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Sbohem

šedivé vlasy

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

KA

NOVIN

Barvicí gel ve dvou odstínech středně hnědý, tmavohnědý

 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
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Informace a objednávky na:
www.grecian.cz
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 223 676
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... jsme mediálním partnerem projektu

Emil Českého paralympijského výboru
Obsah ...
Kliknutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránku.
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?? Jak můžeme urychlit metabolismus?

K. P., Olomouc

!! V zásadě lze metabolismus

urychlit stravou a cvičením. Jídlo
samo o sobě vybízí organismus,
aby je začal zpracovávat – trávit.
Tím se metabolismus mobilizuje.
Proto diety, při nichž se hladoví,
metabolismus spíše zpomalují
a překvapivým výsledkem bývá
vznik tukové zásoby (je to naspořená energie na horší časy, kterou
se organismus pojišťuje na základě
principu sebezáchovy). Je-li však
jídelníček, i když dieteticky dobře vyvážený, stereotypní, pokud
jde o složení i energetický obsah,
metabolismus se mu přizpůsobí
a pracuje stále stejným tempem.
S postupujícím věkem nebo klesající fyzickou aktivitou se dokonce
jeho otáčky zpomalují a už není
schopen zpracovávat přijímané
živiny s takovou účinností jako
předtím. Důsledkem může být
hromadění tělesného tuku. Proto
je třeba jeho kola neustále roztáčet, a to jak pestrou stravou, tak
cvičením.
Efekt cvičení spočívá především
v tom, že při něm používáme svaly, které se posilováním udržují
v kondici a neatrofují (nezanikají).
Jen díky svalům totiž „spalujeme“
energii ze stravy. Když je nemáme,
tloustneme mnohem rychleji i po
snědení relativně malých porcí
celkem zdravých jídel. Proč? Chybí-li nám svaly, vyřazujeme ze hry
podstatnou část metabolismu. Ten
pracuje jen na takové obrátky, které stačí k udržení základních tělesných funkcí. Zpomalený metabolismus nestačí „spálit“ veškerou
energii přijatou ve stravě, a ta se
ukládá ve formě tukových zásob.
Přiměřený podíl svalové hmoty,
vypěstovaný tělesnými aktivitami,
nám tedy zaručí rychlejší metabolismus než v případě tělesné
nečinnosti.
Občas sáhneme k některým klasickým prostředkům i k moderním
potravinovým doplňkům, které
Trafika
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mohou metabolismus urychlit,
a tím napomoci k rychlejšímu spalování energie. Je to např. kofein
(káva, cola, čaj), efedrin, guarana,
koenzym Q10 aj.
Ing. Ivan Mach

?? Hodně se teď píše o koenzymu Q10. Jak by se měl užívat?

T. N., Zlín

!! Koenzym Q10 je velice užitečná
látka, která je nezbytná, aby energie z potravy získaná štěpením
tuků, cukrů a bílkovin byla dobře
využitelná pro potřebu organismu.
Kromě toho, že odstraňuje únavu,
působí v těle proti škodlivému
účinku volných radikálů, zabraňuje
usazování cholesterolu a prospívá
při paradentóze. V lékárnách jsou
dostupné přípravky s koenzymem
Q10, které se liší:
•
•

lékovou formou (tablety, tobolky),
množstvím aktivní látky v tobolce nebo tabletě.

Protože koenzym Q10 je látka rozpustná v tucích, dáváme při koupi
vždy přednost přípravku v tobolkách (kapslích), v nichž je Q10 rozpuštěný v oleji. Pro začátek volíme
většinou „silnější“ přípravek, který
obsahuje 30 mg koenzymu Q10
v tobolce (kapsli). Na odstranění
únavy a snížení cholesterolu užíváme 1 kapsli tohoto přípravku denně. Při některých formách srdečního selhávání (kardiomyopatie)
a při paradentóze radí lékaři užívat
i více tobolek denně – předávkování nehrozí. Jestliže se po užívání
„silnějšího“ přípravku cítíme až
příliš svěží, denní dávku snížíme.
Proto je v lékárnách k dispozici ještě slabší koenzym Q10, obsahující
v tobolce jen 10 mg aktivní látky.
Pro užívání koenzymu Q10 platí
zásada: polykat celé kapsle vždy při
jídle! Nejvhodnější je takové denní
jídlo, které obsahuje tuk, protože
biologická dostupnost koenzymu
je pak vyšší. Trvá několik dní, než
se jeho hladina v těle zvýší a my
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pocítíme výraznější změnu. Koenzym Q10 je látka tělu vlastní, která
vzniká v játrech. Od 20. roku věku
však jeho produkce klesá a tělo ji
doplňuje vnějšími zdroji Q10 (potravinami a suplementy), aby mělo
koenzym v potřebném množství
(podle stylu života, věku, námahy,
intenzity sportovní činnosti atd.).
Nemůže se stát, že se užíváním
koenzymu Q10 jeho vlastní tvorba
oslabuje.
Ing. Ivan Mach

?? Je mi 32 let a trápí mě má
prsa, která jsou plná hrbolků.
Slyšela jsem, že to znamená
zvýšené riziko rakoviny prsu.
Také samovyšetření mi připadá
nemožné, protože nedokážu rozeznat jednu bulku od druhé.
Ž. B., Prostějov

!! Diagnóza karcinomu prsu ob-

chází nyní celou ženskou populaci.
Odborníci nemají rádi neodůvodněný strach, ale na druhé straně
chtějí vyburcovat ženy rizikových
skupin a rizikového věku k větší
pozornosti v této oblasti. Pokud
máte jakékoliv rozpaky týkající se
drobných bulek v prsu, neváhejte,
nenechte se dlouhodobě sama
stresovat a navštivte svého lékaře. Samovyšetření je sice dobrá
orientační metoda, ale nemělo by
zůstat jen u ní, protože je zatížena
mnoha laickými chybami. Samotné zhrubění mléčné žlázy, které je
možné při samovyšetření vnímat
jako prs plný drobných hrbolků
a bulek, není ještě podezřelou
diagnózou. Je ale samozřejmě
důvodem k vyšetření u specialisty
(senologa), zabývajícího se nemocemi prsu, který rozhodne, jaká
další pomocná vyšetření budou
nutná (mamografie, sonografie,
biopsie) k upřesnění diagnózy.
Nebojte se odborníka navštívit,
můžete předejít stavům, které by
po delším váhání mohly směřovat k nutným operačním řešením
a dlouhodobému onkologickému
sledování. Zkušený odborník vás,
přijdete-li včas, může podrobit tzv.
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dispenzárnímu sledování (pravidelné kontroly), které vyloučí jakékoli zanedbání. Žena pak může být
zcela klidná, protože odpovědnost
za stav jejího prsu přebírá odborník, pacientka je pouze zodpovědná za dodržení určených návštěv.
Přeji vám proto, abyste se brzy
správně rozhodla, protože jen tak
se zbavíte vlastní nejistoty, která
vás nyní zbytečně trápí.
MUDr. Marcela Burdová

?? Když spálím cvičením na ro-

topedu stejné množství kalorií,
jako obsahuje kopeček zmrzliny,
není jednodušší vynechat jak
zmrzlinu, tak cvičení?
J. H., Černovice u Tábora

!! Buďme konkrétní. V jedné porci

zmrzliny (75 ml) nalezneme asi
100 kcal energie, které spálíme,
šlapeme-li 15 minut na rotopedu. Když vynecháme zmrzlinu,
zbavíme se chuťového požitku
a osvěžení, a když necvičíme, zbavujeme se zase výhod, které nám
dává pohyb a tělesná aktivita. Proč
bychom se jich vlastně měli zbavovat?
Obejdeme-li se bez zmrzliny, určitě velkou újmu neutrpíme, spíše
naopak, protože některé druhy
zmrzliny jsou velmi tučné a energetické. Trpíme-li však trvalým
nedostatkem pohybu, chybí nám
jedinečný nástroj k pravidelnému
a hlavně zdravému odčerpávání
případných přebytků energie,
které se občas v těle nahromadí,
třeba po letních zmrzlinových
hodech. Když cvičíme, můžeme si
ve výživě dovolit mnohem víc, než
když jsme pohybově neaktivní.
Kromě toho, že cvičení snižuje rizika nejrůznějších chorob a zlepšuje
náladu, posiluje také svaly, v nichž
se odehrává podstatná část přeměny živin na energii. I když jíme
střídmě a vůbec necvičíme, podporujeme postupný ústup aktivní
svalové hmoty. Sice zhubneme,
ale co nahradí ochablé svaly? Bohužel tuk.
Ing. Ivan Mach
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Osobnosti
světa kosmetiky

20. století

Zkusme se ohlédnout zpět za těmi, kdo byli v minulém století
hybnou silou vývoje a změnili tvář krásy za posledních sto
let. Ovšem kdybychom měli vyjmenovat všechny vizážisty,
kadeřníky, odborníky na péči o pleť a tvůrce parfémů, museli
bychom sestavit seznam se stovkami jmen. Zaměřili jsme se na
několik nejvlivnějších, bez nichž by byl obsah našich kabelek
a skříněk mnohem méně inspirativní či účinný.

Král laků na nehty
Zakladateli Revlonu
Charlesi Revsonovi
můžeme poděkovat
za to, že je lak na
nehty módní a stále
žádaný. S pomocí
svého bratra Josepha a chemika Charlese Lachmana
namíchal Charles Revson v roce
1932 první matný barevný lak
na nehty. Do té doby byly jediné
dostupné laky bledé a průsvitné
a byly k dostání v omezené barevné paletě. Jako základ nových
krémových barev použil pigmenty
a své výrobky – jak se o něm ví
– testoval na vlastních nehtech.
„Zkouším barvy na sobě, když se
člověk musí učit, není zbytí,“ řekl
jednou reportérovi při rozhovoru
ve své newyorské kanceláři.
V roce 1939 následovala řada rtěnek a odpovídajících laků na nehty.
Tak mohly ženy poprvé koordinovat barvu rtů a nehtů – Revson pro
to použil frázi „sladěné rty a nehty“.
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Revlon Red, který byl uveden na
trh v roce 1935, je stále ještě k dostání a stejně je tomu i se rtěnkou
Cherries in the Snow (Třešně ve
sněhu) z padesátých let. Velkou
oblibu si získal odstín Pink Nude
(Růžová nahota).
Náš tip:
Revlon Nail Enamel; je možné si
vybrat z 33 barev plus několika
sezonních odstínů, které se vyrábějí pouze v omezeném počtu.

Nos
Čtvrtý v řadě rodinných „nosů“ je francouzský voňavkář
Jean-Paul Guerlain. Za
posledních 40 let 20.
století vyrobil jedny
z nejoblíbenějších
vůní na světě. Šel ve šlépějích svého dědečka, který vyvinul takové
klasické parfémy jako Mitsouko,
L’Heure Bleue a Shalimar. Jean-Paul
Guerlain vytvořil více než 15 velmi

Obsah

+ –

obdivovaných
vůní. Zahrnují
smyslnou Samsaru, kterou používá
Cameron Diazová,
Eau de Guerlain,
jejíž obdivovatelkou je Bridget
Fondová a vroucí citrusovou
Vétiver, která byla vytvořena pro
muže (používá ji Warren Beatty),
ale oblíbily si ji i ženy včetně Jodie
Fosterové. Inspirací pro romantickou vůni Nahéma byla Catherine
Deneuveová.
„Mít ženskost je pro parfém tou
nejdůležitější vlastností,“ tvrdí
Guerlain. „Když jste zamilovaný
a jdete do bytu své dívky a ve výtahu ucítíte její parfém... krev se vám
nahrne do tváře a srdce začne bít
rychleji. To je účelem parfému.“
Jen-Paul Guerlain je nyní sedmdesátník, od roku 2002 je na odpočinku, ale stále působí jako poradce
vedení společnosti Guerlain/LVMH
Group, která převzala štafetu parfémů Guerlain. Ve vlastní rodině se
jeho přímý následovník nenašel.
Náš tip:
Samsara, směs dřeva a květin,
jež obsahuje nejvyšší koncentraci santalového dřeva, která kdy
byla do parfému použita.

Kosmetický vědec
Profesor Albert Kligman je velkým jménem v oboru péče
o pleť, který překlenuje mezeru mezi
kosmetikou a léčivy.
Jemu patří uznání za objev účinku
vitaminu A při zahlazování vrásek
v polovině osmdesátých let.
Je to význačný americký výzkumný
dermatolog, který působí na univerzitě v Pensylvánii. Profesor Kligman
si povšiml, že preparát derivátu
vitaminu A – retinoická kyselina neboli retin-A, kterou předepisoval na
léčení akné – nejenom urychlovala
obnovu buněk a měla za následek
jasnější pleť, ale navíc po ní byla pleť
i viditelně mladistvější a bez vrásek.
Trafika
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Po tomto průlomu profesora Kligmana se vědeckými zkouškami přišlo na to,
že retin-A je efektivní zbraní proti vráskám. Avšak
vzhledem k některým
agresivním vedlejším účinkům, které hlásili uživatelé,
vyvinuli kosmetičtí vědci retinol,
mírnější formu čistého vitaminu
A, k užívání v komerčních ošetřeních proti stárnutí. Krémy proti
stárnutí založené na retinolu patří
k nejžádanějším inovacím v péči
o pleť.
Náš tip:
Estée Lauder : Advanced Night
Repair – regenerační sérum
Podrobnosti ZDE

Estée Lauderová
Zakladatelka pozdější slavné světové
dynastie Estée Lauderová začala se
svým manželem Josephem podnikat
Historie ZDE v roce 1946 prodejem produktů péče o pleť. Říká se,
že když poprvé představila paní
Lauderová řadu svých výrobků
v newyorském obchodním domě
Neiman Marcus, zastavovala zákazníky, kteří vcházeli do dveří, se
slovy: „Vyzkoušejte to. Já jsem Estée Lauderová a toto jsou ty nejúžasnější zkrášlovací produkty na
světě.“ O půl století později říše
Lauder v hodnotě několika miliard dolarů zahrnuje velmi úspěšné značky Estée Lauder, Aramis,
Clinique, Prescriptives a Origins.
V nedávných letech společnost
také získala řadu velmi žádaných
značek pro určitý výsek trhu včetně Bobbi Brown Essentials, MAC,
Creme de la Mer, Donna Karan
Beauty, Aveda, Stila, Laboratories
Darphin, BeautyBank, Smashbox
Beauty Cosmetics nebo Ojon Corporation.
Estée Lauder zemřela v roce 2004
ve věku 97 let. Má však zdatné
následovníky a nositele rodin-
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ných tradic.
Její starší syn
Leonard řídil
firmu již od
70. let, aby
ji v roce 1995 převzal oficiálně.
I když v roce 2000 předal ředitelskou pochodeň Fredu Langhammerovi, prvnímu řediteli vybranému mimo zakladatelskou rodinu,
doposud je čestným předsedou
společnosti. Leonardův mladší
bratr Ronald v současnosti zastává post předsedy představenstva
Clinique Laboratories. V novém
tisíciletí převzala rodinnou štafetu další generace Lauderových
– zejména Leonardův syn William, jeden z pilířů vrcholného
vedení, který postupně působil
jako generální ředitel Clinique
a Origins, spadaly pod něj butiky
a aktivity na internetu a následně se stal výkonným předsedou
představenstva skupiny Estée
Lauder. Aktivně se do práce ve
společnosti zapojily i Ronaldovy
dcery: Aerin je senior viceprezidentkou a jako Creative Director
dbá o image značky Estée Lauder. Jane působila jako ředitelka
marketingu v Clinique, jezdila po
celém světě a sledovala moderní
trendy, aby je pak adaptovala na
výrobky a obaly. V létě 2010 byla
jmenována generální ředitelkou
značek Origins a Ojon.
Náš tip:
Resilience Lift Face and Throat
Creme and lotion SPF 15
Podrobnosti ZDE

Make-upový umělec
Max Factor byl
původně filmový
make-upový umělec, ale jeho jméno
se stalo vžitým
pojmem v každé
domácnosti poté,
co v roce 1914
namíchal Flexible Greasepaint,
první make-up pro film. Během
zlatého věku Hollywoodu přines-
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(tel./fax: 224 223 676-7)

gynekoloÏka

Îdichynec, CSc.,
internista a spisovatel

fotograf
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půvab ...

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 2000
PLUS (pěnový)

GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM

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


ly Factorovi úspěch filmy Desatero přikázání, Lawrence of Arabia
a Ben Hur. Factor byl zodpovědný
za nové vzezření Jean Harlowové,
když se stala první platinovou
blondýnkou. Vynalezl také první
lesk na rty, Lip Pomade, který měl
za úkol, aby hrdinky – filmové bohyně – měly nádherně našpulené
rtíky. (Do té doby si herečky
musely rty olizovat, což způsobovalo, že je měly popraskané.)
Vyvinul také Pan Cake, který se
původně jmenoval Technicolor
make-up, byl to podklad, který se
začal používat s přechodem filmu
na Technicolor, a těsně po něm
v roce 1947 následoval Pan Stick.
Vedle toho, že byl Max Factor
guru
make-upu
pro bohaté
a slavné,
vyvinul
také řadu
kosmetiky, která
umožnila
Trafika

LADY GRECIAN 2000

Do lékáren dodává: PHOENIX, Lékárenský velkoobchod, a. s.

dostupnost základních potřeb,
jako např. očních stínů – jež se
dříve prodávaly pouze hercům –,
pro všechny ženy. V padesátých
letech vytvořil první lehkou přirozenou rtěnku Roman Pink a Creme Puff, komprimovaný pudr na
tvář s krémovou strukturou, který
zůstává bestsellerem. V šedesátých letech přišly falešné řasy, tekuté a komprimované oční linky
a vodou nesmyvatelná maskara.
Za desetiletí patřily mezi slavné
tváře Max Factor např. Elizabeth
Taylorová, Natalie Woodová, Ginger Rogersová nebo Madonna.
Značku s oblibou používá Renée
Zelwegerová nebo Julia Robertsová.
Dean a Davis, Factorovi vnuci,
jsou spoluzakladateli SmashBox
Cosmetics s řadou make-upů,
které jsou hitem moderního mladého Hollywoodu. Musí to být
v genech.
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Náš tip:
Pan Stick, krémový podklad v ty-1
čince, která je stále hitem make-upových umělců Hollywoodu 60.
let poté, co byla uvedena na trh.
Gejzír barev s Max Colour Effect.
Nová kolekce se skládá ze čtyř
nových produktů Max Factor –
očních stínů MAX EFFECT DIP-IN
EYE SHADOW, lesku na rty MAX
EFFECT LIP GLOSS, minilaku na
nehty MAX EFFECT MINI NAIL
POLISH a tria očních stínů MAX
EFFECT TRIO EYE SHADOW.
Foto: archiv firem
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Inzerce

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

Praktická škola

půvabu
Odpovĕdi odborníků na vaše otázky
Používám make-up každý den.
Škodí to pleti?
J. K., Jindřichův Hradec

Přichází dokonalý make-up
HR COLOR CLONE HYDRA-24H

Trafika

Fit pro život 6/2010
www.fitprozivot.cz

8

Používání make-upu pleti v žádném případě nemůže uškodit,
ovšem pokud nalíčenou pleť – obličeje, krku, dekoltu – každý den
zase dokonale odlíčíte. Vlhkými
pleťovými tampony, pleťovým
mlékem a pleťovou vodou je potřeba odstranit z pleti zbytky pudrů, krémů, řasenek a očních stínů,
vedle toho se smývá pochopitelně
i prach, pot a mastnota. Proto by
základní kosmetické ošetření pleti
měly provádět denně i ženy, které
se vůbec nelíčí. Pleť pak může volně dýchat a přes noc se zregenerovat. Když se však odličování podceňuje a odbývá – k tomu mají sklony
zejména mladé dívky, pleť se zbytečně unavuje. V mladém věku to
většina žen příliš nepostřehne, ale
ve vyšším věku představuje špatné
a nedokonalé odličování potenciální poškození vzhledu pleti.
Působení tekutého i pevného
make-upu na pleť během dne nevyvolává mimořádnou zátěž, líčidlo
může v některých případech pleť
dokonce chránit před nepříznivými
vlivy okolí – např. před příliš silným
slunečním zářením.
Nemám nijak problematickou
pleť, ale tu a tam by se něco zlep-

Obsah
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půvab ...

šit dalo. Důležitá je určitě každodenní péče, na jejím
stavu se asi odrazí i jídelníček.
O. N., Beroun

Pečlivá péče o pleť se každému dříve nebo později vrátí,
vedle výběru vhodných přípravků má velký význam
také dostatek spánku, čerstvého vzduchu a pohybu.
Na celkovém stavu organismu se pochopitelně podílí
i složení stravy. Ponocování, nadmíra alkoholu a kouření jistě nikomu krásnou pleť nezajistí, na druhé straně
není možné přeceňovat vliv stravy a doufat, že se tak dá
vzhled zásadně ovlivnit. Strava by měla být bohatá na
vitaminy, stopové prvky a minerály, jejichž dostatečný
přísun ovlivňuje do určité míry kvalitu a vzhled vlasů,
nehtů a pochopitelně i kůže. Strava se výrazně podepisuje na pleti problematické a alergické, na kůži postižené akné, kde může mít, ale zase jen do určité míry, vliv
na její stav i nadměrná konzumace přepáleného tuku,
ostrých pokrmů, sladkostí a čokolády. Někdo může
pozorovat zhoršení vzhledu pleti po konzumaci jižního
ovoce a podobně.
Existuje opravdu rozdíl mezi denním a nočním krémem, nebo je to pouze reklamní trik?
E. Š., Brno

Není to reklamní trik. Noční krémy se od denních liší
svým složením. Obsahují regenerační látky, které se
v noci vstřebávají, a mají tedy vliv na její vzhled a kondici. Většinou obsahují více tuku, vitaminů a látky, které
pleť zvláčňují a vyživují.
Denní krém je lehčí, obsahuje různé složky k ochraně
pleti, např. UVA a UVB-filtry, vitaminy. Svým složením
chrání pleť přes den, je možné jej použít i jako podklad
pod make-up. Před aplikací krému musí být pleť odlíčená, aby krém mohl nerušeně působit.
Vím, že hydratační krémy jsou velmi důležité. Mně
se ale zdá, že nemám suchou pleť. Potřebuji používat hydratační krém?
J. M., Telč

Trafika
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Inzerce

Každá žena by měla vědět, jaký typ pleti má. Jiné
přípravky vyžaduje pleť mastná, jiné suchá, jiné polomastná. Hydratační krémy nejsou určeny jen pro
suchou pleť, té prospívají naopak přípravky mastnější.
Vzhledem k tomu, že většinu hmoty lidského těla tvoří
voda, je dostatek vlhkosti v pleti nutným předpokladem
k tomu, aby vypadala svěže a zdravě. Doplňovat vodu,
a tím i vláčnost, tedy potřebuje i vysloveně mastná pokožka.
Typ krémů vhodných k použití pro konkrétní ženu se
většinou nedá určit podle obecných doporučení, ta
slouží k orientaci jen rámcově. Při výběru se musí každá žena řídit jak svým typem pleti, tak věkem a někdy
i momentálním stavem pleti. Svou roli tu hraje také

Obsah
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subjektivní dojem: dvě ženy se
stejnou pletí, stejného věku a ve
stejném ročním období si vyberou
odlišný přípravek, který jim bude
individuálně vyhovovat. Nejlepší
pomůckou pro výběr krému je
jeho vyzkoušení na kůži (řada
kosmetických firem nabízí malé
vzorky), případně porada s kosmetičkou.
Zdá se mi, že se mi typ pleti s počasím mění. Je to možné?

Mastná pleť proto vyžaduje účinné čištění, péči vhodnými krémy
a občas i hluboké čištění u kosmetičky. Jestliže budete o svou
pleť pečovat pravidelně a cíleně,
skutečně se na ní stárnutí projeví
podstatně později než u pleti jemné a suché.
Všechny moje kamarádky přísahají na to, že je nutné používat
oční krém. Je to skutečně pravda?

H. P., Děčín

Typ pleti se s počasím nemění,
mění se však její momentální stav.
Proto i normální nebo smíšená
pleť může být po létě a příliš intenzivním slunění (i po příliš častých
návštěvách solária) přesušená,
stahuje se a olupuje, tvoří se na
ní vrásky. Pleť se ovšem vysušuje
i v zimě, kdy na ni působí mráz
a vítr a na druhé straně suché teplo
v místnostech s ústředním topením. I v tomto období mohou mít
ženy dojem, že se s jejich pokožkou něco děje, že se změnila.
Pleť je proto potřeba ošetřovat
vždy s ohledem na momentální
situaci a výkyvy počasí. Je nutné
ji dostatečně hydratovat, a to jak
zevně, tak vnitřně. Znamená to
dostatečně pít a nepřehánět slunění. V zimě je důležitá ochrana
před nepříznivými povětrnostními
vlivy pomocí vhodných krémů.
Při správné péči bude kůže zdravá
a pěkná po celý rok.
Mám mastnou pleť. Znamená to,
že nebudu mít v pozdějším věku
tolik vrásek?
T. M., Dobříš

Mastnější pleť stárne trochu pomaleji než pleť suchá. Má více
podkožního tuku, a je proto opticky vypnutější. Kůže má i méně
vrásek. Neznamená to však, že
takové pleti není třeba věnovat
patřičnou péči. Má totiž sklon
k tvorbě rozšířených pórů a jejich
následnému zanášení – černé tečky, které hyzdí nos, tváře a bradu.
Trafika
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půvab ...

S. A., Dobřichovice

Používání speciálních očních
krémů má svůj význam. Pleť okolo očí je velmi citlivá, tenká, je
prokrvenější a obsahuje méně
mazových žlázek než kůže kdekoliv
jinde na obličeji. Podléhá rychleji
projevům stárnutí a první vrásky se
objevují právě zde.
Oční gely a krémy jsou proto poněkud jiné než krémy k ošetření pleti
obličeje. Pleť okolo očí potřebuje
dostatečně zvlhčovat, ale nevyhovuje jí příliš mnoho tuku – ten by
ji mohl podráždit a vyvolat otoky
horních, ale i dolních víček. Krémy
k ošetření speciálně této partie
jsou většinou slabě tonizující, stahující, takže i mírné otoky, které se
na kůži objeví, poněkud eliminují.
I při ošetření očním krémem dáváme pozor na to, aby se zbytečně
nedostal na spojivku oka. Běžné
pěsticí krémy by se do bezprostřední blízkosti oka neměly vůbec
dostat, protože mohou podráždit
spojivky, a způsobit tak řadu nepříjemných problémů; ani oční
krém však takovou nepříjemnost
nevyloučí.
Někdy si zapomenu namazat obličej krémem s ochranným faktorem. Je jeho používání opravdu
tak důležité?
S. V., Pelhřimov

Používání krémů s ochrannými
UVA a UVB faktory proti slunečnímu záření je velmi důležité. Dá
se říci, že nadměrné působení
slunečního záření může nechráně-
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nou pleť poškodit víc než projevy
stárnutí.
Sluneční paprsky kůži vysušují,
velmi často se tak podílejí na vzniku předčasných vrásek a na jejich
dalším prohlubování. Slunce nutí
pleť k aktivní obraně, k tvorbě
ochranného zabarvení, a kůže tak
i hrubne. Mohou se na ní objevovat
nejrůznější pigmentace. Důsledky
působení slunce se nemusejí projevit okamžitě, změny a negativní
vlivy se ukážou až po určitém čase.
Většina žen již dnes svou pleť pečlivě chrání, např. na dovolené, při
pobytu u moře nebo na horách, ale
mimo dovolenou se na ochranu
před UV-zářením stále tak trochu
zapomíná. Přitom slunce může
nechráněnou kůži poškozovat
i během velmi krátkých procházek
ve městě, přecházení z budovy
do budovy atp. To je taky důvod,
proč výrobci denních krémů, ale již
i make-upů, rtěnek a ochranných
tyčinek na rty, do nich přidávají sluneční filtry a ochranné faktory.
Olga Šafková,
kosmetička Ústavu lékařské kosmetiky,
foto: Zdenĕk Platl a archiv
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Kosmetické tipy ...
ESTÉE LAUDER

TIME ZONE NIGHT
ANTI-LINE/WRINKLE
CREME

Estée Lauder představila nový
Time Zone Night Anti-Line/
Wrinkle Creme (noční protivráskový krém) s účinnou
recepturou, která hydratuje pleť, dramaticky omezuje
vzhled čar a vrásek a optimalizuje přirozené chování
pleti. Výsledkem je zářivá a mladě vypadající pleť. Nový
Time Zone Night Anti-Line/Wrinkle Creme byl vytvořen s moderní, všeobecně přitažlivou smetanovou
strukturou vhodnou pro všechny typy pleti. Pokožku
ponechává v pocitu pohodlí a hedvábně hladkou. Používá se každou noc po regeneračním séru.

Clinique

Instant Lift for Brows

Správně upravené obočí rámující tvář může
výrazně zkrášlit vzhled každé ženy. Má-li obočí tu správnou barvu, správný tvar
a správnou sílu, může pomoci vytvořit mladistvější vzhled s výraznýma očima a zlepšit
efekt líčení. Dosažení tohoto cíle napomáhá
nová praktická oboustranná tužka Clinique
Instant Lift for Brows, která má na jednom
konci tužku pro doplnění obočí a na druhém konci rozjasňovač linie nadočnicového
oblouku. Tužka „doplní“ obočí a vyrovná
nerovnoměrné části obočí, čímž vytvoří dokonale výrazné obočí přirozeného vzhledu.
Rozjasňovač nanesený pod obočí pohled
okamžitě projasní a dodá iluzi rozzářených
očí, protože přípravek obsahuje světlo odrážející složky, které obočí zvýrazní. Je to jednoduchý způsob jak
bez velké námahy vypadat o několik let mladší – pocit
spokojenosti se dostaví okamžitě.

Clinique

High Lengths
Mascara
Nová řasenka Clinique High
Lengths Mascara dodá unaveným mdlým řasám délku, která se
vymyká i nejdivočejším představám.
Prodlouží je a dodá jim objem jako nikdy
předtím. Díky jedinečnému „chytrému“ aplikátoru budou úžasně výrazné,
a přitom neslepené. Zahnutý zoubkový
aplikátor, kopírující přirozeně zaoblenou
linii očí, umožňuje nabarvení každé řasy
Trafika
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od kořínku. Řasy jsou navíc jemné, měkké a krásně ošetřené, protože přípravek obsahuje složky, které řasám
prospívají a udržují je nejen krásné, ale i pružné a ve
zdravé kondici. Oftalmologické testy prokázaly, že formule je vhodná i pro ženy, které nosí kontaktní čočky či
mají citlivé oči.

Biotherm

BIOCILS EFFET ANTI-CHUTE
– Dvoufázový odličovač očí
Nešetrné odličování očních víček může
způsobit až vypadávání řas. Nový dvoufázový odličovač očí Biocils Effet Anti-chute
využívá aktivních složek k efektivnímu
a rychlému odlíčení a novinky „fertilicil
komplexu” k obnově růstu řas stimulací
tvorby kolagenu.
Biocils Effet Anti-chute odlíčí bez problémů i dlouhodržící a voděodolný make-up a navíc zabrání ztrátě řas.
Řasy vyživuje a lehce stimuluje jejich růst. Díky obsahu aktivních ingrediencí odlíčí již prvním tahem 93 %
make-upu. Je dermatologicky testovaný a vhodný i pro
citlivé oči.

Avon

Herve Leger
Femme
Kosmetická společnost Avon
a módní značka Herve Leger,
která byla založena roku
1985 módním návrhářem
Herve L. Lerouxem, spojily
své síly a z jejich spolupráce
vzešla výjimečná vůně, která
nadchne a okouzlí každou
ženu. Vzácné ingredience, rafinovaně namíchané a ukryté
v originálním flakonu – to je
Herve Leger Femme. Jedinečná parfémová voda okouzlí
jemnými květinovými tóny
a dotekem šťavnatého ovoce.
Smyslná čínská magnolie společně se sicilským grapefruitem a marockým pomerančovým květem tvoří neodolatelnou kompozici, o hloubku a smyslnost se postará
ušlechtilé dřevo, vzácná pryskyřice, cypřiš a vanilka. Za
zmínku stojí i překrásný flakon, jehož tvar připomíná
klasický prvek tvorby Hervého Legera – motiv překřížení a vrstvení neboli „bandáže“. Tento motiv jde napříč
Legerovou tvorbou, je pro něj charakteristický a nejvíce
patrný na kultovních Bandage Dress, které jsou dnes
vlajkovou lodí módního domu.

11

Obsah

+ –

Mák
– rostlina

Jana
Arcimovičová

opěvovaná

i zatracovaná
„V kytici českých rostlin, jež jednak otravují, jednak léčivě
účinkují, vidíme zatknutý také mák. Mnohý čtenář tím
bude udiven neznáť máku ani jako byliny léčivé, ani snad
jako byliny jedovaté. A přece zná dobře ona semena,
z nichž naše kuchařky připravují chutnou výplň do buchet
a nános neméně chutný na koláče – zná také – aspoň po
jméně – opium, jež vyráběti z máku jako hmotu léčivou
dokonce se pokoušeno i v Čechách.“
Tato slova MUDr. Duchoslava Panýrka z knihy Lékaři a traviči z říše
rostlinné (1908) byla ještě před několika lety aktuální. Vždyť nedávno
téměř nikoho ani nenapadlo, že
by mohl tuto rostlinu, která zjevně
srostla s českou kuchyní, zneužít.
Na venkově rostl mák setý (Papaver
somniferum) téměř u každé chalupy a maková pole a políčka byla
naprosto běžným jevem. Českému
Honzovi jdoucímu na vandr nesměl nikdy chybět ranec makových
buchet, tradičně se u nás vyrábějí
i další druhy pečiva s mákem, např.
Trafika
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Příroda ...

koláče, makový závin, oblíbené
jsou nudle s mákem apod. Modrošedá semínka máku jsou všem
dobře známá a nikdo jim nepřisuzuje žádné mimořádné vlastnosti.

Makové pochoutky
Každá makovice obsahuje množství drobných semen, která mají
obvykle ledvinovitý tvar, modrošedou barvu a příjemnou chuť připomínající trochu oříšky nebo mandle. Ovšem semena mohou být
podle druhu máku i černá, hnědá,
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krémově žlutá, bílá nebo načervenalá. Obsahují asi 50 % oleje, který
se z nich také lisováním za studena
vyrábí. Užívá se především do různých zeleninových salátů, kterým
dává charakteristickou příchuť.
Olej získaný z výlisků při druhém
lisování má především technické
využití. Po vybělení slouží k výrobě
malířských barev, ale také se přidává např. do mýdel či mastí.
Mák se používá nejen k posypání
pečiva či jako náplň do koláčů
nebo buchet. Jeho využití v kuchyni může být mnohem širší. V Indii
bývá součástí sladkých omáček
k masu, vyrábějí se z něj různé
sladkosti, s olejem a solí se podává
s rýží, míchá se také s tamarindem
(Tamarindus indica) a vzniklá směs
se používá jako koření. V Turecku
se připravují sladkosti z makových
semen s ořechy a citrusovou šťávou, z máku se tam vyrábějí pasty
k zahušťování pokrmů. Na některých místech ve Středomoří můžete dokonce ochutnat makovou
zmrzlinu.

Starověká kulturní
rostlina
Pravlast máku nelze jednoznačně
určit, většina badatelů ale soudí,
že tato rostlina pochází z oblasti
Středomoří a Malé Asie a odtud
se postupně přes Persii a Indii
rozšířila do dalších asijských zemí.
Jisté ale je, že mák patří mezi staré
kulturní rostliny, které se zřejmě
ve středomořské oblasti pěstovaly
už v 6. tisíciletí př. n. l. Významným
starověkým pěstitelským centrem
máku byl Kypr. Z tohoto ostrova
také pocházejí 3,5 tisíce let staré
nádoby na opium, které byly nalezeny v Egyptě a které svým tvarem
připomínají obrácenou makovici.
Přestože se v našich zeměpisných
šířkách využívala především maková semena, u starověkých národů
to bylo hlavně opium, zahuštěná
šťáva z nezralých makovic. Opium
bylo známé již v Mezopotámii, Asýrii, Egyptě (vyhlášené Kleopatřino
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ná směs s opiem – theriak, kterou
sestavil osobní lékař císaře Nerona
Andromachus.

Středověké
narkotikum
Ve středověku byla velice populární tzv. uspávací houba (Spongia
somnifera). Byla to houba namočená v roztoku opia, mandragory
a bolehlavu s vodou. Před chirurgickým zákrokem se tato houba
přikládala pacientovi na obličej.
Někteří lékaři používali místo houby plátno napuštěné roztokem
s narkotickými účinky. Muslimský
oční lékař Jesus Haly, který žil na
přelomu 10. a 11. století, doporučoval ke zklidnění pacientů před
operací šedého zákalu makový sirup. V 16. století užíval opium proti
bolestem slavný lékař Paracelsus.
Mák se ve středověku prokazatelně pěstoval i v Čechách. Za vlády
Karla IV. vydal kolektiv autorů pod
vedením Bartoloměje z Chlumce,
tzv. Klareta, tři latinsko-české veršované slovníky. V jednom z nich,
Bohemáři, je zaznamenán český
název máku (mak). Účinky máku
samozřejmě neunikly ani autorům
českých herbářů v 16. století: Janu
Černému (Knieha, kteráž slove herbář aneb zelinář, 1517) a dr. Pietru
Andreovi Matthiolimu (Herbář neboli bylinář, 1562).
víno obsahovalo opium), později
i v antickém Řecku a Římě. Na Krétě se dokonce našly hliněné sošky
opiové bohyně pocházející ze 13.
stol. př. n. l., které mají na hlavě
naříznuté makovice.
Opium se v antice používalo jako
lék, při věštění, kouřových obřadech v chrámech, při zasvěcování,
ale také jako opojný nápoj při
různých orgiích a pitkách. Bylo
rovněž hlavní součástí tehdy velmi
žádaného léku thebaicum, který
byl vyvážen do celého Středomoří.
Makovice byly atributem řeckého
boha spánku Hypna, jeho bratTrafika

ra Thanata, boha smrti, a jejich
matky Noci (Nyx). Také syn Hypna
Morfeus, bůh snů, byl zobrazován
s makovicemi.
Způsob, jakým se opium z máku
získává, popsal v 1. století Dioskorides. Galenos se domníval, že opium je nejsilnější ze všech známých
léků, a předepisoval ho při závratích, horečkách, astmatu, bolestech hlavy, vodnatelnosti a také ho
doporučoval malomocným pacientům. Velké oblibě se opium těšilo
v antickém Římě, kde se používalo
k léčbě celé škály různých nemocí.
Z 1. století pochází proslulá léčeb-
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Dobrý sluha, ale zlý
pán
Opium obsahuje 20–30 % různých
alkaloidů. Je jedním z nejúčinnějších léků. Dokáže utišit i velmi silné
bolesti. Pomohlo proto milionům
lidí, kteří by bez jeho pomoci trpěli.
Na druhé straně je to ale nebezpečná látka, na niž může poměrně
snadno vzniknout závislost. Pro ty,
kteří jí podlehli, se stala prokletím.
Po požití opia nastupuje blažený
pocit spokojenosti, vymizí strach,
nepokoj, nervozita, objevuje se
euforie a následně spánek. Opium
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tlumí senzorická centra bolesti,
tlumivě působí i na centrum kašle
a dýchací centrum. Po požití menší
dávky opia se nejprve projeví jeho
stimulující účinky, později i narkotické. Ve větších dávkách škodí
opium celému tělu a oslabuje vůli
jedince, v nadměrných dávkách
působí jako jed.

Nebezpečný, ale
účinný lék
Jako lék se využívají maková semínka, makovice, ale především
opium a alkaloidy z něj vyrobené.
Semena máku ochlazují, vyživují,
mají slabě adstringentní (svíravé)
účinky. V Indii se připravují s cukrem a kardamonem a podávají se
při průjmu. Při nespavosti se nechají ve vodě nabobtnat semena
máku a salátu (2:1) a vzniklý sliz se
pak rozmíchá s cukrem a užívá. Semena máku se v Indii někdy dávají
dětem při prořezávání zubů.
Odvar z makovic má adstringentní
a narkotické účinky. Dříve se i u nás
podával neklidným dětem, ovšem
časté používání tohoto „léku“ se
mnohdy negativně projevilo na
jejich zdraví. Lokálně se odvar
z makovic aplikuje na kožní záněty,
otoky a ekzémy.
Makovice používá i tradiční čínská
medicína. Ty se nejprve usuší a pak
usmaží společně s medem. Podle
tradiční čínské medicíny působí
tato droga na meridiány plic, tlustého střeva a ledvin. Společně se
slívami druhu Prunus mume (známé u nás jako umeboshi) se takto
upravené makovice předepisují při
chronickém kašli z nedostatečnosti
plic, ve směsi s dalšími bylinami se
užívají také při chronickém průjmu.
Samostatně se doporučují na zklidnění bolesti.
Opium bylo tradičně doporučováno při bolestech hlavy, úporných
i krvavých průjmech či problémech
s trávením. Přitom působí synergicky i alkaloid papaverin, který
uvolňuje křeče hladkého svalstva
trávicích orgánů.
Trafika
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Opium zmírňuje křeče, tiší bolesti,
vyvolává spánek a zastavuje silný
průjem. Používá se rovněž jako
anestetikum při bolestech kloubů
a zad. V Indii je zaznamenáno jeho
užívání při zánětu spojivek a uší.
Má výrazné adstringentní účinky
a díky tomu zeslabuje či zastavuje
tělesné výtoky včetně krvácení.
Opium ochlazuje a zklidňuje, a proto se tradičně podávalo i při nemocech s vysokou horečkou. Ájurvéda
ho společně s dalšími přísadami
doporučuje při cukrovce.
Opium se s úspěchem používá
i v homeopatii.

rodem světa, ovšem to je v rozporu
s faktem, že zatímco mírné dávky
opia mají skutečně afrodiziakální
účinky, vyšší dávky nebo dlouhodobé užívání této drogy může na
potenci působit negativně.
V polovině 19. století se v Evropě
staly populární tzv. orientální pilulky radosti. Jejich součástí bylo opium, listy a květy konopí, durman,
arekový ořech, cukr a případně
i některá koření. Tyto pilulky byly
považovány za mimořádně účinná
afrodiziaka a svou proslulostí v tehdejší Evropě si v ničem nezadaly
s dnešní viagrou.

Orientální viagra

Mocné alkaloidy

Opium bylo považováno za účinné
afrodiziakum. V Indii, kam se asi
v 8. století jeho užívání rozšířilo, ho
ájurvéda spolu s dalšími přísadami,
např. s konopím (Cannabis sativa)
nebo s pryskyřicí olibanum (ze
stromků rodu Boswellia), římským
kmínem (Cuminum cyminum) a některými druhy indického sušeného
ovoce používala s velmi dobrými
výsledky na podporu potence
a sexuální žádostivosti. Také v Číně,
kam se pěstování máku dostalo
v 9. století z Persie, opium zpočátku sloužilo pouze jako afrodiziakum či lék a nedocházelo k jeho
rozšířenému zneužívání.
Opium se pro zvýšení sexuální žádostivosti užívalo orálně nebo se
kouřilo. Tato látka v malém množství sice zklidňuje a utišuje, ale
zároveň neotupuje smysly, zvyšuje
citlivost a sexuální potenci. Opium
se za tímto účelem (a také aby se
zamezilo zácpě, ke které po požití
čistého opia obvykle dochází) obvykle míchalo s jinými látkami, které posilovaly vliv této drogy.
Ve staré Číně se penis metaforicky
označoval „ryba“ a skutečnost, že
se opium na trhu v Číně prodávalo
v podobě malé rybky, hovoří za
vše. Opium se tam míchalo s jiným
tradičním afrodiziakem, ženšenem.
Vyskytly se dokonce názory, že Číňané jsou díky více než staletému
používání opia nejplodnějším ná-

Z různých druhů rodu Papaver
(mák) bylo zatím izolováno přes
100 alkaloidů. Z toho se asi 40 nachází v opiu. Nejdůležitější z nich,
morfin, byl izolován německým lékárníkem Friedrichem Wilhelmem
Adamem Sertürnerem v roce 1803.
Obsah morfinu určuje převládající
účinek opia. Ostatní alkaloidy působí buď synergicky, nebo antagonisticky.
Morfin je jako analgetikum a anodynum (lék k tlumení silných
bolestí) nenahraditelný při nesnesitelných bolestech, které se nedají
utišit jinými prostředky. Podává se
při zhoubných nádorech, těžkých
úrazech, srdečním infarktu, ledvinových kolikách apod. Narkotický
účinek morfinu na centrální nervovou soustavu vyvolává pokles
spotřeby kyslíku, čehož se využívá
např. při terapii astmatu či při plicním edému.
Morfin tlumí sekreci žaludeční
šťávy a po jeho užití se prodlužuje
vyprazdňování žaludku až o 12 hodin. Morfin má rovněž tlumivý vliv
na sekreci trávicích šťáv ve střevě
a na vylučování žluči. Zvyšuje tonus hladkého svalstva a zpomaluje
peristaltiku, a tak vyvolává zácpu.
Utlumuje také defekační reflex
(pocit nucení na stolici při naplnění
konečníku), ovlivňuje snížení tělesné teploty na subnormální hodnoty, zvyšuje koncentraci krevního
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cukru a urychluje srážlivost krve.
Opakované podávání morfinu
vyvolává lékovou závislost – morfinismus.
Kodein tlumí centrum pro kašel
(ale ne dýchací centrum jako morfin) a zesiluje účinek jiných analgetik. Má slabý účinek na mozkovou
kůru, ovšem nepůsobí euforicky.
Na jeho užívání může vznikat závislost – kodeinismus.
Papaverin má mírně dráždivé účinky na dýchací centrum, uvolňuje
hladké svalstvo trávicího systému
a cév. Užívá se při bolestivých
křečích trávicí trubice, žlučníkové
nebo ledvinové kolice, spastické
bronchitidě apod.
Narkotin má slabší účinky na
centrální nervovou soustavu než
morfin. Tlumí centrum pro kašel,
ale přitom nesnižuje sekreci v průduškách. V malých dávkách má
povzbudivý vliv na dýchací centrum, a proto se často podává spolu
s morfinem, který má na dýchací
centrum tlumivý vliv. Tebain, který
se samostatně neužívá, účinkuje
tlumivě na centrální nervovou soustavu.
Trafika
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V roce 1898 byl do léčby zaveden
polosyntetický derivát morfinu diacetylmorfin, známý pod jménem
heroin. Zpočátku se užíval k léčbě
chronického kašle a podával se
také osobám závislým na morfinu.
Brzy ale bylo jasné, že pacienti
sice opravdu přestali být závislí na
morfinu, ale stali se závislými na
heroinu. Heroin, který se dnes již
při léčbě neužívá, patří mezi nejnebezpečnější drogy z této skupiny.
Má 2–3krát silnější analgetické
účinky než morfin.

Zneužívání opia
Přestože v minulosti se opium používalo především léčebně nebo
jako součást určitých rituálů, asi od
18. století začalo docházet k jeho
zneužívání. Bylo to způsobeno
i tím, že bylo opium zavedeno do
léčby a docházelo k tomu, že se na
něm pacienti stávali závislí. Patřil
k nim i Thomas de Quincey, který
tuto drogu zpopularizoval ve svém
díle Vyznání anglického poživače
opia (Confessions of an English
Opium Eater, 1821). Lidé navíc
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začali vyhledávat příjemné pocity,
které požívání opia vyvolávalo.
Jedním z příkladů, kdy došlo
k masovému zneužívání této
látky, je Čína, kde do 18. století
opium sloužilo pouze k lékařským
účelům. V Číně vyvolal zájem
o kouření opia trochu paradoxně
tabák, který se po objevení Ameriky postupně začal šířit do celého
světa. V Číně se ale kouření tabáku
rozmohlo natolik, že v roce 1644
vydal císař jeho zákaz. Lidé se
ovšem postupně přeorientovali na
kouření opia a poptávka po této
droze se začala zvyšovat.
Toho využili Britové, kteří chtěli
vyrovnat obchodní schodek za
dovoz čínského čaje a hedvábí, za
které dosud museli Číně platit stříbrem. Proto začali do Číny dovážet
opium z Indie. To mělo neblahý
dopad na čínskou populaci, jejíž
velká část se na opiu stala závislou.
Ve snaze řešit takovouto situaci se
císař snažil dovozu opia zabránit,
narazil ovšem na odpor zkorumpovaných úředníků. Výsledkem
byly tři opiové války mezi Anglií
a Čínou (postupně v období 1839–
1860). V jejich důsledku Čína ztratila Hongkong a Angličané jako vítězové získali mnoho obchodních
i politických výhod, jednou z nich
byl dovoz opia do Číny.
Velká Británie začala omezovat
vývoz indického opia do Číny
až v roce 1908. V roce 1909 byla
ustavena Mezinárodní komise pro
opium a v roce 1912 byla v Haagu
podepsána První mezinárodní
opiová konvence, která zakazovala obchod s opiem, kokainem
a morfiem. Následovaly další mezinárodní úmluvy o omamných
látkách (1925, 1931, 1946, 1961,
1972). Přesto se dnes opiový mák
pěstuje především v rozvojových
zemích ve velkém množství a v primitivních laboratořích se z něj vyrábí heroin, který se pak pašuje do
celého světa. Proslulý je v tomto
směru zejména Zlatý trojúhelník,
oblast na hranicích Barmy, Thajska
a Laosu.
Foto: Zdeněk Platl
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Jak odhalit

nevěrného muže?

Nedávné výzkumy v USA odhalily
šokující statistiku: až 90 % mužů
bylo nevěrných manželkám a až
60 % žen podvedlo své manžely.
Výsledek zkresluje fakt, že se lidé
k záletům přiznávají jen velmi neochotně. Přestože má stále větší
nezávislost žen za následek zvyšování počtu těch, které své manžele
podvádějí, muži před nimi bezkonkurenčně vedou.
Přestože je u mužů větší pravděpodobnost nevěry, společnost je
k nim mnohem shovívavější. Dokonce nevěru někdy schvaluje. Podívejte se například na Billa Clintona: Měl problémy nikoli kvůli tomu,
že byl nevěrný, ale protože to ze
začátku nepřiznal. Nevěrnou ženu
společnost většinou odsuzuje.
Důvody nevěry se u žen a mužů
různí. Mužská nevěra je většinou
motivována sexuální touhou nebo
touhou experimentovat, kdežto
u žen je většinou důvodem nevěry
láska. Jinými slovy, muži mohou
být šťastně ženatí, ale přesto nevěrní, kdežto většina podvádějících
žen hledá chybějící lásku. Jakékoli
úvahy na téma, že se monogamie
dnes již přežila, zapomínají na jednu velmi důležitou věc, že nevěra
může zničit život. Podle mnoha
manželských poradců se někteří
lidé ze šokujícího zjištění o partnerově nevěře nikdy nevzpamatují.
Důvod? Sexuální nevěra zasahuje
tam, kde to nejvíce bolí: naši představu o důvěře a sebejistotě.
Pokud ženy nejsou schopny svůj
vztah „ukočírovat“, neměly by nikdy dopustit, aby je zničil, aby se
vzdávaly příliš mnoha věcí kvůli
lásce. Mnohé ženy dělají chybu
tím, že všechno obětují. Vzdávají
se práce, kariéry, někdy dokonce
dětí a ztrácejí nezávislost. Pokud se
Trafika

vztah s partnerem nevyvíjí tak, jak
by si přály, ztratí nakonec vlastně
všechno. Jaké je doporučení odborníků? „Zachovejte si své přátele
a společenský život. Ženy, které
mají hodně zájmů, přátel a vysokou sebedůvěru, bývají méně
klamané, a pokud ano, rychleji se
zotaví.“

Podvádí vás?
Nevěra je pravděpodobnější při
spojení určitých charakterových
vlastností a příležitostí, dají se také
vytipovat rizikové skupiny. Pokud
zjistíte, že na vašeho partnera
„sedí“ některý z následujících popisů, neznamená to, že už vám je
nebo byl nevěrný, spíše to signalizuje jeho možnou slabinu. Na druhé straně fakt, že neodpovídá ani
jednomu z popisů, ještě nezaručuje, že nebude mít mimomanželský
vztah. Ovšem pravděpodobnost
takovéhoto rizika je nižší.

Majetný a úspěšný
Úspěšní muži mají více příležitostí.
Dokonce i neatraktivní, ale bohatý
a úspěšný muž zaujme větší počet
žen. Má také větší prostor k podvádění – může si dovolit platit pobyt
v hotelích i drahé dovolené a pracovní povinnosti mu poskytují perfektní alibi pro nepřítomnost doma.
Nejednou je poháněn touhou po
úspěšné kariéře a svou image se
pokouší ozvláštnit sexuálními úspěchy.
Situace je samozřejmě vážnější,
je-li takový muž jediný, kdo rodinu
finančně zabezpečuje. Jakákoli nerovnováha ve vztahu tvoří totiž pro
nevěru živnou půdu. Některé ženy
provdané za úspěšné muže dokon-
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Byly krásné, chytré, bohaté.
Princezna Diana, Liz Hurleyová
nebo Jerry Hallová. Přesto
neunikly bolesti, kterou trpí
každá žena, když se dozví
o nevěře svého partnera.
ce akceptují nevěru jako nevyhnutelnou součást manželství. I tehdy
je ale nejdůležitější zachovat rovnováhu ve vztahu. Žádná žena, ať
bohatá, nebo chudá, se nemusí
s chováním svého protějšku smiřovat a vzhlížet k němu s posvátnou
úctou.

Okouzlující svým
šarmem a péčí
Když ho uvidíte, podlomí se vám
nohy. Udělá vše pro to, aby zjistil,
čím vás potěšit. Zná váš oblíbený
parfém, v restauraci vám objedná
vaše oblíbené jídlo, je pozornost
a galantnost sama. Svůj šarm však
používá jako zbraň, aby vás svedl.
Na oplátku vyžaduje stoprocentní
oddanost. Jakmile vycítí byť jen
nepatrné zaváhání, začne svým
kouzlem mámit někoho jiného.
Motivem jeho chování je touha
dobývat. Uvědomuje si svou moc
a ví, jak ji využít.
Další typ takového svůdníka vždy
za vše (i za vás) platí, všechno zařizuje a chová se velmi ochranářsky.
Je to lichotivé, ale zároveň mu to
slouží jako určitá forma kontroly.
Jste jeho majetek. Nejlepší v takovém vztahu je stanovit přesnou
hranici, uchovat si svou nezávislost
a od počátku stát za svými rozhodnutími.

Novopečený otec
Muž se může „zahledět jinam“,
jestliže vztahu chybí stabilita, např.
v období těhotenství a mateřské
dovolené. Mnozí muži vnímají tuto
etapu tak, že jsou ze života manželky vyřazeni a přednost má dítě.
Jeden nevěrný manžel například
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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?
Nový odstín

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 zafixování 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

Inzerce

Tónovací šampon na vlasy

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

říkal manželskému poradci, že mu
těhotenství jeho ženy připomnělo
vlastní dětství, kdy matka věnovala veškerou pozornost mladšímu
sourozenci. Když ho stará nejistota
znovu začala trápit, našel si jinou
ženu, se kterou se cítil jedinečný.
Mladým maminkám doporučujeme, aby své manžely nezanedbávaly a zapojily je více do péče o dítě.
Někteří muži mívají dokonce
problém s novým postavením
manželky jako matky: přílišná úcta
k mateřství může způsobit, že si
nemohou představit sex s jakoukoliv ženou, která je matkou, takže jej
vyhledávají jinde.
Trafika

Obskakovaný mazlíček
Příčinu nevěry některých mužů
lze hledat v jejich – kupodivu
šťastném – dětství. Jde většinou
o muže, kterého vychovávaly dvě
ženy, nejčastěji matka a babička,
a on byl oběma ženami zbožňován. To může způsobit, že chce mít
ve svém životě dvě ženy – jako měl
v dětství.

Mužské prostředí
Někdy je naopak problémem nedostatek ženského vlivu během let,
kdy se formuje charakter. Pokud
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váš partner nemá sestru, stýkal se
pouze s chlapci a zvolil si povolání,
kde jsou také většinou muži, může
se stát, že pohlíží na ženy pouze
jako na sexuální objekt. Možná
bude tvrdit, že ženy zbožňuje, ale
není s nimi schopen vytvořit normální vztah. I na přátelství může
nahlížet jako na sexuální záležitost.
Všimněte si jeho vztahu k ženám
obecně. Jak mluví o svých kolegyních nebo vašich kamarádkách?
Varujícím signálem může být např.
jeho tvrzení, že kolegyně prosadí
vždycky svou, protože ukazuje šéfovi nohy.

Nevěra má v rodině
tradici
V manželství rodičů získáváme své
první zkušenosti, jak má vztah vypadat. Pokud otec rodinu opustil
nebo byl nevěrný, může to vytvořit
určitý model chování.
Také charakter matky, ať už byla
jakákoli – samostatná, mučednice
nebo Xantipa –, ovlivňuje nároky,
které bude mít muž na svou partnerku. Proto je vždy dobré seznámit se s rodinou partnera. Modely
myšlení a chování mohou být hluboce zakotveny a mnozí z nás si
to ani neuvědomují. Aby vyplula
pravda na povrch, je nutno trochu
popátrat.

Už to někdy udělal
Pokud už měl partner jednou
mimopartnerský vztah, je dost
pravděpodobné, že to zkusí znovu.
Je důležité vědět, jak probíhaly
jeho předchozí vztahy. Byl nevěrný? Neakceptujte výmluvy typu
„ona ztloustla“ nebo „přiváděla mě
k šílenství“. Muž, který byl nevěrný,
často všechno svádí na objektivní
důvody, jako je sekýrování manželkou nebo stres v práci. Podle
statistik je u muže, který už měl
poměr na jednu noc, dvakrát větší
pravděpodobnost, že bude znovu
nevěrný, než u toho, kdo nikdy nevěrný nebyl.
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jak překonat

I přesto, že umíte být vtipní a výřeční, když jste s přáteli, máte najednou úplně vyschlo v krku, jakmile
chcete pobavit šéfa. Rovněž se umíte jasně vyjádřit před svým partnerem, ale znervózníte a zčervenáte,
když mluvíte s učitelem svých dětí.
Nikomu se nelíbí být posuzován
jinými, ale když nebudete překonávat svou ostýchavost, můžete
působit na lidi rezervovaně, nebo
se naopak může stát, že začnete
mluvit až příliš, jen abyste zaplnili
chvíle ticha. Na to je dobrá rada –
netrapte se tím, co si o vás myslí jiní.
Soustřeďte se na to, co chcete získat
z každého společenského nebo pracovního setkání a jak toho docílíte.

Kdy se to stalo
naposledy?
Jestliže vám chybí sebedůvěra nebo se v určitých
situacích cítíte nesmělá a nesvá, použijte naše rady –
bude pro vás lehké ovládat se a kontrolovat situaci.
Hodně z toho, čeho v životě dosáhneme a z čeho máme radost,
je dáno tím, jak dobře vycházíme
s jinými lidmi. Včetně toho, jak
dobrý dojem děláme na své kolegy
v zaměstnání a jak otevřeně si dokážeme popovídat s kamarádem
nebo kamarádkou. Pokud vám
ostýchavost brání najít při rozhovoru ta správná slova, která by vám
pomohla vytěžit z dané situace co
nejvíc, je jasné, že úspěchu těžko
dosáhnete.
Během dospívání doufáte, že
je ostýchavost spojena s vaším
nízkým věkem a že z toho časem
vyrostete. Jednou, dejme tomu ve
třiceti, nebo dokonce později, si
však uvědomíte, že to není pravda
a že změna způsobu myšlení, který
je příčinou vaší ostýchavosti, vám
dá hodně práce.
Dobrou zprávou pro vás budiž to,
že se můžete pomocí našich sedmi rad naučit, jak myšlení změnit,
Trafika

a skutečné výsledky se dostaví již
za několik týdnů.
Není třeba se stát ihned úplným
extrovertem. Můžete se chovat
stejně jako doposud, jen změníte
pocity, které míváte sama ze sebe
i z ostatních lidí.

Co způsobuje vaši
nesmělost?
Často si děláme starosti s tím, co si
o nás myslí jiní lidé. Ale být ostýchavý není totéž jako postrádat
sebedůvěru. Ostýchavost znamená
pouze to, že člověk v určitých situacích ztrácí jistotu. Kdykoli se začnete cítit rozrušeně, snažte se zaměřit
na příčinu svého strachu. Stává se
vám to v práci nebo při jiných společenských událostech? Nebo to
způsobují pouze určití lidé? Nemáte tyto pocity třeba v situaci, kdy
hovoříte s neznámými lidmi?
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Zapřemýšlejte, kdy naposledy jste
se opravdu hodně styděli. Pravděpodobně jste si to v hlavě již několikrát promítali a přáli si, abyste tehdy
všechno řekli a udělali úplně jinak.
Teď máte šanci. Vybavte si tu situaci
znovu a představte si, jak byste to
bývali mohli zvládnout lépe.
Podle psychologů potřebujete přeměnit negativa na pozitiva. Vyvolejte si v duchu obraz, jak jste klidní
a v pohodě se bavíte s lidmi. Oni reagují pozitivně na to, co říkáte. Držte se ale reality. Představujte si situace, které probíhají obvykle dobře.
Lidé se s vámi příjemně baví, ale
nic víc. Šéf možná nebude spěchat
s přijetím vašeho nového návrhu,
ale vyposlechne si vaše názory. Přehrajte si to v hlavě alespoň třikrát.
Ale buďte realista a nepředstavujte
si, jak všichni na večírku stojí frontu,
jen aby si s vámi popovídali.

Vyzkoušejte sami sebe
Cílem je, abyste záměrně prošli
vším, co vás znepokojuje, znovu
a znovu. Možná to bude znít hrozně, ale pouze opakované vystavení
se nepříjemným situacím vám
dodá pocit vyrovnanosti. Začněte
u maličkostí – až budete příště
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vyzvedávat děti ze školy a nějaká
další maminka, se kterou jste nikdy
předtím nemluvila, se na vás usměje a něco řekne, seberte odvahu
odpovědět a dejte se do řeči. Využívejte podobných příležitostí a brzy
se to pro vás stane samozřejmostí.
Zanedlouho budete schopná dělat
totéž při setkání se spoustou neznámých lidí najednou.

Snažte se vypadat
uvolněně
Naučit se cítit se uvolněně může
trvat věčnost, ale naučit se vypadat
sebejistě je docela snadné. Jestliže
maskujete nesmělost tím, že se snažíte vypadat rezervovaně, pak stačí
naučit se vypadat přístupně – a problém je skoro vyřešen.
Například na večírku:
– Vejděte do místnosti raději rovnou, než abyste nervózně postávali
přede dveřmi. Pokud si nejste jisti,
s kým začít hovořit, jděte až na druhý konec místnosti a porozhlédněte
se, jestli někoho z přítomných neznáte. Jakmile objevíte přátelsky se
tvářící osobu a prohodíte pár slov,
hned se začnete cítit uvolněněji
a lépe při oslovování dalších lidí.
– Pomalu a zhluboka dýchejte, to
vám pomůže zůstat klidnými.
– Dívejte se zpříma na osoby, se
kterými chcete mluvit. Zalichotíte
jim, že je posloucháte, a tím spíše se
s vámi budou bavit. Usmějte se, než
začnete mluvit, a ztište hlas, protože když jste nervózní, máte tendenci mluvit hlasitěji.
– Udržujte konverzaci pomocí otázek, na které nelze odpovědět jednoduchým „ano“ či „ne“ (ptejte se
např. Proč? nebo Jak?).
– Pomatujte si, že ticho je někdy naprosto normální. Uvolněte se a dejte také možnost jiným, aby mluvili.

Nespoléhejte na
alkohol
Alkohol sice může snížit zábrany
a vy se rozpovídáte tak, jak byste
Trafika
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si to představovali, ale potíž je
v tom, že to váš skutečný problém
neřeší. Mohli byste připisovat
úspěch alkoholu, který mluvil za
vás, mohli byste získat pocit, že
se vždycky musíte napít, abyste
překonali svou ostýchavost. Jestliže nervozitou červenáte, alkohol
to ještě zhorší. A navíc, pokud se
pod vlivem alkoholu chováte příliš
troufale, může se stát, že se potom
budete cítit trochu trapně. A přidá
se i kocovina.

Přeberte iniciativu
Až to všechno pravidelným cvičením zvládnete, můžete přistoupit
k další etapě a přemýšlet, jak začít
přebírat iniciativu ve společenských
situacích. To jen nesmělost vám
vnucuje pocit, že kdybyste se někoho zeptali, zda by s vámi nešel na
oběd, řekl by: „S vámi? To těžko.“
Ale život není tak černý. Většina lidí
chce být více v kontaktu s ostatními.

Možná ne každý přijme vaše pozvání, ale odmítnutí nebývají osobní.
Můžete se také pokusit prohloubit
povrchní přátelství tím, že budete
mluvit otevřeněji o svém životě
a o svých skutečných pocitech.

Smiřte se s tím, jací
jste
Naučte se žít s tím, jací skutečně
jste, a ostýchavost pak pro vás
nebude takový problém. Snažte
se myslet na své dobré stránky
– možná jste pozorným posluchačem a asi také neděláte ukvapené
soudy. Ve skutečnosti vás to, že jste
trochu ostýchaví, může udělat ceněným přítelem.
A opravdu byste chtěli být jako ten
nejhlučnější člověk, kterého znáte?
Člověk sršící humorem nemusí být
zrovna tím nejoblíbenějším. Tišší
lidé bývají často lepšími společníky.

TEST Vymlouváte se na svou nesmělost?
Někdy se vymlouváme na svou ostýchavost, abychom nemuseli dělat věci, do kterých se nám
nechce. Tento test vám poslouží, abyste zjistili, zdali využíváte své obavy k tomu, abyste se drželi ve svém životě uvnitř kruhu bezpečí, anebo jestli toužíte po změně. Ke každé situaci přiřaďte
známku od 1 do 4 podle toho, do jaké míry souhlasíte s daným tvrzením.
1 – úplně souhlasím, 2 – více méně souhlasím, 3 – nejsem si jist(a), 4 – nesouhlasím
• Bližší přátelství navazuji pouze s lidmi, které znám už dlouho.
•	Jsem příliš zaneprázdněný(á) na to, abych někam chodil(a) nebo potkával(a) nové známé.
•	Je úplně v pořádku, když předstírám nemoc, pokud nechci jít na večírek.
•	Někteří lidé se prostě narodí ostýchavější než jiní.
• Čím jsem starší, tím těžší je zkoušet nové věci.
Převážně 1
To, co vás omezuje, není ostýchavost. Spíše ji využíváte, abyste dosáhli svého – klidného a ničím
nerušeného života. Do určité míry je to v pořádku, ale přemýšlejte, jak zábavný život byste
mohli mít, kdybyste občas svou opatrnost odhodili.
Hlavně 2 a 3
Vaše tendence být nervózní a váhat znamená, že rozhodování „co dělat“ je pro vás někdy takovým utrpením, jako kdyby se rozhodovalo o životě a smrti. To je škoda, protože v hloubi duše
chcete být smělí. Pro začátek použijte našich sedmi rad. Chcete-li dosáhnout maximálního
pokroku, musíte si stanovit cíle, co a kdy hodláte udělat.
Hodně 4
Chcete zkusit nové věci, ale kladete na sebe velmi vysoké nároky. Když vám nesmělost zabrání
udělat to, co chcete, neúspěch prožíváte velmi silně. Nebuďte na sebe tak přísní. Neberte věci
tak vážně, a vaše sebedůvěra by měla vzrůst.
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Proč být

fit?

může být stejně účinná jako běh,
pokud postupně zvyšujete intenzitu, například při chůzi do kopce.
V žádném případě byste neměli při
cvičení pocítit bolest. Ujistěte se, že
jste při cvičení schopni mluvit, tak
to s jeho intenzitou nepřeženete.
Pro spalování tuku a cukru cvičte na
úrovni své vlastní aerobní tréninkové zóny – tj. váš tep má dosahovat
65 až 85 % maximální hodnoty (zjistíte ji tak, že odečtete svůj věk od
220). Je to ironie, že čím méně jste
fit, tím více se vám zrychlí tep, ale
bude pro vás samozřejmě náročnější udržet tempo cvičení po delší
dobu. Začátečníci budou při 65procentní tepové frekvenci spalovat
tuk ještě dvě hodiny po cvičení,
zkušenější – při 75 až 85 procentech
– ještě šest až osm hodin poté.

Jak často potřebujete
cvičit?

Pro mnohé z nás být fit znamená
především vypadat dobře v plavkách. Což zdaleka není to hlavní.
Být fit znamená mnohem víc: cvičení vám dodá energii, zlepší náladu, spánek, pleť a vlasy...
Nikdy předtím lékaři nekladli takový důraz na význam cvičení pro
lepší zdraví. Samozřejmě i dříve lékaři věděli, že cvičení může zlepšit
zdravotní stav. Dnes však tvrdí, že
nečinnost zdraví vážně poškozuje.
Oficiální stanovisko zní: cvičení je
cesta k dokonalému zdraví!
Trafika

Pokud budete fit, bude vaše tělo
schopno zvládat vše, co potřebujete dělat, ať to jsou běžné nákupy,
noc plná tance na diskotéce, nebo
atletické závody. Být fit znamená
aktivní život i v pozdějším věku. Být
fit znamená lepší kvalitu života.

Jak být fit?
To, co potřebujete, je dostatečné
pravidelné aerobní cvičení – mezi
nejvhodnější aktivity patří chůze,
běh, cyklistika nebo plavání. Chůze
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Odborníci se shodují, že ideální jsou 3 až 4 tréninky po 45 až
60 minutách týdně. 60 procent
tohoto času se doporučuje věnovat aerobnímu cvičení, zbytek
posilování a cvikům cíleným na
určité partie těla. Pokud je to pro
vás zatím hodně, zkuste se řídit
doporučeními Světové zdravotnické organizace a cvičte dvakrát až
třikrát týdně po 30 až 40 minutách.
Mezi cvičeními dodržujte jednodenní přestávky, aby si vaše svaly
odpočinuly. V zásadě je jakékoliv
cvičení lepší než nečinnost. Pokud
jste zatím velmi pasivní, už hodina
týdně bude znatelným zlepšením,
budete se cítit líp. Dvě hodiny bu-
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Zdatnost ...
dou dobré, tři skvělé a po čtyřech
se budete vznášet!
Na stránkách tohoto časopisu jsme
již uváděli dost důvodů pro to,
abyste zařadili cvičení pravidelně
do svého života. Cvičení prospívá
každé buňce těla, ovlivňuje chůzi,
mluvení, dýchání, pohyby, mysl
a pocity. Cvičení je cesta ke zlepšení fungování těla.

Přínos cvičení
Pro tělo
1. Snížení váhy
Výzkumy prokázaly, že je prakticky
nemožné udržet sníženou váhu
pouze pomocí redukční diety. Cvičení spaluje tuk. Je to jednoduché
– cvičením vydáte více kalorií, než
jste přijali, a bude pro vás snazší
zhubnout a dosaženou váhu udržet.
2. Zrychlení metabolismu
Rychlost metabolismu souvisí
s množstvím svalové tkáně. Důvod
ztroskotání mnoha redukčních
diet je v tom, že během těchto
diet ztrácíte jak tuk, tak svaly, což
vede ke zpomalení metabolismu.
Pravidelné cvičení pomáhá svalovou tkáň vytvářet, což umožňuje
rychlejší spalování energie. Z dlou-

hodobého hlediska je jednodušší
zbavit se přebytečných kilogramů
cvičením.
3. Redukce celulitidy
Cvičení spaluje tuk v buňkách a celulitida je forma tukových zásob.
4. Zlepšení imunitního systému
Cvičení stimuluje tělo vyrábět hormony posilující imunitní systém.
Přestože po skončení cvičení se

systém vrací do normálu, každý
trénink riziko dlouhodobých infekcí snižuje. Pozor ale, abyste to
s cvičením nepřehnali, to může mít
negativní účinek.
5. Menší zadržování vody
Jedním z důvodů zadržování vody
může být špatný oběh. Cvičení
podporuje oběh tím, že rozšiřuje
krevní cévy.
6. Čistá pleť
Lepší oběh zásobuje buňky, což
prospívá zdravé pleti, větší příliv
krve k pokožce pomáhá předejít
ucpání pórů.
7. Lesklé vlasy
K buňkám, které odpovídají za
zdraví a krásu vlasů, se dostane
větší množství výživných látek.
8. Lepší držení těla
Cvičení zpevňuje svaly, čímž zlepšuje držení těla.
9. Jednodušší porod
Rozumné cvičení v průběhu těhotenství připravuje tělo, aby lépe
zvládlo těhotenství a porod. Cvičení po porodu pomáhá obnovit
svalovou tkáň.
10. Zpomalení stárnutí
Aerobní aktivita zlepšuje funkci
mnoha vnitřních orgánů včetně
srdce, plic, ledvin, močového
měchýře. Četné projevy, které se
spojují se stárnutím, například

DĚTSKÁ ŠKOLA GOLFU 2010
na zámku Svatý Havel v Praze s nejlepší českou hráčkou
ZUZANOU MAŠÍNOVOU a časopisem GOLF DIGEST C&S.

2.900,dítě do 11 let

ZUZANA MAŠÍNOVÁ

Infolinka
602 604 010

Trafika

3.900,dítě od 12 let

členka LADIES EUROPEAN TOUR a PGA Czech, kvalifikace: Apprentice

V kurzu do 11 let

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

je max. 6 dětí rozdělených

Dvakrát získala titul Profesionální hráčka roku 2008 a 2009.

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

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

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

MEZINÁRODNÍ MISTRYNĚ ČR 2005, MISTRYNĚ ŘECKA 2004 a 2006.

Rozvrh kurzů:

TERMÍN VĚKOVÁ SK.
KURZ DEN
Délka kurzu: 11 týdnů (13.4. - 25.6. 2010)
A úterý 14h-15h
6-11*
Jednotlivé kurzy budou otevřeny
B úterý 15h-16h 12-15
jen při naplnění minimálního
Obsah kurzu: 1x týdně 60 minut golfové výuky včetně vstupu
C čtvrtek 14h-15h
6-11* počtu 3 dětí/kurz.
do areálu, cvičných míčů a občerstvení. (Golf.hole nejsou v ceně kurzu)
D čtvrtek 15h-16h 12-15
mladších dětí
E pátek 14h-15h
6-11* *Přihlášení
je možné po individuálním
Cíl kurzu: Mottem výuky dětí, od naší nejlepší hráčky, bude zejména
přezkoušení schopností dítěte.
F pátek 15h-16h 12-15
důraz na kvalitní základy, zábavu a pozitivní myšlení dítěte. Vzhledem Přihlášku najdete na www.chateaugolf.cz
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
Co s sebou: Dobrou náladu, sportovní obuv (tenisky), sportovní
dovednosti, na kterých se dá stavět, budou-li hrát „jen pro zábavu“
oblečení, vlastní golfové hole. (putter + železo, s případným
nebo na profesionálních turnajích.
nákupem vám poradí přímo dětský trenér, ceny kolem 600,-Kč/hůl)
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nadváha, snížení energie, oslabení
a zhoršení držení těla, jsou spíše
projevy pasivity než stáří. Cvičení
pomůže udržet také svěží mysl.
11. Zlepšená koordinace
Jakákoliv aktivita procvičuje vaši
pohybovou koordinaci. Například
míčové sporty jsou velmi dobré pro procvičování koordinace
rukou/nohou a očí, pravidelné
aerobní cvičení zdokonalí jiné dovednosti.
12. Snížený krevní tlak
Krevní tlak se během cvičení zvyšuje, ale poté klesá pod svou obvyklou úroveň. Pravidelné cvičení
tedy váš krevní tlak sníží.
13. Pevnější kosti
Po menopauze trpí každá třetí žena
osteoporózou. Cvičení v mladším
věku vám pomůže těmto problémům předejít.

Pro mysl
14. Lepší spánek
Je jasné, že se víc unavíte, takže
tělo bude potřebovat regeneraci.
Cvičení stimuluje část mozku, která
navodí spánek, a vyšší spotřeba
kyslíku způsobuje lepší kvalitu
spánku.
Trafika
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15. Více energie
Z dlouhodobého hlediska vás cvičení spíše „obnovuje“, než unavuje.
Silné srdce a plíce znamenají, že
tělo potřebuje méně energie, aby
dodalo více kyslíku do tkání. Čím
pevnější máte svaly, tím víc toho
zvládnete během dne.
16. Lepší nálada
Během cvičení se produkují v mozku endorfiny, tzv. hormony dobré
nálady, které blokují bolest a vyvolávají příjemné pocity. Cvičení
uvolňuje adrenalin a serotonin
(přírodní antidepresant). Přidejte
vědomí úspěchu, a kdo by nebyl
v dobré náladě?
17. Lepší sex
Sex je ve značné míře záležitost
psychiky. Je samozřejmé, že pokud
se sami sobě líbíte, cítíte se více
sexy. Cvičení také stimuluje endokrinní žlázy, které zvyšují produkci
testosteronu, jenž na oplátku posiluje chuť k sexu. Výzkumy prokázaly, že po cvičení zaznamenávají
ženy zvýšení sexuality.
18. Větší sebejistota
Výzkumy zjistily, že ti, kdo pravidelně cvičí, mají větší pocit kontroly
nad svým životem, zvýšené sebevědomí a jsou psychicky silnější
než ti pasivní.
19. Menší míra stresu
Cvičení pomáhá zbavit se napětí.
Ať se věnujete józe nebo jiným
typům fyzického cvičení, pomůže
to relaxaci mozku. Také endorfiny,
uvolňované během cvičení, vyvolávají uklidňující chemickou reakci.
20. Zvýšená produktivita v práci
Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří
pravidelně cvičí, jsou – možná díky
zvýšenému přísunu kyslíku do
mozku – schopni přemýšlet a uvažovat jasněji s použitím menšího
množství energie.
Výsledky samozřejmě nepřijdou
hned. Za 14 dní se budete cítit energičtější, za šest týdnů uvidíte změny
na postavě, za rok se úplně změníte. Poznáte to na psychice, fyzické
kondici i zlepšeném zdraví. Určitě to
stojí za těch pár hodin týdně.
Foto: archiv redakce
Odborná konzultace: Ing. Ivan Mach, CSc.
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Jste fit?
Můžete vyzkoušet, zda jste fit,
a tento test občas zopakovat.
Až začnete cvičit pravidelně,
brzy zjistíte velké zlepšení
v tom, co je vaše tělo schopno
bez problémů udělat.

Test I: Srdeční tep

Posaďte se a 15 minut relaxujte. Najděte tep na levé ruce (2
až 3 cm pod palcem). Spočítejte
srdeční tep za minutu, abyste
věděli, jaký máte tep v klidu;
čím je nižší, tím jste v lepší kondici.
55 – vynikající
56–65 – dobrý
66–75 – průměrný
76–85 – špatný
86–... – velmi špatný

Test II: Krokový test

Použijte schůdek asi 30 cm
vysoký. Udělejte krok nahoru
levou, rychle přidejte pravou
nohu. Sestupte dolů stejným
způsobem. Cvičte tři minuty
rychlostí 90 kroků (tam a zpět
do výchozí polohy) za minutu.
Pak se posaďte a změřte si tep.
Opět čím nižší, tím lepší.
70 – vynikající
71– 80 – dobrý
81– 90 – průměr
91–100 – špatný
100–... – velmi špatný

Test III: Ohebnost

Čím jste ohebnější, tím méně
vám hrozí problémy se zády
nebo jiné nehody. Postavte se
– nohy nechte lehce od sebe,
kolena napnutá – a pomalu
dosáhněte na špičky nohou –
nohy jsou stále natažené. Čím
níž dosáhnete, tím lépe.
Dlaně na podlaze – vynikající
Prsty se dotknete špiček nohou
– průměr
Nedosáhnete na špičky nohou
– špatně
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Strašidlo

infarktu
Každý rok umírá v ČR ze 100 000
mužů 266 na infarkt, srdeční příhodu,
jejíž prognóza hodně závisí na rychlosti
lékařského zásahu. Může se stát, že mu
někdy budete muset čelit. Abyste se toho
vyvarovali, dodržujte rady specialistů.
U Pavla M. přišel infarkt náhle, bez varování. Tento
55letý elektrikář právě řezal dříví, když pocítil prudkou
a děsivou bolest. S obtížemi vysvětlil manželce, že má
pocit, jako by měl hruď ve svěráku. „Svírá mě to, svírá
mě to!“ stále opakoval a rukama naznačoval pocit stahování. Případ Pavla M. je naprosto typický. Bolest při
infarktu vychází z hrudi – vzadu za hrudní kostí –, je
obvykle velmi intenzivní a rozšiřuje se na chrup (jako
strašná bolest zubů), ramena, ruce, a dokonce i na
záda.

Naučte se rozeznávat příznaky
Někdy však probíhá i jinak. Bolest nevznikne pokaždé
náhle a při námaze. Když dostal infarkt Ivan K., napadalo ho všechno možné, jen ne srdeční příhoda. „Já
vás hned nevolal, protože jsem si myslel, že to zvracení
přejde. Myslel jsem, že mám zažívací poruchu,“ říkal
svému lékaři. Přitom však ten den nejedl nic, co by to
mohlo zapříčinit. A to se mu zdálo podivné. Zejména
u starších osob mohou být příznaky zdánlivé poruchy
zažívání pro infarkt běžné: jestliže muže po 60. roce
věku probudí v noci zvracení a pocení, pozor, nezřídka
jde o infarkt.
Pokud nemocný ví, že má břišní angínu (záchvaty bolesti břicha způsobené nedokrvením břišních orgánů
Trafika
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v důsledku zúžení břišních tepen), je to jiný problém.
Pacient bolest zná a ví, že zmizí, vezme-li si lék, který
roztahuje tepny. Jestliže se však stane, že bolest přetrvává víc než 15 minut i po požití jednoho či více prášků, je
třeba zůstat v klidu a okamžitě zavolat lékaře.

Co se přesně děje?
Srdce se stáhne sedmdesátkrát za minutu a při každém tepu
nasaje a vypustí asi 100 ml krve. Tato svalová činnost vyžadu
je vydatnou „výživu“, tzn. dostatečný přísun krve. Jestliže se
přívodní tepna srdce kvůli nehodě (arteriosklerotický uzávěr,
spasmus) ucpe, srdeční buňky se stahují stále slaběji a po
několika hodinách umírají: to je infarkt, vážný – více či méně
– podle rozsahu „zasaženého“ místa srdečního svalu.

Zavolejte pomoc co nejrychleji
První pomoc je velice důležitá, ale nesmí se za
pomínat na zásadní věc: co nejrychlejší převoz do
specializovaného kardiologického zařízení. V ideálním
případě by k němu mělo dojít do méně než dvou hodin
poté, co začaly bolesti. Je tedy třeba volat velmi rychle
záchranku. Lékař rychlé zdravotnické pomoci pacienta
prohlédne, změří mu tlak, „natočí“ elektrokardiogram.
Jestliže se diagnóza potvrdí, čas se rozběhne ještě
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rychleji. Lékař začne tím, že ztlumí bolest a pomůže
roztažení srdečních tepen. Dá trinitin, případně aplikuje podkožní nebo nitrožilní injekci derivátu morfinu
(nikdy se nesmí píchat intramuskulárně) a doporučí
dávku 500 mg až 1 g aspirinu. Záchranný tým připraví
nemocného k přepravě, zapojí mu snímání činnosti
srdce a dá mu infuzi. Má také k dispozici resuscitační
(oživovací) zařízení a je připraven na jakékoliv komplikace v průběhu cesty.

Čtyři úkony, které mohou zachránit život

Nedramatizujte pobyt v nemocnici
Dokonalou techniku je možné používat doma nebo
ve zdravotnických vozech, léčit infarkt jako takový lze
však pouze v kardiologickém zařízení.
Lékaři mají dvě možnosti jak uvolnit ucpanou srdeční
tepnu, a snížit tak důsledky infarktu: podat lék (fibrinolytikum), který rozpustí příslušnou sraženinu, nebo
mechanicky dilatovat (rozšířit) tepnu pomocí nafukovacího balonku.
První způsob, trombolýza, se používá v 60 % případů.
Nejenže je účinná, ale také rychle působí. Do šesti hodin uvolní tepnu v sedmi z deseti případů.
Dilatace je také velice účinná, ale pouze asi v 10 % případů. Dá se totiž použít jen někdy (podle místa ucpání
věnčité cévy), ale zejména vyžaduje, aby byl pacient
operován co nejdříve, prakticky v následující hodině
po objevení bolesti. Specializované centrum musí tedy
být velice blízko. Ve zbývajících 30 % je tento typ ošetření nerealizovatelný z důvodů různých kontraindikací:
věk vyšší než 70 let, srdeční neschopnost, zvýšené riziko mozkové cévní příhody, pozdní hospitalizace.
Pacient pak zůstane několik dní na jednotce intenzivní
péče a poté začne s readaptací. Na počátku 60. let bylo
pravidlem, že zůstával upoután na lůžko několik týdnů.
Dnes, jakmile pomine bez komplikací ostrá fáze infarktu, která trvá přibližně 48 hodin, začne se s pohybem.
Pacient se na chvilku posadí do křesla. O pohyb nohou
se pečlivě stará fyzioterapeut. Pak se nemocný přemístí
asi na osm dní do klasického hospitalizačního pokoje.
Samozřejmě i tady je pod zvýšeným dohledem.
Při zajizvování infarktu se vytváří boční řečiště a nově
otevřené cévní spojky zásobují část srdečního svalu, ke
které neproudí krev. Tím pádem může srdce opět pracovat. Je však třeba provádět postupnou rehabilitaci.
Proto se také doporučuje dvou- až třítýdenní pobyt ve
specializovaném kardiologickém rekonvalescenčním
zařízení. Po cvičení a procházkách, jejichž doba se stále
prodlužuje, může být již od dvacátého dne navržen
i skutečný fyzický trénink (gymnastika, kolo) – v závislosti na stavu pacienta.

Jak po infarktu opět normálně žít
Ve velké většině případů se osoby, které postihl infarkt,
zařazují pozvolna do normálního života.
Trafika
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1. Jestliže si nĕkdo stĕžuje na náhlou bolest na prsou a najednou
se před vámi zhroutí, okamžitĕ volejte na číslo záchranné služby
(nepotřebujete ani telefonní kartu, ani peníze).
2. Jestliže nemocný trpí anginou pectoris, dejte mu lék, který užívá
(nejčastĕji nitroglycerin).
3. Nenechávejte postiženého samotného: donuťte ho k odpočinku,
uvolnĕte mu kravatu a pásek, posaďte ho na klidné místo. Mluvte
na nĕj, aby se mu ulehčilo.
4. Jestliže mu srdce přestane bít a vy znáte postup první pomoci při
oživování, proveďte zevní srdeční masáž a umĕlé dýchání z úst do úst.

Rizikové faktory ischemické choroby srdeční (ICHS)
1.
2.
3.
4.

Koncentrace LDL („zlého“) cholesterolu > 4,1 mmol/l
Diabetes mellitus
Kouření cigaret
Hypertenze (krevní tlak > 140/99 mmHg nebo užívání antihypertenziva)
5. Rodinná anamnéza předčasné ICHS (infarkt myokardu nebo náhlá
smrt) ve věku pod 55 let u otce, matky nebo jiných přímých příbuzných
6. Koncetrace HDL („hodného“) cholesterolu < 0,9 mmol/l
7. Věk:
• Muži: 45 let a více
• Ženy: 55 let a více nebo s předčasnou menopauzou bez
hormonální substituční léčby

Úmrtnost na srdeční infarkt v ČR zatím neklesá
Mezinárodní studie MONICA (MONItoring trends and determinants in
CArdiovascular disease) prokázala znepokojivé rozdíly ve vývoji úmrtnosti na srdečně-cévní choroby, zejména u infarktu srdce. Je nutno
znovu zdůraznit potřebu důsledné prevence: nekouřit, dietou udržovat
obsah „zlého“ LDL cholesterolu v krvi pod 4,1 mmol/l, krevní tlak udržovat pod 140/99 mmHg, „hodný“ HDL cholesterol naopak zvýšit nad
0,9 mmol/l. Další nebezpečí představuje cukrovka, zejména spojená
s nadváhou. U takto sdružených poruch látkové přeměny používáme
redukční dietu v kombinaci s Xenicalem (blokuje částečně vstřebávání
tuků přímo ve střevě). Vedle důsledného omezování spotřeby živočišných tuků se dnes doporučuje upravit i hraniční zvýšení krevního tlaku
(za optimum se pokládá tlak okolo 120/80 mmHg). K úpravě lze použít
i bylinných léků, např. dražé z hlohu, doporučuje se také česnekové dražé. Studie anglických kardiologů prokázaly souvislost sklerózy věnčitých
tepen srdce s pitím měkké vody. Za optimální tekutiny proto považujeme středně mineralizované vody s dostatkem hořčíku (Magnesia) nebo
zeleninové polévky. K dalším rizikům patří výskyt srdečního infarktu
nebo náhlé smrti pod 55 let u otce, matky či dalších přímých příbuzných. Dále věk muže nad 45 let a ženy nad 55 let (nebo s předčasným
klimakteriem bez hormonální substituční léčby). Výskyt tří a více výše
uvedených rizikových činitelů představuje vysoké riziko infarktu, dvou
rizikových činitelů střední riziko, jeden faktor nízké riziko.
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Zjistěte si riziko srdeční příhody
1. VĚK a 2. POHLAVÍ
do
30 let 30–39
muž
0
3
žena
nejsem
v přechodu 0
0
jsem v přechodu, beru
hormony
0
0
jsem v přechodu, ale neberu
hormony
0
3

40–49
8

50–59
12

60–69
16

70 a více
20

3

6

10

14

3

6

10

14

5

8

14

18

(O ženĕ v přechodu mluvíme tehdy, jestliže mĕla poslední menstruaci
nejménĕ před jedním rokem.)
Váš výsledek:
3. VLIV DĚDIČNOSTI
Je ve vaší rodině znám nějaký případ kardiovaskulárního onemocnění
(angina pectoris, infarkt, mrtvice nebo náhlé úmrtí týkající se otce, matky,
bratra, sestry)?
A:
NE		
B: Jestliže ano, kolik bylo postiženému:
1.
70 a více
2.
mezi 60–69
3.
mezi 50–59
4.
pod 50
Váš výsledek:

0
2
3
4
8

4. KREVNÍ TLAK (mmHg)
A: Neznámý
B: Známý:
1. Fyziologický pod 130/85
2. Hraniční 130/85–139/89
3. Lehce zvýšený 140/90–160/100
4. Vysoký nad 160/100
Váš výsledek:

B: ANO

4

1. Doutníky nebo dýmku
2. Cigarety: a) 10 nebo méně než 10 za den
b) od 11 do 20 za den
c) 21–30 za den
d) více než 31 za den
Váš výsledek:

0
2
5
10

Na následující otázku odpoví žena, která kouří:
Používáte antikoncepční pilulky?

5. KOUŘENÍ
Kouříte?
A: NE 		
1. Nikdy jsem nekouřil
2. Skončil jsem s kouřením
a) více než před 3 roky
b) méně než před 3 roky
3. N ekouřím, ale jsem vystaven sekundárnímu
vlivu kouření, máme kuřáka v domě,
v zaměstnání sedím mezi kuřáky
Pokud jste vystaven vlivu kouření, jak doma,
tak v zaměstnání, zaznamenejte
Váš výsledek:
Trafika
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2
4
6
8
10

0
0
0
4

2
4

A: NE 		
B: ANO
1. Žena pod 35 let
2. Žena ve věku 35 let a vyšším
Váš výsledek:

0
4
10

6. CELKOVÝ CHOLESTEROL (mmol/l)
A: Neznámý
4
B: Známý:
1. Fyziologický do 5,2 	 0
2. Lehce zvýšený od 5,2–6,2 	 5
3. Vysoký od 6,3–8,0
7
4. Nad 8,0
10
Váš výsledek:

25
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7. CHOLESTEROL – REAKCE HDL: HDL-CH (mmol/l)
A: Neznámý
B: Známý:
1. Lehce pod fyziologickou hladinou 0,9–1,2
2. Velmi nízký pod 0,9
Váš výsledek:

4
3
  7

8. DIABETES: hladina glukózy (mmol/l)
Zmínil se někdy váš lékař, že byste mohl(a) mít cukrovku?
A: NE 		
B: ANO
1. Muž
2. Žena
Váš výsledek:

+ –
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0
5
10

Výška

ZÓNA 1
snížená hmotnost
(BMI: méně než
20)
méně než kg

ZÓNA 2
zdravá
hmotnost
(BMI:
20–24) kg

ZÓNA 3
slabě zvýšená hmotnost
(BMI:
25–26) kg

ZÓNA 4
zvýšená
hmotnost
(BMI:
27–29) kg

ZÓNA 5
obezita
(BMI: 30
a více)
více než kg

145
148
150
152
155
158
160
162
165
168
170
172
175
177
180
183
185
188
190
193

42
44
45
46
48
50
51
53
55
57
58
59
62
63
65
67
69
71
72
75

42–53
44–55
45–56
46–58
48–60
50–62
51–64
53–66
55–68
57–71
58–72
59–74
62–77
63–78
65–81
67–84
69–86
71–78
72–90
75–93

53–57
55–59
56–61
58–62
60–65
62–67
64–69
66–71
68–74
71–76
72–78
74–80
77–83
78–86
81–87
84–90
87–92
88–95
90–98
93–101

57–63
59–66
61–68
62–69
65–72
67–75
69–77
71–79
74–82
76–85
78–87
80–89
83–92
86–94
87–97
90–100
92–103
95–106
98–108
101–112

63
66
68
69
72
75
77
79
82
85
87
89
92
94
97
100
103
106
108
112

9. POHYBOVÁ AKTIVITA
11. TYP POSTAVY
Kolikrát jste se v posledních 6 měsících věnoval(a) ve svém
Podívejte se na sebe do zrcadla a zhodnoťte svou postavu, své obrysy.
volném čase činnosti spojené s tělesnou aktivitou trvající
minimálně 20–30 minut denně, při níž jste nemusel(a) na
A: Hruškový typ: horní část je menší než spodní
nic myslet? Za takovou činnost lze považovat: sport, posilová1. žena 0
ní, tanec, procházku apod.
2. muž 0
B: Válcovitý typ: horní část je stejná jako spodní
A: třikrát nebo vícekrát týdně: aktivní 
0
1. žena 2
B: jednou až dvakrát za týden: středně aktivní 
2
2. muž 0
C: jednou, dvakrát nebo třikrát za měsíc: ne příliš aktivní  6 C: Jablkový typ: horní část je větší než spodní
D: Nejsem tělesně aktivní 
8
1. žena 2
Váš výsledek:
2. muž 2
Váš výsledek:
10. HMOTNOST
Zaznamenejte svou hmotnost:
Vyhodnocení
Vážím ... kg. V tabulce (v pravém horním rohu) vyhledejte
Sečtěte všechny dosažené body a podle následujícího přehledu určete současnou hodnotu
příslušnou zónu, ve které se nyní vaše hmotnost nachází:
svého rizika kardiovaskulárního onemocnění:
1. Zóna 1 – podnormální
0
2. Zóna 2 – zdravá hmotnost 0
mezi
  0–18 velmi nízké
3. Zóna 3 – slabá nadváha
2
19–26 nízké
4. Zóna 4 – nadváha
  4
27–39 hraniční
5. Zóna 5 – obezita
  6
40–52 vysoké
Váš výsledek:
53 a vyšší velmi vysoké
TABULKA VAH
1. Vyhledejte svou výšku v cm.
2. V této lince najděte svou současnou hmotnost (váhu). Tím
určíte příslušnou zónu.
Trafika
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Test z knihy MUDr. B. Ždichynce:
Rodinná encyklopedie zdraví (Pragma)
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Jídelníček

množství. Ženy s průměrným denním příjmem alespoň
500 mikrogramů kyseliny listové měly nižší riziko kardiovaskulárních chorob.
Mnozí odborníci doporučují konzumaci jídel s vysokým
obsahem kyseliny listové, například pomerančový džus,
čočka, zelená listová zelenina a především obohacené
cereálie. Abyste si byli jisti, že máte dostatečný příjem,
můžete brát doplněk kyseliny listové.

pro zdravé srdce
Doporučení ohledně prevence kardiovaskulárních
nemocí jste slyšeli již tolikrát, že můžete recitovat zpaměti: sledujte váhu, cvičte, nekuřte, omezte spotřebu
nasycených tuků a cholesterolu a jezte jídla bohatá na
rozpustnou vlákninu. Jsou velmi důležitá, ovšem nové
výzkumy přinášejí poznatky, které sníží riziko nemoci
ještě více.

Rybí tuk

Vitamin E
Během posledních několika let se potvrdilo, že vitamin
E může chránit proti kardiovaskulárním nemocím. Vědci
se domnívají, že zabraňuje volným radikálům okysličovat
„špatný“ LDL-cholesterol. Okysličený LDL-cholesterol je
klíčovým viníkem ukládání nánosu na stěnách arterií.
Ve studii „The Effect of Alpha-Tokopherol Supplementation on LDL Oxidation“ se autoři domnívají, že k dosažení primární prevence srdečně-cévních onemocnění je
třeba nejméně 400 IU (mezinárodních jednotek; v případě vitaminu E 1 IU = 1 mg) vitaminu E denně, některé
studie uvádějí dokonce dávky 400–800 IU za den. Několik velkých výzkumů prokázalo, že lidé, kteří užívají doplněk vitaminu E (100 IU a více denně), mají o 40 % nižší
riziko kardiovaskulárních chorob než ti, co ho neužívají.
Odborníci v Anglii zjistili, že podávání 400 nebo 800 IU
vitaminu E denně skupině 2000 mužů a žen snížilo riziko infarktu nekončícího smrtí o neuvěřitelných 77 %.
Zdá se, že v našich podmínkách (charakter výživy ap.)
by byla vhodná nejnižší denní dávka 200 IU (lze podat
v jediné denní dávce ve formě kapsle přírodního E-vitaminu).
Jak získat dostatek vitaminu E? Můžete užívat potravinové doplňky nebo konzumovat jídla na tento vitamin
bohatá (avokádo, ořechy, rostlinné oleje).

Kyselina listová
Je prokázáno, že kyselina listová ze skupiny B-vitaminů
může snížit riziko kardiovaskulárních chorob tím, že udržuje pod kontrolou množství homocysteinu (aminokyseliny) v krvi. Odborníci potvrdili spojení mezi nízkou úrovní kyseliny listové v krvi a vysokou úrovní homocysteinu,
která často způsobuje kardiovaskulární problémy.
V roce 1998 zkoumali vědci na Harvardu skupinu více
než 80 000 zdravotních sester a zjistili, že ty, co dostávaly větší množství kyseliny listové (více než 400 mikrogramů/den) z jídla a doplňků, měly o polovinu méně
infarktů a smrtelných případů než ty, které užívaly menší
Trafika
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Mnohé z rozsáhlých studií zkoumajících, zda rybí tuk
bohatý na omega-3 mastné kyseliny snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, zjistily, že v porovnání s těmi, kdo
ryby nejedí, mají konzumenti ryb nižší výskyt onemocnění
srdce.
Dostatečná spotřeba omega-3 mastných kyselin může být
zvláště důležitá pro ženy. Tyto mastné kyseliny jsou totiž
jedinou výživovou složkou, o které je známo, že účinně
snižuje obsah triglyceridů v krvi – těch tuků, jež jsou známy jako rizikový faktor kardiovaskulárních nemocí a jejichž
hladina je u žen vyšší než u mužů. Omega-3 mastné kyseliny také snižují rezistenci inzulinu, předchůdce cukrovky,
jejíž výskyt je u žen častější než u mužů. Pro prevenci se
doporučuje konzumovat dvakrát týdně tučné ryby (lososa,
makrelu, sardinky) nebo užívat denně potravinový doplněk s obsahem omega-3 mastných kyselin. Pokud nejste
zrovna rybím fanouškem, můžete zvolit lněná semínka
nebo piniové oříšky bohaté na kyselinu gamalinolenovou,
kterou tělo na potřebné mastné kyseliny přeměnit dokáže.
Další možností náhrady jsou kapsle z rybího tuku, jež jsou
– při zachování plné účinnosti – zbaveny typického rybího
zápachu.

Pozor na trans(genní)mastné kyseliny
neboli částečně hydrogenované či také ztužené rostlinné tuky! Můžete je najít v pečivu, smažených hranolkách
a v mnoha dalších potravinách. Co je na nich špatného?
Nedávné průzkumy prokázaly, že trans-mastné kyseliny
zvyšují množství „špatného“ cholesterolu a snižují hladinu
cholesterolu „dobrého“. Výzkum mezi zdravotními sestrami, o němž jsme se zmiňovali výše, také zjistil spojení mezi
transgenními tuky a zvýšením počtu kardiovaskulárních
onemocnění. Odborníci se dokonce domnívají, že snížení
dennní spotřeby transgenních tuků o 2 % (4 g) a jeho nahrazení mononenasycenými tuky, jako je např. olivový olej,
sníží riziko kardiovaskulárních chorob v průměru o 53 %.
Odborníci na výživu doporučují: místo tvrdých margarínů
používejte margaríny měkké (čím tvrdší, tím více hydrogenované a s vyšším obsahem trans-mastných kyselin), při
vaření dávejte do připravovaných pokrmů olej (například
olivový nebo slunečnicový) v přirozeném stavu a pokuste
se omezit konzumaci jídel, která obsahují hydrogenované
rostlinné oleje.

27

Odborná spolupráce: MUDr. Bohumil Îdichynec, CSc.

Obsah

+ –

+ –

28

jak jíme ...

Potravinové doplňky
na podporu duševní činnosti
Ing. Ivan Mach, CSc.
Existuje nějaká speciální
výživa, aby mozek lépe
pracoval, podobně jako
existují přípravky pro růst
svalů? Jestliže ovoce, zelenina
a vitaminy v nich obsažené
podporují například imunitu,
které látky pomáhají při myšlení
a duševních procesech? Podle
vědeckých výzkumů se zdá,
že strava obohacená určitými
sloučeninami skutečně duševní
činnosti prospívá. Takových
látek je dokonce celá paleta.
Také mozek, stejně jako ostatní lidské orgány, vykonává svoji činnost
v souladu s množstvím a kvalitou
výživy, kterou dostává. Vědci jsou
přesvědčeni, že nalezli látky, které
podporují jeho činnost, zvyšují duševní energii a usnadňují myšlení.
Již dlouho je známo, že jednotlivé
části mozku se mezi sebou chemicky „dorozumívají“ pomocí látek,
kterým říkáme nervoví přenašeči
neboli neurotransmitery. Tyto
„chytré“ chemikálie také vedou
nervové vzruchy z mozku do dalších tělesných orgánů a zpět. Ukazuje se, že při nedostatku těchto
sloučenin je potlačena pozorovací
a poznávací funkce člověka, jeho
duševní činnost se zpomaluje a on
se necítí dobře. Zachování vysokého stupně duševní výkonnosti
se tedy neobejde bez odpovídající
výživy, ale také cvičení a trvalé snahy o potlačení stresů.
Trafika

Glukóza a duševní
energie
Kromě vitaminů a minerálů potřebuje mozek ke své činnosti i zdroje
energie ze sacharidů (obiloviny,
rýže, brambory, ovoce, med), které
se v organismu přeměňují na jednoduchý cukr – glukózu. Ta je hlavním „palivem“, kterým je poháněn
náš duševní „motor“. Bez něho by
mozek vykonával činnosti jen velmi
omezeně nebo vůbec ne. Myšlení,
paměť, řešení problémů a kontrola
dalších tělesných orgánů by bez
glukózy byly silně ohroženy.

Kyslík
Stejně podstatný jako glukóza je
pro duševní činnost kyslík, který
se do mozku dostává s krví. Špatná krevní cirkulace v periferních
oblastech těla, kde se nachází
i mozek, a nedostatečné nasycení
krve kyslíkem mohou v extrémních
případech znamenat odumírání celých oblastí mozku. Výtažek z rostliny ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je známým prostředkem
zlepšujícím zásobování okrajových
částí těla krví. Patří proto k látkám,
jež podporují mozkovou činnost
včetně paměti, prospívají při některých obtížích, jako je zvonění
v uších, a pomáhají při rekonvalescenci po mozkových příhodách.

Aminokyseliny
a mozková chemie
Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky bílkovin, které
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přijímáme z masa, luštěnin, vajec,
mléčných výrobků a ořechů. Z celkového počtu dvaadvaceti je jich
čtrnáct, které si tělo vytváří samo
a které nazýváme neesenciální
aminokyseliny. Na zbývajících osm
aminokyselin zvaných esenciální
jsme odkázáni stravou, protože si
je tělo samo vytvořit neumí. Zdá
se, že právě některé aminokyseliny
jsou klíčem k duševnímu zdraví.
Jsou totiž základem většiny neurotransmiterů. Známou esenciální
aminokyselinou je např. fenylalanin, který se používá při léčení
depresí. V těle se přeměňuje na
neurotransmiter norepinefrin,
což je hormon přímo podporující
mozkovou aktivitu, čilost, paměť
a učení.

Folacin – vitamin
dobré nálady
Folacin neboli kyselina listová patří
k vitaminům B-komplexu (vitamin
B10). Je součástí mechanismu tvorby další aminokyseliny důležité
pro mozkovou činnost, tryptofanu.
Při nedostatku kyseliny listové
pociťujeme celkovou únavu, sníženou vytrvalost, letargii, poruchy
koordinace a svalovou ochablost.
Kyselina listová podporuje také
procesy dělení buněk. Uplatňuje se
při regeneračních procesech a při
tvorbě nových tkání, např. v lůně
matky při těhotenství. Před těhotenstvím a během něj je vhodné ji
užívat ve formě doplňků výživy. Jinak je obsažena zejména v zelenině, vnitřnostech a luštěninách. Její
denní příjem je stanoven na 300,
v těhotenství až 400 mikrogramů.
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Potravina 100 g Množství kyseliny
listové v % doporučené
denní dávky
Hovězí játra
197
Zelí
125
Fazole mungo
122
Růžičková kapusta
121
Zelený hrášek
106
Špenát
97
Květák
83
Brokolice
74

Cholin podporuje
paměť
O cholinu je známo, že prospívá
paměti, a proto ho užívají v podobě potravinového doplňku studenti i manažeři. Je předchůdcem
acetylcholinu – neurotransmiteru,
který příznivě ovlivňuje duševní
výkon. Nejbohatšími přírodními
zdroji cholinu jsou:
Potravina 100 g Obsah cholinu v mg
Pšeničné klíčky
2564
Arašídy
1012
Telecí játra
850
Šunka
753
Pstruh
580
Pšeničná mouka
557
hrubá

Zinek – součást
mozkového motoru
Zinek je stopový prvek, který je
součástí mnoha enzymatických
procesů probíhajících v mozku. Je
součástí známého enzymu superoxiddismutázy, který má silné
antioxidační účinky, namířené
proti škodlivým volným radikálům
poškozujícím mozkové funkce
a přispívajícím ke stárnutí mozku.
Chrání tak mozkové buňky před
poškozením. Zinek také podporuje chuť k jídlu, prospívá zraku
a vytěsňuje z těla jedovaté olovo.
Potraviny, jimiž lze pokrýt denní
doporučenou dávku zinku 15 mg,
jsou:
Trafika
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Potravina 100 g Množství zinku v %
doporučené denní
dávky
Telecí játra
56
Ústřice
43
Pšenično-žitný
41
chléb
Vepřová játra
39
Hovězí játra
34
Hovězí plátky
29

Železo spolupracuje
s kyslíkem
Ani bez železa by naše centrální
nervová soustava nepracovala hladce. Železo jako součást červeného
krevního barviva hemoglobinu totiž
podporuje rozpouštění a sycení
krve kyslíkem (viz výše). Řada experimentů prokázala, že železo ve spolupráci s cholinem a zinkem posiluje
paměť. Doporučená denní dávka
pro ženy 15 mg železa (pro těhotné
30 mg) chybí 30–40 % našich žen.
Potravina 100 g Obsah železa v mg
Sezamové semeno
10,4
Telecí játra
7,9
Slunečnicové
6,3
semeno
Sójové boby
9,7
Čočka
6,9
Ovesné vločky
4,6

Slyšeli jste o bóru?
Bór je stopovým prvkem, o kterém
se příliš často nepíše. Bylo však zjištěno, že se podílí jednak na výstavbě kostí (je jedním z činitelů v boji
proti osteoporóze), jednak ovlivňuje elektrické přenosy v mozku.
U osob trpících chronickou únavou
a letargií byl zjištěn jeho nedostatek. Nejvíce bóru nalezneme v jablkách a růžičkové zelenině (květák,
brokolice, růžičková kapusta).

B-vitamin je na nervy
– říkalo se odjakživa. Všechny vitaminy B-komplexu významně podporují nervovou soustavu. V návaz-
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nosti na tvorbu neurotransmiterů
má však zvláštní význam vitamin
B6 (pyridoxin), který hraje důležitou roli v mechanismu tvorby nervových přenašečů norepinefrinu,
serotoninu a dopaminu. Bez vitaminu B6 totiž nemůže probíhat tvorba
bílkovin a neesenciálních aminokyselin nezbytných pro tvorbu neurotransmiterů (viz výše). Nedostatek
vitaminu B6 vede k depresím a zvýšenému riziku kardiovaskulárních
nemocí. Denní doporučenou dávku
1,8 mg pyridoxinu nejsnáze uhradíme z těchto potravin:
Potravina 100 g Obsah vitaminu B6
v % doporučené
denní dávky
Losos
54
Sardinky
53
Maso – průměr
30
Vnitřnosti
průměr 25
Cereálie
průměr 25
Ovoce a zelenina průměr 25

Mnohostranný
vitamin B12
Podílí se na vzniku hemoglobinu
společně se železem a vitaminem
C. Je nezbytný pro obnovu mozkových a nervových buněk, protože
je součástí mechanismu tvorby
nukleové kyseliny DNA. Bohužel
ho však vůbec nenajdeme v potravinách rostlinného původu, takže
přísní vegetariáni jsou v nevýhodě
a musejí ho doplňovat formou vitaminového přípravku. Pestrá strava
ho však obsahuje dost a dost, takže
není problém zajistit jeho denní doporučenou dávku 3 mikrogramy, jak
ukazuje naše poslední tabulka:
Potravina 100 g Obsah vitaminu B12
v % doporučené
denní dávky
Telecí játra
2000
Kuřecí játra
767
Makrela
300
Sleď
283
Skopové maso
167
Treska
127
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Jezte

jak jíme ...

bez omezení

Jste už unavené ze čtení,
co smíte a co nesmíte jíst?
Nabízíme vám několik
potravin, které byste
mohly jíst bez omezení
a výčitek svědomí. Jsou
plné antioxidantů,
bojujících s volnými
radikály, a dalších zdraví
prospěšných složek. Je
na pováženou, že více
než polovina z nás nesní
ani jedinou porci ovoce
nebo zeleniny denně,
a méně než 10 % z nás
konzumuje denně pět
a více porcí ovoce a
zeleniny doporučovaných
odborníky na výživu.
Ale stárnutí a nemoci
jsou často způsobeny
právě nedostatkem ovoce
a zeleniny v naší potravě.
Trafika

1. Avokádo

Ačkoli bohaté na kalorie, je avokádo jedním z nejlepších ochránců
buněk, protože obsahuje velké
množství glutathionu, antioxidantu, který pomáhá předcházet
řadě degenerativních chorob
spojených se stářím. Je také zásobárnou draslíku chránícího krevní
tepny.

2. Drobné plody:
borůvky, brusinky,
jahody, maliny
– jsou antioxidantovými bombami.
Například borůvky obsahují více
antioxidantů anthocyaninů než
jakékoliv jiné potraviny. Drobné
plody obsahují zvláště velké množství antioxidačního vitaminu C.

3. Brokolice
– je další nutričně velmi cennou
potravinou. Má vysoký obsah
takových „bojovníků“ s volnými
radikály, jako jsou vitamin C, beta-karoten, kvercetin, glutathion
a lutein. Ženám pomáhá zbavit se
škodlivého typu estrogenu, který
způsobuje rakovinu. Konzumenti
brokolice mají menší výskyt rako-
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viny tlustého střeva a plic a také
kardiovaskulárních onemocnění.

4. Zelí
Specifický antioxidant, obsažený
v zelí, indol-3-cartinol, urychluje
vyloučení škodlivé formy estrogenu, která způsobuje rakovinu prsu.
Zelí také snižuje riziko rakoviny
žaludku a tlustého střeva.

5. Mrkev
Vědci na Harvardu zjistili, že se
u žen, které jedly pětkrát týdně mrkev, zmenšilo riziko mrtvice o 68 %.
Podle jiného výzkumu snížila denní
konzumace dvou mrkví hladinu
cholesterolu v krvi mužů o 10 %.
Beta-karoten obsažený v denní

Obsah

+ –

+ –

31

jak jíme ...

porci jedné střední mrkve snižuje
o polovinu riziko rakoviny plic.
Beta-karoten také prospívá očím
a posiluje imunitní systém.

6. Citrusové plody
Pomeranče jsou antioxidanty doslova nabité, takže je můžeme pokládat za kompletní soubor všech
známých přírodních inhibitorů
(tlumičů) rakoviny, včetně karotenoidů, terpenů, flavonoidů a vitaminu C. Grapefruit obsahuje navíc
zvláštní druh vlákniny, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu,
a dokonce zvrátit aterosklerózu.

7. Hroznové víno
– obsahuje 20 známých antioxidantů, které působí protisrážlivě,
tlumí oxidaci LDL-cholesterolu
a uvolňují krevní tepny. Antioxidant kvercetin, který najdeme také
v cibuli a čaji, je jedna z nejmocnějších složek hroznového vína v boji
proti stárnutí. Ještě účinnější než
samo čerstvé hroznové víno jsou
hrozinky, které mají vyšší koncentraci látek pomáhajících bojovat
proti stárnutí.

vinu a má protizánětlivé, protibakteriální, protiplísňové a protivirové
účinky.

9. Špenát
Antioxidační složky špenátu potlačují nemoci způsobené vlivem
volných radikálů včetně kardiovaskulárních chorob, mrtvice, vysokého krevního tlaku, rakoviny, a dokonce psychiatrických problémů.
Jedním z důležitých antioxidantů
špenátu je lutein, který se přirovnává k beta-karotenu. Špenát
obsahuje také kyselinu listovou,
která chrání tepny a omezuje riziko vzniku rakoviny.

10. Rajčata
Rajčata jsou nejbohatším a jediným spolehlivým zdrojem

významného antioxidantu – lycopenu. Podle výzkumu provedeného v Německu je lycopen
dokonce mocnějším bojovníkem
proti volným radikálům než betakaroten. Nové výzkumy naznačují, že lycopen pomáhá uchovat
ve stáří mentální a fyzické funkce.
Podle italských výzkumů měli
milovníci rajčat o polovinu nižší
výzkum rakoviny trávicího ústrojí.
Vaření a konzervování rajčat lycopen neničí. To znamená, že rajská
šťáva, rajčata v konzervě a kečupy jsou potenciálními zachránci
mládí!

Dobrou chuť!
Odborná konzultace:
Ing. Ivan Mach, CSc.,
foto: Zdeněk Platl a archiv redakce

8. Cibule
Tato blízká příbuzná česneku
pomáhá v prevenci rakoviny, především rakoviny žaludku, „ředí
krev“, čímž brání tvorbě sraženin,
a zvyšuje hladinu „hodného“ HDLcholesterolu v krvi. Červená a žlutá
cibule mají vyšší obsah kvercetinu,
opěvovaného antioxidantu, který
dezaktivuje látky vyvolávající rakoTrafika
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ZDRAVÝ A DLOUHÝ ŽIVOT

PRO CELOU RODINU
Dietoložka z Endokrinologického
ústavu v Praze PhDr. Karolína
Hlavatá radí :

VacSy svářečka na sáčky s vakuovou pumpou

Vakuové uchování potravin
Než se potraviny dostanou na stůl,
stráví v naší domácnosti od několika hodin do několika let. Pokud se
během skladování kazí, ohrožuje
to zdraví všech členů domácnosti.
Mezi osvědčené moderní metody
ochrany potravin patří vakuové
balení, které se proto hojně využívá
v potravinářském průmyslu. Aby
z této technologie mohly mít užitek všechny moderní domácnosti,
vyvinula společnost Zepter systém
VacSy – účinnou a zdravou metodu
uchování potravin, vhodně doplňující kuchyňské vybavení Zepter
Home Art.
V ochranném vakuu totiž vydrží
potraviny třikrát až pětkrát déle,
uchovají si vitaminy, výživné látky,
přirozenou barvu a vůni. NapříTrafika

klad zákusky, které v běžných
podmínkách vydrží asi 2 dny, lze
ve vakuu úspěšně skladovat až 10
dní. Pečivo vydrží čerstvé 8 dní namísto dvou, sýry ne 15, ale 60 dní,
uzeniny ne 7, ale 20 dní, ovoce ne
10, ale 21 dní, maso ne 5, ale 15 dní
a tak bychom mohli pokračovat
dále. Delší trvanlivost šetří náš čas
i peníze, protože jídlo pak můžeme
nakupovat do zásoby nebo si navařit na řadu dní dopředu. Pokrmy
přitom budou stejně chutné a čerstvé jako v den, kdy jsme je připravili. Můžeme tedy říci, že vakuový
systém VacSy chrání zdraví a šetří
čas i peněženku. Kromě potravin
může vakuový systém VacSy ochránit díky vakuovým sáčkům také
zářivost stříbrných šperků, bělost
novinových výstřižků a rodinných
dokumentů, případně na cestách
ve vlhkém prostředí všechny věci,
které snadno podléhají zkáze, včetně dokumentů. Vakuový systém
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Místo tuku lze k marinování
také stejně dobře použít i alkohol nebo citronovou, resp.
pomerančovou šťávu. Pokud
navíc ještě použijete k naložení
masa vakuový systém (např.
VacSy od společnosti Zepter),
docílíte tím velmi chutného
a zároveň zdravého výsledku.
Podstatou nakládání marinovaného masa s využitím vakuového systému je omezení přístupu vzduchu. Vakuum způsobí roztažení tkáně, a tím se
usnadní vstřebání marinády –
maso tak křehne i bez přídavku
tuku. Vakuování také zajistí, že
při následném tepelném opracování nedojde k poškození
bílkovinného gelu na povrchu,
a tím k porušení soudržnosti
jednotlivých kousků masa. Nespornou výhodou vakuového
balení je i to, že potraviny vydrží tři- až pětkrát déle, uchovají
si vitaminy, minerální látky,
barvu a chuť. Takto skladované
potraviny jsou také mnohem
více chráněny před aerobními
(kyslík vyžadujícími) mikroorganismy, plísněmi a hmyzem.
Naložené maso nemusíte ani
solit, vakuováním se uvolní
přirozené aroma masa. Nejlepší a také nejzdravější strategií
je tedy uchovat maso před
grilováním ve vakuovaných
nádobách a teprve krátce před
grilováním je potřít zmíněnou
marinádou z citronové šťávy
a bylin nebo koření.
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Široká škála nádob různých tvarů a velikostí
VacSy je také ideální pro rychlé
nakládání masa před grilováním.
Postačí 10 minut a maso je připraveno na gril! Grilování je bohužel
nechvalně známé tím, že patří mezi
nejméně vhodné způsoby tepelné
úpravy. Řešením je grilování bez
přídavku tuku a zplodin z grilovacího uhlí na Zepter pánvích, které
díky svému silnému dnu umožňují
grilovat zdravě a s chutí.
Nosnou součástí systému VacSy
je lehká a bezpečná vakuová
pumpa. Speciální podstavec
umožňuje snadné uložení pumpy,

Dlouho čerstvé potraviny
která je vzhledem k elegantnímu
designu skutečnou ozdobou každé
kuchyně. Aby bylo možné systém
vakuového uchování potravin využít skutečně všude, připravila společnost Zepter širokou škálu příslušenství: speciální víka zapečetí
nádoby Zepter, univerzální víčka
utěsní sklenice a nádoby s hrdlem
o průměru 4 až 16 cm, dále jsou
k dispozici zvony na sýr, skleněné
nádoby, speciální nádoby a dózy
či zátky na láhve. Flexibilní a prostorově maximálně úsporné balení
umožňují speciální kvalitní a pod-

Zdravé grilování s Zepter –
fishburger – 4 porce
(2543 kJ, 34 g bílkovin, 20 g tuku, 77 g sacharidů)
300 g rybího fílé, 100 g bílého chleba, polotučné mléko,
1 vejce, 1 cibule, 2 rajčata, 2 kyselé okurky, 8 krajíčků
tmavého chleba, zelená petrželka, kerblík, jarní cibulka, tymián, extra panenský olivový olej, hořčice, několik listů hlávkového salátu, sůl

dajné plastové sáčky v kombinaci
s moderní svářečkou. Vakuové balení je cenově výhodné, ekologické,
a hlavně zdravotně nezávadný způsob uchování potravin.
OBJEDNÁVEJTE u svého
reprezentanta Zepter, kontakty
na reprezentanty naleznete na
www.zepter.cz, nebo volejte
zákaznickou linku: 311 331 888.
Reprezentační prodejna:
Spálená 55, 110 00 Praha 1,
tel.: 221 990 804

šipka tepelného indikátoru posune do zeleného pole,
osmažíme placičky při střední teplotě bez tuku po obou
stranách do zlatohněda. Mezitím opláchneme v košíku
listy hlávkového salátu a rajčata (TF-989-18). Listy natrháme na kusy a rajčata nakrájíme na plátky. Mírně osolíme a lehce pokapeme olivovým olejem. Na tmavý chléb
namažeme trochu hořčice a mezi dva plátky chleba vložíme fishburger, salát, rajče a okurky.

Bílý chléb dáme do misky o průměru 20 cm (TF-984-20NG), zalijeme mlékem a necháme změknout. Rybu nakrájíme najemno. Bylinky opláchneme, šetrně osušíme
a nasekáme najemno. Cibuli nasekáme pomocí mixéru
MixSy (VG-022-K). V misce o průměru 20 cm (TF-98420-NG) smícháme rybu s chlebem a mlékem, jedním
šlehaným vejcem, bylinkami, cibulí a solí. Vytvoříme
4 placičky. Při středním stupni ohřevu rozehřejeme
grilovací nádobu o objemu 3,0 l (TF-030-30-Z). Až se

Trafika
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Papriky

Pečené papriky
s kuřetem
a rajčaty
- 175 g rýže natural
- 2 velké červené papriky, rozdělit
na půlky a odstranit semínka
- 3 upečená nebo uvařená kuřecí
prsíčka, nakrájená na proužky
- 2 malé červené cibule, oloupané
a nakrájené na čtvrtky
- 4 stroužky česneku, oloupané
a nakrájené na čtvrtky
- 4 rajčata, nakrájená na 4 díly
- 8 pol. lžic olivového oleje
- 4 pol. lžíce listů bazalky + listy na
ozdobu
- sůl, čerstvě mletý pepř
- 4 pol. lžíce nakrájené zelené petrželky

Rajčata

Brambory

Recepty, příprava jídel a foto: Zdeněk Platl

Rýži uvařte podle návodu.
Mezitím předehřejte troubu na
190 stupňů. Dejte papriky na
pekáč. Rozdělte na ně kuřecí
prsíčka a nahoru dejte cibuli,
česnek a rajčata. Pokapejte olivovým olejem, posypejte bazalkou
a okořeňte. Dejte do trouby na
25–30 minut. Rýži smíchejte
s petrželkou, rozdělte na 4 talíře
a nahoru dejte papriky. Ozdobte
bazalkou a ihned podávejte.

Trafika

Fit pro život 6/2010
www.fitprozivot.cz

34

Obsah

+ –

+ –

35

recepty ...

Rajčata plněná nivou
- 4 tvrdší rajčata
- 100 g nivy
- 50 g másla
- 100 g šunky
- 2 lžíce mléka
Vršky rajčat skrojte, dužinu vydlabejte. Nivu nastrouhejte, dle potřeby přidejte mléko a vše dobře našlehejte do hustoty pěny. Rajčata vzniklou
pěnou naplňte a posypte nadrobno nakrájenou
šunkou. Podávejte s chlebem, bramborem či
bílým pečivem.

- 16 středně velkých brambor
- 500 g netučného tvarohu
- 8 lžic netučného mléka
- 2 lžičky sekané petrželky
- 2 lžičky sekané pažitky
- trocha černého pepře a jodidované soli
Troubu předehřejte na 200 stupňů. Brambory
důkladně omyjte (případně očistěte kartáčkem)
a osušte. Každý brambor zvlášť zabalte do kousku
alobalu a pečte v troubě na středním roštu asi hodinu. Mezitím si připravte bylinkový tvaroh. Netučný
tvaroh rozmíchejte s mlékem na hustý krém. Podle
chuti přidejte petrželku, pažitku, pepř a sůl. Brambory vyndejte z trouby, alobal rozevřete a brambory
svrchu nakrojte. Otvor naplňte bylinkovým tvarohem a brambory podávejte. K pečeným bramborám
se velmi dobře hodí hlávkový salát.

Trafika
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Brambory v alobalu
s bylinkovým tvarohem
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Vyhrajte domácí péči
o nohy GLASSCARE
Péče o nohy by měla být
naprosto běžnou součástí
hygieny žen i mužů jak z lékařského, tak z estetického
hlediska. Česká značka
prémiové péče o chodidla
GLASSCARE vám přináší
skleněný pilník té nejvyšší kvality pro domácí pedikúru vyzkoušený tisíci spokojenými zákazníky.
Právem chráněný způsob výroby a vlastnosti skla
přináší pilníku GLASSCARE všechny jedinečné vlastnosti. Vysokou účinnost, maximální šetrnost,
pevnost a trvanlivost, hygieničnost a zdravotní
nezávadnost. Pro tento dokonalý mix vlastností se
těší své oblibě a doporučuje jej také diplomovaný
podiatr Jaroslav Fešar, prezident České podiatrické
společnosti.

Křížovka: Zdeněk Platl

Pilník je výrobkem ryze českým, vyroben českými
skláři z kvalitního českého skla. Více informací naleznete na www.glasscare.cz.

Křížovku z Fit pro život 6/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 25. 9. 2010 na náš e-mail
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 5/2010: Elixír z mořských řas. Balíček získávají: Lucie Horáková z Valašského
Meziříčí, Monika Halíčková z Lipov a Petra Franců z Prahy.
Trafika
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