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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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21 Nebojte se trenažérů
proč na trenažéru ubíhá čas tak pomalu?
tipy k dosažení nejlepších výsledků
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24 Osteoartróza – kloubní onemocnění
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Jak se artróza projevuje?
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26 Nikde není psáno, že musíme být obézní
první křivky
pracovní nadváha
Muž v životě ženy
Jsou zde děti
Život naplno
Menopauza

Jak Jíme
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recepty

33 Nevšední všední podzemní zelenina
Kupujeme kořenovou zeleninu
Chutná a výživná kořenová zelenina

křížovka

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsaH ...
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?? Může se inkontinence jen tak 
objevit a zase zmizet?

alice n., Kralupy

!! ano, jde o to, jaká je příčina pro-
blémů. někteří pacienti například 
trpí stresovou inkontinencí, tedy 
únikem moči při napětí břišních 
svalů, jen při onemocnění těžkou 
rýmou s kašlem nebo při nadměr-
né aktivitě. pacienti s urgentní 
inkontinencí zase mívají větší 
obtíže ve studeném počasí nebo 
při konzumaci některých potravin, 
například s obsahem kofeinu.

?? ovlivňuje to, co jíme, kvalitu 
vlasů, případně i nehtů?

božena č., rudná u prahy

!! ano, a dokonce víc, než si myslí-
me. na kvalitě vlasů a pochopitel-
ně také nehtů se podílí strava vý-
znamnou částí a na rozdíl od nutné 
kvalitní a šetrné péče je její vliv 
někdy podceňován. nejdůležitější 
pro zachování zdravého vzhledu 
vlasů a jejich kvalitu jsou bílkoviny, 
dostatek tekutin a některých mi-
nerálů, jako je železo, zinek, hořčík 
a vápník.
při nedostatku stopových prvků 
v potravě a následně v těle dochází 
nejprve ke snížení kvality vlasů 

a posléze (v tak extrémních přípa-
dech, jako je dlouhodobé hlado-
vění, poruchy vstřebávání prvků 
nebo mentální anorexie) i k výpadu 
vlasů.
nevhodná strava se vždy odrazí na 
vzhledu kštice, vlasy ztrácejí lesk, 
lámou se, jsou matné a padají. Účes 
nedrží tvar. obdobně se jedno-
stranné a dlouhodobé diety mohou 
projevit i na vzhledu a kvalitě nehtů. 
ty se pak lámou, štěpí a častěji se na 
nich objevují skvrny. 
při odstraňování následků nevhodné 
stravy je důležitá trpělivost, protože 
každá změna má poměrně dlouhou 
setrvačnost, a než se vše vrátí do 
normálu, může to trvat i několik mě-
síců. důležitá je tedy vyvážená stra-
va s obsahem zmíněných minerálů.

Mudr. Karolína Kykalová 
Ústav estetické medicíny 

?? Je lepší upravovat obočí po-
mocí vosku, nebo vytrháváním?

dana s., Kralovice

!! Mezi úpravou obočí pomocí 
pinzety nebo vosku není z hlediska 
efektu velký rozdíl, obě metody 
přinášejí jen dočasný výsledek. 
Co se týká vlivu na kůži v místě 
ošetření, jsou obě metody (jsou-li 
prováděny správně) rovnocenné. 
ovšem na základě vlastní zku-
šenosti si myslím, že pro domácí 
ošetření je lepší vytrhávání dobrou 
pinzetou. snadněji se tvoří poža-
dovaný tvar, ošetření je cílenější. 
tím, že se odstraňují chloupky 
pomalu a postupně, můžeme za-
bránit chybám. Je přece známo, že 
obočí má tendenci dorůstat tam, 

kde o to nestojíme, ovšem tam, 
kde nám jednou ruka poněkud 
více „ujede“, budeme na doplně-
ní žádoucího tvaru čekat hodně 
dlouho. pinzetou se dá odstranit 
i jednotlivý neposlušný chloupek 
okamžitě a nenápadně. pinzetu je 
vhodné čas od času dezinfikovat, 
důležitá je občasná kontrola jejích 
čelistí, vzniklé nerovnosti mohou 
způsobovat přetrhávání a poško-
zování chloupků, které pak rostou 
nevhodným směrem. 
K dlouhodobému tvarování obočí 
můžeme použít i epilační laser. 
týká se to zejména bujnějšího po-
rostu, např. srůstajícího obočí.  

Mudr. Karolína Kykalová 
Ústav estetické medicíny

dotazy & odpovědi ...
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Dějiny 
lázeňství
Než se koupelny s vanami a sprchovými kouty 
staly nedílnou součástí každé domácnosti a než 
se každodenní koupel stala přirozenou potřebou 
každého civilizovaného člověka, muselo uběhnout 
hodně vody. Podívejte se s námi, jak na tom byly 
hygiena a péče o tělo před dávnými a dávnými 
časy…

velkou pozornost tělesné hygieně 
a kosmetice věnovali Egypťané. 
Myli se několikrát denně, nejen 
ráno a večer, ale také před každým 
jídlem. K mytí patřilo očišťování 
olejem, pískem a sodou, proto-
že mýdlo, tak jak existuje dnes, 
Egypťané neznali. tamní krasavice 
používaly také pleťové masky, nej-

častěji zhotovené z medu, který byl 
v Egyptě jako zkrášlovací přípravek 
velmi populární. také mléko se 
používalo. Žádná kniha o Egyptě 
se neobejde bez informace, že se 
královna Kleopatra koupala v oslím 
mléce. na cestách ji prý za tímto 
účelem doprovázelo celé stádo 
oslic. 

Jedny z nejstarších lázní, které jsou součástí Kartága, se jmenují Antoniovy lázně. Byly 
založeny na přelomu 2. a 3. stol. n. l.

Jak na tom byly s péčí 
o tělo některé 
starověké národy?
Židé používali hojně nardovou 
mast, přípravky z myrhy a skořice 

půvab ...
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Dopfiejte si regeneraãní a léãivou koupel
z balneologické ra‰eliny.

âir˘ extrakt k pouÏití do kaÏdé vany.
K dostání v lékárnách.

www.rosenpharma.cz

Láznû doma
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a do masti přidávali i víno. na 
zjemnění pleti a na zlepšení tru-
doviny mladistvých se osvědčil 
růžový olej. Féničané si oblíbili 
obklady ze lnu a křenu, babyloňa-
né si pro zkrášlení pleti přikládali 
masky z medu, vosku a obklady 
z mouky. peršané odstraňovali 
skvrny v obličeji mastí z pách-
noucího potu ovčí vlny, který 
byl smíšený s medem. velkými 
milovníky lázní a koupelí byli Ře-
kové. po lázni následovala masáž 
různými oleji, například z mandlí, 
datlí, ořechů, sezamu, myrhy, 
růže, kosatců, narcisů, granáto-
vých jablíček nebo šafránu. Masti 

se připravovaly z loje, vosku, 
terpentýnu, vepřového i husího 
sádla.

Lázeňství bylo populární i v Římě, 
kde se stavěly lázně veřejné. ná-
vštěva takových lázní byla i spole-
čenskou událostí – kromě očisty 
zde lidé nalezli příležitost k disku-
si a filozofování.
Lázně měly rovněž léčebný efekt. 
Lékaři často doporučovali paci-
entům střídavé koupele v horké 
a studené vodě, masáže a vtírání 
olejů do kůže. Žádná vznešená 
Římanka nemohla ulehnout ke 
spánku bez pleťové masky na ob-

ličeji a krku. Mezi oblíbené přísa-
dy masek patřilo chlebové těsto 
a mléko. ráno se maska smývala 
také mlékem – buď kozím, nebo 
po vzoru Kleopatry oslím. 

Mýt, či nemýt?
ve středověku už koupání tak ob-
líbené nebylo, nicméně různé bal-
zámy, parfémy a vonné oleje byly 
u šlechty velmi populární. urození 
lidé nosili u pasu takzvaná „voňa-
dla“, lahvičky s vůní dováženou 
většinou z arábie, jejichž úkolem 
bylo zakrýt zápach, který se kolem 
nich při nedostatečné hygieně 
mohl šířit. 
Jen malé zlepšení přinesla rene-
sance. tehdejší krásky o svoji kůži 
pečovaly podle staré receptury, 
v níž hrály důležitou roli lněný olej, 
voňavá koupel a kosmetické masky. 
ty se vyráběly třeba z vaječných 
bílků a myrty. 

v baroku se o všeobecnou hygienu 
mnoho nedbalo. proto také tady 
bylo na denním pořádku používání 
voňavek, vonných bylin, koření, 
květů a pižmových kuliček. v obdo-
bí rokoka se péče o tělo propadla 
hluboko dolů. Francouzská králov-
na Marie antoinetta vyčítala do-
konce jednomu svému šlechtici, že 
si čistí zuby a koupe se. časté mytí 
se totiž považovalo za známku kož-
ní choroby. 

Historickou procházku po staro-
bylých receptech zakončíme ná-
vštěvou u našich předků – slovanů. 
původně se mělo za to, že slované 
na hygienu příliš nedbali. natírali 
se máslem, které snadno žluklo, 
takže se jim Germáni smáli, že se 
nemyjí a že zapáchají. s nečistotou 
u slovanů to ale není tak docela 
pravda. například lázně, zvláště 
parní, byly velmi rozšířené, a to jak 
mezi šlechtou, tak i mezi prostým 
lidem. Je ale fakt, že kosmetických 
prostředků staří slované mnoho 
neznali. 

ilustrační foto: archiv redakce
a zdeněk platl

půvab ...
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pevné sexy 

nehty 
bez okusování

nehty na rukou jsou 
zrcadlem zdraví. pevné 

hladké nehty bez rýh 
a skvrn svědčí o dobré 
kondici. Jsou-li naopak 
matné, zdeformované 

a štěpí se, může to 
signalizovat nedostatek 

minerálních látek 
a vitaminů, poruchy 

trávení a prokrvování, 
kožní onemocnění nebo 

alergie. Žluté nehty 
prozrazují nedostatečnou 
péči. ale pojďme si o nich 

povědět víc.

Co vlastně jsou nehty?
nehty patří mezi přídatné kožní 
orgány stejně jako vlasy (chlupy) 
a kožní žlázy (potní a mazové). 
Jsou to průhledné destičky tvo-
řené zrohovatělými buňkami po-
kožky ležící na hřbetní straně ko-
nečných článků prstů ruky a nohy. 
Jejich tloušťka se pohybuje od 0,5 
do 1 mm, nehty na nohou jsou 
silnější. na nehtu rozlišujeme ko-
řen, tělo a volný okraj. viditelná 
část nehtu je mírně klenutá a má 
růžovou barvu, která je daná 
prosvítajícími cévami nehtového 
lůžka. nehtová ploténka je oddě-
lena od ostatní kůže nehtu vzadu 
kožní řasou a po stranách kožními 
valy. zrohovatělá pokožka, která 
se přesouvá zezadu a ze stran na 
nehtovou ploténku, se nazývá 
nadnehetní blanka, bělavá srp-
kovitá část těla nehtu se nazývá 
měsíček (lunula).
pod nehtovou ploténkou se nachá-
zí nehtové lůžko, které odpovídá 
zárodečné vrstvě pokožky. v části 
pod kořenem a lunulou je lůžko 
silnější (tzv. zárodečná matrix) 

půvab ...

Fit pro život 2 / 2010
www.fitprozivot.czTrafika

7

7 Obsah

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


1

·éfredaktorka
Natálie Redková,
odborná poradkynû pro v˘Ïivu

REDAKCE A SPOLUPRACOVNÍCI:

Franti‰ek Janouch, 
v˘konn˘ pfiedseda âeského
paralympijského v˘boru

Mgr. Blanka Kubíková,
publicistka, 
televizní novináfika

Petra Weigeltová,
instruktorka a ‰kolitelka 
aerobiku a fitness

JUDr. Jitka Kománková,
publicistka

Jifiina-Lucky Hennlichová,
reflexní terapeutka

Ing. Martin Ko‰Èál,
prezident âeské asociace 
trenérÛ kulturistiky a fitness

Iva Stoklasová, 
publicistka

MUDr. Bohumil 
Îdichynec, CSc.,
internista a spisovatel

Ing. Ivan Mach, CSc.,
odborn˘ konzultant

Oldfiich Malina, 
fotograf

Michaela Pitterová, 
grafiãka

Zdenûk Platl,
fotograf

MUDr. Miloslava 
Prokopová Moskalyková,
lékafika, Centrum laserové
a estetické dermatologie

PhDr. Petr ·molka,
psycholog

Katefiina Sládková, 
redaktorka, v˘tvarnice,
ilustrátorka

Vûra Chudjaková
(tel.: 224 225 353,
www.zelenalekarna.cz)

Katefiina TÛmová
(tel./fax: 224 223 676-7) 

Odbyt:
Petr Neshyba
(tel./fax: 224 223 676-7)

Michaela Klokoãníková
(tel.: 777 269 462)

Mgr. Jan ·umbera
(tel./fax: 224 223 676-7,
224 237 140) 

Mgr. Jana Arcimoviãová,
publicistka

Pavla Forstová
(tel./fax: 224 223 676-7)

Katefiina Forstová
(tel./fax: 224 223 676-7)

MUDr. Marcela Burdová,
gynekoloÏka

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

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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a z této oblasti nehtová ploténka 
dorůstá. poškození zárodečné mat-
rix vede k poruchám růstu nehtu.

Jak vzniká nehet?
na tvorbu lidského nehtu neexistu-
je jednoznačný názor. nehet vzniká 
pravděpodobně vchlípením pokož-
ky, která pokrývá část článků prstů. 
důsledkem tohoto jevu, který začí-
ná devátým týdnem nitroděložního 
života, je nehtový prostor, jehož 
spodinu tvoří nehtové lůžko ohra-
ničené kožními valy. 
Je málo známo, že nehet v podsta-
tě představuje polovinu vlasu. po-
délně rozříznutý vlas obrácený do 
horizontální polohy je strukturou 
téměř identický s nehtem.

Jak se zbavit zlozvyku 
kousat si nehty
Je sice geneticky dáno, zda máme 
nehty spíše pevné a hladké, nebo 
měkké a lámavé, ale cílenou vnější 

péčí podpořenou „péčí zevnitř“ 
lze pro krásu rukou a zdraví nehtů 
udělat mnoho. pokud jste zvyklá si 
nehty okusovat a nemáte dostateč-
ně pevnou vůli s tím přestat, pak 
jim musíte věnovat opravdu velkou 
péči. Může trvat i několik týdnů, než 
se svého zlozvyku okusování nehtů 
zbavíte. 
především si podejte pomocnou 
ruku, abyste se vyhnula pokušení. 
Můžete se například soustředit na 
devět nehtů a desátý malíček po-

nechat pro případ, že vás přepadne 
potřeba kousat si nehty. naneste 
na každý nehet dvě vrstvy pří-
pravku pro zpevnění nehtů, poté 
přípravek proti okusování nehtů, 
který chutná tak odporně, že vám 
spolehlivě váš zlozvyk znechutí. 
věnujte péči nehtovému lůžku, 
vmasírujte sem 2krát denně speci-
ální krém k péči o kůžičku nehtové-
ho lůžka. 

trocha pevné vůle se 
vyplatí
pokud jste už vydržely 2 týdny bez 
okusování nehtů, všimněte si, jak 
vám zase začínají krásně růst. to 
je dobré znamení, že si můžete 
udělat manikúru. než s ní začnete, 
odstraňte prostředek pro zpevnění 
nehtů a okusování. 
použijte odlakovač bez acetonu, 
který nehty tolik nevysušuje. poté 
jemně opilujte nehty do požadova-
ného tvaru, a to tak, že je pilujete 
vždy jen v jednom směru – od 

pamatujte, že podle odborníků 
může dlouhodobé okusování 
nehtů vést k akutní infekci 
a natrvalo způsobit zkrácení 
nehtového lůžka.to znamená, 
že „růžová“ část vašich nehtů se 
zkrátí. noste s sebou v kabelce 
pilník, abyste v případě 
jakékoliv nerovnosti nehtu jej 
mohla hladce opilovat. pokud 
bude nehet hladce opilován 
a nebude se zatrhávat, snižuje 
se riziko pokušení ho žvýkat.

půvab ...
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kraje do středu. po stranách ne-
het neopilovávejte příliš hluboko, 
protože se tak snáze zatrhne nebo 
se zde utvoří zrohovatělá kůže. 
vmasírujte do nehtového lůžka 
odstraňovač nehtové kůže a nech-
te ho pár minut působit. Kůžičku 
samozřejmě nesmíte odstraňovat, 
protože tvoří přirozenou ochranu 
nehtového lůžka před bakteriemi 
a nečistotami. Kůžičku pouze opa-
trně zatlačte speciální tyčinkou. 
pak znovu naneste prostředek na 
zpevnění nehtů a prostředek proti 
okusování nehtů. 
za týden si manikúru udělejte 
znovu, protože je dobré ji dělat 
pravidelně jednou týdně. Můžete si 
už také vyzkoušet nehty nalakovat, 
lak nehty také chrání. doporučuje 
se nanášet ho několika tahy ve 
středu nehtu a pak po krajích. poté 
naneste lak na konečky nehtů, 
abyste je tak uzavřely. 

tipy pro lámavé 
a křehké nehty
vaše nehty mohou být slabé a lá-
mavé, i když si je nekoušete. vy-
zkoušejte tato doporučení na jejich 
zlepšení: 

1. Každý večer před spaním vma-
sírujte do nehtů a nehtového 

lůžka olivový olej nebo olej z dýňo-
vých semínek. 

2. udržujte nehty krátké a hra-
naté, protože přílišná délka 

(a také příliš časté použití odlako-
vače) může nehty zeslabit. 

3. při mytí nádobí používejte 
vždy rukavice, jelikož čisticí 

prostředky mohou nehty značně 
poškodit. 

4. Ke kráse a zdraví nehtů při-
spívají: celozrnné produkty, 

mléko a mléčné výrobky, zelená 
zelenina, mrkev, paprika, avoká-
do, ryby, mořské plody, výrobky 
ze sóji, droždí, rostlinné oleje, 
vejce. 

umělé nehty 
pokud hledáte jednoduché řešení, 
nejsou problémem nehty umělé. 
vězte však, že péče o vlastní nehty 
vyjde mnohem levněji. 

Co musíte vědět o umělých neh-
tech: 
• Mohou být velmi drahé, záleží 

na salonu, kde si je necháte 
dělat. 

• počítejte s tím, že každých 14 
dní musíte salon znovu navští-
vit, což bude stát další peníze. 

• vaše vlastní nehty sice pod 
umělými rostou, ale jsou velmi 
slabé. 

ilustrační foto: oriflame a zdeněk platl

snažte se nepoužívat 
odlakovač na nehty více než 
1krát za 10 dní. odlakovače 
bez acetonu nehty také 
vysušují. během čtvrtého 
týdne můžete začít pečovat 
o zbylý nehet na malíčku, ale 
stále s sebou noste prostředek 
proti okusování nehtů. pokud 
se přistihnete, že si znovu 
dáváte ruce do úst, naneste na 
nehty vrstvu.

víte, že nehty narostou o 1 mm 
za týden, což znamená, že trvá 
3 až 4 měsíce, než se obnoví, 
a 6 až 7 měsíců, než celý nehet 
kompletně odroste?

víte, že odborníci doporučují pro 
dobrý výsledek lakování celkem 
6 vrstev? 2 základní, 2 barevné, 
jednu vrchní krycí vrstvu 
a 1 konečnou. den nebo dva po 
manikúře přidejte další vrstvu 
barevného laku a jednu vrchní 
krycí vrstvu. teď by vaše nehty 
měly vypadat skvěle 10 dní.

půvab ...
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Walmark
virusept

novinka od společnosti Walmark, unikátní čisticí gel a sprej virusEpt 
s antimikrobiálním a antivirotickým složením testovaný na prasečí chřipku 
a další chřipkové viry, nabízí lepší ochranu před nebezpečím skrytým všu-
de kolem nás. stačí mít tuto pohotovostní dezinfekci stále u sebe a něko-

likrát během dne si virusEpt rozetřít na ruce včetně 
prostoru mezi prsty a neoplachovat. odborné studie 

dokazují, že mytí rukou spolu s dezinfekcí čisticími 
gely s obsahem aktivní složky ve formě alkoholu do-

káže významně snížit přenos infekcí. Kromě aktivní 
složky obsahuje také zvlhčující glycerin zamezující 
vysoušení pokožky. virusEpt se prodává ve formě 

gelu i praktického spreje na ruce. Mohou jej pou-
žívat děti od jednoho roku, neobsahuje alergeny. 

přípravek je k dostání v každé lékárně.

Gucci
Flora by Gucci Eau de 
parfume

spo-
lečnost 
Gucci 
uvádí 
na trh 
novou 
vůni 

Flora by Gucci Eau de parfume, která 
následuje po nedávno představené 
Flora by Gucci Eau de toilette a rozšiřu-
je tak „květinový“ svět Gucci. K jemně 
ženskému doteku toaletní vody přidá-
vá parfémová voda hřejivější vyznění 
v sofistikovaně koncentrovanější vůni, 
která se ideálně hodí pro večer. vychází 
z osvědčené kombinace růží a osman-
thu doplněné santalovým dřevem a pa-
čuli, které dodávají celé kompozici na 
intenzivnějším a smyslnějším vyznění. 
Úvod se nese ve znamení originálního 
propojení pivoňkových květů se šťavna-
tými citrusy. ve výsledku jde o luxusní 
vonný akord, který vydrží na kůži klidně 
i po celou vášnivou noc. 

L’OCCITANE
divinE – LuXusní sLaMěnKovÁ pÉčE
výsledkem kombinace výtažků středomořských 
rostlin slaměnky a myrty je výjimečný a dokonalý 
produkt v péči o pleť, který účinně bojuje 
proti všem známkám stárnutí. vyhlazuje vrásky 
a viditelně zpevňuje pleť, dokonale tak vypíná 
kontury obličeje. obnovuje svěžest pokožky, 
rozjasňuje pleť a působí proti pigmentovým 
skvrnám. výživné složky dokonale splňují potřeby 
i té nejnáročnější pleti a okamžitě navracejí pocit komfortu.

Clinique 
vitamin C Lip smoothie 
antioxidant Lip Colour
Clinique přichází na trh s novou barvou na rty vita-
min C Lip smoothie antioxidant Lip Colour,  která 
využivá účinné a „zaručené” složky, s jejichž pomocí 
rty nejen krášlí, ale i ošetřuje.  představuje zdra-
vou dávku svůdné barvy plné vláhy a lesku v šesti šťavnatých odstínech. 
Jednoduše skvělé „ovoce” plné antioxidantů pro rty! speciální formule 
nabitá vitaminy je obohacená koktejlem složek, které společně zlepšují stav 
rtů okamžitě po aplikaci i dlouhodobě,  pomáhá chránit rty proti agresivním 
faktorům vnějšího prostředí a představuje 
ochranu rtů i proti poškození v budoucnu. 

Schwarzkopf & Henkel
schauma pro lesk barvy
nová pečující schauma pro lesk barvy od 
společnosti schwarzkopf & Henkel nabízí re-
cepturu se systémem shine-reflex-system a uv 
filtrem. díky tomuto složení spolehlivě uchová 
barvu vlasů a lesk posiluje až o 100 %. uv filtr chrání vlasy před vysycháním 
a barvu před vyblednutím.  sortiment řady schauma pro lesk barvy obsa-
huje Šampon pro lesk barvy, balzám pro lesk barvy, 1minutovou kúru pro 
lesk barvy a sprej pro lesk barvy. 

L´Oréal
rénergie Lift volumetry
vysoce účinná péče pro objem, lifting 
a zpevnění kontur obličeje a krku spF 15
Lancôme převádí technologii kosme-
tického liftingu do třetího rozměru, při-
čemž inspiraci čerpá ze špičkových zna-
lostí růstových faktorů (faktorů buněčné 
komunikace), tedy proteinů nezbytných 
pro mezibuněčnou komunikaci a vzá-
jemnou buněčnou interakci, klíčových 
prvků k zajištění efektivního fungování 
buňky a tedy i krásné pleti. Klíčovou roli 
hraje buněčná komunikace mezi dermis 
a epidermis. aktivní látky řady rénergie 
Lift volumetry pomáhají obnovovat 
podpůrnou kožní strukturu a nabízejí vi-
ditelný účinek. pleť je okamžitě pevnější 
a během pouhých 3 týdnů získávají 
tváře viditelně nový tvar a ovál obličeje 
je štíhlejší.

novinKy ...
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9 bylin 
pro játra
Játra jsou největší žlázou lidského těla. V klidu jimi každou 
minutu proteče asi 1,5 –2 litry krve. Každá látka, která 
se dostane z trávicí soustavy do organismu, musí projít 
tímto orgánem. Proto jsou játra po každém jídle doslova 
zaplavována živinami, ale i škodlivinami. Játra zastávají 
klíčovou úlohu v metabolismu polysacharidů, tuků 
a bílkovin. 
Odhaduje se, že v nich probíhá více než 500 metabolických 
dějů, např. syntéza některých molekul, vznik vitaminů 
z provitaminů, rozklad složitých látek, čištění krve, 
detoxikace včetně inaktivace některých hormonů 
a léků. Játra rovněž hrají důležitou roli při tvorbě krve 
a odbourávání produktů jejího rozpadu. 
Činnost jater můžeme příznivě ovlivňovat vhodnou dietou 
a také léčivými bylinami. Deset z nich jsme pro vás vybrali.

Jana arcimovičová

čekanka obecná
čekanka obecná (Cichorium in-
tybus) je dvouletá vytrvalá bylina 
s vřetenovitým kořenem. v prvním 
roce vyrůstá růžice listů, v dalším 
roce čekanka vykvétá jasně mod-
rými květy v úborech. drogou je 
kořen, nať a květ. 
ve starém Egyptě, Řecku a Římě se 
nahořklé listy čekanky s oblibou 

používaly na salát. čekanka našla 
ve starověku uplatnění i v magii: 
kdo se natřel její šťávou smícha-
nou s olejem, nabyl podmanivé 
krásy a dosáhl všeho, čeho chtěl. 
také u nás je s používáním čekan-
ky spojena řada pověr. bylina se 
měla vykopávat na den svatého 
petra a měla pak obzvláštní sílu 
a moc. Mohla přičarovat lásku, 
přátelství a náklonnost. 

na jaterní choroby doporučoval 
čekanku rovněž známý pražský 
bylinář Karel: „zvláště pak při zácpě 
sleziny, jater i žloutence koná divy.“ 
Měl by ji podle něj pít ten, kdo se 
často zlobí, protože blahodárně 
působí na žluč.
čekanka obsahuje třísloviny, argi-
nin, cholin, škrob inulin (až 49 %), 
glykosid intybin, dále draslík, žele-
zo, vápník, fosfor a hořčík. v mléč-
né šťávě byly zjištěny terpeny 
laktucin a laktukopikrin, v listech 
glykosid cychoriin. 
čekanka podporuje chuť k jídlu 
a zlepšuje trávení. doporučuje se 
v případě jaterních obtíží, při žlou-
tence, žlučových kaméncích a trá-
vicích problémech. čaj z kořene se 
užívá při bolestech jater a žlučníku 
a salát z natě čekanky s octem 
v případě střevních parazitů či 
ledvinových kamenů. 
z upražených kořenů čekanky se 
vyrábí náhražka kávy, která napo-
máhá činnosti jater – cikorka (od 
latinského názvu čekanky). při pra-
žení se inulin a další polysacharidy 
mění v karamel, což dodává nápoji 
připravenému z cikorky hnědé 
zbarvení.

pŘíroda ...
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Hořec žlutý (Gentiana lutea) je 
vytrvalá rostlina, která je zpočátku 
poměrně nízká, ale po několika 
letech může dosáhnout výšky až 
140 cm. z přízemní listové růžice 
vyrůstá vždy za 4–8 let lysá a dutá 
lodyha, na které jsou vstřícné listy. 
z jejich úžlabí vyrůstají ve svazeč-

cích zlatožluté květy. plodem je 
tobolka. drogou je kořen, který má 
výrazně hořkou chuť. na našem 
území je tato rostlina chráněna, 
proto bychom měli používat jen 
kořen pěstovaných rostlin. 
Hořec žlutý obsahuje hořčiny 
(amarogentin), z dalších látek gen-
tiopikrin, monoterpen gentiopikro-
sid, alkaloidy (gencianin, gencialu-
tin), barviva (gentisin), polysachari-
dy, pektiny a inulin. Hořčiny zvyšují 
tvorbu slin, trávicích enzymů a ža-
ludeční kyseliny. podporují rovněž 
peristaltiku. 
Hořec žlutý se podává v případě 
anorexie a ke zlepšení činnosti 
jater a žlučníku. povzbuzuje také 
vylučování trávicích šťáv a žluče 
a vstřebávání živin. spolu s dalšími 
druhy hořců se přidává do hořkých 
likérů. ve větším množství dráždí 
k dávení. 
podává se v dávce 0,5–1 g prášku 
2–3krát denně, půl hodiny před 
hlavním jídlem. nálev se připravuje 
z půl kávové lžičky na šálek vody 
a odvar z 5 g drogy na 200 ml vody, 
vaří se 5 minut a užívá se 1 lžíce půl 
hodiny před jídlem. 

Hercampuri
tuto bylinu užívají indiáni žijící v andách již od pradávna. Kromě her-
campuri ji označují i dalšími názvy, např. hjircan pureck, což v kečuán-
štině znamená „ten, který kráčí“. tento název souvisí s funkcí jakýchsi 
potulných léčitelů, kteří v dobách inků chodili po jednotlivých osa-
dách a přinášeli s sebou léčivé byliny.
Hořeček bělorůžový (Gentianella alborosea), hercampuri, roste v an-
dách v nadmořské výšce 3500–4000 metrů. vytváří trsy a kvete drob-
nými tmavě modrými až nafialovělými květy. drogou je kvetoucí nať, 
která obsahuje třísloviny, pryskyřice, saponiny, hořčiny a dále eritro-
centaurin, eritaurin, alkaloidy, antokyany, z minerálů vápník, draslík, 
hořčík a sodík, ze stopových prvků hliník. 
Hercampuri povzbuzuje činnost jater, zlepšuje vylučování žluče, podává 
se k pročištění krve, jako prostředek ke snížení nadváhy, při bolestech 
žaludku a malarické horečce. působí proti cukrovce, vysoké koncentraci 
cholesterolu v krevním séru a je účinné při infekčních chorobách. 
používání této byliny je kontraindikováno v případě žaludečních či du-
odenálních vředů, při zánětech žlučníku a neprůchodnosti žlučovodů.

Chancapiedra
Španělský název chancapiedra znamená „rozbíječ kamenů“ a bylina se 
tradičně uplatňuje při vypuzování žlučníkových a ledvinových kame-
nů. Chancapiedra (phyllanthus niruri) roste v tropických oblastech – 
především v amazonii, v jižní indii, na bahamách atd. Má drobné řapí-
katé listy a bílé květy, dosahuje výšky asi 30–40 cm. drogou je kvetoucí 
nať, která obsahuje phyllanthin, hypophyllanthin, nirurin, nirurisid, 
kyselinu elagovou, limonen, kvercetol, kvercetin, kvercitrin, rutin atd. 
phyllanthus niruri je v ájurvédě jedna z nejčastěji používaných bylin. 
slouží především k detoxikaci jater a při léčbě infekční žloutenky. 
v indii se rovněž užívá v případě vředů, při bolestech břicha, horečce 
a kožních chorobách. 
podobné využití má tato bylina i v Jižní americe. podává se při kolikách, 
průjmu a horečnatých onemocněních, např. při chřipce. uplatňuje se 
také v případě žloutenky, nádorů nebo cukrovky, používá se při záně-
tech pochvy a problémech s menstruací. Má spasmolytické vlastnosti 
a reguluje hladinu cholesterolu.
zdá se, že hepaprotektivní vlastnosti chancapiedry ovlivňují především 
sloučeniny phyllanthin a hypophyllanthin, které působí synergicky s dal-
šími látkami. v indii probíhaly v osmdesátých a devadesátých letech mi-
nulého století výzkumy, ze kterých vyplynulo, že pokud phyllanthus niruri 
obsahuje dostatečné množství účinných látek, zabraňuje růstu virů hepa-
titidy b.

podává se odvar z 1 lžičky práškové 
drogy z kořene na šálek vody, který 
se vaří 5 minut, nebo nálev z listo-
vé drogy – 1 lžička na šálek vody. 
užívá se 2–3krát denně.

Hořec žlutý
Hořec nese svůj 
latinský název 
po ilyrském králi 
Gentiosovi, který 

v době moru 
nařídil, aby lidé 

tuto bylinu užíva-
li. odvar z hořce 
ve víně podle 
Mathioliho pů-

sobí proti 
zacpání 
jater 

a sleziny. Li-
dem se slabý-

mi játry a žalud-
kem předepisoval 

tento lékař prášek 
z hořce vyluhova-
ný ve víně. pálenku 
z hořce doporučoval 
na pročištění a zevně 

na hluboké rány. podle bylináře 
Karla hořec podporuje trávení, ale 
hořcové víno čistí játra a ledviny 
a odstraňuje křeče. 

pŘíroda ...

Fit pro život 2 / 2010
www.fitprozivot.czTrafika

12

12 Obsah

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


ostropestřec 
mariánský
v oblastech kolem středozemního 
moře byl ostropestřec mariánský 
vždy vysoce ceněn. dioskorides 
ho doporučoval při nemocech 
sleziny a při žloutence. Mathioli ho 
ve svém herbáři nazval ostropes. 
odvar z kořene byl podle něj účin-
ný proti vodnatelnosti a žloutence 
a pálenka z listí a semene proti pí-
chání v bocích. 
ostropestřec mariánský je statná 
bodlákovitá bylina, která má silnou 
větvenou lodyhu a ostře zubaté, vy-
krajované, bíle skvrnité listy. na kon-
ci větvené lodyhy jsou velké květní 
úbory s červenofialovými květy 
a zákrovními listy s dlouhými trny. 
ostropestřec mariánský (silybum 
marianum) pochází ze středomoří. 
u nás se pěstuje. drogou je semeno, 
které se užívá se slupkou, protože 
účinné látky se nacházejí pod ose-
mením.
ostropestřec obsahuje sloučeniny, 
které jsou souhrnně označovány 
jako silymarin, jsou to flavonoidy 
silybinu, silydianinu a silycristinu. 
dále v něm byly prokázány aminy 
(tyramin, histamin), aminokyseliny, 
sacharidy (glukóza, fruktóza, pen-
tóza). 
silymarinové flavonoidy chrání 
jaterní parenchym a stabilizují 

membrány jaterních buněk. tomu 
synergicky napomáhají i amino-
kyseliny. ostropestřec se podává 
při žloutence a po ní, je vhodný při 
kamenech ve žlučníku, při akut-
ních a chronických zánětech jater, 
v případě cirhózy. Lze jej aplikovat 
i preventivně při práci s toxickými 
látkami nebo při užívání léků, které 
zatěžují játra. 
obvykle se podává nálev z 1 lžičky 
drcených semen na šálek vody asi 
dvakrát denně. v případě obtíží 
se toto množství může zvýšit na 
6 g denně. Lze užívat i drcená se-
mena – 1 kávovou lžičku s medem 
4–5krát denně, případně odvar 
(který se asi 8 minut vaří) z 2–6 g se-
men na 200 ml vody. 

popenec obecný 
tato bylina, jejíž mladé listy se na 
jaře přidávají do salátů a do polé-
vek, patří mezi léčivky, které se po-
užívají již stovky let. Mathioli uvádí, 
že prostřednictvím pocení vyhání 
jed z těla, otvírá ucpaná játra a sle-
zinu a léčí žloutenku. nať tlučená 
na prášek je podle něj vhodná pro 
nemocné tuberkulózou a na ne-
moci ledvin. 
popenec obecný (Glechoma hede-
racea) je vytrvalá bylina, která má 
dva typy lodyh: krátce vystoupavé 
kvetoucí lodyhy a dlouhé polé-
havé lodyhy, které nekvetou, ale 
vytvářejí kořínky. Listy popence 
mají srdcovitý tvar, fialové až mod-
rofialové květy tvoří lichopřesleny. 
popenec roste na vlhkých polích, 
loukách a zahradách, na okrajích 
cest a v křovinách. drogou je kve-
toucí nať.

popenec obsahuje třísloviny, silici, 
saponiny, organické kyseliny, gle-
chomin, cholin, z minerálů přede-
vším draslík. Má stahující vlastnos-
ti, používá se proti průjmu. pod-
poruje trávení, podněcuje sekreci 
žaludečních šťáv, zlepšuje metabo-
lismus, harmonizuje organismus. 
užívá se při chronických nemocích 
a při podvýživě s nechutí k jídlu. 
Je vhodný při zánětech trávicího, 
močového a dýchacího ústrojí a při 
zánětlivých onemocněních kůže. 
zlepšuje činnost jater. 
obvykle se podává nálev z půl 
lžičky drogy na šálek vody, užívá se 
dvakrát až třikrát denně.

pýr
pýr je mnoha zahrádkáři považo-
ván za obtížný plevel, a proto je 

jako léčivka poněkud přehlížen. 
přesto jde o velmi účinnou bylinu. 
psi v případě, že mají nějaké trávicí 
obtíže, najdou neomylně listy pýru 
na louce plné jiných druhů trav 
a používají ho jako první pomoc 
k vyčištění žaludku. 
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pýr plazivý (Elytrigia repens) je vy-
trvalá tráva, která může dosahovat 
výšky až 1,5 m, ale obvykle dorůstá 
20–40 cm. své druhové jméno do-
stal podle podzemních plazivých 
oddenků. Jejich kousky lehce za-
kořeňují, a proto je na zahrádkách 
a polích obtížné se tohoto plevele 
zbavit. Listy pýru jsou v mládí 
chlupaté, později lysé. na konci 
kolénkatého stébla je květenství – 
lichoklas. 
drogou jsou oddenky, ve kterých 
se nacházejí polysacharidy inulin 
a jeho příbuzný triticin. ty se rozklá-
dají na jednoduchý cukr fruktózu, 
která má nízký glykemický index, 
a proto je tato bylina vhodná pro 
diabeti-ky. v droze byly dále zjiš-
těny organické kyseliny, minerální 
soli, křemičitany, inositol, karoten 
atd. obsahuje také silici, jejíž sou-
částí jsou sloučeniny agropyren 
a karvon, které mají antiseptické 
vlastnosti. 
pýr působí močopudně, podporuje 
vylučování močoviny. doporučuje 
se při léčbě otoků, jejichž příčinou 
je zadržování chloridu sodné-
ho v organismu. pýr je součástí 
léčebných bylinných směsí při 
chorobách jater, preventivně se 
také podává při léčbě, která poško-
zuje játra. Jeho další indikací jsou 
revmatismus, ledvinové kameny, 
cukrovka, vysoká koncentrace cho-
lesterolu v krevním séru. 
obvykle se podává odvar z půl lží-
ce drogy, která se povaří asi 5 mi-
nut v půl litru vody a nechá se ještě 
10 minut luhovat. užívá se 3 krát 
denně 100–150 ml odvaru.

smetanka
podle Matthioliho zastavuje sme-
tanka průjem a působí proti úpla-
vici. zevně ji doporučoval přikládat 
na čer-né neštovice. 
v první polovině května rozzáří 
zlato-žluté úbory smetanky lékař-
ské (taraxacum officinale) všechny 
louky. dekorativní jsou i kulovité 
útvary tvořené ochmýřenými naž-
kami – plody smetanky lékařské. 
rostlina se velice snadno rozmno-

žuje a řadí se me zi úporné plevele. 
dorůstá výšky asi 20–30 cm. Má 
válcovitý silný kořen, který je pro-
stoupen stejně jako celá rostlina 
mléčnicemi. Listy smetanky vytvá-
řejí přízemní růžici. 
drogou je kořen, který obsahuje 
polysacharid inulin, aminokyseliny, 
sa-poniny, fytosteroly, třísloviny, 
silice, draslík, vitaminy a, b a C, ta-
raxacin a taraxacerin. 
smetanka regeneruje jaterní buň-
ky a doporučuje se při jaterních 
chorobách. Její účinky vyzdvihoval 
např. pražský bylinář Karel, který ji 
podával při zánětech jater a žlučo-
vodů. také dnešní lidové léčitelství 
využívá jejích žlučopudných vlast-
ností a schopnosti uvolňovat křeče 
ve žlučových cestách. 
smetanka dále podporuje trávení 
a zvyšuje chuť k jídlu. působí jako 

mírné diuretikum, a proto se uplat-
ňuje jako pomocný lék při otocích 
a napomáhá i snížení váhy. Je rov-
něž možné zařadit ji do směsi bylin 
pro jarní očistné kúry. Může se apli-
kovat i zevně, odvar se používá jako 
pleťová voda. obvykle se připravuje 
z 1 lžičky sušeného kořene na šálek 
vody odvar, který se asi 3 minuty 
vaří. 

ilustrační foto: archiv redakce

Řepík
za své druhové jméno vděčí řepík lékařský (agrimonia eupatoria) 
pontickému králi Eupatorovi, který poprvé řepík použil při jaterních 
chorobách.
Matthioli ho používá také proti vykapávání moči, na kašel, hleny, žlou-
tenku, na zimnici, uštknutí hadem, oteklé klouby, omrzliny a jako součást 
léků na hojení ran. 
pití bílého vína, v němž se neustále máčí listí řepíčkové s vlašským kop-
rem a šalvějí po 30 dnů, ostří podle Matthioliho zrak. Řepíček pod pod-
hlavníkem podle něj na člověka přivádí dřímotu nebo se prý také může 
přikládat utlučené řepíčkové listí na hlavu. 
Řepík lékařský je vytrvalá bylina, která dosahuje výšky 50–100 cm. Má 
krátký zdřevnatělý oddenek a přímou chlupatou lodyhu, v jejíž dolní 
části jsou nahloučeny listy. ty jsou na líci tmavě zelené, na rubu chlu-
paté. Květenstvím je hrozen se žlutými květy. 
drogou je nať, která obsahuje třísloviny, silice, flavonoi-
dy, saponiny, triterpeny, gallotanin, kyselinu ursolovou, 
kvercitrin, kyselinu křemičitou, železo, z vitaminů kyseli-
nu askorbovou, nikotinovou a cholin.
Řepík zlepšuje činnost žlučníku a podporuje detoxikaci 
jater. Cholin v řepíku působí proti nadměrnému uklá-
dání tuku v játrech a příznivě ovlivňuje metabolismus 
tuků a koncentraci cholesterolu v krevním séru. Řepík 
dále podporuje trávení, má dezinfekční a protizánětlivé 
vlastnosti, uplatňuje se při léčbě bronchitidy, průjmů 
a kožních nemocí. vzhledem k tomu, že podporuje ho-
jení ran a pooperačních jizev, je možné užívat jej i zevně 
ve formě obkladů nebo masti. 
obvykle se podává nálev nebo odvar (který se vaří asi 5 minut) z 1 ká-
vové lžičky na sklenici vody. užívá se dvakrát až třikrát denně.
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potenciál 
mužské 
potence

Mudr. radim uzel, Csc.

na lékařské fakultě, asi ve 
třetím ročníku, se seznamují 
medici s mechanismem 
ztopoření mužského 
pohlavního údu. Ještě 
po letech si vzpomínám 
na upřímné zděšení nás 
studentů při demonstraci 
těch složitých grafů, rovnic 
a biochemických reakcí, které 
v lidském těle probíhají při 
tomto nadmíru důležitém 
aktu, kdy je do topořivých 
těles penisu napumpováno 
během několika vteřin asi 
120 ml krve. tento jev bývá 
právem nazýván triumfem 
hydromechaniky, krevní 
přítok se zvýší až 16krát, 
původní délka 6–10 cm 
a průměr 2–3 cm se zvětší 
asi dvojnásobně; městnání 
krve promění penis v tvrdý 
prut, který pak snadno může 
vniknout do pochvy. během 
sexuálního aktu pak již 
k dalšímu zvětšování objemu 
nedochází. přitom však na 
druhé straně nesmí být 
v penisu blokována močová 
trubice, která prochází 
houbovitými tkáněmi penisu 
a kterou při orgasmu proniká 
semenná tekutina.

Malý zázrak
pečlivé studium celého složitého 
mechanismu erekce společně 
s výčtem všech možných faktorů, 
které na tento složitý děj působí, 
musí vést nutně k přesvědčení, že 
vlastně jde o jakýsi malý zázrak. 
nakonec nezbývá nic než údiv nad 
tím, že se to vůbec podaří. není 

také divu, že penis je v mužském 
těle orgánem nejzranitelnějším, 
přičemž tato zranitelnost není ani 
tak původu anatomického, nýbrž 
má spíše příčiny psychické a emo-
cionální.
penis je od pravěku až po dnešek 
považován za symbol jakési mužské 
síly a dominance, mnoho mužů má 
však ke svému penisu rozporuplný 
vztah. nejčastější obavou je před-
sudek o tom, že mají penis příliš 
malý, proto se za něj stydí. většina 
z nich také nechce ukázat ženě svůj 
penis v ochablém stavu, zdá se jim, 
že je to nepatřičné. Je proto častým 
překvapením pro ženu, když si muž 
nechává na sobě spodní prádlo až 
do chvíle, kdy je jeho penis v erekci, 
a tudíž v „pohotovostním“ posta-
vení. pouze v té chvíli muž cítí, že je 
jeho orgán v pravém stavu pro jeho 
skutečný účel.
většina lidí je velmi udivena, když 
slyší, že u některých živočichů 
existuje v samčím pohlavním 
orgánu kost. u samečků mnoha 
živočišných druhů se vyvinula 
pravděpodobně v důsledku kon-
kurence mezi samci. Kost v penisu 
se vyskytuje u samců netopýrů, 

rejsků, krtků, u masožravců, jako 
jsou psi, kočky, medvědi, lasičky, 
tuleni a lachtani, stejně tak jako 
u mnoha druhů primátů. Muži 
patří bohužel k menšině savců, 
u kterých kost penisu chybí, a ne-
zbývá tedy než litovat a těm ostat-
ním živočichům tiše závidět. o ve-
likosti penisu existují také různé 
předsudky a pověry. navzdory 
mnohým z nich neexistuje vztah 
mezi velikostí těla muže a veli-
kostí jeho penisu. největší orgán 
se často vyskytuje u nejslabších 
a nejmenších mužů. také úhel 
ztopořeného penisu je individu-
ální, ale normálně se pohybuje 
26° nad horizontálou. to je zhru-
ba v souhlase se sklonem ženské 
pochvy.

proč se to někdy 
pokazí
okamžiky, kdy penis člověka 
„neposlouchá”, nejsou nikterak 
výjimečné. snad neexistuje muž, 
kterému by se to občas nepřihodi-
lo. Horší však je, že se tato porucha 
někdy častým opakováním upevní, 
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člověk si přestane věřit, jedno se-
lhání tak vlastně způsobuje sérii 
dalších a dalších zklamání. nejčas-
tější příčinou bývá právě psychic-
ký stres, tréma, přepracovanost, 
strach ze selhání, ale také partner-
ský nesoulad nebo výčitky svědo-
mí. Žádnou zvláštností nebývá ani 
částečná porucha potence při mi-
momanželském kontaktu, zatímco 
v manželské ložnici to funguje bez 
problémů. o záludnostech lidské 
psychiky pak svědčí opačné pří-
pady, kdy právě milenecký vztah 
pomůže manželskou sexualitu 
vylepšit.

alkohol a cigarety
na besedách s laickou veřejností, 
v novinových rubrikách, ale také 
v internetovém poradenství se 
nejčastěji vyskytují dotazy o vlivu 
alkoholu a kouření na mužskou 
sexuální potenci. většina tazatelů 
už jaksi předem tuší, že to nebude 
valné, ale přejí si být v tomto názo-
ru utvrzeni. tak tedy: ano, alkohol 
a zejména kouření cigaret se na 
ztopoření penisu podepisují vlivem 
neblahým. z běžné zkušenosti je 
sice známo, že malé dávky alko-
holu mohou do jisté míry sexuální 

funkce potencovat, ale tato dávka 
bývá u každého člověka značně 
individuální. Chronický piják bývá 
sice někdy sexu žádostivý, nakonec 
však většinou „skutek utek“. nega-
tivní vliv nikotinu jako typického 
cévního jedu funguje pak nade vši 
pochybnost už v dávkách nepatr-
ných. 

drogy
nálepkou tlumiče sexuálních váš-
ní pak můžeme vlastně označit 
všechny návykové drogy, které 
podobně jako alkohol pomohou 
sice v počátečních fázích pohlavní 
aktivitu nastartovat, jejich konce 
však bývají právě opačné. K tomu 
je zapotřebí připočítat ještě snížení 
sexuální obezřetnosti, ztrátu kon-
troly a z toho vyplývající sexuální 
havárie – přenosné infekce a ne-
chtěná těhotenství. 

Léky
také různé léky mohou do složité-
ho mechanismu erekce zasáhnout 
neblahým způsobem. Efekt je pak 
tím zákeřnější, čím vzdálenější je 
původní léčebný cíl. Klasickým pří-
kladem jsou léky proti vysokému 
krevnímu tlaku, přípravky na zhub-
nutí, také se však tímto účinkem 
vyznačují prášky na spaní nebo 
anabolika, často zneužívaná růz-
nými kulturisty za účelem nárůstu 
svalové hmoty. 

sex a sport
Účinek různých sportů na sexuální 
aktivitu byl všestranně zkoumán 
a výsledky jsou někdy překvapivé. 
tak třeba mladí sportovci provozu-
jící na špičkové úrovni individuální 
sporty si častěji stěžují na předčas-
nou ejakulaci. u kolektivních spor-
tovních disciplín mají tyto potíže 
pouze basketbalisté. proč třeba 
hráči odbíjené těmito potížemi 
netrpí, to se ještě nikomu nepo-
dařilo objasnit. Že by strefování se 
do koše bylo opravdu tak sexuálně 
odlišné od pinkání balonu přes 

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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síť? anebo si basketbal schválně 
vybírají muži, kteří jsou k předčas-
né ejakulaci náchylní? v každém 
případě jde pouze o špičkové hrá-
če, zatímco rekreační provozování 
těchto sportů na sexualitu žádný 
vliv nemá. to píšu schválně proto, 
abych od košíkové nikoho neod-
radil. 
zejména mladí sportovci velmi čas-
to přicházejí s dotazem, zda jejich 
momentální sexuální aktivita ne-
může narušit kvalitu sportovního 
výkonu, nebo naopak, zda nepo-
kládají na oltář svých sportovních 
úspěchů svou mužskou potenci. 

K úlevě všech sportovních mistrů 
teď mohu s pocitem plné odpo-
vědnosti prohlásit, že sexualita se 
docela dobře snáší s jakýmkoliv 
sportem. pohlavní aktivita nikterak 
neujídá z potřebných sil, nekrátí 
dech a nevysiluje trénované sval-
stvo. také o onanii se kdysi s obli-
bou tvrdilo, že při jejím provozová-
ní člověk tělesně chátrá. znám ně-
kolik juniorských špičkových spor-
tovců, kteří neonanují o nic méně 
než všichni jejich vrstevníci a tato 
sexuální aktivita nijak neovlivňuje 
jejich záviděníhodné sportovní 
výkony. zrovna tak znám případy 

vytrvalostních sportovců s obli-
bou souložících před závodem, ba 
dokonce i gymnastku, která se po-
hlavním stykem uklidňovala mezi 
jednotlivými sestavami a nakonec 
celý závod vyhrála. 
skutečná tělesná zátěž při pohlav-
ním styku je zejména pro trénova-
ného sportovce zcela minimální, 
rovněž jakýkoliv sport prováděný 
s rozumem nemůže mít na potenci 
a sexuální aktivitu neblahý vliv. 
obavy občas projevují třeba cyk-
listé, u nichž se kromě fyzického 
vypětí musí počítat se specifickým 
tlakem sedla na oblast genitálií. 
skutečně se pak vysilující mnoho-
etapové cyklistické závody mohou 
určitými poruchami potence proje-
vovat, rekreačnímu cyklistovi, který 
si občas pár kilometrů vyšlápne, 
však takovéto nebezpečí zdaleka 
nehrozí.

Co pomáhá?
univerzální prevencí poruch zto-
poření penisu bude především 
pravidelná životospráva, vyvážená 
strava, rozumně dávkovaná tě-
lesná aktivita, vyloučení škodlivin 
a prevence stresových situací. 
snadno se to řekne, hůře vykoná. 
ne nadarmo se nedávno kdosi 
rozčiloval nad skutečností, že po-
ruch potence nápadně přibývá 
v měsíci březnu, kdy by naopak 
mělo jít o naprosto opačný jev 
způsobený voláním počínajícího 
jara. ten dobrý muž totiž zapo-
mněl na to, že člověk je bytostí 
trvale sexualizovanou, nezná dobu 
říje a také k volání jara bývá po se-
xuální stránce netečný. naopak je 
v březnu nucen vyplňovat daňové 
přiznání, což má na jeho potenci 
vliv neblahý.
také lékařská věda není v léčení 
poruch mužské potence tak bez-
branná, jak tomu bylo ještě před 
10–15 lety. složité cévní operace 
a penilní protézy dnes v mnoha 
případech nahrazují účinné léky, 
které se s úspěchem prodávají. 

ilustrační foto: oldřich Malina
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Jen vy sami 
se můžete rozhodnout změnit 

svůj život

Margaret yardwoodová

nejlepší způsob 
jak uniknout ze 
zajetého stereotypu 
je naslouchat těm, 
kteří nazývají věci 
pravými jmény. dr. phil 
McGraw, odborník na 
lidské chování, který 
vystupuje v pořadech 
oprah Winfreyové, vás 
vyzývá k zodpovědnosti 
za svůj vlastní život. 
nabízíme některé z jeho 
myšlenek jak změnit 
svůj život k lepšímu.

Vítězové věci realizují – 
nejenom o nich uvažují.

dobré úmysly jsou 
bezcenné, pokud je 
nebudete realizovat 
Jednou z nejtvrdších životních 
lekcí je, že se svět ani vaše okolí 

nezajímá o úmysly, které nedopro-
vázejí činy. reakce, kterých se vám 
dostane od vašeho okolí v jakéko-
liv situaci, jsou vlastně odpověďmi 
na signály, které vysíláte vy sami 
– na vaše chování. tyto signály jsou 
jediným způsobem, jak můžete 
ovlivnit, jak vás vaše okolí bude 
vnímat, jak na vás bude reagovat. 
Jestliže se chováte cílevědomě, 
smysluplně a věcně, dostane se 
vám skvělých ohlasů. čím lepší 
volba, tím lepší výsledek, čím lepší 
způsob chování, tím lepší hodno-
cení ze strany okolí. 
Lidi nezajímají vaše úmysly. zajímá 
je to, co uděláte. Finanční úřad ne-
zajímá, že jste měli v úmyslu zapla-
tit daně. vaše děti nezajímá, že jste 
chtěli vařit večeři. Lidé na přecho-
du pro chodce v žádném případě 
neutěší, že jste měli v úmyslu za-
stavit. význam má jen to, co udělá-
te. a přesně to ovlivňuje váš život. 

udělejte si test
nasvědčuje způsob vašeho cho-
vání tomu, že se pohybujete ve 
vyjetých kolejích? přestali jste se 
chovat takovým způsobem, který 
vyvolával dobré ohlasy u vašich 

přátel a rodiny? udělejte si násle-
dující test a poznejte, jak to s vámi 
vypadá. a hlavně nelžete – byli 
byste pouze sami proti sobě. pa-
matujte si, že nemůžete chtít změ-
nit něco, co nepoznáte.

• Je vaše práce nebo vaše děti to 
jediné, o čem většinou vyprávíte?

• nosíte doma stále stejné nevý-
razné a beztvaré oblečení?

• stojíte před ledničkou a zíráte 
do ní, jako by se v ní mělo ná-
hle objevit něco, co tam ještě 
před pěti minutami nebylo?

• Chováte se k životu tak, jako by 
to byl divácky atraktivní sport 
a vy jste seděli na levných se-
dadlech? 

• trávíte většinu svého volného 
času jako „líná kůže“?

• Žijete nepřímo postavami 
z televizních seriálů, o kterých 
mluvíte s přáteli, jako by to byli 
skuteční lidé?

• Když si výjimečně někam vyra-
zíte, strávíte předem 30 minut 
rozhodováním kam jít?
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• představujete si situace, které 
nikdy opravdu nerealizujete?

• Jste podezíraví k lidem, kteří 
vypadají šťastně, protože vám 
to prostě připadá nemožné?

• Je tou nejvíc vzrušující událos-
tí, která se vám kdy pravděpo-
dobně může přihodit, něco, co 
se již stalo?

• probouzíte se s hrůzou, co 
nový den zase přinese?

• Cítíte se osamělí, dokonce 
i když jste obklopeni lidmi?

• zdá se, že vaše nároky týkající 
se péče o váš vzhled se snižují?

• Je cílem vašeho života prostě 
jen přežívat z týdne na týden, 
z měsíce na měsíc?

• Říkáte většinou „ne“, ať je otáz-
ka jakákoliv?

• abyste se seznámili s někým 
novým, museli by tito lidé se-
bou praštit na kapotu vašeho 
auta nebo si přisunout židli 
před obrazovku vaší televize?

pohybujete se ve 
vyjetých kolejích?
pokud jste odpověděli na výše uve-
dené otázky kladně šestkrát a více-
krát, zcela určitě se pohybujete ve 
vyjetých kolejích. pokud jste „ano“ 
odpověděli desetkrát a vícekrát, 
měli bychom pro vás již raději po-
slat záchrannou četu. nicméně tím, 
že jste si udělali náš test, jste dali 
najevo ochotu se změnit.
začněte tím, že se rozhodnete po-
suzovat hodnoty ve svém životě 

na základě výsledků, ne na základě 
úmyslů. vaším přirozeným sklo-
nem, ať si to chcete přiznat, nebo 
ne, je omlouvat se a povolovat si ří-
kat, co chcete nebo máte v úmyslu 
udělat, ale pak to stejně neuděláte. 
ve skutečnosti jste si tento způsob 
jednání a myšlení sami nevymysle-
li, patříte totiž do „společnosti vá-
havých“. pro tuto společnost, která 

je přeplněna oběťmi, jsou 
typická úsloví „to 
není moje vina“, 
„to se mě 
netý-
ká“, 
„o to 
se ne-
starám“. 
Mám pro vás 
novinu: vy 
se sami sebe 
rozhodně 
týkáte a mu-
síte se také 
o sebe sami 
postarat! 
nemám zá-
jem vám pomá-
hat v sepisování se-
znamu vašich úmyslů. ani nemám 
zájem vám poskytnout útěchu pro 
váš život, kde nejsou zapotřebí 
činy. Mám zájem vám pomoci váš 
život změnit. poznání příčin vlast-
ních neúspěchů je poloviční cestou 
ke změně, ale zdůrazňuji, jen po-
loviční. Chci vám pomoci, abyste 
byli schopni zbavit se svého zaběh-
nutého stereotypu v chování. to 
znamená, že se začnete hodnotit 
podle dosažených výsledků.
Hodnocení vašich úspěchů a ne-
úspěchů výhradně podle dosa-
žených výsledků znamená, že 
přijmete jasný postoj k vlastnímu 
hodnocení. Měli byste na tento 
způsob přistoupit také proto, že 
vás tak posuzuje i vaše okolí.
nikoho nezajímá, co jste měli 
v úmyslu udělat. opravdu důležité 
je to, co jste skutečně udělali. Jest-
liže se rozhodnete začít hodnotit 
svůj život na základě dosažených 
výsledků, znamená to, že také ne-
budete brát výmluvy od ostatních. 
Jestliže si myslíte, že si zasloužíte 
lepší zacházení ze strany své rodiny 
a okolí, pak toto zacházení posuzuj-
te podle jejich činů, ne slov. nemů-
žete strávit zbytek svého života tím, 
že necháte někoho jiného, aby vám 
říkal, jak se cítíte, nebo ovlivňoval 
váš pohled na věc. Je potřeba 
se jim buď postavit, nebo je 
umlčet.

pokud 
má mít to, co 

říkám, nějakou cenu, 
a to bez ohledu na to, 

o čem mluvíme, na jaký 
problém narážíme nebo 
jakou problematiku se 
snažíme vyřešit, musíte 
souhlasit s tím, že sebe 
i ostatní začnete posu-
zovat podle výsledků. 
bude to těžké, ale bude 
to stát za to. teprve 
v okamžiku, kdy uvidíte 
výsledky, si můžete být 
absolutně jisti, že změ-
ny jsou reálné. 

Život není 
generální 
zkouškou
přemýšleli jste někdy 
vážně o tom, kolik času 
vám zbývá? pokud je 
vám 40 let, pravdě-
podobně máte ještě 
dalších 40 let čas udělat 
to, co byste měli. ale 
také možná už nemáte. 
Jedno staré přísloví říká: 
„Žádný život není jen 
generální zkouškou.“ 

Život je jedi-
nečný, nedá 
se opakovat. 

Život, který 

Pokud pro to nic neděláte, 
nic nedostanete – o tom 

nemůže být pochyb.

Stagnace

Úspěch

Prohra
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právě teď prožíváte, je ten jediný, 
který vám byl dán. a pokaždé, když 
selžete a neuděláte nic pozitivního, 
je to další okamžik, který jste jen 
promarnili.

podnikejte praktické 
kroky
starodávný recept na to, jak dělat 
praktické změny, je: 
buď… dělej… Měj!
čili: buďte rozhodnuti… udělejte, 
co je potřeba… 
Mějte, co chcete. to, co se musíte 
naučit, je proměňovat své úmys-
ly v činy. Jestliže doktor ví, proč 
umíráte, a nic proti tomu neudělá, 
umřete. Jestliže někdo ví, že vám 
stojí na noze, a nic s tím neudělá, 
vaše noha bude dál otlačována. 
Jestliže víte, proč se vám hroutí 
manželství, a nic s tím neuděláte, 
vaše manželství se zhroutí. Jest-
liže víte, co způsobuje váš pocit 
marnosti a deprese, a neuděláte 
nic, abyste svůj život změnili, bu-
dete se dál cítit zbyteční a depri-
movaní.

Život odměňuje činy, 
ne úmysly
velký rozdíl mezi vítězi a poraže-
nými je v tom, že vítězové věci 
realizují a poražení je realizovat 
nechtějí. Lidé, kteří vyhrávají, věci 
realizují – ne o nich jen přemýšlejí. 
oni se „neuplánují“ k smrti. nemají 
schůzku, aby si naplánovali další 
schůzku za účelem uspořádání dal-
ší schůzky, kde by se rozhodovalo, 
co udělat. Když zmáčknete pomysl-
nou spoušť, nakonec se to podaří. 
abyste dosáhli toho, čeho chcete, 
musíte pro to prostě udělat, co je 
třeba.
bez kroků vedoucích k činům 
jste pouhými pasažéry, kteří jsou 
nedobrovolně táhnuti vpřed bez 
možnosti určit si směr nebo ho 
kontrolovat. některým lidem však 
vyhovuje být pouhými pasažéry, 
protože nic nerozhodují a nejsou 

odpovědni za výsledky. pokud 
patříte k těmto lidem, potřebujete 
se buď probudit a převzít kontrolu 
nad svým životem, nebo se smiřte 
s tím, že budete panákem, který si 
nechá všechno líbit.
nic ve vašem životě se nezmění, 
dokud se nezačnete chovat jinak. 
otázka, kterou byste si měli po-
ložit, je: „Když ne teď, tak kdy?“ 
uvědomte si, že pokud nemáte to, 
co chcete mít, je to proto, že jste se 
rozhodli pro to nic neudělat. a po-
kud pro to nic neuděláte, nebude-
te to mít nikdy. 

zmáčkněte 
pomyslnou spoušť
vstaňte a změňte svůj život. Život 
se pohybuje vpřed pomocí činů 
a skutků. Jestliže začnete dělat 
nové věci – ať už to bude naslou-
chání vlastním pocitům, nebo 
začnete nový tréninkový program, 
zlepšíte si své pracovní uplatnění 
tím, že se začnete znovu vzdělá-
vat nebo si najdete novou práci 
– vaše činy začnou dostávat spád. 
potkáte nové lidi, otevřou se vám 
nové možnosti. brzy nato zjistíte, 
že váš život již není tím, čím býval.
Jednou z věcí, které mnozí lidé 
potřebují jako odrazový můstek, je 
začít u lidí, které mají rádi. nemys-
líte si, že by bylo tragické, kdyby 
vám – nebo jim – vypršel čas před 
tím, než byste překonali setrvač-
nost ve svém životě a neřekli to, co 
máte na srdci?
abyste si procvičili, jak proměňovat 
úmysly v činy, napište si seznam 
pěti nejdůležitějších lidí ve svém 
životě. teď, čestně a od srdce, pod 
každou osobu napište vše, co by 
zůstalo nevyřčeno, pokud by jeden 
z vás zemřel. nevykrucujte se a ne-
říkejte: „no, sice jsem to neřekl, ale 
oni to stejně vědí.“ Když odejdou, 
je to navždy. než můj otec před-
časně zemřel, řekl mi, že mě miluje, 
že je na mě pyšný a že jsem pro 
svět požehnáním. „Jestliže dnes 
večer zemřu, budu umírat klidně, 
protože budu vědět, že víš, co jsem 
měl na srdci,“ řekl.
Musím se přiznat, že kdyby mi tato 
slova otec nebyl řekl, prostě bych 
je „jen nevěděl“. ale já jsem taková 
slova potřeboval slyšet. to samé 
platí pro lidi ve vašem životě. vě-
řím, že pokud si svůj seznam na-
píšete, bude to správný odrazový 
můstek k vašim dalším činům.

Potřebují i ostatní oblasti vašeho 
života smysluplné a praktické 
činy? 

ilustrace: M. Hovorková
Foto: archiv redakce

Copyright: pWa international

Tolik prostoru v životě 
naplňují dobré úmysly, 

mnoho z nich však 
zůstává nerealizováno. 
Zkuste dělat věci jinak, 

převzít kontrolu nad 
svým životem 

a oslavovat výsledky, 
které se díky tomu 

dostaví.
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nebojte se 
trenažérů
ing. ivan Mach, Csc.

Když cvičíme poprvé na některé 
z nablýskaných tréninkových 
mašinek, ze kterých na nás blikají 
světýlka a číslice, máme skoro 
pocit, že nejsme ve fitcentru. 
Jako bychom seděli u nějakého 
high-tech hracího automatu. 
nemůžeme se vynadívat na 
světelné displeje, svítící grafy 
a spousty ovládacích tlačítek. ale 
už po pár týdnech cvičení nám 
pouhých pár minut strávených na 
tom nejmodernějším trenažéru 
připadá jako celá věčnost.

proč na trenažéru ubíhá čas 
tak pomalu?
Když začínáme cvičit na fitness stroji, seznamuje-
me se s jeho ovládáním a funkcemi. sledujeme, 
jak na naše pokyny trenažér reaguje, jsme aktiv-
ní, otevření a cvičení nás baví. Jakmile si však po 
čase na monotónní pohyby zvykneme a cítíme, 
že stroj máme plně pod kontrolou, jako by už na 
něm nebylo co řešit. Jde jen o to, jak vydržet ho-
diny a hodiny stereotypního cvičení, než aerobní 
tělesná aktivita začne přinášet kýžené ovoce, tj. 
vytouženou kondici a krásné tělesné tvary.
čas plyne a pomalu začínáme nenávidět displej 
s hodinami, které odměřují nekonečné minuty 
cvičení. tělo pracuje jakoby setrvačně a stroj 
už ani nevnímáme. Existuje nějaký trik jak si 
dlouhou chvíli na trenažéru zkrátit, abychom 
se nedostali do stereotypu? tak tedy – naplňte 
si svoji sportovní láhev pitím a hurá na některý 
trenažér! Který z nich to bude?

Cyklistický trenažér 
(energetický výdej 360 kcal/h)
Je nejběžnějším šlapadlem tohoto druhu, 
které najdeme téměř v každém fitcentru. Je 
velmi citlivé na polohu sedadla, a to jak výš-
kovou, tak předozadní. Když je sedlo příliš 
vysoko, boky jsou rozkývané a mohou nás 
bolet kyčle.
Když zase sedíme příliš nízko, stehenní svaly 
pracují jen v omezeném rozsahu. sedadlo by 
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mělo být tak vysoko, aby se dole 
nohy propnuly a v kolenou jste 
cítili mírný tlak. v předozadním 
směru posuňte sedadlo dopředu 
nebo vzad tak, aby se kolena 
v horní poloze nacházela přímo 
nad kotníkem. Chodidlo upevněte 
do pedálového popruhu – oddá-
líte tím únavu. tempo šlapání by 
nemělo být příliš rychlé, abyste 
neztratili kontrolu nad pohybem. 
Když cítíte, že vás setrvačník stroje 
nutí k pohybu, radši si přidejte 
zátěž. tím současně zvýšíte ener-
getický výdej.
počet otáček za minutu buď ode-
čtete z displeje, nebo si ho vypo-
čítáte tak, že počet otočení hřídelí 
trenažéru za 15 sekund vynásobíte 
čtyřmi. Měli byste šlapat frekvencí 
okolo 90–100 ot./min. buď cvičíme 
samostatně, nebo v hodinách ve-
dených instruktory. 

Šlapací stroj – stepper
(energetický výdej 250 kcal/min)
na tomto trenažéru je vhodné 
střídat intenzitu cvičení. Když cvi-
číte ve střídavém tempu, spálíte 
více kalorií než při stejnoměrném 
cvičení. trénujte tak, abyste šlapali 
po co nejdelší svislé dráze a stejno-
měrným tempem místo překotné-
ho šlapání bez důsledné kontroly 

pohybu. o madla se jen lehce opí-
rejte – jakmile se o ně opíráte příliš 
silně, můžete snížit výdej energie 
až o 30 %. optimální režim na šla-
pacím stroji představuje střídání 
tříminutových period mírného šla-
pání, a minutových period rychlého 
šlapání například podle schématu:

dbejte, aby se vám na trenažéru 
neotlačily špičky nohou. neustálý 
tlak na stejné místo je může otlačit 
a odkrvit. zvolte proto přiměřenou 
zátěž a polohu špiček neustále stří-
dejte. s trenažérem pracujeme tak, 
že nejdříve na ovládacím panelu 
stlačíme knoflík start, potom za-
dáme tělesnou hmotnost a dobu, 
po kterou chceme cvičit (například 
30 minut). pak si vybereme některý 
z nabízených programů s měnící se 
intenzitou cvičení. programy stří-
dáme vždy po 1–2 týdnech. 
před vlastním cvičením podle 
vybraného programu bychom se 
měli zahřát lehkým šlapáním. po-
dobně bychom měli cvičení končit 
uvolňovacím šlapáním.

Eliptický trenažér 
(energetický výdej 430 kcal)
zatím není v našich fitcentrech 
příliš k vidění. pohyb nohou na 
tomto trenažéru připomíná běh 
na lyžích. při cvičení stojíme vždy 

vzpřímeně, k fixaci trupu ve svislé 
poloze si pomáháme tím, že se 
přidržujeme madel. neohýbáme se 
v zádech, bolela by nás v křížové 
části. výhodou tohoto trenažéru je, 
že můžeme měnit jak směr pohybu 
(vpřed – vzad), tak sklon roviny, 
v níž šlapeme v rozsahu 0–20°, 
např. podle schématu:

běhací pás 
(energetický výdej 190 kcal/h)

Máte málo času a chcete se rychle 
zapotit? tento stroj je vhodný pro 

rychlý nástup aerobního režimu, 
kdy zhluboka dýcháme a iniciu-
jeme spalování tělesného tuku. 
přesto i tady začínáme cvičit ve 
volném tempu. protože běžíme 
stále „po rovině“, můžeme se sou-
středit na styl a správnou techni-
ku běhu, při kterém bychom měli 

Doba 
(min)

Pohyb Úhel Intenzita 
(4–12)

8 vpřed 4° 7
8 vzad 7° 10
8 vzad 10° 10
7 vpřed 13° 12
7 vzad 10° 10
4 vpřed 7° 7
3 vpřed 0° 4

Délka periody 
(min)

Intenzita
(3–10)

3 3
3 5
1 7
3 5
1 8
3 6
1 8
3 6
1 8
3 5
1 7
4 5
3 3
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tipy k dosažení nejlepších výsledků cvičení na trenažérech
1.  v průběhu cvičení pijte vodu nebo iontový nápoj po doušcích cca 

100 ml v intervalech 10 min. zavlažený organismus lépe odolává 
únavě.

2. oblečení by mělo být vzdušné a savé, aby pot nestékal na sedlo 
a ovládací panel.

3. Když cvičení na trenažéru zařadíte ráno nalačno, zvýšíte tím inten-
zitu spalování tuků.

4. Cvičte při tepové frekvenci vypočtené podle vzorce 0,75 x (220 – věk). 
např. 35letá cvičenka by měla cvičit při tepové frekvenci 139 tepů/
min. při této tepové frekvenci probíhá proces spalování tuků nejefek-
tivněji.

5. před posilováním zařaďte trenažér jen na cca 10 min na zahřátí 
svalstva, po tréninku v posilovně však na trenažéru cvičte vytrva-
lostně, tj. nejméně 25 minut.

6. abyste se tolik „nenudili“ při cvičení, můžete si číst, povídat s kole-
gyní na sousedním stroji nebo poslouchat walkman. v některých 
fitcentrech mají dokonce televizi s volbou programů. výhodnější 
však je vybrat si takový program, který vás nutí ke změnám tempa, 
zátěže nebo sklonu v průběhu cvičení.

držet trup stále vzpřímeně a ruce 
u těla. tady je příklad jednoho 
z programů:

Jediné, co by vám mohlo při cvi-
čení na běhacím pásu vadit, jsou 
puchýře na nohou po delším šla-
pání. proto nepodceňujte kvalitu 
obuvi, kterou si vyberete.

Chodicí pás 
(energetický výdej 280 kcal/h)
i když je to paradoxní, při chůzi 
na pásu spálíte až o polovinu více 
energie než při běhu. také zade-
ček a nohy se při tomto cvičení 
dobře formují. pohyb nohou musí 
doprovázet rytmické pohyby paží 
a vzpřímená poloha trupu jako ob-

vykle. Lokty tlačte od těla tak, aby 
se ruce vpředu nikdy nedotýkaly. 
na tomto trenažéru máte obvykle 
možnost nastavit si režim chůze 
do kopce nebo z kopce, a to pod 
různými úhly. Když vás pobolívají 

nohy v holeni, je to známka příliš 
vysokého sklonu pásu nebo příliš 
vysoké rychlosti chůze. příklad pro-
gramu je v tabulce vlevo dole. 

Cviky předvádí: Lucie Jiříková, 
Foto: Karel Housa

Doba (min) Rychlost 
(km/h)

3 6
3 8
4 9
2 10
4 11
2 12
2 11
3 8
2 5

Doba 
(min)

Rychlost 
(km/h)

Úhel 
(%)

3 5 0
3 5 3
3 5 6
3 6 6
3 6 9
3 6,5 9
3 6,5 6
3 5,5 12

3 5 15

3 5,5 15

3 5,5 12

4 5 6

3 4 0
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Osteoartróza 
– nejčastější kloubní onemocnění
V lidském těle je více než 100 kloubů. Pokud 
nás nebolí, ani nevíme, že je máme. Ale snad 
každý z nás už někdy zažil, jaké to je, když 
opravdu bolí. Není to nic příjemného a není vždy 
jednoduché najít úlevu od těchto bolestí. Příčin 
bolestí kloubů může podle odborníků existovat 
mnoho druhů. Onemocnění kloubů v současné 
době patří mezi nejrozšířenější choroby naší 
civilizace.

Zdravá výživa v mládí a včasná péče o klouby je prevencí proti osteoartróze

osteoartróza je civilizační choroba, která posti-
huje přibližně 12 % populace, přičemž až 70 % 
populace nad 65 let má na kloubech rentgeno-
vé změny typické pro artrózu. Jde o chronické 
degenerativní kloubní onemocnění, které posti-
huje hlavně velké nosné klouby – kolena a kyčle, 
ale i další, jako jsou například některé drobné 
klouby ruky, kloub u palce nohou apod. po is-
chemické chorobě srdeční je osteoartróza (oa) 
druhou nejčastější příčinou invalidity u mužů 
nad 50 let. 

aktivní přístup k životu, zdravá výživa, pravidelný 
pohyb a péče o klouby by měly být součástí pre-
vence artrózy. dojde-li už k celkovému těžkému 
poškození nejdůležitějších kloubů v těle (kyčle 
a kolena), často zbývá jako jediné řešení tzv. alo-
plastika – náhrada poškozeného kloubu kloubem 
umělým. Každý rok u nás přibývá více než 10 tisíc 
nových pacientů, pro které je endoprotéza (umě-
lá kloubní náhrada) posledním východiskem jak 
se zbavit bolesti kloubů. toto řešení je sociálně 
i ekonomicky nákladné, ale často mu lze naštěstí 
předcházet právě prevencí.

Jak osteoartróza vzniká?
osteoartróza, tedy celkové selhání některého 
z kloubů v těle, vzniká v důsledku poruchy rov-
nováhy metabolismu kloubní chrupavky. dojít 
k tomu může buď z neznámých příčin (tzv. pri-
mární artróza), nebo v důsledku přetěžování 
kloubů či jiného onemocnění (sekundární artró-
za). určitou roli hraje dědičnost a dále pak dlou-
hodobé zvýšené zatěžování kloubů.

Kdo je nejvíce ohrožen?
touto chorobou trpí nejčastěji lidé s nadváhou 
nebo lidé vykonávající velkou tělesnou zátěž – 
těžce pracující nebo vrcholoví sportovci. Jednu 
z nejvíce ohrožených skupin současnosti tvoří 
tzv. příležitostní sportovci. důvodem je pře-
devším to, že jejich klouby, které jsou navyklé 
sedavému stylu života, jsou najednou o víkendu 
vystaveny nárazovému a intenzivnímu zatížení. 
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pokud se k tomu přidá ještě dědič-
ná dispozice, mohou se problémy 
projevit už ve věku mezi 20 a 30 
lety.

Jak se artróza 
projevuje?
ve zdravém kloubu pokrývá 
kloubní chrupavka styčné plochy 
kloubů. při zátěži dochází k tlaku 
na kloub, který tlumí kloubní teku-
tina působící jako nárazová zóna. 
ta obsahuje látky, jako je kyselina 
hyaluronová, která pomáhá absor-
bovat mechanický šok a působí 
jako „kloubní mazivo“. Kloubní 
chrupavka obsahuje především ko-
lagen a proteoglykany, které se při 
onemocnění artrózou nevytvářejí 
v dostatečném množství, a nestačí 
tak kompenzovat rychlost poško-
zování chrupavky. ve starším věku 
a vlivem velkých zátěží tak dochází 
k opotřebení chrupavky, která se 
nestačí přirozeně obnovovat. po-
stiženy jsou nejčastěji váhonosné 
klouby v těle (kyčle, kolena) a po-
tom drobné klouby rukou, nohou 
a páteře. Chrupavka ztrácí svou 
přirozenou pružnost, tuhne a té-
měř netlumí nárazy. pak se musí 
napínat šlachy a vaziva, což 
ovšem způsobuje bolest. prvním 
příznakem bývá citlivost kloubů 
na chlad, např. při změně počasí, 
nebo ztuhlost kloubů při začátku 
pohybu a tzv. startovací bolesti, 

později pak bolesti přetrvávají i při 
vlastním pohybu a v pokročilých 
stadiích i v klidu. dochází k výraz-
nému snížení pohyblivosti pacien-
ta, které může vést až k jeho úplné 
imobilitě. 

Jak na osteoartrózu? 
skupina evropských odborníků 
pod patronací Evropské ligy proti 
revmatismu (EuLar) vypracovala 
a zveřejnila v prosinci roku 2000 
doporučení jak léčit osteoartrózu. 
tato doporučení jsou podložena 
výsledky více než 700 publiko-
vaných klinických studií, které 
hodnotily celkem 23 různých způ-
sobů léčby této rozšířené nemoci. 
z jejich doporučení plyne, že léčba 
artrózy musí být především kom-
plexní a musí v sobě zahrnovat 
lékové i nelékové řešení. u pa-
cientů s osteoartrózou je navíc 
prvotním předpokladem efektivní 
léčby především snížení nadměrné 
tělesné hmotnosti. po ní následují 
medikamentózní léčebné postupy, 
které vhodně doplňuje pravidelné 
cvičení podle speciálně upravené-
ho cvičebního plánu. 
Mezi nejrozšířenější léčebné pre-
paráty u pacientů s osteoartrózou 
patří především nesteroidní anti-
revmatika. nová generace těchto 
léků (tzv. CoX-2 neselektivní neste-
roidní antirevmatika) je pacienty 
lépe snášena. tyto léky se někdy 
kombinují i s dalšími léky tišícími 

bolest, které fungují na odlišném 
principu. 
Kromě nich existuje další alterna-
tiva, tzv. symptomaticky pomalu 
působící léky (sysadoa – sympto-
matic slow acting drugs in oa). 
v poslední době se dostala do po-
předí v boji proti artróze také želati-
na, která je rozpadovým produktem 
kolagenu, jenž je hlavní součástí 
mezibuněčné hmoty.

Léčba osteoartrózy je dlouhodo-
bá a předpokládá úzkou spolu-
práci nemocného s lékařem. 

ilustrační foto: oldřich Malina 
a archiv redakce

povrch 
nepostiženého 

kloubu

Kloub 
postižený 

artrózou

neporušená chrupavka

synoviální maz
degenerovaná 
chrupavka
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nikde není psáno, 

že musíme být 

obézní
sarah Mahoneyová

svým způsobem k nám 
příroda v porovnání s muži 
nebyla moc spravedlivá. ať 
už vezmeme v úvahu nutnost 
projít během života takové 
etapy jako těhotenství, 
mateřství a poté menopauzu, 
nebo vyšší množství tuku 
v těle ve vztahu ke svalům. 
Fyziologické změny v těle 
počínaje pubertou nutí 
naše tělo hromadit kila 
a my se musíme stále učit, 
jak se těchto tučných pastí 
vyvarovat. protože zvláště 
ženy se sklonem k obezitě 
jsou vystaveny velkému 
riziku.

Život nás žen je sice na jedné stra-
ně naplněn krásnými událostmi 
(láska, svatba, novorozené dítě), ale 
na druhé straně se nám bohužel 
nehromadí jen zkušenosti, ale také 
kila. a čím jsme starší, tím těžší je 
se nadbytečných kil zbavit.
počínaje druhým desetiletím naše-
ho života ztrácí tělo každých deset 
let 1–1,5 kg svalů. i když u mužů 
probíhá tento proces také, není to 
v jejich případě tak hrozné. Jsou 
totiž na startovní čáře ve srovnání 
s námi v mnohem výhodnější pozi-
ci. Mají vyšší procento svalů, proto 
změny v jejich případě nejsou tak 
zřejmé. Jedno kilo svalů spaluje 
150 kcal denně a jedno kilo tuku 
pouze 3 kcal, takže počty jsou to 
velmi jednoduché. Jak stárneme, 
metabolismus se zpomaluje o 3 až 
4 procenta každých deset let. takže 
pokud nekonzumujeme méně ka-
lorií nebo neposilujeme, abychom 
zvýšily svalovou hmotu, váha se lo-
gicky dere nahoru. nicméně „pne-
umatika“ kolem pasu není nutností 
a určitě nejsme osudem předurče-
ny k tomu být obézní. nesmíme si 
připustit myšlenku, že jsme oběti. 
Je snadné svádět všechno na tuko-
vé buňky a na rodiče, ale většinu 
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nadváhy si způsobíme samy svými 
špatnými stravovacími návyky, se-
davým způsobem života a malou 
aktivitou. Jen menší část je způso-
bena endokrinologickými problé-
my. Je třeba pochopit, jak se naše 
tělo mění, a přizpůsobit tomu své 
stravovací návyky a fyzickou aktivi-
tu. není to lehké, ale stojí to za to.

první křivky
Kritický věk: puberta
s příchodem puberty tělo zvyšuje 
tvorbu tukových buněk, aby se 
vytvarovala prsa a boky. Mezi 13. 
a 16. rokem přiberou dívky obvykle 
až 15 kg. podle zahraničních výzku-
mů přecházejí dívky v tomto obdo-
bí z dětských bonbonů (gumových 
medvídků apod.) na tučnější slad-
kosti, kterým dávají přednost spíše 
dospělé ženy (snickers). proto je 
tato doba nejvhodnější k tomu 
poučit je o rozdílu mezi dobrými 
tuky (polynasycenými, které najde-
me v lososu nebo sójových výrob-
cích) a špatnými (z masa, šlehačky 
apod.).
dívky v tomto věku se také méně 
věnují sportu, pokud jej samozřej-
mě nepěstují závodně a nejsou 
členkami sportovních oddílů. rodi-
če by měli odmalička podporovat 
sportovní aktivitu svých dětí, aby 
si vyzkoušely různé druhy sportů 
a našly tak aktivity, které se pro ně 
stanou celoživotním koníčkem.
puberta je pro dívku nebezpečným 
obdobím také pro možnost vzniku 
rozličných poruch s příjmem po-
travy. zkreslená představa o tom, 
jak má vypadat pěkná postava, 
dokáže mladé dívce pěkně zamo-
tat hlavu. proto by matky měly se 
svými dcerami hovořit o fyziolo-
gických změnách, kterými jejich 
těla procházejí, a všímat si všech 
varovných signálů. tím může být 
i kouření, se kterým mnohé dívky 
začínají v domnění, že tak mohou 
snadněji ovlivnit svoji váhu.
pokud má děvče v 18 letech správ-
nou váhu, měla by mu vydržet po 
celý život. samozřejmě to není 
vždycky jednoduché. pokusme se 

však vyrovnávat přebytek kalorií 
v potravě zvýšenou fyzickou akti-
vitou, například pěší chůzí místo 
použití dopravního prostředku. 

pracovní nadváha
Kritický věk: 20 a výše
první zaměstnání obvykle přináší 
více sedavého způsobu života, 
stres a únavu. Mladá žena už nemá 
tolik času na cvičení. navíc začínají 
schůzky s kamarádkami při kávě 
a dortíku, pozvání na večírky a nej-
různější oslavy. takže přibude i pár 
skleniček a většinou i nezdravé 
jídlo z rychlého občerstvení.
abyste nesklouzly do této „tučné 
pasti“, naučte se připravovat si 
vlastnoručně zdravá jídla, která 
také výborně chutnají. zakompo-
nujte pohyb do svého pracovního 
dne, choďte o polední přestávce na 
procházku. než si sednete s kama-
rádkami do kavárny, dejte si na-
příklad jogurt, abyste nepodlehla 
různým nezdravým pokušením.

Muž v životě ženy
Kritický věk: 25 a výše
Láska prochází žaludkem, a tak 
mnohé ženy podřídí své kulinářské 
umění chuti mužů. potom zcela 
logicky přibírají na váze. Jednak 
proto, že se samy také přizpůso-
bují méně zdravým stravovacím 
návykům svých partnerů, ale navíc 
obvykle jedí stejně velké porce 
jako muž. Mužský metabolismus 
však spaluje více energie. Žena by 
se tedy měla naučit kontrolovat 
své porce. nemůže jíst jako muž 
a nepřibrat. takže této pasti se leh-
ce vyhnete, když si budete dávat 
menší porce. pak nebudete muset 
s povzdechem sledovat posunující 
se ručičku na váze. naučte se, že 
porce masa je kou-
sek o velikosti 
balíčku karet 
a porce bram-
bor nebo těs-
tovin odpoví-
dá velkosti 
tenisového 
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míčku. nebude na škodu koupit si 
menší talířky na hlavní jídlo.
sledujte také množství konzumo-
vaného tuku.
Mnoho žen vynechává cvičení, aby 
mohlo trávit volný čas s partnerem. 
najděte takové aktivity, které by 
vyhovovaly vám oběma: jízda na 
kole, golf, turistika nebo obyčejné 
procházky.

Jsou zde děti
Kritický věk: 26 a výše
narození dítěte často končí tím, že 
máme 5 až 20 kilo navíc proti své 
původní váze. a hrozí další přibírá-
ní, protože nedostatek spánku, což 
je všeobecná stížnost mladých ma-
minek, může také vést k přejídání. 
samozřejmě během těhotenství 
nesmíte pomýšlet na žádnou přís-
nou dietu. neznamená to však, že se 
můžete přejídat. průměrná zdravá 
váha, kterou ženy mohou během 

těhotenství přibrat, je 12 až 18 kilo. 
Méně by měly přibrat ženy s nad-
váhou a ještě méně ty, které jsou 
obézní. poraďte se o tom se svým 
ošetřujícím lékařem již během své 
první návštěvy, a pokud to schválí, 
pokračujte ve cvičení i v těhotenství. 
většina žen však během těhotenství 
necvičí a návrat ke cvičení po naro-
zení dítěte také není jednoduchý: 
jednak kvůli stálé únavě a jednak 
proto, že nemáte nikoho, kdo by 
miminko pohlídal. pokuste se to 
kompenzovat svými obvyklými čin-
nostmi, choďte s kočárkem na pro-
cházky, hrajte si s batoletem v parku.

Život naplno
Kritický věk: 35 až 45 let
Je krutou ironií, že nejvytíženější 
období našeho života, kdy se mu-
síme postarat o děti ve škole, o do-
mácnost a musíme řešit i spoustu 
problémů v zaměstnání, je sou-

časně obdobím, kdy stoupá naše 
hmotnost. důvodem může být 
zpomalení metabolismu a možná 
i pozůstatky váhy po těhotenství.
Jak zabránit dalšímu tloustnutí? 
Jezte jen v prostorách k tomu spe-
ciálně určených – v jídelně nebo 
v kuchyňském koutu. vyhýbejte se 
bezmyšlenkovitým přesnídávkám 
u lednice, u televize nebo v autě. 
začněte s posilovacím cvičením. 
posilovací cviky nejen zvyšují sva-
lovou hmotu, ale podporují me-
tabolismus a zpevňují kosti, což je 
dobré pro prevenci osteoporózy. 
osvědčeným prostředkem na udr-
žení váhy jsou i vysněné nové šaty 
nebo kalhoty. nedopnutý pásek 
vás upozorní na to, že je nutné za-
řadit zpátečku, a to velmi rychle.

Menopauza
Kritický věk: 45 a více
prakticky všechny ženy v období 
od 45 do 50 let na sobě pocítí 
příznaky perimenopauzy. nižší 
úroveň estrogenu zvyšuje chuť 
k jídlu, únavu, způsobuje nespa-
vost a neschopnost se dobře sou-
středit. po menopauze žena ztrácí 
svalovou hmotu mnohem rychleji, 
a tím i rychleji přibírá na váze. tuk 
se posunuje do oblasti břicha, což 
nepříjemně překvapí i ty, které pra-
videlně cvičí.
v této době si dejte pozor na alko-
hol. nadměrná konzumace alkoho-
lu vede ke zvýšení krevního tlaku 
a kardiovaskulárním problémům. 
Jezte více dobrých tuků, pomáhají 
v prevenci mnoha nemocí a snižují 
cholesterol. pěstujte společenské 
sporty. domluvený tenis nezrušíte 
tak snadno jako cvičení doma o sa-
motě. 
není jasné, zda ztráta svalové hmo-
ty je vyvolána menopauzou, nebo 
je to jen důsledek stárnutí. v kaž-
dém případě pomáhá posilování. 
výzkumy prokazují, že posilováním 
se buduje svalová hmota i u star-
ších lidí. 

Copyright: LHJ
ilustrační foto: oldřich Malina
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10 pověr 
o vitaminových
 přípravcích

Mudr. taťána staňková

Trend zdravého životního 
stylu, který je u nás 
v posledních letech velmi 
populární, dohnal většinu 
z nás k zájmu o své zdraví 
a tělesnou kondici. Více 
nás zajímá, co jíme, zda je 
to zdravé, kvalitní a jaké 
to má účinky a vliv na náš 
organismus. Na pultech 
obchodů a lékáren nás 
láká nepřeberné množství 
biopotravin, nízkotučné 
stravy, potravinových doplňků 
a vitaminů. Podle výrobců 
nám všechny tyto přípravky 
zaručeně pomohou ke zdraví, 
vitalitě a kráse. Není divu, 
že v souvislosti s tím jsme 
poněkud zmatení a objevují 
se první pochybnosti. To je 
jen krůček ke vzniku mýtů 
a pověr. Jak je to doopravdy 
s populárními vitaminovými 
prostředky?

pověra č. 1
vitaminové přípravky 
z přírodních látek jsou 
účinnější než syntetické 

vitaminové doplňky vyráběné z tzv. 
přírodních zdrojů jsou často vydá-
vány za účinnější než vitaminy vyrá-
běné synteticky. ve skutečnosti jsou 
syntetické a přírodní vitaminy z che-
mického hlediska, složení a struktury 
zcela identické. neexistuje žádný 
vědecky podložený důkaz, že jedny 
jsou účinnější a zdraví prospěšnější 
než ty druhé. 
Jedinou výjimkou je vitamin E. pří-
rodní forma vitaminu E je 5x účin-
nější než jeho syntetická varianta. 
proto je tento rozdíl brán v úvahu 
při stanovení mezinárodní jednotky 
(iu) pro syntetický vitamin E. 
důležitým hlediskem v diskusi „pří-
rodní versus syntetický“ je otázka 
ceny. přírodní vitaminy jsou obvykle 
extrahovány z velkého množství 
přírodních materiálů, zatímco syn-
tetické vitaminy vznikají v labora-
torním prostředí. příprava kvalitního 
přírodního vitaminu je tak až o 30 % 
nákladnější než výroba vitaminu 
„umělého“.

pověra č. 2
stravování podle 
doporučených denních dávek 
(ddd) zlepší můj celkový 
zdravotní stav 
ddd (doporučené denní dávky) 
jsou sestavené komisí odborníků 
a publikované Mz čr. tyto tabul-
ky stanovují průměrnou potřebu 
živin, které jsou nutné k prevenci 
chorob z nedostatku určitých slo-
žek výživy. neberou však v úvahu 
specifické mimořádné individuální 
potřeby, např. nemoc, extrémní 
fyzickou a psychickou zátěž apod. 
v žádném případě nemůžeme 
čekat, že užíváním dávek vitaminů 
podle tabulek ddd získáme auto-
maticky oslnivé zdraví a přebytek 
energie. tyto dávky nám pomohou 
předejít problémům vzniklým 
z nedostatku důležitých živin 
způsobeného nesprávnou nebo 
nedostatečnou výživou v běžném 
životě. 
vždy je však třeba brát ohled na 
výše zmíněná specifika a přizpů-
sobit dávky vitaminů a minerálů 
případně zvýšeným potřebám 
konkrétního jednotlivce.
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pověra č. 3 
čím více vitaminů budu 
užívat, tím lépe 
většinu vitaminů lze užívat ve 
značně vyšších dávkách, než je 
ddd. Je však třeba zvážit, zda je 
to opravdu účelné, a zda naopak 
vysoké dávky vitaminů nemohou 
naše zdraví ohrozit. v tuku roz-
pustné vitaminy (a, d, E a K) se 
ukládají v organismu do zásoby. 
příjem těchto vitaminů ve velmi 
vysokých dávkách, které organis-
mus nestihne zpracovat, může 
vyvolat toxické reakce (zejména 
vitamin a a d). 
druhá skupina vitaminů – vitaminy 
rozpustné ve vodě – není toxická 
ani ve vysokých dávkách. Může 
však způsobovat jiné zdravotní 
problémy. například vysoké dávky 
vitaminu C mohou vyvolat tvorbu 
ledvinových kamenů, při předáv-
kování se může objevit průjem 
nebo nepříjemná kožní vyrážka. 
vitamin C ve vysokých dávkách 
také narušuje vstřebávání mědi 
a selenu. 
také některé minerály a stopové 
prvky užívané ve velkých dávkách 
nebo po dlouhou dobu mohou blo-
kovat vstřebávání jiných minerálů 
a stopových prvků (např. zinek brání 
vstřebávání mědi).
Je proto účelné a zdraví prospěš-
né užívat vyvážený komplex všech 
potřebných vitaminů, minerálů 
a stopových prvků. Jen tak se 
můžeme bezpečně vyhnout třeba 
i nechtěnému předávkování a zby-
tečným zdravotním komplikacím.

pověra č. 4
tělo si uchovává zásoby 
vitaminů až do doby, kdy je 
bude potřebovat
vitaminy dělíme podle všeobecně 
známého klíče na vitaminy roz-
pustné v tucích a vitaminy rozpust-
né ve vodě. 
vitaminy rozpustné ve vodě, 
s výjimkou vitaminu b12, zůstávají 
v organismu krátce (několik dnů, 
maximálně týdnů), a proto se musí 
neustále doplňovat. navíc organis-
mus dokáže těchto vitaminů využít 
jen určité množství. nevyužitý zby-
tek je vylučován močí. Megadávky 
ve vodě rozpustných vitaminů jsou 
proto neefektivní a zbytečné.
vitaminy rozpustné v tucích se 
ukládají v organismu po dobu 
mnoha měsíců. Megadávky např. 
vitaminu a a d mohou proto půso-
bit při dlouhodobějším výrazném 
nadužívání toxicky. tendence 
mnoha lidí předzásobit se vitaminy 
pro nepředvídatelné „horší“ časy 
je tak nejen nepraktická, ale někdy 
dokonce zdraví škodlivá. Je proto 
nutno dbát na odpovídající pravi-
delný každodenní příjem vitaminů 
a minerálů, zvláště u jednotlivců, 
kteří mohou být přecitlivělí na je-
jich zvýšené dávky. 
Kromě vitaminu d a K si tělo samo 
nedokáže vitaminy vytvořit a musí 
je přijímat zvenčí. určitá sebekázeň 
je proto nutná a vhodná pro dodr-
žování vyváženého každodenního 
příjmu všech nezbytných látek 
(např. ve formě komplexního pre-
parátu).

pověra č. 5
vegetariánská strava 
poskytuje veškerou 
potřebnou výživu 
v dnešní době se mnoho lidí z nej-
různějších důvodů obrací k vege-
tariánskému životnímu stylu, který 
považují za recept na zdraví. vege-
tariánství má bezesporu mnoho 
výhod – nižší obsah tuků ve stravě, 
větší příjem vlákniny. ani pečlivě 
plánovaná vegetariánská strava 
však neobsahuje dostatek všech 
živin, které lidský organismus po-
třebuje pro zdravý vývoj. 
některé vitaminy a minerály jsou 
hojněji zastupovány v živočišných 
potravinách a lépe se z nich do 
organismu vstřebávají. zejména 
ženy vegetariánky a veganky jsou 
ohroženy anémií, protože jejich 
jídelníček obsahuje málo železa. 
Železo obsažené v zelenině se 
totiž hůře a pomaleji vstřebává 
a organismus nedokáže tuto for-
mu efektivně využít.
vegetariáni a vegani by měli proto 
pravidelně doplňovat vitamin b12, 
riboflavin, vitamin d, kyselinu lis-
tovou, železo, vápník, zinek a jód 
jinou cestou.

pověra č. 6 
odlišné složení vitaminů, 
například pro děti nebo 
seniory, je jen reklamní trik. 
Je jedno, který multivitamin 
a v jakém složení budu užívat 
potřeba vitaminů, minerálních lá-
tek a stopových prvků se u různých 
skupin liší. Jiné složení a dávkování 
vitaminových preparátů je stano-
veno u dětí a jiné u seniorů. 
děti potřebují pro zdravý vývoj 
organismu, růst kostí a zubů zvýše-
ný přísun vápníku, fosforu, fluoru 
a vitaminu d. pro snížení výskytu 
anémie z nedostatečně vyvážené 
stravy (například nedostatku masa) 
je důležité u dětí doplňovat i železo.
u seniorů je velmi významný pří-
sun antioxidantů (vitaminů a, E, C, 
selenu a zinku), které jsou účinné 
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v boji proti volným radikálům, 
resp. rakovinotvorným buňkám. 
vápník a vitamin d ve vyšší míře 
jsou důležité pro prevenci osteo-
porózy, draslík a železo pak proti 
anémii způsobené nedostatečným 
přísunem hodnotné stravy – masa, 
zeleniny.
svou roli ve volbě preparátu však 
kromě věku hraje i pohlaví, zdra-
votní stav nebo životní styl.

Kuřáci
Cigaretový kouř vede ke tvorbě 
volných radikálů, které poškozují 
buňky a zvyšují riziko vzniku rako-
viny. zametače volných radikálů – 
antioxidanty slouží k jejich odstra-
nění. užívání multivitaminových 
doplňků je u kuřáka velmi vhodné. 
Je třeba doplňovat zejména vita-
min E, beta karoten a min. 80 mg 
vitaminu C denně. 

Konzumenti alkoholu 
pokud je konzumace alkoholu pra-
videlná, ve větší míře, či dokonce 
nahrazuje jídlo, je vhodné pravidel-
ně doplňovat vitaminy a, E, C, b12, 
thiamin, hořčík a zinek. 

sportovci 
pokud je zvýšená tělesná námaha 
součástí každodenního života, je 
pro organismus nutný vyvážený 
příjem kalorií, živin, minerálů a sto-
pových prvků k optimálnímu udr-
žení energie a rovnováhy tekutin. 
nízkou hladinou hořčíku jsou např. 
ohroženi sportovci vytrvalostních 
disciplín. dostatečný příjem dras-
líku je pro sportovce také důležitý, 
protože při jeho snížené hladině se 
objevuje únava a svalové křeče. při 
pocení se z organismu rychle ztrácí 
zinek. u žen sportovkyň hrozí ve 
vyšší míře anémie. proto je důležité, 
aby měli lidé s pravidelnou fyzickou 
zátěží zajištěný dostatečný přísun 
zejména železa, kyseliny listové, 
vitaminu b12, hořčíku a zinku. 

Lidé trpící stresem 
stres je individuální odpovědí 
na nadměrnou fyzickou, emoční 
nebo intelektuální zátěž a tělo 
není připraveno na příliš častou 
nebo dlouhodobou zátěž. Lidé pod 
stresem jsou zatíženi řadou nepří-
jemných příznaků, jako jsou únava, 
nepozornost, nespavost, nervozita, 
bolest hlavy, trávicí obtíže, bušení 
srdce, a trpí sníženou obrany-
schopností organismu. 

ve stresovém období je vhodné 
pravidelně doplňovat multivita-
miny a multiminerály. zapomínat 
bychom neměli zejména na anti-
oxidanty (vitaminy a, E, C, selen), 
vápník a hořčík. 

Podávání 
monokomponentních 
(jednosložkových) přípravků 
je u všech těchto skupin 
problematické, proto je 
vhodné pravidelné užívání 
kvalitních kombinovaných 
přípravků obsahujících 
vhodný poměr vitaminů, 
minerálů a stopových prvků.

pověra č. 7
pokud koupím vitaminy 
v lékárně, je to záruka kvality. 
Je pak jedno, který preparát 
vyberu – krabička jako 
krabička 
vitaminové komplexy se od sebe 
liší nejen složením a množstvím 
obsažených látek, ale také způso-
bem registrace a z něj vyplývají-
cími garancemi pro spotřebitele 
a nároky kladenými na preparát. 
na preparáty registrované státním 
ústavem pro kontrolu léčiv (sÚKL) 
jako humánní léčivé přípravky jsou 
kladeny veškeré nároky požado-
vané pro registraci léků. uvolnění 
preparátu do distribuce a jeho 
sledování po celou dobu prodeje 
tak podléhá těm nejpřísnějším ná-
rokům. uživatel díky tomu získává 
vysokou garanci kvality preparátu 
ve všech možných ohledech. pro-
dukty registrované jako doplňky 
stravy jsou hodnoceny především 
z pohledu jejich bezpečnosti a do 
distribuce jsou uvolněny na zákla-
dě schválení hlavním hygienikem. 
pravidla, kterým tyto výrobky po 
celou dobu podléhají, jsou pak 
výrazně benevolentnější. 
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Jako naprosto bezvýznamný se jeví 
údaj o tom, zda je přípravek „pří-
rodní“, nebo „syntetický“. na kvalitu 
preparátu nemá žádný vliv. 
určitou další zárukou kvality je 
vitaminový přípravek od renomo-
vané farmaceutické firmy. dá se 
předpokládat, že společnost, která 
vyrábí kvalitní a účinná léčiva na 
závažná onemocnění, umí vyrobit 
stejně kvalitní vitaminové prepa-
ráty.

pověra č. 8
při virovém onemocnění, jako 
je například chřipka, je dobré 
užívat nárazově vyšší dávky 
vitaminu C 
pro toto tvrzení neexistuje jedno-
značný důkaz. Je proto mylné se 
domnívat, že vysoké dávky vitami-
nu C nás zázračně zbaví chřipky. 
Klinické studie prokázaly, že vita-
min C může do určité míry snížit 
intenzitu a dobu trvání onemoc-
nění. příznivý vliv má vitamin 
C také při rekonvalescenci u jiných 
onemocnění, při hojení ran, snižuje 
hladinu cholesterolu a krevního 
tlaku, podporuje lepší vstřebávání 
železa. především je ale vitamin 
C významným antioxidantem, což 
znamená, že zneškodňuje volné 
radikály. Je prokázáno, že dosta-
tek vitaminů a minerálních látek, 
otužování a dobrá kondice snižují 
riziko onemocnění chřipkou až 
o 30 %.

pověra č. 9 
většina lidí se domnívá, že 
se stravuje zdravě, a proto 
„uměle“ doplňovat vitaminy 
nepotřebuje
podle kvantitativního výzkumu 
společností stem/Mark si 52 % čes-
ké populace myslí, že se stravuje 
zdravě. srovnání výpovědí těchto 
respondentů s pravidly zdravé 
výživy však prokázalo, že pouze 
9 % se stravuje podle zásad zdravé 
výživy. 

nejvíce problémů činí české popu-
laci jíst dostatek zeleniny a ovoce, 
a naopak omezit konzumaci oblí-
bených chlebíčků a uzenin. 
Je proto vhodné doplňovat pra-
videlně potřebné látky pomocí 
kvalitního multivitaminového pre-
parátu, který pomůže dostatečný 
přísun těchto látek zajistit. 
paradoxem zůstává, že nejčastěji 
užívají tyto preparáty lidé, kteří se 
sami stravují zdravě.

pověra č. 10
Konzumace ovoce a zeleniny 
v jakékoliv podobě je 
vždy lepší než doplňování 
vitaminů uměle 
Konzumace čerstvého ovoce a ze-
leniny je samozřejmě velmi zdravá 
a ovoce a zelenina by v našem kaž-
dodenním jídelníčku neměly chy-
bět. protože jsou živými organismy, 
složení a obsah jednotlivých vita-
minů, minerálů a stopových prvků 
v nich se v průběhu jejich sklado-
vání či kulinářských úprav mění. 
v průběhu blanšírování a vaření se 
ztrácejí vitaminy b1, b2 a C. sušením 
dochází až k polovičním ztrátám 
vitaminu C a ke ztrátě 1/5 beta 
karotenu. Konzervování je šetrné 
k vitaminům a, d a riboflavinu, na-
opak při něm většinou dochází ke 
ztrátám vitaminů b1 a C. dlouho-
dobým skladováním se při procesu 
oxidace připravujeme také o cenné 
vitaminy. 
Mražení je jednou ze šetrnějších 
metod skladování potravy. pozor 
však na předchozí úpravy potravin 
před zmražením, například již zmi-
ňované blanšírování. 
při různých úpravách ovoce a ze-
leniny bychom proto měli brát 
v úvahu i výše zmíněné vlivy spo-
jené s úbytkem vitaminů. a pokud 
si nejsme stoprocentně jisti svým 
zdravým životním stylem, měli 
bychom pro doplnění sáhnout po 
vhodném multivitaminovém pří-
pravku. 

ilustrační foto: oldřich Malina
a archiv redakce
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nevšední 
všední 
podzemní 
zelenina

Mnozí z nás by 
ji na trhu mohli minout 

bez povšimnutí, protože 
kořenová zelenina 

obvykle nevypadá příliš 
lákavě. ale rozhodně 

bychom škodili sami sobě, 
kdybychom ji nezahrnuli 

do svého jídelníčku. 
většinou skryté pod zemí 

jsou tyto druhy zeleniny 
nízkokalorické, obsahují 

značné množství vlákniny, 
komplexních sacharidů, 

vitaminů, minerálních 
látek, fytochemických látek 

a stopových prvků. dobře se 
skladují, aniž 

by ztratily své prospěšné 
vlastnosti. Jejich výhodou 

je i cenová dostupnost 
a jednoduchá úprava.

Kupujeme kořenovou 
zeleninu
při koupi vždy vybírejte pevné 
kusy a vyhýbejte se měkkým, 
scvrklým plodům s plísní nebo 
prorostlými kořeny.
u mrkve dbejte na to, aby byla 
čerstvá, pevná a hladká. nekupujte 
ji s příliš hustou natí, mívá velký 
vnitřek, který může být dřevnatý. 
Existuje názor, že krátké pevné plo-
dy s tupými konci jsou chutnější 
a obsahují větší množství vitaminů 
a minerálních látek. není to pravda. 
dlouhá „štíhlá“ karotka je stejně 
prospěšná jako krátká, i stejně 
chutná a výživná.
při koupi brambor dejte přednost 
menším hladkým plodům s malými 
očky. vyhýbejte se příliš velkým 
bramborám, protože uvnitř mohou 
být prázdné a shnilé. zelená barva 
svědčí o tom, že brambory byly 
příliš dlouho na slunečním světle 
a mohou být hořké.

červená řepa, která příliš dlouho 
zůstala v zemi, může být tvrdá 
a dřevnatá – příznakem toho mo-
hou být hluboké jizvy nebo několik 
kruhů jizev od listů nahoře na plo-
du.
topinambury navzdory svému 
nevábnému vzhledu mají příjem-
nou chuť připomínající ořechy. 
syrové jsou sladké a křupavé, 
vařené připomínají srdíčka arty-
čoků.
při nákupu tuřínu, řepy a kedluben 
vybírejte menší, pevné a hladké 
plody s malým množstvím listů 
a vláknitých kořenů. příliš velké 
plody, které jsou však na váhu 

lehké, mohou být tvrdé, dřevnaté 
a uvnitř prázdné. Mívají nepříjem-
nou chuť a zapáchají. 

Chutná a výživná 
kořenová zelenina
Možná ani netušíte, že máte ve své 
lednici nebo ve sklepě skutečnou 
studnici zdraví. většina kořenové 
zeleniny obsahuje látky, které 
pomáhají prevenci rakoviny prsu, 
žaludku, tlustého střeva a plic. Ci-
bule a česnek obsahují látky, které 
chrání před kardiovaskulárními 
chorobami.
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recepty:
zeleninové ragú
- 3 řepy, 3 mrkve a 3 ředkve nakráje-

né na kostky 
- 500 g brambor nakrájených na 

kostky
- 6 nakrájených pórků
- 1/4 sklenice slepičího vývaru
- 1/4 sklenice rozpuštěného másla 

nebo margarínu
- 1/2 čajové lžičky soli
- 1/2 čajové lžičky mletého černého 

pepře

rozehřejte troubu na 260 °C. pro-
míchejte zeleninu, přidejte slepičí 
vývar, margarín, sůl, pepř a znovu 
zamíchejte. dejte do zapékací mísy 
a vložte do trouby na 25 minut. 
Každých 10 minut zamíchejte.

1 porce: 270 kcal

Celer je tak cenná zelenina, že po-
kud se naskytne příležitost, jezme 
jej vždy tepelně neupravený.

bramborová kaše zeleninová
- 1 kg brambor
- 2 mrkve
- 2 petržele (kořen)
- 1 menší celer
- zelený hrášek
- 100 g čerstvých hub
- 1 cibule
- sůl, majoránka, 3 lžíce oleje, zelená 

petrželová nať

z brambor uvařených v páře a oleji 
udělejte kaši. na oleji zpěňte cibuli, 
přidejte mořskou sůl, majoránku 
a čerstvé houby a poduste. čerstvou 
zeleninu najemno nastrouhejte, 
přidejte zelený hrášek a spolu s hou-
bami na cibulce vmíchejte do kaše. 
dejte zapéct do trouby. podávejte 
teplé a ozdobte zelenou petrželo-
vou natí.

Celerový salát s mrkví
- 2 celery
- 5 mrkví
- šťáva ze dvou citronů
- 1 lžíce oleje, špetka soli

zeleninu nastrouhejte, zalijte citro-
novou šťávou, mírně osolte a zaka-
pejte olejem.

Celerový salát s jogurtem
- 2 celery
- 3 kořeny petržele
- 100 g čerstvého hrášku
- 1 kelímek bílého jogurtu
- šťáva z půlky citronu
- špetka soli

zeleninu nastrouhejte, smíchejte 
s citronovou šťávou, jogurtem, 
hráškem, osolte a zamíchejte. 

zeleninový salát z mrkve 
a topinamburů
- 8 menších mrkví
- 4 topinambury
- šťáva z 1 citronu, voda, med

na jemném struhadle nastrouhejte 
mrkev a topinambury. smíchejte 
s citronovou šťávou a s vodou, 
oslaďte medem.

Míchaný topinamburový salát
- 10 topinambur
- 4 rajčata
- 4 lžíce naklíčené čočky
- šťáva z citronu, 1 lžíce oleje, špetka 

soli, petrželová nať

topinambury nastrouhejte na jem-
ném struhadle a zalijte citronovou 
šťávou. přidejte najemno nakráje-
ná rajčata, petrželovou nať a na-
klíčenou čočku. osolte, omastěte 
olejem a podávejte. 
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salát z červené řepy a ředkve 
se sušenými švestkami
- 4 vařené červené řepy
- 1 ředkev
- 1/2 sklenice sušených švestek bez 

pecek
- 2 pol. lžíce olivového oleje, sůl

oloupejte červenou řepu a ředkev 
a nastrouhejte na hrubém struha-
dle. zalijte sušené švestky vařící 
vodou a nechte bobtnat 25 minut. 
poté vodu slijte a švestky nakrájej-
te najemno. smíchejte nastrouha-
nou zeleninu se švestkami, přidejte 
sůl, olej a ještě jednou promíchejte.

plněné kedlubny
- 150 g přírodní rýže
- jodidovaná sůl
- 4 velké kedlubny à 250 g
- 500 ml zeleninového vývaru
- 100 g nastrouhaného máslového 

sýra
- 1 lžíce margarínu
- černý pepř čerstvě mletý
- 1 lžíce nasekané petrželové natě
- 2 malé cibule
- 300 g karotek
- trocha citronové šťávy
- 100 g čerstvé smetany 
- snítky petrželové natě ke zdobení

rýži uvařte asi ve 350 ml osolené 
vody do poloměkka. Mezitím olou-
pejte kedlubny, rozpulte je a vařte 
asi 10 minut v zeleninovém vývaru. 
rýži smíchejte se sýrem a margarí-
nem a vše osolte a ochuťte pepřem 
a petrželovou natí. půlky kedluben 
vyndejte z vývaru, vydlabejte na 
řezných plochách a naplňte rýžo-
vou směsí. vydlabanou kedlubno-
vou dužninu nakrájejte na malé 
kousky. oloupejte cibule a karotky 

a nakrájejte také na malé kousky. 
nakrájenou zeleninu vložte do hrn-
ce s vývarem, položte na ni půlky 
kedluben, přiklopte a vařte při nízké 
teplotě asi 30 minut.
pak kedlubny a zeleninu vyjměte 
z hrnce a přikryté nechte stát na 
teplém místě. vývar trochu vyvařte 
a zašlehejte do něj citronovou šťá-
vu a smetanu.
Kedlubny a zeleninu rozdělte na čty-
ři talíře, přidejte omáčku a ozdobte 
petrželovou natí.

1 porce asi 445 kcal (1870 kJ)

Candát s červenou řepou
- 600 g filé z candáta (12 tenkých 

plátků)

- šťáva z 1 citronu
- jodidovaná sůl
- bílý pepř čerstvě mletý
- 2 lžíce olivového oleje
- 300 g červené řepy
- 100 g petržele
- 1 lžíce margarínu
- 2 lžíce bylinkového octa
- 100 ml červeného vína
- 200 ml rybího vývaru
- 1 lžíce jemně nakrájené šalotky
- 100 g kyselé smetany
- 1 lžíce nasekané petrželové natě

Filé z candáta pokropte šťávou z ci-
tronu. pak je osolené a okořeněné 
pepřem pečte na teflonové pánvi 
po obou stranách asi 8 minut do 
zlatohněda. upečenou rybu odlož-
te na teplé místo.
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červenou řepu a petržel oloupejte 
a nakrájejte na proužky. v hrnci 
rozpusťte margarín a na něm 
krátce osmahněte červenou řepu. 
přilejte ocet a tekutinu nechte 
částečně vyvařit. vložte petržel 
a zalejte trochou vody. vše osolte 
a okořeňte pepřem. zeleninu vař-
te 8 až 10 minut, nesmí se rozvařit.
Mezitím v hrnci ohřejte červené 
víno, rybí vývar a nadrobno na-
krájenou šalotku a nechte vyvařit 
asi na poloviční množství původní 
tekutiny. přimíchejte kyselou sme-
tanu do nevařící se směsi a ochuťte 
solí a pepřem. omáčku rozšlehejte 
na jemné pyré.
Filé z candáta společně se zele-
ninou narovnejte na čtyři talíře, 
posypte petrželovou natí a přelijte 
omáčkou.

1 porce asi 340 kcal (1430 kJ)

Mrkvová polévka se 
zázvorem
- 2 polévkové lžíce másla nebo umě-

lého tuku
- 4 plátky oloupaného čerstvého 

zázvoru nadrobno nakrájeného
- 4 středně velké mrkve nakrájené na 

plátky (asi 375 g)
- dvě konzervy kuřecího vývaru (po 

375 g) nebo stejné množství vývaru 
z kostky

- 1 šálek mléka

v rendlíku rozpusťte máslo a zpěň-
te na něm zázvor. přidejte mrkev 

a za stálého míchání duste asi 3 mi-
nuty. přilijte vývar a mírným varem 
vařte nepřikryté asi 10 až 15 minut 
– až je mrkev měkká. pak polévku 
rozmixujte. (až do tohoto bodu si 
můžete polévku připravit předem 
a dát ji do lednice pro pozdější po-
užití.)
vmíchejte mléko a polévku ohřej-
te, ale nevařte!
polévka má tak kořennou chuť po 
čerstvém zázvoru, že ji není nutné 
více kořenit. Kromě toho, že byl 
zázvor používán jako prevence 
chorob pohybového ústrojí, osvěd-
čil se od dob starého Říma i jako 
prostředek na trávení. Moderní 
bylinkáři jej předepisují při ranních 
nevolnostech. a skutečně – po těž-
kém jídle je šálek čaje se zázvorem 
velmi uklidňující. 
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Pomůcka:
Lee, Lane,
Diamond,
Rott, Ott,

Toyen, Or

GRAMO-
FONOVÁ
DESKA

POLNÍ
MÍRA

1. ČÁST
TAJENKY HORNINA SLOVEN.

MÁK
NA

ZPŮSOB

HAMIŽNÁ

ZTRÁTA
KOVU

PŘI TAVENÍ

SLOVEN.
OREL

LOUKY

ITAL.
SÍDLO

JINAK HONY
PRACOV-

NÍK
NA POLI

ZÁVĚSNÝ
KLUZÁK

ANGLICKY
JEDNA

ANGL.
NEBO

ŽENSKÉ
JMÉNO
(16. 4.)

LENOŠNÁ

ZNAČKA
BELGIC-

KÉHO
AUTA

ČESKÝ
DIRIGENT

LAOSKÉ
SÍDLO

SUBTROP.
ROSTLINA SOUDCE KRÁTKÉ

KABÁTY

BÁSNICTVÍ

INDONÉS.
TISK.

AGENTURA

IRSKÉ
SÍDLO

SPZ
BLANSKA

AFRICKÝ
PŘÍSTAV

HORSKÝ
CELEK OKOVANÍ SPZ NITRY

MOHAME-
DÁNSKÝ

ODĚV

PAŠO-
VANÉ
ZBOŽÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26. 11.)

MARIE
ČERMÍ-
NOVÁ

NAPOLO HMYZO-
ŽRAVCI

DERIVÁT
CELULÓZY

NĚM. ŘEKA

ŠACHOVÉ
ZAKON-

ČENÍ

KRÁTKÉ
SPOJENÍ

POLNÍ
PLOŠNÉ

MÍRY
SLOVENS.
SOUHLAS

NEMOCN.
ODDĚLENÍ

NÁŠ
PRÁVNÍK

2. ČÁST
TAJENKY

OVOCNÉ
NÁPOJE

INIC.
HERCE

JELÍNKA

NORSKÉ
SÍDLO

OBECNÝ
LEDEK

INIC.
PROZAIKA

ECA

JEDNOTKA
OBJEMU

OMOTÁ-
VAT

ZN.
RADONU

 
Křížovku z Fit pro život 2/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 12. 3. 2010 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 1/2010: Chlorella pro zdraví krásu a vitalitu. balíček získávají: Barbora Petrtýlová 
z Prahy, Anna Kvasnicová z Bystřice pod Hostýnem a Jaroslav Bělák z Valašských Klobouků.    
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