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Informace a objednávky na:
www.grecian.cz

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

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

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

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

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

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

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

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.
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pohybu zabíjejí
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23 Co dělat proti nadýmání
znáte nepříjemný pocit 
„nafouklého“ břicha?
čím je nadýmání 
vyvoláváno?
vytvarujte si postavu
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Co není vhodné nosit
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26 Koleno: mechanický zázrak!

Jak Jíme

28 Tajemství 
úspěšného hubnutí

31 Veselá vařečka

recepty

32 Konec léta na talíři

křížovka o ceNy

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsah ...
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?? občas se mi zdá, že se setká-
vám s protichůdnými informace-
mi. v tomto smyslu bych se ráda 
dozvěděla, zda jsou vajíčka zdravá, 
anebo nezdravá.

ivana p., sedlčany

!! Myslím si, že kolem vajec panu-
je stále zbytečně mnoho povyku. 
horlení proti nim vychází ze sku-
tečnosti, že jsou mezi běžnými 
potravinami jedním z nejbohatších 
zdrojů nenáviděného cholesterolu; 
v 1 vejci je 0,21 g cholesterolu, to je 
0,47 g cholesterolu na 100 g vajec 
(ve srovnání například s 0,29 g ve 
100 g másla nebo 0,35 g ve 
100 g ledvinek). přitom se uvádí, že 
bychom neměli ve stravě překročit 
denní dávku 0,3 g cholesterolu. 
ti, kteří příliš přeceňují obsah 
cholesterolu ve vejcích, obvykle 
opomíjejí skutečnost, že celé vejce 
má nejvyšší biologickou hodnotu 
a stravitelnost mezi zdroji bílkovin 
(obsahuje 13 procent velmi kvalit-
ních bílkovin) a překvapivě nízký 
obsah tuku (10 procent). vejce 
dále vynikají vysokým obsahem 
vitaminu a, vitaminů b-komplexu 
a minerálních látek, zejména síry 
a stopových prvků (železo, zinek, 
selen). vyšší obsah cholesterolu ve 
žloutku je současně kompenzován 
přítomností vaječného lecitinu, 
který tuky dobře emulguje (rozpty-
luje, rozpouští), takže se ukládají 
hůře do tukových zásob a lépe se 
spalují (při pohybu). proto zdraví, 
fyzicky aktivní jedinci nemusejí 
dřívější doporučení jíst nejvýše 3–4 
vejce za týden brát tak striktně. za 
zdravotně bezproblémovou lze 
podle současných trendů považo-
vat konzumaci jednoho vejce den-
ně. nesmíme však trpět poruchou 
hyperlipoproteinemií, kdy je třeba 
vejce ze stravy úplně vyloučit.
vejce jíme pouze čerstvá a tepel-
ně upravená, protože mohou být 
zdrojem infekce (salmonelóza). 
doporučuje-li nám lékař omezit 
cholesterol (trpíme-li například 
jeho zvýšenou hladinou v krvi), ne-
konzumujme celá vejce, ale jezme 
pouze bílek, který je prakticky bez 

tuku i bez cholesterolu. při úpra-
vách v kuchyni dejme přednost bíl-
ku vařenému (například se zeleni-
nou) před syrovým (ušlehaný sníh), 
který brání vstřebávání jednoho 
z vitaminů skupiny b (biotinu).

ing. ivan Mach, Csc.

?? Cvičím-li aerobik, moje koleno 
vydává různé druhy zvuků: praská, 
křupe a tak podobně. Je to známka 
nějakého poškození?

simona v., Liberec

!! nemusí to být známka po-
škození. záleží na tom, zda jste 
neměla úraz, kolik je vám let, zda 
se neprojevuje počínající artróza. 
stává se to i dětem a nesouvisí to 
s aerobikem, potíž se může objevit 
i při běžném „provozu“. neměla by 
se však objevovat bolest. při ní je 
lepší navštívit lékaře, aby vyloučil 
jakékoli poškození.

Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc

?? Mají alergii na vosí nebo včelí 
štípnutí pouze pacienti, kteří trpí 
i jinými druhy alergie?

!! alergie na vosí (včelí) bodnutí 
existuje a vzhledem k možným 
celkovým příznakům je velmi vý-

znamnou kapitolou alergologie. na 
tomto typu alergie je zvláštní, že 
postihuje stejnou měrou jak „nea-
lergické“ pacienty, tak i prokázané 
alergiky s jinou přecitlivělostí, to 
znamená inhalační (pyl, roztoči, 
zvířátka...), potravinové či lékové 
alergiky. často ji vídáme i jako zce-
la samostatný jev, bez průvodní 
alergické rýmy, ekzému či astmatu. 
Celkovými příznaky rozumíme 
vyrážku (nejen na místě vpichu), 
celkové otoky, ale i nevolnost, po-
cení, bušení srdce, snížení tlaku, 
kolapsový stav.
naštěstí je těchto reakcí v populaci 
méně než lokálních, které však 
mohou být gigantické (kupříkladu 
otok celé končetiny) s přetrváním 
i několik dní. nebezpečí pouze 
lokálních reakcí tkví také v tom, že 
otok (například při vpichu do jazy-
ku) může zneprůchodnit dýchací 
cesty a nelze rovněž vyloučit, že 
každé následné bodnutí nezpůsobí 
reakci bouřlivější – třeba i celkovou 
(anafylaktickou).
Každý alergik musí být pro případ 
nehody popíchání vybaven ur-
čitými radami a pohotovostním 
balíčkem.
rady pro alergiky: nechodit do 
hus tého porostu s možností vý-
skytu hmy zu, neprovokovat jej 
(nevrtat do hnízd, aktivně je neod-
straňovat...), nevystavovat ovoce 
a sladkosti (lákající hmyz) na sto-
lech, při konzumaci ovoce bedlivě 
kontrolovat povrch, nepít sladké 
šťávy. 

Mudr. Martin Fuchs

dotazy & odpovědi ...
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             věčné vůně
za okouzlující image 
průmyslu parfémů se 
skrývá tvrdý konkurenční 
boj. Finanční zisk, který 
přináší úspěšná vůně, je 
obrovský; ovšem vzhledem 
k nesmírně vysokým 
nákladům vynaloženým 
na propagaci a uvádění 
nového výrobku „do života“ 
je možný propad příliš 
draze zaplacen.
Je více výbuchů než 
tref. z několika desítek 
uváděných nových vůní 
pouze na některé z nich 
čeká zájem a obliba. a jen 
mizivé procento z nich 
zůstává v prodeji dlouho 
poté, co ustala první 
nákupní horečka.
v čem tkví tajemství 
úspěchu?
tyto úspěšné vůně jsou 
zřejmě originální: stávají 
se lídry, jsou na prvních 
místech a teprve po nich 
následují ostatní. podařilo 
se jim odhadnout náladu 
doby, v níž jsou uváděny 
do prodeje, ale zároveň 
přečkají i test časem.
parfémy, které vám 
představíme, byly a jsou 
opravdu velmi úspěšné. 
zjistíte proč...

4711 pravá kolínská voda
vůně pro muže 
i ženy s více než 
dvousetletou 
tradicí. Její blaho-
dárný a osvěžující 
účinek spočívá 
ve vhodné kom-
binaci přírodních 
produktů (vonné 

citrusové oleje) a extraktů léčivých 
bylin (rozmarýn, levandule). tato 
receptura je již od roku 1792 peč-
livě střeženým tajemstvím; tehdy 
dostal Wilhelm Muelhens, mladý 
kupec z Kolína nad rýnem, od 
karteziánského mnicha svatebním 
darem tajnou recepturu na výrobu 
„zázračné vody“. sloužila k osvě-
žení, nebo naopak k uklidnění, 
ale zaháněla i bolesti hlavy nebo 
„nadměrné bušení srdce“. používali 
ji obyčejní lidé, ale i ruský car, princ 
z Walesu, Wagner i Goethe.
dnes se 4711 original Eau de Co-
logne vyváží z německa do více 
než 60 zemí celého světa. bohužel 
firma Cosmopolitan Cosmetics, 
která tuto vůni v současné době 
distribuuje, ji už na český trh nedo-
váží.

Chanel č. 5
je zřejmě nejslavnější 
parfém na světě. byl 
vytvořen již v roce 
1921, ale stále si udr-
žuje svou pozici na 
vrcholu. Coco Chanel 
zvolila pátou vůni, 
navrženou pro ni nej-

vynalézavějším tvůrcem parfémů 
Francie Ernestem beauxem, pro-
tože pětka bylo její šťastné číslo. 
tradičně předváděla své módní 
kolekce 5. května. složení parfé-
mu bylo na svou dobu revoluční, 
byly použity aldehydy – syntetické 
napodobeniny, na něž se předtím 
pohlíželo s velkou nedůvěrou. Je 
také naprosto jedinečný. Údajně 
obsahuje neuvěřitelných dvě stě 
padesát ingrediencí. dominující 
jsou růže a jasmín. návrh obalu 
– slavné hranaté lahvičky s jedno-
duchou černobílou nálepkou – je 
součástí stálé kolekce Muzea mo-
derního umění v new yorku. tento 
parfém si oblíbily ženy na celém 
světě. památný je výrok jedné 
z nejkrásnějších žen toho to století 
– Marilyn Monroe, že „chodí spát 
oblečena pouze do několika kapek 
Chanelu č. 5“. Když se v roce 1976 
Catherine deneuveová stala „ob-
ličejem č. 5“, bylo to od dob Coco 
Chanel poprvé, kdy slavná osob-
nost propagovala značku parfému. 
Coco žertem radila ženám, že mají 
parfém nosit všude tam, „kde chtě-
jí být líbány“.

L’air du temps
senzačního 
úspěchu do-
sáhla v roce 
1947 slavná 
nina ricci 
distingovaně 
květinovým, 
jemně karafi-
átovým par-
fémem L’air 

půvab ...
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du temps. Flakon této vůně pro-
šel několika změnami, ale žlutá 
barva a holubičky firmy Lalique 
z horského křišťálu, který je ruč-
ně foukán a broušen, jsou jeho 
symbolem už 30 roků. na řadu 
let se tento parfém stal světovým 
bestsellerem a po Chanelu č. 5 
dalším internacionálním parfé-
mem. L’air du temps je malý vo-
ňavý zázrak se silnou osobitostí, 
který dokonale a pokaždé jinak 
reaguje na pokožku, takže na 
každé ženě voní odlišně. právě to 
je možná tajemství obchodního 
úspěchu této vůně: na světě se 
každých pět sekund prodá jeden 
flakon parfému, přičemž více než 
čtvrtině jeho nositelek ještě není 
30 let.

soir de paris (večerní 
paříž)

je květinová vůně od bourjois. 
původně byla vytvořena již v roce 
1929 věhlasným „nosem“ Ernes-
tem beauxem; v roce 1991 byla 
modernizována tvůrcem Francoi-
sem demachy, aby odpovídala 
požadavkům moderní ženy de-
vadesátých let. tradiční výrobek 
je symbolem pařížské elegance, 
vyvolává v ženě myšlenky na ta-
jemnou noční paříž. tmavomodrý 
flakon se stříbrným štítkem připo-
míná hvězdné nebe nad Eiffelovou 
věží.
hlava parfémové vody je tvořena 
jemnou a křehkou vůní bergamo-
tu, v srdci ucítíte tučnolistý jasmín, 
ylang-ylang z Komorských ostro-
vů, přírodní výtažek turecké růže, 
fialku irisovou, broskev a cedrové 
dřevo. vše je podtrženo základem 
vanilky a pižma.

tosca
Mezi klasické 
a stále živé znač-
kové výrobky 
patří i orientální 
parfém tosca, 
vyráběný již od 
roku 1921, to 

znamená od stejného roku jako 
Chanel č. 5. Je jemný a romantic-
ký. Již 75 let si udržuje vedoucí 
roli na trhu a je stále velmi popu-
lární, zejména v německu. v roce 
1992 byla provedena pouze 
modernizace obalu. do čr se ne-
dováží.

poison
světového úspě-
chu dosáhla 
firma dior v roce 
1985 parfémem 
poison (Jed). 
projekt byl tři 
roky ukrýván 
a všichni vědě-
li, že se chystá 

něco revolučního. při jeho tvorbě 
zavrhl tvůrce Edouard Flechler 
běžné výchozí květinové bukety 
a založil svou myšlenku na vysoce 
originálním zahajovacím akordu 
koření a bylin. tento parfém, ozna-
čovaný v reklamních sloganech 
jako pikantní a smyslný, byl určen 
především pro americký trh. brzy 
se však rozšířil i do dalších zemí. 
byl předveden s nebývalou a velmi 
nákladnou publicitou, a tak se brzy 
stal nejprodávanějším výrobkem 
svého druhu. statis tiky říkají, že 
krátce po uvedení poisonu na trh 
se v pařížské Galerii La Fayette pro-
dal každých 50 vteřin jeden flakon.

roma
v roce 1988 byl 
uveden první 
parfém domu 
biagiotti – roma. 
tajemstvím vůně 

roma od Laury biagiotti je staro-
věká vůně „balsamo“. tato hřejivá 

a smyslná vůně byla známá už že-
nám ve starém Římě. Laura biagiot-
ti znovu objevila tuto tradiční vůni 
a spojila ji se svěžími a květinovými 
tóny. prodává se ve flakonu ve tva-
ru antického sloupu.

opium
Jeden z nejvý-
znamnějších 
současných pa-
řížských vládců 
módy yves saint 
Laurent – alžířan 

po matce a po otci alsasan – má, 
podobně jako v módě, šťastnou 
ruku i při výběru parfémů. nejú-
spěšnějším z nich se stalo v roce 
1977 exotické, lehce kořenité 
orientální opium, které má i dnes 
velkou skupinu vyznavaček. vůně 
vzbudila při svém uvedení obrov-
ský rozruch díky svému kontro-
verznímu jménu. Je to extrémně 
smyslná vůně hřejivých ovocných 
a kořeněných tónů (mandarinka, 
jasmín, vanilka). opium od počátku 
provázely krásné ženy: Jerry hallo-
vá a Linda Evangelista. v letošním 
roce je tváří opia natalie semano-
vá a pánskou variantu představuje 
alessan  d ro Gassman.

shalimar
tento parfém 
byl uveden na 
trh v roce 1925 
a patří k parfé-
mům legendární 
francouzské firmy 
Guerlain. Je jed-
nou z nejsmysl-
nějších vůní všech 

dob a nese jméno podle zahrad 
shalimar v Lahore v indii, které 
byly vytvořeny láskou nemocným 
šáhem Jehanem na památku jeho 
nejoblíbenější manželky Mumtáz-
mahal (pro ni byl vystavěn slavný 
tádž Mahal). shalimar znamená 
chrám lásky. tajemství jeho vůně 
spočívá v použití vanilky, která byla 
dlouho považována za afrodizia-
kum. 
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Čas pro 
ruce

Nemilosrdný 
čas vybírá svou 

daň nejen na 
obličeji. Když se 

podíváte na ruce, 
možná zjistíte, 

že odhalí náš věk 
ještě mnohem 

spolehlivěji.

Pro zdraví 
a krásu nehtů
Ke kráse a zdraví nehtů 
přispívá konzumace 
těchto potravin:
* celozrnné produkty
* mléko a mléčné 

výrobky
* zelenina: mrkev, 

paprika, avokádo
* ryby
* sójové výrobky
* vejce
* rostlinné oleje
* droždí

proč je v případě 
rukou riziko stárnutí 
vyšší?
Jen zřídka jim poskytujeme péči, 
která jim náleží. Jsou vystaveny 
vnějším vlivům bez jakékoli ochra-
ny – ať je déšť, mráz, slunce, nebo 
vítr. na jejich ochranu nepoužívá-
me ani make-up, často ani krém. 
nezanedbatelné je působení 

různých chemikálií, a to buď doma, 
nebo v zaměstnání.
Kůže rukou je na rozdíl od obličeje 
méně protkána mazovými a potní-
mi žlázami; i to ji dělá zranitelnější 
a náchylnější ke stárnutí. tenká 
pokožka je rovněž více disponova-
ná k poškození sluncem.
dalším faktorem jsou ochabující 
svaly. podíváte-li se na mladé ruce, 
zjistíte, že mají více svalů a tuku. 
s věkem svaly atrofují a tuk se 

vytrácí. výsledkem jsou stárnoucí 
ruce s viditelnými (vypouklými) 
žilami. s věkem klesá i produkce 
mazu, kůže na rukou praská a lou-
pe se. proto je důležité o ruce svě-
domitě a s láskou pečovat.

důsledné používání 
krému
po každém umytí ruce pečlivě 
nakrémujte. obzvláště důležité je 
použít krém před spaním. Účinné 
látky v něm obsažené tak mohou 
působit po celou noc. důležitá je 
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přesná volba přípravku. vzhledem k odlišnému 
zatěžování rukou, typu kůže, různé citlivosti 
a podobně může nevhodný krém dráždit. ne-
nechte se pak odradit, ale poraďte se s odbor-
níkem.

pro mladší vzhled nehtů
nehty rovněž podléhají stárnutí. s věkem ros-
tou mnohem pomaleji, buňky mají tendenci se 
hromadit, nehty jsou ztluštělé a žloutnou. po-
stupná ztráta vlhkosti spojená s dlouhodobým 
vystavováním slunci také přispívá k lámání, 
štěpení nehtů a k výskytu rýh.
prevence se vyplatí; vyhraďte si jednou týdně 
půlhodinku, kterou věnujte péči o ruce a nehty.
pokud si pravidelně jednou týdně budete dělat 
manikúru (doma nebo v salonu), budou vaše 
ruce a nehty hladké a zdravé, budou vypadat 
mladě. pokud je to možné, svěřte se odborní-
kovi. nejvíce poničených nehtů (infekce, chro-
nické záněty) pramení z přemíry domácí snahy. 
K odstranění laku používejte odlakovač bez 
acetonu, který nehty tolik nevysušuje. nepou-
žívejte jej víckrát než jednou týdně. Je dobře, 
když odlakovač obsahuje i výživné látky.
používejte speciální krém na nehty, pomůže 
stimulovat růst nehtů.

Jak se zbavit hnědých skvrn
ruce, které ztratí svůj pěkný vzhled kvůli hně-
dým skvrnám, je možné omladit několika způ-
soby. pro odstranění těchto projevů stárnutí se 
používají na prvním místě depigmentační kré-
my. některé je možno volně koupit, neboť mají 
minimální vedlejší účinky. Jiné aplikuje lékař, 
protože jsou velmi účinné, ale mohou způsobo-
vat svědění, začervenání nebo loupání kůže.
někteří lékaři léčí skvrny kryochirurgií (odstra-
nění tekutým dusíkem) nebo elektrokoagulací 
(odstraňování elektrickým proudem o nízkém 
napětí). obě techniky jsou bolestivé (elektro-
koagulace se provádí při místním znecitlivění) 
a již by se neměly používat. někteří experti 
se obávají, že tyto metody mohou způsobit 
změnu pigmentu nebo jizvy (především na 
pokožce tmavšího typu). Lze je doporučit v pří-
padech, kdy se skvrny nepodařilo odstranit 
jinou metodou, například krémem s obsahem 
retinolu a.
spolehlivě si skvrny můžete nechat odstranit 
laserem. při tomto zákroku se používá papr-
sek světla, který odstraní přebytečný pigment 
z kůže. tímto způsobem je možné zbavit se 
naprosto všech skvrn. Je vždy důležité obrátit 
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se na kvalifikovaného odborníka 
s nejmodernějším a nejkvalitněj-
ším zařízením.
ruce, které jsou vrásčité a mají sta-
řecké skvrny, je možné také ošetřit 
peelingem, při kterém se vrchní 
vrstva kůže odstraňuje pomocí 
leptání. Existuje řada roztoků – od 
šetrných, ale méně účinných, až po 
agresivní, které patří jen do rukou 
specialisty.
K šetrným postupům patří pro-
středky (krémy) s retinolem a. ten-
to derivát vitaminu a může udělat 
pro ruce totéž, co pro obličej: 
zesvětlit stařecké skvrny a zlepšit 
vzhled pleti. pokud budete pou-
žívat na pokožku jednou denně 
retinol a:
• buňky se budou tvořit rovno-

měrněji, pokožka bude vypa-
dat hladší,

• budou stimulovány fibroblasty 
vyrábějící kolagen, který znovu 
napne pokožku,

• zvyší se průtok krve, pokožka 
bude růžovější.

retinol a urychluje výměnu buněk 
pokožky, a tak se často používá 
před peelingem, aby připravil po-
kožku, zlepšil výsledek a urychlil 
hojení. dočasné vedlejší efekty 
(červenání, suchost a citlivost na 
slunce) se mohou vyskytnout jak 
na rukou, tak na obličeji.
Je tedy několik způsobů jak vrátit 
mladistvou formu starším rukám. 
pokud se všechny omlazovací kúry 
dělají v součinnosti, vaše ruce mo-
hou omládnout o několik let.

příliš tenké ruce
injekce tuku dokážou dočasně 
schovat vystupující kosti. tuk se 
bere ze stehna nebo z břicha, vstři-
kuje se do rukou a rozmasíruje se 
(může být uskutečněno i během 
liposukce). zákrok se provádí při 
místním znecitlivění a trvá kolem 
jedné hodiny. na místě, kde byl 
tuk odebrán, je nutné nosit asi tři 
týdny obvaz. Efekt je ovšem pouze 
dočasný, během několika měsíců 
je tuk znovu vstřebán. Metoda není 
příliš obvyklá.

Tipy pro krásné ruce

* noste gumové rukavice s bavlněnou výplní vždy, když 
uklízíte, myjete nádobí nebo pracujete na zahradě

* při použití pěsticích výrobků na nehty a ruce 
pamatujte, že masáž zlepšuje prokrvení, takže se 
produkty rychleji vstřebávají

* nehtové lůžko pravidelně masírujte speciálním olejem 
nebo krémem

* nikdy nestříhejte kůžičku nehtového lůžka, protože 
tvoří jeho přirozenou ochranu před nečistotami a 
bakteriemi; opatrně ji zatlačte speciální tyčinkou

* nepoužívejte kovový, ale výhradně krystalický pilník

injekce kolagenu jsou stejně 
úspěšné a jejich výsledek je stejně 
pomíjivý. (pokud však potřebujete 
dát své ruce rychle do pořádku 
a nechcete se podrobit odebírání 
tuku, přijdou vhod.)
u obou metod trvá, kvůli namáhání 
rukou, efekt maximálně tři měsíce. 
zvětšené žíly se dají odstranit pomo-

cí relativně bezbolestné procedury 
známé jako skleroterapie. během ní 
se vstříkne do žil speciální roztok, 
žíly jsou potom méně výrazné. tato 
procedura není vhodná pro každé-
ho, nehodí se například pro nemoc-
né lupénkou nebo artritidou, zákrok 
na rukou vyžaduje specialistu. Úplné 
odstranění žil není možné. 
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Avon
nová linie anew reversalist
zbrusu nová linie luxusních pleťových přípravků s moderním designem a převratným složením je ur-
čena pro ošetření pleti s mírnými příznaky stárnutí, které se objevují nejčastěji ve věku okolo 35 let.

obnovující noční krém 
anew reversalist
hedvábně jemný krém dokáže viditelně zlepšit stav 
pleti. díky technologii activinol, která podporuje při-
rozenou produkci proteinu activinu napomáhajícího 
reaktivovat proces obnovy pleti, vypadá pleť svěže 
a vyhlazeně bez výrazných vrásek.

obnovující sérum 
anew reversalist
s pomocí technologie activinol sérum pleť obnovuje na pohled i na dotek a dodá jí hedvábně 
jemnou texturu. složení aktivuje přirozený proces obnovy pleti a pomáhá redukovat tvorbu 
vrásek.

Mary Kay
sada saténové ruce®
tato nová profesionální sada z řady private spa™ zajistí, že vaše ruce 
budou hebké jako samet. sada obsahuje tři přípravky zabalené 
v broskvově zbarvené taštičce:

- satin hands® Extra zvláčňující noční krém (Extra Emolient night 
Cream)

- satin hands® peelingový krém satin smoothie™ (satin hands® satin 
smoothie™ hand scrub)

- Krém na ruce satin hands® (satin hands® hand Cream)

Krém na ruce Satin Hands a Satin Smoothie jsou prodejné i samostatně.

L´Occitane
divine – luxusní 
slaměnková péče
na korsické půdě objevila značka 
L´oCCitanE poklad s výjimečnými 
vlastnostmi pro dlouhověkost a re-
generaci pleti. výsledkem kombinace 
slaměnky a myrty je mimořádný a 
dokonalý produkt v péči o pleť, který 
účinně bojuje proti všem známkám 
stárnutí. vyhlazuje vrásky, viditelně 
zpevňuje pleť a dokonale tak vy-
hlazuje kontury obličeje. obnovuje 
svěžest pokožky, rozjasňuje pleť a 
působí proti pigmentovým skvrnám. 
splňuje potřeby i té nejnáročnější 
pleti a okamžitě navrací pocit kom-
fortu.
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Herbal Essences
herbal Essences představuje nové kolekce:

uplifting volume / Šokující objem – kolekce pro objem vlasů
Šampon a balzám s výtažky z bílé nektarinky a russelie, jemné složení se směsí čisticích a ošetřujících složek pro 
objem smyslných vlasů. 

break´s over / Mě nezlomíš! – kolekce proti lámavosti vlasů 
Šampon, balzám a smývatelná intenzivní maska pomáhají předcházet roztřepeným konečkům a lámavosti vlasů. 
složení s výtažky z perel, kokosu a manga poskytne nádherný zážitek při sprchování. 

ignite My Color / barevné šílenství – kolekce pro zářivou barvu vlasů
Šampon, balzám a smývatelná intenzivní maska se složením obsahujícím výtažky z plodů palmy açai a z hedvábí 
pomáhají oživit zářivost barvených vlasů, chrání před poškozením a zanechávají je nádherně zářivé.

hello hydratation / super hydratace – kolekce pro hydrataci a lesk vlasů
Šampon, balzám a smývatelná intenzivní 
maska obnovují vlhkost vlasů a zanecháva-
jí je hedvábné, hladké a snadno uprav-
itelné. složení s přitažlivou vůní kokosu 
a orchideje přenese každou dívku do jejího 
vlastního světa fantazie. 

dazzling shine / oslňující 
lesk – kolekce pro lesk 
vlasů
složení s výtažky z bobulí a květů 
čajovníku a pomerančovníku pomáhá 
šamponu a balzámu z této kolekce  dodat 
vlasům oslnivý lesk, který vlasy rozzáří od 
kořínků až po konečky. 

Innéov 
proti nEdoKonaLostEM pLEti d-toX®
Koncentrovaný doplněk stravy pro pleť 
se sklonem k černým tečkám, zarudnu-
tí, rozšířeným pórům a ztrátě jasu. po-
máhá normalizovat vnitřní stres, který 
může být příčinou vzniku nedokona-
lostí. po užívání přípravku nedokona-
losti mizí, pleť je čistá a září zdravím.
Účinnost trvá i určitou dobu po skon-
čení užívání přípravku. Kúru se dopo-
ručuje užívat 2 krát ročně po dobu 2 
měsíců. 
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Dub 
patriarcha 
lesů

Majestátního 
dubu s pevným 

kmenem 
a mohutnou 

korunou si 
nemůžete 

nevšimnout. 
Vždy 

symbolizoval 
slávu  

a sílu, jeho větev 
byla symbolem 

moci.

oblíbenec bohů
dub byl vždy pokládán za magický 
a posvátný strom. staří Řekové jej 
zasvětili apollonovi a Římané Jupi-
terovi. Keltští kněží – druidové – dub 
ctili, své nejposvátnější náboženské 
obřady často vykonávali v dubových 
hájích. rovněž Litevci považovali 
dub za posvátný; před patnáctým 
stoletím měli nej méně sedmnáct 
kněžských řádů, které v této zemi 
uctívaly dub. při náboženských ob-
řadech se dary pokládaly pod nej-
mohutnější dub, aby se tak zabez-
pečilo dobré zdraví a hojná úroda.

dřevo má pevnost 
i aroma
dubové dřevo je velmi pevné 
a nekazí se. nehnije dokonce ani 
ve vodě, naopak je díky ní ještě 
pevnější a získá černou barvu. 
od nepaměti se proto využívalo 
při budování lodí, pro stavbu 
mostů, mlýnů a dalších budov. 
i dnes se používá pro výrobu 
parket, dveří, rámů, v nábytkář-
ském průmyslu se vysoce cení 
černé dubové kmeny. absolutně 

nezbytné je dubové dřevo pro 
sudovinu, především pro sudy na 
kvalitní alkohol. taniny obsažené 
v dubovém dřevu přidávají ná-
pojům zvlášt ní aroma.

výskyt a sběr
známe přibližně šest stovek druhů 
dubu. rostou v lesích celé Evropy 
i severní ameriky.
do 30–40 prvních let roste dub 
poměrně pomalu, ale vyvíjí se 
mohutný kořenový systém. po 
čase jsou kořeny tohoto stromu 
až deset metrů dlouhé. Když je 
dubu 60 až 90 let, označujeme 
jej jako mladý strom. tehdy také 
poprvé kvete. období květu je 
v dubnu až květnu, na podzim 
dozrávají plody – žaludy.
Kůra se sbírá v dubnu a květnu. 
Mladá kůra se sloupává v tenkých 
pruzích ze štíhlých větví nebo 
z kmene. Musí se dávat zvláštní 
pozor na to, aby se nikdy neolou-
pala kůra z celého obvodu kme-
ne. to by strom usmrtilo.
Kůra obsahuje kyseliny (dubo-
vou, ellagovou a citronovou), 
kvercin a kvercit, levulin, pektin, 
škrob a olej.
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Zapamatujeme si
nepijte větší množství 
odvaru z dubové kůry, než je 
předepsáno, u disponovaných 
jedinců by mohlo dojít 
k žaludečním potížím nebo ke 
zvracení.
 
vůně čerstvých dubových listů 
prý pomáhá při nespavosti 
a snižuje zvýšený krevní tlak.
 
a něco pro hospodyňky: 
dubové listy můžete přidat 
do kvašených okurek, budou 
pevné a křupavé.

dub pomáhal přežít
z historie víme, že žaludy jako 
zdroj potravy pomáhaly přežít 
v nepříznivých dobách, kterých 
nebylo málo.
Již před pěti až osmi tisíci lety se 
usušené a na mouku rozemleté 
žaludy používaly při pečení chleba. 
postup znali staří slované, ale prý 
i Keltové, Germáni, Řekové, Etrus-
kové. Žaludy se nejdříve musely 
očistit od slupky, rozdrtit do veli-
kosti kukuřičného zrna a nechat 
ve vodě, která se vyměňovala, tři 
až čtyři dny. poté se hmota vařila, 
sušila na vzduchu a v peci, čímž 
ztratila hořkou chuť. „zrno“ se poté 
umlelo na mouku, ze které se při-
pravovaly různé pokrmy – chléb, 
placky.  

Káva i pro děti
tento plnohodnotný produkt je 
možné používat i dnes jako do-
plňkovou potravinu při nemo-
cech nervové soustavy a při kar-
diovaskulárních potížích. Může 
se podávat i dětem. Je nutno 
rozdrobit (rozsekat) očištěné 
žaludy na větší kousky, upražit 
je tak, aby získaly rovnoměrnou 
tmavohnědou barvu, poté umlít 
a připravovat jako obyčejnou 
kávu.

už avicenna 
a Galenos...
dub, pokud se týká péče o zdra-
ví, má dobrou pověst odedávna. 
o jeho léčivých schopnostech psali 
i avicenna a Galenos z pergamu.
odvar z dubové kůry má vy-
nikající adstringentní (svíravé) 
účinky, podporuje i srážlivost 
krve. bylinkáři ho předepisují 
jako kloktadlo, které ulevuje od 
zánětu v krku včetně chrapotu. 
Jako ústní voda je považován za 
účinný lék proti gingivitidě (zá-
nětu dásní) i stomatitidě (zánětu 
sliznice ústní dutiny) a při krvá-
cení z dásní.

studené obklady a koupele z od-
varu z dubové kůry se užívají 
zevně k léčbě celé řady kožních 
nemocí včet ně hnisavých a mok-
vavých poranění, hemoroidů, bér-
cových vředů, menších popálenin 
a proleženin. v „lidové dermato-
logii“ se koupele z dubové kůry 
předepisují při léčbě symptomů 
alergické dermatózy, na zastavení 
krvácení z menších poranění. sni-
žují rovněž dispozici k intenzivní-
mu pocení nohou a rukou.

odvar z dubové kůry se dá uží-
vat k omývání a léčí tak tricho-
moniázu, u žen zánět pochvy 
a krvácení z ní.
při vnitřním užívání se odvar 
z dubové kůry doporučuje k léč-
bě nemocí trávicí soustavy, jako 
je průjem či úplavice, účin ný je 
i při léčbě chronických katarů 
střev, zánětů močového měchý-
ře a močového traktu.

příprava a dávkování
K přípravě odvaru k vnitřní-
mu užití vsypte 1 lžičku (5 g) 
nadrobno nasekané kůry do 
1 šálku (250 ml) vody. přiveď-
te do varu, vařte na mírném 
plameni 10 minut a občas 
doplňte vodu, abyste ji udrželi 
v původním množství. slejte 
a pijte 1 šálek (250 ml) 3krát 
denně.
K přípravě dubového odvaru 
k vnějšímu užití (koupel, vý-
plach) použijte 2 lžíce (30 g) 
dubové kůry na 2 litry vody. 
přiveďte k varu a vařte na mír-
ném ohni po dobu 10 minut. 
nechte vychladnout a slejte.
Lidová medicína také doporu-
čuje pro přípravu odvaru po-
užívat nejen mladou kůru, ale 
i listy. 
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Je milování  
zdravé?
Uklidňuje, uvolňuje, ale také dodává sílu a povzbuzuje: 
milostná rozkoš zlepšuje jak naše tělesné, tak i duševní zdraví. 
Zkusme sestavit seznam všech jejích blahodárných účinků.

Milujte se, neválčete!
v 70. letech se ještě netušilo, jak 
bude tento slogan, tehdy velice 
módní, stále výstižný. Konflikty 
přinášejí stres, úzkost, sklíčenost 
a další psychická traumata.
o lásce můžeme říct pravý opak. 
Milostná rozkoš je opravdovým 
lékem – proti bolesti, proti úz-
kosti, na uklidnění. Je zadarmo 
a navíc bez rizika nežádoucích 
účinků a předávkování! nezáleží 
na tom, jak často si ji ordinujeme, 
podstatné je, aby byla úspěšná. 
nejdůležitější je kvalita vztahů. 
některé páry se milují každý den, 
jiné třeba jenom jednou nebo 
dvakrát za měsíc, ale přináší jim 
to velké potěšení. zkuste to sami, 
nic tím neztratíte. Milostná rozkoš 
má totiž příznivé účinky na naše 
zdraví.

Lépe spíme
Milování je výborný lék proti ne-
spavosti. unaví nás a dodá chuť 
k spánku. ale především: během 
milostného aktu se uvolňují endor-
finy – látky vylučované mozkem, 
které se svým účinkem blíží morfiu 
a navozují stav příjemného uvolně-
ní přivolávajícího spánek. u muže 

přichází spánek okamžitě po mi-
lostném aktu, u ženy pomaleji. 
ale u obou je spánek po milování 
kvalitní a poskytuje organismu 
regeneraci.

Máme lepší náladu
Úspěšný milostný akt je provázen 
určitou euforií, která je dána půso-
bením dvou látek uvolňovaných 
mozkem. Je to serotonin a dopa-
min, skutečné hormony slasti. tyto 
látky „dopují“ celý náš organismus 
a navozují pocit euforie. psycholo-
gicky vzato, být žádoucí přispívá 
k tomu, že vidíme život růžově.

Jsme méně stresovaní
Milování ztišuje úzkost a snižuje 
stres. původcem je stále již zmí-

něné uvolňování endorfinů. ale 
i mazlení má stejně silnou zklidňu-
jící moc. Jako každá fyzická aktivita 
i milostný akt napomáhá uvolnění 
svalového, nervového a psychické-
ho napětí nashromážděného v pře-
dešlých hodinách a dnech.

Cítíme se více uvolnění
hlazení a mazlení navozuje velice 
příjemné pocity a stimuluje ner-
vová centra. tato stimulace pak 
postupuje do nervů a ty se díky ní 
uvolňují. pokusy ostatně prokázaly, 
že milostná rozkoš posunuje práh 
bolesti.

vypadáme dobře
zamilované ženy jsou vždy krásné 
a vypadají mladší. tento jev také 
souvisí s působením hormonálního 
systému. rozkoš podporuje tvorbu 
estrogenů. tyto ženské sexuální 
hormony vylučované vaječníky na-
pomáhají zavodňování pleti a pro-
dukci přírodního kolagenu. po-
kožka je pružnější a jemnější. naše 
tělesná teplota během milostného 
aktu stoupá, což je doprovázeno 
silným pocením a prokrvením po-
vrchu pokožky. pleť je tedy dobře 
zavodněná a stimulovaná, a tím 
lépe odolává stárnutí.

zlepšuje se krevní oběh
v okamžiku sexuálního vzruše-
ní se v těle zvyšuje průtok krve. 

LásKa a dLouhověKost ...
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Účinkem rozkoše se rozšiřují tepny 
a navozuje se obecně příjemný 
pocit. Milování navíc přispívá 
k obnově krve. naše dýchání se 
postupně zrychluje a stává se hlub-
ším. výsledkem je lépe okysličená 
krev. Jde o podobný účinek jako 
u sportu.

posilujeme srdce
během milostného vzrušení tep 
vystupuje z průměrných 70 nebo 
80 tepů za minutu nad 100 tepů 
a v okamžiku orgasmu může 
dosáhnout až 180 tepů. Jde o vý-
borné cvičení; srdeční sval, aby 
byl v dobré kondici, potřebuje pra-
covat. ostatně i po infarktu lékaři 
doporučují svým pacientům, aby 
se vrátili k sexuální aktivitě.

posilujeme břišní svaly
Když se milujeme, namáháme 
břišní svaly. dochází tedy k jejich 
stahování, které působí jako masáž 
podporující průchodnost střev. Je 
to tedy skutečný lék proti zácpě! 
Milostný akt rovněž nutí pracovat 
stehenní a hýžďové svaly, čímž při-
spívá k utváření pěkné postavy.

dokonce i trochu 
hubneme
během milostného aktu je možné 
spálit až o tři sta kalorií více než 
během jedné dávky joggingu! ale 
pouze pod podmínkou, že je sexu-
ální styk dostatečně dlouhý a velmi 
vášnivý. Krátká, rychle završená 
rozkoš nepředstavuje větší ztrátu 
než pouhých 50 kalorií. Je jen na 
vás, jak ji doplníte dalšími aktivita-
mi.

pravidelnější cyklus
absence nebo nekvalitní sexuální 
život je často důvodem bláznivých 
cyklů: příliš krátké, příliš dlouhé 
nebo nepravidelné. naopak – ak-
tivní milostný život napomáhá 
dobré hormonální rovnováze 

a cyklus zůstává pravidelný. uvol-
ňování endorfinů navíc zmírňuje 
menstruační bolesti.

Chráníme své 
pohlavní orgány
zdá se, že vědecké studie ukazují, 
že ženy žijící aktivním sexuálním 
životem trpí vzácněji rakovinou 
dělohy, prsu a vaječníků než ženy, 
které sexuálně abstinují; tento jev 
lze vysvětlit i tím, že jsou možná 
pod pravidelným dohledem gy-
nekologa. ale v každém případě 

– pozor! Ženy mající více partnerů 
se vystavují zvýšenému riziku po-
hlavních infekcí, a tím i vyššímu 
nebezpečí vzniku rakoviny.

Máme více sebevědomí
svádět, být žádoucí a milovaná 
zvyšuje sebevědomí. Je to základní 
pocit pro to, abychom věřili sobě, 
a tudíž i svému partnerovi. Milost-
ný akt má nejen příznivý vliv na 
naše zdraví, ale udržuje i kvalitu 
párového vztahu: uspokojující se-
xuální život je i důkazem zdravého 
duševního života páru. 

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže
„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,
●

obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,
●

stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,
●

speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem a aloe verou přispívá 
k 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.

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon na vlasy

JUST vsechny.qxd  26.1.2009  12:12  Stránka 1
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Rádoby 

matky
Mirjana červenková

zvířecí prapudy v nás
není nic ženštějšího než schopnost 
počít a porodit dítě. Ženy, jimž je 
tato přirozená vloha odepřena, 
bývají často nešťastné. Mnohé se 
stanou pěstounkami nebo dítě 
adoptují, ale o těch teď nebude 
řeč. zajímají nás jiné, které těho-
tenství předstírají.
ostatně, není to jen lidská specialita, 
stává se to i v přírodě. některé fen-
ky, kočky, ale třeba i králičí samice 
občas předvádějí falešnou březost. 
dokáží splést dokonce leckterého 
chovatele; jde jim to totiž opravdu 
báječně, chybí jen maličkost – mlá-
dě. zvířata k tomu ponoukají jakési 
rozmnožovací prapudy, ženy vníma-
jí kromě hlasu přírody ještě jakoby 
„společenskou objednávku“ na po-
kračovatele rodu a dědice.
u šlechty a panovnických dvorů 
bylo dítě vždycky i předmětem 
politické spekulace. Když kolíbka 
zůstávala dlouho prázdná, některé 
nešťastnice ze zoufalství sehrály 
divadlo a přesvědčily svého pána 
a vládce, že jsou v očekávání.

Marie Krvavá klamala 
tělem
písemné zprávy hovoří o tom, že už 
starořecký lékař hippokrates zjistil 

falešnou graviditu u dvanácti dam, 
které měl tu čest vyšetřovat. dříve 
to bylo skutečně poměrně časté, 
zejména u královských dvorů, kde 
šlo o zplození potomka, pokud 
možno rodu mužského, aby měl 
jednou kdo vystřídat na trůně una-
veného monarchu. vznešené paní 
ovšem obvykle dopadly špatně, 
když se dříve či později ukázalo, že 
dítě pod srdcem nenosí. panovníci 
se s manželkami moc nepárali – 
někdy kvůli jejich neplodnosti, jin-
dy z mocenských zájmů.
v tomto směru se obzvlášť prosla-
vil Jindřich viii. z rodu tudorovců, 
který se s Kateřinou aragonskou 
i annou Klévskou rozvedl, zatím-
co annu boleynovou a Kateřinu 
howardovou dal popravit, Jana 

seymourová zemřela při porodu. 
Jedině poslední manželka, Kateřina 
parrová, jej přežila.
případ falešného těhotenství 
vždycky budil pozornost, o to větší, 
postihl-li vznešené a známé osoby, 
neřkuli vladaře. trapná příhoda se 
stala na dvoře Fili pa ii., který vládl 
španělské zemi v 16. století. Jeho 
urozená manželka Marie, zvaná Kr-
vavá, dcera Jindřicha viii., udělala 
svému choti skutečně ostudu. Ma-
rie nebyla krasavice, věkem mohla 
být Filipovou matkou, ale když šlo 
o spojení královských gruntů, mu-
selo se k lásce přistoupit se zavře-
nýma očima. o pár měsíců později 
však Mariina slibně se vzdouvající 
sukně neupozorňovala na výsledek 
Filipova usilovného milostného 
snažení, ale jen na obezitu kom-
binovanou s vodnatelností. umíte 
si představit, jaký následoval po-
prask? to muselo být něco pro drb-
ny a posměváčky!

těhotný může být 
i muž
Když se řekne pseudogravidita, 
nejspíš si vybavíte historku o jakési 
podvodnici z černé kroniky nebo si 
vzpomenete na neplodnou a zou-
falou královnu vycpávající se polš-
tářkem. někdy se ale jedná o cho-

Je falešné těhotenství 
podvod, hysterie, 
nebo choroba duše?

psyChoprobLéM ...
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Typy žen náchylných  k pseudograviditě
Ženy s hysterickou vlohou. Dítě si usilovně přejí, jsou 
bezdětné nebo o jedno přišly.

Ženy, které tím chtějí zachránit rozpadající se vztahy.

Ženy, jež „otěhotní“ po nevěře. čím víc se bojí, aby 
erotické dobrodružství nezanechalo památku, tím 
věrněji napodobují graviditu.

Velmi mladé, přísně vedené dívky, které se stále děsí, že 
partner nedával pozor.

Starší ženy, jimž odešly z domova dospělé děti a touží 
zaplnit opuštěné hnízdo.

Starší ženy si potřebují dokázat, že jsou stále plodné 
a atraktivní. Chtějí také udržet pohasínající zájem 
partnera.

robný blud domnělého těhotenství 
vycházející z duševní choroby, 
psychózy. pro postiženou osobu 
je blud skutečností, kterou jí nikdo 
nevyvrátí. vůbec nepotřebuje cítit 
obvyklé tělesné příznaky doprová-
zející graviditu, aby se o ní ujistila. 
těhotenský blud si dokonce ani 
nevybírá pohlaví; může postihnout 
i muže, například transvestity, kteří 
se vžívají do role nastávající matky 
a rodičky opravdu s chutí.

Úspěšně až na 
porodní sál
zprávy o dámách, které si na tě-
hotné jen hrály, se objeví sem tam 
jako kuriozita. často jim dokonce 
ustane menstruace – nervové 
a endokrinní mechanismy způsobí 
změny na vaječnících. alvarezův 
syndrom zase označuje stav, kdy 
se břicho zvedá, mění se poloha 
bránice a bederního prohnutí přes-
ně jako u gravidity. pupík však na 
rozdíl od těhotného břicha není 
vypouklý, ale vpadlý. někdy se 
též zvětšují prsa, bradavky tmav-
nou a může se objevit i mateřské 
mléko. určité známky na děložním 
hrdle a genitáliích svědčí o mož-
ném těhotenství. všechno je jako 
doopravdy, celých devět měsíců, 
ba i porodní bolesti. v nemocnici 
se pak doktoři nestačí divit, jakou 
jim přivezli podivnou rodičku.

Úplně splašené 
hormony
pseudogravidita napodobuje sku-
tečné těhotenství. hormony za-
plaví organismus a vyvolají takové 
změny, jaké mohou splést i lékaře. 
vymizení menstruace má souvis-
lost s částí mozku – hypotalamem 
a hypofýzou, štítnou žlázou a další-
mi žlázami s vnitřní sekrecí. občas, 
podobně jako u některých nastá-
vajících matek, stoupne krevní 
tlak, otečou bérce a může se přidat 
selhání ledvin. to všechno má na 
svědomí abnormální psychoso-

matická reakce kopírující dokonce 
i nežádoucí doprovodné příznaky 
těhotenství.

Klinický psycholog sexuologického 
ústavu v praze, phdr. petr Weiss, říká:
Nejvyšším regulátorem všech těles-
ných funkcí včetně hormonálních je 
mozková kůra, psychika ovlivňuje 
i hormonální vylučování. To právě 
vysvětluje mechanismus, na kterém 
je založeno falešné těhotenství. Když 
oddělíme podvodnice, které postu-
pují vědomě a promyšleně ve snaze 
vydírat a finančně vyždímat nějakou 
oběť, v ostatních případech bych se 
přiklonil spíše k manifestaci projevu 
duševní poruchy.
Většinou jde o klasickou hysterickou 
reakci. Tato porucha je provázená 
konverzí, to znamená, že duševní 
symptom se odrazí v tělesných pří-
znacích.
Pro vžití se do role matky musejí 
uplatnit větší fantazii transvestité, 
kteří tím manifestují přání stát se 

i navenek dokonalou, stoprocentní 
ženou se vším, co k ní náleží.
Žena, výjimečně i muž, se do svého 
„těhotenství“ natolik pohrouží, že 
realitu vnímá jen slabě či téměř vůbec 
a své reakci mnohdy ani nerozumí.
Mnoho žen marně touží po dítěti, leč 
přesto se nestanou falešnými mat-
kami. Jedině mají-li psychické vlohy 
k podobnným reakcím, vyvinou jako 
svůj symptom falešné těhotenství. Po-
kud se projeví v podobě bludu neboli 
nevyvratitelného přesvědčení o prav-
divosti příznaků, hovoříme o izolova-
ném příznaku duševní poruchy.
ať už ale jde o hysterickou reak-
ci, nebo o projev psychotického 
bludu, usvědčení z toho, že těho-
tenství je jen domnělé, nikoli sku-
tečné, nesou ženy těžce a mohou 
propadnout depresi končící se-
bevražednými myšlenkami. Místo 
odsuzování či posměchu je dobré 
podat „rádoby“ matkám pomoc-
nou ruku. 

ilustrační foto: autorka
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Jakou máte 

kondici?
priscilla Grantovázkuste si ji otestovat. 

v souvislosti s dosaženými výsledky vám 
poradíme jak ji rychle zlepšit – tak, abyste se 
cítili co nejlépe.

Většina z nás trpí něja-
kým problémem, který si 
mnohdy ani příliš neuvě-
domujeme, dokud nám 
třeba „nedojde dech“ 
nebo si nenatrhneme sval 
při zcela běžné činnosti. 
Mně se to stalo minulé 
léto; pocítila jsem bodá-
ní v horní části zad, tedy 
pravděpodobně důsledek 
hodin strávených u počí-
tače. Uvědomila jsem si, 
že se sebou musím něco 
dělat. Ale co?

podrobila jsem se vyšetření fyzické 
kondice, tzv. fitness testu. dozvě-
děla jsem se, že mám na svůj věk 
docela dobrou aerobní kapacitu, 
odpovídající ohebnost a dolní část 
páteře v pořádku. Mám však pro-
blematickou její horní část a také 
slabší břišní svalstvo.
doporučili mi, abych pokračovala  
v kondičním běhu (joggingu), 
přidala nějaké protahovací cviky 
(strečink) a více posilovala horní 
část zad. po třech měsících cviče-
ní, které jsem absolvovala třikrát 
týdně, jsem získala zřetelně víc síly 
a bolesti páteře se už neobjevily.
tato zkušenost mi potvrdila, že být 
fit neznamená podávat kdovíjaké 
sportovní výkony. Jde především 

o to, aby člověk měl dobrou kondi-
ci a zdraví pro běžný život.
„pro zdraví je tělesná aktivita 
ještě důležitější než medicína,“ 
tvrdí James M. rippe, primář kli-
nického centra životního stylu v 
shrewsbury. poslední výzkumy v 
centru kontroly nemocí a prevence 
v atlantě (CdC) ukázaly, že fyzicky 
aktivní lidé mají o polovinu menší 
riziko onemocnění srdce než oso-
by neaktivní. podobné údaje platí 
o rakovině prsu, o cukrovce, osteo-
poróze i o depresích.

Co znamená aktivní 
životní styl?
Co je dostačující fyzická aktivita? 
v roce 1995 vydalo americké sdru-
žení sportovního lékařství (asCM) 
spolu s CdC následující doporučení:

Každý dospělý by měl po většinu dní 
v týdnu pěstovat nějakou tělesnou 

aktivitu prováděnou s mírnou inten-
zitou.

Jak vyplývá ze zprávy CdC, řídí se 
tímto doporučením pouze dvaa-
dvacet procent američanů. udržet 
si zdraví by měl být jeden z nej-
důležitějších životních cílů. vede 
k němu pravidelné cvičení, které 
má řadu dalších výhod: redukuje 
stres, prohlubuje spánek, celkově 
povzbuzuje, reguluje tělesnou 
hmotnost, přispívá k lepšímu 
vzhledu, a dokonce podporuje 
i pohlavní aktivitu.

Lze kondici změřit?
odborníci znají celou řadu jedno-
duchých testů, kterými lze měřit 
úroveň dosažené kondice. Měří 
se při nich síla, ohebnost, aerobní 
kapacita a složení tělesných tkání. 
obejdete se přitom bez speciál-
ních přístrojů, trenérů a tělocvičen. 
výsledek vám prozradí, jak jste na 
tom ve srovnání s ostatní populací 
stejné věkové kategorie. potřebuje-
te pouze pohodlné oblečení, spor-
tovní obuv, měřicí pásmo, hodinky 
s vteřinovou ručičkou a kalkulačku.
upozorňujeme: ti, kteří trpí vyso-
kým krevním tlakem nebo jinými 
potížemi, by se před prováděním 
testů měli poradit s lékařem.

Ohebnost
hovoříme-li o flexibilitě (oheb-
nosti), máme tím obvykle na mysli 
vlastnost, kterou lze získat jako 
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úroveň ohebnosti  věk 20-29  věk 30-39  věk 40-49 věk 50-59
vysoká  více než 21  více než 20  více než 19  více než 18
průměrná  16-21  15-20  14-19  13-18
podprůměrná  13-15  12-14  11-13  10-12
nízká  méně než 13  méně než 12  méně než 11  méně než 10

Jak vyhodnotit výsledky testu ohebnosti v sedu
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dodatečný efekt cvičení. ve sku-
tečnosti je to tak, že ke správnému 
cvičení patří pružnost a ohebnost; 
svaly se musejí správně smršťovat 
a pracovat v celém rozsahu pohy-
bu, který umožňují klouby. oheb-
nost je stejně důležitá jako aerobní 
kapacita nebo síla.
„Lidé často nerozumějí pohybli-
vosti kloubů a jejich flexibilitě. Je 
převážně dána geneticky a ovliv-
ňuje kvalitu smršťování svalů. Lze ji 
získat pouze správně prováděným 
a bezpečným strečinkem,“ říká 
Judy alterová, která vyučuje tanec 
na univerzitě v Los angeles v Kali-
fornii, a dodává:
„ať je vaše vrozená ohebnost 
a pružnost sebelepší, potřebujete 
strečink, abyste se správně pohy-
bovali a předcházeli zraněním.“

Test v sedu
Měří ohebnost dolní části páteře, 
pohyblivost kyčelního kloubu 
a svalů na zadní straně stehna. Je 
dobrým ukazatelem celkové těles-
né flexibility.
posaďte se na podlahu nebo pod-
ložku tak, abyste měli mezi patami 
vzdálenost asi 0,9 metru (vymeze-
nou měřicím pásmem nebo sklá-
dacím metrem). Kolmo k této vzdá-
lenosti položte pravítko, napněte 
nohy v kolenou a natáhněte paže 
dopředu, aby se prostředníky obou 
rukou navzájem dotýkaly. natáh-
něte paže (bez hmitání) co nejvíce 
dopředu, abyste v krajní poloze 
vydrželi alespoň dvě sekundy. 
zpevněte břišní svalstvo. na pravít-
ku změřte kolmou vzdálenost od 
spojnice vašich pat.
odpočiňte si, protřepejte nohy 
a měření ještě jednou zopakujte. 
nejlepší hodnotu si zapište.
Jak zlepšit ohebnost páteře, aby-
chom měli lepší výsledky v tomto 
testu? provádějte následující cviče-
ní (jeho technika je odvozená od 
uvedeného testu ohebnosti).
sedněte si na podlahu (tentokrát 
bez pravítka), nohy mějte u sebe 
a nohy v koleni mírně ohněte. na-
kloňte se dopředu se zataženým 
břichem a rovnými zády a snažte 

se dosáhnout na špičky nohou – le-
vou, pak pravou a nakonec někam 
doprostřed. pohyb kupředu vychá-
zí z kyčlí, nikoliv z pasu. pravidelně 
dýchejte a mezi cviky uvolňujte 
svaly na zadní straně stehen. Judy 
alterová dodává:
„tak jako u jiných strečinkových 
cviků vydržte v krajní poloze 30 se-
kund až 1 minutu. Měli byste pocí-
tit, jak se svaly natahují, ale neměli 
byste cítit bolest, pouze napětí ve 
svalech.“

Svalová síla
„Kolem třicítky začínáme ztrácet 
10–15 dekagramů svalové hmoty 
za rok. ztracené svaly se nahrazují 
stejným, někdy bohužel i vyšším 
množstvím tuku,“ říká dr. Miriam 
E. nelsonová, docentka fyziologie 
z univerzity v bostonu.
„dále je třeba si uvědomit, že od 
tohoto věku se už zřetelně zvyšuje 
riziko srdečních chorob, cukrovky, 
ale i pádů a zlomenin. riziko je 
tím větší, čím jsme starší. Jedinou 
cestou jak zmírnit úbytek svalové 
tkáně jsou silová cvičení.“
přínos posilování spočívá nejen ve 
zvýšení síly, ale má kladný vliv i na 
psychiku:

„Je to skvělá podpora vlastního 
já. něco, na co můžete být pyšní,“ 
chválí dr. nelsonová.

Test síly horní části trupu – kliky
tento test prověřuje sílu svalstva 
horní poloviny trupu, zejména paží 
a hrudníku.
opřete se o podložku tak, abyste se 
jí dotýkali všemi čtyřmi končetinami. 
pro ruce a stehna najděte takovou 
oporu, aby váha spočívala na rukou 
a na dolní části stehen nad koleny. 
ruce by měly být opřené přímo 
pod rameny, mírně pokrčené v lokti 
s nataženými prsty a dlaněmi smě-
řujícími kupředu. přibližte se trupem 
k zemi tak, aby hrudník zůstal těsně 
nad podložkou, poté se zase zved-
něte do původní polohy. opakujte 
tolikrát, kolikrát můžete. během jed-
né série kliků nedělejte přestávky.

Jak se zlepšit?
tento cvik provádějte třikrát týdně. 
postupně zvyšujte počet opaková-
ní, později si přidejte i některé další 
cviky s činkami.

Test síly břišního svalstva (sedy 
– lehy) měří sílu a vytrvalost 
břišních svalů.
Lehněte si na podložku, nohy 
dejte k sobě a mírně je pokrčte 

zdatnost ...

Fit pro život 6 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

19

19 Obsah

úroveň síly  věk 20-29  věk 30-39  věk 40-49 věk 50-59
nadprůměrná  21-29 20-26 15-23  11-20
průměrná  15-20  13-19  11-14  7-10
podprůměrná  10-14  8-12  5-10  2-6
nízká  méně než 10  méně než 8  méně než 5  méně než 2

Jak vyhodnotit test síly horní poloviny trupu (počet kliků)
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v kolenou. Chodidla spočívají 
celou plochou na podložce, paže 
jsou napjaty podél těla s dlaně-
mi dolů. dolní část zad tlačíme 
k podložce, bradu držíme vzhůru. 
nyní zvedněte horní část trupu 
tak, aby ramena byla co nejvýše, 
a trup znovu položte dolů. za 
jednu minutu udělejte tolik sedů 
– lehů, kolik zvládnete, tak, abyste 
popsaný pohyb měli stále pod 
kontrolou.

Jak se zlepšit?
Cvičení provádějte po deseti opa-
kováních v jedné sérii. (časem bys-
te měli v tréninku zvládnout 5 sad, 
to je 50 cviků.) Mezi jednotlivými 
sériemi 1–2 minuty odpočívejte. 
zlepšení výkonu bude vidět už po 
několika dnech cvičení.

Test síly dolních končetin
tento test je vhodný pouze v pří-
padě, pokud nemáte problémy 
s bolestmi v kolenou.
záda přitiskněte silou ke zdi, po-
krčte kolena a pomalu klouzejte 

trupem po stěně dolů, až jsou steh-
na rovnoběžně s podlahou (jako 
kdybyste seděli na židli) a kotníky 
přímo pod koleny. v této poloze 
začněte měřit čas; změřte, jak v ní 
dlouho vydržíte. pomalu a zhlubo-
ka dýchejte. Jakmile ucítíte nepří-

jemné pálení v nohou a kolenou, 
přerušte měření.

Jak se zlepšit?
trénujte dřepy na židli s rukama 
zkříženýma na prsou. Kotníky držte 
přímo pod koleny, špičky chodidel 
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GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM 

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový) 

LADY GRECIAN 2000 

Sbohem
šedivé vlasy

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

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

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

01 OblicejickyG.qxd  10/10/08  17:54  Str. 1

in
ze

rc
e

zdatnost ...

Fit pro život 6 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

20

20 Obsah

úroveň síly  věk 20-29  věk 30-39  věk 40-49 věk 50-59
nadprůměrná  více než 45 více než 40 více než 35  více než 30
průměrná  25-45  20-40  18-35  12-30
nízká  méně než 25  méně než 20  méně než 18  méně než 12

Jak vyhodnotit test síly břišního svalstva

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


směřují přímo dopředu. pomalu 
vstávejte ze židle (přitom počítejte 
do tří). nadechněte se a pomalu se 
vracejte na tři doby do sedu. Cvik 
opakujte osmkrát a nezapomeňte 
při něm zhluboka a pravidelně 
dýchat. postupně cvičte ve dvou 
sériích po osmi opakováních.

Aerobní kapacita
někdy hovoříme také o kardio-
respirační nebo aerobní kondici; 
údaje prozradí, jak je vaše „srdeční 
pumpa“ (vytlačující okysličenou 
krev do těla) silná. zjednodušeně 
řečeno, aerobní kapacita představu-
je vaši schopnost vydržet při pohy-
bu, aniž byste byli příliš udýchaní.

Mílový test
na nějaké odlehlejší silnici nebo 
lesní cestě si odměřte (pomocí ta-
chometru vašeho auta) vzdálenost 
jedné míle (1 míle = 1600 m). nej-
dříve se rozcvičte několikaminuto-
vou energickou chůzí a střídavým 
napínáním a uvolňováním nohou. 
odstartujte a jděte co nejrychleji. 
pozor, při tomto testu se nejedná 
o běh (jogging), ale o rychlou chů-
zi! změřte si čas, za jak dlouho jste 
ušli jednu míli, a zapište si ho.

Jak se zlepšit?
doporučuje se pravidelná chůze 
v přírodě, ale i na trenažéru, a to 
nejméně 15 minut pětkrát týdně. 
dávku postupně (v průběhu 3–5 
měsíců) zvyšujte až na 30 minut.

Špatná strava 
a nedostatek pohybu 
zabíjejí
podle statistiky více riskují ti, kteří 
mají vyšší poměr tělesné hmotnos-
ti k výšce. tento poměr současně 
také odpovídá podílu tělesného 
tuku k celkové hmotnosti. poslední 
výzkumy ukazují, že například více 
než polovina američanů trpí nad-
váhou. důsledky jsou alarmující. 
podle analýzy, otištěné v Journal of 
the american Medical association 
z roku 1993, jsou špatná strava a ne-

dostatek pohybu hlavními příčina-
mi úmrtí 300 tisíc osob ročně (na 
druhém místě za kouřením, které je 
příčinou 400 tisíc úmrtí za rok).

Test množství tělesného tuku
nejjednodušší „domácí“ metodou 
je měření tzv. indexu tělesné hmot-
nosti (bMi). vydělte svoji hmotnost 
v kilogramech druhou mocninou 
vaší výšky v metrech:
bMi = počet kg (hmotnost) dělená 
výškou (m)2.
bMi zdravého člověka by se mělo 
pohybovat někde mezi 18,5–24,9. 
rozmezí se může zdát poměrně 
široké. Jeho šířka však odpovídá 
individuálním poměrům mezi 
hmotností svalstva a kostí. Ženy 
mají lehčí kosti, a tak by jejich bMi 
měl být spíš u dolní hranice. Kdo 
má index tělesné hmotnosti mezi 

25–29,9, je považován za jedince 
s nadváhou. index vyšší než 30 už 
znamená obezitu.
další možností jak si otestovat rozlo-
žení tělesného tuku je stanovení po-
měru obvodu pasu a boků. výzkumy 
ukazují, že osoby s tukem uloženým 
v oblasti pasu (tvar „jablko“) trpí více 
chorobami srdce, vysokým tlakem 
a cukrovkou než lidé s tukem ulože-
ným v oblasti boků (tvar „hruška“).
změřte si obvod pasu v nejužším 
místě a obvod boků v nejširším 
místě; obě čísla potom vydělte. 
Ženy, jejichž poměr obvodu pasu 
a boků je 0,8 a vyšší, mají vyšší ri-
ziko srdečně-cévních onemocnění 
než ženy s nižším poměrem.

Jak se zlepšit?
Kolik tuku (a kam) se bude uklá-
dat – to jsme zdědili po předcích. 
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úroveň síly      věk do 25 let  věk 25-45  více než 45
nadprůměrná      více než 100 více než 90 více než 70
průměrná      90-100  75-90  60-70
podprůměrná      méně než 90  méně než 75  méně než 60 

Jak vyhodnotit test síly dolních končetin (v sekundách)
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zjistíte-li však podle testů, že 
obsah tuku v těle je už nezdravý, 
existuje řada možností jak tento 
stav zlepšit. a to nejen dietami, ale 
především vyšší tělesnou aktivitou. 
Cvičením se zvýší rychlost vašeho 
metabolismu a posílí se svaly. oba 
tyto faktory výrazně přispějí ke 
spálení nadbytečného tuku.

Jak cvičit
nejlépe je začít předsevzetím, že 
je třeba denně zatížit tělo alespoň 
mírnou aktivitou po dobu 30 mi-
nut. Chcete-li však snížit nadváhu, 
měli byste tuto dobu prodloužit 
alespoň na 45 minut a přidat ještě 

třikrát týdně dvacetiminutovku po-
silování. ve vybudovaných svalech 
se totiž nejlépe spaluje přebytečný 
tuk. před posilováním a po něm ni-
kdy nezapomínejte na krátký stre-
čink. nejlepší je, když mu věnujete 
přímo dvakrát týdně 20 minut.
ne všichni si můžeme dovolit své-
ho osobního trenéra. avšak do fit-

centra nebo na aerobik bychom se 
mohli bez problémů vydat. vždyť 
fitness center i u nás utěšeně přibý-
vá. a ti, kteří cvičí doma, by mohli 
alespoň občas sáhnout po nějaké 
odborné knížce či po časopisu. 

přeložil ivan Mach
Foto: Michal Moučka

Copyright: LhJ

zdatnost ...

Fit pro život 6 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

22

22 Obsah

úroveň aerobní kapacity   věk 20-29  věk 30-39  věk 40-49 věk 50-59
nadprůměrná  méně než14:07 méně než14:37 méně než15:07  méně než15:37
průměrná  14:07-15:06  14:37-15:36  15:07-16:06  15:37-17:00
podprůměrná  15:07-16:30  15:37-17:00  16:07-17:30  17:01-18:06
nízká  více než16:30  více než17:00  více než17:30  více než18:06

Jak vyhodnotit mílový test (min:s)
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Co dělat proti  

nadýmání
Jak předcházet nadýmání 
a plynatosti z fazolí
Jím několikrát týdně fazole. 
Co mám dělat proti nadýmání 
a plynatosti?
Žádné univerzální řešení prav-
děpodobně neexistuje. několik 
rad ale máme. 
poté, co fazole zalijete vodou 
a necháte nabobtnat, doporu-
čujeme je scedit a nevařit ve 
vodě, ve které jste je máčeli.
různé druhy fazolí mohou pů-
sobit různé problémy. zapisujte 
si, jaké fazole působí konkrétně 
na vás. někomu vadí fazole 
barevné, červené či cizrna.
další možností je nenamáčet 
fazole předem, ale rovnou je 
uvařit. nechte je měknout na 
mírném ohni dvě až tři hodiny, 
přiklopené, s přídavkem zele-
niny podle chuti (cibule, celer, 
mrkev). pokud to s množstvím 
fazolí nebudete přehánět 
a o to více přidáte zeleniny, 
neměli byste pociťovat tak 
nepříjemné účinky. problémy 
mohou naopak vznikat, pokud 
fazole na několik dní vynechá-
te a pak jich sníte větší množ-
ství najednou. nevyřazujte je 
však z jídelníčku úplně, jsou 
bohaté na bílkoviny a na další 
tělu prospěšné látky.

znáte nepříjemný 
pocit „nafouklého“ 
břicha?
zjistěte si skutečné příčiny nadý-
mání a naučte se mu předcházet.
Jsou lidé, kteří nadýmání neznají, 
pro jiné je to potíž. ráno se většina 
z nás ještě před oblékáním podí-
vá na oblohu, jak bude. někteří 
naopak skloní hlavu dolů a očima 
přejedou své břicho a žaludek, aby 
zjistili, zda je tato partie těla plo-
chá, či vypouklá. někdy bývají krás-
ně štíhlí, jindy se cítí jako obrovský 
balon naplněný heliem. důvodem 
tohoto pocitu je nadýmání, nepří-
jemný pocit pnutí, plnosti a na-
fukování na nej méně vhodných 
místech těla.
na nadýmání si lidé stěžují velice 
často. v devětadevadesáti ze sta 
případů nejde o nic vážného, ale to 
neznamená, že to není nepříjemné.

čím je nadýmání 
vyvoláváno?
Spolykaným vzduchem
určité množství vzduchu se může 
dostávat do střev pokaždé, když 
jíte či pijete; pokud se stravujete ve 
spěchu, ukusujete velké kousky, při 
jídle pijete nebo potravu pořádně 
nerozkoušete, spolykáte vzduchu 
příliš mnoho. Jste-li nervózní, stává 
se, že hltáte vzduch tak, jako by 
to byla voda. tento přebytečný 

vzduch (kombinace kyslíku a du-
síku) rozpíná či roztahuje žaludek 
a vytváří pocit plnosti. tělo se 
potom tohoto stavu snaží zbavit 
říháním.

Sladkostmi bez cukru
sladkosti a žvýkačky bez cukru ob-
sahují alkoholy cukru jako sorbitol 
a mannitol, které tělo neumí roz-
kládat. tyto látky se vstřebávají ze 
střeva pomaleji. toto zpomalování 
způsobuje, že bakterie, které se 
normálně nacházejí v tračníku, vy-
volají fermentaci, to znamená pro-
ces vedoucí k uvolňování kysliční-
ku uhličitého, vodíku a u některých 
lidí i metanu – plynů vyvolávajících 
nepříjemné nadýmání.

Nápoji sycenými kysličníkem 
uhličitým
bublinky kysličníku uhličitého 
mohou vytvářet v zažívacím traktu 
vzduchové kapsy. ve dnech, kdy 
pijete jednu skleničku studené 
limonády za druhou, se účinky 
bublinek znásobují tak, že do veče-
ra jsou vám šaty těsné v pase.

Pocitem plnosti po ovoci
ovoce a ovocné džusy z čerstvých 
plodů jsou bohaté na fruktózu 
a škroby zvané oligosacharidy – 
látky, které tělo špatně rozkládá, 
zejména ve velkém množství. 
pokud se dostanou do tračníku 
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potraviny, které způsobují nadýmání nejčastěji
(pořadí od nejsilněji nadýmavých po nejméně nadýmavé)

1.  Fazole (trpíte-li laktózovou intolerancí, jsou na prvním 
místě mléko, mléčné výrobky a konzervované potraviny 
s obsahem laktózy).

2.  Celozrnné potraviny, jako je celozrnná pšenice a otruby.
3.  zelí a kapusta včetně růžičkové, brokolice, chřest, cibule, 

artyčoky.
4.  Jablka, hrušky, broskve a švestky.
5.  Mléko, mléčné výrobky a konzervované potraviny s obsa-

hem laktózy (trpíte-li laktózovou intolerancí, přidejte do 
seznamu chléb, obiloviny a salátové dresinky).

6.  Limonády sycené kysličníkem uhličitým a ovocné šťávy.
7.  dietetické potraviny, sladkosti a žvýkačky bez cukru (čím 

více žvýkáte, tím více vzduchu je zadržováno).

nestrávené, může vést fermentace 
normálními bakteriemi k nadýmá-
ní, plynatosti či průjmu.

Potravinami bohatými na vlákninu
odborníci na výživu sice zdůraz-
ňují zdravotní přínosy vlákniny, nic 
se však nemá přehánět. zařadíte-li 
do jídelníčku nadměrné množství 
vlákniny, zej ména v potravinách 
jako luštěniny (fazole) a zelí či 
kapusta, můžete si způsobit nadý-
mání a nepříjemný pocit plnosti. 
zejména pozor na celozrnné pše-
ničné produkty. nové výzkumy 
pro kázaly, že jsou-li škroby (napří-
klad těstoviny) skladovány v ledni-
ci, vytvářejí se v nich krystalky kys-
ličníku uhličitého, které se špatně 
tráví a vstřebávají.

Laktózovou intolerancí
Máte-li pocit nadýmání po sklenici 
mléka nebo zmrzliny, může být 
problémem nedostatečnost laktá-

zy, trávicího enzymu na povrchu 
buněk lemujících tenké střevo. ten-

to enzym je nezbytný pro 
trávení laktózy – cukru 
v kravském mléce. někte-
ré volně prodejné léky 
včetně tabletové formy 
laktázy (užívané půl ho-
diny před jídlem) jsou 
schopny udržet plyny na 
minimální úrovni, a vy-
hnout se tak problémům 
s přechodem na mléčné 
produkty s redukovaným 
množstvím laktózy.

Přírodními laxativy
potravinové doplňky 
určené k ovlivňování 
chutí k jídlu či projímadla 
obsahující produkty psyl-
lia mohou způsobovat 
nadýmání, zejména při 
jejich pravidelném užívá-
ní. omezení jejich užívání 
obvykle problém vyřeší.

Nadbytkem soli
Citlivost každého člo-
věka na sodík je různá. 
pokud někdo používá 
velké množství soli (ať 
tím, že hodně solí, nebo 

jí konzervované potraviny s vyso-
kým množstvím sodíku), jeho or-
ganismus zadržuje vodu. přebytek 
sodíku vytlačuje vodu z tělních 
buněk do mezibuněčných pro-
storů, což způsobuje nafouklost 
a opuchlost.

Premenstruačním zadržováním 
vody
téměř devadesát procent všech 
žen uvádí určité fyzické či emoční 
změny v týdnu před menstruací, 
přičemž k nejobvyklejším patří 
nadýmání. Úlevu mohou přinést 
močopudné potraviny, jako je celer 
a petržel.

Poruchami zažívacího traktu
nadýmání mohou způsobit i ně-
které běžné poruchy zažívacího 
traktu. Jde o syndrom dráždivého 
tračníku, který narušuje normální 
pohyby střeva, či Crohnovu choro-
bu, která může způsobovat zánět 
v zažívacím traktu, a vředovou 
kolitidu, při níž se vytvářejí vředy 
ve vnitřní stěně tračníku a koneč-
níku. také abnormální produkce 
žluči v důsledku chorob žlučníku 
blokuje schopnost těla trávit tučné 
jídlo a to rovněž může vyvolat na-
dýmání.
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Jak se oblékat „štíhle“ 
v „tlustých“ dnech
vytvarujte si postavu
Když se cítíte „nafouklá“ a potřebujete se vtěsnat 
do vypasovaných šatů, oblékněte si jako první 
vrstvu elastické prádlo tvarující postavu. to vám 
dokáže zploštit břicho, takže ihned vypadáte 
a cítíte se štíhleji. stahující kalhotky s nohavič-
kou se vyrábějí z bavlny nebo nylonu s alespoň 
devítiprocentním obsahem vlákna Lycra nebo 
spandex a skýtají decentní podporu ochablým 
partiím. stahovací prádlo s větším obsahem 
uvedených vláken se speciálním korzetem na 
břišní partie je účinnějším prostředkem než za-
tahování břicha vlastní vůlí.

body vyhladí siluetu
namísto obvyklého trička nebo halenky noste 
bavlněné body s příměsí vlákna Lycra, které 
vám vyhladí siluetu postavy. bílé a černé body 
bez rukávů se hodí ke všemu.

oblékejte se jednobarevně
nevýrazné barvy v problémových partiích pasu 
nepřitahují pohledy ostatních. Choďte obleče-
ni v jedné barvě od hlavy až k patě, noste přes 
úzké kalhoty nebo sukně halenky či propínací 
svetry. Jednodílné šaty, které jen volně kopírují 
tvary těla, jsou rovněž skvělou kamufláží pro-
blémového pasu.

rovné a úzké
zachovávejte úzké proporce oděvu a vyhý-
bejte se širokým a hranatým střihům – tím vy-
tvoříte celkovou iluzi štíhlosti. například úzká 
úpletová tunika přes dlouhou splývavou sukni 
je lepší volbou než krátké tričko do pasu a ko-
lová sukně.

vypněte se do výšky
shrbený postoj zdůrazňuje nafouklé břicho. vy-
zkoušejte si vzpřímený stoj – a uvidíte ten roz-
díl: opřete se o zeď tak, aby se ramena a hýždě 
dotýkaly zdi. přitiskněte záda ke zdi, čímž se 
vám automaticky zatáhne a zpevní břicho. ten-
to postoj procvičujte denně.

Co není vhodné nosit
vypasované džíny, kalhoty s tunýlkovým 
páskem nebo gumou v pase, široké elastické 
pásky, vyboulené úplety, lesklé legíny, bundy 
s páskem, cokoli se sklady, bundy a svetry do 
pasu.

Jak zamezit nadýmání
v první řadě sledujte, kdy, jak a co jíte a pijete, ale i fáze men-
struačního cyklu. pak dodržujte tato pravidla:

>>> nejezte bezmyšlenkovitě
věnujte pozornost svému jídlu, jezte po malých kouskách 
a potravu vždy pečlivě rozkousejte. snažte se jídlo nezapíjet; 
pokud tak činíte, nepoužívejte brčko – tím se do těla dostává 
více vzduchu.

>>> nejezte velké porce
omezte objem svých snídaní, obědů a večeří a zařaďte dopoled-
ní a odpolední svačiny. nezatěžujte svůj trávicí systém velkými 
porcemi tučného jídla nebo těžko stravitelnými uhlohydráty.

>>> omezte žvýkačky bez cukru a sladkosti
podívejte se vždy na obal a zjistěte obsah alkoholů cukru. za-
tímco jeden plátek žvýkačky žádné problémy asi působit nebu-
de, 10 nebo více gramů denně (přibližně pět žvýkaček) může 
vyvolat trávicí potíže.

>>> pijte alespoň osm sklenic vody denně
pití velkého množství vody vyplavuje nadbytečný sodík z mezi-
buněčných prostorů.

>>> omezte sůl
zejména deset až čtrnáct dnů před menstruací omezte denní 
příjem soli.

>>> vytipujte viníky
požívání nadměrného množství ovoce nebo vlákniny najednou 
bývá obvyklou příčinou nadýmání. není však správné úplně se 
těchto důležitých potravin zříci; snězte jen kousek ovoce namís-
to celé mísy ovocného salátu a zpestřujte si jídelníček zeleninou 
(zkuste podušenou na kousku tuku) a celozrnným pečivem.
nejste si jisti, co právě vám způsobuje nepříjemné pocity? vysle-
dujte, zda u vás nevyvolává nadýmání konkrétní potravina: při 
podezření ji na tři až čtyři dny vypusťte z jídelníčku a pak ji opět 
zařaďte. pokud se vám příznaky vrátí, objevila jste viníka.

>>> během dne procvičujte prohloubené dýchání
Lidé ve stresu často dýchají spíše povrchově, a tak polykají více 
vzduchu. výsledkem je pocit nadýmání.

>>> tělesné cvičení
Když se pořádně zapotíte, snížíte nadbytečné množství vzduchu 
a vody v zažívacím traktu. proti premenstruačnímu nadýmání se 
doporučuje dvacet až třicet minut aerobiku třikrát týdně.

>>> vyhledejte lékařskou pomoc
pokud nadýmání přetrvává a svépomocná opatření nepomáha-
jí, nelze jednoznačně odhadnout, zda nejde o složitější problém. 
Je tedy vhodné poradit se s lékařem a nechat diagnózu na něm. 
avšak i nejvážnější choroby, které způsobují nadýmání, bývají 
obvykle léčitelné. Mnoho lidí se pak cítí výrazně lépe. 

Foto: Michal Moučka
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Koleno: 

mechanický zázrak!
Víte, že někdy nese vaše koleno téměř osminásobek vaší 
tělesné hmotnosti? Abyste byli s jeho službami stále 
spokojeni, musíte s ním zacházet velmi ohleduplně. 
Uvádíme několik zásad, které vám prozradí jak na to.

víc než třetina zranění z celoroční-
ho počtu sportovních úrazů se týká 
kolenního kloubu. nejčastěji jsou 
postiženi fotbalisté, hráči squashe, 
snowboardisté a rogalisté. riziko 
poranění kolena je u nich 50x vyšší 
než u lyžařů! často se s tímto zra-
něním setkáme také u volejbalistů 
a tenistů. na druhé straně zane-
dbatelné riziko podstupují běžci, 
cyklisté, veslaři a prakticky vůbec 
žádné nehrozí plavcům.
určitě každý z nás zná někoho, kdo 
měl nebo má problémy s koleny. 
pro postižené to vždy znamená 
spoustu vyšetření od klinických na 
ortopedii přes rentgenové až po 
magnetickou rezonanci nebo počí-
tačovou tomografii. potom násle-
dují obstřiky kloubu, fyzioterapie 
a rehabilitační gymnastika. někdy 
je dokonce nevyhnutelná operace, 
na niž navazují ještě týdny a mě-
síce rehabilitace. a když už se zdá, 
že je všechno v pořádku, stačí jen 
trochu neobvyklý pohyb nebo 
přehnaná odvaha a všechno může 
začít zase hezky od začátku.
zvláštní anatomie kolenního klou-
bu (viz obrázek) a svalů k němu 
upnutých vytváří předpoklady 
k tomu, abychom mohli správně 
chodit a stát. Když se podíváme 
na koleno ze strany, dobře uvidí-
me, jak se k čéšce kolena (patelle) 
upíná shora čtyřhlavý sval stehna 
(kvadriceps) a jak je zespodu čéš-
ka napojena patellární šlachou 
na bércovou kost. tento způsob 
pružného upevnění mohutného 
čtyřhlavého stehenního svalu přes 
čéšku a šlachy až k bércové kosti 

čéška 
patella

stehenní 
kost

Femur
Lýtková kost 

Fibula
holenní kost 

tibia

Lýtková kost 
Fibula

Zadní strana kolena

holenní kost 
tibia

stehenní 
kost

Femur
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umožňuje stehnu přenést ob-
rovskou sílu. díky této konstrukci 
může např. fotbalista odkopnout 
míč rychlostí až 120 km/hod, což 
odpovídá zatížení kolena, které je 
asi 3x vyšší než zatížení vlastní tě-
lesnou hmotností fotbalisty.
Koleno je však zatěžováno mnoho-
násobně větší vahou, než je tělesná 
hmotnost, i v běžném životě. při 
obyčejné chůzi do schodů je zatí-
žení 3,3x a při hlubokých dřepech 
dokonce 7,6x vyšší. čéška jako sou-
část silné kolenní páky plní i další 
důležitou funkci. při zastavení 
v běhu nebo při chůzi působí jako 
čelisťová brzda u auta, kdy se čéška 
během „brzdění“ těsně přimkne ke 
stehenní kosti.
protože kolenní kloub plní tak 
komplexní funkce a je schopen 
přenášet natolik velkou sílu, mu-
síme s ním zacházet velmi zodpo-
vědně a ohleduplně. nemůžeme 
např. provádět opakované hluboké 
dřepy, když nemáme kolena zcela 
v pořádku. z následujícího rozho-
voru se sportovním lékařem ně-
meckých fotbalistů dr. Geroldem 
schwartzem se dozvíte, na co bys-
te si u kolen měli dávat pozor.

Jaký podíl činí ve vaší lékařské 
praxi zranění kolena?
Je to 20–30 %, protože pečuji 
o mnoho sportovců. v běžné orto-
pedické praxi to bývá okolo 10 %.

Které druhy zranění kolena jsou 
nejčastější?
nejčastěji se jedná o poškození 
kolenních kloubů v důsledku jejich 
přetěžování, přepínání kolenních 
chrupavek a upínacích stehenních 
svalů. u sportovců je nejběžnější 
pohmoždění nebo natržení vazi-
vového aparátu kolena. přirozeně 
se také vyskytují degenerativní 
onemocnění kolenních chrupavek 
různého stupně (artróza), která 
však mohou postihovat nejen 
chrupavku, ale i kost (ztráta kostní 
hmoty).

Musí se každé natržené vazivo 
operovat?
ne. postranní a zadní kolenní vazy 
se při natržení zpravidla operovat 
nemusejí. většinou stačí postižený 
kloub znehybnit nastavitelnou 
dlahou, která umožňuje v koleni 
jen určité pohyby, zatímco pohyby, 
které na hojení vazů působí rušivě, 
vylučuje. Jsou-li však postiženy 
přední vazy nebo šlachový úpon 
stehenní kosti, je operace většinou 
nevyhnutelná.

Dříve se poškozené menisky 
odstraňovaly. Jak postupujete 
dnes?
Jestliže se odstraní menisky, zba-
víme se současně specifického 
pružného „polštáře“, který některé 
pohyby tlumí, a jiné zase podporu-
je. Když jsou menisky pryč, během 
deseti let se určitě objeví příznaky 
artrózy. dnes se menisky odstraňu-
jí jen velmi zřídka. namísto toho se 
k modelování menisků používá tzv. 
artroskopie, což je jen málo inva-
zivní zásah. Chirurg při něm prove-
de dva řezy, ale funkce menisků se 
nepřeruší. artroskopie se používá 
i při jiných úrazech kolena.

Proč jsou kolenní klouby tak 
zranitelné? Není chyba někde 
v jejich konstrukci?
není. Kolena jsou konstruována 
pro běžné způsoby zatížení, jako 
jsou chůze, běh a skoky. K zajištění 
těchto pohybů se kolena vyvinula 
během evoluce člověka. K problé-

mům dojde pouze tehdy, když je 
zatěžujeme příliš silně nebo ne-
vhodně. Kolenní kloub je opravdu 
unikátní aparát. zatímco v kyčel-
ním kloubu se stehenní kost pohy-
buje celkem stabilně na všechny 
strany, kolenní kloub představuje 
válec, který se pohybuje jen v jed-
né rovině. Jeho stabilita je zajištěna 
menisky, postranními a křížovými 
kolenními vazy, upínacími šlacha-
mi a celým svalovým aparátem 
nohy.

Co máte na mysli tím „příliš sil-
ným a nevhodným zatížením“?
největší nebezpečí pro kolena 
spočívá v tom, že při sportování 
dochází k náhlému zastavení pohy-
bu a opětnému rozhýbání kolenou, 
když jsou ohnutá. typickým příkla-
dem rizikového sportu je fotbal. 
pokud k tomu přistoupí ještě špat-
né pohyby, způsobené například 
tím, že někdo má nohy zformované 
„do o“ nebo „do X“, zvrtnutí, ne-
vhodná obuv nebo špatná techni-
ka, pak riziko ještě vzroste.

Jak zraněním kolena předchá-
zet?
Každý, kdo se věnuje intenzivně 
sportu, by si měl dávat pozor na 
zmíněné rizikové faktory. Řadu 
z nich můžeme omezit používáním 
vložek nebo speciální obuvi. Je 
třeba natrénovat optimální tech-
niku nohou a naučit se ovládat 
jejich svalovou mechaniku. Jakmile 
přesto dojde k poškození kolena, je 
třeba ihned vyhledat lékaře a spor-
tování na čas přerušit. 

odborná konzultace:
Mudr. Jan vavrečka, Fn MotoL
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nejčastější chyby, 
kterých se dopouštíme
Tajemství úspěšného hubnutí
daryn Ellerová

vždyť je to tak snadné 
– méně jíst a více 
cvičit! ale jak už to 
v životě chodí, pravidla 
jednoduše zní, ale jejich 
naplnění bývá složitější. 
Které jsou vlastně 
ony nejčastější chyby, 
jichž se dopouštíme, 
rozhodneme-li se začít 
s dietou?

Omyl č. 1
Nadbytek energie spálím později
Co sním dneska navíc, zítra od-
bourám při cvičení, říká si chybně 
mnoho z nás. přejídání je třeba 
předcházet. ne je „řešit“ cvičením, 
které následuje. Má to být právě 
naopak. Chceme-li zhubnout, mu-
síme odpovídajícím způsobem jíst 
i cvičit. nelze být aktivní až podle 
toho, kolik toho vlastně spořá-
dáme. nehledě na to, že čím více 
jsme syti, tím jsme línější...
vezměme si třeba takovou bagetu, 
která obsahuje 250 kcal energie. 
sníme-li ji celou a pak se jdeme na 
půl hodiny proběhnout do parku, 
spálíme tak nejvýše 100 až 150 
kcal. Jak je vidět, tímto způsobem 
asi příliš nezhubneme. výdej a pří-

jem energie totiž není v souladu, 
příjem převažuje.

Omyl č. 2
Falešné etikety
čím dál tím víc potravinářských 
výrobků nese označení nízkotučné, 
bez tuku, bez cholesterolu, se sní-
ženým obsahem cholesterolu atd. 
pokud se však podrobněji začte-
me do drobně vytištěných údajů, 
mnohdy s překvapením zjistíme, 
že některé z těchto výrobků jsou 
přímo nabity energií, přestože jsou 
chudé na tuky.
Měli byste si těchto údajů více 
všímat a umět rozeznat, zda se 
energetický obsah týká 100 gramů, 
nebo čisté váhy výrobku. při čtení 
etiket nejčastěji chybujeme u ce-

reálních tyčinek. někteří výrobci 
totiž udávají nutriční hodnoty ve 
100 g potraviny, jiní je zase vzta-
hují na hmotnost výrobku. oba 
údaje se číselně liší, a to může vést 
k omylům.

Omyl č. 3
Častá kontrola tělesné 
hmotnosti je zbytečná
vědci z univerzity v pittsburghu 
sledovali skupinu osob, které se 
snažily zhubnout. ukázalo se, že ti, 
kteří se vážili pravidelně alespoň 
jednou týdně, měli při hubnutí lep-
ší výsledky než ti, kteří se nevážili 
vůbec nebo jen zřídkakdy.
na rozdíl od pouze občasného 
vážení má častější kontrola hmot-
nosti jednak psychický, jednak 
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čistě praktický význam. odhaluje 
totiž i menší výkyvy váhy, na které 
můžeme pohotově zareagovat 
úpravami diety nebo cvičení.

Omyl č. 4
Mám tak špatné genetické 
předpoklady?
není pravda, že osoby s dědičnými 
sklony k tloustnutí nemohou nikdy 
skoncovat s nadváhou. Již zmíněný 
výzkum také ukázal, že 70 procent 
osob, které úspěšně zhubly, mělo 
alespoň jednoho z rodičů, který 
trpěl nadváhou.

nelze však očekávat, že ženy, které 
zdědily sklony k tloustnutí, budou 
mít někdy vosí pas. Úspěchem však 
je, když budou moci prohlásit, že 
dosáhly zdravé, jejich tělesnému 
typu přiměřené tělesné hmotnosti. 
poraďte se s odborníkem o tom, 
jaká váha je pro vás ideální.

Omyl č. 5
Přehnaná očekávání
při hubnutí buďme realističtí! 
Žádná dieta není prostředkem 
k zázračnému zhubnutí „přes noc“, 
i když na začátku kúry bývá úbytek 
nadváhy slibný a největší, napří-
klad 2 až 2,5 kg už za pár dní. Je to 
tím, že náhlé snížení příjmu kalorií 
provází i odvodňování tkání. při 
zdravém hubnutí se tempo později 
sníží asi na 0,5 kg týdně.

podaří-li se vám tohoto tempa do-
sáhnout, pogratulujte si a nesnažte 
se hubnutí více urychlit.

Omyl č. 6
O víkendu si mohu dovolit 
všechno
Když se během víkendu za ce-
lodenní snahu odměníte kous-
kem čokolády nebo dortu, je to 
v pořádku. nesmíte se však takto 
„odměňovat“ příliš často nebo 
příliš velkým množstvím sladkostí 
a tučných pochoutek. bývá k tomu 
dostatek příležitostí při různých ná-

vštěvách nebo oslavách. riskujete, 
že vaše celotýdenní snažení potom 
vyjde naprázdno a v pondělí zase 
budete muset začít od nuly.
i o víkendu dodržujte základní 
pravidlo správné výživy – jíst mírně 
a hlavně zdravě.

Omyl č. 7
Stereotyp
princip změny a pestrosti platí ne-
jen v běžném životě, ale i ve stra-
vování. pestrá strava pomůže při 
hubnutí více než monotónní, stále 
se opakující jídelníček. i když jíte 
při hubnutí méně, je třeba, abyste 
jedli s chutí a na jídlo se těšili. tím 
podpoříte psychickou stránku své-
ho dietního programu.
nebojte se ani jídel, která jsou po-
někud bohatší na energii, pokud 

vám chutnají! Jejich energetickou 
hodnotu však regulujte přijatým 
množstvím.

Omyl č. 8
Rychle se najíst znamená sníst 
něco tučného
tak uvažuje mnoho z nás a je to 
špatně. proto mají dnes všude na 
světě „zelenou“ gastronomická 
zařízení typu fast food. Jídla jsou 
tady chutná, rychle a dosyta se jimi 
najíte.
přemýšlejte, zda byste si nepochut-
nali i na něčem, co vám sice také 
přijde k chuti a zasytí, ale neobsa-
huje tolik tuku. bude to nízkotučný 
jogurt, mražený jogurtový krém, 
celozrnný dalamánek s plátkem 
drůbeží šunky nebo nějaké ovoce?

Omyl č. 9
Stačí opravdu jen cvičit?
Jistě, cvičení má při hubnutí neza-
stupitelný význam. proč však jeho 
účinek nezesílit ještě dalším zakti-
vizováním svého životního stylu? 
používejte častěji schody než výtah, 
občas si zajděte za nákupy pěšky, 
jděte si zahrát s dětmi do parku 
a nevysedávejte tolik u televize. 
vyhledávejte více příležitostí k po-
hybu, a ne k odpočinku a lenošení.
Cvičení pomáhá nejvíce těm, pro 
něž neznamená jedinou tělesnou 
aktivitu.

Omyl č. 10
Bez tuku znamená bez energie
průzkum provedený na státní uni-
verzitě v pensylvánii prokázal, že 
ženy, které obědvaly nízkotučný 
jogurt, toho spořádaly později 
mnohem více než ty, které si daly 
k obědu obyčejný jogurt. nekom-
penzujte tedy omezený příjem 
tuků nadměrným příjmem energie 
z jiných zdrojů. Méně tuku automa-
ticky neznamená méně energie.
Je správné, když omezujete příjem 
tuků. nezapomínejte však během 
diety omezit i celkový příjem ener-
gie.
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a nyní si otestujte, zda toho 
o výživě víte tolik, aby vaše 
hubnutí probíhalo podle vašich 
představ:

Máte dost 
znalostí k tomu, 
abyste zhubli?

1. Sníte-li 3x týdně čokoládo-
vou tyčinku (250 kcal) a sma-

žené chipsy (160 kcal) a přitom se 
vaše tělesná aktivita nezvýší, za 
jak dlouho přiberete 0,5 kg?

a) za 3 dny
b) za 1 týden
c) za 10 dnů
d) za 3 týdny

2. V neděli si „přilepšíte“ 
pořádným kusem čokolá-

dového dortu, který obsahuje 
740 kcal energie. Kolik toho 
musíte odcvičit, abyste přijatou 
energii využili?

a) 2,5 hodiny aerobiku
b) 3,5 hodiny rychlé chůze
c) 3,5 hodiny jízdy na kole
d)  jakákoliv z uvedených aktivit 

postačí

3. Při jaké činnosti se spálí nej-
více kalorií?

a) 1 hodina domácích prací
b) 1 hodina rychlé chůze
c) 1 hodina bowlingu (kuželky)
d) 1 hodina sekání trávy

4. Na etiketě lahve se saláto-
vou zálivkou je napsáno, že 

jedna porce obsahuje 130 kcal 
energie a 13 g tuku. Jak je tato 
porce velká?

a) 1 polévková lžíce
b) 2 polévkové lžíce
c) 1/4 šálku
d) 1/3 šálku

5. Energetický rozdíl mezi pe-
čenými bramborovými hra-

nolky (30 g) a smaženými chipsy 
(30 g) činí:

a) 10 kcal
b) 20 kcal
c) 30 kcal
d) více než 40 kcal

6. Při hubnutí se obvykle do-
poručuje sníst denně 6–11 

porcí výrobků z obilovin. Jaké 
množství obvykle představuje 
jedna porce?

a) 1/2 krajíce chleba
b) 1/2 hamburgerové žemle
c) 1 šálek rýže
d) 6 velkých sušenek

7. Ženám se doporučuje sníst 
denně dvě osmdesátigramo-

vé porce bílkovinné stravy. Toto 
množství libového masa, drůbe-
že nebo ryb si můžeme předsta-
vit jako porci o velikosti:

a) lidské ruky
b) svazku karet
c) desetikorunové mince
d) knížky formátu a5

správné odpovědi:
1. d) vztah mezi nadbytečnými 
kaloriemi a hmotností je takový, že 
na zabudování 0,5 kg nadváhy spo-
třebujete asi 3500 kcal nadbytečné 
energie.

2. d) trvá samozřejmě déle a vyža-
duje to více úsilí kalorie odbourat 
než je přijmout.

3. d) při rychlé chůzi se spálí 360 
kcal, při bowlingu 220 kcal a při do-
mácích pracích 135 kcal za hodinu. 
Kosíme-li trávu kosou, spálíme 300 
kcal za hodinu.

4. b) Jednu porci salátové zálivky 
představují dvě polévkové lžíce.

5. d) zatímco pečené brambory 
obsahují pouze 2 g tuku, ve smaže-
ných lupíncích je 11 g tuku. rozdíl 
představuje 9 g tuku, jehož ener-
getický obsah je určitě vyšší než 
40 g, protože 1 g tuku obsahuje asi 
9 kcal energie.

6. b) Jednu porci výrobků z obilo-
vin představuje polovina hambur-
gerové žemle nebo 1 krajíc chleba, 
1/2 šálku rýže nebo 3–4 sušenky.

7. b)

výsledky testu:
7 správných odpovědí: nejste 
náhodou dietetický poradce?

3–6 správných odpovědí: pro 
začátek je to docela dobré...

0–2 správné odpovědi: přečtěte 
si na doplnění svých znalostí něja-
kou dobrou knížku o výživě.  

přeložil ivan Mach
ilustrační foto: Karel housa

Copyright: LhJ
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Veselá 
vařečka

nové sušenky bebe 
dobré ráno teď 
chutnají po jahodách

Máte ráno hlad jako vlk a potře-
bujete energii? sáhněte po bebe 
dobré ráno Jogurt s jahodami. no-
vinka oblíbené značky bebe dobré 
ráno představuje unikátní kombi-
naci celozrnných cereálií, živých 
jogurtových kultur a svěží chuti 
letních jahod. 

Jogurt i bez ledničky
značka bebe dobré ráno uvedla 
na trh sušenky, které obsahují živé 
jogurtové kultury (Lactobacillus 

bulgaricus a streptococcus thermo-
philus). Jogurtové kultury jednak 
usnadňují zažívaní laktózy a obecně 
působí prospěšně na zažívání tím, 
že pomáhají obnovovat střevní 
mikroflóru. vápník obsažený v jo-
gurtové náplni má zase příznivý vliv 
na správný vývoj a udržení pevnosti 
kostí a chrupu a je také potřebný 
pro správnou funkci svalů. nové 
sušenky bebe dobré ráno s jahodo-
vým jogurtem jsou ale také zdro-
jem hořčíku, železa a vitaminů E, b1 
a b3. všechny tyto vitaminy a mine-
rály jsou nesmírně důležité pro naše 
zdraví. díky speciální technologii 
nemusíte tyto dvě křehké sušenky 
spojené jogurtem s živými kultura-
mi uchovávat v ledničce.  

Jak vypít čerstvé 
jablko
K teplým podzimním barevným 
tónům listnatých stromů neod-
myslitelně patří také sklizeň jablek 
a jablečný mošt. dříve jsme si jezdi-
li pro čerstvě stáčený mošt do malé 
moštárny ke známým, ale stejnou 
„domácí“ kvalitu dnes najdete 
i v obchodě pod názvem „100% 
čerstvá jablečná šťáva“ značky hel-
lo. česká firma Linea nivnice začala 
pro milovníky moštu připravovat 
a dodávat čerstvou jablečnou šťá-
vu celoročně.
hello 100% čerstvá jablečná šťáva 
se od ostatních jablečných nápojů 
liší hlavně svou přípravou. Šťáva 
se plní do obalů přímo od lisu. na 
rozdíl od běžných šťáv, které se 
vyrábějí ředěním ovocných kon-
centrátů. Jablečná šťáva z čerstvě 
vylisovaných jablek neobsahuje 
konzervační látky ani umělá bar-
viva a zároveň představuje zdroj 
cenných látek, jako jsou vláknina, 
pektinové látky, minerály, vitaminy, 
stopové prvky a antioxidanty. díky 
způsobu plnění a kvalitě obalu te-
tra prisma aseptic má hello 100% 
čerstvá jablečná šťáva garantova-
nou trvanlivost 1 rok.  
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Bramborový 
krém se 

šafránem
- 450 g ve slupce vařených a olou-

paných brambor
- 60 g cibule

- 60 g  přepuštěného másla
- 400 ml zeleninového vývaru 

nebo zeleninového bujonu 
- 100  ml smetany

- 1 citron
- špetka šafránu

- čerstvě mletý pepř, sůl

oškrábané brambory nakrájejte 
na kostičky. přepuštěné máslo 
rozehřejte, přidejte brambory, 

jemně nasekanou cibuli a ores-
tujte dozlatova. zalijte vývarem, 
přiveďte k varu, přidejte šafrán, 

sůl, pepř a vařte asi 5 minut. 
poté polévku rozmixujte, přilijte 
polovinu smetany a buď svařte, 

nebo nařeďte (polévka má mít 
krémovou konzistenci). na závěr 

zjemněte zbytkem smetany (už 
nevařte) a podle chuti přidejte 

citronovou šťávu.

Konec 
léta na 
talíři

Konec 
léta na 
talíři
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Špenátové 
rizoto
- 300 g špenátu
- 3 stroužky česneku
- 150 g rýže Natural
- 1 dl zeleninového 

vývaru
- 3 lžíce oleje
- mořská sůl
- petrželová nať
- 100 g strouhaného 

sýra

Jemně posekaný špe-
nát vsypte do rozehřá-
tého oleje s utřeným 
česnekem. přidejte 
rýži, 2/3 strouhaného 
sýru a část nakrájené 
petrželové natě. osol-
te, promíchejte, zalijte 
zeleninovým vývarem 
a duste tak dlouho, až 
rýže změkne. podá-
vejte posypané zbyt-
kem petrželové natě 
a strouhaným sýrem.

Lečo
- 500 g paprik
- 400 g rajčat
- 2 cibule
- 50 g oleje
- mořská sůl

rajčata ponořte na 
okamžik do vroucí 
vody, potom do stu-
dené vody, oloupejte 
a nakrájejte na kostky. 
očištěné papriky na-
krájejte na nudličky. 
drobně nakrájenou 
cibuli osmažte do-
zlatova na oleji do 
zpěnění, vmíchejte 
rajčata, papriky a dus-
te doměkka.
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Zeleninový 
salát 
s fazolemi
- 5 rajčat
- 3 papriky
- 100 g fazolí
- 1 mladá cibulka
- 3 lžíce petrželové natě
- sůl
- lžíce oleje

rajčata, papriku, cibulku 
a petrželku nakrájejte 
nadrobno, přidejte uva-
řené fazole, mírně osolte 
a omastěte olejem. vše 
zamíchejte.

Bramborová 
odpolední svačinka 
- 130 g menších salátových brambor
- hlávkový salát
- 80 g koktejlových rajčat
- 1 lžíce šťávy z limetek
- olivový olej (ne panenský)
- 2 utřené stroužky česneku
- ochucený ocet
- 1 dcl bujonu

omyté brambory ve slupce (mají nižší 
glykemický index) omyjte a nakrájejte 
na čtvrtky. pak je uvařte do poloměkka 
v okmínované vodě a nechejte po odstave-
ní z ohně dojít (uchovají si mazlavou kon-
zistenci). upravenou zeleninu (oddělené 
mladé listy salátu, rozdělená rajčátka) roz-
prostřete nápaditě na talíř a pokapejte li-
metkovou šťávou. potřete brambory česne-
kem a na pánvi s olejem je prudce opečte. 
pak do nich vmíchejte příjemně ochucený 
ocet (např. balsamico) a po lžících přidejte 
bujon. nakonec brambory vložte na zeleni-
nu a ochuťte bylinkovým kořením. Můžete 
je ještě zalít několika lžícemi hustšího jo-
gurtu. (Lze si také připravit předem a vzít si 
do práce v plastové nádobě.)
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PROSPĚCH
(NÁŘ.)

DESETINA
DOLARU

2. ČÁST
TAJENKY

JENŽ
(BÁSN.) ZÁZNAM 1. ČÁST

TAJENKY
NĚM.

VÝCHOD
SPZ

TRENČÍNA

DĚDICTVÍ KOCOUR
(NÁŘEČÍ)

TLUSTÁ

SVĚT. OR-
GANIZACE

OZN.
RAKOUS.
LETADEL

ZN.
PRACÍHO
PRÁŠKU

POJÍTKO

CHYTÁNÍ
ZVĚŘE

FRANC.
AUTOMOB.
ZNAČKA

VSAKO-
VÁNÍ

VODY DO 
HORNIN

KROKOVA
DCERA

BULHAR.
KOSMO-

NAUT

ZUTÝ

PÍSMO

LIBERECKÉ
VÝST. TRHY
POSTAVA

OPERY
DRÁTENÍK

VLASTNÍ
IROVI

MLÁDĚ
LOSA

ŽIVĚ
(HUD.)

BOJOVÝ
TVAR POUTAT

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

ASIJKA

MUŽSKÉ
JMÉNO
(14.8.)

INIC.
DIVÍŠ-
KOVÉ

STŘEDO-
VĚKÝ

NÁJEZDNÍK
OSOBNÍ

ZÁJMÉNO

FORMOVAT
PŘEDSTA-

VENÍ
KLÁŠTERA

KOLEM

NEMOC-
NIČNÍ

ODDĚLENÍ
DOMÁCKY
KLOTILDA

KOUPACÍ
NÁDOBA

SPĚCH

VČELÍ
JED

VÝŽIVA
NEMOC-

NÝCH

OPAK
SYNTÉZY
VÝROBCE
PROCE-
SORŮ

SONDA
DŘEVINY

BEZ
KMENŮ

CITO-
SLOVCE
ÚDIVU

MPZ
MALTY

ŘÍMSKY
501

UCHO-
POVAT

SAMO-
HLÁSKA

CITOVÝ
ZÁŽITEK

TÁZACÍ
ZÁJMENO

3. ČÁST
TAJENKY

KÓD HAITI

SLOVEN.
JAKÁ

SOLMI-
ZAČNÍ

SLABIKA

ZÁSAH
ŽOKEJE

SLOVEN.IR

ČÁST
STROJE

KILOMETR

ČÁST
VOZŮ ZÁPOR

INIC.
MONTAN-

DA

4. ČÁST
TAJENKY

OBRAZY
SVATÝCH

Pomůcka:
Aret, Dime,
Osoh, Ost,

Ivanov,
Heulie

NÁZEV
HLÁSKY

R

NEPRAVÉ
ZLATO

(ŘÍDCE)
RENT

 
Křížovku z Fit pro život 6/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 15. 10. 2009 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 5/2009: voňavé dálky s oriflame. balíček získávají: Zdena Janáková z Frýdku 
Místku, Hana Zemková ze Sedlic u Blatné a Jana Horová z Klecan. 

pokud vás při sportu nebo jiných ob-
líbených činnostech začínají omezo-

vat potíže s klouby, pak je vhodná 
chvíle dodat kloubům speciální kva-
litní výživu v podobě látek, které po-

třebují. Jsou to především dvě složky, 
které jsou základní stavební látkou 

kloubní chrupavky – glukosamin 
a chondroitin sulfát. pomáhají udržo-

vat zdravé nejen klouby, ale i kosti, 
vazivo a šlachy a jsou nezbytné pro 

jejich pohyblivost a pružnost. Účinné 
a ověřené množství obou těchto lá-

tek obsahuje kloubní výživa proenzi. 
Kromě toho je doplněk stravy 

proenzi 3 obohacen o jedinečnou 
látku – unique MsM®.  ta přispívá ke 
správné tvorbě kolagenu a chrupav-

čité tkáně. Při výběru kloubní vý-
živy si pečlivě ověřte, zda váš pre-

parát obsahuje tyto 3 účinné látky, 
které klouby potřebují.

správná cesta 
ke zdraví kloubů

www.proenzi.cz
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