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Máte pocit, že jste

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

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

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

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

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

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

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.

Dotazy a oDpověDi

půvab

5 7 kroků ke krásné pleti
1. pleť pečlivě čistěte
2. nezapomínejte na 
osvěžení
3. používejte peelingové 
krémy
4. zvolte vhodnou pleťovou masku
5. používejte hydratační prostředek na noc
6. Chraňte svou pleť
7. pečujte o pleť zevnitř 
zjistěte svůj typ pleti
Jak jste dopadla?

NoviNky

příroDa

9 Byliny na podporu imunity

Láska a DLouhověkost

13 Jak dlouho zůstanete spolu?
udržujte lásku naživu
Jak dobře znáte svého muže?
sbližujte se
zanedbáváte svého partnera?

psychoprobLém

18 Proč nemáte 
vždycky zapomínat 
a odpouštět

neváhejte, ukažte 
jim, že jste nazlobení
Máte se zlobit?

zDatNost

20 Tělocvična v kanceláři

zDraví

21 Jak zastavit běh času
velká diskuse o hormonech
bojovníci proti nemocem
půvab
procvičujte si mozek

25 7 novoročních předsevzetí pro dobré 
zdraví

1. předsevzetí: být fit
2. předsevzetí: Jíst více čerstvého 
ovoce a zeleniny
3. předsevzetí: skoncovat se 
svačinami
4. předsevzetí: pít méně alkoholu 
a kofeinu
5. předsevzetí: Kontrolovat stres
6. předsevzetí: přestat kouřit
7. předsevzetí: zhubnout

Jak Jíme

27 Jezte více čokolády
Chraňte své srdce
nový způsob boje proti 
zubnímu kazu? 
dopřávejte si a žijte déle
zvedněte si náladu 
a podpořte svou imunitu
tak co je v ní?

recepty

30 Něco lehkého po 
svátcích

křížovka

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsah ...
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?? Které vitaminy nebo minerály 
pomáhají vstřebávání jiných vitaminů 
nebo minerálů? Mohli byste uvést nej-
lepší kombinace?

alena d., ostrava

!! tento dotaz je zcela na místě a svěd-
čí o přemýšlivosti našich čtenářů. na vi-
taminy a minerály, které se dostávají se 
stravou do těla, je skutečně třeba hle-
dět jako na „živý“ komplex látek, které 
se leckdy vzájemně ve svém účinku 
podporují, ale někdy i vylučují. protože 
synergických (podpůrných), a nao-
pak antagonistických (protikladných) 
efektů je mezi vitaminy a minerály celá 
řada, omezím se jen na ty důležitější.
Ke „známým“ spojencům železa, zvy-
šujícím jeho vstřebávání až o 100 %, 
patří vitamin C. naopak strava příliš 
bohatá na draslík vstřebávání železa 
narušuje. proto bychom neměli kom-
binovat pokrmy z červeného masa, 
bohaté na železo, s velkým množstvím 
mléka a mléčných výrobků, bohatých 
na draslík.
zinek je důležitý pro antioxidační 
ochranu buněk proti volným radikálům 
a prospívá vlasům, kůži a naší sexualitě. 
Jeho vstřebávání podporují vitamin a, 
vápník a fosfor, obsažené v mléce a ry-
bím tuku.
známá je kooperace mezi světlem, 
vitaminem d a vápníkem. Jejich vzá-
jemným působením je zajištěno dosta-
tečné vstřebávání vápníku v kostech, 
které pomáhá předcházet řídnutí kostí 
(osteoporóze). také fosfor může vý-
znamně ovlivnit vstřebávání vápníku. 
ideálně se oba prvky zabudovávají 
v kostech, když jsou ve stravě dva díly 
vápníku na jeden díl fosforu. ale když 
se poměr obrátí (např. přijímáním fos-
foru z limonád a tzv. soft drinků), slu-
čuje se ve střevech vápník s fosforem 
a cenný vápník se nevyužitý vyloučí. 
i hořčík se lépe vstřebává v přítomnosti 
vápníku, vitaminů b1, b6 a d. naopak 
přebytek fosforu a draslíku ve stravě 
využití hořčíku blokuje.
antioxidační účinky na ochranu bu-
něk před volnými radikály se posilují 
v komplexu minerálů selenu, zinku 
a manganu, doplněného nejdůleži-
tějšími „antioxidačními“ vitaminy a, 
C a E. Ke vstřebání kyseliny listové ze 

zeleniny, jater a naklíčených semen je 
nutná přítomnost vitaminu b12. bez něj 
se kyselina listová vyloučí a její nedo-
statek může způsobit potíže (obzvláště 
nebezpečné např. v těhotenství, kdy 
může dojít k vývojovým poruchám 
plodu, zejména k rozštěpu páteře).
takových spolupracujících dvojic, trojic 
i čtveřic bychom ještě našli mezi mine-
rály a vitaminy celou řadu. uvádět ide-
ální kombinace těchto látek ve speciál-
ních jídelníčcích sice lze, ale recepty by 
byly příliš „umělé“ a vykonstruované. 
Mnohem užitečnější je stále respekto-
vat zásadu co nejpestřejšího výběru 
jeho složek, aby v něm nic nechybělo, 
ale také nic nepřebývalo.
protože problematika spolupráce mezi 
vitaminy a minerály je opravdu velmi 
široká, brzy se k tomuto tématu vrátí-
me podrobněji.

ing. ivan Mach, Csc

?? Může mé astma zhoršit pobyt v za-
kouřeném prostředí?

Karla b., opava

!! Kouření je jedním z nejzávažnějších 
faktorů zhoršujících průběh onemoc-
nění. pro astmatika by aktivní kouření 
mělo být zcela samozřejmě tabu, 
pasivní, při pobytu v zakouřeném 
prostředí, je přinejmenším stejně zá-
važné. Je tedy nutné, aby se astmatik 
pobytu v takovém prostředí co nejvíce 
vyhýbal. Kouř nejen přímo poškozuje 
sliznici průdušek, a podporuje tak 
rozvoj zánětlivých změn, ale na ně-
které složky tabákového kouře vzniká 
i přímá alergizace. alarmující je skuteč-
nost, že 29 % mladých astmatiků kouří 
a v polovině domácností astmatiků 
jsou kuřáci.

?? Jak dlouho mohu užívat hormonál-
ní antikoncepci? Jsou-li nutné přestáv-
ky, na jak dlouho mám vysadit?   

daniela s., Kutná hora

!! dnešní moderní preparáty hormo-
nální antikoncepce jsou velmi bez-
pečné a zdraví příznivé efekty vysoce 
převažují nad minimálními riziky. 
navíc rizika vylučujeme již před nasa-
zením této terapie. z minulých deseti-
letí se stále v ženské populaci traduje, 

že by se v antikoncepční hormonální 
léčbě měla dělat vždy po cca dvou 
letech 1–2měsíční pauza. to se týkalo 
starých, dnes již nevyráběných léků, 
které měly vysoký hormonální obsah. 
dnešní preparáty jsou nízkodávkové 
a obsahují moderní hormony. proto 
při pravidelném užívání a za před-
pokladu tak častých kontrol, jak určí 
lékař, který hormony předepisuje, je 
možné užívat hormonální kontracepci 
několik let zcela bez přerušení. těchto 
léků je dnes na trhu velký počet, a tak 
lze jistě uspokojit zcela individuálně 
každou ženu co do dávky i schématu 
užívání.

Mudr. Marcela burdová

?? Je pravda, že se v těhotenství ne-
smí jíst větší množství kořene petrže-
le, protože obsahuje apiol překrvující 
pánev a hrozí tak možnost potratu?

alžběta M., horní bousov

!! po poradě s genetiky radíme že-
nám, aby se při plánování těhotenství 
a v graviditě vyhnuly některým potra-
vinám – patří mezi ně nejen potraviny 
konzervované v plechovkách, ale ze 
zeleniny i kořenová petržel a celer. 
zatímco petrželová nať obsahuje 
velké množství vitaminů a stopových 
prvků, kořen petržele obsahuje na-
víc allyltetramethoxybenzol, inosid, 
apigin, myristicin, organické slouče-
niny síry, minerální látky a vitamin d. 
Kořenová petržel se dříve jako léčivá 
rostlina používala i k léčbě chorob 
močového ústrojí (ledvinové koliky, 
choroby prostaty) a k ovlivnění men-
struačních potíží. 
Jednou z hlavních součástí petržele je 
i apiol. ten způsobuje překrvení sliz-
nice zažívacího traktu a dělohy. proto 
byl apiol dříve využíván v lidovém 
léčitelství jako abortivum – prostře-
dek k vyvolání potratu. z toho důvodu 
dnes radíme nastávajícím maminkám, 
aby tuto kořenovou zeleninu – jinak 
velmi zdravou, protože povzbuzuje 
i chuť k jídlu a zlepšuje zažívání a čin-
nost ledvin – zařazovaly do jídelníčku 
jen v malém množství. při nadměrné 
konzumaci byly popsány i stavy opo-
jení. 

Mudr. Marcela burdová

dotazy & odpovědi ...
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7 kroků 
ke krásné pleti
Nejste spokojena se 
svou pletí? Zlepšení 
můžete dosáhnout 
v každém věku. 
Předpokladem krásné 
tváře je každodenní 
péče. Díky pravidelné 
pozornosti, kterou 
budete své pleti 
věnovat, se výsledek 
určitě – i když ne 
okamžitě – dostaví.

1. pleť pečlivě čistěte
pokud bychom se omezili na to 
opravdu nepostradatelné, k péči 
o obličej potřebujete pouhé dva 
přípravky: krém, a především dob-
rý prostředek na čištění pleti. pleť 
musíte každý večer důkladně očis-
tit, abyste ji zbavili špíny, bakterií, 
vlivu prostředí, výměšků kůže, od-
umřelých buněk, případně make- 
-upu. Když tuto proceduru uděláte 
zvlášť pečlivě, stačí pak ráno pleť 
jen lehce očistit od výměšků kůže 
a potu. pro suchou pleť volte čis-
ticí olej nebo krém, pro normální 
a mastnou spíše čisticí mléko.

2. nezapomínejte na 
osvěžení
tonikum nebo pleťová voda ne-
jsou životně důležité, ale usnadňují 
odstranění zbytků čisticích pro-
středků. navíc budete mít po jejich 
použití pocit svěžesti. dnes je širo-
ký výběr tonik i pleťových vod pro 
každý typ pleti a v každé cenové 
relaci. Mnohé vody obsahují záro-
veň změkčující a hydratační složky.

3. používejte 
peelingové krémy
čisticí peelingové krémy odstraňují 
z pleti vrstvičku zrohovatělé po-
kožky, která ucpává póry a má za 
následek, že pleť vypadá unaveně 
a šedě. po vyčištění obličeje jemně 
vmasírujte peelingový prostředek, 
potom ho navlhčenou houbou 
nebo vlhkou vatou setřete a kůži 
omyjte vodou. po této proceduře 

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

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
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vypadá pleť ihned svěží a jasněj-
ší. peeling používejte jednou až 
dvakrát týdně, nej dříve si ovšem 
pečlivě přečtěte příbalový leták – 
zvláště pokud máte citlivou pleť.

4. zvolte vhodnou 
pleťovou masku
většina pleťových masek má výraz-
ný čisticí efekt a pomocí takových 
složek, jako je jíl, doslova vysává 
špínu z pórů. další masky mají vý-
živný a hydratační účinek. podpo-
rují krevní oběh, takže pleť vypadá 
zdravější. zvolte masku pro svůj 
typ pleti obličeje a aplikujte ji jed-
nou týdně. dávejte pozor na oblast 
očí a rtů.

5. používejte 
hydratační prostředek 
na noc
hydratační prostředky obsahují jak 
vodu – aby pleť byla jemná, vláčná 

a napnutá –, tak olej pro zame-
zení vypařování vody. v různých 
krémech je tento poměr rozdílný. 
zvolte hydratační prostředek 
odpovídající vašemu typu pleti. 
pokud máte mastnější pleť, měli 
byste po užívat krém, který neob-
sahuje olej. zvláštní pozornost 
věnujte oblastem, kde nejvíce hro-
zí vrásky. nezapomínejte na péči 
o krk a dekolt!

6. Chraňte svou pleť
pleť musíte stále chránit před 
vlivem uv-záření (největším nepří-
telem pleti jak v létě, tak i během 
zimy), vysušujícím působením 
ústředního topení, klimatiza-
ce, zimy, větru a znečištěného 
ovzduší. vyberte si denní krém 
s vysokým uv-ochranným fakto-
rem a každé ráno ho pravidelně 
používejte.

7. pečujte o pleť 
zevnitř
užívejte vitaminy nebo potravino-
vé doplňky, které by pomohly zlep-
šit stav vaší pleti. a samozřejmě 
nesmíte zapomínat na vyvážený 
jídelníček s dostatkem čerstvého 
ovoce a zeleniny.

zjistěte svůj typ pleti
Máte-li používat správné produkty, 
musíte znát svůj typ pleti. aby-

půvab ...
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chom vám pomohli, připravili jsme 
pro vás malý test:

1. Po umytí je vaše pokožka
a)  napnutá a nepříjemná
b)  zpočátku dobrá, ale rychle se 

leskne
c)  napjatá na lících, ale jinak dobrá
d)  svědivá, nepříjemná, skvrnitá

2.  Po aplikaci hydratačního pro-
středku je vaše pleť

a)  na lících hladší, ale tento efekt 
není dlouhodobý

b)  ještě lesklejší a make-up se rych-
le odlupuje

c)  na lících změkčená, ale nos, bra-
da a čelo jsou mastnější

d)  méně podrážděná, ale fleky ne-
mizí

3. Póry na obličeji
a)  potřebujete zvětšovací sklo, 

abyste je vůbec viděla
b)  jsou velké, rozšířené a viditelné
c)  jsou viditelné kolem nosu a na 

bradě
d)  nejsou moc vidět

4. Máte někdy na obličeji černé 
tečky?
a)  téměř nikdy
b)  často
c)  někdy kolem nosu, na bradě 

a čele
d)  záleží na tom, jaký pleťový pro-

dukt používám

5. Jak byste popsala stav své ple-
ti?
a)  matná a slabá jako papír
b)  mastná, náchylná k uhříkům, ale 

po očištění velmi jemná
c)  v některých částech lesklá, jinde 

matná
d)  má popraskané žilky, suché, čer-

vené fleky

Jak jste dopadla?

•   pokud jste odpovídala vět-
šinou a, máte suchou pleť. 
pečujte o ni pomocí jem-
ných čisticích prostředků 
a výživných hydratačních 
krémů. pro zlepšení barvy 
a struktury pleti používejte 
občas jemný peeling. 

• pokud máte většinou b, je 
vaše pleť mastná. pečlivě ji 
čistěte a 2x denně použí-
vejte peeling, abyste pře-
dešla ucpání pórů. Kolem 
rtů a očí aplikujte výživný 
krém. 

• Jsou-li vaše odpovědi pře-
vážně C, máte smíšenou 
pleť: mastnou na t-zóně 
a sušší na tvářích. používej-
te výrobky určené speciálně 
pro váš druh pleti a silnější 
hydratační prostředek na 
suché partie. 

• pokud jste volila většinou d, 
je vaše pleť citlivá. vybírejte 
si dermatologicky testova-
né výrobky, kde je menší 
pravděpodobnost podráž-
dění a které obsahují olej 
pupalky dvouleté, vitamin 
E nebo aloe vera. 
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Biotherm
skin vivo
skin vivo od značky biotherm je ucelená řada kosme-
tické péče, která dokáže čelit procesu stárnutí pleti. 
působí přímo na geny, takže pleť je už během 4 týdnů 
viditelně omlazena.
Řada obsahuje sérum, denní krém a oční krém. Je uni-
kátní patentovaným spojením účinků vysoce koncen-
trovaného termálního planktonu a extraktu ze senna 
alata – reverserolu sv. pečuje o dna, napravuje její 
mikropoškození, působí na aktivitu genů a buněčného 
života, a tím podporuje vznik nových buněk. zpevňuje 
texturu pleti, vypíná ji a dodává pokožce mladistvý jas.

denní péče
denní pleťová péče skin vivo obsahuje čistý termální 
plankton (ptp), reverserol sv a silikon pro posílení anti-age působení. pou-
žívá se ráno a večer. Je k dispozici ve dvou texturách: gel-krém a krém.

oční péče
Gelový krém pro vyhlazení pleti v okolí očí a pro dodání energie obsahuje 
čistý termální plankton (ptp), reverserol sv a perleťové mikročástice pro 
viditelné omlazení a rozjasnění. nanáší se ráno a případně i večer. Je nepar-
fémovaný a oftalmologicky testovaný.

sérum
anti-age sérum dokáže účinně čelit procesu stárnutí – obsahuje nejen 
o 50 % vyšší koncentraci čistého termálního planktonu (ptp) a reverserolu 
sv, ale také hydratační složky a derivát kyseliny salicylové pro sametově 
hebkou pleť. nabízí okamžité vypnutí a zlepšení kvality pleti. nanáší se 
ráno a případně i večer na obličej a krk.

Clinique 
black tie violets
sofistikované líčení pro každou slavnostnější příležitost

v koktejlu barev lesních plodů, syté švestkově modré a dal-
ších se novou královnou sezony stává purpurově rudá. Clini-
que oslavuje tuto vládu purpuru novou kolekcí barev Black 
Tie Violets Zima 2009. tato žensky líbezná a současně výraz-

ná kolekce obsahuje řadu fialově podtr-
žených tónů, které odrážejí veselí i půvab 
sezony. vzhled celého obličeje pro sezo-
nu slavnostních příležitostí se inspiruje 
u bestselleru different Lipstick v odstínu 
a different Grape. oči a tváře v nádechu 
luxusní švestkově modré a vibrující fialko-
vé doplňují rty ve vysokém lesku. a aby 
vše bylo ještě přitažlivější, jsou klíčové 
výrobky nabízeny v elegantním, luxusně 
vyhlížejícím balení v metalickém prove-
dení. 

Procter & Gamble 
herbal Essences
Řada šamponů a balzámů herbal 
Essences byla navržena tak, aby 
umožnila ponořit se při každém 
použití do světa fantazie. Jejich 
vůně dokážou změnit náladu. 
složení výrobků obsahuje výtažky 
z exotických rostlin a plodů, napří-
klad z russelie, palmy açai, kokosu 
nebo manga. Každá kolekce má 
svoji originalitu a nabízí celou šká-
lu nádherných vůní.
Kolekce obsahují šampony, bal-
zámy a intenzivní masky s tech-
nologicky pokrokovým složením, 
úžasnými vůněmi a neodolatel-
ným balením. tato kombinace pak 
dohromady poskytuje největší 
zážitek ze skutečně nádherných 
a smyslných vlasů. 

Avon
vyživující řasenka a sérum 
anew
Řasenka patří k nejoblíbenějším 
líčidlům žen na celém světě. 
vyživující řasenku kombinovanou 
s posilujícím sérem ocení každá zralá 
žena, která pro svou krásu a zdraví 
potřebuje více pečujících látek. 
Řasenka obsahuje anew Lash reju-
venating Complex, který je navržen 
pro specifické potřeby zralých řas 
a obnovuje jejich zdraví, sílu a mla-
distvý vzhled. díky posilujícímu 
séru je totiž posílena vnitřní struktura řas. ty jsou 
odolnější proti lámání, jejich objem se zvětšuje až 
5x a celkově se zlepšuje vzhled i nenalíčených řas. 
aplikace je velice jednoduchá – v prvním kroku se 
nanáší sérum v tenké lince podél kořínků horních 
řas a nechá se zaschnout. ve druhém kroku se 
nanáší samotná řasenka. 

novinKy ...
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byliny 
na podporu imunity

Jana arcimovičová

bazalka vonná
(ocimum basilicum)
bazalka vonná je teplomilná bylina. 
vejčité listy čerstvé bazalky mají 
výraznou vůni i chuť, která umoc-
ňuje a dotváří chuťové vlastnosti 
pokrmů. díky tomu je bazalka vel-
mi oblíbeným kořením především 
ve středomoří. s vůní souvisí i její 
latinské jméno, které znamená 
královna vůně (ocimum z řeckého 
vonět a basileus král). bazalka kve-
te bíle. 
pochází zřejmě z přední indie, 
u nás se pěstuje od 16. století. po-
vzbuzuje chuť k jídlu, tradičně se 
používá na podporu trávení a zlep-
šení nálady, zklidnění nervů a při 
nespavosti. bazalka má na orga-
nismus posilující účinek a příznivě 
ovlivňuje i činnost srdce a jater. 
Má rovněž antiseptické vlastnosti. 
Jejího dezinfekčního působení 
se využívá v ústní dutině, ale i na 
kůži při léčbě různých zranění atd. 
nálev z natě bazalky se v lidovém 
léčitelství podává při léčbě chorob 
ledvin. 
v čerstvé nati bazalky je vitamin 
C. rostlina obsahuje asi 1,5 % 
silice a dále glykosidy, saponiny, 
třísloviny a flavonoidy. silice zvy-
šuje vylučování trávicích enzymů, 
a tak podporuje činnost trávicích 

imunitní systém zajišťuje obranu našeho 
organismu proti patogenním činitelům (vnitřním 
a vnějším) a chrání ho před nemocemi. Je 
tvořen soustavou orgánů a buněk (včetně jejich 
produktů), které vzájemně chrání naše tělo před 
útokem bakterií a virů, parazitů, plísní či dalších 
látek, pro něž představuje lidské tělo ideální 
prostředí. imunitní systém lze posilovat především 
vhodnou stravou, která by měla obsahovat 
potřebné množství vitaminů a minerálů a co 
nejméně konzervačních látek, barviv a jiných 
chemikálií. pro podporu imunitního systému je 
také nutné dodržovat pohybový režim, pravidelně 
cvičit, sprchovat se studenou vodou apod.
Již od dávných dob se snažili lidé najít všelék, 
který by jejich tělo chránil před nemocemi, a tedy, 
řečeno dnešní terminologií, vytvořil dokonalou 
imunitu. od 2. století př. n. l. byl populární nápoj 
mithridatium, který se používal jako všelék 
a protijed. v roce 60 n. l. byl tento nápoj ještě 
vylepšen pomocí opia, mořské cibule a dalších 
přísad, a tak vznikl proslulý všelék theriak, který 
je dodnes součástí švédských kapek. užívání 
některých bylin může imunitu našeho organismu 
výrazně podpořit, proto vás s některými 
seznámíme.
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orgánů. omezuje rovněž růst nežá-
doucí střevní flóry, uvolňuje stahy 
hladkého svalstva v trávicím ústrojí 
a v průduškách. snižuje nadýmání. 
obvykle se užívá 2–3krát denně 
nálev z bazalky (jedna lžička drogy 
na šálek vody), který se nechá asi 
10 minut vyluhovat. bazalka by se 
neměla podávat dlouhodobě. Lze 
ji používat zevně, např. do aroma-
tických koupelí. nejjednodušším 
způsobem jak využít imunostimu-
lačních vlastností bazalky je použít 
ji občas jako koření. 

benedikt lékařský
(Cnicus benedictus)
benedikt lékařský je ostnitá jedno-
letá bylina se žlutými květy, která 
dorůstá do výšky asi 40 cm. bene-
dikt lékařský pochází ze středomo-
ří, ale pěstuje se i u nás. obsahuje 
silici, třísloviny, glykosidy, bene-
diktin, knicinolid, hořčík, draslík, 
vápník, vitamin b1 a kyselinu niko-
tinovou. dříve se tato bylina použí-
vala při výrobě piva v případě, když 
nebyl dostatek chmele.
nať benediktu podporuje tvorbu 
žaludečních kyselin a žluče, zlep-
šuje trávení a metabolismus. re-
dukuje průběh kvasných a hnilob-
ných procesů ve střevech. posiluje 
imunitní odezvu organismu, má 
baktericidní a protivirové účinky. 
této vlastnosti se využívalo ve 
středověku, kdy se žvýkal kořen 
benediktu, aby se zabránilo nákaze 
morem. benedikt se rovněž podává 
při onemocnění dnou.
zevně se nálev z natě doporučuje 
k omývání při kožních zánětech či 
ekzémech. vnitřně se podává půl 
kávové lžičky na šálek nálevu, pije 
se 3x denně mezi jídlem. vyšší dáv-
ky by u některých jedinců mohly 
vyvolat zvracení či podráždění 
ledvin.

Grapefruit
(Citrus paradisi)
botanický název tohoto stromu je 
citroník rajský. dosahuje výšky až 
15 metrů. Kvete bíle. plody, grape-

fruity, jsou velké kulovité bobule, 
které mají žlutou, nazelenalou 
nebo načervenalou barvu. plod 
je rozdělen pouzdry, ve kterých je 
příjemně nahořklá dužina se seme-
ny. Citroník rajský byl vyšlechtěn 
v americe a do Evropy ho poprvé 
přivezl kapitán shaddock. dnes se 
tento strom pěstuje v subtropech 
celého světa. 
Grapefruity obsahují poměrně vy-
soké množství vitaminu C, flavono-
idy a hořký glykosid naringin, dále 
kyselinu galakturonickou a pektiny. 
Šťáva grapefruitu zabraňuje růstu 
některých virů a bakterií. z kůry 
plodů se získává grapefruitová 
silice, která má na organismus sti-
mulující účinky, podporuje trávení 
a vylučování toxinů. 
blahodárný přínos ale mají přede-
vším hořká grapefruitová semínka, 
která obsahují flavonoidy a flavo-
nové glykosidy s výraznými anti-
oxidačními vlastnostmi. výtažek 
z grapefruitových semen působí 
antisepticky proti téměř osmi stům 
kmenů bakterií a virů a také proti 
parazitům. výtažek z grapefruito-
vých semen léčí kvasinkové infekce, 
chřipku, nachlazení. Lze ho rovněž 
zevně přikládat na akné, vyrážky, 
opary, nežity a cysty. vzhledem 
k tomu, že výtažek z grapefruito-
vých semen podporuje činnost 
imunitního systému, je vhodné 
užívat ho především v chřipkovém 
a předjarním období. 
 

Levandule lékařská
(Lavandula angustifolia)
Levandule je půl metru vysoký 
keřík, který vydává silnou charak-
teristickou vůni. Má drobné fialové 
květy, jejichž barva bývá často po-
pisována jako levandulová. Levan-
dule se pěstuje jako okrasná bylina 
v jižní Evropě. vyrábí se z ní také 
kvalitní silice, za nejlepší je považo-
vána levandulová silice z prosluně-
né provence. 
Květy levandule obsahují až 5 % 
silice, dále třísloviny, antokyany 
atd. Levandule stimuluje imunitní 
odezvu organismu, má antiseptické 

vlastnosti. příznivě ovlivňuje tráve-
ní, zlepšuje peristaltiku, povzbuzuje 
tvorbu trávicích enzymů, zvyšuje 
vylučování žluče. Má rovněž diure-
tické a uklidňující účinky. v lidovém 
léčitelství se podává při nervovém 
podráždění, hysterii či nespavosti. 
čistá silice dráždí pokožku jen vel-
mi mírně a ve většině případů se 
může aplikovat neředěná. silice má 
analgetické vlastnosti a byly zjiště-
ny její hojivé účinky na spáleniny. 
při popáleninách prvního stupně 
spolehlivě tlumí bolest a zabraňuje 
vytvoření puchýře. 
nálev z 1 kávové lžičky květů nebo 
ze 2 lžiček natě na šálek vody se 
užívá dvakrát denně. vnitřně lze 
se souhlasem lékaře užívat i kva-
litní čistou levandulovou silici (ne 
syntetickou) v množství 2–5 kapek 
denně. 

Morinda
(Morinda citrifolia)
Morinda je ovoce se zelenými plo-
dy, které pochází z polynésie, kde 
se používá v lidovém léčitelství 
pod názvem noni. K léčení chorob 
kůže ho využívá i ájurvéda na srí 
Lance, která ho označuje jako ahu. 
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z morindy se po určitých úpravách 
vyrábí džus, který na náš orga-
nismus příznivě působí v mnoha 
směrech. snižuje pocit únavy, rege-
neruje buňky a příznivě ovlivňuje 
náladu. podporuje také činnost 
imunitního systému. na tom se 
podílejí především sloučeniny, kte-
ré byly v morindě zjištěny. Xeronin 
má protialergické účinky, vyvolává 
odezvu organismu proti zánětům 
a zvyšuje jeho imunitu. damnacan-
thal udržuje optimální hladinu t- 
a b-lymfocytů a také fagocytů. tím 
umožňuje imunitnímu systému 
účinně bojovat s nemocemi. 

rozchodnice růžová
(rhodiola rosea)
domovem rozchodnice růžové je 
dálný východ, především sibiř, ale 
roste i v našich a slovenských ho-
rách. díky harmonizačním a stimu-
lujícím účinkům jejího oddenku na 
organismus stoupl v poslední době 
o tuto rostlinu zájem a na mnoha 
lokalitách byla vyhubena. Lze ji ale 
poměrně snadno pěstovat. 
rozchodnice růžová je trvalka 
s dužnatými listy a žlutým květen-
stvím. čerstvě rozříznutý kořen 
voní po růžích, a odtud dostala 
rostlina své jméno. obsahuje fe-
nylpropanoidy, proanthokyanidy 
a flavonoidy. rozchodnice zvyšuje 
odolnost organismu proti vnějším 
nepříznivým vlivům, jako jsou 
teplotní a klimatické změny či na-
máhavé výkony. podporuje také 
regeneraci po operacích a zranění, 
zvyšuje imunitu organismu proti 
infekčním nemocem, tonizuje. pů-
sobí proti stresu, příznivě ovlivňuje 
činnost srdce, vykazuje výrazné 
antioxidační působení a má proti-
nádorové účinky. 

Ředkev setá
(raphanus sativus)
Ředkev setá je rostlina s různě 
zbarveným kořenem, který může 
být vřetenovitý nebo je ztloustlý 
v hlízu či bulvu. Jde o proměnlivý 
druh, jednotlivé kultivary se liší 

listy, květy, plody a také tvarem, 
velikostí a barvou ztluštělého ko-
řene. Ředkev je jedna z nejstarších 
kulturních rostlin. používala se již 
ve starém Egyptě i v antickém Řec-
ku. Je oblíbená i v tradiční čínské 
medicíně, která k léčbě využívá jak 
kořene, tak semen rostliny.
Kořen ředkve obsahuje cukry, 
glykosid raphanol, raphin, draslík, 
vápník, železo, hořčík, fosfor, síru, 
vitaminy skupiny b a vitamin C. 
Ředkev má antiseptické vlastnosti, 
tlumí růst některých virů a bakterií. 
Účinné látky v ředkvi vyvolávají 
rozpouštění buněčných blan ně-
kterých bakterií. Ředkev posiluje 
imunitu a má protizánětlivé vlast-
nosti. zvyšuje vylučování choleste-
rolu a podporuje vykašlávání. pů-
sobí proti infekcím v trávicím trak-

tu. zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje 
metabolismus, působí žlučopudně 
a močopudně. zevně se nastrou-
haná ředkev a šťáva z ní přikládají 
na vředy a rány. 
obvykle se denně podává 100–
150 ml čerstvé šťávy z ředkve, která 
se rozdělí do 3–4 dávek. Je možné 
užívat ji po lžičkách. Ředkev se 
nedoporučuje podávat při vředech 
a glomerulonefritidě, zánětech 
tlustého a tenkého střeva a při dně.

Řeřicha setá
(Lepidium sativum)
Řeřicha setá je jednoletá bylina, 
která kvete bíle. pěstuje se jako 
listová zelenina, někdy se rychlí 
v truhlících nebo v miskách s na-
močenou vatou. díky své jemné pi-
kantní chuti (něco mezi ředkvičkou 
a křenem) si v poslední době získa-
la velkou oblibu. Řeřicha pochází 
z jihozápadní asie a severovýchod-
ní afriky. drogou je čerstvá nať.
zelená nať řeřichy má vysoký 
obsah vitaminu C, dále obsahuje 
vápník, draslík, zinek, železo, jód, 
karoteny, kyselinu listovou, vitamin 
E a alkaloid glutotropeolin. byly 
v ní prokázány antioxidanty, které 
pomáhají zneškodňovat volné 
radikály, takže řeřicha má i protiná-
dorové účinky. 
podporuje imunitní odezvu orga-
nismu, má výrazné antiseptické 
vlastnosti. pročišťuje dýchací cesty, 
podporuje trávení a chuť k jídlu. 
uplatňuje se při léčbě chudokrev-
nosti. 
vzhledem k tomu, že ji lze v do-
mácnostech snadno pěstovat, 
měla by být volbou číslo jedna 
v zimním a předjarním období, kdy 
je nedostatek vitaminů. pěstujeme 
ji na mělké misce s namočenou 
vatou, kterou hustě posypeme se-
meny řeřichy. ta začnou již druhý 
den klíčit. Řeřichu pravidelně zalé-
váme. vata musí být stále vlhká, ale 
řeřicha na ní nesmí plavat. zelenou 
nať řeřichy seřezáváme, když je asi 
6 cm vysoká, asi po týdnu. denně 
bychom měli sníst zhruba 2–4 lžič-
ky této chutné zeleniny. 
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Šalvěj lékařská
(salvia officinalis)
Šalvěj lékařská má šedě plstnaté 
listy a světle fialové květy. pochází 
z teplejších oblastí Evropy a Malé 
asie. u nás ji lze pěstovat, i když 
hrozí nebezpečí, že v období 
silných mrazů vymrzne. proto je 
vhodné ji na zimu přihrnout raše-
linou.
Šalvěj se používala již ve starém 
Egyptě a antickém Řecku a Římě. 
obsahuje 1,5–3 % silice, dále triter-
peny, saponiny, třísloviny a lakton 
salvín, u kterého byly prokázány 
bakteriostatické účinky. Šalvěj 
zvyšuje imunitní odezvu organis-
mu, podporuje vylučování trávi-
cích šťáv a tlumí křeče. doporučuje 
se podávat při trávicích poruchách, 
nechuti k jídlu a vzhledem ke svým 
dezinfekčním účinkům také při 
infekcích. Šalvěj příznivě ovlivňuje 
hladinu cukru v krvi a snižuje nad-
měrné pocení. 

Lze ji používat i zevně, např. k vý-
plachům úst při zánětech dásní, 
ke kloktání při zánětu mandlí atd. 
přidává se také do hojivých mastí 
a olejů. obvykle se vnitřně podává 
nálev z 1 kávové lžičky šalvěje na 
šálek vody, na zevní použití je dáv-
ka dvakrát vyšší. používá se i lihový 
výtažek, v alkoholu se ale přitom 
rozpouští další účinná látka šalvěje 
thujon, který může mít omam-
né účinky na centrální nervovou 
soustavu. proto není dlouhodobé 
užívání lihového výtažku vhodné. 
Šalvějová silice je toxická, proto by 
se v žádném případě neměla uží-
vat vnitřně. 

třapatka nachová
(Echinacea purpurea)
třapatka nachová (rudbeckie) je 
okrasná trvalka s fialově růžovými 
okvětními lístky a tmavě hnědými 
terči. zvlášť na podzim tvoří květy 
této rostliny dominantu některých 
zahrádek. pochází ze severní ame-
riky, kde byla původními obyvateli 
používána v lidovém léčitelství. 
Celá rostlina, ale především její ko-
řen, výrazně posilují imunitu orga-
nismu. Účinný je jak čerstvý kořen, 
tak jeho výluh v alkoholu.
hlavními účinnými látkami jsou 
zřejmě glykosidy, třapatka dále 
obsahuje polysacharidy, třísloviny, 
mastné kyseliny, silici atd. vhodné 
je užívat tinkturu připravenou z ko-
řene třapatky (její název bývá od-
vozen z latinského jména rostliny 
Echinacea) v jarním a podzimním 
období, kdy je zvýšená možnost, 
že se na-
chladíme 
nebo one-
mocníme 
chřipkou. 
třapatka 
nás, pokud 
dodržujeme 
i další zása-
dy, většinou 
od těchto 
onemocně-
ní spolehli-
vě ochrání. 

Má také protizánětlivé a protirev-
matické účinky, tlumí bolest. po-
kud ji aplikujeme zevně, podporuje 
hojení zranění.
stejné vlastnosti jako třapatka na-
chová má i třapatka úzkolistá (Echi-
nacea angustifolia). 

Kočičí dráp
známý také jako vilcacora
(uncaria tomentosa Willd. d. C.).
Liána pocházející z deštných pralesů 
střední a Jižní ameriky si v posled-
ních třiceti letech získala pozornost 
odborné i laické veřejnosti na celém 
světě. a zcela právem. na doporuče-
ní domorodých indiánů byla použita 
i potomky evropských kolonizátorů, 
kteří fascinující účinky předali věd-
cům. tak se začal realizovat výzkum 
této bylinky, jejíž jedno z původních 
jmen pocházející z jazyka kečua – 
villcaccora – neznamená nic menší-
ho než „posvátná bylina“. z rostliny 
byly izolovány aktivní substance 
– indolové alkaloidy, zodpovědné za 
efekt snižování vysokého krevního 
tlaku a zabraňující usazování trom-
bů a plaků na stěnách cév, oxindo-
lové alkaloidy řídící mechanismus 
výrazné imunostimulace a imuno-
modulace včetně prevence procesu 
buněčné mutace. protizánětlivý 
efekt je připisován glykosidům, an-
tioxidační a další blahodárné účinky 
byliny pak skupině obsažených 
bioflavonoidů a sterolů. díky popsa-
nému obsahu je užití opravdu širo-
ké: od výrazného posilování imunity 
organismu přes omezování veške-
rých chronických zánětů (výrazně 
např. u artritid a artróz), onemocně-
ní gastrointestinálního traktu (žalud. 
a duoden. vředy, Crohnova nemoc 
apod.), viróz a jiných infekčních one-
mocnění až po moderaci novotvarů 
a rakovin. Jeden příklad za všechny: 
antioxidační aktivita uncarie tomen-
tosy byla stanovena o 314 % vyšší 
než u vitaminu C. významný je také 
fakt, že přes šířku a efektivitu zůstává 
bylinka ve svém působení šetrná 
vůči lidskému organismu. 

ilustrace: archiv redakce, 
foto: zdeněk platl
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Jak dlouho 
zůstanete 
spolu?
Tajemství úspěšného vztahu
Teď jste šťastní... ale co za 5 nebo 15 let? Neexistuje 
odborník, který by se podíval na dva lidi a zaručil by, že se 
nikdy nerozejdou. Nicméně jsou věci, které můžete udělat, 
aby váš vztah zůstal pořád zvláštní.

Mnozí z nás se mohou domnívat, 
že čím déle jsou spolu, tím jsou 
si blíž, ale vždy to tak nefunguje. 
bohužel je příliš jednoduché ztratit 
pocit blízkosti jen proto, že jste líní, 
nepracujete na svém vztahu a do-
volíte, aby se pro vás v životě staly 
přednější jiné věci.
většina z nás je v pokušení si mys-
let, že jakmile se mezi dvěma lidmi 
vytvoří nějaký vztah, nemusí se 
o něj nijak starat. nakonec, máte 
se rádi, nebo ne? všechno ostatní 
z toho vyplývá. ale aby váš vztah 
zůstal zachován, je nutno vyvíjet 
pravidelně určité úsilí – občasné 
pokusy obvykle nestačí. „vztah 
potřebuje být – stejně jako klasické 
hodiny – pravidelně natahován,“ 
vysvětluje poradkyně Lucie sel-
lecková. doporučuje, aby se čas 
od času každý pár zamyslel nad 
otázkami: Kam směřujeme? Jsme 
stejně šťastní jako loni? pokud ne, 
proč?

udržujte lásku naživu
Faktory, které opravdu pomáha-
jí párům zůstat spolu dlouhou 
dobu, mohou být podle Lucie 
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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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Po 14 letech je pro mě stále 
záhadou
potkali se v menze ve frontě na 
oběd. Františka, dnes 33letá asis-
tentka marketingu, a adam, 35letý 
ředitel menší společnosti, jsou ne-
rozluční už 14 let.

D:  Co vás na adamovi nejvíce při-
tahuje?

O:  Je chytrý a vtipný a miluji jeho 
hnědé oči. ale kdyby mi tenkrát 
někdo řekl, že se jednou vezme-
me, vysmála bych se mu.

D:  Co by vám chybělo, kdyby nebyl?
O:  Jeho romantičnost. také praktič-

nost. abych nezapomněla, dělá 
výbornou kávu!

D:  tři slova, která by nejlépe cha-
rakterizovala váš vztah?

O:  hluboký, vášnivý a vyrovnaný.
D:  ví, kolik peněz máte na účtu?
O:  ne, mám svůj vlastní účet. 

a dává mi to pocit určité nezá-
vislosti.

D:  Kvůli čemu jste se hádali napo-
sledy?

O:  včera mě bolela hlava, takže jsem 
si chtěla vzít prášek. adam měl 
starost o mimino, a proto prášky 
schoval. Jediné, co jsem chtěla, 
aby mi přestala třeštit hlava.

D:  viděla jste ho někdy plakat?
O:  adam je velice citlivý a pláče bez 

zábran. nedávno se mě pořád 
ptal, jestli je se mnou všechno 
v pořádku, protože si myslel, že 
se na něho zlobím. a to ho velice 
rozlítostnilo.

D:  Co by vás mohlo rozdělit?
O:  nejspíš to, že bychom si vzá-

jemně neumožnili rozvíjet se  
a měnit se. před svatbou jsme se 
dohodli, že nebudeme mít děti, 
ale změnila jsem názor. promlu-
vili jsme si o tom s adamem a on 
si uvědomil, že chce mít dítě také.

Názor odborníka
narození dítěte je jednou z největ-
ších zkoušek každého vztahu. Fran-
tiška a adam musejí vědět, že na ně 
čekají velké změny, ale doufám, že je 
jejich vztah po 14 letech dostatečně 
pevný. Je velmi dobré, že adam umí 
být ve svých citech velice otevřený.

selleckové značně jednoduché. 
Klíčem je tolerance, schopnost 
nechat druhému prostor pro jeho 
vlastní aktivity. „Lidé se domnívají, 
že nejblíž k sobě mají páry, které 
dělají všechno společně a všeho se 
jeden pro druhého vzdají. ale není 
to pravda. dělat všechno spolu je 
dusivé.“
z dlouhodobého hlediska je to, co 
ve skutečnosti vztah vytváří nebo 
rozbíjí, schopnost vnímat názor 
partnera v případě, že se vyskyt-
nou problémy. „Každý pár mívá 
problémy. tehdy je důležité vžít se 
do situace a pocitů partnera. aby 

vztah vytrval, je nutné pochopit, 
co váš partner prožívá, a zároveň 
akceptovat to, že může na některé 
věci reagovat jinak než vy. nako-
nec je to váš partner, ne dvojče.“
najít rovnováhu mezi spoléháním 
se jeden na druhého a závislostí je 
velmi složité. nezapomínejte, že 
jste pár, ale přesto dva různí lidé 
– proto můžete mít na stejné věci 
rozdílné názory.
partner například požaduje spo-
lečný bankovní účet a naprosto 
žádná tajemství, zatímco vy dává-
te přednost finanční nezávislosti 
a možnosti svěřit se s problémem 
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Po 5 společných letech se máme pořád rádi
Účetní Michaela a počítačový programátor petr, oba 27letí, se seznámili 
pracovně. pět měsíců si jen telefonovali, než se setkali a začali spolu chodit. 
vydrželo jim to už 5 let.

D:  Co vás na petrovi nejvíce přitahuje?
O:  zpočátku to byl jeho smysl pro humor, a když jsme se konečně potkali, byl 

to jeho kouzelný úsměv.
D:  Co by vám bez něho nejvíce chybělo?
O:  Jeho přátelství.
D:  Co petr dělá, že je pro vás váš vztah zvláštní?
O:  Minulý týden jsem přišla domů a petr připravil večeři, potom mě vzal na 

víkend na hory.
D:   popište třemi slovy váš vztah.
O:  sexy, vzrušující, nevyzpytatelný.
D:  ví, kolik máte na účtu?
O:  ano – musí to vědět, protože si od něho pořád půjčuju peníze.
D: Jaká byla příčina vaší poslední hádky?
O:  naše různé zájmy a nejistota, zda je dokážeme sladit. od doby, kdy jsme 

se potkali, jsme se trochu změnili. Já bych se chtěla podívat po světě 
a petr by se rád usadil.

D:  pokud byste byla těhotná, komu byste se svěřila prvnímu? petrovi, nebo 
své nejlepší přítelkyni?

O:  samozřejmě petrovi. byla by to také jeho záležitost. proč bych to chtěla 
probírat s někým jiným?

Názor odborníka
5 až 7 let je období zlomu. po prvních růžových letech začínají partneři 
přemýšlet nad tím, co vlastně chtějí od života. to se stalo Michaele. Chce 
cestovat a musí se rozhodnout, co je pro ni důležitější, zda její vztah, nebo 
cestování. Michaela a petr se mohou dohodnout na kompromisu. Musejí si 
pamatovat, že dva lidi chtějí málokdy totéž a ve stejnou dobu – je to otázka 
dávání a přijímání.

Jak dobře znáte svého muže?
první dojem je důležitý. „o tom, že se nám někdo líbí, víme již během prvních dvou minut. poznáme to podle 
hlasu, oblečení, výrazu obličeje a postavy,“ říká psycholožka dr. zuzana haycoxová. „ale když se s tímto člově-
kem seznámíme blíž, může se to změnit.“

po 6 měsících
pro páry to jsou pořád líbánky. všechno je perfektní – dobrý sex, bohatý společenský život. trhliny se obvykle 
objevují až po prvním roce, kdy přicházejí určité odpovědnosti.

po 5 letech
Jste etablovaný pár a směřujete k vytvoření závazku. buďte si vědomi toho, že muži mají jiné potřeby. pokud 
vás potkají problémy, muži, než by se obtěžovali s jejich překonáváním, se mohou rozhodnout pro novou 
partnerku.

po 15 letech
dobré manželství je těžká práce. Je důležité dovolit, aby se každý z vás vyvíjel jako osobnost – nikdy se nesnažte svého 
partnera změnit, nebo ztratíte člověka, do kterého jste se zamilovala.
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V jaké etapě je vaše manželství?
Nemusíte počítat léta nebo měsíce ode dne seznámení. Tady mlu-
víme o vzta hu! Použijte náš test, abyste zjistili, zda jste zamilovaní 
jako zamlada, nebo váš vztah potřebuje vzpruhu.

Na narozeniny svého partnera:
a)  připravíte jeho oblíbenou večeři
b)  zorganizujete společný volný víkend mimo domov
c)  koupíte jemu a jeho příteli lístky na fotbalové utkání jeho oblíbeného 

týmu (na závody aut atd.)

Kdy se spolu obvykle milujete?
a)  v pátek nebo v sobotu večer
b)  kdykoliv
c)  pokud není ani jeden z nás unaven

Kvůli čemu se nejvíce hádáte?
a)  kdo má vynést smetí
b)  kvůli našim přátelům
c)   zda mít další dítě

Kdo se po hádce omlouvá první?
a)  převážně vy – z dlouhodobého hlediska to nakonec znamená míň potíží
b)  oba
c)  ten, kdo hádku začal, ale trvá to den a více

Co si myslí partner o vašich přátelích?
a)  máte teď jen společné přátele
b)  jedni se mu líbí, jiné nesnáší
c)  téměř je nezná

Co vám dal loni na Vánoce?
a)  pantofle a pletenou vestu
b)  sexy noční košilku
c)  peníze, abyste si sama koupila dárek

Vaše skóre?

Většinou A
Jste opravdu jako staří dlouholetí manželé. Je dobré vědět, jak na tom jste, 
ale vztah potřebuje také nějaké vzrušení. pokud si myslíte, že je váš vztah 
příliš rutinní, pokuste se o nějaká překvapení nebo se místo televize věnujte 
romantické masáži.

Většinou B
přestože jste spolu delší dobu, máte pořád ve svém vztahu jiskru, jako byste 
se seznámili před dvěma měsíci. Jste důkazem toho, že se zábava a bezpečí 
nevylučují. i nadále dávejte přednost svému vztahu před vším ostatním – 
a on zůstane stejný.

Většinou C
ve vašem vztahu jste rovnocennými partnery. Je dobré být nezávislý, ale 
dejte pozor, aby vás vaše rozhodnutí nebýt „pod pantoflem“ nerozdělovalo. 
zkuste se spolu víc bavit a najít si společnou zábavu.

přítelkyni (víte dobře, že přílišné 
zasvěcování partnera do vašich 
potíží by u něho mohlo vyvolat 
zbytečný stres). taková nevyváže-
nost se projevuje zvláště u nových 
vztahů.

sbližujte se
duševní blízkost – svěřování se se 
svými pocity – a sexuální blízkost 
může být okamžitá. Můžete se také 
brzy rozhodnout pro určitý mate-
riální závazek, například si spolu 
pořídit byt. ale pokud se jedná 
o vztah, jste pořád nováčci, proto-
že vztah se upevňuje až v průběhu 
času.
„Každý pár má svou cestu. Lidé, 
kteří jsou spolu rok, mohou tvrdit, 
že jsou si blízcí, ale nemohou mít 
jeden pro druhého takové po-
chopení jako lidé, kteří jsou spolu 
15 let.“
pozitivní milníky, například když 
vidíte růst své děti nebo je do-
provázíte poprvé do školy, to vše 
přispívá k utváření blízkého vzta-
hu. zároveň s tím ovšem vzrůstá 
nebezpečí zevšednění. s plynutím 
času je přirozené, že se vztah stá-
vá jen součástí vašeho života, ne 
životem celým. ale stále se musíte 
starat o to, aby „nesplaskl“ natolik, 
že by se nakonec vytratil.
pokud nikdy netrávíte společný 
čas sami, těžko můžete očekávat, 
že kouzlo zůstane stále silné. Ještě 
horší ale je, žijete-li příliš hekticky 
a nemáte čas zastavit se a popo-
vídat si o svých nových zájmech 
a potřebách. pak se může lehce 
stát, že se jeden druhému vzdálíte.
v pětadvaceti jste možná chtěla 
zajímavou práci a velký byt. ve tři-
atřiceti, když jste se stala matkou, 
přestala být asi vaše přání tak ma-
teriální, utvořila jste si nové hodno-
ty a představy.

zanedbáváte svého 
partnera?
Možná, zvláště když teď máte malé 
děti, nějak přehlížíte svého part-
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Jako bych ho znala celý život
vendulka, 27letá novinářka, a Štěpán, pracovník  teleshoppingu, se potkali 
na dovolené v tunisku. Jsou spolu  šest měsíců.

D:  Co vás na Štěpánovi přitahovalo?
O:  Jeho obličej. ihned se mi líbil a pořád jsem musela myslet na to, jak je 

krásný. Je také velice vášnivý.
D:  Co vám nejvíce schází, když nejste spolu?
O:  ranní mazlení.
D:  Co Štěpán dělá, že je pro vás váš vztah zvláštní?
O:  pořád samé milé věci. na narozeniny pro mě zorganizoval party, pozval 

všechny mé přátele a rodinu. to byly nejlepší narozeniny v mém životě.
D:  Jakými třemi slovy byste popsala váš vztah?
O:  Láska, věrnost, závazek.
D:  ví, kolik peněz máte na účtu?
O:  ano. nevadí mi, že to ví.
D:  Kvůli čemu jste se naposledy pohádali?
O:  Kvůli účtu za telefon. Štěpán mi pořád říkal, že trávím moc času u telefo-

nu, ale nevěřila jsem mu, dokud to nepřišlo takhle spočítané.
D:  pokud byste byla v jiném stavu, kdo by se o tom  dozvěděl první – Štěpán, 

nebo vaše přítelkyně?
O:  nejdřív bych to řekla své nejlepší přítelkyni. ráda bych s ní celou věc nále-

žitě probrala dřív, než půjdu za Štěpánem.
D:  viděla jste ho někdy plakat?
O:  ne. Je velmi silný. Moc by mě trápilo, kdyby plakal, protože bych nevěděla, 

co mám dělat.
D:  Co vás může rozdělit?
O:  nic. přátelé nám říkají, že jsme jako staří manželé. vím o Štěpánovi všech-

no. Je to muž, se kterým bych chtěla prožít zbytek svého života.

Názor odborníka
„po šesti měsících jste ještě pořád velice zamilovaní. svému vztahu věnuje-
te hodně času, a pokud máte roztržku, bez problémů ji urovnáte v posteli. 
ale je důležité nezanedbávat věci, které se zdají malicherné, říká ilona Lit-
vinová, psycholožka a manželská poradkyně. „opravdu Štěpánovi nevadí, 
že vendulka takhle lehkomyslně utrácí za telefon? pokud mají páry v poz-
dějším období problémy, jejich původ bývá často v nevyřešených tzv. mali-
chernostech z prvního roku známosti. Jestliže jste ve stadiu intenzivní lásky, 
můžete problémy vyřešit snáze. nezmeškejte možnost vyříkat si právě teď 
všechno, co vás trápí.“

nera. zjednání nápravy je  velice 
jednoduché:

1. přestaňte stavět děti na první 
místo, váš vztah má přednost. 

a z dlouhodobého hlediska vaše 
děti jen vyhrají, pokud spolu bu-
dou jejich rodiče šťastní. ne všech-
ny děti potřebují rodičovskou péči 
každou minutu svého života. zjed-
nejte hlídání a někam si s manže-
lem vyjděte.

2. pamatujte, že nuda je větší 
nebezpečí než nevěra. vět-

šina mimomanželských poměrů 
začíná, protože manželství je už 
v krizi, která je výsledkem toho, 
že se manželé odcizili. Šťastný 
vztah nikdy nepřešlapuje na mís-
tě. i po deseti letech musíte být 
schopni překvapit.

3. podívejte se na kořen problé-
mu. zkuste popřemýšlet, proč 

máte na spornou záležitost jiný 
názor než partner. podumejte nad 
tím, zda se nezměnilo to, co od 
vašeho vztahu očekáváte.

4. soustřeďte se na to, co mi-
lujete a co se vám na vašem 

partnerovi líbí. pokud vás něco na 
jeho chování rozčiluje, proberte 
v myšlenkách jeho pozitivní kvality. 

Můžete vyndat staré fotografie, 
které vám pomohou vzpomenout 
si, proč jste se zamilovala. nakonec, 
je to tentýž člověk.

5. Mluvte spolu. nezadržujte 
v sobě to, co vás rozčiluje. 

problém přece nezmizí proto, že 
ho spolu neproberete. ale může 
vás rozdělit. 

Copyright: pWa international,
foto: archiv redakce
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proč nemáte vždycky 
zapomínat a odpouštět
amanda riley-Johnsonová
všichni víme, že nevraživost a zášť jsou pro nás špatné, ale 
v některých případech lze zlost a vztek využít k dobrému 
účelu.

Jak budete reagovat, když váš 
manžel třetí rok za sebou zapome-
ne na výročí svatby, vaše nejlepší 
kamarádka trvale ruší schůzku na 
poslední chvíli, v práci vás obešli 
a dali lepší místo šéfově přítelkyni? 
Můžete rezignovat, urazit se, být 
trochu nevrlá nebo můžete tak 
zuřit, že proležíte celé noci beze 
spánku a budete plánovat odplatu.
pokud se ovšem člověk, který je 
příčinou vašich problémů, omluví, 
budete mu schopna prohřešky 
prominout. Je to tak? to je to, 
čemu jste se vždycky učili – mít 
vztek je malicherné, sebezničující 
a většinou to člověku spíše ublíží, 
než pomůže.
teoreticky to tak opravdu je, ale ve 
skutečnosti vám občas prospěje – 
a cítíte se pak mnohem líp –, když 
neodpustíte okamžitě a nepřetva-
řujete se, že je vše v pořádku, když 
víte, že to tak není. někdy vás ještě 
více rozesmutní a cítíte se zneužita, 
jestliže se někdo snaží o nápravu 
pouze formální omluvou, kterou 
ani nemyslí doopravdy. pro někoho 
je totiž velmi snadné říci, jak všeho 
lituje, a očekává, že mu bude ihned  
odpuštěno.
ale pokud vám váš partner sku-
tečně hodně ublížil, například 
nevěrou, nebo o vás takzvaná pří-
telkyně šíří pomluvy, je naprosto 
přirozené, že cítíte hořkost a vztek 
a chcete jim to nějakým způsobem 
oplatit. vše záleží na tom, nakolik 
ukřivděná se cítíte a nakolik vám 
záleží na zachování vztahu s tímto 
člověkem.
„samozřejmě jsou případy, kdy je 
pro vás naprosto přirozené cítit 
se rozmrzele nebo rozzlobeně. to 
může být dokonce prospěšné, pro-
tože vztek nám pomáhá zjistit, kdy 
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není všechno v pořádku, a dává 
nám energii zjednat nápravu,“ 
vysvětluje psycholožka petruška 
Clarksonová.
„ale pamatujte si, že zlost a nevra-
živost, kterých jste plná, musíte 
přeměnit na konstruktivní vjem 
a následně udělat něco pozitivní-
ho.“ samotný výraz, že cítíte vůči 
někomu zášť, předpokládá, že 
vztek a nevraživost jsou u vás všu-
dypřítomné, máte silný pocit ublí-
ženosti a nejste připravená se  
s tím vyrovnat. Je to takový pasivní 
stav. vy ale musíte myslet kon-
struktivně, a pak zvládnete nega-
tivní pocity a převezmete kontrolu 
nad situací.
takže pokud se vám podaří zvlád-
nout pocit zloby nad tím, že si 
tchyně libuje v častých neohlá-
šených návštěvách, nasměrujete 
svou energii na vysvětlení této 
situace a stanovíte plán, který by 
vyhovoval všem členům rodiny.
nebo: vaše starší sestra je zvyklá 
vás komandovat, zneužívá vás 
k hlídání dětí, ale sama není nikdy 
ochotná pomoci. snažte se najít 
možnosti urovnat vzájemné vzta-
hy.

neváhejte, ukažte jim, 
že jste nazlobení
téměř každý z nás nenávidí kon-
frontaci a raději přijme neupřím-
nou omluvu, jen aby neprodlužo-
val trapnou situaci. ale může být 
užitečné ukázat, jak se doopravdy 
cítíte.
naštvanost, byť krátkodobá, a tím 
pádem citelné ochlazení vztahů 
vám dává prostor promyslet si, co 
chcete dělat dál. Můžete využít 
cenný čas k tomu, abyste se roz-
hodla, jak důležitý je ten druhý 
člověk pro váš život – zda vůbec 
stojí za to, abyste mu odpustila, 
zda už vám ublížil v minulosti a je 
schopen to udělat znovu. pokud se 
rozhodnete, že je správné a vhod-
né dát mu další šanci, chovejte se 
ještě nějaký čas odtažitě. on si pak 
spíše uvědomí, že nejste žádný 

fackovací panák, kterému se může 
ubližovat necitlivým chováním.
i když jste momentálně rozzlobe-
ná, neznamená to, že nejste schop-
ná po nějakém čase odpustit. ale 
rozhodně neuškodí dát člověku, 
který se k vám špatně choval, na-
jevo, že vás to bolí – sníží se tím 
riziko, že se o to pokusí znovu.
pokud vydržíte a neobnovíte vztah, 
dokud si nestanovíte nová pravi-
dla, můžete dosáhnout posunu 
moci ve svůj prospěch – zvláště 
v případě, že jste to většinou vy, 
kdo musí dělat kompromisy a pod-
volovat se.

Máte se zlobit?
Chováte-li k někomu zášť, měla 
byste mu ukázat, že to myslíte váž-
ně a že sebou nenecháte manipu-
lovat. Je ale třeba vědět, kdy to je, 
a kdy není vhodné. pokud se cítíte 
často ublížená a rozhořčená tím, 
jak se s vámi zachází, snažte se na 
to podívat s odstupem a zeptejte 
se sama sebe, zda to nepřeháníte.
„Jsou lidé, kteří se lehce urazí a roz-
čílí je každá drobnost; je důležité, 
aby se naučili nad takové drobnos-

ti, ať už skutečné, nebo vymyšlené, 
povznést,“ říká petruška Clarkso-
nová.
Je pochopitelné, že cítíte hořkost 
a ponížení, pokud vás někdo zradil 
a opravdu hodně vám ublížil nebo 
víte, že to s omluvou nemyslel váž-
ně. bývá také těžké a někdy i ne-
vhodné odpustit někomu, kdo vás 
uráží trvale. pokud se velmi snažíte, 
a přesto zášť cítíte pořád, zkuste si 
položit otázku, proč se jí nemůžete 
zbavit.
ale pamatujte si, že se zášť může 
stát nebezpečnou: všechen váš čas 
a úsilí se soustřeďuje pouze na od-
platu místo toho, abyste se rado-
vala ze života a věnovala se sama 
sobě. někteří lidé se takhle „užírají“ 
týdny, měsíce, nebo dokonce roky. 
a lidský život je na to příliš krátký 
a cenný!
odpustit někomu si může vyžádat 
spoustu času a úsilí. Je to náročné, 
ale pokud jste se tak rozhodla, 
musíte být schopná popřát viní-
kovi vše dobré a pokračovat dál. 
nakonec, nejlepší pomstou je váš 
šťastný život. 

 Copyright: pWa international,
foto: archiv redakce
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Ukážeme si cviky, které 
můžete cvičit kdekoliv, 
kdykoliv a v čemkoliv. 
Stačí vám dvě plné láhve 
dobré vody a židle. Každý, 
kdo dlouhou dobu sedí 
v kanceláři, ví o bolestech 
zad své. Existuje mnoho 
způsobů, jak můžete tomuto 
fyzickému nepohodlí 
odpomoci, aniž by vás vaši 
kolegové považovali za 
blázna. Ale připomeňme 
si, že na židli musíte sedět 

vzpřímeně a že se musíte 
alespoň každou hodinu 
projít a protáhnout.

Cvik č. 1
Láhve uchopte uprostřed a postav-
te se do vzpřímeného stoje. skrčte 
připažmo, lokty opřete o trup, 
láhve držte podhmatem. pomalu je 
přitáhněte co nejvíce k ramenům. 
při spouštění pohyb mírně zpomal-
te. Izolovaně posilujete dvouhlavý 
sval pažní – biceps a hluboký sval 
pažní. Cvik opakujte až do únavy 
svalu, ale nejméně 8–16krát.

Cvik č. 2
sedněte si na židli, opřete se v mír-
ném náklonu o opěradlo a přidržte 
se sedáku. zvedněte chodidla od 
země a snažte se přitáhnout obě 

nohy současně co nejvíce vzhůru. 
Cvik opakujte 8krát. Cvičte  
v rychlejším tempu. odpočiňte 
si a celou sérii zopakujte 2–3krát. 
také můžete naznačovat jízdu na 
kole 4krát čelně, 4krát natočením 
pánve a kolen vpravo a vlevo. Pro-
cvičujete břišní, hýžďové a stehenní 
svaly.

Cvik č. 3
postavte se za židli a mírně se 
rozkročte do šíře boků. přidržuj-
te se opěradla, abyste neztratili 
rovnováhu. Mírně pokrčte kolena 
a protlačte pánev vpřed. opakova-
ně v mírném tempu zanožujte, ale 
pouze tak, abyste se neprohnuli 
v kříži. opakujte do únavy, ale nej-
méně 16krát na každou nohu. tuto 
sérii zacvičte 3krát oboustranně. 
Posilujete svalstvo hýždí. 

helena Jarkovská
výběr cvičení: Jana hálová,  

profesionální cvičitelka
Foto: tomáš beran

Tělocvična 
v kanceláři
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Jak zastavit 
běh času

„všichni budou žít dlouho,“ 
napsal benjamin Franklin, 
„ale nikdo nebude 
starý.“ tato myšlenka 
má pointu. Moudrost 
starších obdivujeme, již 
méně ovšem jejich vrásky, 
šedivějící vlasy a různé 
nemoci. Může však být jiná 
cesta?

Žijeme v době stálého prodlužová-
ní průměrné délky života, kdy nové 
a nové prostředky slibují zlepšení 
kvality života ve vyšším věku. vý-
živa, životní styl, hormony, bylinky 
a cvičení, to jsou účinné nástroje, 
které by měly zabránit zdravotním 
problémům ve stáří. odborníci 
tvrdí, že na stárnutí, které je nevy-
hnutelnou součástí lidského života, 
můžeme dnes pohlížet i jako na 
nemoc, která má své příčiny i způ-
soby léčení.

proč lidé stárnou?
Existuje tucet teorií, tři nejuznáva-
nější jsou: teorie volných radikálů, 
neuroendokrinní a teorie telomerů.
pokud čtete náš časopis pravidel-
ně, víte, že volné radikály jsou 
nezbytné, ale současně nebez-
pečné molekuly nabité elektřinou, 
vyráběné v těle. volné radikály 
vyvolávají chaos: mění membrány 
buněk, rozkládají bílkoviny v tká-
ních a aktivují enzymy, které ničí 
dna. Jsou také zodpovědné za 
vrásky a ochablou pleť. Lipofusci-
ny (například nahnědlé stařecké 
skvrny) jsou odpadním produktem 
činnosti volných radikálů. Jsou 
nevzhledné, a co horšího, brání 
regeneraci buněk, vyvolávají jejich 
odumírání a stárnutí. do cesty se 
jim však umějí postavit antioxidan-
ty, které najdeme v mnoha zdraví 
prospěšných potravinách.

Neuroendokrinní teorie dává 
vinu za stárnutí prudkému pokle-
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su tvorby hormonů. hormony jsou 
chemičtí poslové, kteří regulují 
všechny funkce těla včetně růs-
tu, metabolismu, reakcí na stres, 
sexuálního libida, nálady a roz-
množování. v období menopauzy 
množství estrogenu, progestero-
nu a testosteronu prudce klesá 
pouze na nepatrný zlomek původ-
ního množství. ve věku 65 let se 
úroveň dhEa (dehydroepiandros-
tendionu – steroidního hormonu 
patřícího k androgenům) snižuje 
na 10–20 % množství, jež je v or-
ganismu 20letého člověka, a růs-
tový hormon u poloviny populace 
této věkové kategorie chybí úplně. 
ve věku 40 let také klesá výroba 
brzlíkem proteinu a, v 75 letech 
je úroveň pregnenelonu o 50 až 
60 % nižší než ve věku mezi třicít-
kou a čtyřicítkou. pochopitelně že 
se mnohé programy proti stárnutí 
snaží pomocí farmaceutických 
prostředků nebo výživových 
a bylinných metod vrátit stav hor-

monů na úroveň 30- až 40letého 
člověka.

Novinkou je teorie telomerů 
neboli teorie „biologických hodin“. 
podle tohoto názoru je stárnutí bi-
ologicky kontrolovaný proces. Lidé 
nejsou nesmrtelní, protože jejich 
buňky nejsou schopné se repro-
dukovat donekonečna. telomer je 
součástí struktury dna na konci 
chromozomu, který se zkracuje po-
každé, když se buňka dělí. nakonec 
se již buňka není schopna reprodu-
kovat a odumírá. Jak buňky odumí-
rají, my stárneme. Enzym telomerá-
za kontroluje, zda se telomery zkra-
cují (jako v případě většiny buněk), 
nebo se prodlužují donekonečna 
(v případě rakoviny). výzkumy po-
stupů proti stárnutí a rakovině hle-
dají způsob jak se naučit „vypínat 
a zapínat“ enzym telomerázu, aby 
se zabránilo reprodukci rakovin-
ných buněk a umožnil věčný život 
buňkám a orgánům těla.

velká diskuse 
o hormonech
některé z velmi vychvalovaných 
léčebných metod proti stárnutí 
zahrnují podávání hormonálních 
přípravků. Mluvit o revoluci v boji 
proti stárnutí je téměř nemožné, 
pokud se nezmíníte o těchto 
zázračných objevech. ovšem 
někteří lékaři tradičního i alter-
nativního zaměření jsou opatrní. 
výzkum je teprve v plenkách, 
tzn. že o dlouhodobém působení 
těchto prostředků toho nevíme 
mnoho. Je jisté, že hormony by 
se neměly používat v těhotenství 
nebo při vysokém krevním tlaku. 
v žádném případě by nikdo ne-
měl užívat hormonální preparáty 
bez lékařského dohledu. pokud je 
vám méně než 30 let nebo oko-
lo 30 let, neměli byste používat 
hormony téměř vůbec, ženy po 
čtyřicítce by si měly nechat zkon-
trolovat hladinu hormonů, aby 
zjistily, kterých je málo, a podle 
toho braly hormonální prostřed-
ky. Mnohem bezpečnější způsob 
jak využít vlastností hormonů je 
užívat doplňky s hormonálními 
„agonisty“, látkami, které tělo po-
užívá ke stimulaci tvorby hormo-
nů. například glutamin, arginin, 
lysin, ornithin a glycin přirozeným 
způsobem zvyšují sekreci růsto-
vého hormonu. najdete je i v bíl-
kovinných preparátech, které 
používají např. kulturisté. Úroveň 
estrogenu můžete zvýšit pomocí 
fytoestrogenů, které najdete v ko-
řenu lékořice a ženšenu, sójových 
výrobcích, hrachu a fících. Kořen 
lékořice také zvyšuje úroveň 
dhEa.

bojovníci proti 
nemocem
Každý musí na něco zemřít, ale-
spoň dokud vědci neobjeví klíč 
k nesmrtelnosti. čemu byste ale 
dali přednost? aktivně prožitému 
stáří, nebo několikaletému trápení 
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s degenerativními nemocemi a ne-
mohoucností? základní myšlenkou 
veškerých prostředků proti stárnutí 
je víra v to, že lze všem nemocem 
stáří nějak předejít. o roli výživy, 
životního stylu, cvičení apod. exis-
tuje mnoho teorií, vycházejících 
z výzkumů, které jsou zaměřeny 
nejenom na prevenci, ale i na po-
tlačení kardio vaskulárních chorob, 
rakoviny, cukrovky, osteoporózy, 
glaukomu (zeleného zákalu) apod. 
první krok na cestě ke zdraví je 
změna stravování a životního stylu. 
Jezte celozrnné potraviny, ovoce, 
zeleninu, luštěniny, sójové výrobky, 
ořechy, semena, ryby a netučné 
maso (pokud nejste vegetariáni). 
omezte nasycené tuky. vyhněte 
se stresu, přestaňte kouřit, snažte 
se nepřicházet do styku s jedy (tj. 
pesticidy, chemikáliemi, ale také 
s narkotiky a alkoholem), dostateč-
ně spěte a pravidelně cvičte. Má-
te-li nadváhu, nebo jste dokonce 
obézní, zhubnutí vám může doslo-
va zachránit život. obezita je totiž 
důležitým rizikovým faktorem kar-
diovaskulárních chorob, vysokého 
krevního tlaku, cukrovky, mrtvice 
a rakoviny prsu.
nejlepší ochranou proti nemocem 
stárnutí jsou antioxidanty: vitami-
ny E, C, beta-karoten, selen, zinek, 
koenzym Q10, bioflavonoidy 
a glutathion. výsledky výzkumů 
těchto výživových látek by mohly 
naplnit stránky časopisu Fit pro 
život na celý rok. takže jen ve 
zkratce:

Vitamin E snižuje riziko kardiovas-
kulárních chorob tím, že snižuje 
úroveň LdL-cholesterolu („špat-
ného“) a zvyšuje hdL-cholesterol 
(„dobrý“). také chrání před rakovi-
nou tím, že stabilizuje membrány 
buněk, aby zabránil poškození 
volnými radikály. podle výsledku 
výzkumu uveřejněného v časopise 
ophtalmology se u osob, které uží-
valy vitamin E, o polovinu snížilo 
riziko šedého zákalu.

Vitamin C pomáhá v prevenci cuk-
rovky a glaukomu tím, že pomáhá 

regulovat glukózu a inzulin. posi-
luje imunitu, snižuje stres, bojuje 
proti infekcím, urychluje hojení 
ran a pomáhá v prevenci rakoviny. 
pochutnejte si na jahodách, citru-
sových plodech, špenátu, brokolici 
a červené paprice, které jsou jeho 
bohatými zdroji.

Beta-karoten je prekurzor (před-
chůdce) vitaminu a, tedy látka, ze 
které si je lidský organismus scho-
pen vitamin a vytvořit. patří mezi 
nejsilnější antioxidanty, jež chrání 
pokožku i vnitřní orgány (např. 
pohybové ústrojí) před účinky 
zhoubných volných radikálů. půso-
bí blahodárně při slunění, protože 
chrání pokožku před reaktivními 
částicemi vznikajícími účinkem 
slunečního záření. zabraňuje tak 
spálení, olupování a riziku rakoviny 
kůže a prodlužuje trvanlivost její-
ho bronzového zbarvení získané-
ho zdravým opalováním. zlepšuje 
vidění za šera a tlumí únavu očí při 
zrakově namáhavých činnostech, 
jako je práce s počítačem nebo 
řízení auta. Jako antioxidant také 
prospívá při zánětlivých onemoc-
něních kloubů, zvyšuje imunitu 
a snižuje riziko zhoubných nádorů.

Koenzym Q10 má klíčovou funk-
ci při výrobě energie v buňkách. 
s rostoucím věkem však jeho přiro-
zená tvorba v játrech klesá a jeho 
úbytek přináší vyšší únavu a pokles 
výkonnosti. Koenzym Q10 zvyšuje 
odolnost proti srdečnímu selhání, 
snižuje vysoký krevní tlak a brání 
usazování cholesterolu na stěnách 
cév. tato látka podobná vitaminům 
má silné antioxidační vlastnosti, 
které zvyšují imunitu proti záně-
tům. této vlastnosti koenzymu 
se hojně využívá ve stomatologii, 
kdy se podáváním koenzymu Q10 
účinně tlumí záněty dásní (para-
dentóza).

Selen je stopový prvek, kterého 
v potravinovém řetězci neustále 
ubývá. díky svým antioxidačním 
vlastnostem se uplatňuje při pre-
venci a léčení degenerativních 
chorob spojovaných se stárnutím, 
jako jsou záněty kloubů, rakovina 
a arterioskleróza. také prospívá 
růstu vlasů a jeho nedostatek může 
znamenat snížení mužské plodnos-
ti. podporuje imunitu a společně 
s dalšími antioxidanty pomáhá 
z těla vylučovat jedy v podobě těž-
kých kovů (olovo, kadmium, rtuť).
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Zinek je další stopový prvek s vý-
raznými antioxidačními vlastnost-
mi. Je součástí řady enzymů a důle-
žitou složkou inzulinu. Je nezbytný 
pro správnou funkci semenných 
váčků a prostaty. potlačuje toxické 
účinky cigaretového kouře a dal-
ších jedů. podporuje imunitu, po-
tlačuje záněty a je protialergický.

Kromě antioxidantů používejte 
ještě kvalitní multivitaminový pre-
parát, aby vám nechyběly všechny 
základní vitaminy. velmi prospěšné 
jsou také esenciální mastné kyse-
liny, především omega-3, protože 
pomáhají snížit LdL a zvýšit hdL 
cholesterol, snižují riziko rakoviny 
a chrání proti nemocem kloubů 
typu artritidy.
při prevenci nemocí může hrát 
důležitou úlohu i hormonální sub-
stituční terapie. Estrogen snižuje 
riziko osteoporózy, mrtvice a kar-
diovaskulárních chorob. dhEa by 
měla pomáhat zmenšit riziko ra-
koviny prsu a vaječníků, alzheime-
rovy nemoci a kardiovaskulárních 
chorob.
výzkumy ukazují, že hormon mela-
tonin posiluje imunitu, prohlubuje 
spánek (důležitý pro zdraví a dlou-
hověkost) a chrání proti rakovině. 
také růstový hormon se velebí jako 
„dokonalá terapie proti stárnutí“ – 
obnovuje funkci srdce, jater, ledvin, 
omlazuje imunitní systém, snižuje 
krevní tlak a působí jako prevence 
osteoporózy.

půvab
pokud jste mladí, váš metabolis-
mus funguje většinou bezchybně. 
ale s přibývajícím věkem je stále 
těžší spalovat přebytečné kilo-
gramy. Jedním z důvodů je nižší 
hladina hormonů. podle výzkumu 
uveřejněného v časopise Journal 
of american Geriatrics zvětšily 
injekce růstového hormonu do 
svalu v průběhu šesti měsíců 
u starších osob svalovou hmotu 
průměrně o 8,8 % a snížily obsah 
tuku o 14,4 %, a to bez speciální 
diety nebo cvičení. progesteron, 

estrogen a dhEa také oživují meta-
bolismus, zvyšují svalovou hmotu 
a urychlují lipolýzu (rozklad tuků 
na jednodušší mastné kyseliny, 
které jsou doplňkovým zdrojem 
energie). pokud nechcete užívat 
hormony, můžete vyzkoušet potra-
vinové doplňky podporující meta-
bolismus, například chróm nebo 
kreatin. Kyselina hydroxycitronová 
pozitivně ovlivňuje tvorbu energie. 
Lipotropní látky (cholin, inositol, 
methionin a cystein) podporují 
metabolismus jater, čímž nepřímo 

pomáhají tělu spalovat tuk. ujis-
těte se, že máte dostatek bílkovin, 
aby vám nechyběly aminokyseliny 
pro tvorbu svalů.
Existuje ještě další vynikající způ-
sob jak rozpumpovat metabolis-
mus.
Cvičte! posilujte a věnujte se ae-
robnímu cvičení. čím víc je svalové 
hmoty v poměru k tuku v těle, tím 
rychlejší bude váš metabolismus. 
Cvičení vám pomůže nejen zhub-
nout, ale také při prevenci nemocí.
antioxidanty jsou klíčové látky 
i pro udržování pěkného vzhledu 
– pomáhají předcházet vráskám, 
povadlé pleti a stařeckým skvrnám. 
velmi důležitý je vitamin C, jelikož 
je potřebný k tvorbě kolagenu. 
užívejte krémy s vitaminy C a E, 
karotenem, bioflavonoidy a jinými 
složkami prospěšnými pleti, jako 
jsou alfa-hydroxy a beta-hydroxy 
kyseliny. používejte kvalitní hyd-

ratační prostředky a při opalování 
krémy s ochranným faktorem ales-
poň 15. samotné krémy pro výživu 
pokožky samozřejmě nestačí. ne-
zapomínejte proto ani na potravi-
nové doplňky s antioxidanty.

procvičujte si mozek
Máte strach z oslabení paměti 
ve vyšším věku? vaše obavy jsou 
opodstatněné: čím dál víc lidí trpí 
alzheimerovou chorobou a hodně 
lidí má ve stáří zhoršenou paměť.
Mozek proto musíte procvičo-
vat. čtěte knihy, luštěte křížovky. 
Jestliže necháte mozek zahálet, 
jeho funkce se budou zhoršovat. 
důležité je omezit stres: stresové 
hormony degenerují mozkové 
buňky v hypocampusu – v části 
mozku, v níž je uloženo centrum 
paměti. vynikajícími bojovníky 
proti stresu jsou meditace, jóga, 
tai-či, cvičení a masáže. hodně se 
také píše o jinanu dvoulaločna-
tém, stromě, jenž obsahuje látku 
podporující paměť: ginkgo bilobu. 
Ginkgo biloba zvyšuje příliv krve 
do mozku a chrání mozkové buňky 
před poškozením volnými radikály. 
výzkum prokázal, že starší lidé, 
kteří užívali ginkgo bilobu, dosáhli 
značného zlepšení pozornosti 
a paměti. velký zájem byl v této 
souvislosti věnován také dhEa. vy-
zkoušejte i vitamin E, aminokyse-
liny tryptofan a tyrosin či karnitin 
a ženšen, jež podporují mozkové 
funkce.
snažili jsme se vám ukázat, že před 
stářím nemusíte kapitulovat. v boji 
proti problémům stárnutí stojí na 
vaší straně moderní nástroje, které 
stačí jen správně a včas uchopit. 
přestože výzkum metod a pro-
středků proti stárnutí intenzivně 
probíhá, nečekejte na zázračné 
elixíry mládí a začněte ihned s pre-
vencí degenerativních chorob spo-
jených se stářím. zvyšte tělesnou 
a duševní aktivitu a řiďte se zásada-
mi správné výživy. 

Odborná spolupráce: Ing. Ivan Mach, CSc.,
ilustrace: Richard Fischer,

foto: archiv redakce

zdraví ...

Fit pro život 1 / 2010
www.fitprozivot.czTrafika

24

24 Obsah

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


7 novoročních 
předsevzetí 

pro dobré zdraví

shodit pár kilo, přestat 
kouřit, udělat něco pro 
svou kondici… Kolikrát 
jsme si již dávaly tato 
novoroční předsevzetí, 
jen abychom je porušily 
ještě před koncem 
ledna? Existují ovšem 
jednoduché způsoby 
jak s minimálním úsilím 
udržet ten správný kurz 
své životosprávy.

1. předsevzetí: být fit
odborníci tvrdí, že můžeme být 
fit i bez pravidelného pocení v po-
silovně. stačí jen dodržovat tyto 
kroky:

• věnujte alespoň 20 minut den-
ně chůzi – spálíte tak až 100 
kalorií.

• Choďte raději po schodech, 
nepoužívejte výtah ani eskalá-
tory. 

• domácí práce vykonávejte za 
zvuku rytmické hudby, která 
vás udrží v tempu, a opět tak 
spálíte víc kalorií.

• než se uvaří voda na kávu 
nečekejte bez pohybu – vy-
běhněte si po schodech nebo 
zkuste techniku „step up“ s po-
mocí nižší stoličky, na níž bu-
dete střídavě stoupat pravou 
a levou nohou. vypracujete si 
tak svaly na zadečku a lýtkách. 
Když budete upažovat (nejmé-
ně 20krát za sebou) se dvěma 
konzervami fazolí v rukou, po-
sílíte si ramena i bicepsy. 

tyto tipy jsou sice velmi prosté, ale 
podaří-li se vám zakomponovat je 
dlouhodobě do svého všedního 
dne, přinesou kýženou odměnu. 
pokud shodíte 2 kila tuku a nabere-
te 2 kila svalů, váš metabolismus se 
zrychlí a spálíte dalších 200 kiloka-
lorií dokonce i během odpočinku.

2. předsevzetí: Jíst více 
čerstvého ovoce 
a zeleniny
pro začátek si stanovte jednoduché 
týdenní cíle. pokud jste nikdy ne-
holdovaly ovoci, zkuste dva nebo 
tři kousky týdně, což by mohl být 
základ. Jsou i jiné snadné způsoby 
jak zakomponovat ovoce a zeleninu 

zdraví ...

Fit pro život 1 / 2010
www.fitprozivot.czTrafika

25

25 Obsah

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


do svého jídelníčku: přidejte ovoce 
do ranních cereálií nebo snídejte 
nízkotučné ovocné jogurty.

• Cestou do práce si kupte ovoce 
na dopolední i odpolední sva-
činu. stále mějte doma po ruce 
plnou ovocnou mísu a neku-
pujte si sušenky a zákusky.

• sklenka ovocného džusu se též 
počítá jako kus ovoce, ale ne-
měl by být slazený. 

• K obědu si dejte salát nebo 
zeleninovou polévku. pokud si 
kupujete rychlé občerstvení, 
například sendviče, měly by 
v nich být kromě masa nebo 
sýra i rajčata, papriky nebo sa-
lát.

3. předsevzetí: 
skoncovat se 
svačinami 
dobrá zpráva je, že s nimi vůbec 
nemusíme přestat, naopak. Je lepší 
jíst menší porce a častěji než si dát 
dvě velká jídla denně, protože to 
pomáhá vyrovnat  hladinu cukru 
v krvi. důležité však je, aby svačina 
byla zdravá. Kromě ovoce tělu také 
prospívají ořechy a mandle. něko-
lik hrstí slunečnicových semínek je 
přímo ideální, protože mají o po-
lovinu méně kalorií než například 
slané brambůrky. pokud chcete 
mlsat zrovna brambůrky, pak zkus-
te jemně solené a nízkotučné.

4. předsevzetí: pít 
méně alkoholu 
a kofeinu

• zkuste vypít sklenici vody na 
každý šálek čaje a kávy, který 
si dáte – vyrovnáte tak množ-
ství tekutin. střídejte nápoje 
obsahující kofein s bylinnými či 
ovocnými čaji.

• Když slavíte někde s přáteli, 
zvolte střik z bílého vína. vypi-
jete větší množství, ale víno je 
zředěné sodou.

•  vypusťte alkohol ze svých běž-
ných týdenní nákupů. Když ho 
doma nebudete mít, nemůžete 
ho ani pít.

• neplánujte si schůzky s přáteli 
v hospodách a zařaďte alespoň 
dva nebo tři bezalkoholové 
dny v týdnu.

5. předsevzetí: 
Kontrolovat stres
Je mnohem lepší zbavit se podně-
tů, které stres jednoznačně způso-
bují, než se rozhodnout, že se letos 
nebudeme tolik stresovat. alespoň 
třikrát týdně si dopřejte půlhodino-
vou pauzu na oběd nebo dvakrát 
týdně odejděte z práce včas, zvláš-
tě jsou-li u vás přesčasy běžné.

•  Jestliže máte děti, seznamte se 
s jinými matkami, které se vám 
jeden den postarají o děti, a vy 
ho tak budete mít celý jen pro 
sebe. samozřejmě budete mu-
set tuto službu oplatit.

• vyrazte si s přáteli. Jděte na 
zábavný program, půjčte si ko-
medii na videokazetě – smích 
je na stres nejlepší lék a budete 
se hned cítit lépe.

• buďte pozitivní. zhluboka se 
nadechněte a představte si 
nějakou šťastnou scénu, bohu-
žel účinek bude jen dočasný. 
Mnohem lepší je změnit postoj 
v myšlení a brát problémy jako 
výzvy.

• postavte se svému strachu. 
Jestliže jste stydlivá, přihlaste 
se třeba na kurzy herectví. Jak-
mile se postavíte strachu tváří 
v tvář, nebude vás stres tolik 
svazovat.

6. předsevzetí: přestat 
kouřit
vzdát se cigaret není nikdy lehké. 
větší šanci na úspěch vám zaručí 
správný postup a podpora rodiny 
či lékaře.

• Žvýkejte kořeny lékořice – vaše 
ústa budou zaneprázdněná 
a prospěje to i adrenalinovým 
žlázám, které jsou přepracova-
né z neustálého stresování.

7. předsevzetí: 
zhubnout
pokud chcete shodit nějaká ta 
kila, musíte být trpělivé. Jestliže 
nasadíte přísnou dietu a ztratíte 
hodně na váze během dvou týd-
nů, většinou svá kila zase rychle 
naberete zpět. při zdravém hub-
nutí shodíte půl kila až kilo týdně. 
zabere to sice více času, ale váha 
se na nižší číslici ustálí. 
dobrá zpráva je, že si pořád mů-
žete leccos dobrého dopřát. die-
ty, které vás příliš omezují, nikdy 
nefungují, jen vás trápí různými 
chutěmi na „zakázané ovoce“. 
dejte si tedy rozumně něco malé-
ho pro radost, něco bez vysokého 
obsahu tuku a cukru. 
hodně také pomáhá zaměřit se 
na pozitivní stránku hubnutí: 
budete štíhlé, svižné a krásné, 
a přitom si můžete dopřát spous-
tu ovoce a zeleniny. začínejte den 
dobrou snídaní, abyste nehlado-
věly během dopoledne. K obědu 
a k večeři si dejte třeba celozrnné 
těstoviny, rýži, chléb, brambory, 
fazole a jiné luštěniny, prostě jíd-
la, která obsahují hodně vlákniny 
a nasytí. 

ilustrační foto: archiv redakce
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Jezte více 
čokolády
anne Montangueová
V průběhu let se toho o čokoládě hodně napsalo 
a téměř všechna pojednání byla negativní. Ale zdá 
se, že konečně přišel čas dát si čokoládu s chutí a bez 
pocitu viny! Na základě nejrůznějších výzkumů 
bylo totiž oficiálně potvrzeno, že je našemu zdraví 
prospěšná. Může nás ochránit před srdečními 
chorobami, zvýšit imunitu, a dokonce pomůže 
bojovat proti zubnímu kazu.

Chraňte své srdce
na základě výsledků nesčetných 
výzkumů lze předpokládat, že 
nás čokoláda může ochránit před 
srdečními chorobami, největším 
zabijákem mezi civilizačními choro-
bami. čokoláda se jako potenciální 
ochránce srdce bere tak vážně, že 
si zasloužila své vlastní sympozium 
na kongresu Evropské kardiologické 
společnosti (Congress of the Euro-
pean society of Cardiology). vědci 
se domnívají, že za jejími ochranný-
mi účinky stojí látka zvaná polyfe-
nol, která se nachází v kakaové suši-
ně. tyto druhy látek, stejně jako ty, 
které byly nalezeny v červeném vínu 
a čaji, pomáhají chránit cévy proti 
poškození. výzkum ukázal, že fenoly 
zamezují škodlivému LdL choleste-
rolu v okysličení. (okysličený LdL se 
s větší pravděpodobnosti ukládá do 
tepen, a způsobuje tak jejich zúžení, 
což vede k srdečním chorobám.) 

čokoláda a kakao jsou plné fenolů. 
čokoláda dokonce obsahuje více 
fenolů než červené víno nebo čaj 
a koncentrace fenolů v ní je 20krát 
vyšší než v rajčatech a 3krát větší 
než v hroznech. studie profesora 
Carla Keena z univerzity v Kalifornii 
prokázala např. vliv na srážlivost: 
když dobrovolníci vypili plnou po-
lévkovou lžíci kakaa rozpuštěného 
ve vodě, zpomalilo to krevní sra-
žení na několik hodin. přestože byl 
výzkum sponzorován čokoládo-
vým gigantem, společností Mars, 
a týkal se pouze 40 lidí, výsledek 
je dost zajímavý. byl mu dokonce 
věnován příspěvek na mezinárodní 
výstavě americké asociace pro kaž-
doroční vědecké pokroky.
další plus čokolády je toto: i když je 
bohatá na tuk – běžná tabulka čo-
kolády obsahuje kolem 30 % tuku, 
dvě třetiny jsou nasycené –, nasy-
cený tuk v ní obsažený nezvyšuje 
hladinu cholesterolu. 
„čokoláda je velmi bohatá na 
mastnou kyselinu zvanou stearo-
vá, která je jediným nasyceným 
tukem majícím neutrální efekt na 
cholesterol,“ vysvětluje dr. sarah 
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Vědci předpokládají, 
že bude možné přidat 
extrakt z kakaových 
bobů do zubní pasty 
nebo ústní vody. 

schenkerová, vědecká pracovnice 
v oblasti výživy z britské nadace 
pro výživu (british nutrition Foun-
dation). „nezpůsobuje ani zvýšení, 
ani snížení hladiny cholesterolu.“
profesor Keen, který uskutečnil 
rozsáhlý výzkum čokolády, srovnal 
ochranu, kterou čokoláda nabízí, 
s každodenní dávkou dětského 
aspirinu. a ačkoliv nejsou experti 
z britské nadace pro srdce (british 
heart Foundation) takovými nad-

šenci jako profesor Keen, dávají 
konzumentům čokolády zelenou. 
„Milovníci čokolády si ji mohou 
i nadále vychutnávat s mírou, ale 
samozřejmě ne jako náhražku staré 
dobré zeleniny a ovoce,“ říká sr-
deční poradkyně, zdravotní sestra 
belinda Lindenová.

nový způsob boje 
proti zubnímu kazu?
z dobrých zpráv o čokoládě to 
zdaleka ještě není všechno. i když 
se to zdá neuvěřitelné, jednoho 
dne by mohla být čokoláda použí-
vána jako prevence proti zubnímu 
kazu. americké studie již ukázaly, 
že kakao a čokoláda obsahují látky, 
které vyrovnávají kyselost způso-

benou cukrem v nich obsaženým 
a zmírňují proces demineralizace 
zodpovědné za tvorbu zubních 
dutin.
při nedávných výzkumech na 
univerzitě v Ósace v Japonsku se 
našla aktivní přísada ve slupce 
kakaového bobu, která se obvykle 
vyhazuje. přísada ničí zhoubnou 
bakterii v ústech a zabraňuje tvor-
bě zubních dutin. vědci předpo-
kládají, že by bylo možné přidat 
extrakt z kakaových bobů do zubní 
pasty nebo ústní vody, nebo do-
konce přímo do čokolády. ale moc 
se nevzrušujte. i když britská zubní 
asociace (british dental association 
– bda) říká, že výzkum je zajímavý, 
nenabádá nás tím k větší konzu-
maci čokolády. rady stomatologů 
zůstávají stejné: omezit sladká jídla 
a pití, čistit si zuby dvakrát denně 
zubní pastou s fluoridem a pravi-
delně navštěvovat zubního lékaře. 

dopřávejte si a žijte 
déle
podivné, ale pravdivé. Když badatelé 
na harvardské škole veřejného zdra-
ví (harvard school of public health) 
studovali zvyky téměř 8000 mužů 
ve věku 60 let, zjistili, že ti, kdo po-
řádají čokoládu a sladkosti třikrát 
do měsíce, žijí téměř o rok déle než 
ti, kteří se toho zdržují, nebo ti, kteří 
zase jedí sladkostí až moc. 

zvedněte si náladu 
a podpořte svou 
imunitu
čokoláda může být zdravá i z ji-
ných pohledů. Jak každý milovník 
čokolády ví, troška této tmavé 
hmoty pomůže zvednout náladu 
a výzkum profesora davida War-
buttona, profesora psychofarma-
kologie na university of reading 
a ředitele arisE (associates for the 
research into the science of Enjoy-
ment), to jen potvrzuje, když říká: 
„Když jsme řídili výzkum více než 
5000 dobrovolníků v 16 různých 
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zemích, zjistili jsme, že lidé po kon-
zumaci malého množství čokolády 
byli klidnější a šťastnější.“ 
Co vysvětluje tento faktor dobré 
nálady? čokoláda obsahuje několik 
látek povzbuzujících náladu včetně 
kofeinu a theobrominu. Jsou to ty 
přísady, díky nimž se cítíte dobře? 
většina odborníků si myslí, že je to 
nepravděpodobné. porce kofeinu 
z kousku mléčné čokolády je při-
bližně stejná jako ze šálků kávy bez 
kofeinu. a ačkoli jsou úrovně the-
obrominu vyšší, pořád to nestačí 
na významný efekt. profesor War-
burton se domnívá, že efekty po-
vzbuzující náladu jsou výsledkem 
kombinace různých faktorů. „svou 
roli tu hrají velmi jemné chemické 
efekty, smyslová stimulace čichu, 
sladkosti plus paměť a asociace, co 
vlastně čokoláda znamená. 
pro milovníky čokolády toto 
všechno zvyšuje pocit uspokoje-
ní. a uspokojení má blahodárný 
účinek na imunitní systém,“ říká 
profesor Warburton. „Měření hla-
diny protilátky imunoglobulinu 
a ve slinách ukazuje, že příjemná 
zkušenost, jako je pojídání čokolá-
dy, povzbuzuje hladinu protilátky 
a má pozitivní efekt na imunitu.“

samozřejmě že čokoláda nenahra-
dí ovoce a zeleninu. „v čokoládě 
je také mnoho tuku a cukrů a je 
vysoce kalorická,“ říká dr. schenke-
rová. „standardní rada specialistů 
na výživu a diabetologů stále platí: 
zdraví se nejlépe docílí konzumací 
různorodých potravin ve vyvážené 
stravě.”
vychutnejte si svou porci čokolády 
beze pocitu viny a s vědomím, že 
pokud vám chutná, přináší to bla-
ho i vašemu tělu.

tak co je v ní?
na rozdíl od jiných sladkostí, které 
jsou plné „prázdných kalorií“, je 
čokoláda překvapivě výživná. Je 
to bohatý zdroj minerálů – obsa-
huje kalcium, železo, hořčík, fosfor, 
draslík, sodík, zinek, měď, mangan 
a selen – a má úctyhodnou řadu 
vitaminu b a vitaminu a, C a také 
E. hořká čokoláda obsahuje více 
cukru než mléčná, zatímco mléčná 
čokoláda obsahuje více tuku, pro-
tože je doplněná mlékem. 
Fenoly jsou v kakaové sušině, takže 
platí: čím větší hladina kakaové su-
šiny, tím větší hladina fenolů. hořká 
čokoláda má v průměru dvakrát víc 

fenolů než mléčná. hladina fenolů 
však nezávisí pouze na množství 
kakaové sušiny, ale také na tom, 
jak byly kakaové boby zpracovány. 
čím déle jsou kakaové boby kvaše-
ny, tím více fenolů ztrácejí. vysoké 
teploty při pražení a doba pražení, 
alkalické přísady přidané do kaka-
ové sušiny mohou také snížit hla-
dinu fenolů. některé společnosti 
se nyní soustředí na zpracování 
kakaových bobů tak, aby původní 
hladina polyfenolů zůstala v čoko-
ládových výrobcích zachována. tak 
budou opravdu prospěšné našemu 
zdraví. 

Copyright: pWa international
ilustrační foto: archiv redakce 

a zdeněk platl

Může být čokoláda 
užitečná našemu zdraví? 
Je to neuvěřitelné, ale 
je oficiálně potvrzen 
fakt, že si ji můžeme 
vychutnávat s čistým 
svědomím.
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Salát z čekanky 
a fenyklu 
s uzeným 

lososem
- 4 puky čekanky (cca po 200 g)

- 2 malé hlízy fenyklu (po 130 g)
- 1 svazeček kopru

- 600 g uzeného lososa (vcelku)

čekanku očistíme a omyjeme. 
Listy napříč nakrájíme na široké 
kusy. Fenykl očistíme, omyjeme 
a podélně rozčtvrtíme. čtvrtky 

hlíz nastrouháme podélně na 
tenké plátky. Kopr omyjeme 
a osušíme. Špičky kopru otr-

háme. plátky fenyklu s kousky 
čekanky a špičkami kopru až na 
malý zbytek, který pak použije-
me na ozdobení, promícháme 
a rozdělíme na talíře. uzeného 

lososa nakrájíme na nepříliš 
tenké plátky. ty pak rozpůlíme 

a upravíme na salátu z čekanky 
a fenyklu.  ozdobíme koprem. 

K salátu podáváme v malých 
mističkách dressing z rakytníku.

Něco 
lehkého 
po svátcích

Něco 
lehkého 
po svátcích
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Letní salát 
z Tomi nudliček
- 40 g Tomi nudliček (rostlinné maso)
- 20 g cibule
- 100 g červené kapie
- 100 g žluté papriky
- 70 g rajčat
- 20 g sójové majonézy
- 30 g bílého jogurtu
- 1 celozrnný dalamánek
- sůl, pepř

zeleninu nakrájíme na nudličky 
a smícháme s rostlinným masem 
doplníme jogurtem a majonézou, 
osolíme, opepříme a necháme 
v chladu rozležet.

Ledový salát 
se sardinkami
- 1 ledový salát
- 80 g žluté a červené papriky
- 25 g cibule nakrájené na proužky
- 100 g rybiček ve vlastní šťávě
- 50 g českého chléba

na talíř poklademe salátové 
listy. zeleninu nakrájíme na 
kousky a dáme na salátové listy. 
na závěr přidáme nepokrájené 
rybičky. podávíme s chlebem.
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Zeleninové 
Carpacio 
s rukolou
- 100 g očištěné rukoly
- 200 g kedlubny
- 200 g stonkového celeru
- 2 lžíce citronové šťávy
- 200 g mrkve
- lístky bazalky z 1/2 svazku

rukolu omyjeme a osušíme. 
Kedlubnu a stonkový celer 
oloupeme, rozpůlíme a na-
strouháme na zeleninovém 
struhadle na jemné plátky. 
Celer pokapeme citronovou 
šťávou. Mrkev oškrábeme, 
pak ji nakrájíme napříč a pak 
ji podélně strouháme na 
tenké plátky. rukolu a lístky 
bazalky upravíme na talíře na 
strouhaných plátcích zeleniny. 
rajčatový dressing podáváme 
zvlášť.

Hlávkový salát 
a čerstvý kozí sýr
- 350 g očištěného hlávkového salátu
- 80 g šťovíku
- 250 g čerstvého kozího sýra
- 2 lžíce pomerančové šťávy
- 2 stroužky česneku, sůl, pepř
- 2 pomeranče
- 150 g jarní cibulky

hlávkový salát omyjeme a osušíme. 
Listy natrháme na sousta. Šťovík 
očistíme, omyjeme a osušíme, 20 
větších lístků dáme stranou, zbývající 
posekáme. čerstvý kozí sýr utřeme 
s pomerančovou šťávou. oloupeme 
stroužky česneku a rozdrcený přidá-
me i s nasekaným šťovíkem k sýru. 
sýrový krém osolíme a opepříme. 
sýrový krém rozdělíme na velké lístky 
šťovíku, které srolujeme. pomeranče 
oloupeme tak, abychom zcela odstra-
nili bílou slupku pod kůrou. dužinu 
nejprve podélně rozpůlíme a pak ji 
nakrájíme napříč na plátky. očistíme 
jarní cibulku, omyjeme ji a podélně 
nakrájíme na tenké proužky. hláv-
kový salát, plátky pomeranče a jarní 
cibulku upravíme na talíře a přidáme 
k nim roličky s kozím sýrem.
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Pomůcka:
Rab, Altaj,
In, Nett,

Apa, Papš,
Kaval

EJHLE
SPOLE-
ČENSKÝ
VEČER

1. ČÁST
TAJENKY KÓD INDIE TROFEJ

INDIÁNŮ
VYHU-
BOVAT

3. ČÁST
TAJENKY

HORSKÁ
BOUDA

ŠVÉD.
HISTORIK

INU (ZAST) PŘÍBUZNÁ

ČESKÝ
DIRIGENT

PASTÝŘ.
PÍŠŤALA

OZN.
GRAM.
DESKY

SPZ
TRUTNOVA

HARMO-
NOVATI

A SICE

LISTNATÝ
STROM

SPZ
OKRESU

BENEŠOV

VYMLÁ-
CENÝ
SNOP

(ZAST.)

ZN.RUBIDIA

ÚČTY

ZKR.
PESETY

PRVNÍ
MUŽ

TO I
ONO

(ZŘÍDKA)
AUTOBUS

ČISTICÍ
PROST-
ŘEDEK

FILIPÍN.
OSTROV
STARŠÍ
ČESKÉ
JMÉNO

VÁNOČNÍ
PÍSEŇ

SLOVEN.
JENOM

ČÁST
MOLEKULY

SPZ LOUN SAMOUK

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

ŘEKA
NA NOVÉM
ZÉLANDĚ

LESK

SUROVINA
PRO PIVO

PŘED-
LOŽKA

ČESKÝ
DIRIGENT

SLOVEN.
SE

BIOGRAF

SPORTOVNÍ
ZKRATKA

ZKRATKA
DOKTORA

ČÁST
PESTÍKU

NEVOLNÍK

RÁMUS

MATNĚ

TRNITÉ
KŘOVÍ

BALON DÍVČÍ
JMÉNO

VZNÁŠETI
SE

DROBNÁ
ÁRIE

SOČIT
ZN.RADIA

DRAŽBA

LASKAVÁ
RADA

OBRANY
STÁTU
(ZKR.)

POPĚVEK

BRLOH

ČESKÝ
DIRIGENT

PLUH

ANGL.
TRAMVAJ

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

RUMUN.
SÍDLO

ANGL.
OŘECH

VÍTR
(NÁŘ.)

PRACOVATI
S PLUHEM

NA
ZPŮSOB

2. ČÁST
TAJENKY

SPZ
PRAHY

ZN. 
ELEKTRO-

VOLTU

CHODNÍK
(NÁŘ.)

ZN. JEDN.
PRÁCE

(KALORIE)
AMER.

JEZERO

ASIJSKÉ
POHOŘÍ

JMÉNO
DES-

TINNOVÉ
PODNIK
V PRAZE

 
Křížovku z Fit pro život 1/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 25. 1. 2010 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 7/2009: hladké nohy bohyně s Gillette venus. balíček získávají: Šárka Vobořilová 
z Ostravy, Marika Žitná z Nýřan a Jan Dvořák z Pardubic. 

Chlorella tabs
100% přírodní produkt ze 
sladkovodní řasy Chlorella 
pyrenoidosa.
detoxikuje organismus, čistí 
trávicí ústrojí a podporuje vy-
lučování. zásobuje tělo účin-
nými antioxidanty, upravuje 
hladinu cholesterolu, podpo-
ruje regeneraci jaterní tkáně. 
napomáhá prevenci proti 
nádorovým onemocněním, 
podporuje činnost nervového 
systému a zvyšuje imunitu.
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