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Máte pocit, že jste

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

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

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

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

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

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

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.

Dotazy a oDpověDi

půvab

5 Kde číhá na pleť nebezpečí
dehydratace
Co je možné udělat?
akné v dospělosti
Co je možné udělat?
Citlivá pleť
Co je možné udělat?

7 Vůně těla
tajemství působení deodorantu
Když deodorant nestačí
Hygiena intimních míst

příroDa

10 Oves, popelka mezi obilím
první byli nejspíš slované
pro koně i pro lidi
Misku ovsa denně pro zdraví
ze starých herbářů

Láska a DLouhověkost

12 Mohou být manželé přáteli?
Co je těžkého na tom stát se přáteli?
nakolik jste přátelští?
projevy přátelství

psychoprobLém

15 5 otázek, které pomohou zbavit se stresu
Co je pro mě v této chvíli nejdůležitější?
Jak toto rozhodnutí ovlivní lidi kolem mě?
Co získám a co ztratím? 
Mohu si dovolit to udělat?
Kde budu za pět let?
zhodnoťte své rozhodování

zDatnost

17 Když láska znamená kila navíc
Mužské porce
Máte na sebe méně času
Mám tě rád takovou, jaká jsi
váš partnerský vztah není v pořádku

18 Jarní cvičení
1. zahřátí
2. Horní část těla (svaly paží a prsou)
3. zadní stehenní a hýžďové svaly
4. vnitřní strana stehen
5. svaly břišní

zDraví

20 Tajemství žen, které nikdy neonemocní
víc se smějte
volte vhodné cvičení
buďte společenské
vracejte se v mysli k příjemným zážitkům
poznejte sílu bylin
zvyšte užívání antioxidantů

22 Co jste chtěli vědět o inkontinenci
Jak normálně funguje močový měchýř
nakolik je inkontinence vážné onemocnění?
péče o pokožku při inkontinenci
rentgenová vyšetření inkontinence
inkontinence v číslech
Fakta o psychických aspektech inkontinence

Jak Jíme

25 Odkud pocházejí nadbytečné kalorie

recepty

27 Týden ve znamení štíhlé linie

křížovka

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsaH ...
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?? v poslední době jsem se se-
tkala několikrát s chválou lněného 
oleje. Můžete mi prozradit proč?

Helena z., praha

!! Lněný olej patří k dieteticky nej-
kvalitnějším rostlinným olejům, po-
užívaným v potravinářství. bohužel 
rychle žlukne, takže podmínka 
čerstvosti je u něj naprosto nezbyt-
ná, a má nezvyklou chuť. ze všech 
rostlinných olejů je však nejbohatší 
na nenasycené mastné kyseliny 
(70 %) s vysokým podílem skupiny 
omega-3. tyto látky, které se také 
nacházejí v rybách a rybím tuku, 
snižují množství tuků (lipidů) v krvi 
a hladinu cholesterolu, omezují 
srážlivost krve (působí antitrombo-
ticky), podporují imunitní sy stém, 
potlačují zánětlivé procesy v těle, 
oslabují premenstruační syndrom 
a působí preventivně proti řadě 
degenerativních chorob, např. 
srdečním onemocněním. Lněný 
olej se též doporučuje proti tvorbě 
žlučových kamenů: pacient spolk-
ne polévkovou lžíci oleje a lehne si 
v klidu asi na půl hodiny.
příznivé účinky lněného oleje na 
zdraví se vykládají tím, že z ome-
ga-3 nenasycených mastných 
kyselin vznikají v těle tzv. prosta-
glandiny, které mají protizánětlivý 
účinek a působí proti bolesti. čer-
stvý olej uskladňujeme v chladnič-
ce a k přímému užití si odlijeme 
vždy jen tolik, kolik spotřebujeme, 
abychom zbytek nemuseli vracet 
do láhve. výrobce ručí za kvalitu 
oleje nejdéle čtyři až pět měsíců, 
a to i při dodržení podmínek skla-
dování. Lněným olejem můžeme 
lehce mastit např. brambory nebo 
rýži, popř. ho trochu přidávat do 
rozpuštěného másla. Kdyby se die-
tologové nezajímali detailně o jeho 
složení a zdravotní účinky, mohl by 
se dodnes užívat pouze jako prů-
myslové mazadlo.
K lékařským účelům se také po-
užívají lněná semena. při zácpě 
se obvykle podávají jedna až dvě 
polévkové lžíce neoloupaných se-
men, která se mohou nechat pře-
dem nabobtnat a zapijí se větším 

množstvím vody. semena ve střev-
ním systému bobtnají a podporují 
peristaltické pohyby střev. nálev ze 
lněného semene působí příznivě 
na celý trávicí trakt, ale také léčí ně-
které močové a dýchací poruchy.

Ing. Ivan Mach, CSc.

?? Jak často by měla žena po 
40. roce chodit na gynekologické 
kontroly a na cytologii?

naďa b., praha

!! pravidelné gynekologické 
kontroly se netýkají jen žen po 
čtyřicítce. stále častěji totiž dia-
gnostikujeme i u dívek po 20. roce 
věku závažné atypické změny na 
děložním čípku, a proto by měla 
každá žena absolvovat preventiv-
ní prohlídky podle toho, jak určí 
ošetřující gynekolog. na čípku 
se totiž v průběhu života mohou 
odehrávat různé změny od těch 
nevinných až po rakovinové. tyto 
změny sama žena nemůže nijak 
pociťovat, a tak v době, kdy již 
přijde s obtížemi, může být pozdě. 
proto je v tomto případě prevence 
tolik důležitá. odběr cytologie pa-
cientka vůbec nezaregistruje a spe-
cializovaná cytologická laboratoř 
(Centrum onkologické prevence) 
dodá zpět lékaři výsledek s urče-
ním další nutné kontroly, což bývá 
za 6 či 12 měsíců. Žena by se v této 
době měla opět na gynekologické 
vyšetření objednat, protože jen tak 
získává zprávu, že je stále zdravá. 
samostatnou skupinou jsou ženy 
po 40. roce věku. ty by neměly 
návštěvu gynekologické ordinace 
zanedbávat proto, že již v této 
době obdrží informace o blížícím 
se klimakteriu. Mohou se totiž začít 
objevovat nepravidelnosti men-
struačního cyklu, přibývá případů 
premenstruální tenze a stavů vý-
razné hormonální nevyváženosti, 
což může žena pociťovat nelibě. 
některé příznaky nastupujícího 
přechodu nemusí žena vůbec 
dávat do souvislosti s přechodem 
(zvýšená únavnost, pocity ne-
soustředěnosti, poruchy spánku, 
změny nálad a libida, bolesti hlavy 

a kloubů, bušení srdce). pokud je 
dostatečně dopředu informová-
na, nebude se této životní etapy 
obávat, protože dostane dopředu 
zprávy o tom, že tyto obtíže lze 
odstranit individuálně nabídnutou 
hormonální léčbou.

Mudr. Marcela burdová

?? Lékařka mne poslala na mamo-
graf. Je mi 40 let a prý musí chodit 
všechny ženy v tomto věku. Je to 
pravda? slyšela jsem, že vyšetření 
na mamografu není zcela bezpeč-
né a nutné.

sandra n., praha

!!  se stoupajícím věkem se zvy-
šuje riziko rakoviny prsu. nejvíce 
jsou ohroženy ženy po 50. roce 
věku a ty, které patří do rizikových 
skupin (ženy nerodivší, s brzkým 
nástupem menstruace v mládí, 
ženy obéznější, kuřačky, ženy s ro-
dinným výskytem rakoviny prsu). 
proto by již po 40. roce měla kaž-
dá žena znát stav své prsní žlázy. 
na území čr proto vzniklo větší 
množství center prevence rakoviny 
prsu. Jde o chorobu, která, je-li di-
agnostikována včas, je velmi dobře 
léčitelná. avšak v době, kdy si již 
žena nahmatá větší bulku v prsu, 
někdy medicína v terapii selhává. 
navíc následkem civilizačních 
změn tohoto onemocnění přibý-
vá. Úmrtnost na karcinom prsu 
je 2,8 % ze všech úmrtí žen. proto 
je důležité, aby ženy na své prsy 
nezapomínaly. první mamografic-
ké vyšetření po 40. roce je velmi 
vhodné. dovede odhalit drobné 
změny, které nelze ještě vyhma-
tat při klinickém mamologickém 
vyšetření, a představuje tak výbor-
nou prevenci. Mamografického 
vyšetření se žena nemusí obávat 
– jde o neinvazivní, avšak velmi 
diagnosticky výtěžnou preventivní 
metodu. v případech některých 
nálezů na prsu je to vyšetření nut-
né, avšak bezpečné. skutečnost, že 
vás lékařka poslala na toto vyšetře-
ní, vnímejte jako snahu vaší lékař-
ky o vaši komplexní prevenci. 

Mudr. Marcela burdová

dotazy & odpovědi ...
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Kde číhá na pleť 

nebezpečí

suchý vzduch, znečištěné 
prostředí, stres... 
vaše pleť je neustále 
vystavována útokům 
nejrůznějších „nepřátel“ a je 
na čase se o ni postarat.

všimli jste si, že je pokožka obličeje 
mnohem sušší než obvykle. začne-
te používat výživný krém a doufáte, 
že to všechny problémy vyřeší. ani 
po několika týdnech se však stav 
pleti nezlepší, naopak spíš zhorší. 
nepomohly hydratační masky ani 
drahý noční krém. proč? protože 
vaše pleť není suchá, ale dehyd-
ratovaná. v takových případech 
odborníci doporučují pít více vody, 
pravidelně používat zvlhčující 
spray na obličej a aplikovat hydra-
tační make-up. příčinou totiž může 
být např. suchý vzduch v kanceláři, 

pokud se zde používá klimatizace, 
nikoli chyba ve stravování, špatná 
péče o pleť nebo vrozené dispozi-
ce. otázce dehydratované pokožky 
se věnuje stále více odborníků.
Mnoho žen očekává, že se po 20. 
nebo 30. roce života nesnází s pletí 
zbaví, opak je však pravdou. a tak 
i zralé ženy zasypávají odborníky 
dotazy na akné, nerovnoměrnou 
pigmentaci nebo citlivou pleť. pro-
blémy s pletí přibývají z několika 
důvodů: k jejich hlavním původ-
cům patří stres, klimatizace, toxiny, 
znečištěné prostředí, časté cesto-
vání. přestože pečujete o pleť velmi 
důkladně a dobře se stravujete, 
denní útok škodlivých látek je tak 
intenzivní, že se vaše pleť bez další 
pomoci neobejde.

dehydratace
dehydratovaná pokožka nezna-
mená totéž jako pokožka suchá. 

suchou pleť způsobuje nedosta-
tek přírodních zvlhčovacích látek 
v pleti nebo pokles produkce kož-
ního tuku. dehydrataci pleti „má na 
svědomí“ nedostatek vody. Hlavní 
viníci jsou klimatizace, ústřední 
topení, znečištěné ovzduší, mnoho 
kofeinu a alkohol. zkrátka moderní 
způsob života.

Co je možné udělat?
spojte změnu životního stylu s péčí 
o pleť, která je pro vás optimální. 
pro zvýšení hydratace pijte denně 
minimálně dva litry vody, vyhý-
bejte se přílišnému slunci, soláriu, 
jezte hodně ovoce a zeleniny s vy-
sokým obsahem vody. používejte 
hydratační krém s uv filtrem, mějte 
po ruce zvlhčovač pleti, v zimě 
postavte na radiátor ústředního 
topení pro zvlhčení vzduchu misku 
vody. Jednou nebo dvakrát týdně 
použijte hydratační masku a jed-
nou měsíčně si dopřejte speciální 
kosmetické ošetření.

Odborná konzultace: 
PhDr. Milana ·Šmáčková

akné 
v dospělosti
akné v dospělosti je komplexní 
problém. Hlavních příčin vzniku 
je několik, počátek je vždy v ma-
zových žlázkách, které tvoří tužší 
maz, ten se hromadí v ústí žlázek 
a problém je na světě. Ústí mazo-
vých žlázek mohou být uzavřena 
nahromaděnými buňkami. Je-li ústí 
mazové žlázky uzavřeno, vznikají 
ideální podmínky pro růst bakterií. 
uzavřená ústí mazových žlázek po-
zorujeme jako komedony, (černé 
tečky – otevřené komedony nebo 
drobné povrchové bílé cystičky – 
uzavřené komedony). probíhající 
zánět je charakterizován vznikem 
červené papulky – pupínku. s roz-
vojem zánětu se v pupínku tvoří 
hnisavá čepička – pustulka. zánět 
nakonec postihuje celou mazovou 
žlázku, která může uvnitř kůže 

půvab ...
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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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prasknout, a zánět se pak šíří v kůži 
dále. tak vznikají těžké projevy 
akné, hluboké kožní cysty, abscesy 
a jejich shluky. výslednými stavy 
těchto procesů jsou jizvy nebo 
posuny pigmentu. za kožními pro-
jevy se většinou skrývají celkové 
problémy organismu. nejdůleži-
tější jsou hormonální problémy 
(nadbytek mužských pohlavních 
hormonů u žen, hormonální nerov-
nováha), ale i zánětlivá onemocně-
ní (tzv. fokusy). akné může vznikat 
následkem užívání některých léků 
(anabolika, kortikosteroidy, brom 
aj.), příčinou mohou být též látky 
užívané zevně (dehet, vazelína aj.) 
a vždy akné zhoršuje mechanická 
traumatizace (škrábání, „nípání“) 
a celkový psychický stres.

Co je možné udělat?
vždy je nutné snažit se odhalit příči-
nu a následně kůži celkově i místně 
správně ošetřovat a léčit. a co ži-
votospráva? podle čínské medicíny 
jsou zánětlivé projevy na tvářích 

a dolní linii způsobeny hormonální 
nerovnováhou a stresem, naopak 
špatné trávení a výživa se podílí na 
výskytu „pupínků“ na bradě a čele.
pro kůži trpící akné je vhodná pravi-
delná speciální péče. ošetření se liší 
v závislosti na závažnosti projevů. 
u lehčích forem akné postačí speci-
ální kosmetika v kombinaci s profe-
sionálním ošetřením u kosmetičky 
(speciální hluboké čištění, Jasque-
tova masáž, čisticí maska), u těžších 
forem je nutná odborná péče. vždy 
doporučujeme omezit nebo vy-
loučit stresové situace a naučit se 
relaxovat. a poslední rada na závěr: 
„pupínky“ nemačkejte, hluboké 
čištění přenechte odborníkům.

Citlivá pleť
v současné době se zvýšená cit-
livost pleti uznává jako civilizační 
choroba. na jejím vzniku se podílí 
nejen nadměrné užívání místních 
přípravků (někdy i velmi nevhod-
ných), ale i pobyt v místnostech 
bez potřebné vlhkosti a psychický 

stres – stav kůže může být skuteč-
ně odrazem stavu psychického. 
zvýšená citlivost se projevuje ten-
dencí k zarudnutí a otokům, pálení 
i ke svědění. 
výsledným stavem může být ab-
solutní intolerance. Kůži poškozuje 
jak nadměrné vystavování ultrafia-
lovému záření, tak i znečištěné pro-
středí. ultrafialové záření se kromě 
jiného podílí na tvorbě volných 
kyslíkových radikálů, které mohou 
kůži poškozovat. tyto radikály 
jsou též přítomny ve znečištěném 
ovzduší a na kůži působí přímo. 

Co je možné udělat?
vhodnou ochranou jsou proto jak 
uv filtry, tak i vitaminy s antioxi-
dačním účinkem, jako např. vita-
min C, a a E. samozřejmě je nutné 
vybírat přípravky podle aktuálního 
stavu pleti a v těžších případech 
vyhledat kožního lékaře. 

MUDr. K. Kykalová, 
Skin Care Centre – EC Studio

Foto: archiv redakce
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Vůně 
těla
To, že se potíte, nemusí 
vůbec vadit. 
Zbavit se nepříjemného 
zápachu totiž dnes není 
žádný problém.

Střípky z historie
• proti pocení a jeho nežádou-

cím projevům lidé bojovali již 
v době starověkého Egypta 
a číny. Kosmetika v této době 
dosáhla vysoké úrovně, kro-
mě pudrů, líčidel, pinzet na 
odstraňování chloupků a dal-
ších prostředků se používal 
také speciální prášek proti 
pocení, jehož důležitou sou-
částí byl kamenec.

• ve starém Řecku, které pro-
slulo kultem klasické krásy 
lidského těla, hrála osobní 
hygiena a kosmetika jako její 
součást významnou úlohu. 
období největšího rozkvětu 
nastalo založením alexandrie, 
která se stala nejen sídlem 
světového obchodu, vojenské 
slávy, ale i centrem tehdejší 
lékařské vědy a vzdělanosti. 
Celá řada spisovatelů se za-
bývala odbornou literaturou, 
mezi svazky věnovanými kož-
ním nemocem bychom našli 
i čtyřsvazkové dílo Critona, 
tělesného lékaře alexandra 
velikého. ten ve druhém 
svazku svého díla kromě čis-
ticích přípravků při bolavém 
krku, líčidel různých druhů 
k dosažení pěkné pleti, pro-
středků k udržení panenství 
u děvčat a panictví u hochů, 
masti proti zápachu vychá-
zejícímu z vlasů aj. popisuje 
i masti proti potu v podpaží.

• a co se proti pocení rukou 
a nohou doporučovalo v na-
šich krajích v době středově-
kého feudalismu? „na mechu 
v obuvi kdož by chodil, 
smrduté páchnutí noh zahá-
ní mech stromovní. smrad 
podpažní styrax mirrha s ka-
mencem pomazáním odjímá. 
nebo kořen bodlákový u víně 
vařený a pitý zahání prk aneb 
smrad pod paždím i všeho 
těla. touž moc má ztlučený 
a přiložený aneb pomazaný.“

většinou si uvědomujeme, že se 
potíme, ve chvílích velké fyzické, 
ale i psychické námahy. naše tělo 
ovšem vylučuje vláhu nepřetržitě. 
tím reguluje svou teplotu a udržuje 
ji na úrovni kolem 37 oC. Kromě toho 
se s potem vylučují odpadní látky. 
většina potních žláz jsou tzv. ekrinní 
žlázy, které vylučují tekutinu bez 
zápachu. pod pažemi a v intimních 
místech jsou tzv. apokrinní žlázy, 
jejichž sekrece je spojena s charakte-
ristickým zápachem potu.
pot je hypotonický roztok s obsahem 
iontů, močoviny, aminokyselin, ky-
seliny urokánové, glukózy a dalších 
látek. pot má slabě kyselé pH, u apo-
krinních žláz dosahuje až hodnoty 
pH 11,5. denní vyloučené množství 
potu je v normálních podmínkách 
800–1000 ml, ve ztížených podmín-
kách (zvýšená námaha a teplota) 
může být denní výdej až 10 000–

14 000 ml. Množství potu produko-
vané jednou ekrinní potní žlázkou se 
odhaduje na 0,003–0,010 mg/cm2.
K pachovým odchylkám výrazně 
přispívá silně mikrobiální rozklad. 
pach potu závisí i na bakteriálním 
osídlení kůže. převažují bakterie typu 
streptokoků a stafylokoků, možná 
je i přítomnost některých typů kva-
sinek. ideálním prostředím pro tyto 
bakterie jsou místa se zvýšenou kon-
centrací potních žlázek, kde je teplo 
a vlhko, jako např. oblast podpaží.
vylučování potu souvisí také s další 
důležitou funkcí kůže – společen-
skou. na vzhledu kůže se totiž vý-
razně uplatňuje povrch modelovaný 
podkožní tukovou tkání, ale i och-
lupení, barva, napětí a v neposlední 
řadě i pocení. Kůže tak určuje nejen 
podstatnou část „zevnějšku“ a indi-
viduality každého člověka, ale stává 
se velmi významnou i v mezilidských 
vztazích. pravidelná a správná péče 
by proto měla být věnována nejen 
její čistotě a ochraně, ale i preven-
ci nežádoucích projevů pocení. 
v dnešní době jsou na našem trhu 
dostupné speciální přípravky osob-
ní hygieny, které dokážou tvorbě 
potu a nepříjemného pachu účinně 
předejít. Jedině tak budeme pro své 
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okolí příjemným a ohleduplným 
partnerem.

tajemství působení 
deodorantu
deodoranty obsahují látky zpoma-
lující množení a růst bakterií. působí 
pouze na čerstvě umytém těle, kdy 
je bakteriální flóra značně ochu-
zená, roste jen pomalu a tvořící se 
pot se rozkládá velmi neznatelně. 
zápach potu je tak slabý, že ho aro-
matická složka deodorantu bez pro-
blému překrývá. (deodorant není 
schopen kožní bakterie eliminovat 
úplně. nebylo by to ani dobré, pro-
tože tyto bakterie hrají důležitou 
ochrannou roli v prevenci kožních 
onemocnění.)
aplikovat deodorant na zpocenou 
pokožku nemá smysl, protože anti-
bakteriální složky nepůsobí na pot 
již rozložený. ani aromatická složka 
nemůže překrýt existující zápach. 
naopak vzniká nebezpečí, že se 
vytvoří velmi nepříjemná směs zá-
pachů.
záleží pouze na vás, jaký typ deodo-
rantu zvolíte, zda použijete aerosol, 
krém, kuličku nebo jinou formu.

Když deodorant 
nestačí
antiperspiranty působí jako preven-
ce zápachu radikálněji než deodo-
ranty. zužují kanálky potních žláz, 
omezují množství potu a neutrali-
zují působení bakterií, které zbyly 
na těle po mytí. Jejich působení trvá 
dlouho, takže je můžete používat 
jednou během dvou až tří dnů. Me-
zitím stačí obyčejný deodorant.
pokud přes časté mytí a pravidelné 
používání deodorantů cítíte nepří-
jemný zápach, důvodem může být 
váš oděv. pot, který látka nasákla, se 
také rozkládá a deodoranty tomu 
nedokážou zabránit. potíte-li se 
opravdu silně, dejte do oděvů vlož-
ky proti potu, protože z některých 
látek se pot odstraňuje velmi obtíž-
ně dokonce i praním.

intenzivní zápach, který nezvládne 
deodorant, antiperspirant ani praní, 
může znamenat hormonální poru-
chu nebo nesprávnou látkovou vý-
měnu. neměli byste to nechat bez 
povšimnutí.
zápach potu je násoben i ochlupe-
ním. pokud vás trápí úporný zápach 
potu, pravidelně si odstraňujte 
chloupky z podpaží.
Co dělat, když se vám potí ruce 
a nohy? vyzkoušejte šalvěj, která – 
je-li užívána pravidelně – omezuje 
pocení. po každém jídle vypijte šá-
lek čaje ze šalvěje a každý den si pět 
minut koupejte ruce v šalvějovém 
odvaru. Jestliže se vám potí silně 
chodidla, dělejte si třikrát týdně 
koupele s odvarem z dubové kůry. 
ráno po sprchování používejte na 
nohy speciální prostředek proti po-

cení. pravidelně si mažte nohy kré-
mem pro prevenci proti zrohovatělé 
pokožce.

Hygiena intimních 
míst
Gynekologové se shodují, že všeho 
moc škodí. přehnaná péče o intim-
ní části těla může mít za následek 
různé obtíže, například nepříjemná 
plísňová onemocnění. v žádném 
případě nepoužívejte na tato místa 
deodorant – může dráždit citlivou 
sliznici a nepříznivě působit na 
kyselé prostředí vaginy. pro intimní 
hygienu si vybírejte speciální pro-
středky, ovšem ani ty nepoužívejte 
častěji než jednou denně. 

Ilustrační foto: Zdenĕk Platl
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Avon
dvoufázová péče proti 

celulitidě anew Clinical
novinka dvoufázová 
péče proti celulitidě 
anew Clinical před-

stavuje převratný pří-
pravek s dvojitou péčí 

určený pro všechny 
ženy bez rozdílu věku. 

„tuba v tubě“ obsahuje 
jak vyhlazující chladivý 

gel, tak krém pro re-
dukci celulitidy, které 

se účinně doplňují 
a vzájemně posilují. 

Hustý krém pro reduk-
ci celulitidy odbou-
rává tukové buňky 

a vyhlazující chladivý 
gel zvyšuje účinnost 

krému, zpevňuje 
a vyhlazuje pokožku. 

speciální přípravek byl 
inspirován mezi žena-
mi známým zákrokem 
– laserovou liposukcí. Jeho jedinečnost spočívá 
v revolučním dvojitém působení – krém i gel se 

aplikují současně, nejlépe každé ráno a večer do 
pokožky postižených partií (hýždí, stehen, boků 

a břicha). při pravidelném používání přípravek 
pomáhá odbourávat tukovou tkáň a posilovat 

strukturu pokožky, čímž znatelně omezuje vidi-
telnost celulitidy.

Yves Saint Laurent
Mascara singulier

yves saint Laurent představil Mascaru 
singulier, která pomáhá zdůraznit sílu 
ženských očí. využívá nové receptury 
s vícenásobným účinkem a exkluzivní-
ho kartáčku, díky kterým řasy výrazně 
natáčí a očím tak dodává úplně nový 
výraz. aby byly řasy ještě krásnější, 
bylo složení řasenky obohaceno o po-
lymer z rostlinného cukru, který tvoří 

ochranný štít okolo každé řasy. Minimalizuje 
se tak vysoušení, povrch se udržuje hladký 
a nedochází k odlupování. Řasy jsou každý den 
ohebné a zářivé. ať už vás potká cokoli – horko, 
zjitřené emoce –, řasy zůstanou krásné celý den.

Henkel
novinková řada značky syoss 

Kvalitní stylingová řada 
syoss nabízí přípravky s vy-
soce účinnou recepturou 
na bázi nejkvalitnějších 
ingrediencí. na jejím vývoji 
spolupracovali profesionál-
ní kadeřníci, kteří ji rovněž 
používají. K výběru je široká 
nabídka produktů pro do-
sažení stylového účesu jako 
od kadeřníka. Řada syoss 
voLuME LiFt dává vlasům 
maximální objem od kořín-
ků po konečky.

Henkel 
sprchové gely Fa yoghurt body 
smoothie
značka Fa představila novou řadu sprchových gelů Fa yoghurt 
body smoothie. Jejich krémově jemné složení kombinuje 

vzrušující vůni čerstvého ovoce 
s ošetřujícími vlastnostmi jogurto-
vých proteinů a zanechává pocit 
jemné, přirozeně hydratované 
a hýčkané pokožky. sprchový gel 
Fa yoghurt body smoothie Graná-
tové jablko & Maliny kombinuje 
šťavnatou vůni exotických graná-
tových jablek se sladkým aroma 
zralých malin.  Fa yoghurt body 
smoothie Maracuja & Mochyně 
nabízí voňavou kombinaci sladké 
šťávy z plodů maracuja s jemnou, 
osvěžující vůní mochyně.  

Biotherm
skin vivo noční

skin vivo noční je zástupcem nové 
generace pleťové péče, která se 
inspiruje nejnovějšími objevy v 
oblasti výzkumu genů. během 

noci působí proti vráskám. paten-
tované složení s čistým termálním 

planktonem a účinnou přírodní ak-
tivní složkou reversol sv pomáhá 
opravit mikropoškození dna. tím 

povzbuzuje aktivitu genů cyklu 
buněčného života a stimuluje 

vznik nových buněk. Kvalita pleti 
se zlepšuje. pleť je jemnější a více 

vyhlazená. Exkluzivní zklidňující 
parfemace noční péče skin vivo 

podporuje relaxaci před vlastním spánkem, můžete si tak 
dopřát skutečně plnohodnotný odpočinek.
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Oves, 
popelka mezi obilím

Jana arcimovičová

„dej kobylám, to ti 
povídám, dej kobylám 
ovsa,“ zpívá se ve známé 
písničce, a každý z nás 
si tak již od dětství 
o ovsu (avena sativa) 
udělal poměrně jasnou 
představu: jedná se spíše 
o krmné obilí, které je 
vhodné pro koně, skot 
a drůbež. doma jsme 
používali ovesné vločky, ze 
kterých je možné udělat 
výborné müsli s ovocem 
a ořechy tak, jak to kdysi 
vymyslel švýcarský 
dietolog bircher-benner. 
ale oves? Když se na 
trhu před několika lety 
objevil bezpluchý oves, 
kterému se někdy říká 
nahý, zákazníci si s ním 
nevěděli rady. výrobce jej 
proto na čas pojmenoval 
„eurorýže“, aby naznačil, 
jak ho připravovat.

první byli nejspíš 
slované
oves je nejmladší ze všech druhů 
obilí na evropském území. v tep-
lejších krajích není jeho pěstování 
doloženo. obilky ovsa se našly ve 
švýcarských a francouzských kolo-
vých stavbách ve vrstvách z doby 
bronzové, ale jednalo se o ojedi-
nělé obilky mezi množstvím jiných 
zrn. proto se odborníci domnívají, 
že se oves v té době ještě nepěs-
toval, ale byl spíše plevelem, který 
v obilí rostl.
antika oves jako obilninu v podstatě 
neznala. plinius ho považoval za 
jeden z nejhorších plevelů. tento 
autor se však zmiňuje o tom, že oves 
pěstovali Germáni a připravovali 
z něho kaši. Římané své koně krmili 
ječmenem. oves totiž ke svému 
růstu potřebuje chladnější a vlhčí 
podnebí. teplo a sucho mu příliš 
nesvědčí, a proto ani nemělo smysl 
na jihu tuto obilninu pěstovat.
oves byl rozšířen především 
v severní a střední Evropě. Mnozí 
odborníci se domnívají, že je to 
nejspíše původní kulturní obilnina 
slovanů. od nich ji mohli převzít 
Keltové a Germáni. do Říma se 
snad oves dostal spolu s obilím 
z východu, zřejmě jako plevel. 
to, co nazývali Řekové „bromos“ 
a Římané „avena“ (odtud latinský 
název ovsa), byl asi hluchý oves 
(Avena fatua), kterému se u nás říká 
ovsíř. obilky tohoto u nás hojně 
rostoucího plevele hned po dozrání 

vypadávají z klásku (odtud hluchý). 
ovsíř bývá pokládán za původní 
formu setého ovsa.
Je pravděpodobné, že latinské 
avena vzniklo ze staroslovanského 
názvu ovsa: avesna nebo aves. slo-
vané byli zřejmě prvními pěstiteli 
a šiřiteli ovsa, pravlast této obilniny 
by se tedy měla nacházet někde 
mezi odrou a dněprem. Je možné, 
že oves se nejprve vyskytoval na 
polích s pšenicí jako plevel, a když 
pšenice v nepříznivých podmínkách 
někdy nedozrála, lidé místo ní začali 
používat odolnější oves. oves byl 
zkrátka z nouze ctnost. většinou se 
pěstuje pluchatý oves, ale vyšlech-
těn byl i oves nahý (bezpluchý).

pro koně i pro lidi
oves se od ostatních evropských 
obilnin liší tím, že nemá zrna uspo-
řádána v klasech, ale v latách, kde 
jsou obilky kryty pluchami. Má mo-
hutnou kořenovou soustavu, která 
může sahat do značné hloubky, 
a proto mu zajišťuje dobré zásobo-
vání vláhou. oves není příliš nároč-
ný na půdu, je odolný proti chladu, 
ale vadí mu sucho. proto se hojně 
pěstuje v mírném a chladném pás-
mu.
Jako potrava je oves skutečným, 
i když dosud nedoceněným pokla-
dem. svou výživností předčí i rýži, 
obsahuje více stravitelných tuků 
a bílkovin než pšenice nebo žito, 
je bohatý na lecitin. oves je vý-
znamný svým obsahem vitaminů 
skupiny b, dále obsahuje vitamin E, 
draslík, vápník, hořčík, železo, fos-
for atd. důležitý je obsah vlákniny, 
která ve vodě nabobtnává a má tak 
velmi příznivé účinky na trávení.
oves je díky své výživnosti a lehké 
stravitelnosti přímo předurčen 
k tomu, aby se stal nezbytnou 
součástí potravy. ve středověku 
mu u nás byla rozhodně věnována 
větší pozornost než dnes (často 
se jedla např. ovesná kaše), v sou-
časné době je oves oblíbený např. 
ve skandinávii, ve velké británii 
a v severní americe. u nás se oves 
bohužel zatím spíše využívá ke kr-
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mení zvířat a na své větší uplatnění 
v jídelníčku ještě čeká.

Misku ovsa denně pro 
zdraví
oves je nejen cennou potravinou, 
ale můžeme ho využít i jako lék. 
oves je vhodnou potravou pro 
sportovce a těžce pracující. přízni-
vě působí na nervovou soustavu, 
má antidepresivní účinky. vědci 
také zjistili, že velká miska ovesné 
kaše nebo otrub denně snižuje 
u většiny osob hladinu cholestero-
lu o 10–16 %.
oves zvětšuje objem stolice a pů-
sobí tak proti zácpě, má preventiv-
ní účinky proti rakovině tlustého 
střeva (zabraňuje zahnívání látek 
ve střevech), pomáhá stabilizovat 
hladinu cukru v krvi. Látky obsaže-
né v ovsu mohou pomoci potlačit 
touhu po nikotinu, oves je proto 
vhodný podávat těm, kteří se chtějí 
odnaučit kouřit. Možné je použít 
ho i v rámci odvykací kúry pro nar-
komany.
Lidové léčitelství odvar z ovsa do-
poručuje při nemocech dýchacích 
cest a kašli. rosol z vyvařeného 
ovsa s medem se používá k léčení 
zažívacích obtíží. Koupele z ovesné 
slámy a ovsa jsou vhodné při ek-
zémech, revmatismu, nemocech 
ledvin apod. dříve se koupel v oves-
ném odvaru doporučovala při čer-
ném kašli, součástí této léčby bylo 
i vdechování výparů v koňské stáji.
oves se pod názvem avena sativa 
používá i v homeopatii. v nízkých 
ředěních (3d) má stimulující účinek 
a povzbuzuje chuť k jídlu, dopo-
ručuje se podávat s trochou čisté 
vody u oslabení při anorexii.
oves má příznivé účinky na pleť, 
a proto se využívá také v kosmetice.

ze starých herbářů
oves měla v oblibě i abatyše Hilde-
garda z bingenu (12. stol.): „obilní 
druh oves ohřívá zvláště chuťové 
nervy a čichový smysl. zdravému 
člověku bude ovesné jídlo k po-

těšení a ke zdraví. oves dodává 
člověku radostnou náladu a čistou 
a světlou otevřenost. Jeho pokožka 
zkrásní a maso nabyde jadrného 
zdraví.“ oves má podle ní chladnou 
povahu, a proto ho nedoporučova-
la pro chladné a slabé lidi, které prý 
zahleňuje.
v česky psaném herbáři „Knieha, 
kteráž slove herbář aneb zelinář“ 
Jana černého (1517) se zase může-
me dočíst, že oves průduchy v těle 
otvírá, zřeďuje, rozpouští hlízy 
a otoky, hojí fistuli. podle tohoto 
autora zahřátý oves v pytlíku při-
ložený na levý bok pomáhá proti 
tvrdosti sleziny a na břišní koliku 
se v pytlíku přikládá oves a kmín 
zkropený vínem. oves se rmenem, 
pískavicí a slepičím sádlem dopo-
ručuje černý na otoky při dně.
obdobné využití ovsa uvádí i ta-
deáš Hájek z Hájku ve svém pře-
kladu Mattioliho herbáře (1562), 
který ale také zdůrazňuje, že se 
z ovsa dělají kaše a polévky. po-
lévka s ovesnou moukou by se 
podle něj měla podávat proti kašli, 
dobře uvařená ovesná kaše půso-
bí proti průjmu, snídaně z ovsa je 
vhodná proti pálení žáhy. na led-
vinové kameny doporučuje Matti-
oli přikládat ohřátý oves v pytlíku. 
tento italský lékař rovněž čtenáře 
informuje o výrobě ovesné vodky: 
„o Moskovitech se píše, že pálí 
z ovsa vodu, již pijí místo vína; tato 
voda tak zahřívá a opojuje lidi jako 
třeba to nejlepší víno.“

Oves s tofu 
a zeleninou
Potřebujeme: 300 g bezpluchého 
ovsa, 1 balíček tofu, mrkev, broko-
lici, 0,5 dl tmavé sójové omáčky, 3 
stroužky česneku, špetku mletého 
zázvoru, olivový olej, sůl, listy mla-
dého salátu, mladé rostlinky rokety 
seté, ředkvičky, červenou papriku, 
pažitku.

oves přebereme, promyjeme a va-
říme asi ve 3/4 litru vody do změk-

nutí. přebytečnou vodu slijeme 
a oves osolíme. do sójové omáčky 
vmícháme prolisovaný česnek a zá-
zvor. do takto připravené omáčky 
naložíme asi na 10 minut tofu na-
krájené na plátky. pak je po obou 
stranách osmahneme na olivovém 
oleji. Mezitím uvaříme v páře 
brokolici rozebranou na růžičky 
a příčně nakrájené plátky mrkve. 
oves s osmaženým tofu, brokolicí 
a mrkví ozdobíme na talíři čerstvou 
zeleninou.

Pikantní ovesné 
placičky se 
zelným salátem
Potřebujeme: 200 g ovesných vloček,  
4 dl vody, 1 vejce, 3 vĕtší prolisované 
stroužky česneku, 1 lžičku majorán-
ky, sůl, olivový olej, 1 menší hlávku 
čínského zelí, asi půl pytlíku kyselého 
zelí, čerstvou zeleninu na ozdobení.

čínské zelí nakrájíme a důkladně 
ho promícháme s kyselým zelím. 
Můžeme přidat lžičku olivového 
oleje a případně i trochu přisolit. 
salát necháme v ledničce alespoň 
hodinu proležet.
ovesné vločky promyjeme a zali-
jeme je vodou. necháme je asi 10 
minut bobtnat. přebytečnou vodu 
slijeme, přidáme vejce, česnek, 
majoránku, sůl a dobře promíchá-
me. z hmoty pečeme na olivovém 
oleji malé placičky obdobně jako 
bramborák.
ovesné placičky se zelným salátem 
podáváme ozdobené čerstvou ze-
leninou. 

Oves je dobrým zdrojem 
vlákniny. Snižuje hladinu 
cholesterolu v krvi. 
Stabilizuje hladinu cukru 
v krvi. Zlepšuje činnost střev, 
čistí je, působí proti zácpě. 
Je vhodnou potravou pro 
sportovce a těžce pracující. 
Má antidepresivní účinky.
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Mohou být 

manželé 
přáteli?

Asi každá žena si myslí, že se manžel stane 
automaticky jejím nejlepším přítelem – 

dokonalou kombinací vášnivého milence 
a vnímavého posluchače, který se vždy postaví 
na její stranu. Musíte si ovšem uvědomit, že si 

neberete svého nejlepšího přítele, berete si muže, 
který se stane vaším manželem! V manželská 
přátelství je třeba věřit a něco pro ně udělat, 

nikoli očekávat, že jsou automaticky průvodním 
jevem lásky.

Co je těžkého na tom 
stát se přáteli?
problém je v tom, že váš vztah 
s partnerem je víc než přátelství 
a určité věci ho komplikují:

sex a peníze. sexuální blízkost •	
a společné ekonomické zájmy 
jsou na jedné straně mocným 
pojítkem mezi manželi, na 
druhé straně jsou také zdro-
jem stresu. přátelé vám schválí 
jakýkoliv nákup, nejde o jejich 
peníze. Mezi manželi platí jiná 
pravidla.

denní kontakt. neustálá ko-•	
existence může podněcovat 
posměšky, netaktnost nebo 
dokonce urážky. nevyprávíte 
například bez zaváhání netakt-
ní příhody o svém partnerovi, 
zatímco vůči přátelům byste to 
pokládala za neloajální?
Hluboké spojení. přátelé se ne-•	
připodobňují jeden druhému 
ve způsobu chování, manželé 
ano. čím více splývají rozdíly, 
tím je větší pravděpodobnost, 
že budeme trvat na tom, aby 
partner hrál podle našich pra-
videl.

všechno to může být překážkou 
pro přátelství. přáteli se nestáváme 
automaticky, ovšem manželství 
nám dává možnost rozvinout 
a prohloubit pouto.

nakolik jste přátelští?
pokud chcete být s manželem přá-
telé, musíte se k sobě jako přátelé 
chovat. zkuste si představit sebe 
a svého partnera v těchto situa-
cích:

1. Zkoušíte si šaty a myslíte si, že 
v nich vypadáte skvĕle a cítíte se 
perfektnĕ. Nepotřebujete je, ne-
máte peníze nazbyt a nevíte, kam 
byste je nosila. Požádáte manžela 
o radu. Co udĕlá?
a. bude mít připomínky k ceně, 

nevhodnému výstřihu nebo 
k času, který ztratil čekáním na 
vás.

b. Řekne vám, ať si děláte, co 
chcete, ale připomene, že máte 
doma dvoje podobné.

c. pochválí vás a doporučí, abyste 
si je koupila.

teď si představte, že manžel uviděl 
v obchodě nový počítač a s očeká-
váním se dívá na vás.
zachováte se jako a), b), nebo c)?
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Informace
a objednávky na:
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 
224 225 353.

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

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

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,
●

obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,
●

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

speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem a aloe verou přispívá 
k zafixování barvy ve vlasové kůře a chrání ji před vyblednutím,

●

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon na vlasy

JUST vsechny.qxd  26.1.2009  12:12  Stránka 1

in
ze

rc
e

2. Manžela kritizovali v práci za 
to, že není schopen plnit pokyny 
a spolupracovat v týmu. Je rozčí-
lený, ale vy víte, že i doma často 
ignoruje vás a potřeby rodiny 
a jedná na vlastní pĕst. Jak se 
zachováte, když se vás ptá, co si 
myslíte?
a. poukážete na shodu připomí-

nek jeho šéfa s vašimi vlastními 
stížnostmi.

b. vyhnete se kritizování, ale vy-
slovíte své znepokojení, nebo 
nic neřeknete a necháte ho 
„vypěnit“.

c. odpovíte taktně, ale také pou-
kážete na problém.

teď si představte, že kritizovali vás, 
jste proto uražená a máte vztek. 
svěříte se manželovi, který má 
pocit, že kritika byla oprávněná. 
odpoví a), b), nebo c)?

3. Víte, že kouření nebo přejídání 
vašeho manžela je sebezničující. 
Říká sice, že vás svým zlozvykem 
neobtĕžuje, ale vy máte o nĕho 
starost. Co udĕláte?
a. začnete boj za to, aby se změ-

nil pro své vlastní dobro (když 
nemůžete kontrolovat, co dělá, 
můžete mu to alespoň znepří-
jemnit).

b. Řeknete mu, že o něj máte sta-
rost, a nabídnete všechny do-
stupné informace o způsobech 
odvykání těmto zlozvykům.

c. nevšímáte si těchto zlozvyků, 
pokud se sám nerozhodne si 
s vámi o tom promluvit.

teď si položte otázku, jak váš 
manžel bude reagovat na vaše 
zlozvyky. pokud vás žádný nena-
padá, možná je to proto, že man-
žel je vůči vám spíše přítel než 
kritik.

4. Jak často nabádáte jeden 
druhého k večernímu posezení, 
ignorování nĕkterých úkolů nebo 
k jiným formám shovívavosti, kte-
ré jsou obvyklé mezi přáteli?
a. nikdy. nepotřebuje k tomu 

navádět.
b. vždy jsem to já, kdo se chce 

bavit. on téměř nikdy.

c. občas, když si myslím, že to 
potřebuje, a totéž dělá i on.

5. Dohodli jste si s manželem, 
že se sejdete na večírku. Vchází 
a vypadá pomačkanĕ. Říká, že se 
necítí vhodnĕ oblečen.
a. vyjedete na něho: „Co se stalo 

s oblečením, které jsem ti na-
chystala?“

b. odejdete na druhou stranu 
místnosti a doufáte, že nikdo 
nepozná, že patříte k sobě.

c. Řeknete: „to nevadí, miláčku. 
vypadáš skvěle.“

6. Jeden z vás musí zvládnout 
velký projekt. Jak často se mů-
žete spolehnout na partnera, že 
všeho nechá a přispĕchá vám na 
pomoc?
a. nikdy
b. někdy
c. vždy
to by vás mělo přimět zamyslet se 
nad tím, jak se s manželem vůči 
sobě chováte a zda se tak chovají 
přátelé.

Pokud jste zvolili vĕtšinou c), vaše 
odpovĕdi vyjadřují pochopení, loa-
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Projevy přátelství
svět je studené místo a všichni potřebujeme přátele, především 
doma. uvidíte, že váš partner tyto projevy přátelství ocení.

1. přestaňte kritizovat. nevyjadřujte žádnou kritiku ani očima. 
vyzkoušejte to den, týden, měsíc. příměří na poli kritiky je 
jedním z nejúčinnějších způsobů obnovení přátelství.

2. dejte mu vědět, že ho posloucháte. Manželé mají tendenci 
přestat poslouchat jeden druhého. zato poslouchat vyprá-
vění přítelkyně o nepovedeném románku nebo problémech 
s dětmi vás neomrzí asi nikdy.

3. postavte se na jeho stranu. pomozte mu dosáhnout toho, co 
chce, místo toho, abyste mu říkala, proč by to neměl chtít. 
veřejně ho podpořte, pokud se domníváte, že bojuje za 
správnou věc, a stůjte při něm v případě, že ho bude někdo 
kritizovat. Chvalte ho před jinými, zvláště když si myslíte, že 
vás slyší.

4. dávejte pozor na rozdílnost vašich povah. pokud je jeden 
z vás spořivý a druhý rád utrácí, přestaňte se hádat, prober-
te to na rovinu a dospějte k dohodě. například „marnotrat-
ník“ dostane určitou částku na útratu a „spořivec“ si stejnou 
částku uloží.

Fair play čili poctivá hra znamená nedotýkat se zbytečně citli-
vých otázek. pokud víte, že se trápí tím, že nebyl povýšen, ne-
připomínejte mu neustále úspěchy jiných mužů. Řekněte mu 
také, co je nepříjemné pro vás. nemyslete si, že je vševědoucí 
a pozná, co váš uráží.
přátelství můžete zavést nebo obnovit již tím, že se rozhodnete 
chovat jako přítel. a když se k sobě budete chovat jako přátelé 
– loajálně, s láskou, pochopením a podporou –, je pravděpo-
dobnost, že se zlepší i váš celkový vztah.

jalitu a duch přátelství. Odpovĕdi a) 
znamenají človĕka, který chce mít 
vše pod kontrolou, je kritický a au-
toritativní. Odpovĕdi b) jsou nĕkde 
uprostřed a jsou nĕkdy nepříjemným 
balancováním mezi snahou posta-
rat se o manžela a o sebe. 

DĚTSKÁ ŠKOLA GOLFU2010

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

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

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

Dvakrát získala titul Profesionální hráčka roku 2008 a 2009. 

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

MEZINÁRODNÍ MISTRYNĚ ČR 2005, MISTRYNĚ ŘECKA 2004 a 2006.

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

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

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

2.900,-
dítě do 11 let

3.900,-
V kurzu do 11 let

je max. 6 dětí rozdělených

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

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

Rozvrh kurzů:

dítě od 12 let

KURZ
A
B
C
D
E
F

DEN
úterý
úterý
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek

TERMÍN
14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

VĚKOVÁ SK.
6-11*

12-15
6-11*

12-15
6-11*

12-15
Přihlášku najdete na www.chateaugolf.cz

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

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

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

602 604 010
Infolinka

LásKa a dLouHověKost ...
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5 otázek, které 
pomohou zbavit se stresu
někdy máte pocit, že 
se život vymkl kontrole 
a že neexistuje žádné 
řešení. najít odpověď na 
stresující problém může být 
jednodušší, než si myslíte.

nezamhouřila jste oko celou 
noc, protože jste přemýšle-
la, jak vyřešit svou situaci. 
ať už jde o ukončení 
nešťastného několika-
letého vztahu, nebo 
o rozhodnutí, zda se 
máte přestěhovat, 
vrátit se po mateřské 
dovolené do práce..., 
prostě o něco, co vás 
i vaši rodinu do budouc-
nosti velmi ovlivní. 
takové rozhodování 
může být velmi ob-
tížné.
v určitých etapách 
života musíme 
takováto stresující 
dilemata podstou-
pit všichni. potíž je 
v tom, že někdy na-
tolik zabředneme do 
zvažování jednotlivých 
alternativ, že už nejsme 
schopni jasně a racionál-
ně uvažovat. děláme si 
takové starosti s možnou 
chybnou volbou, že se 
vůbec nemůžeme roz-
hodnout.

rozhodování 
o problému 
– bez ohle-
du na to, 

zda 
sou-

visí se 
zaměst-

náním, 
domác-
ností, 
penězi 
nebo part-
nerským 

vztahem – 

vůbec nemusí být obtížné, pokud 
si položíme pět násle dujících otá-

zek. Měly by nám pomoci řádně 
si uspořádat myšlenky, rozčlenit 

dlouhodobé cíle a přesně vidět 
to, čeho chceme dosáh-

nout.

Co je pro mě 
v této chvíli 
nejdůležitější?

prvním krokem je si 
sednout a rozhodnout 

se, jaké máme priority, na 
čem nám v tomto životním 

stadiu nejvíce záleží. Je pro 
nás důležité trávit více času 
s dětmi, vydělávat více pe-
něz, nebo vynaložit více úsilí 
pro to, aby dobře fungoval 

náš vztah?
stanovit si cíle, to je něco, v čem 

většina z nás zrovna nevyniká. 
Myslíme si, že se musíme rozhod-
nout pro to, co je nejlepší, spíše 
než abychom uvažovali, co nejvíce 
chceme.
udělejte si seznam všeho, co je 
pro vás důležité: rodina, vztah, 
peníze, čas na přátele, práce, zdra-
ví, koníčky atd. a každému bodu 
přiřaďte hodnocení ze sta. buďte 
k sobě upřímná. Možná si myslíte, 
že víte, co od života chcete, jest-
liže si však dovolíte určitý odstup 
a trochu se zamyslíte, možná vás 
překvapí, jaké jsou vaše cíle doo-
pravdy. dívejte se na ten seznam 

psyCHoprobLéM ...
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a přemýšlejte, jak vám rozhod-
nutí, které musíte učinit, pomůže 
dosáhnout těch bodů, které jste 
hodnotila nejvýše.

Jak toto rozhodnutí 
ovlivní lidi kolem mě?
Je zřejmé, že ať se rozhodnete jak-
koliv, bude to mít vliv na vašeho 
partnera, rodinu a přátele. třebaže 
je nutné, abyste se spoléhala na 
své instinkty a přemýšlela o tom, 
co je dobré pro vás, je třeba brát 
v úvahu i jejich názory. Můžete si 
myslet, že když se přestěhujete do 
vámi vysněného domu, budete 
šťastná. Moc vám však k takovému 
štěstí nepomůže, když budete mu-
set poslouchat nářky svých dětí, 
že byly vykořeněny ze známého 
prostředí a odtrženy od svých ka-
marádů.
než uděláte nějaké rozhodnutí, 
snažte se uvědomit si, koho se 
dotkne a jaké to u něho pravdě-
podobně vyvolá reakce. Když bu-
dete předvídat problémy, můžete 
si připravit možná řešení, jako je 
přestěhovat se v době prázdnin, 
aby si děti mohly najít jiné přáte-
le. přemýšlejte o tom, co můžete 
udělat, aby bylo vaše rozhodnutí 
přijato a aby se minimalizovaly 
negativní účinky na členy vaší 
rodiny.

Co získám a co 
ztratím?
nejrychlejší způsob, jak se sou-
středit, je vzít si list papíru, rozdělit 
ho na dvě části a označit jednu 
část slovem plus a druhou slovem 
minus. Je to při rozhodování velká 
pomůcka. Když si vypíšete výhody 
a nevýhody, je menší pravděpo-
dobnost, že zapomenete na něco 
životně důležitého, co vás pak 
bude pronásledovat.
v okamžiku, kdy řešíte nějaký 
problém, se můžete snadno cítit 
zmatená. Je toho na vás najednou 
příliš a jediný způsob jak to zvlád-

nout je zjed no dušovat. to vaše 
rozhodování usnad ní, ovšem s tím 
rizikem, že se možná nerozhodne-
te nejlépe, pro tože jste nezvážila 
všechny podstatné informace. 
Když si napíšete výčet všech pro 
a proti, budete mít pocit, že máte 
záležitosti pod kontrolou, a také 
omezíte pravděpodobnost špatné 
volby.

Mohu si dovolit to 
udělat?
peníze jsou součástí prakticky kaž-
dého našeho rozhodování a je ro-
zumné zvážit, jestli řešení nebude 
znamenat ve výsledku horší fi-
nanční situaci. snažte se představit 
si, jaký bude život s méně penězi 
a jestli se s tím dokážete vyrovnat. 
všechna řešení znamenají určitý 
kompromis. proto se před tím, než 
dojdete ke konečnému závěru, po-
kuste srovnat to, co chcete, s tím, 
na kolik to přijde.
například méně pracovat může 
znamenat více času na rodinu, při-
nese to však pravděpodobně sní-
žení životní úrovně. položte si tedy 
otázku, kolik opravdu potřebujete 
a zda by život s menším množ-
stvím peněžních prostředků nebyl 
nakonec ještě větším stresem, než 
je současný stav.

Kde budu za pět let?
posaďte se a snažte se představit si, 
jaký bude pravděpodobný výsle-
dek vašeho konání. ptejte se sama 
sebe, jaký rozdíl přinese vaše roz-
hodnutí vašemu životu v určitém 
definovaném období. zamyslete 
se nad tím, jak daleko do budouc-
nosti byste měla nahlížet. některá 
rozhodnutí (jako volba partnera) 
mají účinky, které budou působit 
celý život, zatímco jiné (jako změna 
zaměstnání) zásadním způsobem 
změní váš život téměř okamžitě.
naplánujte si tři nebo čtyři různé 
scénáře a pak se podívejte zpět na 
svůj seznam priorit, abyste viděla, 
jak se shodují.

Zhodnoťte své 
rozhodování
podívejte se na tento seznam pro-
blémů, které vás možná potkaly 
v posledních zhruba třech letech. 
teď je ohodnoťte v rozsahu 1 až 
5 podle toho, jak snadné nebo 
obtížné pro vás bylo se s nimi vy-
pořádat.

1 = snadné
2 = celkem snadné
3 = obtížné
4 = velmi tĕžké
5 = maximálnĕ stresující

Stĕhování
1 2 3 4 5

Zmĕna zamĕstnání nebo návrat 
do zamĕstnání na plný úvazek 
po mateřské dovolené
1 2 3 4 5

Ukončení vztahu s partnerem
1 2 3 4 5

Rozhodování o druhém dítĕti
1 2 3  4 5

Žádost o půjčku u banky
1 2 3 4 5

Výsledek
Většinou 1 nebo 2
zdá se, že s rozhodováním nemáte 
větší problémy. to je skvělé, pokud 
do toho nejdete po hlavě, aniž jste 
si záležitost promyslela.

Hlavně 3 a 4
patrně si nemyslíte, že byste byla 
dobrá v rozhodování, ale většinou 
to v zásadě trefíte. snažte se věci si 
psát, abyste si přehledněji zorgani-
zovala myšlenky.

Převážně 5
trápíte se problémy mnohem více, 
než zasluhují. až budete mít příště 
před sebou obtížné dilema, použij-
te náš systém 5 klíčových otázek, 
abyste si rozhodování lépe připra-
vila. 

Foto: zdenĕk platl
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Když láska 
znamená 
kila navíc
Ať jste svobodná, nebo vdaná, 
šťastný vztah někdy dokáže 
narušit vaše předsevzetí 
i zdravé stravovací návyky.
Dnes mnohé aktivní mladé 
ženy vyznávají zdravý životní 
styl. Dopřávají si lehkou 
večeři a pravidelně navštěvují 
fitness centra. Pak se zamilují 
a po nějakém čase zjistí, že 
se musely přizpůsobit méně 
zdravým zvykům svého přítele 
a vynechávají cvičení, aby 
s ním trávily volný čas.

Mužské porce
není divu, že ženy přibírají, když se 
přizpůsobují stravovacím návykům 
svého partnera. Mužský metabo-
lismus však spaluje více energie. 
pokud váží manžel 90 kg, potřebu-
je na den asi 2800 kcal (11 800 kJ), 
zatímco vy s váhou 65 kg pouze 
1900 kcal (8000 kJ). Když připravu-
jete večeři, snadno na tento rozdíl 
zapomenete. a než si toho všim-
nete, máte nějaké to kilo nastřá-
dáno. této pasti se můžete lehce 
vyhnout, pokud si budete dávat 
menší porce. pak nebudete muset 
s povzdechem sledovat posunující 
se ručičku na váze.

Jsou zde i jiné důvody. Jídlo získává 
na významu. Ženy jsou si vědomy 
pravdivosti rčení, že „láska prochází 
žaludkem“, a přizpůsobí své ku-
linářské umění chuti mužů. Muži 
mívají z jídla velké potěšení a vět-
šina z nich volí tučnější pokrmy. 
K tomu bohaté romantické večeře 
v restauraci, jež tvoří neodmyslitel-
nou součást procesu dvoření. ale 
ani tehdy byste se neměla přestat 
kontrolovat. naopak! a pokud spo-
lu večeříte, nebojte se vyzkoušet 
nové, zdravé recepty.

Máte na sebe méně času
svobodné ženy občas trpí poci-
tem samoty, ale na druhé straně 
mají čas na pěstování zdraví 
prospěšných činností. Jakmile se 
ovšem v jejich životě objeví důle-
žitý člověk, volného času ubývá. 
podle výzkumu na minnesotské 
univerzitě, kde se posuzovaly 
stravovací návyky a způsob cvi-
čení více než 3500 osob, měly 
vdané ženy shodně nižší úroveň 
fyzické aktivity. Jak to vysvětlit? 
zřejmě si někdy myslí, že se musí 
postarat o všechno – o domác-
nost, práci, partnera, o děti – a až 
potom mají čas se věnovat sobě. 
abyste zůstala zdravá, je velmi 
důležité zahrnout do týdenního 
programu nějakou fyzickou ak-
tivitu: aerobik, jógu, posilovnu, 
procházky apod.

Mám tě rád takovou, 
jaká jsi
se vztahem svého partnera k jídlu 
se nemusíte ztotožňovat, ale není 
vyloučené, že se vám zalíbí přestat 
počítat kalorie. Jste zamilovaná, 
jste šťastná, přítel nebo manžel 
vám projevuje svou lásku. Kdo by 
se znepokojoval a myslel na po-
stavu a zdraví prospěšné návyky? 
najednou je tady ale 10 kilo navíc, 
a ta vás donutí změnit život.
především si musíte uvědomit, 
nakolik se v důsledku partnerství 
změnil váš životní styl. potom si 
spolu musíte promluvit. požádejte 
ho, aby vám nenosil tolik bon-
bonů, čokolády, oříšků a dalších 
„energetických bomb“. snažte se 
držet svých pravidel, aniž byste 
byla nespolečenská. pokud part-
ner preferuje pozdější večeři, 
řekněte mu, že se najíte dříve, ale 
dáte si s ním šálek čaje. Může se 
stát, že si ani neuvědomuje, že vás 
to trápí, a je na vás, abyste mu to 
řekla.

váš partnerský vztah 
není v pořádku
K tomu, že se vzdáte dřívějšího 
aktivního životního stylu nebo že 
se začnete uklidňovat jídlem, vás 
může donutit také např. partnero-
va deprese nebo neshody ve vzta-
hu. ovšem řešení problémů jídlem 
a lenošením může přinést zase jen 
problémy. pokud pocítíte, že je to 
váš případ, je na čase se nad svým 
vztahem zamyslet.
Láska vůbec nemusí znamenat kila 
navíc. Může vás také inspirovat 
k zdravějšímu stylu života. požá-
dejte například partnera, aby vám 
pomohl bojovat s vašimi zlozvyky 
třeba tak, že spolu budete cvičit. 
partneři by si od sebe měli brát to 
nejlepší, i pokud jde o stravovací 
návyky. společné rozhodování 
v otázkách jídla stejně jako v jiných 
znamená, že názory vás obou jsou 
důležité. Je to pravá zkouška pev-
nosti a trvanlivosti vztahu. 
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Jarní cvičeníMonika Horáčková, 
profesionální cvičitelka

Jaro se k nám pomalu, ale nezadržitelně 
blíží. Je nejvyšší čas zformovat do 
ideálních tvarů to, co vypadá zatím jinak, 
než bychom si přáli. proto je tu další 
pokračování cviků pro zdokonalení těla.
tak jako v minulém čísle i dnes použijeme 
ke cvičení stejné, lehce dostupné pomůcky 
a zaměříme se na ty nejchoulostivější 
partie, které bychom měli procvičovat 
téměř denně.

1. zahřátí
připomínáme, že má-li mít cvičení opravdu efekt, 
nesmíme zapomínat na zahřátí, a to ze dvou důvo-
dů: abychom si nepoškodili svaly a také proto, že až 
v zahřátém těle dochází po určité době k odbourávání 
tuků (po 20 minutách přibližně při tepové frekvenci 
120 tepů/min). Je na každém z nás, jaké máme mož-
nosti – rotoped, chůze na místě, švihadlo apod.

2. Horní část těla (svaly paží 
a prsou)
téměř nejúčinnějším a také nejméně oblíbeným cvi-
kem pro tyto partie jsou kliky. Můžeme je provádět 
několika způsoby podle zdatnosti:

a) klasický „pánský“ klik – nejtěžší varianta,
b) klik s oporou o židli – střední obtížnost,
c) „dámský“ klik na kolenou – nejsnadnější.

2 a

2 b

2 c
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ať si vybereme jakoukoli variantu, vždy dbáme na 
správné provedení: zpevnění břišních svalů a hýždí, 
neprohýbat páteř, dlaně na zemi přímo pod rameny, 
lokty mírně vytočené od těla.

3. zadní stehenní a hýžďové svaly
Jako pomůcku použijeme židli, a máme-li posilovací 
gumičku, umocníme působnost cviku tak, že si ji na-
vlékneme na kotníky. Klekneme si a hrudník položíme 
na židli tak, že nám chrání páteř, rukama uchopíme její 
přední část. Jednu nohu necháme volně na zemi a dru-
hou zvedáme silou v pravém úhlu vzhůru tak, aby-
chom to, že svaly pracují, cítili v obou směrech. poté 
nohy vyměníme a opakujeme totéž na druhou stranu.
Obmĕna: zvedáme téměř nataženou, ne propnutou, 
nohu vzhůru tahem, ne švihem.

4. vnitřní strana stehen
sedneme si na zem a kotníky stiskneme nohy židle 
tak, že podsadíme pánev a stáhneme i hýžďové svaly. 
Kotníky střídavě tiskneme silou a povolujeme, nakonec 
vydržíme v dlouhém tlaku. posilujeme při tom zejména 
vnitřní stehenní svaly.

5. svaly břišní
trup položíme na zem, nohy v pokrčení na židli a bu-
deme posilovat břišní svaly. díky tomu, že máme nohy 
výše, posilujeme i jejich spodní část.

Nejprve se zamĕříme na přímý břišní sval:
podsadíme pánev, ruce složíme pod hlavu a s výdechem 
zvedáme trup, pak se vracíme zpět, ne do úplného lehu, 
ale vydržíme mírně nad zemí. nádech provádíme dole.
Nyní posílíme šikmé břišní svaly:
základní postavení je stejné, ale trup při zvedání otáčí-
me šikmo vzhůru. Lok ty držíme široce otevřené a zve-
dáme vzhůru rameno, ne loket, opakujeme ve stejném 
počtu na obě strany.
i tentokrát provádíme vše chny cviky v několika sériích po 
osmi opakováních podle zdatnosti a po cvičení se neza-
pomeneme příjemně protáhnout, aby nás tolik nebolely 
svaly. 

Cvičitelka: Monika Horáčková
Foto: zdenĕk platl a archiv redakce

3 a

5 a

3 a

4

5 b
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Tajemství žen, 
které nikdy 

neonemocní
určitĕ i vy znáte ve svém okolí pár dobrých duší, které  se zdají být vĕčnĕ zdravé 
a v pohodĕ. zatímco ostatní skoleni bolestmi hlavy, rýmou, žaludečními nevolnostmi 
a jinými neduhy uléhají, aby se léčili, tyto „umĕlkynĕ života“ překypují zdravím a vitalitou. 
Jak jen to dĕlají? určitĕ nejde jen o dobré geny, mají prostĕ správný životní styl. Chcete si 
jej také osvojit? posílit imunitu proti nemocem a eliminovat účinky stresu ve svém životĕ? 
odhalte jejich tajemství, čtĕte s námi, učte se žít…  Copyright: pWa international

víc se smějte 
rozsáhlý americký průzkum uká-
zal, že smích podporuje imunitu 
v mnoha směrech: zvyšuje hladi-
nu buněk bojujících proti infekci 
a nárůst protilátek v krvi, které 
způsobují odolnost organismu 
proti nemocem. smích vám po-
může odpočinout, podporuje váš 
dýchací a kardiovaskulární systém 
a stimuluje tvorbu přirozených 
prostředků proti bolestem endorfi-
nů a encephalinů.

Tajemství
stýkejte se s lidmi, kteří vás do-
vedou rozesmát. vyhýbejte se 
škarohlídům a pesimistům! Choď-
te často do kina či do divadla na 
komedie, čtěte zábavnou literaturu 
a nebraňte se prožitku komických 
situací, které vám život přichystá. 

volte vhodné cvičení
Cvičení vás může ochránit před 
infekcí a posilovat vaše srdce, ale 
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musí být zvoleno správně. Lidé, 
kteří pravidelně cvičí, jsou méně 
náchylní ke kašli, rýmě a škrábání 
v krku. průzkum prokázal, že počet 
infekčních mikroorganismů, které 
jsou zahubeny přirozeně, vzrůstá 
při opakovaných sadách přimě-
řeného cvičení. naopak vysoká 
intenzita cvičení může redukovat 
vaši odolnost vůči infekci.

Tajemství
Cvičte pravidelně nejméně 30 mi-
nut 5x týdně. nepřehánějte inten-
zitu, pravidelnost je prospěšnější 
než dlouhé a namáhavé cvičení.

učte se meditovat
Je všeobecně známo, že stres 
ovlivňuje imunitu – hormony jako 
cortisol, které se uvolní, když je 
tělo ve stresu, mohou  potlačit  
účinky imunity. správná relaxace 
nebo meditace neutralizuje stres 
a umožňuje snáze se vyrovnat 
s problémy, které přináší každý 
všední den. prospěšný efekt me-
ditace dokázala jedna americká 
studie, která tvrdí, že lidé, kteří 
se pravidelně a intenzivně věnují 
meditaci, tráví o 70 % času méně  
návštěvami nemocničních zařízení 
než ti, kteří nemeditují. 

Tajemství
procvičujte meditační nebo re-
laxační techniky. Můžete se učit 
sami, ale rady zkušeného učitele 
budou jistě přínosem.

buďte společenské
Lidé s častými společenskými 
kontakty zůstávají zdravější. opět 
vezměme na pomoc vědu: jeden 
z průzkumů prokázal, že lidé, kteří 
mají blízké kontakty s více než 
šesti dobrými přáteli, příbuznými 
či jinak blízkými osobami, jsou 
méně náchylní k nemocem. Jsou 
šťastnější a zdravější, protože mají 
více příležitostí mluvit a radit se 
o problémech, které musejí řešit. 

trápení o samotě není produktivní 
ani zdravé, společenské aktivity 
pomáhají zmírnit stres. 

Tajemství
dobré přátelské vztahy jsou v živo-
tě důležité, mohou podpořit vaši 
sebejistotu a sebeúctu. důležitější 
než množství je však kvalita. Je 
lepší mít pár dobrých přátel než 
stovky známých.

vracejte se v mysli 
k příjemným zážitkům 
pouhá vzpomínka na krásný proži-
tek stačí k nastartování imunitního 
systému během nepříjemného 
zážitku! vědci z arisE (associates  
for research into the science of 
Enjoyment) zjistili, že psaní nebo 
vzpomínání na příjemné zážitky 
má pozitivní účinek na imunitu. 
u sledované skupiny dobrovolníků 
při vzpomínce na příjemný zážitek 
stoupla úroveň imunoglobulinu 
(látky na ochranu dýchacího ústrojí 
proti infekcím) po 20 minutách na 
dvojnásobek, později dokonce byla 
po 3 hodinách o 60 % vyšší než 
v době, kdy poslední experiment 
začal. to dokazuje těsné spojení 
mezi potěšením a dobrým zdravím.

Tajemství
dopřejte si v životě více potěšení. 
paměť je jako knížka vzpomínek. 
Každý večer v ní zalistujte, najděte 
to příjemné, co se vám ve dne po-
dařilo, a prožijte si to znovu.

poznejte sílu bylin
rostliny a byliny mohou být účin-
nými preventivními prostředky. 
Jejich moc spočívá v možnosti 
současně ovlivnit různými způsoby 
náš organismus. věnujte jim pozor-
nost a poučte se o nich. například 
purpurová echinacea působí jako 
protivirový, protizánětlivý, anti-
bakteriální prostředek podporující 
krevní oběh.

Tajemství

užívejte echinaceu v roztoku nebo 
tabletách pro podporu imunitního 
systému. antibakteriálně a proti-
virově působí česnek, má účinky 
jako antibiotikum. snězte stroužek 
česneku každý den, nemůžete-li, 
užívejte alespoň česnekové dražé. 
také ženšenové tablety jsou dobré 
pro upevnění imunitního systému.

zvyšte užívání 
antioxidantů
dokonce i ti z nás, kteří si hlídají, 
aby jejich strava byla vyvážená, 
s dostatkem ovoce a zeleniny, 
mohou postrádat jeden životně 
důležitý výživný minerál – selen. 
Existuje stále více důkazů, že tento 
antioxidant je nezbytný pro udr-
žování imunity. nedostatek selenu 
obranný systém oslabuje. většina 
z nás má jeho spotřebu podstatně  
nižší, než je doporučená denní 
dávka.

Tajemství
zvolte kvalitní doplněk selenu 
nebo kvalitní multivitamin.
Jezte para ořechy – už 6 ořechů 
denně zajistí doporučenou dávku 
selenu. 
ujistěte se, že máte dostatečnou 
spotřebu ostatních důležitých 
výživných látek: antioxidantů 
vitaminu C (citrusové plody, kiwi,  
rajčata, zelená listová zelenina), 
vitaminu E (slunečnicový olej, 
máslo, arašídy, mandle, celozrnné 
výrobky, zelená listová zelenina), 
beta-karotenu (mrkev, meruňky, 
meloun canteloupe, špenát), 
minerálů zinku (vejce, maso, 
ořechy, mořské plody, celozrnné 
potraviny), železa (játra, červené 
maso, luštěniny) a určitých 
tuků, například olivového oleje  
a omega-3 mastných kyselin 
v rybách, například sardinkách 
nebo makrele. 

odborná konzultace: ing. ivan Mach, Csc.
Foto: zdeněk platl
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Co jste chtěli vědět 
o inkontinenci
Jak normálně 
funguje močový 
měchýř
Močový měchýř – jak asi většina 
lidí tuší – je orgán, který odpovídá 
za vylučování moči. Je součástí 
močových cest a slouží ke shro-
mažďování moči, aby pak mohla 
být vyloučena najednou ve větším 
množství, a to v situaci a na mís-
tě, které jsou k takovému úkonu 
společensky vhodné. Moč se ne-
přetržitě tvoří v ledvinách, z nichž 
je odváděna močovody právě do 
močového měchýře. to je vakovitý 
orgán, uložený v oblasti malé pán-
ve, jehož stěna je tvořena pružnou 
svalovinou. Jak moč postupně při-
téká, člověk si plnění měchýře ne-
uvědomuje – veškeré činnosti jsou 
řízeny autonomním nervstvem. až 
v určitém okamžiku dojde k tomu, 
že je měchýř naplněn a člověk po-
cítí potřebu se vyprázdnit. Ještě po 
nějakou chvíli od tohoto prvního 
uvědomění je člověk schopen moč 
udržet, ale poté dosáhne napětí 
v měchýři takového tlaku, že mě-
chýř nevyhnutelně „přeteče“. Mož-
ná si představujete močový měchýř 
jako balonek, do kterého foukáte, 
a jak se postupně nafukuje, vpravit 
do něj nějaký vzduch se stává stále 
těžší, až nakonec balonek praskne. 
Močový měchýř by se ale dal spíše 
přirovnat k igelitové tašce, do které 
se také poměrně dlouho dá foukat 
vzduch bez pocitu odporu, protože 
s přitékající močí tlak nijak neroste. 
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až v určitém okamžiku je dosaže-
no takového stupně naplnění, že 
měchýř začne klást odpor dalšímu 
plnění. právě v té chvíli začnou 
fungovat tzv. receptory napětí, 
nervové buňky umístěné ve stěně 
měchýře. od toho okamžiku záleží 
na člověku, jak se svým měchýřem 
naloží.

nakolik je 
inkontinence vážné 
onemocnění?
Každého z vás asi napadne otáz-
ka, zda má vůbec smysl zabývat 
se takovým problémem, jakým je 
únik moči. Jde o problém, který 
je třeba řešit s lékařem? odpověď 
zní: rozhodně ano. inkontinence 
je totiž obtíž, která s sebou přináší 
řadu nepříjemností. ty zjevné jsou 
podráždění pokožky močí nebo 
vznik občasných infekcí močových 
cest. pokud se tyto obtíže začnou 
okamžitě léčit, nemusejí s sebou 
přinést větší problémy. Horší je, že 
se osoby s touto poruchou mohou 
cítit osamělé – dosud je problé-
mům s udržením moči věnováno 
málo pozornosti, a tak je pro 
mnoho lidí obtížné se s nimi svěřit, 
často je sužují pocity osobního 
selhání. z tohoto důvodu nej méně 
polovina (podle jiných odhadů 
ale mnohem více) postižených 
nevyhledá odbornou pomoc. Jak 
ukázal nedávno provedený vý-
zkum, téměř všichni lékaři konsta-
tovali, že rozpaky pacientů a jejich 
nechuť o problému hovořit jsou 
nejvážnější překážkou v úspěšné 
léčbě inkontinence. pokud ale 
problémy nejsou léčeny, mohou 
se dostavit pocity trapnosti, bez-
mocnosti nebo nervozity. některé 
druhy inkontinence pak často způ-
sobují i deprese – jde především 
o případy, kdy porucha vznikla 
v důsledku onemocnění, například 
náhlé mozkové příhody, nebo 
následkem používání některých 
léků, například při léčbě rakoviny 
prostaty. zajímavé je také zjištění, 
že pro většinu mužů léčených pro 

rakovinu prostaty je inkontinence 
nepříjemnějším nežádoucím účin-
kem než impotence. Řada osob 
navíc úplně změní svůj styl života, 
aby předešla pocitům ponížení, 
spojeným s vlhkostí či zápachem 
moči. pro tyto lidi se vyřízení 
běžných každodenních záleži-
tostí může stát takřka nemožné. 
veřejné toalety jsou často těžko 
dostupné. největší obtíže v tomto 
ohledu mají ti, kdo trpí urgentní 
inkontinencí – tedy poruchou, při 
níž pociťují naléhavou potřebu 
okamžitě se vymočit, a pokud ji 
neuspokojí, močový měchýř přete-
če a uvolní se z něj poměrně velký 
objem moči. někteří postižení 
mohou omezit své společenské 
aktivity, nebo se jich dokonce 
zcela vzdát. Řada inkontinentních 
lidí se domnívá, že jsou nezaměst-
natelní. v těžkých případech, které 
se vyskytují u starších lidí, inkonti-
nence ústí ve ztrátu soběstačnosti, 
výrazně se horší kvalita života 
nemocných a stává se často důvo-
dem pro umístění do pečovatel-
ských domů či jiných podobných 
zařízení. v těžších případech může 
pacient vyžadovat katetrizaci, tedy 
odvádění moči z těla pomocí cév-
ky trvale zavedené do močového 
měchýře. to jsou ale ty nejhorší 
scénáře. Je třeba říci, že v mnoha 
případech se dá zabránit tomu, 
aby došlo k závažnějším změnám 
v životě postiženého – zvláště po-
kud je včas zahájena účinná léčba. 

péče o pokožku při 
inkontinenci
Lidé, kteří mají problémy s inkonti-
nencí, jsou ohroženi různými druhy 
poškození kůže, vznikem vředů 
nebo infekcí. někteří z nich jsou 
navíc k takovým problémům zvláš-
tě náchylní – například pacienti, 
kteří podstupují ozařování perinea 
(oblasti mezi vnějšími pohlavními 
orgány a konečníkem), nebo lidé 
upoutaní na lůžko či na kolečkové 
křeslo. používání vložek či jiných 
podobných pomůcek sice ochrání 

oděv či ložní prádlo před znečiš-
těním, ale nese s sebou riziko, že  
moč může zůstávat v trvalém kon-
taktu s pokožkou. i po krátkodo-
bém působení moči se kůže stává 
odřenou, provlhlou a opruzenou. 
proto je třeba věnovat pokožce 
zvláštní péči – především udržovat 
ji suchou a čistou. pokožka a okolí 
perinea by měly být vždy pečlivě 
umyty co nejdříve poté, kdy dojde 
k úniku moči. K mytí je vhodné 
jemné mýdlo, po jeho použití je 
kůži potřeba pečlivě opláchnout 
a vysušit. protože časté mytí může 
způsobit vysušení a podráždění 
pokožky, je vhodné použít zvlhču-
jící krémy. Je ovšem třeba vyhýbat 
se krémům, které obsahují alkohol, 
protože ten by mohl pokožku ještě 
dále dráždit. pokud podstupujete 
ozařování kůže nebo oblasti pe-
rinea, je nutné se před použitím 
jakéhokoli krému či tělového 
mléka poradit s lékařem. Je také 
možné používat k očištění pokožky 
některé speciální přípravky. ty čistí 
a působí jako deodoranty, aniž by 
ale pokožku dále vysušovaly. Mezi 
těmito přípravky můžeme najít 
pěny, spreje nebo čisticí ubrousky. 
při jejich použití je nutné dodr-
žovat pokyny výrobce, protože 
některé z nich nevyžadují další 
mytí vodou. Je rovněž třeba mít na 
paměti, že některé vonné složky 
těchto pomůcek mohou způsobo-
vat alergické reakce. pokud je po-
kožka v trvalém kontaktu s močí, je 
vhodné zvážit použití látek, které 
pokožku ochrání. Existují některé 
druhy krémů či mastí, které obsa-
hují lanolin nebo petrolatum – po 
nanesení vytvoří ochrannou vrst-
vu. další výrobky, například spreje 
nebo ubrousky, tvoří na pokožce 
průhledný film, který také slouží 
k ochraně před kontaktem moči 
s podrážděnou pokožkou. použití 
těchto přípravků ovšem nenahra-
zuje nutnost pravidelného mytí 
po každém nežádoucím úniku 
moči, přičemž po každém umytí 
je třeba přípravek znovu nanést. 
osoby, které trpí často inkontinen-
cí, jsou také ohroženy plísňovým 
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onemocněním. to se projevuje 
jako vyrážka, která může způ-
sobovat svědění pokožky. proti 
tomuto onemocnění existuje 
také několik druhů léčiv. po-
kud je pokožka pacienta trvale 
mokrá, je vhodné používat pudr 
obsahující protiplísňové složky 
a přes něj ochranný krém izolu-
jící moč od pokožky. na suchou 
pokožku jsou vhodnější krémy 
se složkou proti plísním.

rentgenová 
vyšetření 
inkontinence
pokud přijdete k lékaři na vyšet-
ření, jejichž cílem bude odhalit 
příčiny vašich obtíží s udržením 
moči, je možné, že podstoupíte 
i speciální rentgenová vyšetře-
ní. Jde především o tzv. intra-
venózní pyelogram. při tomto 
postupu je do cévy injekčně 
vpravena speciální kontrastní 
látka, kterou je možné zachytit 
rentgenovým snímkem. toto 
barvivo je v ledvinách z krev-
ního oběhu „odchyceno“ a pa-
cientovi je poté pořízena série 
několika rentgenových snímků, 
které zachycují cestu barviva 
ledvinami, močovody a močo-
vým měchýřem. pomocí tohoto 
vyšetření je možné zjistit, zda se 
v močových cestách nevysky-
tují strukturní abnormality, zda 
není zúžená močová trubice či 
zda nedochází k nedostateč-
nému vyprazdňování měchý-
ře. toto vyšetření by neměly 
podstupovat těhotné ženy. 
v případech stresové inkonti-
nence – tedy poruchy, při níž 
moč uniká v okamžicích napětí 
břišních svalů, tedy například 
při smíchu, kašli, ohýbání či 
zvedání těžších předmětů – je 
možné provést také řetězový 
cystogram. při tomto vyšetření 
je do močové trubice a měchýře 
umístěn speciální řetízek, který 
je také viditelný na rentgeno-
vém snímku. s jeho pomocí je  

vidět, jaký je úhel krčku močového 
měchýře.

inkontinence v číslech
Existuje mnoho odhadů o tom, 
jaký je výskyt inkontinence, nákla-
dy na její léčení a podobně; tato 
čísla pocházejí z usa a vztahují se 
k roku 1996. v mnohém mohou 
být poučná i pro nás. v jejich rámci 
byla urinární inkontinence defino-
vána jako „objektivně se projevující 
mimovolní únik moči, který je do-
statečně velký, aby byl považován 
za hygienický nebo sociální pro-
blém“.
ve věku od 15 do 64 let se výskyt 
inkontinence odhaduje na 1,5 % 
u mužů a 10 až 30 % u žen.
ve věku nad 60 let je inkontinence 
odhadována na 15–35 % u osob, 
které žijí ve svých domácnostech, 
70 % z nich jsou ženy; v pečovatel-
ských domech asi 53 %; při přijímá-
ní do nemocnic inkontinenci hlásí 
11 % osob v této věkové skupině, 
při propuštění čísla udávají 23 %.
odhaduje se, že inkontinence se 
může týkat 25 milionů američanů.
ve skupině 144 cvičících žen ve 
věku 18–21 inkontinencí trpělo 
28 %, mezi 3100 ženami od 30 do 
59 let tento podíl činil 26 %.
z odhadovaných 50 % inkontinent-
ních ve věkové skupině starších 
(80 % z nich tvoří ženy) jen 1 ze 12 
ohlásil své obtíže tomu, kdo o něj 
pečoval, přičemž tak učinil v prů-
měru 9 let poté, co jeho obtíže 
začaly.
odhadované přímé náklady na 
péči o osoby s inkontinencí činily 
v roce 1996 16,4 miliardy dolarů, 
přičemž šlo od roku 1990 o 60% 
nárůst. 
odhaduje se, že průměrný posti-
žený inkontinencí ročně utratí za 
absorbentní výrobky (tj. pleny, kal-
hotky) 1000 až 3000 dolarů.
urinární inkontinence je druhým 
nejčastějším důvodem pro umís-
tění starých lidí do pečovatelských 
domů. 

zpravodaj inCo Fora
Foto: archiv allphoto

Fakta o psychických 
aspektech inkontinence
podle čínského přísloví je měchýř 
zrcadlem duše. na základě různých 
studií byly formulovány tyto závěry:
•		poruchy dolních močových cest 

mohou být psychologicky ničivé 
vinou hlubokého psychického na-
rušení a slabosti.
•		v roce 1990 byla popsána měchý-

řová neuróza.
•		více než 90 % žen s nestabilním 

měchýřem netrpí žádnou jinou 
poznatelnou patologií.
•		zvýšená funkce měchýře a frek-

vence močení je často spojena 
s úzkostlivou reakcí a rozmrzelostí 
doprovázející konflikt.
•		psychiatrické hodnocení 50 žen 

s vracející se cystitidou: 30 % trpělo 
úzkostnými stavy nebo depresemi, 
které předcházely vzniku urinár-
ních příznaků. ve 24 % případů psy-
chická porucha vznikla v důsledku 
urologické poruchy. pouze 25 % 
žen nemělo nikdy psychiatrické 
příznaky. 
•		psychický syndrom močového 

měchýře: náhlá potřeba močení, 
zvýšená frekvence, bolest nebo 
opakující se zadržování moči bez 
patologických urologických nálezů.
•		pacienti s urologickými problémy 

jsou stejně úzkostní, depresivní 
a fobičtí jako pacienti s psychickou 
poruchou. potíže provázející in-
kontinenci u mnohých vyvolávají 
takové deprese, že téměř čtvrtina 
sledovaných pacientů přiznala cel-
kovou ztrátu chuti žít. 
•		čtvrtina pacientů s pravými přízna-

ky stresové inkontinence dokonce 
tvrdila, že jejich potíže učinily život 
nesnesitelným.
•		psychoterapie může mít vliv na uri-

nární příznaky. noční pomočování, 
nutkavá potřeba i inkontinence se 
významně zlepšily.
•		rostoucí dostupnost a správná 

aplikace močového tréninku a psy-
choterapie by znamenaly zisk pro 
pacienty a úspory pro zdravotnic-
tví.
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odkud pocházejí 
nadbytečné 
kalorie
nedaří se vám zhubnout? 
vyzkoušejte následující 
test a možná se dozvíte, 
kde se bere energie, která 
se nepozorovaně vloudí 
do vašeho vyváženého 
jídelníčku.

rozhodla jste se pro rozumný 
jídelníček, který vám chutná. pra-
videlně cvičíte – je to dokonce váš 
oblíbený způsob snižování stresu. 
na první pohled děláte všechno 
správně, tak proč se nedaří shodit 
nadbytečná kila? Jedním z důvodů 
je, že na prohřešky ve výživě lehce 
zapomínáme. pamatujete si na 
tu čokoládu, s níž jste si poradila 
dopoledne? a co další porce včera 
večer? ani ta nejlepší předsevzetí 
vám nepomohou zhubnout, jestli-
že nebudete dodržovat stanovená 
pravidla. bohužel, mnohé z žen, jež 
se rozhodnou pro redukční dietu, 
si opakovaně dávají sliby, které 
nejsou schopny dodržet. pokud 
chcete dosáhnout dlouhodobých 
výsledků, musíte zjistit, které situ-
ace jsou pro vás nebezpečné, a na 
ně zaměřit své úsilí. některé ženy 
vcelku dobře kontrolují své stra-
vovací návyky v průběhu týdne, 
ale nedokáží se ovládat o víkendu. 
další hledají útěchu v lednici, po-
kud jsou rozzlobené, smutné nebo 
se nudí.

test
v každé situaci označte odpověď 
na druhou část otázky (vždy je 
uvedena slůvkem nebo) podle 
pravděpodobnosti číslem od 1 
(málo pravděpodobné) do 7 (velmi 
pravděpodobné).

1. Rychlé občerstvení
neměla jste čas posnídat před 
cestou do práce. na cestě máte 
pekařství. Je to rychlé a jednodu-
ché – a vy jdete pozdě a máte hlad. 
sáhnete po dvou koblížcích či ko-
láčích? nebo si koupíte celozrnný 
rohlík s nízkotučným sýrem?

1 2 3 4 5 6 7

2. Tajemné menu
přítel vás pozval do orientální 
restaurace. nevíte, zda jsou jídla 
smažená, tučná, ale nechcete se 
ptát, a tak necháte výběr na příteli. 
nebo se zeptáte, zda mají v nabíd-
ce i racionální jídla?

1 2 3 4 5 6 7

3. Nízkotučná cesta
Jste v obchodě a díváte se s od-
porem na svůj nákupní seznam 
zdravých jídel. vaše chuťové buňky 
jsou unavené ovocem a zeleninou. 
Koupíte si plnotučný smetanový 
jogurt, nebo jogurt nízkotučný?

1 2 3 4 5 6 7

4. Nevydařená dieta
do puntíku jste 14 dní dodržovala 
novou dietu, ale váha neukazuje 
ani nepatrný úbytek. vzdáte to, 
půjdete do Mcdonalda a koupíte si 
speciální menu a zmrzlinu? nebo 
dodržíte dietu a rozhodnete se více 
cvičit?

1 2 3 4 5 6 7

5. Utěšte se
partner slíbil, že přijde večer do 
9 hodin. Je skoro půlnoc a pořád 
není doma, ani nezavolal. přesto-
že jste již večeřela a měla i dezert, 
máte na něco chuť. naštěstí vám 
zbyla v lednici pizza. ohřejete ji 
a sníte kousek po kousku. nebo 
se spokojíte s bylinkovým čajem, 
než se dočkáte příchodu partne-
ra?

1 2 3 4 5 6 7

6. Rodinné slavnosti
večeře u maminky. Ještě jste ne-
strávila večeři, ale maminka už 
nese svůj vynikající závin. sníte 
velký kus a zbytek si vezmete 
domů, abyste si na něm pochutna-
la později? nebo si vezmete tenký 
kousek a řeknete, že se do vás už 
nic nevejde?

1 2 3 4 5 6 7

7. Jste nemocná
nachlazení se táhne už dva týdny. 
Lékař vám naordinoval klid na 
lůžku, vynechala jste cvičení a utá-
píte se v sebelítosti. dáte si talířek 
špaget s máslem a parmezánem? 
nebo se spokojíte se slepičím 
vývarem, dušenou zeleninou a po-
merančovým džusem?

1 2 3 4 5 6 7

8. Sváteční hody
svatba vaší přítelkyně! nemůžete 
odolat nabídce dobrot na stole. 
rozhodnete se, že ve svatební den 
se kilojouly ani kalorie nepočítají 
a vyzkoušíte všechno, co je na 
stole? nebo si dáte na talířek jen 
trochu a přidáte malý kousek sva-
tebního dortu a sklenku šampaň-
ského?

1 2 3 4 5 6 7
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Hodnocení
spočítejte všechny body. pokud je 
výsledek 40 a více, můžete zvlád-
nout jakékoliv složité situace. ale 
měla byste se soustředit na odpo-
vědi, kde jste nabrala méně bodů, 
a zjistit proč.

1. Rychlé občerstvení
časová zaneprázdněnost zvyšuje 
nebezpečí, že zvolíte tučná jídla 
rychlého občerstvení. neměla bys-
te používat nedostatek času jako 
výmluvu pro narušení zdravého 
jídelníčku.
–  i v rychlém občerstvení se dají 

najít jídla odpovídající rozum-
nému stravování. sendvič s gri-
lovaným kuřetem je lepší než 
hamgurger, vařené brambory 
jsou lepší než hranolky, salát než 
zmrzlina.

–  nebuďte odkázaná na nekvalitní 
jídlo. zásobte se zdravými pře-
snídávkami, například netučným 
jogurtem, nakrájenou zeleninou, 
ovocem nebo krabičkou kukuřič-
ných lupínků.

–  nekupujte hotová jídla domů. 
naučte se vařit jednoduchá níz-
kotučná jídla – kdo by chtěl po 
celodenní práci vyvařovat!

2. Rozluštěte tajemné menu
dokážete si poradit se známými 
věcmi, ale panikaříte, když se se-
tkáte s neznámými jídly. pokuste 
se vybrat zdravé jídlo, i když se 
v menu nevyznáte:
–  vždy se ptejte, z čeho se jídlo 

připravuje. nejste první ani po-
slední, kdo to udělá.

–  volte jídla, která jsou pečená, 
grilovaná, vařená v páře nebo ve 
vodě – jsou obvykle méně tučná.

3. Jděte nízkotučnou cestou
Máte v lednici pouze výrobky 
označené jako „nízkotučné“. stýská 
se vám po jídlech, která jste vylou-
čila ze svého života? Jak se necítit 
omezená?
–  nepřemýšlejte o svém stravovacím 

programu jako o trestu. Je to vaše 
rozhodnutí zhubnout nebo zůstat 
štíhlá a zdravá. pamatujte si to.

–  buďte odvážnější ve volbě potra-
vin. Experimentujte s exotickými 
jídly a kořením.

–  Jezte všechno. nejvíce toužíte po 
tom, co je zakázáno. rozumný 
stravovací program vám umožní 
jíst všechno, ale v malém množ-
ství.

4. Jojo-diety
pokud bychom mohly zdravým 
způsobem zhubnout za týden, 
všechny bychom byly jako model-
ky. trvalé snížení váhy chce určitý 
čas.
–  přemýšlejte nad dlouhodobým 

přínosem cvičení a vyrovnaného 
zdravého stravování: více energie, 
zlepšený svalový tonus a snížené 
riziko onemocnění.

–  zhodnoťte situaci realisticky. 
nezhubnete 3 kg za týden, půl 
kila nebo kilo je mnohem bez-
pečnější.

–  začněte psát deník. zazname-
návejte nejen kolik gramů nebo 
centimetrů jste ztratila, ale také 
změny v chování, postřehy, vše, 
co vám může posloužit jako mo-
tivace, abyste vydržela.

5. Postavte se ke špatné náladě 
čelem
sáhnete po jídle, když jste smutná, 
osamocená nebo rozčarovaná? ale 
žvýkání vaše problémy nevyřeší.
–  zjistěte, proč nemáte náladu, 

a snažte se to vyřešit jiným způso-
bem než jídlem.

–  Cvičení je jistý zlepšovač nálady 
a dodá vám energii. soustřeďte 
se na to, jak dobře se cítíte po 
cvičení.

–  volte jídla „podporující dobrou 
náladu“, obsahující komplexní 
sacharidy, například ovoce, zeleni-

nu a obilniny. správná výživa vám 
pomáhá kontrolovat zdraví.

6. Bojujte s rodinnými oslavami
dáváte to za vinu jiným, ale může-
te za to vy. Musíte se postavit svým 
milovaným, kteří, jak se zdá, chtějí 
sabotovat vaše úsilí.
–  nepřejídejte se proto, abyste ni-

koho nerozzlobila. Řekněte něco 
jako: „Je to vynikající, ale jsem 
plná!“

–  než se vydáte na návštěvu, dejte 
si nízkotučnou přesnídávku, tak 
se dokážete lépe ovládat a ne-
přejíte se.

7. Nevymlouvejte se na nemoc
Jakou lepší výmluvu můžete mít 
než to, že jíte, abyste se uzdravila? 
nesmíte sejít z cesty ke zdraví ani 
pod takovouto záminkou.
–  pamatujte, kalorie se počítají 

vždy. vědomě se snažte vyhnout 
se vysoce energetickým jídlům, 
která vám přidají kila.

–  Kupujte si jídla, která vás potěší, 
ale nepředstavují žádné nebez-
pečí. oblíbené špagety můžete 
připravit s nízkotučným sýrem. 
uspokojíte své chuťové buňky, 
aniž byste nabrala kila.

8. Odolejte svátečním hodům
Jíte rozumně, pokud máte ome-
zené možnosti. ztrácíte kontrolu, 
když je před vámi velký výběr jídel. 
ale i tuto situaci musíte zvládnout:
–  nezačínejte si nakládat na talíř, 

dokud nezkontrolujete všechny 
možnosti. pak se rozhodněte, co 
musíte za každou cenu ochutnat, 
a ostatních jídel si dávejte na talíř 
jen malé množství.

–  pijte vodu, ne alkohol. alkohol 
má vysoký obsah energie, a když 
přeberete, svádí k přejídání. „zpo-
malte se“ několika sklenicemi 
vody. zaplníte si žaludek, v němž 
nezbude tolik místa na jídlo ani 
na alkoholické nápoje.

–  Méně jezte, více komunikujte 
s ostatními hosty. pokud si stále 
s někým povídáte, je velmi těžké 
se přejíst. 

Foto: Michal Moučka
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týden ve znamení 

štíhlé linie
7 nízkotučných receptů pro chuť a zdraví

Losos na česneku 
(4 porce)
- 6 rozpůlených rajčat
- 2 stroužky česneku nakrájené na 

jemné plátky
- 1/2 svazku bazalky
- 2 polévkové lžíce olivového oleje
- 4 filety lososa
- šťáva z poloviny limetky (nebo cit-

ronu)
- 1 avokádo oloupané a pokrájené 

na plátky
- 50 g zelené řeřichy
- pažitka na ozdobu

1 porce obsahuje: 340 kcal = 1430 kJ, 
28 g tuku, 3 g vlákniny, vitaminy b6, 
b12, niacin, C, a, E

troubu předehřejte na 180 °C. na 
plech pokrytý papírem na pečení 
dejte rajčata, na ně česnek, bazal-
ku a černý pepř. pokapejte 1 lžící 
olivového oleje a pečte 25 minut. 
na rajčata položte filety z lososa 
a pečte dalších 15 minut. smíchej-
te limetkovou šťávu se zbylým ole-
jem a tento dresink důkladně pro-
míchejte s avokádem a řeřichou. 
rozdělte filety na menší kousky. na 
talíře dejte řeřichu s avokádem, na 
ně rajčata a nahoru kousky lososa, 
každou porci posypejte pažitkou.
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Citronové kuře 
s mátou (4 porce)
- 450 g kuřecích prsíček nakrájených 

na kousky,
- šťáva z jednoho citronu
- čerstvĕ mletý černý pepř
- 1 polévková lžíce rostlinného oleje
- 1 karotka nakrájená na tenké hra-

nolky (jako zápalky)
- 1 červená paprika nakrájená na 

tenké proužky
- 2 zelené cibulky nakrájené na delší 

proužky
- 3 polévkové lžíce nasekané čerstvé 

máty
- sůl
- máta na ozdobu

1 porce obsahuje: 205 kcal = 860 kJ

smíchejte ve velké misce kuře, ci-
tronovou šťávu a ochuťte černým 
pepřem. v pánvi wok nebo jiné 
velké pánvi rozehřejte olej, přidejte 
do něj červenou papriku a karotku 
a za občasného míchání minutu 
smažte. pak přidejte kuře a smažte 
přibližně dalších pět minut nebo 
více, až je kuře hotové. přidejte 
zelenou cibulku a mátu. zamíchej-
te a sundejte z plotny. podávejte se 
zeleným salátem nebo rýží.

orientální jehněčí 
(4 porce)
- 4 polévkové lžíce sezamového 

oleje

- 2,5 cm strouhaného zázvoru
- 1 čerstvá chilli paprička
- 700 g nakrájeného jehnĕčího filé
- 2 nakrájené oranžové papriky
- 150 ml kuřecího vývaru
- 1/2 nakrájené kadeřavé kapusty
- 4 polévkové lžíce sherry
- 2 lžíce sezamových semínek

1 porce obsahuje: 490 kcal = 2060 kJ, 
33 g tuku, 2 g vlákniny, vitaminy – b1, 
b12, niacin, C, minerální látky – železo, 
zinek

půlku oleje rozpalte v pánvi wok, 
zamíchejte do něj zázvor a chilli. 
přidejte jehněčí, osmahněte 2–3 
minuty, než je hotové, potom ho 
vyndejte. přilejte do pánve zbytek 
oleje, vsypte pokrájenou papriku, 
osmahněte 2–3 minuty, přidejte 
k jehněčímu.
nalijte do pánve vývar a vařte, až 
zbude jen polovina. přidejte kapus-
tu, povařte 2 minuty, pak přidejte 
jehněčí, papriku a sherry. prohřejte 
a přidejte sezamová semínka. po-
dávejte s rýží.
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Krůtí řízky se zeleným 
kopečkem (4 porce)
- 1/3 šálku nakrájených dýňových 

semínek
- 1/2 lžičky kmínu
- 1/2 lžičky soli
- 1/4 lžičky čerstvĕ mletého pepře
- 500 g krůtích řízků
- 4 lžičky olivového oleje
- 1/2 šálku nakrájené cibule
- 1 menší konzerva nakládaných na-

krájených zelených chilli papriček 
(feferonek)

- 1/4 šálku vody
- 1 polévková lžíce čerstvé limetkové  

(nebo citronové) šťávy

1 porce obsahuje: 205 kcal = 860 kJ, 
6,5 g tuku, z toho 1 g tuku nasycené-
ho, 70 mg cholesterolu, 7 g sacharidů, 
29 g bílkovin, 1 g vlákniny, 543 mg 
sodíku (soli), 24 g vápníku

dýňová semínka osmahněte 
2 minuty na mírném ohni, pak je 
zchlaďte. smíchejte semínka, kmín, 
sůl a pepř na voskovém papíře 
a obalte v této směsi řízky. roze-
hřejte na teflonové pánvi na střed-
ně mírném ohni 2 lžičky oleje, při-
dejte řízky a pečte 5 minut, přitom 
jednou obraťte. přendejte řízky na 
talířek a přikryjte je.
na stejné pánvi rozehřejte zbylé 
2 lžičky oleje, přidejte cibuli, chilli, 
zbylá semínka a vodu, vařte okolo 
2 minut. sundejte z ohně a vmí-
chejte limetkovou šťávu. Řízky 
dejte na talíře a rovnoměrně na ně 
rozdělte omáčku. podávejte s rýží.

Hovězí teriyaki 
(4 porce)
- 3 polévkové lžíce omáčky teriyaki 

(japonské sójové  marinády) nebo 
omáčky sójové

- 1 polévková lžíce rajčatového pro-
tlaku

- 1 stroužek rozmačkaného česneku
- 1 polévková lžíce hnĕdého cukru
- 500 g velmi tence pokrájené svíč-

kové

- 200 g mrkvičky nakrájené „na zá-
palky“

- 2 polévkové lžíce olivového oleje
- Na ozdobu: zelená cibulka, seza-

mová semínka

1 porce osahuje: 233 kcal = 980 kJ

smíchejte v misce omáčku teriyaki, 
rajský protlak, česnek a cukr. přidej-

te hovězí maso a nakrájené mrk-
vičky. všechno dobře promíchejte. 
ve velké teflonové pánvi nebo 
pánvi wok rozehřejte olej a přidejte 
hovězí směs. rychle za občasného 
míchání osmahněte (6-8 minut 
nebo než je hovězí maso hotové). 
podávejte s rýží nebo nudlemi, 
zdobte cibulkou a sezamovými 
semínky.
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Makarony s brokolicí 
a houbami (4 porce)
- 2 stroužky nakrájeného česneku
- 225 g hub shiitake pokrájených na 

čtvrtky
- 2 polévkové lžíce olivového oleje
- 375 g blanšírovaných růžiček bro-

kolice
- 75 g rozsekaných vlašských ořechů
- 250 g bílého jogurtu
- sůl a čerstvĕ mletý černý pepř
- 375 g krátkých makaronů

1 porce obsahuje: 365 kcal = 1530 kJ

osmahněte česnek a houby na 
oleji do měkka – okolo 15 minut. 
přidejte brokolici a ořechy a připra-
vujte dalších 5 minut. zamíchejte 
jogurt a směs prohřejte, osolte 
a opepřete.
Mezitím podle návodu uvařte těs-
toviny, osušte je a zamíchejte směs 
s houbami a brokolicí. podávejte.

pstruh s mandlemi 
(4 porce)
- 4 pstruzi
- 3 polévkové lžíce hladké mouky
- 1 vejce
- 75 g mletých mandlí
- snítka petržele, tymiánu a estrago-

nu
- 50 g másla
- 2 lžíce olivového oleje
- 25 g tence nakrájených mandlí
- 2 stroužky tence nakrájeného čes-

neku
- 2 jemnĕ pokrájené zelené cibulky
- 3 lžíce kaparů
- 4 lžíce bílého vína nebo rybího vý-

varu
- 2 lžíce citronové nebo limetkové 

šťávy
- čerstvé bylinky na ozdobu

1 porce obsahuje: 344 kcal = 1445 kJ

zbavte pstruhy šupin, opláchněte 
je a osušte. okořeňte mouku a dej-
te na talířek, do dalšího talířku roz-
kvedlejte vejce a na třetí dejte mle-

té mandle. obalte pstruhy v mou-
ce, vejci a nakonec v mandlích. do 
každého pstruha dejte dostatečné 
množství petržele, tymiánu a es-
tragonu, podle chuti přidejte také 
kousek citronu nebo limetky.
připravenou rybu můžete dát před 
smažením odležet do lednice.
v pánvi rozpusťte 25 g másla spolu 
se dvěma lžícemi oleje. přidejte 
rybu a jemně smažte 5 minut. 
otočte a smažte dalších 5 minut. 

vyndejte a uchovejte v teple.
na pánev přidejte mandle a smaž-
te, hotové je odložte na talířek. 
rozpusťte zbylé máslo s olejem. 
vsypejte česnek a zelenou cibulku 
a smažte 1 minutu. přidejte man-
dle, kapary, víno nebo vývar, citro-
novou nebo limetkovou šťávu a asi 
minutu prohřívejte. na talíře polož-
te ryby, přidejte omáčku a ozdobte 
bylinkami. podle chuti podávejte 
s bramborami. 
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Křížovku z Fit pro život 3/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 30. 4. 2010 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 2/2010: Kolagen FortE pro krásu. balíček získávají: Kocourková Marta z Horšov-
ského Týna, Kupilík Zdeněk z Opařan, Dana Palmeová z Prahy.

Jarní znovuzrození 
s avonem
Jedinečné REVITALIZAČNÍ SÉRUM  
s trojnásobně koncentrovaným 
složením bylo vyvinuto na bázi 
technologií kopírujících kroky 
profesionální péče proti stárnutí.
Komplex Exfo-Smoothing 
vytvořený speciálně pro čištění 
a obnovu pleti ji osvěžuje a pomáhá 
vstřebávání aktivních složek.
technologie MiniExtraction pracuje 
na bázi tisíců mikročásteček, které 
čistí pleť do hlooubky a zužují póry.
technologie Facial FX obnovuje 
buňky, zlepšuje odolnost, pružnost 
pleti a dodává jí příjemnou hebkost. 
30 ml za skvělou cenu 500 Kč. 
Více informací na www.avoncosmetics.cz
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