávající příčiny. Existují také vrozené 
poruchy vlasů, kdy jsou postiženy 
přímo vlasové stvoly. příkladem je 
pravidelné, opakující se vřetenovité 
zúžení vlasů. v místech zúžení se 
vlasy ulamují, takže dorostou maxi-
málně do délky 1–2 cm. toto one-
mocnění se jmenuje monilethrix. 
při jiném typu, trichorrhexis nodosa, 
naopak vznikají na vlasech – v dů-
sledku chemického nebo mecha-
nického poškození – uzlíky, které 
se štěpí podélnými trhlinami a vlas 
se láme již v délce několika centi-
metrů. těchto vrozených nemocí 
vlasů je více, ale zpravidla se jedná 
o onemocnění vzácná.

i o zdravé vlasy je nutné pečovat
také o zdravé vlasy, aby zůstaly 
kvalitní a krásné, je třeba vhodně 
pečovat, protože se mohou lehce 
poškodit. v dnešní době snad již 
nehrozí používání nekvalitních ba-
rev či odbarvovačů, ale stále se za-
pomíná na ochranu vlasů před po-
větrnostními vlivy. stejně jako kůži 
je třeba chránit i vlasy, a to před 
prudkým sluncem nebo mrazem, 
před nadměrným vysušením.
Jak již bylo řečeno, vlasy se vyměňují 
kontinuálně, takže jejich výměna je 
v průběhu roku stále stejná. Přesto 
nastávají i u zcela zdravých lidí ob-
dobí mírně zvýšeného padání vlasů. 
Trvá většinou několik týdnů a opět 
se upraví k normě. Je to zcela běžný 
proces a neznamená žádné onemoc-
nění. Pokud však problémy přetrvá-
vají několik měsíců nebo se ve kštici 
objevují lysá ložiska, vždy je vhodné 
konzultovat problém s lékařem. 
Prořídnutím či ztrátou vlasů se totiž 
mohou projevovat i nemoci mnoha 
vnitřních orgánů. 
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� Pfiípravky JUST FOR MEN pÛsobí pouh˘ch 5 minut
� Obarví pouze ‰ediv˘ nebo pro‰edivûl˘ vlas i vous
� Staãí si vybrat z ‰iroké nabídky pfiirozen˘ch odstínÛ ten nejvhodnûj‰í
� Speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, 

hefimánkem a aloe verou pfiispívá k zafixování barvy ve vlasové 
kÛfie a chrání ji pfied vyblednutím
� Po pouÏití tûchto pfiípravkÛ

získají vlasy i vousy nejen zcela
pfiirozen˘ odstín, ale navíc
vypadají silnûj‰í a zdravûj‰í

VraÈte se zpût k pfiírodnímu tónu sv˘ch vlasÛ
i vousÛ pomocí kvalitních pfiípravkÛ pro muÏe
„JUST FOR MEN“. V ãem spoãívá jejich pfiednost?

GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM LADY GRECIAN 2000 

GRECIAN 2000
PLUS (pûnov˘) 

Chcete mít vlasy i v pozdním vûku zdravé a stejné barvy 
jako v mládí? PouÏívejte Grecian, moderní pfiípravek vlasové
kosmetiky pro navrácení pÛvodní pfiirozené barvy vlasÛ!
� Grecian je pfiirozen˘, levn˘, s trval˘m, ãasovû neomezen˘m úãinkem
� PÛsobí pomalu, nenápadnû a jistû
� PouÏívá se bez rukavic a pracného naná‰ení barvy
� Pfiípravky fiady Grecian neobsahují olovo

šedivé vlasySbohem

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz nebo na tel.: 224 225 353.

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon 

37 GrecianaJust.qxd  11/11/08  15:56  Str. 37
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anew Clinical Korektor 
vějířkovitých vrásek

avon uvedl v lednu na trh revoluční 
produkt kosmetické řady anew Cli-
nical. Korektor vějířkovitých vrásek 

představuje první dvoufázovou péči 
pro redukci vějířkovitých vrásek na 

českém trhu. díky inovativnímu dvo-
jímu složení odstraňuje nový korektor 

anew Clinical vrásky bez potřeby 
laserového nebo jiného invazního 

zákroku. Účinky přípravku jsou zřejmé 
již po prvním použití. pleť je po první 

aplikaci hladší a na pohled mladist-
vější. po třech dnech jsou vějířkovité 
vrásky méně viditelné a při dlouho-
dobém používání dochází až k 50% 

redukci vějířkovitých vrásek. 
praktický obal nového Korektoru vě-
jířkovitých vrásek umožňuje snadné 
použití a přesnou aplikaci obou slo-
žek. zatímco šetrný peeling se pou-
žívá třikrát do týdne, krém na vyhla-
zení vrásek se aplikuje každodenně. 
peeling s mikroperličkami pomáhá 
odstranit odumřelé buňky a zjem-
ňuje texturu pleti. připravuje pleť 

na další působení krémů. peeling je 
třeba jemně vmasírovat pomocí apli-
kátoru do oblasti vějířkovitých vrásek 

a poté setřít vlhkým tamponem. 
Krém na vyhlazení vrásek se nanáší 

v množství přibližně o velikosti hráš-
ku do oblasti vějířkovitých vrásek 

a pod oči pomocí konečků prsteníč-
ků směrem od vnějšího koutku oka 

k vnitřnímu.

Moschino glamour
okouzlující a fascinující parfém, plný příslibů 
šarmu a ženské svůdnosti. Květinově ovocná 
vůně s dotekem ambry, étericky působící elixír 
plný surrealistických elementů, které zavedou
duši do světa magické představivosti.
 

False Lash Effect Mascara
Max Factor uvádí novou řasenku False Lash 

Effect Mascara. Řasenka disponuje obřím 
kartáčkem, který zajišťuje nejen snadnou 
aplikaci, ale především maximální objem. 

největší kartáček za celou stoletou historii 
značky Max Factor zvýrazní každou řasu 

zvlášť od kořene až ke konečku a spolu s no-
vou technologií Liquid Lash™ dodává řasám 

na objemu. výsledkem je vzhled, který si 
v ničem nezadá s umělými řasami, a přitom 

působí naprosto přirozeně. Řasenka False 
Lash Effect od Max Factor je dostupná od 
února 2009 ve třech odstínech – černém, 

hnědočerném a tmavě modrém (black, 
black-brown and deep blue).

Lybar shinE LooK 
Kolekce Lybar vital hair se rozrostla o novinky s ozna-
čením shinE LooK – lak na vlasy a pěnové tužidlo, oba 
s nejoblíbenějším extra silným fixačním efektem, které 
doplní speciální uhlazující sprej pro žehlení vlasů a osl-
nivý lesk. speciální receptury s vitaLizEr komplexem 
a vysoce účinnou složkou inuLa hC, která se získává 
z halofytických (slanomilných) rostlin, zaručují vlasům 
přirozeným i barveným skutečně oslnivý lesk, oživení je-
jich barvy a zvýšenou ochranu před poškozením vlivem 
mechanického či tepelného namáhání. s novým stylin-
gem shinE LooK je snadné mít účes z vlasů lesklých, 
vitálních a tak příjemných na dotyk.

novinKy ...
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Jdete do obchodu pro 
pár rohlíků. Najednou si 
vzpomenete, že nemáte 
doma mouku. Vlastně by 
bylo dobré koupit ještě 
cibuli, zelí a brambory. 
A zase zapomínáte na to, 
že jste si slíbila nenosit 
tolik věcí najednou. Vždyť 
potáhnete asi 10 kilo.

Zvedáte-li nákupní tašku, 
postavte se co nejblíže k ní, 
pokrčte nohy a tašku zved-
něte se vzpřímeným trupem. 
Pokud při zvedání musíte 
zadržet dech, je na vás ná-
kup příliš těžký a raději si 
zjednejte pomoc.

Foto: Eva Zárybnická

Šetřte 
své ruce!

Když si uvědomíte, kolik nepříliš 
lehkých předmětů za den zvedne-
te a položíte (dítě, koš s prádlem, 
nákupní košík, nákupní tašku a po-
dobně) – nehledě na to, že některé 
z nás to mají přímo v popisu prá-
ce – nebo kolik těžkých věcí jste 
nuceny někam přenést (opět ten 
nešťastný nákup), potom jistě dáte 
za pravdu odborníkům, kteří varují 
před poškozením páteře – někdy 
dokonce trvalým – v důsledku 
nesprávného provádění běžných 
úkonů.
trpí svaly zad, krku, ramen, ale pře-
devším sval deltový a trapézový.
deltový sval řídí pohyb paže v ra-
menním kloubu, chrání ho a zpev-
ňuje. trapézový sval kryje – jako 
velká náplast – záda od krku k pa-
žím a mizí uprostřed zad. umožňu-
je přiblížit k sobě lopatky, zdvih-
nout paži nebo ji dát dolů, otočit 
nebo zaklonit hlavu. při těchto po-
hybech se trénují a zpevňují svaly. 
snažte si vzpomenout, jak často je 
ale děláte.
tahání těžkých kabel tyto svaly 
příliš protahuje. domácí práce – 
praní, vaření, úklid – berou mnoho 
sil a času, ale ruce jsou při nich 
skoro pořád dole a lopatky se té-
měř nehýbou. aktivně pracují jiné 
svaly a dva nejdůležitější slábnou 
a postupně atrofují. paže sama 
o sobě váží 5 až 8 kg, a pokud ji 
slabé, netrénované svaly neudrží, 
chtě nechtě se příliš protahují spo-
je krční páteře a ramenního klou-
bu. výsledek – nerovná ramena, 
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Vybudujte si svaly na nákupy. 
Posilujte ruce, bude se vám to 
hodit v období svátečních ná-
kupů.

stoupněte si, srovnejte záda a zatáhně-•	
te břicho.
zvedněte ruce „do svícnu“, paže rovno-•	
běžně s podlahou.
paže se snažte držet v klidu, rukama •	
otáčejte nahoru a dolů.
Cvičení opakujte 4x po 25 cvicích.•	

vytahané ruce a k tomu trvalá bolest ramen a zad.
nutno dodat, že existuje svalová paměť. dokonce 
i v noci, když usnete, budou vaše unavená záda stále 
„držet“ váhu paže a těžké kabely a nedokážou se uvol-
nit. proto posílejte na nákup raději manžela. a v kaž-
dém případě cvičte a trénujte svaly. to se hodí všem 
ženám, i těm, které touží po pěkné postavě. silné paže 
s úměrně vyvinutými svaly se rovná hezké paže, což je 
pro ženu stejně důležité jako útlý pas a pěkné nohy.
a teď k vlastnímu cvičení. nemusíte při něm dělat 
prudké pohyby ani mávat rukama. Cviky, které navrhují 
odborníci, jsou statické, využívají sílu odporu. Každý 
cvik provádějte tři vteřiny a opakujte ho dvakrát až tři-
krát. Cvičí se vstoje s výjimkou cviků č. 3 a č. 6 (výchozí 
pozice u těchto cviků je vsedě na židli).

1. Zápěstím pravé ruky držte levé 
zápěstí. Snažte se zvednout pravé 

rameno a zároveň levou rukou tomuto 
pohybu zabránit. Totéž platí pro opač-
nou stranu.

2. Paže ohnuté v loktech zvedejte 
do stran. Silou dávejte lopatky 

k sobě.

3. Položte hřbety rukou na bedra 
a snažte se současně silou zved-

nout předloktí a dát lopatky k sobě.

4. Natažené paže dejte za záda. 
Zvedněte je co nejvýš a napněte 

svaly.

5. Spojte ruce nad hlavou. Snažte 
se silou rozdělit spojené prsty.

6. Nohy jsou v šíři ramen, ruce na 
kolenou, lokty směřují do stran. 

Snažte se pomocí paží spojit kolena, 
která tlačíte opačným směrem.

tyto cviky jsou vhodné například i pro tenisové hráče. 
tenisová raketa namáhá ruku stejně jako nákupní taška. 
snažte se dělat tyto cviky pravidelně alespoň třikrát týd-
ně, když se pak vrátíte z obchodu nebo tenisového kurtu, 
budete se cítit svěží a bez bolesti. 

odborná spolupráce: doc. phdr. Eva blahušová

Foto: Tom
áš Beran
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1 minuta, 
1 hodina, 
1 týden 

k lepšímu zdraví
Ano, je to pravda. 
Pouhých 60 vteřin 
péče znamená velký 
přínos pro vaše 
zdraví. Pokud to 
bude jedna hodina, 
týden, nebo 
dokonce měsíc, 
můžete úplně 
změnit svůj život
Tak na co čekáte?

stačí pouhá minuta...
zkontrolujte mateřská znaménka

zhoubný nádor kůže (kromě me-
lanomu) je v české republice nej-
častější smrtelnou formou rakoviny 
jak u žen, tak u mužů. i melanomů 
– nejnebezpečnější formy rakoviny 
kůže – u nás stále přibývá: od roku 
1970 se počet nových onemocnění 
téměř zčtyřnásobil. Jste v rizikové 
skupině, pokud jste se jako dítě 
spálili na slunci, máte velmi bledou 
pleť, rakovina kůže se vyskytla 
nebo vyskytuje v rodině nebo 
máte hodně mateřských znamének 
nebo pih. pokud je nemoc pod-
chycena včas, dá se vyléčit více než 
90 % případů.
Když najdete něco podezřelého, 
obraťte se na lékaře. pokud je 
vám více než 25 let, měli byste 
kontrolovat znaménka a svou 

pokožku každé tři měsíce. vší-
mejte si:

• nových znamének,
• změny velikosti a tvaru existují-

cích znamének,
• zanícených znamének, hnědé, 

černé nebo červené barvy na 
okraji znamének.

Chraňte své kosti
osteoporóza (řídnutí kostí) posti-
huje v české republice – stejně jako 
jinde ve světě – víc žen než mužů. 
podle statistických dat jí trpí v čes-
ké republice několik tisíc lidí. Kva-
lita našich kostí je nejlepší kolem 
35. roku života – pak kosti začínají 
ztrácet vápník a stávají se křehčími.
poté, co žena přijde do období 
menopauzy, nedostatek estrogenu 
způsobí, že se vápník ztrácí ještě 
rychleji. to vede k oslabení kostí 
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a už slabý úder může způsobit 
zlomeninu. Konzumujte jídla bo-
hatá na vápník, například sardinky, 
mléčné výrobky, zelenou listovou 
zeleninu.

dejte očím odpočinout
pokud používáte počítač, udělej-
te si přestávku, aby si oční svaly 
odpočinuly. alespoň jednou za 
hodinu byste se měli zvednout 
od stolu a pět minut se procházet. 
protáhněte ruce a ramena, pro-
tože práce s počítačem namáhá 
zápěstí, krk a záda.

užívejte přípravek s česnekem
česnek obsahuje látky, které sti-
mulují imunitní sy stém, a pouze 
půl stroužku denně může pomoci 
v prevenci proti rakovině. odborní-
ci doporučují 1 až 2 stroužky den-
ně. Jestliže se ovšem rozhodnete 
pro vařený nebo jinak upravený 
česnek, potřebujete ho 9x více, 
jelikož tepelné úpravy prospěšné 
látky ničí.

udělejte si šálek čaje
nejlepší zdravý nápoj je v sou-
časné době šálek silného čaje. 
výzkum prokázal, že ženám, které 
pijí čaj, hrozí nižší riziko infarktu 
než těm, kdo čaj nepijí. vědci se 
domnívají, že je to díky vysokému 
obsahu antioxidačních složek, 
které snižují oxidaci „špatného“ 
cholesterolu. tvrdí se, že zelený 
čaj má také přirozené protirako-
vinné účinky.

zlepšete držení těla
zkontrolujte, zda stojíte zpříma – 
správné držení těla zlepšuje váš 
zdravotní stav:

• pomáhá vám správně dýchat,
• činí vás mobilnějšími,
• snižuje stres. 

už samotný fakt, že máte špatné 
držení těla, působí stresově, proto-

udělejte si náš test a zjistíte, co 
opravdu víte o svém zdraví...
 
otázka: Která z těchto nemocí je charakteristická pro ženy-kuřačky?
a) bronchitida
b) cysty vaječníků
c) rakovina děložního čípku
odpověď: všechny tři. Kouření se také spojuje s rakovinou rtu a může zvýšit 
riziko kardiovaskulárních chorob a mrtvice.

otázka: Pravidelné cvičení snižuje riziko:
a) kardiovaskulárních chorob
b) rakoviny
c) osteoporózy
d) cukrovky
odpověď: Lidé, kteří pravidelně cvičí, mají nižší riziko všech těchto onemoc-
nění. při cvičení srdce pracuje rychleji a plíce efektivněji, což zvyšuje přívod 
výživných látek do těla. Měli byste denně věnovat 30 minut aerobnímu cviče-
ní, například chůzi, běhu, jízdě na kole, plavání a aerobiku.

otázka: Nadbytečná váha zvyšuje riziko:
a) zácpy
b) cukrovky
c) osteoporózy
odpověď: pokud máte nadváhu, zvyšujete riziko všech těchto onemocnění.

otázka: Kdy je bezpečné jít ven bez ochranného prostředku proti slunci?
a) nikdy
b) v zimě
c) když je pod mrakem
odpověď: nikdy. osmdesát procent ultrafialových paprsků proniká vrstvami mra-
ků. uvb-záření způsobuje spálení pokožky, uva-paprsky mohou vyvolat stárnutí 
pokožky. takže i když je zataženo, můžete se spálit a také poškodit pleť obličeje. 
i na podzim a v zimě pronikají uva-paprsky až na úroveň země, takže většina ex-
pertů doporučuje, aby lidé používali pleťové produkty s uv-filtrem po celý rok.

otázka: Na kterou nemoc umírá v České republice nejvíce žen?
a) na rakovinu prsu
b) na infarkt
c) na mrtvici
odpověď: nejvíc úmrtí žen u nás je na cévní onemocnění mozku neboli na 
mrtvici. v roce 1998 na ni umřelo 10 098 žen, na infarkt 4855 a rakovina prsu 
byla příčinou smrti v 1913 případech.

otázka: Co je rozhodující v prevenci mrtvice?
a) přestat kouřit
b) konzumovat více ovoce a zeleniny
c) kontrolovat pravidelně krevní tlak
odpověď: pomůže vše uvedené, ale normální krevní tlak může snížit riziko o 85 %, 
jelikož se předpokládá, že vysoký krevní tlak způsobí čtyři z každých 10 případů 
mrtvice. Choďte pravidelně na kontrolu krevního tlaku, zvláště pokud ho měl někdo 
v rodině vysoký. Když přestanete kouřit, také to přispěje ke snížení krevního tlaku, 
stejně jako zdravější způsob stravování.
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že vaše tělo nedělá to, co by mělo. 
zlepšení způsobu chůze, toho, jak 
stojíte nebo sedíte, má okamžitý 
efekt, protože: 

• uvolní napětí,
• pomáhá lepší cirkulaci krve,
• zlepšuje trávení.

namočte chléb do olivového oleje
ten je sice bohatý na tuky, ale 
v malém množství velmi prospívá 
zdraví – podle výzkumu může sní-
žit riziko kardiovaskulárních cho-
rob o více než 30 %. olivový olej 
obsahuje omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny, které pomáhají 
změnit „špatný“ cholesterol na 
„dobrý“, aby se arterie nezanášely.

pohrajte si se svým zvířecím 
miláčkem
budete z toho mít radost oba! Je to 
dnes už uznávaná terapie, takže ve 
velké británii dovolují v některých 
nemocnicích přítomnost psů. při 
dvouletém výzkumu „zvířecí miláč-
ci pro terapii“ se zjistilo, že krevní 
tlak těch zkoumaných lidí, kteří 
měli psy, dosahoval nižších hodnot 
než tlak osob, které žily bez společ-
nosti psů.

vypijte sklenici vody
ideální je, když vypijete alespoň 
8 sklenic vody denně. dehydratace 
vede k bolestem hlavy a špatné 

koncentraci, a pokud je dlouho-
dobá, může způsobit poškození 
ledvin a srdce. nejlepší způsob 
jak zjistit, zda pijete dostatečně, je 
zkontrolovat moč – pokud je tma-
vá, potřebujete více tekutin.

snězte rajče
Klinický výzkum prokázal, že konzu-
mace rajčat nebo pokrmů s rajčaty 
může snížit riziko kardiovaskulár-
ních chorob a také rakoviny pro-
staty, plic a žaludku. zvolte rajský 
protlak nebo šťávu, protože z nich 
absorbujete 25krát více antioxi-
dantů než z čerstvých rajčat.
 

stačí pouhá hodina...
 

nechte si udělat masáž
nedávné klinické pokusy prokázaly, 
že masáž snižuje úzkost a umož-
ňuje tělu vytvářet více aktivních 
buněk, schopných ničit škodlivé 
bakterie. pomáhá lepšímu dýchání 
při astmatických obtížích a zvyšuje 
soustředění.
vyzkoušejte masáž nohy – pal-
cem ruky masírujte vnitřní okraj 
nohy od paty až ke konečku palce. 
reflexologové tvrdí, že tato část 
nohy odpovídá páteři, takže jemná 
masáž může zmenšit bolest nebo 
svalové napětí zad.

užijte si krásnou dlouhou 
procházku
snažte se dosáhnout rychlosti 1 km za 
7 až 8 minut, abyste měli co nejlepší 
výsledky pro zdraví, nebo 1 km za 5 
minut, pokud chcete docílit závodní-
ho tempa. rychlá chůze vám pomůže 
spálit tuk, zpevní kosti a také uvolní 
endorfiny, tedy hormony, které vám 
pomohou udržet dobrou náladu.

naučte se meditovat
trenérovi potrvá pouze pět minut, 
než vás naučí meditovat, ale potře-
bujete několik sezení, abyste se to 
naučili dělat opravdu správně. poté 
byste měli věnovat meditování ale-

spoň 20 minut denně, abyste zú-
ročili své znalosti v praxi. Meditace 
totiž kromě toho, že snižuje stres, 
napomáhá k uklidnění, umožňuje 
lépe zvládat každodenní úkoly, 
posiluje také obranyschopnost 
organismu. časopis psychosomatic 
Medicine uveřejnil výzkum, v němž 
porovnávali 2000 osob, které se 
věnují meditaci, s lidmi, kteří neme-
ditují. a výsledek? ti, kdo medito-
vali, o polovinu méně navštěvovali 
lékaře nebo leželi v nemocnici než 
ti, kdo nemeditovali.

pište si deníček
podle nových výzkumů může svě-
řování problémů deníčku zvýšit 
vaši schopnost bojovat proti bak-
teriím.
psychologové na texaské univerzi-
tě zjistili, že lidé, kteří píší o svém 
životě alespoň 20 minut denně 
3krát až 4krát za týden, navštěvují 
doktora o polovinu méně než lidé, 
kteří si své problémy nechávají pro 
sebe.
vědci předpokládají, že zazname-
návání všech prožitků zbavuje člo-
věka stresu, takže tělo vyrábí méně 
stresového hormonu kortizolu. 
věnujte několik minut denně sepi-
sování svého „šťastného“ seznamu. 
psychologové londýnského projek-
tu štěstí (happiness project) zjistili, 
že zapisování příjemných věcí, 
i kdyby to bylo pouze o tom, že sví-
tí sluníčko, vás učí soustředit se na 
pozitivní stránky života, pomáhá 
vám být šťastnějšími a zdravějšími.

odpočiňte si po náročné práci
toto cvičení uvolní napětí horní 
poloviny těla, vyvolané sezením 
u stolu nebo nošením dětí.
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• Lehněte si. pokrčte kolena, 
chodidla položte na podlahu 
v šíři pánve.

• zvedněte ruce nad ramena 
kolmo k podlaze.

• vdechujte, když natahujete 
jednu ruku ke stropu a zvedáte 
lopatku od podlahy. vydechuj-
te, když vracíte rameno na 
podlahu.

• totéž opakujte s druhou rukou. 
Cvičte každou rukou 10krát.

dejte nohy nahoru
na konci dne nechte nohy odpo-
činout, dej te je na gauč do úrovně 
prsou nebo i vý še, což pomáhá pre-
venci křečových žil.

nechte si zkontrolovat oči
vyšetření očí nezjišťuje pouze stav 
zraku – může být použito také ke 
kontrole nemocí spojených s věkem, 
jako je například glaukom (zelený oční 
zákal). pokud používáte brýle, choďte 
na kontroly jednou za dva roky.

buďte fit
K tomu potřebujete cvičit alespoň 
3krát v týdnu 30 minut denně. Musíte 
cvičit, abyste se trochu zadýchali, tak 
vám cvičení nejvíce prospěje.

dobře se protáhněte

pozdrav slunci (súrja na-
maskár) se cvičí ráno, smě-
rem ke slunci – cílem je za-
hřátí a oživení těla. zlepšuje 
ohebnost, především páte-
ře, a pomáhá zlepšit dýchá-
ní a krevní oběh. (z tohoto 
důvodu by se cvičení měli 
vyvarovat lidé s vysokým 
krevním tlakem.) Celá se-
stava by se měla provádět 
pomalu a za dokonalého 
dýchání. Cvičení opakujte 
čtyřikrát, obměňujte nohy 
a po každém cvičení dbejte 
na relaxační fázi.

1. postavte se zpříma s nohama 
u sebe. dlaně spojte jako při mod-
litbě, soustřeďte se na dýchání a na 
srovnání těla. představte si, že slu-
neční paprsky pronikají do všech 
částí vašeho těla. zhluboka se na-
dechujte a vydechujte.

2. nadechněte se a vzpažte – zaklá-
nějte trup a zároveň stahujte hýž-
ďové svaly. paže musejí být napjaté 
a těsně přiléhat k uším.

3. vydechněte a ohněte se vpřed, 
hlavu skloňte až ke kolenům. ruce 
položte vedle chodidel, dlaně se 
celou plochou dotýkají země, prsty 
rukou jsou ve stejné úrovni jako 
prsty nohou. Je-li potřeba, povolte 
mírně kolena.

4. vydechněte a zanožte pravou 
nohu, koleno je opřeno o podlahu. 
Levé koleno je pokrčené, ruce jsou 

stále opřeny dlaněmi o podlahu. 
ohněte trochu záda a zvedněte 
hlavu a bradu.

5. zadržte dech a levou nohu pře-
suňte vzad, takže obě nohy jsou 
vedle sebe. paže držte napjaté, 
většina váhy spočívá nyní na vašich 
rukou. hlava a tělo by měly tvořit 
přímku.

6. vydechněte a položte kolena 
a následně i hrudník na zem, kyčle 
však zůstávají nadzvednuty. poma-
lu sklánějte hlavu, až se dotknete 
podlahy také čelem. váha nohou 
spočívá na prstech.

7. nadechněte se, položte kyčle na 
podlahu a natáhněte prsty u no-
hou. aniž byste změnili postavení 
rukou, zvedejte hrudník a hlavu 
a hluboko se zaklánějte. Lokty jsou 
mírně pokrčené, ramena uvolněná.

8. vydechněte, přeneste váhu na 
ruce a zvedejte boky, jak nejvýš 
můžete. paty snižte, takže chodidla 
leží plnou plochou na podlaze.

9. nadechněte se a předsuňte 
pravou nohu mezi ruce. dbejte na 
to, aby se nárt a koleno levé nohy 
dotýkaly podlahy. zvedněte hlavu 
a bradu – tělo by mělo vytvořit 
zrcadlový obraz fáze č. 4.

10. vydechněte a levou nohu 
přitáhněte vpřed k pravé. při nata-
žených kolenou skloňte hlavu co 
nejníže ke kolenům (jako ve fázi 
3). dlaně spočívají v jedné rovině 
s chodidly.

11. po nádechu natáhněte paže 
vpřed a pak vzhůru až za hlavu. 
záda prohněte jako u fáze 2.

12. vydechněte, postavte se zpří-
ma, ruce dejte před sebe s dlaněmi 
jako při modlitbě. uvolněte se, 
paže volně spočívají podél těla, 
a pak celou sestavu zopakujte s vy-
střídáním nohou.
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dýchejte přitom čerstvý vzduch
Kyslík pročistí plíce, zlepší úroveň 
energie a také stimuluje mozek. 
podle neurologa dr. davida Weeka 
nedávný výzkum prokázal, že ti, 
kdo cvičí, mají pozitivní přístup 
k životu a lepší sebevědomí.
 

stačí pouhý týden...
 
začněte se stravovat zdravěji
Každé jídlo obsahuje výživné lát-
ky, ale některá jídla jsou lepší než 
ostatní. pamatujte, že důležité jsou 
celkové stravovací návyky, ne jed-
no jídlo.

• Jezte hodně sacharidů – 
těstoviny, chléb, brambory, 
rýže a obilniny by měly tvořit 
50 % toho, co sníte. obsahují 
vlákninu, která vás zasytí, 
takže máte menší chuť na 
přesnídávky. nerozpustná 
vláknina (například v rýži 
natural) pomáhá v prevenci 
kardiovaskulárních chorob 
a usnadňuje trávení, rozpust-
ná vláknina (v obilninách) 
udržuje stabilní hladinu cuk-
ru v krvi a kontroluje úroveň 
cholesterolu.

• bílkovina, obsažená v mase, 
rybách, vejcích, fazolích a luš-
těninách, je důležitá pro růst 
buněk, jejich stav a obnovu. 
většina jídel bohatých na bílko-

viny obsahuje vysoké procento 
nenasycených tuků, snažte se 
volit nízkotučné druhy těchto 
potravin, např. kuřata a fazole. 
nasycené tuky (v mase a mléč-
ných produktech) by měly 
tvořit okolo 10 % vaší stravy, 
nenasycené tuky (například 
z tučných ryb) okolo 20 %.

• nepřehánějte to s mléčnými 
výrobky, ale v žádném případě 
je nevynechávejte, protože 
jsou bohatým zdrojem vápní-
ku, který je důležitý pro zdravé 
kosti a zuby.

• sladká jídla se snažte jíst pouze 
výjimečně, protože většinou 
jsou plná „prázdných kalorií“. 
dodají vám sice energii, ale 
neobsahují velké množství pro-
spěšných výživných látek. pře-
bytečná energie se přeměňuje 
v těle na tuk.

podpořte svůj imunitní systém
Jezte 3 porce tučných ryb, napří-
klad sardinek, sledě, lososa a mak-
rely, týdně pro posílení imunitního 
systému a prevenci problémů 
oběhového systému. tučné ryby 
jsou zdrojem velkého množství 
mastných kyselin, které brání tvor-
bě sraženin krve, a snižují tím riziko 
infarktu a mrtvice. Existují také do-
klady, že rybí tuk může snížit riziko 
rakoviny prsu.

vezměte si dovolenou
pokud se cítíte vyčerpaní a unave-
ní, dovolená vám velmi prospěje 
a pomůže dodat novou energii 
mysli a tělu. pamatujte, že když 
máte radost ze života, organismus 
lépe pracuje, krev cirkuluje volněji, 
jste zdravější a máte i chuť vypadat 
lépe.

Jezte hodně ovoce a zeleniny
nejméně pět porcí denně, což je 
dobrá prevence proti kardiovas-
kulárním chorobám a některým 
druhům rakoviny. Jedna porce 
odpovídá kousku ovoce nebo mis-

ce salátu. ovoce a zeleninu jezte 
syrové nebo trochu povařené, 
abyste nepřišli o cenné vitaminy 
a minerály.

trochu zhubněte
podle sanfordské sedmidenní de-
toxikační diety je možné zhubnout 
dva až pět kilogramů. podle této di-
ety byste měli jíst pouze jídla, která 
jste nejedli během předešlých šesti 
týdnů. Je to ale náročné. vhodné by 
byly například exotické druhy jako 
ananas nebo sladké brambory.
snažte se pít hodně filtrované vody 
a používejte olivový olej lisovaný 
zastudena – pomáhá tělu zbavit se 
přebytečných toxinů, které vedou 
k tloustnutí.

pomozte srdci
pravidelná konzumace ořechů je 
velmi dobrá pro srdce. podle jedno-
ho výzkumu ženy, které jedly ořechy 
více než pětkrát týdně, trpěly téměř 
o třetinu méně kardiovaskulárními 
nemocemi. zase platí zlaté pravidlo, 
že nic se nesmí přehánět – i když 
jsou ořechy prospěšné pro srdce 
a pomáhají snížit úroveň cholestero-
lu v krvi, jsou příliš bohaté na tuk.

sejděte se s přáteli
už si nepamatujete, kdy jste na-
posledy viděli své staré přátele? 
nadešel čas to napravit. vědci ne-
dávno zjistili, že ti, kdo mají hodně 
přátel, méně onemocní chřipkou 
nebo nachlazením. to potvrzuje 
předešlé výzkumy, které prokázaly, 
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že pokud máte dobré přátele, mů-
žete počítat s větší délkou života. 
 

stačí pouhý měsíc...
 
zlepšete plodnost
 
podle statistického přehledu žen, 
které navštěvovaly kliniku umělého 
oplodnění v Londýně, bylo zjištěno, 
že polovina z nich se snažila zhub-
nout podle diet, které postrádaly 
základní výživné látky. Musíte vždy 
dbát na dobrou výživu, je také dů-
ležité udržovat optimální úroveň 
tuku v těle – alespoň 18 procent 
celkové váhy. pokud jste pod touto 
normou, může dojít k hormonální 
nerovnováze, což znemožní ovu-
laci. páry by na sebe měly dbát 
alespoň tři měsíce předtím, než 
chtějí počít dítě. Je důležité zvýšit 
obranyschopnost organismu, a tím 
chránit tělo před infekcí. pro zvýše-
ní šance na otěhotnění a pro zdravý 
průběh těhotenství byste měly:

• pít čerstvý pomerančový džus 
kvůli vitaminu C.

• Jíst maso a drůběž, které jsou 
dobrým zdrojem železa.

• získat důležité vitaminy skupi-
ny b z rýže natural, pšeničných 
klíčků, luštěnin, ořechů a tuč-
ných ryb.

• zahrnout do jídelníčku celo-
zrnný chléb a sóju, bohaté na 
draslík.

• snížit konzumaci kávy, alko-
holu a vysoce rafinovaných 
výrobků, které mohou oslabit 
imunitní systém.

• podpořit úroveň zinku v těle 
– konzumujte hodně korýšů, 
ořechů, sezamu a slunečnico-
vých semínek.

zjistěte své plodné dny
většina žen je plodných dva až 
sedm dní v měsíci. tyto dny může-
te zjistit podle změn cervikálního 
hlenu (hlenu tvořeného žlázkami 
v děložním hrdle). Jeho vlastnosti 

se mění vlivem pohlavních hor-
monů – „plodný“ hlen je podobný 
vaječnému bílku.
Že ovulujete, můžete poznat podle 
toho, že:

• máte větší zájem o sex. Je 
známo, že v období ovulace se 
libido zvyšuje,

• máte mírně zvýšenou teplotu,
• cítíte mírné píchání nebo bolest 

v břiše.

poučte se o antikoncepci
dnes jsou antikoncepční pilulky 
mnohem bezpečnější a nepoužíva-
jí se pouze pro zabránění nechtě-
nému těhotenství. nové výzkumy 
prokazují, že antikoncepce může 
zlepšit zdravotní stav.
v americe značně stoupá užívání 
antikoncepce k prevenci příznaků 
perimenopauzy – období před-
cházející me no pauze. Estrogen 
a progestogen obsažené v pilulce 
pomáhají ženám kontrolovat její 
první příznaky.
užívání pilulky také snižuje o 50 % 
riziko rakoviny vaječníků a o 30 až 
40 % riziko rakoviny tlustého střeva 
a dělohy. antikoncepce s vyšším 
obsahem levonorgestralu může 
zvýšit libido a pilulky s antiandro-
genem jsou často předepisované 
pro léčbu akné.
pokud vám antikoncepce, kterou 
používáte, nevyhovuje (například 
se vám snížila chuť na sex nebo 
se objevilo akné), měly byste se 
poradit s lékařem ohledně změny 
užívaných léků.

bojujte s pMs
změny nálady, úzkost a napětí se 
obvykle zhoršují 10 dní před men-
struací, a pokud je důvodem pMs 
(premenstruační syndrom), měla 
byste se cítit lépe poté, co měsíčky 
začnou. zaznamenávání změn ná-
lady během měsíce vám pomůže 
zjistit, zda trpíte pMs.
to může být velice užitečné, jestli-
že nemáte pravidelnou menstruaci 
(například 28denní cyklus), takže 

nepoznáte, zda jsou změny ná-
lady způsobené pMs. až zjistíte 
symptomy a období, ve kterém se 
vyskytují, váš lékař bude schopen 
najít odpovídající lék.

zkontrolujte prsa
dělejte to jednou měsíčně – ideální 
je několik dní po skončení měsíčků. 
samovyšetření je velmi důležité, 
protože 90 % případů rakoviny 
prsu zjišťují ženy samy. Kanadský 
průzkum dokládá, že samovyšetře-
ní výrazně snižuje úmrtnost žen na 
tuto chorobu. důležité je, abyste 
věděly, co je pro vás normální před 
menstruací, v jejím průběhu i po 
ní. to vám pomůže všimnout si 
signálů, že něco není v pořádku. 
hledejte následující změny:

• tvar vašich prsou: zdá se vám, 
že jedno prso směruje jinam 
než obvykle?

• prsní bradavky: je některá 
z nich vpadlá nebo vypadá 
jinak než obvykle? Je nějaký 
výtok?

• struktura pokožky: všimla jste 
si nějaké vyrážky nebo bulky 
na prsou?

• povrch pokožky: hledejte boule, 
zesílení kůže nebo zduřeninu 
v obou prsou, kolem podpaží 
a v horní polovině rukou. 

statistické údaje: Liga proti ra-
kovině praha a Ústav zdravotnic-

kých informací a statistiky čr
Copyright: pWa international
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Ubírá se váš vztah 

správným směrem?
Gill Chiltonová

Šťastný společný život vyžaduje zvláštní úsilí. Jak se však 
dozvíte, co je důležité, na čem máte pracovat? odpovězte 
na naše otázky a zjistíte, jak na tom jste a co můžete 
v případě potřeby udělat pro nápravu.

náš život je zpravidla velmi hektic-
ký. Může se stát, že jednoho dne 
zjistíte, že svému partnerovi nevě-
nujete příliš pozornosti. pokud po-
řád odkládáte společný víkendový 
výlet nebo nikdy nemáte čas na to, 
abyste spolu strávili několik hodin 
jen sami dva, potřebujete zmírnit 
tempo, abyste svůj vztah udrželi. 
vašemu vztahu chybí kouzlo... pra-
cujte na tom, aby hezky fungoval. 
vyzkoušejte náš test, odpovězte 
ano, ne, občas a spočítejte body. 
zjistíte, co je vhodné dělat.

Komunikace
1.  vzpomínáte si, zda jste spolu mi-
nulý týden hovořili a alespoň jeden 
hovor trval déle než půl hodiny?

2. svěřuje se vám partner bez zá-
bran se svými pocity?

3.  Máte pocit, že vás partner nepo-
slouchá, když se mu snažíte s ně-
čím svěřit? ***

4. pokud se váš partner vrátí z hos-
pody o tři hodiny později, než 
slíbil, křičíte, nadáváte a házíte po 
něm věci? ***

5.  Jste to vy, kdo se vždy první po 
hádce omluví? ***

6.  souhlasíte s tímto tvrzením: 
šťastné páry by měly být schopné 
číst si myšlenky a nepotřebují slo-
va? ***

Jaký je výsledek? 12 a více bodů 
znamená, že musíte změnit způsob 
komunikace. Muži mají zřídkakdy 
potřebu si povídat tolik jako part-
nerky; neznamená to však, že mu-
síte žít v mlčení.

Jak to spravit
soustřeďte se na to, abyste •	
spolu mluvili co nejvíce. Každý 
pár potřebuje být každý den 
chvíli o samotě. najděte si na 
to čas.
snažte se mu říkat příjemné •	
věci. Je to způsob jak mu dát 
vědět, že ho máte ráda.
správné načasování je stejně •	
důležité jako to, co mu říkáte. 
počkejte, až bude klid a budete 
mít více času.
snažte se, aby vaše kritika byla •	
konstruktivní. pokud mu řekne-
te, že je čuně, zcela určitě vyvo-
láte hádku; lepší je slušně požá-
dat, aby po sobě uklidil ručník 
– a možná dosáhnete svého.

peníze
1. víte o tom, kolik který z vás vydě-
lal minulý měsíc?

2. shodnete se většinou na velkých 
nákupech – kdy koupit auto, ledni-
ci atd.?

3. stane se vám, že raději rozhovo-
ru o penězích necháte, protože to 
vždy končí hádkou? ***

4. pokud utratíte příliš za  svoje 
oblečení, lžete partnerovi a říkáte, 
že šaty stály méně? ***

5. Je jeden z vás o hodně šetrnější 
než druhý? ***

6.  Jste schopni dělat věci, které 
máte oba rádi, aniž by to mezi vámi 
vy volalo napětí ohledně ceny?

Kolik jste dosáhli bodů? pokud více 
než 12, musíte přehodnotit způsob 
rozdělování financí. skromné pro - 
středky samy o sobě ne vyvolají 
hádku; konflikt vyvolává snaha pře-
vzít kontrolu.

Jak zjednat nápravu
akceptujte, že způsob zacháze-•	
ní s penězi je součást osobnos-
ti každého. váš partner utrácí s 
větší lehkostí, tak jako hlasitěji 
vypráví vtipy. nakonec, pokud 
máte uhrazené všechny nutné 
platby, peníze jsou od toho, 
abyste je užívali.
vždy buďte připraveni ke kom-•	
promisu namísto toho, abyste 
se hádali, kdo rozhodne o tom, 
jaké se koupí auto nebo kam 
se pojede na dovolenou. snaž-
te se vyslechnout, proč si to 
můžete, či nemůžete dovolit.
pokuste se mít určitou finanční •	
nezávislost. samozřejmě, dá-
vejte peníze především do spo-
lečné po kladny, ale potřebuje-
te také nějaké vlastní peníze.
Říkejte pravdu o svých výdajích. •	
určitě jste v pokušení říci, že ty 
boty stály 500 korun namísto 
tisícovky, ale jste dospělá, a ne 
dítě, které se snaží lhát rodičům. 
pokud jste utratila více, než jste 
plánovala, přiznejte to, a pak se 
snažte omezit další vydání.
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sex
1. vzpomeňte si na to, kdy jste se 
poprvé milovali. Je milování pořád 
tak krásné jako tenkrát?

2. pokud mu řeknete „dnes ne“, 
bude se cítit odmítnutý? ***

3.  vyzkoušeli jste v minulém měsíci 
ně co nového?

4. stydíte se říci partnerovi, co přes-
ně byste si v této oblasti přály? ***

5.  pokud navrhne ně co, co vás 
zrovna neláká, ale také neodpuzu-
je, zkusíte mu vyhovět?

6. buďte upřímná: je nedělní ráno 
a vy byste si ráda přispala. čemu 
dáte přednost – spánku, nebo mi-
lování? ***

pokud máte více než 12 bodů, váš 
milostný život potřebuje vzpruhu. 
během dlouhého společného živo-
ta není jednoduché udržet jej stále 
přitažlivý. problémy v ložnici často 
bývají důsledkem toho, že vztah 
není v pořádku.

Cesta k nápravě
dělejte to, co potřebujete vy, ne •	
to, co je správné pro zbytek světa 
nebo o čem čtete, co vidíte v tele-
vizi nebo slyšíte od přátel.

občas převezměte iniciativu – •	
muži to mají rádi.
změny mohou být jednoduché. •	
Může to být milování v jinou den-
ní dobu nebo v jiné místnosti.
další nápady: půjčte si erotické •	
video, vezměte si hezké spodní 
prádlo nebo si vypravujte své 
erotické fantazie.
poznejte jiné způsoby blízkosti, •	
například pohlazení, které nemusí 
končit milováním.
nesnažte se problém ignorovat. •	
Jakmile sex přestane být pravidel-
nou součástí vašeho společného 
života, je velmi těžké najít cestu 
zpátky.

důvěra
1.  zná vaše tajemství, která nesvě-
říte ani přátelům?

2.  pokud mezi jeho věcmi najdete 
papírek s telefonním číslem, požá-
dáte o vysvětlení? ***

3.  nevadilo by vám, kdyby šel na 
skleničku nebo na oběd se svou 
atraktivní bývalou přítelkyní?

4. partner zajišťuje dovolenou. 
Kontrolujete přípravy? ***

5.  Myslíte si, že se v případě nut-
nosti naléhavého lékařského zá-
kroku dokáže rozhodnout správně, 

pokud byste nebyla schopna to 
udělat sama?

6.  Máte strach, že vás ztrapní před 
vaší rodinou nebo řekne něco ne-
vhodného před vašimi přáteli? ***

pokud máte více než 10 bodů, zna-
mená to, že nemáte pocit jistoty. 
to je velmi nebezpečné. Můžete se 
hádat o peníze nebo mít problémy 
v sexu, ale bez důvěry to prostě 
nejde. důvěra je nesmírně důležitá.

Cesta k nápravě
přiznejte sama sobě, proč mu •	
nedůvěřujete – kvůli vašim 
obecným zkušenostem s muži, 
nebo je to kvůli tomu, co vám 
váš partner někdy provedl?
Mluvte raději o svých citech než •	
o jeho chování. neříkejte: „Kde 
jsi byl, že jsi přišel tak pozdě?“ 
raději se starostlivě zeptejte, 
zda je s ním všechno v pořádku.
sepište si seznam, kde všude •	
je důvěra podle vás důležitá, 
a projděte jej spolu. ne každý 
pokládá za stejně důležité 
uchovávat věci v tajnosti před 
rodinou a přáteli. váš cíl je re-
spektovat přání druhého, i kdy-
by se neshodovalo s vaším.
pokud se stane něco důležité-•	
ho nebo zvláštního, řekněte 
mu to jako prvnímu, abyste se 
mohli domluvit, jak postupovat 
dále. případné krizi nebo pro-
blému se postavte společně. 
vaše nejlepší kamarádka nebo 
maminka mohou počkat.

Jak vypočítat body
Pokud je otázka označena ***

ano 5 bodů
občas 3 body

ne 0 bodů

Pro otázky bez hvězdiček
ano 0 bodů

občas 3 body
ne 5 bodů 

Copyright: pWa international
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V lidském těle není mnoho tak 
podivuhodně výkonných a složitých 
orgánů jako vaječník. Již při spojení 
vajíčka a spermie je rozhodnuto, zda 

se narodí mužský, či ženský jedinec. 
V průběhu nitroděložního 

vývoje se ve vaječníku vytvoří 
desetitisíce zárodečných 
folikulů, jen 300 až 350 z nich 
dozrává v průběhu plodného 
života ženy do podoby 
klasického vajíčka. Ale i těch 

zdánlivě přebytečných je zde 
třeba. Aby totiž dozrálo jedno 
jediné vajíčko, musí mu k tomu 
dopomoci kohorta podobných 
pomocníků, kteří po splnění své 
důležité úlohy zanikají.

Cysta 
vaječníku: 
diagnóza 
nevinná i záludná

primární folikuly v nitru vaječníkové 
tkáně do puberty „pospávají“, ale 
pak hormonální impulzy z moz-
kových center v hypofýze a hypo-
talamu probudí i vaječníky. ty za-
čnou produkovat nejprve hormon 
estrogen, a tak se z nohaté dívčiny 
jako zázrakem stává pěkně žensky 
formovaná dívka. vyšší hladina hor-
monů pobídne i dosud zahálející 
děložní sliznici, která začne dozrávat 
a posléze i menstruovat. první men-
struační cykly jsou „nesmělé“, a pro-
to často i nepravidelné. Jakmile se 
v hormonálním pozadí objeví i hor-
mon progesteron, je hormonální 
rovnováha dokončena. Menstruační 
cykly jsou pravidelné, vajíčka za-
čnou dozrávat, a žena tak vstupuje 
do svého plodného období. Každý 
měsíc pak za pomoci již zmíněných 
faktorů jedno vajíč ko dozraje a zhru-
ba v polovině men struač ního cyklu 
je připraveno k oplození.
vajíčko totiž v průběhu svého zrá-
ní doputovalo z nitra vaječníku k 
jeho povrchu a zde je uloženo v 
drobné cystičce. i ultrazvukovým 
vyšetřením v této době můžeme 
registrovat tento děj, a potvrdit tak 
normální cyklickou funkci vaječní-
ků. ve stejné chvíli již drobná „cha-
padélka“ příslušného vejcovodu 
číhají kolem této cystičky na povr-
chu vaječníku a čekají na okamžik 
ovulace, kdy cystička pukne a teku-
tina v ní obsažená pomůže vymrštit 
vajíčko do prostoru. vejcovod, který 
si na vajíčko tak vhodně počkal, byl 
úspěšný a nyní již vajíčko putuje 
jeho nitkovitým průsvitem směrem 
k děložní dutině. během transpor-
tu vajíčka vejcovodem dochází 
nejčastěji k jeho oplození a začíná 
probíhat první dělení buněk. Jako 
drobné několikabuněčné embryo 
se tak vajíčko implantuje do již 
připravené kypré děložní sliznice. 
zázrak nového života je zrozen.

organismus jako 
orchestr
všechny tyto pochody jsou přesně 
načasovány, a aby všechno dobře 
fungovalo, je k tomu zapotřebí 

Mudr. Marcela burdová
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i náležité hormonální souhry. tyto 
děje můžeme směle přirovnat 
kvelkému symfonickému 
orchestru, kde jediný špatně 
zahraný tón jediného nástroje 
pokazí kvalitu přednášené skladby. 
podobně i zde jedna maličká 
chybička v čase či v rovnováze 
hormonálního pozadí způsobí, že 
se nezdaří buď dozrání vajíčka, 
nebo jeho oplození. tím je zároveň 
vysvětlen i fakt, proč žena, byť 
zcela zdravá, neotěhotní v každém 
menstruačním cyklu. a zde stojíme 
také na prahu vysvětlení vzniku 
nejčastějších ovariálních cyst.
Cystička s obsahem vajíčka na po-
vrchu vaječníku nemusí z mnoha 
příčin ve správném čase puknout. 
pak v ní následkem změny hormo-
nálních hladin vajíčko postupně 
zaniká, ale podpůrná tekutina se 
tvoří dále, cystička roste a postup-
ně může dosáhnout i velikosti ně-
kolika centimetrů. v takovém pří-
padě hovoříme o tzv. jednoduché, 
folikulární cystě vaječníku, která 
bývá nálezem nejčastějším. někdy 
přivedou ženu k lékaři nejrůznější 
obtíže, nepravidelná menstruace či 
její vynechání, pocity napětí v pr-
sou a bolesti v podbřišku. i když 
lze takovou cystu odhalit prostým 
gynekologickým vyšetřením, di-
agnózu vždy raději doplňujeme 
i ultrazvukovým vyšetřením, které 
vyloučí nutnost rychlého opera-
tivního zákroku. Cysta se může 

spontánně po jedné či více men-
struacích sama resorbovat, a stav 
se tak fyziologicky vyřeší. na místě 
je však ženě tuto situaci vysvětlit, 
zbavit ji zbytečných obav a dopo-
ručit pravidelné kontroly vždy po 
dalších menses. pokud i jednodu-
chá ovariální cysta přetrvává déle 
a je větších rozměrů, přichází v 
úvahu přece jen operační řešení. 
takový zákrok se dnes děje převáž-
ně laparoskopickým – pro ženu tím 
nejšetrnějším – způsobem a vždy 
se připojuje následný histologický 
rozbor cysty.

Cysta žlutého tělíska
dalším druhem téměř fyziologické 
cysty je cysta žlutého tělíska. do-
jde-li k oplodnění vajíčka, zbytek 
původní cystičky na povrchu va-
ječníku se přemění na žluté tělísko, 
které má zásadní funkci pro hor-
monální zajištění v prvních třech 
měsících těhotenství. Žluté tělísko 
může být hmatné jako cysta na 
vaječníku. po skončení své funkce, 
když další hormonální produkci 
nutnou pro zajištění zdravého vý-
voje zárodku přebírá v té době již 
vytvořená placenta v děloze, žluté 
tělísko spontánně zaniká.
Existuje mnoho dalších druhů cyst 
na vaječníku. někdy se v průběhu 
nitroděložního vývoje ve vaječníku 
„zapomenou“ některé zárodečné 

tkáně a v dospělosti pak vyroste 
na vaječníku tužší nebolestivý 
útvar, na který se velmi často přijde 
jen náhodou při gynekologickém 
vyšetření. tyto útva ry bývají tuhé, 
hrbolaté a jsou v malé pánvi nad-
lehčovány svým obsahem, nejčas-
těji mazovou tekutinou, ale často 
obsahují i samotné mazové žlázky, 
zárodky kůže, vlasy, ba i zuby. ne-
jde o zhoubné novotvary, ale jejich 
léčba je vždy operační. nevyžadují 
žádné další speciální sledování 
a ne ohrožují ani ženinu plodnost.

čokoládové cysty
složitějším případem je diagnó-
za endometriózy. Jde v podstatě 
o usídlení děložní sliznice, schopné 
reagovat krvácením na cyklické 
hormonální podněty vaječníku, 
jinde než v děloze. Mechanismus 
vzniku tohoto onemocnění je slo-
žitý a léčba mnohdy také. Ložisko 
endometriózy můžeme najít na 
vaječníku, ve vejcovodu, v závěs-
ném aparátu dělohy, na pobřišnici, 
ve slepém střevě, v pooperačních 
jizvách a i na jiných, dosti exo-
tických místech. problém tkví v 
tom, že díky cyklické hormonální 
činnosti vaječníku prodělává dě-
ložní sliznice v těchto nesprávných 
místech tytéž změny jako v děloze. 
zatímco děložní sliznice odchází z 
dělohy spolu s menstruační krví, na 
místech odlišných dochází také ke 
krvácení, ale do následně vytvoře-
ných dutin. to je provázeno mnoha 
nepříjemnými příznaky, většinou 
silnými bolestmi při menses. Ženy 
trpící endometriózou mají velmi 
často problémy s bezdětností. 
Léčba je složitá a kombinovaná – 
operativní se snahou eliminovat 
nalezená ložiska chirurgicky a hor-
monální, při níž může zabloková-
ním cyklické hormonální funkce 
vaječníku dojít k „vyhasnutí“ takto 
aktivní sliznice. Ke slovu zde při-
chází i laser, protože jím lze vhodně 
ošetřit mnohočetná mikroskopická 
ložiska. protože se ložiska endo-
metriózy vyskytují nejčastěji na 
vaječnících a jsou vyplněná starší 

FUNKČNÍ NEBO „NORMÁLNÍ CYSTA“
velmi často se stává, že část vaječníku, žluté tělísko, obsahuje abnormální  množství tekutiny. 
Jestliže tento stav způsobuje silné bolesti, tekutina se musí odstranit řezem a pak se cysta 
sešije.

cysta
vaječník sešitý řez
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menstruační krví, hovoříme zde 
o tzv. „čokoládových cystách“.

prevence – cesta proti 
zhoubným nádorům 
vaječníků

samostatnou kapitolou jsou 
zhoubné nádory vaječníku, jichž je 
mnoho druhů s různou aktivitou 
i další prognózou. nejčastěji při-
cházejí jako solidní, tuhé a hrbolaté 
útvary. bohužel se již ve svém po-
čátku často vyznačují velkou agre-
sivitou a sklonem k vývoji metastáz 
do dalších orgánů. zde je proto na 
místě podtrhnout významné místo 
preventivních gynekologických vy-
šetření, protože za pomoci dalších 

metod (jakými 
je např. ul-

trazvukové 
vyšetření, 
compu-
terová 
tomo-
grafie, 

mag-
netická 

rezonance 
či tumorové 

markery) lze 
takový 

nádor odhalit včas, přičemž včas-
né operační řešení s následnou 
zajišťovací chemoterapií může být 
spolehlivou poukázkou k vyléče-
ní. některé zhoubné nádory však 
přicházejí i ve formě velkých mno-
hokomorových cyst, vyplňujících 
celý podbřišek. bývá to nejčastěji 
u žen pokročilejšího věku. zde na 
dia gnózu mnohdy upozorní až 
zvětšující se objem břicha a přízna-
ky z útlaku okolních orgánů (mo-
čového měchýře a tlustého střeva), 
protože obsahem těchto cyst bývá 
i několik litrů tekutiny. Léčba je 
opět operativní v kombinaci s oza-
řováním a chemoterapií.
zcela zvláštní formou cystického 
postižení vaječníků je tzv. syn-
drom polycystických ovárií. Již 
v nitroděložním vývoji se primární 
folikuly vůbec nevytvoří a obsa-
hem vaječníku jsou jen mnoho-
četné nefunkční cystičky. protože 
„nadbytečná“ zásoba primárních 
vajíček je pro hormonální funk-
ci vaječníku nesmírně důležitá, 
dostaví se u takto postižených 
dívek po pubertě deficit ženských 
hormonů. vyplývá z toho buď 
nepravidelný menstruační cyklus, 
či úplná absence menstruace. 
nedostatek ženských hormonů 
postihuje dívku i vizuálně, protože 
se v takovém případě dostávají ke 
slovu hormony mužské. znamená 
to nekvalitní pleť, padání vlasů, 
růst nechtěného ochlupení, muž-
ský tvar postavy, obezitu, později 
i neplodnost. dnešní medicína 
již dovede tyto stavy diagnos-
tikovat a poměrně spolehlivě 
léčit. vaječníky v tomto případě 
nacházíme více či méně zvět-
šené, při ultra zvukovém vyšet-
ření vidíme, že  jsou vyplněny 
mnohočetnými nefunkčními 
cystičkami, a hormonální vy-
šetření pak jen diagnózu do-

plní. dříve hrály v léčbě prim 
operace, kdy se z vaječníku 
operativně odstraňovala jeho 
tuhá, pro vajíčka nepropustná 

slupka. tato léčba však většinou 
po roce, pokud žena neotěhotně-

la, ztrácela svůj léčebný význam. 

dnes se tyto případy léčí převážně 
hormonálně a dostatečně účinně 
tak, aby operační léčba ustoupila 
do pozadí.

neváhejte s návštěvou 
gynekologa
Existuje samozřejmě mnoho dal-
ších forem a druhů cyst a bylo by 
velmi složité je zde vyjmenovávat. 
pro dia gnózu a správnou, rychlou 
a účinnou léčbu je důležité, aby 
žena s gynekologickými obtíže-
mi navštívila svého lékaře včas. 
Jak jsme se již zmínili, dia gnóza 
nejčastější jednoduché cysty je 
rychlá a v podstatě představuje jen 
pravidelné kontroly s očekáváním 
spon tánního vymizení. přetrváva-
jící a velké cysty, u nichž by mohlo 
hrozit jejich puknutí s vylitím ob-
sahu do dutiny břišní či jejich oto-
čení kolem své cévní stopky, jsou 
důvodem k operačnímu zásahu. 
předcházíme tím totiž stavu náhlé 
příhody břišní, která by jinak při 
těchto komplikacích hrozila.
závěrem je třeba vrátit se znovu 
k názvu tohoto článku. diagnóza 
ovariální cysty může být zcela 
nevinná, ale při prodlení i velmi 
záludná. proto již první příznaky 
čehokoliv neobvyklého v menstru-
ačním cyklu či pobolívání v pod-
břišku by měly ženu urychleně 
nasměrovat do gynekologické 
ordinace. významnou prevencí 
jednoduchých ovariálních cyst 
se v posledních letech stává roz-
šiřující se užívání nízkodávkové 
hormonální antikoncepce. pokud 
žena neplánuje graviditu a užívá 
takovou antikoncepci, je výdej va-
jíček z vaječníku utlumen a cesta 
k vývoji různých funkčních cyst 
tak zaniká. a naše rada do života: 
nenechte se ukolébat vědomím, že 
vaše současné obtíže nic nesignali-
zují. na druhé straně diagnóza va-
ječníkové cysty neznamená konec 
vašeho zdraví. ta zmiňovaná nevin-
nost, či záludnost přece primárně 
závisí i na vašem aktivním přístupu 
k této možné diagnóze. 
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9 možností posílení 

přirozených léčivých schopností 
organismu

Jak funguje imunitní 
systém

Každý škodlivý organismus, 
který se snaží proniknout do 
těla, musí bojovat proti imu-
nitnímu systému, systému 
buněk a bílkovin. Kůže a jiné 
vnější orgány jsou první li-
nií obrany. Kůže je fyzickou 
bariérou proti vetřelcům, její 
kyselost odpuzuje (hmyz, ba-
cily). sliznice v nose, ústech 
a vagině zachycuje bakterie, 
které by mohly vyvolat ne-
moc. Malé chloupky v uších 
a v nose odsouvají ven cizí 
tělesa, enzymy ve slinách, 
v slzách, potu, moči a v se-
kreci z nosu zabíjejí bakterie.
Každý vetřelec, který se do-
stane až do žaludku, je ata-
kován kyselými žaludečními 
šťávami, které nám pomáhají 
trávit jídlo. a pokud se ja-
kýmkoliv bakteriím podaří 
překonat všechny linie obra-
ny, aktivují se zvláštní bílé 
krvinky začínající produkovat 
protilátky a jiné pomocníky, 
kteří zabraňují šíření infekce.

Nemusíte čekat, až onemocníte, a potom bojovat až 
s nemocí. Posilujte svůj imunitní systém právě teď! Pomozte 
si sami získat zdraví a chránit se před nemocemi.

všichni víme, že moderní život si 
vybírá daň na našem zdraví. Ke 
zhoršení zdravotního stavu přispí-
vá stres, znečištěné ovzduší a pra-
covní vytížení, které oslabují při-
rozenou obranyschopnost našeho 
těla. Když tomu podlehneme, zdá 
se, že místo toho, abychom s ne-
mocí bojovali, střídají se nám jedna 
za druhou. dobrou zprávou je, že 
několik drobných změn ve vašich 
stravovacích návycích a způsobu 
života vám pomůže zvýšit obrany-
schopnost a zlepšit vlastní léčivé 
schopnosti těla.

učte se relaxovat
Cokoliv, co může vyvolat fyzický 
nebo duševní stres, může mít ne-
gativní vliv na obranyschopnost 
vašeho organismu. stres je možná 
nejdůležitějším faktorem snížení 
přirozené schopnosti bránit se 
méně významným nemocem, na-
příklad nachlazení. čím déle stres 
trvá, tím více je ovlivňován imu-
nitní systém; pracuje méně efek-
tivně a produkuje menší množství 
bílých krvinek, které pomáhají 
v boji proti nemoci. snažte se najít 
způsoby, jimiž dokážete stres ve 
svém životě odstraňovat. naučte 
se relaxační techniky, zkuste medi-
taci nebo jógu a rozdělujte nejen 
své pracovní úkoly, ale i domácí 
práce.

Myslete pozitivně
schopnost vašeho těla odporovat 
nemoci může být ovlivněna i vaší 

náladou. v současné době exis-
tuje mnoho důkazů, které svědčí 
o tom, že například pacienti s on-
kologickým onemocněním jsou 
v lepším zdravotním stavu, mají-li 
pozitivní přístup k léčení. zdá se 
rovněž, že optimismus může zvý-
šit i obranyschopnost zdravých 
lidí. výzkumy prokázaly, že šťast-
ní, pozitivně naladění lidé jsou 
méně náchylní k onemocněním; 
pokud onemocní, uzdravují se 
rychleji. vědci zjistili, že optimista, 
který si je jistý úspěchem, má ve 
svém organismu větší množství 
látek důležitých v procesu ochra-
ny proti virům a určitým druhům 
rakoviny.

popovídejte si s přáteli
až budete mít pocit, že na vás jde 
nějaká nemoc typu nachlazení 
nebo chřipky, zvedněte sluchátko 
a popovídejte si se svou nejlepší 
přítelkyní nebo s přítelem. ame-
ričtí vědci zjistili, že společenští 
a otevření lidé lépe bojují proti 
virům než ti, kteří tráví více času 
sami.
výzkum zjistil, že lidé se širokým 
okruhem společenských kontaktů 
– partner, děti, sousedé, přátelé, 
kolegové v práci – až čtyřikrát 
méně podléhají obyčejnému viru 
chřipky než ti, kteří mají méně přá-
tel nebo společenských vztahů.

anne Montagueová
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neholdujte alkoholu
přestože se odborníci nyní domní-
vají, že vám malé množství alkoho-
lu může prospět, větší dávky (více 
než jedna či dvě skleničky denně) 
jsou zdraví škodlivé. alkohol za-
mezuje vstřebávání některých 
výživných látek, především vitami-
nů skupiny b, které jsou důležité 
pro obranyschopnost organismu. 
Může také snížit důležité zásoby 
antioxidantů, které by měly tělo 
chránit před některými smrtelnými 
nemocemi, jako jsou kardiovasku-
lární choroby a určité typy rakovi-
ny. Jelikož alkohol působí také jako 
diuretikum, zvyšuje vylučování 
moči a může způsobit ztrátu mine-
rálů rozpustných ve vodě – zinku, 
draslíku a magnezia.

přivoňte k něčemu krásnému
Špatné pachy mohou vyvolat 
prudký pokles protilátek, kdežto 
příjemné vůně je, jak se zdá, ob-
novují. výzkumníci z univerzity ve 
Westminsteru udělali následující 
pokus: osobám se zavázanýma oči-
ma dali čichat ke zkaženému masu. 
Úroveň protilátek, které bojují proti 
infekcím dýchacích cest, u nich 
prudce poklesla. Když jim dali vo-
nět k čokoládě, množství protilátek 
znovu stouplo.

Cvičte
Cvičení vám pomáhá udržovat se 
v kondici a udržovat váhu, ale také 
stimuluje protilátky, které tělo potře-
buje k boji proti virům a bakteriím. 
nedávný americký výzkum zjistil, 
že ženy, které se pravidelně pětkrát 
týdně věnovaly chůzi mírným tem-
pem, onemocněly dvakrát méně než 
ty, které pravidelně necvičily. dů-
ležité je zapamatovat si, že přílišné 
cvičení pro vás může být stejně ne-
bezpečné, jako nedostatečné. pokud 
to ve fitcentru nebo na aerobiku pře-
ženete, může dojít ke zvýšení úrov-
ně stresových hormonů, například 
adrenalinu, který potlačuje správnou 
funkci imunitního systému.

používejte přírodní léky
Existují důkazy, že extrakt echi-
nacey může podporovat léčivé 
schopnosti těla. zvyšuje výrobu 
interferonu – chemikálie, kterou 
vyrábějí bílé krvinky, a zabraňuje 
virům v množení. prokázalo se, 
že echinacea má antibakteri-
ální schopnosti a působí proti 
plísním. prodává se v tabletách 
i jako tinktura ve většině prode-
jen zdravé výživy a v lékárnách. 
zdá se, že je nejúčinnější, když 
se užívá v malých pravidelných 
dávkách, a to ne déle než 14 dní. 
Může být velmi prospěšná při 
začátcích nachlazení nebo 
chřipky a pomůže v boji proti 
nemoci.

spánkem ke zdraví
odborníci se v současné době 
rovněž domnívají, že jeden z úko-
lů spánku je možnost „opravy“ 
a obnovy správných funkcí orga-
nismu. Možná právě proto hodně 
spíte v době nemoci. občasné 
několikahodinové nedospání 
vám nemůže uškodit, ale dlouho-
dobý nedostatek spánku může 
ovlivnit schopnost bojovat proti 
nemocem. průzkum zjistil, že lidé 
trpící nespavostí onemocní častěji 
a uzdravují se pomaleji než lidé, 
kteří spí dostatečně dlouho. pokud 
se cítíte vyčerpaní, dopřejte si ně-
kolik dní kvalitního spánku (jděte 
brzo spát), aby měl organismus 
možnost obnovit své rezervy, a tím 
zajistit obranu proti případné ne-
moci.

vyvážený jídelníček
to, co jíme, hraje velmi důležitou 
roli v udržování obranyschopnosti 
organismu. vyvážený jídelníček 
s dostatkem ovoce, zeleniny, oře-
chů, luštěnin, celozrnných obilovin 
a nízkotučných mléčných výrobků 
je nejlepší obranou proti nemo-
cem. snažte se zařadit do svého 
denního jídelníčku pět porcí ovoce 
a zeleniny.

pro oči: mrkev, žluté 
papriky, játra a oboha-
cený margarín. Obsahují 
vitaminy A, důležité pro 
normální fungování sítnice a noční 
vidění.

pro zuby: nízkotučné 
mléčné výrobky a sar-
dinky; jsou velmi dob-
rým zdrojem vápníku, který je důle-
žitý pro zdravé zuby. Listové druhy 
zeleniny a citrusové plody zásobují 
tělo vitaminem C, udržují zdravé 
dásně.

pro kosti: sardinky, níz-
kotučné mléčné výrobky 
a listová zelenina (stejně 
jako pro zuby). Zpevňují kosti, jsou 
důležité v prevenci osteoporózy.

pro prsa: sójové výrob-
ky ovlivňují hormony, 
jelikož napodobují 
protirakovinový lék ta-
moxifen a mohou pomoci v prevenci 
rakoviny prsu. Celozrnné produkty, 
cereálie a fazole mají vysoký obsah 
vlákniny, což může ovlivnit úroveň 
estrogenu a působí jako prevence 
rakoviny prsu.

pro srdce: tučné ryby 
jsou dobrým zdrojem 
omega-3 mastných ky-
selin, které brání usaze-
ninám v arteriích. Játra a zelené druhy 
zeleniny obsahují kyselinu listovou sni-
žující úroveň homocysteinu, rizikového 
faktoru kardiovaskulárních chorob.

pro plíce: zeleninu 
a ovoce obsahující 
důležité antioxidanty; 
udržují v dobrém stavu 
sliznice a snižují riziko infekce.

pro kůži: pečenou kach-
nu kvůli zinku a vita-
minu A; tyto prvky jsou 
důležité pro obnovu 
a opravu buněk kůže. 

Copyright: pWa international
Foto: zdeněk platl
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Křen 
-zelenina, 
koření i lék

všeobecně se soudí, že křen 
rozšířily do střední a západní 
Evropy slovanské kmeny při 
svém putování z východu 
na západ asi v pátém století. 
vzaly jej s sebou z oblasti jeho 
původního výskytu. proč? 
byl důležitou rostlinou jejich 
kuchyní a nemohly odejít do 
neznámých krajů a nového 
domova bez zeleniny a koření 
takového významu. tak tedy 
putoval křen z dolního povodí 
dněstru, dněpru, donu 
a volhy na západ. za čas zde 
zdomácněl, rozrostl se a stal se 
také zeleninou, kořením i lékem. 
dokonce se stěhoval s lidmi po 
celé Evropě a v minulém století 
i do severní ameriky, Chile, na 
nový zéland a do Japonska. 
pro slovanský původ křenu 
máme důkazy hlavně v jeho 
pojmenování. slovanské jazyky 
jsou si v názvu křenu velmi 
blízké. také němci jej nazývají 
„Kren“, „Krien“ nebo „Gren“, 
Francouzi podobně „cran“ nebo 
„cranson“ atd.

rostlina ne příliš krásná
– zato ale mohutná ve svém vzrůs-
tu, otužilá proti mrazu i vzdorující 
suchu. Křen je vytrvalý, přízemní 
listy má veliké, dlouze řapíkaté, 
lesklé a na okraji vroubkované. 
směrem k vrcholu lodyhy, často 
až dvoumetrové, se listy zmenšují 
a řapíky zkracují a posléze jsou 
téměř přisedlé, kopinaté. Křen 
bývá proto uváděn jako příklad 
různolistosti – heterofylie. Květy 
na konci lodyhy jsou seskupeny 
do hroznovitého květenství. čtyř-
četné, do kříže uspořádáné květy 
s bílými korunními lístky ukazují, 
že křen patří do čeledi rostlin kříža-
tých, dnes brukvovitých. alespoň 
si připomeneme, že křen náleží do 
stejné čeledi jako hořčice, podob-
né významné koření.
Křen kvete v pozdním jaru (v květ-
nu a červnu). plodem jsou nafouklé 
dvoupouzdré šešulky se čtyřmi až 
šesti semeny. plodný křen je u nás 
vzácností, ale vzhledem k tomu, že 
se rozmnožuje vegetativně – koře-
novými řízky, nijak to nevadí. nej-
důležitějším orgánem křenu vždy 
zůstane mohutný, válcovitě ztlustlý 
kořen s bílou dužinou. ten je užit-
kovou částí této zeleniny a pro 
kořeny se také křen pěstuje. Kořen 

křenu je díky četným vegetačním 
pupenům i příčinou relativně snad-
ného šíření a zplaňování na ekolo-
gicky příznivých stanovištích.
vědecké pojmenování křenu zní 
armoracia rusticana Gaerth., Mey., 
scherb. – křen selský a bylo vytvo-
řeno před 200 lety. původní Linéův 
název z r. 1753, dosud občas užíva-
ný, je Cochlearia armoracia L. – lžič-
ník křenový.

pěstování křenu má tradici
víme, že se křen ve střední Evropě 
cíleně pěstuje od 12. století a od 
14. století je jeho polní pěstování 
v čechách bezpečně prokázáno na 
Kutnohorsku v obci Malín. tamní 
pěstitelé – křenaři – dosáhli ve 
speciálních, hluboce rigolovaných 
a pečlivě obdělávaných křenov-
nách ročního výnosu až 4000 kg 
kořenů z hektaru. pečlivou prací 
byli malínští křenaři schopni udržet 
produkci křenu z jedné křenovny 
50 i více let. není divu, že se stal 
malínský křen pojmem. Jako tako-
vý se vyvážel i do usa a byl zákla-
dem prosperujícího zemědělského 
odvětví. způsob pěstování křenu 
v malínských křenovnách byl však 
velmi pracný, a proto křenaři u nás 
i jinde ve světě postupně přešli 

rndr. phMr. František starý, Csc
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na jednodušší, jedno- až dvouletý 
způsob. i tak patří technologie 
pěstování křenu v zelinářské praxi 
k nejsložitějším. z historického 
hlediska je pozoruhodné, že druž-
stvo nazvané „spolek malínských 
křenařů“ bylo založeno již v letech 
1890–91, aby podpořilo obchod 
s křenem, především jeho export, 
a aby odolalo konkurenci křenařů 
z bavorska a spreewaldu.

Účinné látky
to, co dělá z křenu výborné koření 
a co zajišťuje i jeho léčebné využití, 
je tzv. hořčičná silice – odborněji 
řečeno tzv. glukosinaláty. těch je 
dnes známo více než sto. název 
„hořčičná silice“ se ujal proto, že 
glukosinaláty jsou účinnými, chuť 
určujícími složkami hořčic, ředkví, 
ředkviček, řeřich a potočnice, aby-
chom jmenovali ty nejznámější 
druhy. Každý druh má specifickou 
skladbu těchto hořčičných silic, 
jejichž chemický charakter urču-
je – podobně jako u silic česneku, 
cibule, pažitky a póru – přítomnost 
organicky vázané síry. u křenu se 
obsah silic pohybuje od 0,6 do 
0,8 %. ostrá, palčivě dráždivá vůně 
a chuť alylizothiokyanátu se však 
projeví, až když na glukosinalát 
sinigrin, uložený ve speciálních va-
kuolách buněk, začne působit – po 
narušení buněčných stěn – enzym 
myrosináza, do té doby „uvězněná“ 
ve speciálních buněčných idio-
blastech. narušení buněčných stěn 
vzniká u křenu např. strouháním.
vedle hořčičné silice obsahuje křen 
značné množství vitaminu C – až 
100 mg ve 100 g křenu. dále obsa-
huje stopová množství důležitých 
minerálů, především draslíku, váp-
níku, hořčíku a železa. zanedba-
telný není ani obsah dnes zvlášť 
ceněné vlákniny.

Léčebné využití
je v současnosti úzce spojeno 
s využitím křenu jako koření. ten-
to fakt je potvrzením současných 
tendencí, že strava je vlastně zákla-

dem zdraví a nejúčinnějším lékem. 
Křen se používá v terapii zásadně 
v čerstvém stavu. Má vynikající 
baktericidní a fytoncidní účinky, 
ničí choroboplodné zárodky, ať již 
jde o bakterie, viry, nebo patogen-
ní plísně. tento účinek se využívá 
ve vnitřním lékařství k potlačení 
katarů zažívacího traktu a k úpravě 
zažívání vůbec. Křen zlepšuje trá-
vení zvýšením sekrece žalu-
dečních šťáv a podporou 
vyprazdňování. v lidovém 
léčitelství se doporučo-
valo červené víno, do 
kterého se přidával na-
strouhaný křen v poměru 
100 g křenu na litr vína. 
užívaly se dvě sklenky 
denně. tvrzení, že křenová 
šťáva má schopnost roz-
pouštět žlučové kamínky 
a písek, se klinicky nepoda-
řilo prokázat.
výrazná je močopudnost 
křenu a jeho dezinfekční 
účinky na infekce močových 
cest. Kdysi velmi uznávaný 
fytoterapeut Mudr. hruš-
ka doporučoval užívat 
3x denně po lžičce šťávy 
vymačkané z nastrouha-
ného křenu. tutéž léč-
bu doporučoval i při 
revmatických potížích 
a také ke zmírnění otoků 
dolních končetin.
Křenovou šťávu po lžičkách lze 
používat i jako posilující prostře-
dek. při zánětech horních cest 
dýchacích provázených zahleně-
ním a kašlem má výborné účinky 
vymačkaná šťáva z nastrouhaného 
křenu oslazená medem, obvyklá 
dávka je tři až čtyři čajové lžičky 
denně.
zevně se křen tradičně doporuču-
je jako derivans (to je prostředek 
rozptylující a odvádějící bolest) při 
revmatismu a artritidách. používá 
se ve formě křenových placek. ty 
lze připravit podle rozmanitých 
receptur smícháním nastrouha-
ného křenu s moukou a trochou 
octa, aby vzniklo měkké těsto. to 
dáme do plátýnka a přiložíme na 

bolestivé místo. doba působení by 
neměla být delší než čtvrt hodiny, 
protože hrozí intenzivní podráž-
dění pokožky a mohou se objevit 
i puchýře.
Jako u všeho koření a bylinných 
léků platí i u křenu zásada, že 
nadměrné dávky škodí. např. při 
vnitřním užití neúměrného množ-
ství křenu může nastat nežádoucí 
podráždění sliznice trávicí trubice 
a místo zlepšení zdravotního stavu 
se dostaví nemalé potíže.

příjemné a zdravé koření
Křen jako koření je vynikající, je-li 
čerstvě nastrouhaný. Je dobrý sa-
motný nebo zjemněný přídavkem 
jablek, smetany, majonézy apod. 
naši prarodiče si oblíbili tzv. křeno-
vou omáčku z nastrouhaného kře-
nu, jablek, mírně osolenou a osla-
zenou s přídavkem octa. sloužila 
jako příloha k vařenému hovězímu 
masu. neméně užitečná byla tato 
příloha doplněná kompotovanými 
brusinkami ke zvěřině. strouhaný 
křen je vhodnou přílohou k teplým 
uzeninám místo hořčice nebo smí-
chaný s hořčicí (kremžská hořčice), 
vmíchaný do šlehačky je výbornou 
náplní šunkových roliček.
Křen nakrájený na tenká kolečka 
se přidává k nakládané červené 
řepě, okurkám a kysanému zelí. 
nejenže zlepšuje chuť nakláda-
ných zelenin, působí zde také jako 
vynikající konzervační prostředek. 
nedostatek času k přípravě jídel 
odsoudil i křen k tomu, že se pro-
dává již nastrouhaný ve formě 
pasty v malých obalech, aby se 
jeho spotřeba nad měrně nepro-
táhla a křenový polotovar neztra-
til svůj kořenicí charakter. tím 
nám uniká do nenávratna přípra-
va čerstvě nastrouhaného křenu, 
který je bez konkurence. vždyť 
i slzy kanoucí z očí při strouhání 
křenu jsou půvabné a logičtější 
než ty, které jsou způsobeny kru-
tostí, zlobou i hrubostí naší doby. 
Křen je především slovanské koře-
ní. Kdo jiný by ho tedy měl propa-
govat než my! 
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Nejčastější omyly 
ve výživěing. ivan Mach, Csc. 

ne vždycky je pravdou to, 
co se domnívá většina lidí 
kolem nás. Mýtů v oblasti 
výživy koluje opravdu 
hodně a už jsme si na ně 
málem zvykli.

1. všechny tučné 
potraviny musíme ze 

svého jídelníčku vyloučit.
neexistují špatné nebo dobré 
potraviny. záleží pouze na tom, 
v jakém množství je konzumujeme. 
tučnějším potravinám (ořechy, 
avokádo, červená masa, sýry a po-
dobně) se nevyhýbejme zcela. čím 
vyšší množství tuku obsahují, tím 
méně jich jezme, ale v jídelníčku 
na ně úplně nezapomínejme. i díky 
těmto potravinám by měl zůstat 
pestrý a chuťově zajímavý.

2. Mléko se dvěma 
procenty tuku je 

nízkotučné.
dvě deci dvouprocentního mlé-
ka obsahují 4 g tuku a 103 kcal 
energie. za nízkotučné potraviny 
se obvykle považují takové, které 
v jedné porci obsahují méně než 
3 g tuku. z tohoto hlediska se tedy 
opravdu nejedná o nízkotučné 

mléko, ale v nejlepším případě 
o mléko se sníženým obsahem 
tuku (jedna porce, tj. 200 ml plno-
tučného mléka, obsahuje 7,6 % 
tuku a 134 kcal energie). vyberte si 
raději skutečně odtučněné mléko, 
které obsahuje 1 % tuku (například 
čerstvé odtučněné mléko z Mlé-
kárny stříbro obsahuje 1 % tuku 
a 69,4 kcal ve 200 ml). 

3. v margarínech je 
méně tuku a energie 

než v másle.
obecně platí, že stejně velká porce 
čistého margarínu a másla obsahu-
je stejné množství energie. rozdíl 
je pouze v tom, že margarín se vy-
rábí ztužováním rostlinného oleje, 
který je bez cholesterolu a neob-
sahuje tolik nasycených mastných 
kyselin jako máslo. při ztužování 
oleje však vznikají takzvané trans-
mastné kyseliny, které působí na 
organismus nepříznivě. v poslední 
době se však výrobci margarínů 
snaží upravovat jejich konzisten-
ci a chuť zašleháváním smetany, 
mléčných a máselných aroma, aby 
se chuťově více podobaly máslu 
a byly o něco méně tučné.

4. balené potraviny (na 
etiketě označené jako 

netučné nebo se sníženým 
obsahem tuku) mají 
vždycky menší energetický 
obsah než běžné potraviny.

u některých potravin se výrobci 
skutečně snaží odstranit část 
tukového obsahu. tím se zhorší 
chuťové vlastnosti výrobku na-
tolik, že je třeba do něj obvykle 
přidat cukr. tak se stává, že vý-
robek je sice netučný, ale jeho 
energetický obsah v kcal nebo 
kJ se odstraněním tuku (jak 
si přečteme na etiketě) příliš 
nezmění. typickým příkladem 
jsou známé americké netučné 
muffiny, které jsou ovšem velmi 
sladké. Cukr se také přidává do 
některých nízkotučných ovoc-
ných tvarohů a jogurtů. roz-
hodujte se proto podle etikety 
výrobku.

5. v čerstvém ovoci 
a zelenině je více živin 

než ve zmrazených nebo 
konzervovaných výrobcích.
Jsou-li ovoce nebo zelenina 
zmraženy nebo konzervovány 
ihned po sklizni, kdy jsou plné 
vitaminů, neměl by se obsah 
živin výrazně snížit. stává se na-
opak, že ovoce a zelenina „trpí“ již 
při skladování a dopravě do pro-
dejen. a to má často za následek 
vyšší ztráty živin než při zmrazo-
vání nebo konzervaci.
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6. ryby jsou vždy  
energeticky chudší 

než červené maso či 
drůbež.
to je velmi nepřesné tvrzení. Exis-
tují velmi tučné druhy ryb jako 
úhoř, halibut nebo losos, které si 
v ničem nezadají s obsahem tuku 
v zadním hovězím mase nebo 
v kuřecím stehnu s kůží.

7. Lepší je stahovat kůži 
z drůbeže ještě před 

pečením než po něm.
 
platí to právě naopak. ponechá-
me-li kůži na masu a pečeme-li 
je s ní, maso zůstává šťavnatější 
a chutnější. po upečení můžeme 
kůži bez problémů odstranit a s ní 
i přebytečný tuk.

8. zákusky po jídle vždy 
vedou k nadváze.

 
nadváha je důsledkem trvalejší-
ho přebytku dodávané energie 
nad množstvím energie, kterou 
vydáváme. Chcete-li si váhu 
udržet, musíte se snažit, aby 
se přijatá a vydávaná energie 
vyrovnaly. Jestliže zákusky, sva-
činy a přesnídávky doplňujete 
do denního menu proto, abyste 
rozdělili denní příjem energie na 
větší množství dávek, pak děláte 
dobře. zákusky mezi jídly pomá-
hají zahnat pocit hladu během 
dlouhých přestávek mezi jídly, 
který nás obvykle nutí k přejídá-
ní. přejídání je potom skutečnou 
příčinou nadváhy. vyhýbáme se 
však takovým zákuskům, které 
mají vysoký obsah energie a tuku, 

jako jsou bramborové chipsy, 
dorty, energetické čokoládové 
tyčinky atd.  

9. Když držíte dietu, 
nesmíte jíst žádná 

vajíčka.
vejce jsou bohatým zdrojem kva-
litních a přitom levných bílkovin. 
přitom nejsou tak tučná (5 g tuků, 
z toho 1,6  g nasycených) a ener-
getická (75 kcal). vadí nám však 
v nich cholesterol (215 mg/ks). 
zdraví jedinci mohou tedy bez 
obav sníst 3–4 žloutky týdně. 
osoby, které trpí srdečně-cévními 
chorobami, by se měly poradit 
s lékařem.

10. při dietě je třeba 
omezovat nejen 

jídlo, ale i tekutiny.
toto je základní chyba. nejen při 
jakékoliv dietě, ale i v běžném živo-
tě je třeba dodržovat pitný režim 
– dostatek tekutin. denně bychom 
měli vypít nejméně dva a půl litru, 
lépe tři litry tekutiny. ideální je ně-
který typ kvalitní vody (dnes je jich 
na trhu dostatek), minerálek (určité 
typy dokonce podporují i hubnutí), 
ovocných a bylinkových čajů, ředě-
ných neslazených džusů. 

Foto: zdeněk platl a archiv redakce
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Veselá 
vařečka
1. Pravý maďarský guláš 
s kořením Avokádo
- 500 g vepřové plece
- 2–3 cibule
- olej, sůl
- 3 zelené papriky
- 6 rajčat
- 1 lžíce kořenícího přípravku Guláš 

maďarský
- 2 lžíce hladké mouky
- horká voda na podlití
- sůl
 
Maso nakrájíme na větší kostky. 
na oleji osmahneme nadrobno 
nakrájenou cibuli, vložíme maso, 
prudce je opečeme, osolíme, při-
dáme jednu lžíci přípravku Guláš 
maďarský a podlijeme. dusíme 
na mírném ohni 45 minut téměř 
do měkka. potom přidáme na 
nudličky nakrájené papriky a na 
kousky nakrájená, spařená a olou-
paná rajčata a dusíme ještě asi 
15 minut. v troše studené vody 
rozmícháme hladkou mouku, při-
dáme do guláše a necháme pova-
řit ještě asi 10 minut. podáváme 
s houskovým nebo bramborovým 
knedlíkem.

2. Rio Mare Paté s kečupem 
– krémová novinka 
prémiová značka rio Mare předsta-
vila novinku v oblíbené řadě rybích 
krémů rio Mare paté – tuňákový 
krém paté s kečupem. rio Mare 
garantuje vysokou kvalitu rybího 
masa i všech dalších použitých 
ingrediencí. nyní dodává na trh 
krémy rio Mare paté ve čtyřech va-
riantách – tuňákový krém, lososový 
krém, tuňákový krém s feferon-
kou a tuňákový krém s kečupem. 
Kromě tuňákových a lososových 
krémů paté nabízí také steaky 
v olivovém oleji, steaky natura ve 
vlastní šťávě, steaky ve směsi cere-
álních olejů vital, prémiové tuňáko-
vé steaky trancio, tuňákové saláty 
insalatissime, tuňákové směsi na 
těstoviny per pasta, sardinky v oli-
vovém oleji a filety z lososa. 

3. Natur bujóny
vitana připravila nové natur bujó-
ny, které dobře doplňují zdravý ži-
votní styl. Jsou bez přidaného glu-

tamátu a konzervačních látek. Mají 
snížený obsah soli a místo klasické 
kuchyňské soli je v nich obsažena 
sůl mořská. na českém trhu jsou 
natur bujóny ve čtyřech variantách: 
zeleninový bujón s 9 druhy zele-
niny a olivovým olejem, bylinkový 
bujón se 4 druhy bylin a s olivovým 
olejem, hovězí bujón s kořenovou 
zeleninou a kuřecí bujón s jarní 
mrkvičkou. zeleninová a bylinková 
varianta natur bujónů je vhodná 
také pro vegetariány. dalším vý-
znamným kladem natur bujónů je 
jejich výborná chuť i bez přidaného 
glutamátu. za vůni a chuť mohou 
sušené bylinky – saturejka, bazalka, 
libeček, dobromysl, tymián a další, 
na které jsme možná při vaření 
polévek už dávno zapomněli. naše 
babičky věděly, že právě tyto bylin-
ky nás postaví na nohy, a do svých 
polévek je přidávaly.

4. Cherry rajčátka 
značka valfrutta přichází na náš 
trh s další novinkou, jež rozšíří sor-
timent konzervovaných rajčato-
vých výrobků a již ocení zejména 
spotřebitelé, kteří rádi vaří a vy-
hledávají specialitky obohacující 
jejich kulinářský repertoár.
s cherry rajčátky lze velice snadno, 
ale efektně ozvláštnit omáčku na 
těstoviny nebo je přidat k peče-
nému masu. Cherry rajčata od 
valfrutty můžete mít vždy po ruce 
pro situace, jako je nečekaná ná-
vštěva, kdy stačí jen sáhnout do 
spíže a základ pro omáčku je při-
praven.  
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Vepřové 
svitky na jehle

- 4 plátky z vepřové kýty
- 100 g vepřové šunky, tence 

krájené
- čerstvá bazalka (případně 

sušená)
- směs koření na steaky, pří-

padně grilovací koření
- worcesterová omáčka

- sádlo nebo olej na smažení
- pepř

- sůl

plátky masa rozklepejte 
do tenka, posypte kořenicí 
směsí (pokud neobsahuje 

sůl, tak osolte), opepřete 
a pokapejte worcesterovou 

omáčkou. Maso pokryjte 
plátky šunky, hustě posypte 

usekanou bazalkou, pevně 
srolujte a okraje zarovnejte 
(pokud použijete sušenou 
bazalku, nechte plátky po 

srolování cca 15 minut 
odpočinout). ze svitků 

postupně velmi ostrým 
nožem odkrajujte cca 2 cm 
silná kolečka následujícím 

způsobem: grilovací jehlou 
nebo špejlí propíchněte 

celý svitek cca 1 cm od jed-
noho z konců tak, abyste 

zachytili okraj masa a ten se 
nerozvinul. potom nožem 

odkrojte první kolečko, jehla 
bude vpíchnutá uprostřed 
jeho tloušťky. prsty potáh-
něte kolečko výš na jehlu, 
zapíchněte ji zase 1 cm od 
konce svitku a celý postup 

opakujte. na jednu jehlu na-
píchněte 3–4 kolečka podle 
jejich průměru, srovnejte je 

do stejné roviny a na tuku 
smažte cca 5 minut po kaž-
dé straně. podávejte s vaře-
ným bramborem nebo rýží 

a dušenou zeleninou.

Vepřové 
maso 
v kuchyni
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Vepřová pečínka na 
jablkách s rýží
- 750 g vepřové pečeně
- 2 větší jablka
- 200 ml červeného vína
- 1 větší cibule
- 5 kuliček nového koření
- 10 kuliček černého pepře
- 2 bobkové listy
- worcesterová omáčka
- cca 2 lžíce instantní tmavé jíšky
- 1 lžička medu
- sůl

Maso omyjte, osušte, osolte. Jablka oloupejte, zbav-
te jádřinců, nakrájejte na plátky. Cibuli oloupejte, 
rozpulte, nakrájejte na půlkolečka. Maso vložte do 
pekáče, obložte jablky a cibulí, přidejte koření a pod-
lijte vínem s 2 střiky worcesterové omáčky. pečte 
v předehřáté troubě při cca. 200 °C asi 50 minut. bě-
hem pečení několikrát maso obraťte a podle potřeby 
podlijte vařící vodou. Když je měkké, vypněte trou-
bu, štávu slijte a vraťte maso na pekáči do teplé trou-
by, aby nevystydlo. ze šťávy vyjměte koření a spolu 
s jablky i cibulí ji propasírujte nebo rozmixujte, za-
hustěte jíškou, vzniklou omáčku povařte a dochuťte 
medem. Maso nakrájejte na plátky a podávejte.

Nudle zapečené s vepřovým 
masem a zeleninou
- 250 g širokých nudlí
- 250 g libovějšího vepřového masa
- 1 větší cibule
- 1 lžíce sádla
- 1/2 malého květáku
- 1/2 menší kapusty
- 1 větší mrkev
- 50 g tvrdého sýra
- čerstvě mletý pepř, sůl

Maso nakrájejte na malé kostičky. Cibuli nadrobno pokrájejte, 
v pekáči nebo litinovém kastrolu ji zpěňte na sádle, přidej-
te maso, opepřete, osolte, mírně podlijte vodou a duste do 
poloměkka, přidejte rozkrájenou zeleninu a společně duste 
do vysmahnutí šťávy. nudle uvařte v osolené vodě „na skus“, 
sceďte, přimíchejte k podušené směsi, posypte sýrem a za-
pečte.
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Vepřové závitky 
plněné sýrovou rýží
- 4 plátky z vepřové kýty silné asi 2 cm
- 2 naběračky vařené rýže, nejlépe kulaté
- 4 plátky anglické slaniny
- 100 g strouhaného sýra
- 1 cibule
- 2 lžíce nasekané petrželky
- 1 lžíce oleje
- 1 lžička koření karí
- drcený kmín, sůl

plátky masa příčně nakrojte a rozevřete 
(jako knihu), takže vzniknou větší masové 
pláty. Jemně je naklepejte a osolte. Cibuli 
drobně nakrájejte, spolu s karí zpěňte na 
lžíci oleje, odstavte z ohně, přidejte k ní 
uvařenou rýži (může být i studená), nase-
kanou petrželku, sýr a dobře promíchej-
te. směs rozdělte na masové pláty, zaviň-
te je, vložte do zapékací mísy, na každý 
závitek dejte plátek slaniny a posypte 
kmínem. závitky podlijte trochou vody 
a pečte cca 25 minut ve vyhřáté troubě 
při 200 °C. upečené závitky nakrájejte na 
plátky a podávejte s vařenými brambory 
a zeleninovým salátem nebo nakládanou 
zeleninou či houbami.

Ohnivé ragú se 
žampiony
- 150 g nakládaných žampionů (krájených 

nebo půlené hlavičky)
- 2-3 čerstvé čili papričky (v nouzi i naložené)
- 400 g libového vepřového masa
- 3 ostré čerstvé papriky
- 2 větší rajčata
- 1 větší cibule
- 3 lžíce ostrého kečupu
- 2 lžíce vepřového sádla
- 2 lžíce hladké mouky
- 4 stroužky česneku
- mletá pálivá paprika
- mletý pepř, sůl
- petrželka, řeřicha, lístky celeru, kolečka pór-

ku, nakládané čili a podobně na ozdobu

rajčata, papriky a čili omyjte, cibuli oloupej-
te a vše rozpulte. z paprik a čili odstraňte 
semeníky a vše nakrájejte na nudličky. 
česnek nakrájejte na plátky. Maso omyjte, 
osušte, nakrájejte na nudličky a promíchej-
te s hladkou moukou. v litinovém kastrolu, 
woku nebo hluboké pánvi rozpalte sádlo, 
maso na něm zprudka opečte. potom je 
osolte, okořeňte paprikou a pepřem, přidej-
te nakrájenou zeleninu, čili a česnek, pro-
míchejte, zmírněte teplotu a 15 minut pod 
pokličkou duste. podle potřeby je podlijte 
trochou vařící vody, přidejte žampiony, ke-
čup, promíchejte a krátce prohřejte. na talí-
řích ozdobte bylinkami, pórkem nebo čili.
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Pomůcka:
ahom, eck,
eš, tan, eo,

eri, ysat, iža,
ear, mbum

VODÍCÍ
TYČE

POVOZU
1. ČÁST

TAJENKY

PÍSMENO
OVÁLNÉHO

TVARU

NUKLEOVÁ
KYSELINA

(ZKR.)

ZKR.SOU-
HVĚZDÍ

ERIDANUS
2. ČÁST

TAJENKY
SPZ

TEPLIC

SOUPEŘ

SPZ
JESENÍK

VLNĚNÁ
LÁTKA

DOMÁCÍ
HRABAVÝ

PTÁK

SPZ
ECKERN-
FÖRDE

(NĚMECKO)

SLOVENSKÁ
OBEC

ZKRATKA
RAKOUSKÉ

MĚNY

SPZ
TURNOVA

PES

PÍSMENO
EL

KRUTÝ
ČLOVĚK

MPZ
TURECKA

DÍLO
MALÍŘE

SLOVEN.
SPOJKA

DROBNÝ
ŠKODLIVÝ
MOTÝLEK

POUZE
(NÁŘEČ.)

3. ČÁST
TAJENKY

ZNAČKA
TUNY

SLOVEN.
POLNÍ
MÍRA

SESKU-
PENÍ

CVIČENCŮ

SNĚMOVNA
LIDU

BOHOSLU-
ŽEBNÁ 
KNIHA
(DŘ.)

LATIN.JÍT

ANGLICKY
LED

SEVERO-
ZÁPAD

 ZN. OXIDU
OLOV-

NATÉHO

SLOVENSKY
KONĚ

ROZHL.
SPOL.

ECUADORU

ZN.RADIA

ZÁMEZÍ
VE

FOTBALE

OBCHOD

RUSKÝ
SOUHLAS

INDICKÝ
STÁT

RUSKÉ
SÍDLO

TEPOT

SPZ. 
NĚMECKA

MOCNOST

DĚLÍTKO DRUH
ČEPICE

KAME-
RUNSKÉ
ÚZEMÍ

CHUCHVA-
LEC

PŘEDTÍM
(ZAST.)

OTEC
(KNIŽNĚ)

VAJGL

ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ
KONTROLY

PALIVO

ZNAK
RODU

OVŠEM

FIBICHOVA
SKLADBA

OKRESNÍ
VÝBOR

DRANCO-
VÁNÍ

ZÁCHVĚV

ZVUK EL.
ZVONKU

ODVAR
Z LÉČIVÝCH

BYLIN

ZPÍVAT

ČÁST
VARHAN

SPZ
PRAHY

OTEVŘENÁ
OHNIŠTĚ

HRANIČNÍ
POPLATKY

ZNAČKA 
VOLTU

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

MALÁ OJ

ZNAČKA
ELEKTRO-

NIKY

O CO

NEOBUTI

KÓD
ETIOPIE

NÁZEV
NOSOVKY

OBEC
V OKRESE
PELHŘIMOV

ČÁST
OBLEČENÍ PŘEDLOŽKA

MOJI
PROVÁDĚTI

SOUČET
ČÍSEL

KAZAŠSKÉ
SÍDLO

 
Křížovku z Fit pro život 2/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 20. 4. 2009 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 1/2009: Fit vás vítá v elektronické verzi časopisu. balíček získávají: Jan Vojtěch 
z Přerova, Jana svobodová z Rokycan a Zdena Janáková z Frýdku-místku. 

 
PECTOL – to jsou medicinální dropsy s vitaminem C – nezbytný pomocník při nachlazení a bolestech v krku.
uvolňují dýchání, tlumí kašel, osvěží váš dech a zaženou únavu např. při jízdě v automobilu. Dropsy jsou s vitami-
nem C i bez cukru – vhodné pro diabetiky. Jsou k dostání ve čtyřech chuťových variacích (eukalyptové, citronové, 
pomerančové a s citrusovými plody). Jsou baleny v praktických blistrech nebo jako tyčinky. Jsou vhodné na cesty, 
do práce, do kabelky, do kapsy – zkrátka všude, kde jste vy. PECTOL patří mezi výrobky, které prezentují vysokou 
kvalitu za příznivou cenu. K dostání v lékárnách a prodejnách Schlecker.
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