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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 Co jste chtěli vědět 
o opalo vání…
poškozuje se pleť při 
opalování i tehdy, když 
se nespálí?
Je opálená pokožka 
chráněná před sluneční-
mi paprsky?
Myslím si, že u nás není 
nutné užívat krémy 
s ochranným faktorem. Je to spíše pro ty, co jedou 
k moři nebo v zimě na hory. Mám pravdu?
potřebuji na obličej speciální sluneční krém, nebo 
mohu použít stejný jako na tělo?
Chrání pot pokožku před ultrafialovým zářením?
Jak fungují ochranné prostředky proti slunci?

8 Péče o vlasy v letním období
péče nespočívá v pouhém mytí 
u moře je zvýšená péče nutná
vlasy a životospráva
Jak pomoct vlasům poškozeným sluncem

příroDa

12 Léčivé rostliny z Jižní Ameriky

Láska a DLouhověkost

16 Sexuální problémy – problémy páru
ohleduplnost a tolerance na prvním místě
nestyďte se vyjádřit své city i pocity

psychoprobLém

18 Žádné další výmluvy – udělejte to teď
také to tak děláte?
proč vlastně něco odkládáme? 
Jak váhání zastavit
Jak se odnaučit věci odkládat

zDatnost

22 Aerobní aktivity a posilování v přírodě

zDraví

26 Časový posun a zdraví
všudypřítomný biorytmus
biorytmus a čas 
poruchy biorytmu při cestování 
Jak se vyhnout zdravotním problémům
další hodiny v našem těle

Jak Jíme

30 Voda – elixír života
opomíjený dobrodinec 
pijte po cvičení
viník: kofein
Která voda zmrzne dřív – ledová, nebo vařící?
Co ovlivňuje barvu vody?
Co je to „tvrdá voda“?
Štíhlá s vodou
čím vodu ztrácíme
Funkce vody
Jak se „přinutit“ pít více vody
Kolik vody potřebujeme?
druhy vody

32 Tuky: ano, nebo ne?
proč potřebujeme tuk
Fakta o tucích

recepty

34 Jednoduché a zdravé letní saláty

křížovka o ceny

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsah ...
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?? Mohu v těhotenství užívat 
stej-né multivitaminy jako v nor-
málním stavu?

zdena K., planá

!! běžné multivitaminy užívané 
v doporučených dávkách nesmějí 
v žádném případě přesahovat 
množství jednotlivých složek, kte-
ré se doporučují i těhotným že-
nám. pokud ovšem není na etiketě 
výslovně uvedeno, že přípravek 
je nevhodný pro těhotné. (např. 
kvůli vyššímu obsahu vitaminu 
a než 0,8 mg denně nebo vitami-
nu b1 vyššímu než 3 mg denně.) 
těhotným se však spíše radí, aby 
užívaly zvláštní multivitaminové 
a multiminerální přípravky vyvinu-
té a schválené speciálně pro jejich 
stav. v těchto přípravcích je na 
rozdíl od běžných přípravků více 
kyseliny listové (obvykle v množ-
ství 400 mikrogramů denně), 
protože se tato látka obtížně zís-
kává z běžné stravy v potřebném 
množství. Kyselina listová (vitamin 
b9 neboli tzv. folacin) snižující rizi-
ko novorozeneckých poruch by se 
měla užívat již jeden měsíc před 
plánovaným otěhotněním a pak 
ještě další 3 měsíce po otěhotnění. 
Maminka by se také měla ujistit, 
že přijímá aspoň 200 mikrogramů 
jódu denně (dohromady ze stravy, 
jodizované kuchyňské soli, popř. 
z multiminerálového přípravku 
určeného těhotným). přijímání 
speciálních přípravků (tablet) se 
železem je odůvodněné jen tehdy, 
jestliže maminky trpí poruchou 
jeho vstřebávání (podle labora-
torního vyšetření) nebo se řídí 
vegetariánskými zásadami výživy. 
u veganek (striktně nekonzumují 
mléčné výrobky) je také na místě 
užívání tablet s vápníkem, protože 
vápník se z listové zeleniny ne-
vstřebává tak dobře jako z mléká-
renských výrobků. 

ing. ivan Mach, Csc.

?? Je mi 25 let. Mohu již pou-
žívat hormonální krémy proti 
stárnutí, abych zabránila stár-
nutí své pleti?

zuzana b., Kroměříž

!! zabránit stárnutí kůže se prak-
ticky v dlouhodobém horizontu 
nedá, je však v našich silách stár-
nutí výrazně zpomalit. to je možné 
hlavně pravidelnou domácí péčí 
a profesionálním ošetřením v kos-
metickém salonu.
Krémy byste měla volit podle 
svého věku i typu pleti a měly by 
obsahovat ochranný uv filtr. uv 
záření je totiž jedním z nejdůleži-
tějších faktorů, které mají vliv na 
stárnutí pleti. současně je nutné 
dodržovat pitný režim, dbát na 
dostatek spánku, nekouřit, nepít 
nadměrné množství alkoholu 
a černé kávy. důležitá je racionální 
výživa, při nadměrném váhovém 
úbytku může dojít k ochabnutí 
kůže. vzhledu pleti neprospívají 
radikální diety a jednostranná 
strava. také ovšem záleží na zdě-
děných dispozicích a na prostředí, 
v němž žijete, což se ovlivní těžko. 
nezbývá nám tedy než před zevní-
mi i vnitřními vlivy chránit pokož-
ku krémy.
K ošetření zdravé pleti se použí-
vají běžně dostupné přípravky, 
jejichž charakter odpovídá účelu 
použití. Mladá pleť vyžaduje spíše 
hydrataci, stárnoucí pleti je potře-
ba dodávat vitaminy a další látky, 
které mohou zlepšovat její kondici, 
a bránit tak postupnému vzniku 
vrásek. speciální dermatologické 
přípravky, kterými se léčí některé 
nedostatky pleti a kožní choroby, 
není vhodné používat bez porady 
s lékařem a bez jeho doporučení. 
neměli bychom zapomínat, že 
sebelepší a sebedražší kosmetika 
nenahradí zdravý životní styl a po-
zitivní myšlení.

Mudr. Miloslava Moskalyková,
Ústav estetické medicíny 

?? Může denní či občas zvýše-
ná dávka česneku nějak uško-
dit zdraví, např. poškodit žluč-

ník, ledviny či nadměrně snížit 
krevní tlak?

Josef n., sedlčany

!! nadměrné užívání každé 
potraviny, natož léčivé rostliny, 
jakou současně česnek je, může 
být škodlivé. ano, česnek je tako-
vá malá lékárna, která obsahuje 
sloučeniny síry (aliin, alicin) a tzv. 
fytoncidy s antibakteriálním 
účinkem, dále vitaminy skupiny 
b, vitamin C, kyselinu křemičitou, 
minerály, jód, draslík, vápník, žele-
zo, selen (jen je-li v půdě v dosta-
tečném množství) a další důležité 
stopové prvky. za dietologicky 
i zdravotně přijatelný se považu-
je příjem 1–2 stroužků česneku 
denně. výjimečně lze např. při 
kúře na snížení cholesterolu nebo 
během chřipkové epidemie jíst 
až 4 stroužky česneku za den. na 
jedné straně česnek stimuluje trá-
vicí soustavu (upravuje mikroflóru 
tlustého střeva, povzbuzuje vylu-
čování žluče do dvanácterníku), 
na straně druhé však může oso-
bám s citlivějším trávením působit 
žaludeční a žlučníkové obtíže. 
ty lze zmírnit konzumací pasíro-
vaného či rozetřeného česneku, 
popř. pečeného (např. v kuřeti) 
nebo vařeného (např. v polévce). 
někdo zase může cítit po česneku 
(a obvykle i po cibuli) nepříjemné 
nadýmání, mít sklony k průjmům 
nebo vyrážkám. tady je na místě 
vyzkoušet tablety s česnekem, kte-
ré jsou tzv. enterosolventní, takže 
se rozpouštějí až ve střevě. obsah 
alicinu je proti čerstvému česneku 
v tabletách zachován a navíc kon-
zumentovi nepáchne z úst. pravi-
delně užívaný česnek po dobu 2–3 
měsíců působí jen pozvolný pokles 
krevního tlaku nebo hladiny chole-
sterolu, takže i při vyšší konzumaci 
nelze očekávat náhlé radikální sní-
žení krevního tlaku, které by mohlo 
mít škodlivé důsledky. pozor, sná-
šenlivost česneku se s věkem mění. 
proto se při jeho konzumaci vždy 
řiďte svými pocity a citlivě volte 
jeho množství i formu. 

ing. ivan Mach, Csc.

dotazy & odpovědi ...
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o opalování…
Kolik papíru už bylo popsáno varováním lékařů před škodlivostí 
slunečního záření, kolik letáků vytiskly firmy vyrábějící prostředky
na opalování i po opalování, kolik prostoru tomuto tématu věnují 
všechny časopisy píšící o zdraví? A přesto (nebo právě proto) se většina 
z nás už nemůže dočkat, až ulehne na břeh moře, jezera nebo rybníka 
za chalupou, nechá se laskat slunečními paprsky a posléze vymění 
svoji bílou kůži za tu nádherně do bronzova opálenou. Ať už patříte 
k „lapačům bronzu“, nebo k té druhé skupině, vězte, že nic se nemá 
přehánět. Řiďte se zdravým rozumem a vlastním dobrým pocitem. 
Naslouchejte lékařům, zdraví máte jen jedno. A než se vydáte za 
sluníčkem, přečtěte si několik odborných odpovědí na nejčastější 
dotazy našich čtenářek.

Mudr. Miloslava Moskalyková

poškozuje se pleť při 
opalování i tehdy, 
když se nespálí?
Účinky záření se na kůži projevují 
vždy, i když se kůže nespálí. hodno-
tíme je jako časné a pozdní. K čas-
ným účinkům patří nežádoucí vlivy, 
jako je solární erytém, ztluštění 
epidermis, a vlivy příznivé  – synté-
za vitaminu d, melaninová pigmen-
tace a také tvorba endorfinů.
solární erytém vzniká po několika 
hodinách a projevuje se zarud-
nutím, mírným otokem, pálením, 
event. bolestivostí kůže, dochází 
až k poškození drobných cévek 
pod kůží vlivem hlubokého průni-
ku uva, které kromě toho působí 
neblaze i na strukturu vláken. 
dochází k uvolnění zánětlivých 
mediátorů (cytokiny, interleukin). 
tyto látky mohou dále poškozo-
vat cévní stěny. 
Účinky slunečního záření se mohou 
na molekulární úrovni projevit až 
poškozením nukleových kyselin, 
zejména dna. vznikají 3 typy po-
škození dna, které mají za násle-
dek narušení genetické informace 
kožní buňky. organismus je sice 
vybaven reparačními mechanismy, 
kterými může poškození opravit, 
ozáření vysokou dávkou uv nebo 
opakované vystavení dávkám men-
ším můžou však vést k přetížení re-
paračního systému. následkem pak 
může být kumulace neopravených 

půvab ...
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změn dna, vznik mutací dna s ná-
slednou kancerogenní přeměnou 
buňky. Jde o proces dlouhodobý. 
souvislost vzniku kožních nádorů 
a záření vyplývá z evidentně čas-
tějšího výskytu u světlých osob 
s nedostatečnou pigmentací, se 
zvyšujícím se výskytem v oblastech 
blíže rovníku, opět u světlých osob, 
výskytem u osob s mnohočetnými 
pigmentovými névy atd.
vedle erytému dochází pod vlivem 
působení záření k pigmentaci – 
hnědému zbarvení kůže. při oslu-
nění je část zářivé energie melani-
nem absorbována nebo odražena, 
část světla pronikne do hlubších 
struktur. dochází tak ke vzniku 
volných kyslíkových radikálů, které 
mohou za přítomnosti melaninu 
ztrácet svou účinnost.
při častém a opakovaném působe-
ní uv záření na kůži dochází v ba-
zální vrstvě epidermis ke zrychle-
nému buněčnému dělení, jehož 
výsledkem je ztluštění epidermis. 
tak se pokožka vlastně brání před 
dalším pronikáním záření – ztluš-
těná epidermis umožňuje zesílení 

odrazu, ale ve větší míře pohlcuje 
záření, a to až 4krát. všechny tyto 
změny nenastupují ihned, ale (u tr-
valejších ochranných mechanis-
mů) až s několikadenním zpoždě-
ním. přetrvávají několik týdnů až 
měsíců. poté postupně zanikají.
K chronickým reakcím na uv záření 
patří stárnutí kůže (dehydratace, 
vrásky, ztráta elasticity, nepravi-
delná pigmentace, venektazie) 
a zvýšený sklon k tvorbě kožních 
nádorů.
z výše uvedeného přehledu mož-
ných vlivů, kterými působí slu-
neční záření na kůži, vyplývá, že 
vůči nadměrnému slunění nemá 
kůže dostatečně velkou přiroze-
nou odolnost a je potřeba ji před 
přemírou oslunění chránit. i když 
nevede k bezprostřednímu riziku 
spálení. 

Myslím si, že u nás 
není nutné užívat 
krémy s ochranným 
faktorem. Je to spíše 
pro ty, co jedou k moři 
nebo v zimě na hory. 
Mám pravdu?
ne, bohužel nemáte, i když tento 
názor u nás má stále velmi mno-
ho lidí. okolností, které ovlivňují 
působení uv záření, je celá řada. 
Účinky uv záření závisejí mimo 
jiné i na geografické poloze. se 
vzdáleností od rovníku se snižuje 
erytémogenní aktivita uv záření, 
neznamená to však, že v našem 
zeměpisném pásmu již nebezpečí 
nehrozí.
Co se týká nadmořské výšky, platí, 
že zvýšení o každých 300 m vede 
ke 4% nárůstu erytémogenního 
efektu uvb, nebezpečí tedy v hor-
natém terénu roste. významné je 
také roční období – aktivita uvb 
záření je více než 100x vyšší upro-
střed léta než na vrcholu zimy. to, 
že podzimní solární působení pře-
vyšuje jarní, je zajímavé zejména 

z hlediska podstatně snazšího spá-
lení kůže na jaře. dá se to vysvětlit 
nedostatečně vyvinutými ochran-
nými mechanismy kůže, které se 
během zimy vždy postupně snižují 
a aktivizují se zase postupně se 
zvýšeným zatěžováním kůže uv 
zářením během jara a léta.
dále je potřeba brát v úvahu, že 
50 % uvb energie dopadá na ze-
měkouli mezi 11. a 13. hodinou, 
naproti tomu dopad uva není rov-
noměrný. intenzitu uv záření sice 
snižují i meteorologické faktory – 
mraky a znečištění ovzduší, týká se 
to však spíše infračerveného záření. 
Množství uv záření ovlivní i okolní 
prostředí, které paprsky může odrá-
žet – např. sníh, písek. zajímavé je, 
že vodní plocha odráží pouze 6 % 
záření, 40 % záření však projde vod-
ním sloupcem o síle 1/2 m. 

Je opálená pokožka 
chráněná před 
slunečními paprsky?
ani pokožka, která je již pig-
mentovaná předcházejícím 
sluněním, není dostatečně 
chráněná před dalším půso-
bením uv záření. i tzv. předo-
pálení v soláriu se přirovnává 
k ochrannému filtru (oF) s čís-
lem 2, což tedy příliš velkou 
ochranu nepředstavuje. uvě-
domme si totiž, že na chránění 
kůže při prvním opalování se 
většinou doporučuje použít 
přípravky s oF 10–15. u pig-
mentované kůže navíc spálení 
uvb není tolik vidět! proto je 
rozumnější používat příprav-
ky s oF i u tmavších fototypů 
a také při dlouhodobém opalo-
vání již zhnědlé kůže.

půvab ...
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při posuzování míry ochrany před 
sluncem je také důležitý i věk 
osoby (starší lidé a děti potřebují 
podstatně vyšší ochranu, a jejich 
kůži je proto potřeba krýt přípravky 
s vyšším filtrem), délka expozice uv 
záření a její častost.
z uvedených faktů lze shrnout, 
že uv záření je biologicky velmi 
aktivní součást optického záření 
s významnými účinky na kůži. náš 
organismus má mechanismy, kte-
rými se tomuto účinku brání, nic-
méně obranné mechanismy nejsou 
přesto dostatečné. 
ochranu před zářením poskytuje 
oblečení, sluneční brýle se 100% 
uv filtrem a samozřejmě i příprav-
ky určené přímo k aplikaci na kůži 
– s ochrannými uv filtry.
zde panuje mezi uživateli stále 
řada nejasností. ochranné uv filtry 
dělíme na minerální a chemické. 
Minerální filtry pracují na principu 
odrazu, chemické filtry zase na 
principu pohlcení energie s jejich 
následnou chemickou přeměnou. 
v současné době preferujeme pří-
pravky, které mají schopnost odfil-
trovat nejen uvb záření, ale i uva. 
Je pravda, že uv filtry prodlužují 
dobu pobytu na slunci, nicméně 
je potřeba zdůraznit, že ne neo-
mezeně. absolutní uv filtr prostě 
chemicky vyrobit nelze. Filtry také 

nezamezí tvorbě volných kyslíko-
vých radikálů.

potřebuji na obličej 
speciální sluneční 
krém, nebo mohu 
použít stejný jako na 
tělo?
pokud máte přibližně stejný typ 
pokožky na těle i na obličeji, tak 
proč ne? většinou však bývá kůže 
obličeje mastnější, nebo chcete-li 
kůže na těle sušší. Je tedy vhodněj-
ší krém určený pro daný typ kůže.
v současné době, kdy se klade dů-
raz na prevenci, musí být charakter 
a konzistence použitého přípravku 
přijatelná i kosmeticky. v ochran-
ných krémech jsou 2 typy filtrů 
– minerální a neminerální. princi-
pem ochrany u minerálních filtrů 
je odraz uv záření. Jde především 
o oxidy titanu. Charakteristická pro 
takový přípravek je jeho bílá barva 
a horší roztíratelnost. tyto přípravky 
jsou kosmeticky nepřijatelné pro 
běžnou péči o pokožku obličeje. 
proto kosmetické a farmaceutické 
firmy vyvinuly a dále průběžně 
vyvíjejí krémy, které obsahují 
ochranné filtry a jsou dobře roztíra-
telné, kůži nepřemašťují a dokonce 
splňují požadavky pro denní péči 
o pleť. pro mastnější typy kůže mají 
dnes ženy (i muži) k dispozici gely 
a v poslední době i spreje. výběr 
přípravku pro ochranu obličeje je 
velmi důležitý a není rozumné jej 
podceňovat. na ochranu pokožky 
obličeje, která je vystavena uv záře-
ní nejvíce, máme totiž jiné nároky. 
přípravky výslovně určené pro péči 
o pleť obličeje bývají i relativně 
drahé. z toho všeho vyplývá, že na 
kůži těla většina lidí použije přípra-
vek jiný. slunci ji navíc vystavujeme 
jen nárazově, a proto bych naopak 
doporučila ochranu s filtry orga-
nickými. dnes jsou i tyto přípravky 
odolné vodě. při výběru správného 
přípravku doporučuji vždy číst ná-
vod na použití!

na obličej je někdy nutné používat 
i přípravek s vyšším ochranným 
faktorem, zvláště při výskytu ne-
pravidelných pigmentací, které se 
často vyskytují právě na obličeji.
dále bych ještě upozornila na 
jednu důležitou a mnohdy opomí-
jenou skutečnost. v dnešní době 
užívá mnoho lidí nejrůznější léky – 
a tady je zapotřebí zvýšené opatr-
nosti, protože některé léky mohou 
vyvolat citlivost kůže vůči záření. 
důsledkem mohou potom být 
i nepříjemné kožní reakce. proto 
by lidé měli věnovat lékům a jejich 
účinkům dostatečnou pozornost 
a opět – číst příbalové letáky.  

ve spolupráci s Ústavem estetické 
medicíny, praha 2,

Kateřinská 34, oddělení korektivní
dermatologie a laserové terapie

ilustrační foto: archiv redakce

Chrání pot pokožku 
před ultrafialovým 
zářením?
ano, částečně. Kyselina uroka-
nová vylučovaná potem má 
částečné fotoprotektivní účin-
ky, ale tato ochrana není zcela 
dostatečná. Kůže má spoustu 
dalších „zařízení“, která ji před 
působením uv chrání. nicmé-
ně při pohledu do přírody, kdy 
i takový nosorožec se obaluje 
bahnem, aby se chránil před 
uv…? prostě nejsme vybaveni 
pro celodenní pobyt na slunci 
bez ochrany. 

Jak fungují 
ochranné 
prostředky proti 
slunci?
přípravky obsahují buď chemic-
ké, nebo minerální ochranné fil-
try. Chemické filtry pohltí záření, 
ale díky tomuto pohlcení změní 
svou chemickou strukturu, apli-
kace přípravku se tedy po určité 
době musí opakovat.
Minerální filtry fungují na prin-
cipu odrazu od malých plošek, 
které záření odrážejí stejně jako 
zrcadlo. tyto filtry zůstávají na 
povrchu pokožky, jsou snadno 
omyvatelné a mohou se též se-
třít. z tohoto důvodu je též nut-
né nátěr opakovat. Jsou vhodné 
zvláště pro děti nebo citlivé 
jedince. ideální jsou přípravky 
s ochrannými filtry včleněnými 
v liposomech, které působí na 
povrchu kůže a zároveň se snad-
no nesetřou. Jejich výroba je 
určitě hodně složitá, takže jsou 
drahé. otázkou může být míra 
jejich účinnosti. 

půvab ...
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péče 
o vlasy 
v letním období

slunce, písek a moře 
symbolizují pro mnohé 
z nás snový ráj na zemi. pro 
naše vlasy však bohužel 
nepředstavují nic dobrého. 
nyní na prahu letního období 
je důležité si to uvědomit 
a před velkým horkem 
a slunečními paprsky, na 
které se tolik těšíme, myslet 
na ochranu nejen kůže na 
těle, ale i na hlavě, a na 
ochranu vlasů zvlášť.

už jsme si zvykli chránit se při po-
bytu na slunci, ať už ve středozemí, 
nebo u moře, krémy s různými uv 
faktory a dalšími přípravky na re-
generaci pleti. Málokdo z nás však 
pečuje stejnou měrou i o své vlasy, 
chrání je před uv zářením a ostat-
ními škodlivými vlivy, jako je příliš 
suchý nebo horký vzduch, slaná 
voda apod. Škodlivé uv záření 
vlasy vysušuje, jsou pak bez lesku 
a dají se těžko zvládnout. Může 
také zničit jejich barvu nebo po-
dráždit vlasovou pokožku. Koupání 
v moři i v bazénu zdraví samozřej-
mě svědčí, ale sůl a chlor mohou 
narušit jemnou strukturu vlasů. 
Koupací čepice tedy možná není 
tak velký přežitek a klobouky proti 
slunci mohou být slušivým doplň-
kem letního oblečení. 

péče nespočívá 
v pouhém mytí
pro péči o vlas a vlasovou pokožku 
zvolte vhodný šampon podle typu 
vlasu a stavu vlasové pokožky, ne-
používejte agresivní šampon, který 
by narušoval vnější vrstvu vlaso-
vého stvolu. po umytí šamponem 
si udělejte čas a aplikujte na vlasy 
kúru, která obsahuje vitaminy, ke-
ratin a aminokyseliny, a dodá tak 
vlasu pevnost a pružnost. o volbě 
kúry odpovídající stavu vašich vlasů 

se poraďte s kadeřníkem. ideální je, 
pracuje-li váš kadeřník s přístrojem 
na měření kvality vlasů, s jehož 
pomocí stanoví konkrétní diagnó-
zu a poradí, jak máte postupovat 
dál. po mytí nezapomínejte použít 
vlasový balzám, který dodá vlasu 
potřebné aktivní látky, vyrovná jeho 
přirozenou ph hodnotu a uzavře jej. 
přípravky na konečnou úpravu 
použijte podle typu a náročnosti 
účesu. protože mají zároveň i funkci 
ochrannou, ovlivňuje jejich výběr 
prostředí, ve kterém se nacházíte. 
v létě by v kosmetickém kufříku 
neměl chybět přípravek obsahující 
ochranný uv filtr a dodávající vlasu 
dostatek vlhkosti. stejně jako pří-
pravky na pleť, tak i některé výrobky 
na vlasy obsahují panthenol. ideální 
je ve spreji, protože můžete vlasy 
přestříknout kdykoli v průběhu dne. 
při pobytu u moře je zvlášť důležitý. 

u moře je zvýšená 
péče nutná
trávíte-li dovolenou u moře, neza-
pomínejte se po každém vykoupání 
osprchovat a smýt i z vlasů slanou 
vodu. Mějte také na zřeteli, že není 
vhodné se vystavovat přímému slu-
nečnímu záření v době mezi 11. a 14. 
hodinou. na téma škodlivosti přímé-
ho slunečního záření bylo napsáno 
mnoho odborných článků, ale na 

druhé straně nesmíme opomenout, 
že působení slunce v přiměřené for-
mě je důležité pro tvorbu vitaminu 
d v našem těle. proto je pro vyvážený 
zdravotní stav letní období tak dů-
ležité, ale je třeba tělo na pobyt na 
slunci pomalu a uváženě připravovat. 

vlasy a životospráva
na zdravé a krásné vlasy má nezane-
dbatelný vliv celkový dobrý stav na-
šeho těla. proto je stejně důležitá jako 
péče o vlasy zvenku i péče zevnitř, 
která spočívá v dostatečném přísunu 
všech důležitých živin. významná je 
správná životospráva a stravovací 
návyky, psychika, dostatek pohybu 
a správný pitný režim. pijte denně 
až 2 litry tekutin, jejich dostatek má 
nejen příznivý vliv na pleť, ale hlavně 
ovlivňuje látkovou výměnu v těle, 
čímž podmiňuje také správnou funk-
ci vlasové pokožky. dostatečným 
přísunem tekutin máme šanci ovliv-
nit zdraví organismu, a tedy i zdraví 
vlasů a vlasové pokožky. 
podporujte tělo pravidelným přísu-
nem vitaminů a minerálů, zejména 
vápníku a hořčíku. zajistěte dosta-
tečné zásobování nenasycenými 
mastnými kyselinami, jako je kyse-
lina linolová, linolenová a gamma-
linolenová, které zlepšují látkovou 
výměnu v těle. i metabolismus má 
příznivý vliv na kvalitu vlasu.  pů-
sobením nadměrného slunečního 
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Jak pomoct vlasům poškozeným 
sluncem
1.  pokud jsou vlasy zplihlé a bez lesku, nepropadejte 
panice. Může to způsobit nahromadění chloru, slané 
vody, ale i zbytky laku, tužidla nebo gelu. očistěte 
vlasy pomocí speciálního detoxikačního šamponu, 
aby se zbavily všech přebytečných nánosů a mohly 
opět zazářit. 
2.  pokud obvykle nepoužíváte kondicionér, bylo by 
vhodné dopřát vlasům jednou týdně výživnou mas-
ku, než se opět dostanou do dobré kondice. Masky 
účinně působí na poškozené a dehydrované vlasy, 
vyživí je a dodají jim lesk.
3.  nepropadejte panice, pokud máte suchou pokož-
ku na hlavě a loupe se. Možná jste ji o dovolené dob-
ře nechránili před sluncem. než sáhnete po šamponu 
proti lupům, vyzkoušejte intenzivní kondicionér. 
nebo požádejte o hydratační péči v kadeřnickém sa-
lonu. 
4.  nejlepší způsob, jak dostat vlasy po dovolené zpět 
do dobré kondice, je nechat je zkrátit o suché rozdvo-
jené konečky. vlasy budou vypadat zdravěji a jejich 
úprava bude snadnější. 
5.  v létě máte možná potřebu mýt si vlasy častěji než 
obvykle, zvláště žijete-li ve městě. zásadně používejte 
jemnější výrobky určené speciálně ke každodennímu 
mytí. 
6.  nezapomínejte aplikovat ochranný prostředek 
proti slunci na vlasy stejně často jako prostředek na 
opalování, pokud se chystáte pobýt na slunci. 
7.  nejsou-li na pláži sprchy, noste s sebou láhev čer-
stvé vody na opláchnutí vlasů. po opláchnutí neza-
pomeňte nanést ochranný prostředek na vlasy nebo 
nesmyvatelný kondicionér. 
8.  aby zůstaly zdravé, potřebují vlasy správné výživné 
látky. Jezte čerstvé ovoce a zeleninu a zařazujte tučné 
ryby a extra virgin olivový olej do svého jídelníčku. 
Kvalitní potravinové doplňky na vlasy obsahují b vita-
miny, rybí tuky a olej ze lněného semínka. 

záření se mohou v těle tvořit také volné radikály. Škodli-
vé radikály pak napadají zdravé buňky v těle. důležitou 
složkou výživy je pravidelný a dostatečný přísun vitami-
nu C, který působí mimo jiné jako antioxidant. 

Péče o vlasy není žádná velká věda, i když z výše uve-
dených informací můžete takový pocit mít. Nelze ji 
však podceňovat, protože pouze vyvážená péče zevnitř 
a zvenku dodá vašim vlasům zdraví, sílu a lesk. Kvalitní 
vlasy pak umožní vytvořit moderní účes, který bude 
přirozenou ozdobou vaší hlavy. Pěkným vzhledem si 
posílíte sebevědomí a prožijete příjemné letní dny. 

ilustrační foto: archiv redakce
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Schwarzkopf
palette intensive Color Creme 

s mateří kašičkou  
Firma schwarzkopf přichází s vylepšenou recep-

turou svého přípravku palette intensive Color 
Creme, obohacenou o mateří kašičku – elixír 

včelích královen. Mateří kašička je mimořádně 
bohatá minerály, vitaminy, tuky a bílkovinami. 
tato vzácná látka, jež byla až dosud spojována 

s luxusními kosmetickými výrobky, poskytne 
během barvení vlasům intenzivní péči. pečující 

přísady barev palette intensive Color Creme 
pronikají hluboko do jádra vlasu a vytvářejí 

ochrannou vrstvu, která uzavře vysoce účinné 
barvicí pigmenty uvnitř, takže při pravidelném 

používání dosáhnete intenzivní a dlouhotrvající 
barvy. Kromě nové pečující receptury se řada 

pyšní i novou vůní a vzhledem, který odráží její vynikající vlastnosti. Jiskřivá vůně zachycuje přirozenou smyslnost 
svůdných letních růží a hebkých pivoněk. sladké květinové aroma se dokonale mísí s jemně pečujícím parfémo-

vým základem z bílého pižma a rozmanitých vůní dřeva.

Estée Lauder 
vůně 

pleasures 
bloom 

Estée Lauder 
představuje novou 
pleasures bloom, 

svůdné ovocně 
květinovou vůni, která 

představuje hravější, 
současné vyjádření 

originální, tradiční kon-
cepce nejprodávanější 

vůně Estée Lauder 
pleasures, v jejímž 

emocionálním základu 
čerpá živou inspiraci 

a ztělesňuje působivost 
nových momentů, nová 

potěšení a nevázanost 
bezstarostných dnů 

života.  
pleasures bloom 
je uváděna na trh 

v lahvičce se stejnou 
siluetou jako originální 

vůně, avšak s lesklým, 
metalizovaným 

uzávěrem a jednodu-
chým poupětem květu 
fuchsie zdobícím hrdlo 

lahvičky. 

Estée Lauder 
Eyes advanced night repair 
převratná technologie pro noční regeneraci pokožky se 
zaměřila na oblast oka, aby obličej zbavila všech hlavních 
viditelných známek stárnutí. s tímto výkonným novým 
gelem – sérem, pokročilým synchronizovaným komple-
xem pro noční regeneraci, je nyní možné dosáhnout dra-
matické redukce viditelnosti všech hlavních známek stár-
nutí – jemných linek, vrásek, opuchlosti, tmavých kruhů, 
suchosti a nestejného odstínu pleti. při pravidelném pou-
žívání komplex zajišťuje jak okamžité, tak  i dlouhotrvající 
účinky.

novinKy ...
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Amway
dekorativní kosmetika 
beautycycle™ CoLour 

dekorativní řada beautycycle™ od amway je nová 
značka kosmetiky obdařená úžasnou obnovující 

silou elementů, která uspokojí neustále se měnící 
potřeby pleti. značka beautycycle™ je jednoduchá 

na použití a obsahuje snadná řešení pro krásu, 
která mají vytvořit viditelné výsledky...  péči o pleť  
kosmetické značky  beautycycle™  doplňuje deko-

rativní řada Colour, která zachycuje jiskřivou sílu 
živlů.  bohaté minerální barvy v jemných a plných 

tónech zdůrazňují přirozenou krásu ženy kombinací 
barev, které se dobře hodí k jednotlivým  typům 
pleti. výrobková řada beautycycle™ od tekutého 
podkladového make-upu bez obsahu oleje přes 

korektor, kompaktní pudr na tvář, růž na tváře, oční 
stíny, odolnou  konturovací tužku na oči až po lesk 
na rty, rtěnku s dlouhotrvajícím účinkem a řasenku 
nabízí vše, co žena potřebuje, aby vypadala krásně. 
Řada beautycycle™ Colour zachycuje rezonanci živ-
lů prostřednictvím důmyslně sestavené škály barev 
s obsahem minerálních pigmentů od nejjemnějších 

odstínů až po oslňující trendy barvy, které rozzáří 
krásu všech tónů kůže pro každou příležitost. 

Kérastase 
soleil
Kérastase paris přináší pro rok 2010 tři nové přípravky řady soleil, 
zaměřené na ochranu vlasového vlákna proti působení uv paprsků. 

brume Jour protectrice
ochranný sprej pro barvené a lehce zcitlivělé vlasy vystavené slunci. 
přípravek obsahující revoluční technologii uv défence aktive a minerální 
olej, které chrání vlasy před poškozením slunečními paprsky, propůjčují 
tzv. anti-frizz efekt (proti krepatění) a zvýrazňují lesk vlasů. 

aqua-seal
ochranný fluid-krém pro velmi zcitlivělé vlasy vystavené slunci. système 
aqua-Lock je revoluční technologií s trojitým efektem – zajišťuje odolnost 
proti vodě, ochranou proti slunci a zadržováním potřebné vody uvnitř vla-
su pro jeho hydrataci. aqua seal spojuje výhody krémové a olejové textury. 

Lait richesse
denní regenerační péče pro okamžitou hebkost a lesk vlasů vys-
tavených slunci. přípravek Lait richesse je určen pro každodenní použití 
pro regeneraci po slunění, na mokré i na suché vlasy. obnovuje vlasy 
poškozené slunečním zářením. nová technologie aqua-Liss umocňuje 
zadržování potřebné vody uvnitř (hydratace) a zvenčí (pro ochranu před 
nepříznivými vlivy) vlasového vlákna. výsledkem jsou lehké a hebké 
vlasy na dotek. výjimečná hebkost vlasů je způsobena glycerinem, ka-
tionickými a silikonovými deriváty.
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Léčivé 
rostliny 
z Jižní 
Ameriky
Jižní Amerika, především povodí řeky Amazonky a Andy, 
ukrývá nesmírné bohatství rostlin. Velké množství z nich má 
výrazné léčebné vlastnosti. Španělské dobyvatele, první bělochy, 
kteří do těchto oblastí pronikli, nijak zvlášť nezajímalo, jaké 
rostliny američtí indiáni používají k léčbě svých nemocných. 
Jejich oblíbeným úslovím bylo, že „horečku, kterou sami 
trpí, může vyléčit pouze zlato“. Byli naprosto zaslepeni 
představou bájného Eldoráda, o kterém kolovaly pověsti, 
jež ho vykreslovaly jako říši plnou zlata a drahého kamení. 
Léčitelské tradice domorodého obyvatelstva proto mnohdy 
upadly v zapomnění a mnohé z léčiv, které zdejší indiáni 
užívali, musíme postupně znovu objevovat. Některé byliny 
a dávné léčebné způsoby a postupy byly již odhaleny, ale stovky 
léčivých bylin v této oblasti na své znovunalezení stále ještě 
čekají. Kromě rostlinných drog, jako je např. koka a ayahusca, 
známého chininu či povzbuzující guarany si v západním světě 
začínají dobývat své místo i další jihoamerické byliny, z nichž 
se vyrábějí účinné léky nebo se podávají jako podpůrná léčba či 
prevence. Některé z nich jsme pro vás vybrali.

abuta
abuta (Cissampelos pareira) je dřevi-
tá liána, která roste v peru, Ekvádoru, 
brazílii a Kolumbii. často se v této 
oblasti také pěstuje v zahrádkách 
pro okrasu. Jako droga se využívá 
její kůra, semena, listy i kořeny.
abuta obsahuje především sa-
poniny, steroly, triterpeny a po-
lyfenoly. sloučenina tetrandrine 
má analgetické a protizánětlivé 
vlastnosti a zdá se, že působí také 
proti růstu nádorů a leukémii. Léči-
telé v současné době užívají abutu 
při regulaci menstruačního cyklu, 
k vyrovnání hladiny ženských 
pohlavních hormonů, při zánětu 
varlat a některých ledvinových 
potížích. 
Místní lidové léčitelství oceňuje její 
analgetické působení a podává ji 
při léčbě gynekologických a uro-
logických obtíží. Liána léčí rovněž 
horečku, kašel, záněty spojivek či 
pohlavní choroby. indiánky užívají 
abutu v případě sraženin v men-
struační krvi, při obtížích s men-
struací a zácpě. bylo zaznamenáno 
použití kořenů v případě hrozícího 
potratu. 
v Guayaně se celá rostlina maceru-
je v rumu a ten se pak podává jako 
afrodiziakum. Šamané v peruánské 
oblasti and semena opékají a od-
varem z nich pak léčí vnitřní i vnější 
krvácení. odvar ze dřeva a kůry se 
doporučuje při nepravidelném tlu-
kotu srdce a listy na revmatismus. 
obklady z abuty se v amazonii při-
kládají na místo, kde byl postižený 
uštknut hadem.

annatto
rostlina bixa orellana má český ná-
zev oreláník barvířský. v Jižní ame-
rice se jí říká annatto (v portugal-
štině) či achiote (ve španělštině). 
Je to keř nebo nízký strom, který 
dosahuje výšky 5–10 metrů. v míst-
ním lidovém léčitelství se používají 
semena, listy, kořeny a výhonky.
v míšku semen byly zjištěny látky 
bixin a norbixin, které patří mezi 
karotenoidy a dodávají annattu 
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oranžovočervené zbarvení. Jihoa-
meričtí indiáni semena namáčejí 
do vody. po jejím odpaření zůstane 
na dně nádoby oranžovočervená 
hmota, která se v této oblasti již 
stovky let užívá jako barvivo. indi-
áni si jím zdobí pokožku a slouží 
jim rovněž jako ochrana proti mos-
kytům. toto barvivo se přidává do 
potravin, které by měly mít žlutou 
či oranžovou barvu. velké množství 
annatta se takto používá v Evropě 
a usa, kam se vyváží. oreláníkem 
se mohou barvit i látky či vlna. 
Kmen piura vaří z mladých výhon-
ků oreláníku čaj, který má afrodizi-
akální vlastnosti a používá se k léč-
bě průjmových onemocnění, ekzé-
mů, horečky a žloutenky. Listy se 
doporučují k léčbě kožních chorob, 
nemocí jater, žloutenky a horečna-
tých a průjmových onemocnění. 
Mají rovněž afrodiziakální vlast-
nosti. Květy se podávají jako pro-
jímadlo a proti hlenům. semena 
podporují vykašlávání stejně jako 
kořeny, které kromě toho zlepšují 
trávení. 
v brazílii se annatto podává při 
pálení žáhy a bolestech žaludku, 
v peru se doporučuje jako anti-
septikum na vaginální problémy, 
kožní infekce a obtíže s játry a se 
žaludkem. 
bylo zjištěno, že annatto má anti-
septické vlastnosti a olej z něj je 
silným antioxidantem.

Lapacho 
Lapacho (tabebuia impetiginosa), 
strom s překrásnými purpurový-
mi květy, je v Jižní americe také 
známý pod jménem pau d‘arco. 
drogou je jeho kůra, popřípadě 
i dřevo. 

při vědeckých výzkumech byla 
v kůře zjištěna sloučenina lapachol, 
u které byly prokázány protiná-
dorové a antiseptické účinky. aby 
účinkovala, musí se kůra alespoň 
8–10 minut vařit. další látka be-
ta-lapachone, jak se zdá, příznivě 
ovlivňuje několik typů rakoviny, 
měla by se ale užívat jen ve velmi 
malých množstvích, protože je to-
xická. působí tak, že přerušuje re-
plikaci dna, a díky tomu přestanou 
buňky růst. beta-lapachon rovněž 
zpomaluje postup aids.

Místní indiáni z kůry lapacha při-
pravují čaj, který používají k léčbě 
celé řady nemocí, jako je anémie, 
artritida, cukrovka, obtíže s dý-
cháním, horečka, chřipka, kašel, 
malárie, nachlazení, plísňové in-
fekce, nežity, revmatismus, vředy 
či rakovina. doporučuje se také při 
syfilidě, trávicích problémech, kan-
didóze, zácpě, alergiích a zánětu 
prostaty. používá se jak vnitřně, tak 
zevně. 
Léčivé jsou i další druhy tabebuia 
heptaphylla a tabebuia avellane-
dae.

damiána
damiána (turnera diffusa, syn. tur-
nera aphrodisiaca), česky pastala 
rozprostřená, se díky svým vý-
razným afrodiziakálním účinkům 
stává na západě stále víc a více 

proslulou. tento nízký keř s aroma-
tickými listy a žlutými květy roste 
v Jižní a střední americe. drogou 
jsou listy. Misionář Juan Maria del 
salvatierra, který tuto rostlinu kon-
cem 17. století pro západ objevil, 
ji pojmenoval na počest patrona 
lékárníků bylina svatého damiána. 
Listy damiány obsahují silici, ve 
které jsou cineol, cymol a pineny. 
dále byly v této bylině nalezeny 
sloučeniny damianin a arbutin. 
damiána je v celé americe proslu-
lá jako účinné afrodiziakum. Má 
stimulační účinky, působí jako an-
tidepresant, tonikum, diuretikum 
a léčí kašel včetně astmatu. 
K léčbě astmatických obtíží ji 
úspěšně aplikovali Mayové v Mexi-
ku, kde je dodnes velice populární 
a kde se z ní vyrábí nápoj Creme de 
damiana, který zvyšuje libido a pů-
sobí proti impotenci. v brazílii roste 
příbuzná turnera ulmifolia a turne-
ra opifera, které se rovněž využívají 
jako afrodiziaka a tonika.

suma
v amazonii roste křovinatá přízem-
ní liána suma (pfaffia paniculata), 
kterou původní obyvatelé považo-
vují za tonikum, omlazující bylinu 
a všelék. suma také uklidňuje a má 
afrodiziakální vlastnosti. drogou 
jsou kořeny. 
suma je adaptogenem, podporuje 
práci kardiovaskulárního a nervo-
vého systému, zlepšuje trávení, léčí 
hormonální nerovnováhu, sterilitu, 
aterosklerózu, diabetes, revmatis-
mus a bronchitidu. s úspěchem 
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se podává při stavech vyčerpání 
u pacientů, u nichž byl prokázán 
virus Epstein-barrové. uplatňuje se 
při léčbě chronického únavového 
syndromu, nádorových chorobách, 
mononukleóze, vysokém krevním 
tlaku, postmenopauzálním syn-
dromu, hormonální nerovnováze 
a stresu. 
Mezi sportovci se šušká, že suma je 
tou zázračnou bylinou, kterou užíva-
jí ruští sportovci, aby zvětšili objem 
svalové hmoty a posílili svou vytrva-
lost, aniž by to mělo nějaké vedlejší 
účinky. Jednou z látek, které tento 
účinek sumy vyvolávají, je beta-
ecdysterone. další látky, sitosterol 
a stigmatosterol, zvyšují produkci 
estrogenů, a sumu je proto vhodné 
užívat v menopauze. 
Kořeny sumy obsahují 19 různých 
aminokyselin, železo, hořčík, kobalt, 
křemík, zinek, vitaminy b1, b2, E a K, 
kyselinu pantothenovou a saponiny.

Muira puama
Muira puama (ptychopetalum 
olacoides) je keř nebo malý strom 
s bílými vonnými květy, který roste 
hlavně v brazíli a dorůstá výšky asi 
5 metrů. drogou je kůra a kořeny. 
Místní kmeny používají tuto rostli-
nu k léčbě impotence, revmatismu 
a srdečně-cévních obtíží. v součas-
né době se doporučuje při stresu, 
ke stimulaci centrální nervové sou-
stavy, jako tonikum, při paralýze, 
průjmu a menstruačních obtížích. 
zevně se v koupelích a masážích 
aplikuje při paralýze.
v minulém století probíhaly výzku-
my, které účinnost muiry puamy 
potvrdily. byl objeven alkaloid, kte-
rý byl nazván muirapuamin. rostli-
na dále obsahuje mastné kyseliny, 
steroly, kumarin, silice atd. Jméno 
muira puama se používá i pro 
rostlinu Liriosma ovata, jejíž dřevo 
má rovněž výrazné afrodiziakální 
vlastnosti.

Maca
Maca (Lepidium meyenii), česky 
řeřicha peruánská, se v andách 

pěstuje již odedávna jako kořenová 
zelenina. Je to rostlina odolná vůči 
mrazu, v andách roste v nadmoř-
ských výškách nad 3500 m. drogou 
je kořen. 
sušené kořeny macy, které se 
mohou až 7 let skladovat, mají 
vysokou výživnou hodnotu. Maca 
podporuje činnost imunitního 
systému, je možné použít ji jako 
podpůrnou léčbu rakoviny, v pří-
padech podvýživy a vyčerpání. 
příznivě ovlivňuje stres. Má též 
afrodiziakální vlastnosti a upravu-
je hormonální cyklus. Je vhodná 
k léčbě nemocí dýchacích cest 
a revmatismu. 

Maca obsahuje množství poly-
sacharidů, esenciálních amino-
kyselin, minerálů a vitaminů. Je 
zdrojem vápníku, hořčíku, draslíku, 
železa, křemíku, manganu, zinku, 
mědi a sodíku. byly v ní prokázány 
i stopy jódu. z vitaminů jsou to 
především b1, b2 a C. vápník, hoř-
čík a křemík v této zelenině jsou 
pro náš organismus velmi dobře 
vstřebatelné, a maca tak může být 
užitečná při léčbě osteoporózy. 
příznivě působí na impotenci a ste-
rilitu u mužů i žen. Lze ji využít mís-
to hormonální terapie, ale zdá se, 
že příčinou jejího působení nejsou 
fytoestrogeny. Účinnými látkami 

Sarsaparilla
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jsou zřejmě alkaloidy, které ovliv-
ňují přímo hypothalamus. proto 
není účinek macy omezen jen na 
vaječníky a varlata, ale ovlivňuje 
také nadlevinky. 
Řeřicha peruánská působí jako při-
rozená viagra. normalizuje hladinu 
steroidních hormonů a předchází 
hormonálním změnám spojeným 
s věkem. Je vhodná pro muže, kte-
ří mají sexuální problémy, či pro 
ženy, které podstoupily kompletní 
hysterektomii (chirurgické odstra-
nění dělohy). 
při výzkumech, které byly provádě-
ny s krysami, dozrávalo u samic, jež 
macu užívaly, dvakrát tolik vajíček 
a u samců se proti kontrolní skupi-
ně zvýšila produkce spermií.

sarsaparilla 
sarsaparilla (smilax officinalis), čes-
ky přestup, je jednou z prvních léči-
vých rostlin z území Jižní ameriky, 
které se v Evropě začaly používat. 
Již roku 1568 popsal tuto dřevna-
tou liánu lékař ze sevilly nicholas 
Monardes. název sarsaparilla po-
chází ze španělštiny a poukazuje 
na její vzhled: zarza znamená os-
tružiník a parilla je ze slova parei-
lha, vinná réva. Je to tedy rostlina 
s úponky jako vinná réva a trny jako 
ostružiník. 
v sarsaparille byly zjištěny saponiny 
(např. sarsasaponin, smilasaponin), 
které zvyšují vstřebatelnost dalších 
látek včetně léků, a steroidy (např. 
smilagenin, sitosterol, stigmatoste-
rol), z nichž je možné v laboratoři 
syntetizovat estrogen a testoste-
ron. nebylo ale prokázáno, že by 
takovýto proces probíhal v přírodě. 
drogou jsou kořeny, které mají 
příjemnou vůni a sladkou koře-
nitou chuť. od 16. století se tyto 
kořeny ve svazečcích dodávaly do 
lékáren pod názvem rajský kořen 
či sarsaparilla. domorodci použí-
vají tuto bylinu k léčbě impoten-
ce, revmatismu, anémie a tuber-
kulózy. Je také vhodná k tonizaci 
organismu. 
v Evropě sarsaparilla proslula jako 
lék proti syfilis a na revmatismus. 

dále je vhodná k čištění krve, jako 
tonikum, k léčbě sexuálně pře-
nosných chorob, zranění, artritidy, 
horeček, kašle, vysokého krevního 
tlaku, trávicích problémů, kožních 
nemocí a, jak se zdá, i rakoviny. tato 
bylina také chrání játra. byly proká-
zány antiseptické a protizánětlivé 
vlastnosti sarsaparilly.

vilcacora 
vilcacora je také známá pod ná-
zvem un~a de gato či cat’s claw (tj. 
kočičí dráp – podle trnů, které vypa-
dají jako háčky). Jako droga se pou-
žívá kůra, kořeny i listy této dřevité 
liány (uncaria tomentosa). stejné 
účinky má velmi podobná uncaria 
guianensis, která se liší více zahnu-
tými trny a červenooranžovými kvě-
ty, zatímco uncaria tomentosa má 
květy nažloutlé. 

podle legendy tuto liánu kdysi objevil 
zoufalý peruánský lovec, který dlou-
ho nemohl nic ulovit. náhle uviděl 
jaguára, který rozdrápal liánu a pil 
šťávu, která z ní vytékala. Lovec jagu-
ára napodobil a napil se také. hned 
měl pocit, jako by omládl. další den 
se probudil plný síly a štěstí v lovu jej 
už neopustilo. 
vilcacora má antiseptické, protizá-
nětlivé a protinádorové účinky. Je 
to výtečný antioxidant a imunosti-
mulant, který se v peru používá více 

než 2000 let. zdejší indiáni s ní léčili 
astma, záněty močového ústrojí, 
hluboké rány, artritidu, revmatis-
mus, žaludeční vředy a nádorová 
onemocnění. 
indiáni Cashibo v peru ji dodnes 
používají jako antikoncepci. Koře-
ny se za tímto účelem vaří ve vodě 
a odvar se užívá v průběhu men-
struace po dobu tří měsíců. tato 
antikoncepční kúra údajně způso-
buje 3–4letou sterilitu. 
v kůře a kořenech vilcacory byly 
objeveny alkaloidy, které stimu-
lují imunitní systém, a byla u nich 
prokázána protinádorová aktivita. 
vilcacora působí proti leukemii, ale 
na rozdíl od chemoterapeutik nemá 
vedlejší účinky, jako je vypadávání 
vlasů, ztráta váhy, nausea, druhotná 
infekce a kožní obtíže. díky beta-
sitosterolu, glykosidům a dalším 
antioxidantům má tato rostlina pro-
tizánětlivé vlastnosti. toho lze využít 
i u artritidy a revmatismu, kdy vil-
cacora zpomalí postup zánětlivého 
onemocnění o 46–69 %. 
alkaloidy rhynchophylline, hirsu-
tine a mitraphylline snižují krevní 
tlak a mají vazodilatační vlastnosti. 
rhynchophylline rovněž zastavuje 
trombózu a může pomoci proti 
krevním sraženinám v cévách, 
snižuje tlukot srdce a hladinu 
cholesterolu v krvi. toho lze vy-
užít při léčbě Crohnovy nemoci, 
divertikulózy, při mrtvici, infarktu, 
alergiích, kandidóze, v menopauze, 
při otravě toxiny, hiv, hemoroidech 
a parazitech. 
západní svět si poprvé protinádo- 
rových účinků vilcacory všiml v 60. 
a 70. letech minulého století, kdy 
také proběhly první vědecké stu-
die. v roce 1994 zaštítila světová 
zdravotnická organizace první kon-
ferenci o této rostlině v Ženevě. 
vzhledem k tomu, že vilcacora po-
siluje imunitní systém, neměli by ji 
užívat lidé po transplantacích. vil-
cacora může způsobovat kontrak-
ce dělohy, nedoporučuje se proto 
ženám, které jsou těhotné, nebo 
těm, které chtějí otěhotnět. 

ilustrační foto: archiv redakce 
a Jana arcimovičová
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sexuální problémy 
– problémy páru
většina lékařů dnes 
zastává názor, že láska je 
spíše kategorií básnickou, 
a pokud se o její definici 
snaží medicína, musí mít 
kromě tělesných znalostí 
také nutně rozměry duševní. 
ve dvacátém století jsme 
byli často svědky právě 
vytěsňování této duševní 
součásti lidské sexuality 
z lékařské sexuologie. 
problémy intimního 
života se začali zabývat 
endokrinologové, kteří 
všechno sváděli na hormony, 
své slovo řekli také právníci, 
kteří tlumočili sexualitu do 
řeči zákonů a paragrafů, 
a jistě nebylo náhodou, 
že nejslavnějšími pionýry 
v mapování sexuality se 
stali zoologové – stačí 
připomenout díla desmonda 
Morrise nahá opice a Lidský 
živočich, ostatně i americký 
velekněz sexuologie alfred 
C. Kinsey byl svým původním 
povoláním a vzděláním 
zoolog. tak se stalo, že máme 
zmapovány všechny lidské 
sexuální reakce; výzkumníci 
přicestovali do ložnice 
s různými měřicími přístroji, 
máme dokonce pořízen 
i ultrazvukový záznam 
soulože. 

všechny tyto snahy vedly po-
chopitelně k opačnému extrému 
– podceňování tělesné složky 
lidské sexuality a její náhradu čis-
tým duševnem, jakousi láskovou 
ideologií. pravda však bude asi 
někde uprostřed, v sexualitě kráčí 
tělo a psychika ruku v ruce. Lidská 
sexuologie nevystačí s pouhým 
filozofováním a dříve nebo později 
se musí obrátit také na klasické 
medicínské disciplíny. dokonce 
i tu nejčastější mužskou sexuální 
dysfunkci – poruchu erekce nemů-
žeme léčit pouze psychoterapií. 
Ke slovu přicházejí kromě nových 
účinných léků také složitější ope-
rační postupy, cévní spojení, různé 
zašívané protézy, vakuové pumpy 
a desítky různých prostředků živo-
čišných, rostlinných, nerostných 
i syntetických. nicméně v čele 
všech léčebných postupů stojí 
takzvaná párová sexuální terapie, 
kde přímo kardinální účast přejímá 
ženská partnerka. 

„není impotentních 
mužů, ale jsou jenom 
nešikovné ženy“
Je jisté, že žádnou takovouto 
moudrost nemůžeme chápat 
úplně bez výjimky. Kdyby totiž 
opravdu stoprocentně platila, zna-
menalo by to likvidaci všech kom-
plikovaných a nákladných postupů 
léčby mužské sexuální nedostateč-
nosti. stačily by jenom zručné žen-
ské prstíky – a zázrak by byl hotov. 
bohužel to není tak jednoduché, 
jak by se na první pohled zdálo. 
poruchy mužské potence lze totiž 

zhruba rozdělit do dvou velikých 
skupin: impotenci psychickou a or-
gánovou. zatímco ta první posti-
huje muže často i ve věku mladist-
vém, druhá je doménou středních 
a pokročilejších věkových skupin 
a je většinou cévního původu. ta-
ková impotence, jejíž příčinou jsou 
třeba ucpané cévy, se nedá pocho-
pitelně léčit žádným zaříkáváním. 
největší problém však nastává ve 
chvíli, kdy se orgánová a psychická 
porucha potence vzájemně pro-
línají. Je pak úplně jisté, že kromě 
léků a jiných medicínských postu-
pů je citlivý léčivý přístup partner-
ky naprosto nezbytný.
ztopoření penisu je zabezpečo-
váno velice složitou souhrou ve-
getativních nervů, jejichž činnost 
je na naší vůli nezávislá podobně 
jako dýchání nebo trávení, a kde 
v závěrečné fázi může dojít k se-
lhání z tisíce a jedné příčiny. tak 
třeba nervozita, strach z možného 
selhání a tréma mohou sehrát pří-
mo zhoubnou úlohu. Mužské se-
bevědomí bývá často založeno na 
sexuální schopnosti. ne nadarmo 
se říká, že mužská potence je velice 
křehká květinka, která v rukou ne-
citlivé ženy okamžitě uvadá. Málo-
která žena si uvědomuje, jak silnou 
zbraň má ve svých rukou, jak často 
zraňující slovo může způsobit 
i dlouhodobou mužovu sexuální 
invaliditu. pro takovouto necitlivou 
partnerku se pak právem používá 
označení „kastrující žena“. 
původní chyba však stejně bývá na 
straně muže, který svou sexualitu 
chápe výkonnostně. není žádnou 
výjimkou ten, kdo považuje soulož 
málem za olympijskou disciplínu. 

Mudr. radim uzel, Csc.
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stačí si někdy poslechnout hos-
podské řeči. Chlapi se tam chlubí 
nejenom velikostí pohlavního údu, 
ale zpravidla po pátém pivu při-
chází ke slovu také skály lámající 
potence, výdrž a jiné výkonnostní 
normy. není potom divu, že tako-
výto olympionik, zatížený výkon-
nostními normami, selhává po 
návratu domů už při startu.
zejména nezkušený mladý muž 
bývá náchylný ke stálé kontrole své 
„mužné síly“. při milostné předehře, 
při objímání a mazlení bývá všech-
no v pořádku, když však má dojít 
k vlastnímu pohlavnímu styku, 
ztopoření náhle ochabne a je po 
všem. a právě teď nastává ta pravá 
chvíle pro vstřícnou partnerku. ta 
jediná dokáže povzbudivým slo-
vem přetnout ten bludný začaro-
vaný kruh, a připravit tak vhodnou 
půdu pro příští nápravu reputace. 
necitlivá slova zesměšnění z úst 
partnerky však rázem postaví do-
tyčného do role věčného outside-
ra. Jedno selhání budí řetězovou 
reakci dalších a dalších nepoda-
řených aktů a rozetnout tento 
bludný kruh stojí pak už většinou 
nadlidské úsilí. 

ohleduplnost 
a tolerance na prvním 
místě
Muž, kterému při pohlavním styku 
selhává potence, většinou začne 
zběsile závidět ženám, které už ze 
své biologické podstaty nejsou 
odkázány na žádné ztopoření 
a sexuální vzrušení mohou docela 
dobře předstírat. pokud k mužské-
mu selhání dojde náhodou, většina 
žen z toho opravdu žádnou tragédii 
nedělá. těch skutečně záměrně 
kastrujících bývá nepatrná menšina. 
na první selhání mužovy potence 
většinou žena reaguje shovívavě až 
pobaveně. teprve při opakované 
poruše začne v ní hlodat červ pode-
zření, který se soustřeďuje hlavně 
na dva problémy: a) nemá mne do-
statečně rád; b) má nějakou jinou. 
nemusíme se příliš namáhat vyvra-

cením těchto argumentů. většinou 
to bývá právě naopak: čím více muž 
ženu miluje a čím více po ní touží, 
tím častěji může dojít k selhání. 
a nevěra se taky nemanifestuje 
snížením mužské potence, ale často 
paradoxně jejím zvýšením.
Medicínské výzkumy uvádějí, že 
snad každý muž může mít v určité 
chvíli svého života nějaké sexuolo-
gické problémy. takovou poruchu 
pohlavního života pak může nejen 
vyvolat, ale třeba i nechtěně dlou-
hodobě udržovat právě žena. postoj 
partnerky často rozhodne,

zda půjde pouze o náhodnou epi-
zodu, nebo se toto mužovo selhání 
změní v závažný a těžko řešitelný 
problém. Existují ženy, které oka-
mžitě takovouto mužovu slabost 
využijí k získání nadřazeného posta-
vení v rodině. ohrožením mužovy 
sebedůvěry zraňujícím slovem sice 
získají nadvládu, avšak likvidací 
pohlavního styku poškozují i samy 
sebe.
Účast druhého partnera na vzniku, 
ale také i na léčení sexuálních potí-
ží platí i v opačném gardu. zname-
ná to, že i muž je schopen do jisté 
míry řídit a ovládat sexualitu své 
partnerky. trvalým podceňováním, 
výčitkami a znevažováním může 
vybudovat u své ženy celkem 
slušně fungující komplex méně-
cennosti. projeví se to často nejen 
úbytkem sexuální vzrušivosti, útlu-
mem libida a třeba i nedostatkem 

orgasmu. Lékem pak nebude ně-
jaký zázračný nápoj lásky, účinné 
afrodiziakum, ale ohleduplnost, 
tolerance a pochopení ze strany 
partnera. Je zapotřebí odstranit 
veškeré obviňování, soutěživost 
a výčitky. sobecké prosazování 
vlastních sexuálních potřeb ze 
strany muže i ženy dovede zasadit 
pohlavnímu životu dvojice často 
smrtelnou ránu. 

nestyďte se vyjádřit 
své city i pocity
ne nadarmo zahrnuje léčba poru-
chy sexuálních funkcí v první řadě 
nácvik komunikačních dovedností. 
partneři se učí naslouchat druhé-
mu a porozumět tomu, co sděluje. 
v druhé řadě se pak učí sami srozu-
mitelně a neagresivně vyjadřovat 
vlastní kladné i záporné pocity 
a požadavky. Je pochopitelné, že 
se tyto požadavky nemusejí týkat 
pouze intimního života, ale i dal-
ších oblastí partnerského soužití, 
které zdánlivě s intimní sférou živo-
ta nesouvisí. sexualita je totiž citli-
vým barometrem, který reaguje na 
všechny ostatní prvky každodenní 
komunikace, na trávení volného 
času, provádění domácích prací, 
výchovu dětí, ale také třeba na 
soužití s tchyní a tchánem. 
pokud považujeme vzájemné 
porozumění, takt a vycházení si 
vstříc za základní abecedu pohlav-
ního styku u začínajících vztahů, 
tím spíše je pak těchto vlastností 
zapotřebí v partnerství středního 
věku. a naprostou nezbytností se 
pak stávají s přibývajícími léty; ve 
stáří by se měli oba partneři naučit 
respektovat skutečnost, že jejich 
sexualita prochází určitými změ-
nami. ty se týkají nejen frekvence 
pohlavních styků, ale také často 
poněkud jiného způsobu jejich 
realizace. pokud se tedy naučili 
vzájemné důvěře a toleranci už 
v mládí, budou pak ve stáří
jenom sklízet ovoce této blahodár-
né dovednosti. 

ilustrační foto: oldřich Malina

Mudr. radim uzel, Csc.

americký psychiatr 
h. d. sullivan řekl už 

někdy na začátku 
dvacátého století, že 
láska začíná tehdy, 
když jeden člověk 
pociťuje potřeby 
druhého jako své 

vlastní a pokládá je za 
stejně důležité.
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výmluvy 

 

teď

Lidé často pokládají 
odkládání „něčeho 
na jindy“ za vadu 
charakteru. ale ve 
skutečnosti je to stejné 
jako okusování nehtů: 
jednoduše jde pouze 
o špatný zvyk. změnit 
se je možné, ale ne 
vždy jednoduché. 
podle psychologa 
Martina Lloyd-Elliotta 
potřebujete 100% 
odhodlání, a stejně 
může trvat až šest 
měsíců, než vám 
daná věc přijde jako 
přirozená.

Felicita benedikovicsová
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také to tak děláte?
• Říkáte, že začnete nový zdravý 

život se správným jídelníčkem 
a návštěvou posilovny, ale po-
řád zůstáváte jen u slov?

• platíte pozdě své účty, takže 
vás to nakonec stojí víc na pe-
nále? 

• rozhodujete se objednat k lé-
kaři zpravidla týdny před tím, 
než to opravdu uděláte?

• zabýváte se nedůležitými úko-
ly, abyste se vyhnuli urgentním 
a nepříjemným věcem?

• rozčilujete se na sebe kvůli 
neuklizenému nádobí nebo 
nevyžehlenému prádlu?

Pokud jste se našli v některém z uve-
dených bodů, patříte k jasným „odkla-
dačům“. Ale protože na změnu není 
nikdy pozdě, můžete to změnit. Ale 
neodkládejte to – začínáte právě teď.

proč vlastně něco 
odkládáme? 
nezáleží na tom, do jaké míry si 
uvědomujeme, co bychom měli 
udělat, stejně to odložíme na jin-
dy. podle expertů je tento postoj 
obranným mechanismem získa-
ným v dětství. rita Emmettová, 
autorka knihy o této problematice, 
tvrdí: „Jako děti dostáváme odmě-
ny za odkládání. například vám 
vaše matka opakovaně nařídí ukli-
dit si pokoj. pokud to ignorujete 
a necháte jej neuklizený, nakonec 
přijde a uklidí tam sama.“
problém vězí v tom, že pokud 
neustále něco odkládáte, necítíte 
se zrovna nejlépe. „tito ‚odkladači‘ 
dokážou přesvědčit sebe sama, že 
jsou s danou situací spokojeni, ale 
hluboko uvnitř vědí, že je nepři-
jatelná,“ říká Martin Lloyd-Elliott. 
„ovlivňuje to jejich osobní hodno-
cení a vnucuje jim pocit, že jsou 
hloupí a nedokážou věcí organizo-
vat.“

Jak váhání zastavit
začátek může být opravdu složitý. 
ale jakmile vyřídíte resty, můžete se 
začít zbavovat svých špatných zvy-
ků, které vám polykají mnoho času. 
brzy zjistíte, jak příjemný je pocit mít 
vše hotové, a uvědomíte si, že jste 
opravdu něčeho dosáhli. bohužel to 
někdy nestačí, jinak bychom vždyc-
ky dělali věci přímočaře. v tom právě 
spočívá princip odměny, která pro 
nás tolik znamená. vytvoří jakýsi im-
pulz, jenž nás motivuje dosáhnout 
cíle co nejrychleji. často podhodno-
cujeme své úspěchy, zvláště ty malé. 
pokud se je ale naučíme rozeznávat, 
usnadníme si plnění svých úkolů.
čeho se bojíte? strach je to, co leží 
u základů váhavosti a odkladů. 
pokud se mu nepostavíte, dovolíte 
mu kontrolovat váš život. první věc, 
kterou musíte udělat, je srovnat 
si veškerý zmatek ve svém životě, 
zorganizovat si den po dni. Možná 
to pro vás bude složité, protože 
je to pravý opak toho, co jste dě-
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lali doposud. Mít svůj život pod 
kontrolou znamená bezodkladné 
rozhodnutí co si podržet a co vy-
hodit. Musíte být na sebe tvrdí, ale 
na oplátku získáte víc sebevědomí 
a pocit sebejistoty. 
zkusme se však zamyslet, jestli pře-
ce jen není lepší někdy něco odlo-
žit. takové situace určitě nastanou 
a skoro pro každého z nás je lepší 
s konečným rozhodnutím počkat. 
dokonce to může být to nejlepší, 
co zrovna můžeme dělat. „Jestliže 
jsme zmateni ohledně nějakého 
rozhodnutí a potřebujeme čas, 
pak si ho udělejme, ale ne do ne-
konečna,“ radí rita. „Já bych odklá-
dání doporučil jen těm, kteří jsou 
náchylní k impulzivnímu jednání 
a k ukvapenému rozhodování,“ 
dodává Martin. „obecně totiž platí, 
že odkládání věcí s sebou přináší 
víc problémů než řešení.“

Jak se odnaučit věci 
odkládat
Cvičení 1: 
Napište si seznam
nejlepším způsobem jak se změnit 
je napsal si seznam, abyste vědě-

li, proti čemu stojíte. projděte se 
po bytě nebo po domě a zapište 
všechno, co se musí udělat. Lidé 
odkládají věci, protože se cítí zava-
leni nedokončenými úkoly. pokud 
je všechny sepíšete, celý problém 
bude vypadat zvládnutelněji.

Co je vaše výmluva?
Jak připisujete další a další věci na 
svůj seznam, povšimněte si, jaké 
druhy výmluv vám přijdou na mysl: 
únava, zaneprázdnění. vlastně 
se už předem pokoušíte utéct. to 

hlavní, co potřebujete, je přeměnit 
výmluvy na činy.

Cvičení 2: 
Nemluvte na sebe negativně
Když začnete nějaké povinnosti 
odkládat, je čas si se sebou pro-
mluvit. zapomeňte na „mytí“ hlavy 
– zkuste se pozitivně vyhecovat. 
„Lidé si musí uvědomit, že k sobě 
mluví,“ říká Carole Gaskellová. „na-
plňujeme sami sebe množstvím 
negativních věcí, až jim nakonec 
opravdu věříme.“ až si příště řekne-
te „nezvládnu to“, rychle se opravte 
na „zvládnu to“. a zapište si to do 
svého seznamu. pokud si potřebu-
jete něco připomínat, rozvěšte si 
malé lístečky s úkoly po bytě.

Cvičení 3: 
Nastavte si stopky na 60 minut
obětujte jednu nepřerušovanou 
hodinu soustředění na práci pouze 
z vašeho seznamu odložených věcí. 
sami si rozhodněte, jakou odměnu 
si pak zasloužíte – dlouhou relaxač-
ní koupel nebo kino – prostě coko-
liv, co vás donutí, abyste to udělala. 
výsledek? nevadí, že jste třeba ne-
zvládli celý úkol, důležité je, že jste 
začali. to bývá totiž to nejsložitější.
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GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM 

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový) 

LADY GRECIAN 2000 

Sbohem
šedivé vlasy

Chcete mít vlasy i v pozdním
věku zdravé a stejné barvy 
jako v mládí?
Používejte Grecian, moderní
přípravek vlasové kosmetiky
pro navrácení původní 
přirozené barvy vlasů!

� Grecian je přirozený, levný, s trvalým, časově
neomezeným účinkem

� Působí pomalu, nenápadně a jistě
� Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
� Přípravky řady Grecian neobsahují olovo

01 OblicejickyG.qxd  10/10/08  17:54  Str. 1
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Cvičení 4:
Překonejte svůj strach
Krok 1.: rozpoznejte přesně to, 
z čeho máte strach. 

zde uvádíme nejčastější druhy 
strachu, které doženou člověka 
k odkládání:
a)  strach z nedokonalosti: ne-

musíte být perfekcionisté, ale 
odkládáte někdy věci do doby, 
než to můžete udělat perfekt-
ně?

b)  strach z neúspěchu: Jste 
ochromeni strachem z možné-
ho neúspěchu?

c)  strach z neznáma: budoucnost 
může být velice skličující a lidé 
hledají úkryt ve známých vě-
cech. nezáleží ani na tom, že 
jsme s nimi nešťastní. zůstá-
váte raději „doma“ v bezpečí, 
nebo podstupujete rizika, 
abyste si pomohli k něčemu 
lepšímu?

d)  strach z konce: Co se stane, až 
to „něco“ dokončíte? bude na 

vás čekat ještě více skličující 
úkol, kterému jste se tak zou-
fale pokoušeli vyhnout?

e)  strach z rozhodování: odda-
lujete rozhodnutí tak dlouho, 
až je za vás někdo udělá, pro-
tože se bojíte, že zvolíte špat-
ně?

Krok 2.: postavte se svému strachu 
a naučte se, jak se ho nebát. 

Jste-li strachem bez sebe z telefo-
nátu své matce a odkládáte ho až 
na nedělní večer, je čas jí zavolat 
již před obědem. zjistíte, že to 
není horší než jí zavolat během 
nedělního večera, a můžete si užít 
zbytek dne s vědomím, že to máte 
za sebou.

Cvičení 5:
Tyto rady vám mohou pomoci 
vyjasnit si některé nesrovnalosti 
vašeho života:

používejte koš na odpadky – 1. 
buďte nelítostní. pokud máte 

kolem sebe hromady papírů, 
pravděpodobně většinu z nich 
nepotřebujete.
vyřizujte jeden dokument je-2. 
nom jednou – v momentě, kdy 
ho dostanete, se rozhodněte, 
zda ho budete v budoucnu 
k něčemu potřebovat, nebo 
ne. 
projděte si všechny věci, jež 3. 
jste si odložili stranou, a pro-
myslete, jestli s nimi můžete 
něco udělat. buďte realističtí 
zvláště v případě napůl hoto-
vých projektů.
uložte všechno, co potřebujete, 4. 
na nějaké spořádané místo. 
Je smysluplné investovat do 
stojanů, pořadačů a složek. or-
ganizujte si svou budoucnost, 
život tak bude snadnější. svět se 
nezboří, když něco vyhodíte. až 
si zvyknete na organizaci, uvě-
domíte si, jak nesmyslné bylo 
schovávání tolika nepotřebných 
papírů. 

ilustrační foto: archiv redakce
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Aerobní aktivity a posilování 

v přírodě
Proč je dobré zařazovat do pohybového programu aerobní 
aktivity? Mnozí z nás mají sedavé zaměstnání, trpí nadváhou, 
zadýchávají se při chůzi do schodů a při dobíhání autobusu 
se o ně pokoušejí mdloby. Aerobní aktivity nám pomáhají 
získat a rozvíjet kondici, snižují nadváhu a přinášejí radost 
z pohybu a psychické uvolnění. Jedním slovem – zlepšují naše 
zdraví. Aerobní aktivity v přírodě tento výčet superlativů ještě 
zdvojnásobují, protože dýcháme čerstvý vzduch a příroda 
přispěje i k posílení našeho duševního zdraví. Proto neváhejte 
a hurá ven do přírody.

ing. radka hanáková

vyberte si, co vás 
nejvíc baví
nejpřirozenější a nejrozšířenější 
pohybovou aktivitou v přírodě je 
běh, rychlá chůze, plavání, jízda na 
kole a na kolečkových bruslích.
pro lidi s nadváhou je vhodné pla-
vání a jízda na kole, protože tyto 
pohybové aktivity jsou šetrné ke 
kloubům.
rychlá chůze je ohleduplnější 
k pohybovému aparátu než běh. 
většina „sportuchtivých“ osob 
touto aktivitou začíná a po získání 
určité základní kondice přechází na 
běhání. při rychlé chůzi si můžete 
na zápěstí připnout půlkilogramo-
vé zátěže, a rovnoměrně tak zatížit 
horní a dolní polovinu těla.
in-line skating neboli jízda na ko-
lečkových bruslích krásně tvaruje 
zadeček a stehna, zvláště bruslíte-li 
do kopce.

všechny tyto aktivity provozujte 
pokud možno v čistém prostředí 
lesa nebo parku. Jen tak bude mít 
pohyb příznivý účinek na vaše 
zdraví. Jízda na kole nebo běh cen-
trem města bude pro plíce spíše 
zátěží, a to nemluvím o kloubech, 
které se na tvrdém povrchu dříve či 
později ozvou, i když jste vybaveni 
speciální obuví. výjimkou jsou jen 
městské běhy a maratony (např. 
běh terryho Foxe apod.), které se 
pořádají jednou až dvakrát do roka.

Když už jste se rozhodli pro něja-
kou z navržených aerobních aktivit, 
pak byste se měli řídit určitými 
pravidly:

• před každou pohybovou akti-
vitou se mírně zahřejte (např. 
poklusem na místě) a důkladně 
protáhněte především ty svaly, 
které budete intenzivně zatě-
žovat. tělo tím připravíte na 

pohyb a nepřivodíte si zbyteč-
ná zranění.

• začněte zvolna a postupně 
přidávejte na tempu a inten-
zitě pohybu, které potom udr-
žujte konstantní. závěr by měl 
být opět pozvolný (tzv. výklus 
nebo vyplavání). nezapomeňte 
opět protáhnout nejen zatě-
žované svaly, ale i ty, které se 
pohybu přímo neúčastnily.

• abyste se zbavili přebytečných 
kilogramů, měla by aerobní 
činnost trvat nejméně 30 mi-
nut 3x týdně. pokud chcete 
zlepšit fyzickou kondici, pak je 
dobré si vypracovat, případně 
nechat si vypracovat podle 
přání a cílů tréninkový plán, 
podle něhož se bude zátěž 
postupně zvyšovat nebo měnit 
terén, tempo i intenzita jednot-
livých tréninků.
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Cviky v přírodě na 
lavičce – dolní 
polovina těla
při svém pravidelném sportování 
v lese nebo parku obvykle narazí-
me nejen na všelijaké přírodní pře-
kážky, ale také na lavičky sloužící 
k odpočinku. My jich ale využijeme 
ke cvičení, do kterého se můžeme 
pustit po lehkém protažení.

Výstupy na lavičku
stoupneme si čelem k sedadlu la-
vičky. pravou nohou šlápneme na 
lavičku, kontrakcí svalstva pravé 
dolní končetiny a hýždí provedeme 
výstup a levé chodidlo přidáme 
k pravému. zpět na zem se vracíme 
nejprve pravou nohou a potom 
levou. provedeme 15 opakování 
a cvičíme na druhou nohu. Měli 
byste zvládnout 3 série. během 
cvičení neprohýbejte bedra, kolena 
mějte stále mírně pokrčená a vyto-
čená směrem nad špičky. stáhněte 
břišní svaly a tělo držte vzpřímeně. 
Cvičením získáme krásné hýždě 
a stehna.

Podřepy na jedné noze
Lavičku využijeme jako oporu, 
stejně jako dobře poslouží strom 
či keř. Levá noha je mírně unožená 
a nedotýká se země. pravá stojná 
noha je mírně pokrčená v koleni 
a pravou rukou se jemně přidržu-
jeme lavičky. provedeme podřep 
na pravé noze co nejníže (pod 
kolenem musí však zůstat úhel 
minimálně 90 stupňů). Mějte pod-
sazenou pánev, tělo vzpřímené. 
s výdechem se vracíme zpět do 
stoje. provedeme 10 opakování na 
pravou a 10 na levou nohu ve třech 
sériích. Cvičíme pro pěkně vytvaro-
vaná stehna.

Výpony na jedné noze
opíráme se o strom, levou nohu 
pokrčíme v koleni (pata směřuje 
k hýždím) a nedotýkáme se země. 
s podsazenou pánví provedeme 
výpon na pravé noze, vydržíme 
v něm 1 sekundu a pomalu se vra-
címe zpět do základního postoje. 
optimální je 15–20 výponů na 
pravé a levé noze ve třech sériích, 
abychom dobře procvičili lýtka.

Nezapomínejte na protažení
strečink dolních končetin je po 
běhu i po posilování velmi dů-
ležitý. zachováme si pružnost 
svalů, předejdeme jejich poranění 
a můžeme tak vyrovnat svalovou 
dysbalanci. stojíme čelem k lavič-
ce, jednu nohu položíme patou 
na lavičku nebo na její opěradlo 
a předkloníme se k noze. vydržte 
8 sekund, nevytáčejte pánev a pak 
nohy vystřídejte. 
teď si pro změnu stoupneme k la-
vičce bokem. unožená noha na 
opěradle je napnutá (ne dopnutá) 
a stojná noha je pokrčená v koleni. 
provedeme mírný předklon (ne-

zdatnost ...

Fit pro život 5/2010
www.fitprozivot.czTrafika

23

23 Obsah

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


prohýbejte bedra), dlaněmi se opí-
ráme o stehno stojné nohy. Cítíme, 
jak se nám protahuje vnitřní strana 
stehna. vyměníme nohy. Lýtka pro-
táhneme tak, že se oběma rukama 
opřeme o strom, pravou nohou 
uděláme krok vzad (asi o 30 cm) 
a silou tlačíme patu do země. Levá 
noha je mírně pokrčená v koleni 
a vydržíme 8 sekund. potom pro-
táhneme levé lýtko stejným způ-
sobem.

Cviky v přírodě na 
lavičce – horní 
polovina těla
procvičíme si prsní svaly, břicho 
a svaly paží. pokud v lese či parku 
nenajdeme vhodnou lavičku, mů-
žeme cviky provádět i na zemi.

Kliky na lavičce 
Jednodušší varianta kliku je ve vzpo-
ru ležmo, kdy jsou chodidla na zemi 
a dlaně na lavičce. provedeme klik 
a s výdechem jdeme zpět do vzporu. 
dlaně máme minimálně v šíři ramen, 
břicho je stažené, pánev podsazená 
a hlava v prodloužení páteře. prove-
deme 3 série po 8–12 opakováních. 
v první sérii vtočíme prsty mírně 
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DĚTSKÁ ŠKOLA GOLFU2010

na zámku Svatý Havel v Praze s nejlepší českou hráčkou
ZUZANOU MAŠÍNOVOU a časopisem GOLF DIGEST C&S. 

ZUZANA MAŠÍNOVÁ
členka LADIES EUROPEAN TOUR a PGA Czech, kvalifikace: Apprentice

První česká hráčka na nejvyšší evropské profesionální sérii LADIES EUROPEAN TOUR. 

Dvakrát získala titul Profesionální hráčka roku 2008 a 2009. 

Amatérská hráčka roku 2004, 2005 a 2006, vítězka SAS MASTERS TOUR 2008 Švédsko, 

MEZINÁRODNÍ MISTRYNĚ ČR 2005, MISTRYNĚ ŘECKA 2004 a 2006.

Délka kurzu: 11 týdnů (13.4. - 25.6. 2010)

Obsah kurzu: 1x týdně 60 minut golfové výuky včetně vstupu 
do areálu, cvičných míčů a občerstvení. (Golf.hole nejsou v ceně kurzu)

Cíl kurzu: Mottem výuky dětí, od naší nejlepší hráčky, bude zejména 
důraz na kvalitní základy, zábavu a pozitivní myšlení dítěte. Vzhledem 
k tomu, že svojí přípravu má ještě v živé paměti, ví kde může na 
dítě přitlačit a kde naopak ubrat. Chce citlivě dětem vštípit golfové 
dovednosti, na kterých se dá stavět, budou-li hrát „jen pro zábavu“ 
nebo na profesionálních turnajích.

2.900,-
dítě do 11 let

3.900,-
V kurzu do 11 let

je max. 6 dětí rozdělených

podle věku, ve skupině dětí od 12 let jsou maximálně 4 děti.

Kurzy jsou otevřeny pro všechny úrovně hráčů od úplných začátečníků až po pokročilejší.

Rozvrh kurzů:

dítě od 12 let

KURZ
A
B
C
D
E
F

DEN
úterý
úterý
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek

TERMÍN
14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

VĚKOVÁ SK.
6-11*

12-15
6-11*

12-15
6-11*

12-15
Přihlášku najdete na www.chateaugolf.cz

Jednotlivé kurzy budou otevřeny 
jen při naplnění minimálního 
počtu 3 dětí/kurz.

*Přihlášení mladších dětí 
je možné po individuálním 
přezkoušení schopností dítěte.

Co s sebou: Dobrou náladu, sportovní obuv (tenisky), sportovní 
oblečení, vlastní golfové hole. (putter + železo, s případným 
nákupem vám poradí přímo dětský trenér, ceny kolem 600,-Kč/hůl)

602 604 010
Infolinka
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dovnitř, ve druhé směřují přímo 
vpřed a ve třetí sérii máme prsty 
vytočené mírně ven. Lokty držíme 
stále od těla. při každé sérii zapoju-
jeme prsní svaly pokaždé z jiného 
úhlu a dosáhneme tak komplexního 
procvičení. pokročilí cvičenci mohou 
vyzkoušet obtížnější variantu kliku 
opět ve vzporu ležmo, kdy chodidla 
máme na lavičce a dlaně dole na 
zemi. technika cvičení je stejná, jen 
dávejte větší pozor na to, abyste se 
neprohýbali v bedrech.

Kliky zády k lavičce
zadní stranu paží (triceps) také pro-
cvičíme pomocí kliků, ale v trochu 
jiné podobě. postavte se zády k la-
vičce a opřete se o ni dlaněmi (ruce 
jsou maximálně v šíři ramen), prsty 
směřují pod tělo. po celou dobu cvi-
čení jsou nohy pokrčené v kolenou 
a pánev protlačena vzhůru. prove-
deme klik a s výdechem se vracíme 

zpět do výchozí pozice. začáteční-
kům postačí 6 opakování ve dvou 
sériích, pokročilí určitě zvládnou 8 
opakování ve třech sériích. všechny 
typy kliků zatěžují v různém pomě-
ru také svaly paží, svaly pletence 
ramenního a částečně i svaly zad.

Posilování břišních svalů
toto cvičení na tvrdé lavičce není 
sice moc pohodlné, zato je velmi 
účinné. sedneme si bokem na la-
vičku, opřeme se rukama vzadu za 
tělem a přitáhneme kolena k hrud-
níku. pak napneme nohy, pokrčíme 
lokty a kontrakcí břišních svalů 
držíme nohy mírně nad úrovní la-
vičky. při výdechu opět přitáhneme 
kolena k hrudníku a celé opaku-
jeme 15krát. pokusíme se vydržet 
cvičit 2 až 3 série.

na závěr se nesmíme zapome-
nout protáhnout, a to především 
prsní svaly. Levou dlaní se opřeme 
o kmen stromu, ke kterému stojíme 
bokem, levé rameno protlačíme 
vpřed a trup vzad. dlaň je v prodlou-
žení paže, zápěstí neohýbáme. po 8 
sekundách ruce vyměníme. tímto 
strečinkem protahujeme zároveň 
i svaly paží a pletence ramenního.

využijte teplého počasí a cvičte 
v přírodě na čerstvém vzduchu co 
nejčastěji! 

Cviky předvádí radka hanáková, 
mistryně světa ve sportovním 

aerobiku (1999 – kategorie páry) 
se svou svěřenkyní Lucií Jiříkovou, 

mistryní Evropy 2002
Foto: Karel housa
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Časový 
posun 
a zdraví
Mudr. bohumil Ždichynec, Csc. 

V lidském těle probíhají nejrozmanitější 
rytmické děje, které souhrnně označujeme 
jako biologické rytmy neboli biorytmy. 
Biorytmus je složenina dvou slov: bios 
a rytmus (pochází z řečtiny). Biorytmy svým 
průběhem ovlivňují funkční stav a výkon 
jednotlivce. Výrazem toho, že člověku je 
rytmus od přírody vrozen, je hudba a tanec. 
Časové rozpětí biorytmů mívá různou 
frekvenci a délka jejich intervalů se 
pohybuje od zlomku vteřiny přes minuty, 
hodiny až k měsíčním, ročním, ba 
i víceletým cyklům. Za nejdelší biologickou 
periodicitu se považuje období růstu. 
Nejprve rosteme rychle, pak se rytmus 
zvolňuje a nakonec zastavuje. 

všudypřítomný 
biorytmus
biologickým rytmem je činnost 
srdeční, rytmus dýchání, trávení 
potravy a její zpracování orgány 
těla, děj rozmnožování atp. tyto 
rytmy jsou dědičně přenášenou 
vlastností živé hmoty. 
v protikladu k dědičně zakotve-
ným „vnitřním“ biorytmům existují 
biologické rytmy, jejichž zdrojem 
jsou periodické jevy vyvolané otá-
čením slunce, země, Měsíce. K nim 
patří například rytmus střídání 
dne a noci, sled ročních období, 
slapová činnost Měsíce a erupce na 
slunci.
u jednobuněčných živočichů, na-
příklad nálevníků-trepky, můžeme 
pozorovat rytmické vyprazdňování 
smrštitelného specializovaného 
otvoru, kterým živočich přijímá 
i vyměšuje látky zevního prostředí. 
podobným rytmem jsou nadány 
i buňky tkání orgánů v našem těle. 
v prostředí s vysokým obsahem 
soli se prodlužují intervaly mezi 
dvěma vyprazdňovacími stahy. zde 
živá hmota přímo souvisí s neži-
vou. rytmus střídání života a smrti 
jedince v plenéru. 
Mnohem složitější biorytmus 
nacházíme u člověka. smysl pro 
rytmus v hudbě a tanci je pouze 
jednou ze zevních forem tohoto 
vyjádření. díky vědě už víme, že 
biologické hodiny, tento časoměr 
krásy života, je umístěn na úrovni 
kyselin našeho buněčného jádra. 
díky biorytmům můžeme i snít 
a ve spánku tepe rytmem života 
naše srdce. biorytmus je zkrátka 
všudypřítomný a potřebný všem 
bez rozdílu pro zachování existen-
ce života. 

biorytmus a čas
Lidský organismus má dědičně 
danou schopnost měřit svou ryt-
mickou činností čas. 
denní biologické rytmy jsou typic-
kou ukázkou vnitřních biologických 
hodin, neboť trvají za daných pod-
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mínek prostředí. denním rytmickým 
změnám podléhají nejrůznější biolo-
gické děje, jako je aktivita některých 
působků – enzymů (tj. urychlovačů 
biologických reakcí), tělesná teplota 
apod. Jiné rytmy těla mají měsíční 
(lunární) periodicitu – například 
menstruační krvácení u žen. Jsou 
i roční (cirkanuální) rytmy související 
například se střídáním ročních ob-
dobí. vnější činitel, který usměrňuje 
frekvenci vnitřních biologických ho-
din, se označuje jako synchronizátor. 
synchronizátory mohou být nej-
různější činitelé zevního prostředí 
(např. teplota, světlo apod.). posu-
nem prahu citlivosti pro uplatnění 
různých podnětů mohou vnitřní 
biologické rytmy „rozladit svoji 
frekvenci“, například vlivem nedo-
statečné adaptace na změny zevní-
ho prostředí. K takovým poruchám 
může docházet často i během 
cestování. 

poruchy biorytmu při 
cestování
veřejná letecká doprava bezpečně 
transportuje každý rok miliony 
cestujících, ale co se týče vlivu na 
biorytmus člověka, představuje 
i řadu potenciálních zdravotních 
problémů. 
Cirkadiánní dysrytmie jsou jedním 
z těchto problémů, které nabývají 
na významu v souvislosti s použí-
váním stále rychlejších dopravních 
prostředků. rychlý přelet přes 
mnoho časových pásem je příči-
nou často závažných zdravotních 
problémů. Jde o jednu z forem 
takzvaného cestovního stresu, kdy 
organismus reaguje řetězovou hor-
monální reakcí na nepřiměřenou 
zátěžovou situaci. v různé formě 
postihuje 95 % takto přepravova-
ných cestujících. záleží přitom na 
celkovém zdraví jedince i na jeho 
trénovanosti, a tudíž i adaptaci na 
rychle se měnící podmínky zevního 
prostředí. 
po dlouhém letu by si cestující 
měli naplánovat 24 až 48hodinový 
odpočinek a během této doby vy-

loučit vážnější rozhodnutí a závaz-
ky. to se týká například různých 
obchodních a státnických jednání. 

Jak se vyhnout 
zdravotním 
problémům
preventivní pomocí může být po-
stupný časový posun v načasovaní 
spánku a jídla vzhledem ke kon-
krétnímu časovému posunu letu. 
vhodná je nízkoenergetická strava 
s vysokým obsahem bílkovin. důle-
žitý je také dostatečný pitný režim 
(2,5–3 l tekutin, nikoliv alkoholu, 
ale spíše bylinných čajů a minerál-

ních vod s nižším obsahem sodíku 
a vyšším obsahem hořčíku – kupř. 
Magnesia či Mattoni). hořčík působí 
příznivě i proti únavě (lze ho podat 
i koncentrovaně – např. jako tzv. 
promagsan apod.). 
některá léčebná opatření vyžadují 
ke kompenzaci cirkadiánní dy-
srytmie určité změny. například 
diabetici užívající depotní inzulin 
budou potřebovat prozatímní 
aplikaci krátkodobého inzulinu, 
dokud si nezvyknou na nové časo-
vé pásmo, dostatek jídla a aktivity. 
i nediabetici by měli se zvýšenou 
opatrností konzumovat potraviny 
obsahující zvýšené množství cuk-
ru (vhodnější je přislazovat místo 
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Tónovací gel na vousy

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
 i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže

„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,


obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,


stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,


speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem
a aloe verou přispívá  k zafi xování barvy ve vlasové kůře

a chrání ji před vyblednutím,


po použití těchto přípravků získají vlasy i vousy nejen zcela 
přirozený odstín, ale navíc vypadají silnější a zdravější

Tónovací šampon na vlasy

Nový odstín

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

ze
rc

e

cukrem diachromem). Jiné dávko-
vání je u všech léků. Musí vycházet 
z podávání podle skutečně pro-
běhlých hodin, ne podle posunu 
v časových pásmech. 
odvodnění – dehydrataci těla, 
která se může vyvinout v důsledku 
nízké vlhkosti v kabině letadla dál-
kového letu, lze zabránit již zmíně-
ným pitným režimem. Lidé s kon-
taktními čočkami by si během 
letu měli často kapat umělé slzy, 
aby zabránili podráždění rohovky 
suchým vzduchem v letadle. není 
vhodné cestovat se záněty dýcha-
cích cest, vzhledem k možnosti 
zánětu či ucpání Eustachovy tru-
bice a zánětu vedlejších nosních 
dutin. dálkový let s časovým po-
sunem zvyšuje také riziko vzniku 
zánětu žil a možnosti následného 
vmetku krevní sraženiny (trombu) 
do plicnice. Mohou pomoci časté 
(každou 1–2 hodiny) procházky po 
kabině a cvičení dolními končeti-
nami vsedě. proti cestovní nemoci 
– kinetóze – spojené s nevolností 
je vhodné preventivně použít 
vhodný přípravek (např. arlevert). 
zažívací obtíže spojené s nadýmá-
ním, které rovněž často přicházejí 
při dálkových letech, pomůže od-
stranit kapsle s obsahem artyčoku 
a pampelišky. Chronicky nemocný 
by měl být pro dálkový let vyba-
ven lékařskou zprávou a základní-
mi léky. 
při dálkových cestách musíme rov-
něž počítat s tím, že během krátké 
doby se naše tělo může dostat do 
prostředí se zcela odlišným klima-
tem. to u méně adaptovaných lidí 
může působit jako silný stres. Je 
proto třeba si vzít s sebou vhodná 
sedativa a analgetika (například 
migraeflux), případně též léky brá-
nící vzniku krevních sraženin (kupř. 
godasal). změna stravovacích 
podmínek i jídelníčku obvykle způ-
sobí tzv. cestovatelský průjem (do 
zavazadla preventivně vezmeme 
přípravek smecta). u nekompliko-
vaného těhotenství do 8. měsíce je 
let přijatelný, vysoce rizikové paci-
entky si však musejí  během 9. mě-
síce těhotenství vyžádat lékařskou 

zprávu 72 hodin před odletem, 
s vyznačením data porodu. 
během časového posunu proži-
jeme vědomě či nevědomě velké 
množství rytmických proměn. 
naše tělo prochází různými vrcho-
ly uvolňování hormonů a jiných 
působků, fázemi menší nebo větší 
tělesné a duševní výkonnosti 
a také tepelné regulace. při překro-
čení časového pásma většího než 
tři hodiny může dojít přechodně 
k psychické poruše spojené s nad-
měrnou únavou, dezorientací 
a poruchou chování i jednání. 
nervově labilní lidé by proto měli 

dálkové lety realizovat vždy v do-
provodu průvodce. 

organismus se musí 
vyrovnat i s letním 
a zimním časem
obdobné zdravotní obtíže jako při 
časovém posunu u dálkových letů, 
i když obvykle v menší intenzitě 
a četnosti, vyvolává u vnímavých 
jedinců i změna letního času na 
zimní, a naopak. v prevenci těchto 
obtíží je důležitý adaptační trénink. 
spočívá v kondičním sportování, 
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pobytu na čerstvém vzduchu, zdra-
vé výživě s dostatkem rostlinných 
bílkovin, ovoce, zeleniny, minerálů 
a vlákniny. důležitý je správný 
pitný režim a pomoci může také 
psychorelaxační cvičení (např. au-
togenní trénink, meditace apod.).
při časovém posunu trpí i naše pleť, 
a vznikají tak specifické problémy: 
zvýrazní se vrásky, kůže ochabne, 
ztratí zdravý vzhled, jako by zestárla 
během několika hodin.  zde je dů-
ležitá, podobně jako při nošení kon-
taktních čoček, hydratace. vhodné 
jsou hydratační krémy (kupř. aquila 
aqualinea) obsahující minerální 
vodu. tu lze aplikovat i formou tzv. 
vodního závoje přímo z flakonu. 
vnitřní synchronizátor biorytmů 
v mozku – šišinka – produkuje 
hormon melatonin, v závislosti na 
střídání rytmu světla a tmy. tyto 
vnitřní hodiny v mozku lze posu-
novat úpravou rytmu světelného 
režimu. 

další hodiny v našem 
těle
časomírou v těle člověka však 
nejsou jen tyto centrální hodiny 
v mozku, ale spousta „orgánových 
hodin“ v těle, například v srdci, 
slinivce břišní, játrech, ale dokonce 
i v oku. nově bylo zjištěno, že u jed-
notlivce biologické hodiny v růz-
ných tělesných orgánech vykazují 
částečnou autonomii. podařilo 
se prokázat, že jejich čas se zpož-
ďuje za časem centrálních hodin 
v mozkové šišince. Když například 
v centrálních hodinách zapne řídící 
gen čas jedné hodiny, zhruba za 
šest hodin se tentýž gen (dědičná 
vloha) zapne v obvodových „orgá-
nových hodinách“. Letíme-li z prahy 
do new yorku, v krátkém čase se 
posuneme o šest hodin. bylo zjiště-
no, že centrální biologické hodiny 
se s novým časem srovnají během 

jednoho až dvou dnů. ale obvodo-
vým „orgánovým hodinám“ to trvá 
déle než čtyři dny. časomíra v moz-
ku již ukazuje nový čas – třeba 7. 
hodinu, ale hodiny v játrech ještě 
14. hodinu. Jestliže si takto rozhodí-
me látkovou přeměnu, tělo to hned 
signalizuje, přinejmenším enormní 
únavou. preventivně je proto vhod-
né synchronizovat příjem potravy 
se změnou časového pásma. 

zdravě žijící člověk se nemusí příliš 
obávat poruch zdraví v souvislosti 
s časovým posunem. zvolí-li shora 
doporučovaná opatření, má zcela 
vyhráno. Může cestovat letadly na-
příč zeměkoulí a vůbec mu nevadí 
střídání letního a zimního času. 
Lidé chronicky nemocní by se však 
v této souvislosti měli vždy poradit 
se svým lékařem. 

ilustrace: richard Fischer, 
foto: archiv redakce
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Voda 
– elixír života
víte, že existuje něco, čím se dá předejít bolestem hlavy, něco, co 
by nám pomohlo dobře se soustředit i v odpoledních hodinách, co 
by zlepšilo stav pleti a dokonce pomohlo i zhubnout? a navíc je to 
dostupné prakticky všude, každému a zdarma? zní to neuvěřitelně, ale 
takový prostředek opravdu existuje: je to naše dobrá známá – voda!

opomíjený 
dobrodinec
voda je nejvíce opomíjenou a zane-
dbávanou složkou v našem jídelníčku. 
většina z nás pije nedostatečně buď 
z důvodu zaneprázdnění v zaměstná-
ní, nebo nemáme rádi chuť obyčejné 
vody, nebo prostě proto, že nemáme 
žízeň. 
ale výmluvy stranou: vodu potřebuje-
me nejen k přežití, ale také k prevenci 
různých onemocnění a zdravotních 
problémů. přibližně 60 % hmotnosti 
člověka tvoří voda, každá důležitá 
funkce našeho těla vyžaduje vodu 
udržováním tělesné teploty počínaje 
přes dodávky výživných látek a kys-
líku k jednotlivým buňkám až k od-
straňování toxinů, ochraně kloubů 
a všech orgánů a tkání. Lidský mozek 
je složen ze 75 % vody, krev z 80 % 
a plíce z 90 %. pitím nahrazujeme ztrá-
ty tekutin při močení, pocení a dýchá-
ní. za normálních podmínek ztrácíme 
denně asi dva až tři šálky vody. do-
statek tekutin je klíčový pro správnou 
funkci ledvin. při nedostatku tekutin 
se krev zahušťuje a srdce se musí více 
namáhat, aby dopravilo kyslík a živiny 
k cílovým orgánům. pokud by plíce 
nebyly vlhké, nebyli bychom schopni 
využít vdechovaný kyslík.

nedostatečný příjem vody výraz-
ně snižuje naši celkovou výkon-
nost (fyzickou a duševní) a může 
způsobit poruchy funkce ledvin, 
protože zvyšuje riziko tvorby led-
vinových a žlučníkových kamenů. 
Když člověk málo pije, zvyšuje se 
jeho krevní tlak. pokud je nedo-
statek tekutin závažný, objeví se 
příznaky dehydratace – například 
únava, suchá a svědící kůže, bo-
lesti hlavy, svalové křeče, špatné 
trávení, špatné soustředění anebo 
zácpa.

pijte po cvičení
průběžné pití vody během dne 
také napomáhá účinnosti cviče-
ní a zmírňuje následnou únavu. 
zkuste zjistit, kolik vody ztratíte 
během samotného cvičení, abys-
te ji mohli opět tělu poskytnout. 
zvažte se před cvičením i po něm, 
a zkontrolujte si tak, kolik vody/
váhy jste ztratili. půl kila ztráty na 
váze se rovná asi dvěma sklenič-
kám vody, které byste měli tělu 
dodat. vody se nemůžete nikdy 
„přepít“, protože to tělo jednoduše 
nedovolí díky přírodou vestavěné 
„převodňovací“ záklopce. zapa-
matujte si to a mějte láhev s vo-
dou vždy po ruce. hlavně se ale 

nezapomínejte napít. během krát-
ké doby ucítíte pozitivní změnu na 
svém zdraví.

viník: kofein
stejně jako vodu, kterou ztratíte 
cvičením, musíte nahradit i tu, co 
ztratíte pitím kávy.
nealkoholické sycené nápoje jsou 
vhodné jednou za čas, ale jestli-
že obsahují kofein, musíte dané 
množství nahradit. navíc tyto 
nápoje neobsahují žádné výživné 
látky, takže do sebe lijete pouze 
prázdné kalorie.

Jaký je rozdíl mezi 
vodou v lahvi a vodou 
z kohoutku?
ve většině případů je lahvová voda 
získávána z chráněných zdrojů 
a dala by se pít rovnou z pramene 
bez jakýchkoliv úprav. Jiné zdroje 
vody potřebují projít důkladněj-
šími procesy. voda z kohoutku 
prochází velmi náročným čištěním, 
takže ve většině případů je vhodná 
k pití pouze pro dospělé. Kojenci 
by však měli dostávat pouze pro ně 
určenou kojeneckou vodu z lahve. 

Měly by se všechny 
druhy vody 
uskladňovat stejně?
pramenité vody obsahují více 
minerálů. ty se při dlouhodobém 
uskladnění mohou přeměnit a vy-
tvořit pevné substance, ale nebojte 
se, ty vám neublíží. pouze se usadí 
na dně nádoby a po zatřepání se 
zase rozpustí do vody.

Jsou plastové lahve 
bezpečné pro stáčení 
pitných vod?
polykarbonátové plasty, které jsou 
nyní užívány k výrobě lahví na vodu, 
jsou bezpečné pro přípravu a ucho-
vání všech druhů potravin a nápojů.
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Která voda zmrzne 
dřív – ledová, nebo 
vařící?
Je to zajímavé, ale vařící, jelikož 
se její molekuly pohybují daleko 
rychleji. následná změna teploty 
molekuly doslova „šokuje“ a ihned 
zastaví. Molekuly ledové vody se 
pohybují velice pomalu, a sníží-
me-li ještě teplotu, postupně se 
zastaví. 

Štíhlá s vodou
podle mnoha expertů je pocit žízně 
ve většině případů alarmující, pro-
tože naše tělo už je dehydratováno. 
to je také možný důvod, proč tolik 
lidí trpí nadváhou. než si pocit žíz-
ně uvědomíme, dostaneme se do 
stavu, kdy máme na něco chuť. pro-
tože tělo není vždy schopno rozlišit 
potřebu vody, často sníme zbyteč-
ně nějakou sladkost či slané tyčinky, 
místo abychom se napili vody.
přitom voda pomáhá hubnout už 
jen tím, že nahradí kalorické ná-
poje a dává člověku pocit plnosti. 
pozitivně ovlivňuje také náš me-
tabolismus, čím více vody tělem 
projde, tím méně se jí v něm udrží. 
to znamená, že voda pomáhá řešit 
i některé nepříjemné problémy, 
jako např. nadýmání a zácpu.

čím vodu ztrácíme
Močí, stolicí, slinami, slzami, po-
tem, odpařováním z plic při výde-
chu.

Funkce vody
reguluje tělesnou teplotu•	
přesunuje molekuly k buňkám•	
v mnoha molekulách působí jako •	
rozpouštědlo
zbavuje tělo toxinů•	
trávicí šťávy obsahují vysoké pro-•	
cento vody
ovlivňuje krev a krevní tlak•	
je důležitá pro dýchání a výměnu •	
kyslíku

nadlehčuje klouby•	
brání tělo před infekcemi•	

Jak se „přinutit“ pít 
více vody

neuspěchejte změnu. nejdříve 1. 
pijte vodu půl na půl s jiným ná-
pojem. pak teprve daný poměr 
redukujte ve prospěch vody.
pro zlepšení chutě přidejte citron.2. 
pro nejlepší doplnění tekutin po 3. 
cvičení pijte džus nebo energe-
tický nápoj s vodou v poměru 
1/4 džusu a 3/4 vody.

Kolik vody potřebujeme?
Denní norma: na každé kilo váhy 
vypijte 3 deci vody. při váze 70 kg 
tedy minimálně 2 litry vody.
Jako náhrada za kofein: Každé 
vypité množství nápoje s kofeinem 
byste měli kompenzovat stejným 
množstvím vody.
Po cvičení: po každých 15 minutách 
cvičení byste měli vypít sklenici 
vody navíc. po hodině cvičení ztratí 
tělo hodně sodíku, takže se doporu-
čuje pít i nějaký „power drink“.

druhy vody 
Artéská voda
poprvé byla popsána v historickém 
kraji artois v severní Francii v roce 
1126. od jiných podzemních vod 
se liší výhradně svým geologickým 
uložením. Je totiž obsažena ve vrst-
vě propustné horniny, která je sho-

Co ovlivňuje barvu 
vody?
Kromě minerálů může dodávaná 
voda obsahovat trochu železa, ale 
větší množství je zachyceno a odstra-
něno v čističkách. Železo se však hoj-
ně usazuje v samotném potrubí a při 
větším tlaku (třeba při použití hasič-
ského hydrantu) se tyto usazeniny 
dostanou do oběhu. během několika 
hodin se však železo opět usadí. 

Co je to „tvrdá 
voda“?
voda prochází procesem vypařo-
vání a vytváří mraky. poté jako déšť 
reaguje s kysličníkem uhličitým 
a získává střední kyselost. tato 
středně kyselá voda se vsakuje do 
země a rozpouští v různých kame-
nech a skalách uhličitan vápenatý. 
voda, která obsahuje tyto rozpuště-
né materiály, se nazývá „tvrdá“.  

ra uzavřena nepropustnou vrstvou. 
Jestliže tuto nepropustnou vrstvu 
navrtáme, voda působením přiro-
zeného vztlaku vytryskne.

Fluorizovaná voda 
obsahuje fluor, přidávaný podle 
zdravotních norem. některé prame-
nité a artéské vody jsou přírodně 
fluorovány.

Minerální voda
obsahuje v 1 l nejméně 1 g rozpuš-
těných látek (především chloridy 
a kyselé uhličitany) a většinou i oxid 
uhličitý. Musí pocházet z chráněné-
ho prostředí. Liší se od jiných vod 
obsahem minerálů a stopových 
prvků. Žádné minerály nesmějí být 
přidávány.

Perlivá voda
Je obohacována kysličníkem uhli-
čitým.

Pitná voda
zdravotně nezávadná, která ani 
při trvalém používání nevyvolá 
onemocnění nebo poruchy zdraví 
přítomností mikroorganismů nebo 
látek ovlivňujících akutním, chro-
nickým nebo pozdním působením 
zdraví spotřebitele a jeho potom-
stva (v čr platí norma čsn 757111 
z 5. 1. 1989 se změnami účinnými 
od 1. 5. 1991).

Pramenitá voda
Musí pocházet s podzemního 
pramene a vyvěrat přírodně na 
povrch.
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Tuky: 

ano, nebo ne?
Tvořily v posledním půl roce 
základ vaší stravy nízkotučné 
produkty? Pak se jistě můžete 
svým kamarádkám pochlubit 
superštíhlým tělem! Ale 
obdivují také vaše matné 
vlasy, šupinatou suchou 
pleť, lámavé nehty a tmavé 
kruhy pod očima? To jsou 
totiž známky stavu vaší 
energie – nebo lépe řečeno 
jejího nedostatku. Můžete 
také přítelkyním vyprávět, 
jaký máte skvělý život od 
doby, co se vám přerušila 
perioda a začala jste trpět 
opakovanými depresemi 
a obrovskou touhou po jídle. 
Že přeháním? Ani ne. Pokud 
jste odhodlaně skočila do 
toho stále populárnějšího 
vlaku nízkotučných diet, 
musíte vědět, že pro vaše 
zdraví znamená určité 
nebezpečí.
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procházíte-li kterýmkoli supermar-
ketem s potravinami, vynucují si 
vaši pozornost na každém kroku 
reklamy. tu na výhodnou koupi, 
tu na jakýsi „akční“ prodej s ochut-
návkou, ale hlavně na vás ze všech 
stran útočí výrobky nízkotučné 
nebo bez tuku, označované jako 
zaručeně nejzdravější. Jak moc re-
klamě uvěřit je asi osobní záležitos-
tí každého z nás, ale je fakt, že má-li 
člověk trochu nadváhu a pocit, že 
jídlem hřeší, nechá se dost ovlivnit. 
navíc narazit při nakupování na 
„normální“ jídla mezi všemi těmi 
odlehčenými, nízkotučnými či od-
tučněnými výrobky je docela umě-
ní. uvážíme-li skutečnost, že téměř 
50 % žen trpí nadváhou, není se 
co divit, že hledají naději na jídlo 
bez pocitu viny v nízkotučných 
produktech. otázkou je, do jaké 
míry je dieta naprosto bez tuků 
tou správnou cestou a zda nemůže 
napáchat více škody než užitku. 
podle názorů mnoha odborníků 
může být přílišné omezování tuků 
škodlivé. 

hazardní trend
bez tuku nemůže naše tělo správ-
ně fungovat, vlasy a kůže dege-
nerují, oslabuje se náš imunitní 
systém, ztrácíme příliš mnoho 
váhy a zregenerovat se po nemo-
ci zabere tělu delší dobu. podle 
odborníků může nedostatek tuků 
narušovat hladinu estrogenu. 
Když jí žena nízkotučné potraviny 
po šest či více měsíců a ztratí hod-
ně na váze, klesne zároveň i hladi-
na estrogenu v jejím těle. Jestliže 
se tedy v jídle příliš omezujete 
a vyřadíte ze svého jídelníčku celé 
skupiny jídel, jako jsou mléčné 
produkty a maso, vystavujete se 
riziku nedostatku důležitých mast-
ných kyselin. naneštěstí, ženy, 
které se strachují o svou váhu 
a o obsah tuku v jídle, inklinují 
právě k vyřazování mléčných pro-
duktů a masa a žijí prakticky jen 
z ovoce, salátů a rýže.zámořské 
studie ukázaly, že tento typ diety 
způsobuje nedostatek mastných 

kyselin v těle, což má za následek 
premenstruační syndromy, únavu 
a depresi. odborníci varují i před 
dalšími problémy, jako jsou pokles 
energie, poruchy soustředění, ná-
ladovost a neovladatelný hlad. na-
víc hrozí i porucha metabolismu, 
jejíž odstraňování je často velmi 
nesnadná a dlouhodobá záležitost. 
nenechte se tedy při nákupu ani 
při skladbě svého jídelníčku úplně 
ovlivnit reklamou a řiďte se zdra-
vým rozumem. Co potřebujete pro 
své zdraví, je vyváženost a pestrost. 
Jestliže je vaše strava příliš bohatá 
na tuky – rozumně vypusťte část 
z nich. čtěte informace o složení na 
potravinách, které kupujete, a roz-
lišujte tuky, které jsou pro váš orga-
nismus zdravé, a které nikoliv. 

proč potřebujeme tuk
Každá žena by měla zkonzumovat 
průměrně 30–60 g tuku denně. 
pravidlem by mělo být, že žádná 
přesnídávka by neměla obsa-
hovat více než 5 g tuku na porci 
a ideálně by žádné jídlo nemělo 
přesáhnout 10g hranici. Údaje na 
potravinách vám mohou pomo-
ci k vypočítání toho správného 
množství, ale klíčem ke zdraví zů-
stává rozmanitá strava, která záso-
buje tělo dostatečným množstvím 
vitaminů, minerálů a mastných 
kyselin.

některé ženy si bohužel myslí, že 
omezování jídelníčku je normální, 
což je od samého počátku ne-
zdravý přístup ke stravování, který 
nakonec může vyústit ve velké 
potíže.
navíc – mastné kyseliny jsou v ně-
kterých případech velmi účinné 
pro prevenci chorob ohrožujících 
život. vědci zjistili, že pravidelná 
konzumace důležitých mastných 
kyselin může například zmírnit ri-
ziko mrtvice a srdečních vad. ade-
kvátní konzumace omega-3 nena-
sycených mastných kyselin (důležité 
mastné kyseliny nacházející se ve 
lnu a sójovém oleji) redukuje riziko 
rakoviny střev o 60 %. také se zjisti-
lo, že ženy s vyšší hladinou omega-3 
netrpí tolik postnatální depresí. 
výsledky jednoho výzkumu ukázaly, 
že touto depresí trpělo 20 % aus-
tralských žen, zatímco v Japonsku, 
které je známé vysokou konzumací 
ryb (bohatých právě na omega-3), 
se objevila pouze u 3 % žen.
odborníci na zdravou výživu do-
poručují jíst hlavně zeleninu, suše-
ný hrášek, fazole a čočku, cereálie, 
chléb, ovoce a ořechy, rozumné 
množství libového masa, vejce, 
ryby, kuře bez kůže, mléko, jogur-
ty a sýry, ale také rostlinný olej, 
pomazánky se sníženým obsahem 
tuku, máslo a přírodní cukr. 

odborná konzultace: ing. ivan Mach
ilustrační foto: Jiřina sedláková

Fakta o tucích
tuky jsou stejně jako sacharidy a bílkoviny důležitým zdrojem energie pro naše •	
tělo.
tuk je nezbytný pro udržení zdravé kůže a regulaci metabolismu cholesterolu. •	
tuk je potřebný k přenášení a absorpci v něm rozpustných vitaminů a, d, E, a K. •	

Pozor – ne všechny tuky jsou pro tělo dobré. Pro vaši orientaci:
Mononenasycené: dobré tuky, pomáhají snižovat špatný cholesterol (LdL). nalé-
zají se v olivovém oleji a ve většině ořechů.
polynenasycené: další z dobrých tuků; také pomáhají snižovat LdL cholesterol (ale 
ne v takové míře jako výše jmenované) a předcházet srdečním onemocněním. 
převážně se vyskytují v kukuřici, sójových fazolkách, v rybách a rybím oleji.
nasycené: Špatné tuky. zacpávají cévy, jsou příčinnou srdečních onemocnění 
a zvyšují hladinu LdL cholesterolu. nacházejí se v másle, šlehačce, kuřecí kůži, 
tučných sušenkách a tučném mase.
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Letní řecký 
salát

- 280 g rajčat
- 250 g paprikových lusků
- 300 g salátových okurek

- 120 g cibule
- 50 g černých oliv

- 3 ks vařených vajec
- 50 g olivového oleje

- ocet, cukr, mletý pepř, sůl

zeleninu nakrájíme na stejno-
měrné hrubé kousky, přidáme 

olivy, na osminky nakrájená 
vejce a vše přelijeme zálivkou 

z oleje a octa. salát dochutíme 
cukrem, mletým pepřem a solí. 

vše lehce promícháme.

Jednoduché 
a zdravé letní 

saláty
Jednoduché 
a zdravé letní 

saláty
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Rajčatový salát
- 450 g rajčat, 1/2  čajové lžičky moučkového cukru, sůl, pepř, 2 polév-
kové lžíce panenského olivového oleje, 2 čajové lžičky bílého vinného 
octa, 1 polévkovou lžíci nakrájené pažitky

nakrájejte na tenké plátky rajčata a narovnejte je na talíři. posypte je 
moučkovým cukrem, osolte, opepřete a dejte na stranu asi na 30 mi-
nut. smíchejte olivový olej, vinný ocet a pokapejte rajčata. posypte 
pažitkou a před podáváním na stůl nechte asi 30 minut odstát.

Salát z paprik
- 2 zelené, 2 červené a 2 žluté pap-

riky
- 450 g nakrájených rajčat 
- lístky bazalky

Zálivka:
- 6 polévkových lžic olivového oleje
- 2 pol. lžíce červeného vinného 

octa 
- 2 drcené stroužky česneku

ugrilujte papriky, až je kůže uhel-
ná. nechte zchladit, kůži oloupej-
te a pokrájejte je na proužky. při-
pravte zálivku smícháním surovin, 
nalijte ji na papriky a marinujte 1 
hodinu. přidejte do misky nakráje-
ná rajčata a posypejte nakrájený-
mi lístky bazalky.
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Křížovku z Fit pro život 5/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 20. 8. 2010 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 4/2010: silou přírodních živlů. balíček získávají: Olga Horká z Hrušek, Karel Ře-
záč z Plzně a Jaroslava Křenová ze Zlína. 

Štíhlost a vitalita s mořskými 
řasami a citrusovými plody

nadbytečná kila snadno shodíte, budete-li 
užívat 100% přírodní šťávu z výtažků z moř-
ských řas, zeleného čaje a citrusových plodů 
Distilad´Algue®. Jako doplněk stravy při 
redukci nadváhy a anticelulitidních kúrách 
podporuje zrychlení metabolismu a spalování 
tuků, snižuje chuť k jídlu, upravuje trávení. 
napomáhá odstranit přebytečnou vodu za-
držovanou v tkáních a zlepšuje krevní oběh. 
při pravidelném užívání vám postupně umož-
ňuje znovu získat štíhlejší postavu a uchovat 
si přitom elán a dobrou náladu. Šťáva má pří-
jemnou a osvěžující citrusovou příchuť. neob-
sahuje žádné chemické či jiné přídatné látky. 
Distilad´Algue® je k dostání na dobírku na: 
www.tarapharm.cz, 
e-mail: info@tarapharm.cz, 
tel.: 318586061.
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