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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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28 Trénujte sílu vůle
porozumějte svým cílům
opřete se o upřímnou motivaci 
zaujměte správnou výchozí pozici
utužujte své sebeovládání

příroDa

32 Zelí posiluje imunitu                       
a pomáhá proti vředům

syrové nebo kvašené?
staré recepty
zelí hlávkové a čínské
prospěšné antiseptikum
lidový všelék
tradiční čínská medicína
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?? Už několik známých mi 
říkalo, že když delší dobu – třeba 
déle než 3 měsíce – nepiji čerstvé 
mléko, že se ho organismus 
odnaučí trávit a už se to nikdy 
nenaučí. Je to pravda? Prý jim to 
říkal jejich lékař.“

 K. M., praha

!! časový údaj tří měsíců zde nebu-
de hrát zásadnější roli. Celý problém 
leží v jiné rovině. dnes v obchodní 
síti prodávané mléko je značně vzdá-
lené původnímu syrovému mléku.

proto se ke spotřebiteli dostává te-
pelně upravené homogenizované 
mléko. homogenizace tuku v mlé-
ce ale zhoršuje jeho stravitelnost. 
změny vytvořené homogenizací 
způsobují, že enzym xantin-oxi-
dáza proniká do krevního oběhu, 
namísto aby byl z těla vyloučen. 
v srdci a tepnách tento enzym 
poškozuje buněčné membrány 
a iniciuje v cévní výstelce poško-
zení (jizvy), v nichž se usazuje 
cholesterol a tím tepny postupně 
zužuje. to je reálný podklad pro 
vysvětlení faktu, že u některých 
dětí byly nalezeny tukové nánosy 
v jejich tepnách již ve věku okolo 
tří let. po požití mléka se mléčná 
bílkovina kasein v žaludku srazí 
a vytvoří tuhou, obtížněji stravitel-
nou substanci a lidský organismus 
musí vynaložit hodně energie, 
aby ji rozložil. Málokterá potravina 
tvoří v těle tolik hlenu jako kravské 
mléko.

vápník se při pití kravského mléka 
neustále spotřebovává k neutra-
lizaci kyselin vznikajících konzu-
mací mléčných výrobků. 5 % lidí 
má tzv. laktózovou nesnášenlivost 
(intoleranci) neboli sníženou 
schopnost rozkládat mléčný cukr 
– laktózu – vzhledem k nedosta-
tečné tvorbě enzymu laktázy. to 
se projevuje například plynatostí, 
otoky, průjmy či křečemi v břiše. 
tomu lze předejít přidáním kon-
centrovaných kapslí s užitečnými 
bakteriemi střevní mikroflóry – 
probiotic. tyto přístupy se dobře 
osvědčily při rychlé obnově střevní 
mikroflóry (například po léčbě an-
tibiotiky).

vyrábí se také mléko se sníženým 
obsahem laktózy obohacené 
o enzym laktázu pro lidi, kteří mají 
potíže s trávením mléka (laktó-
zová intolerance). Má mírně na-
sládlou příchuť, ale jeho nutriční 
hodnoty odpovídají běžnému 1% 
mléku. acidofilní mléko vzniká 
z obyčejného mléka přidáním 
bakterie lactobacillus acidophi-
lus, ale oproti acidofilnímu jogur-
tu neprobíhá v mléku kvašení. 
nutričně odpovídá klasickému 
mléku.

Mudr. b. Ždichynec 

?? Mohou umělé nehty poško-
dit vlastní nehty? 

p. n., Jičín

!!umělé nehty mohou poškodit 
vlastní nehty v případě, že dotyčná 
osoba má alergii na nějakou složku. 
dále může dojít k poškození při ne-
opatrném a nekvalitním provedení 
vedoucím k zavlečení infekce jak 
bakteriální, tak hlavně plísňové (hou-
bové). 

Mudr. Miloslava Moskalyková 
prokopová

?? Doktor mi řekl, že mám „pí-
sek“ v moči. Dá se to odstranit 
třeba jenom pitím čaje, nebo 
musím na operaci?  

z. s., hradec Králové

!!významnou úlohu při utváření 
močového písku hrají změny ph 
moči. Fyziologické ph moči zdra-
vých osob se pohybuje v rozmezí 
5–6, v maximálním rozpětí 4,5–8. 
hodnota závisí na složení přijímané 
potravy: převážně masitá strava 
vede ke kyselosti moče – acidurii 
(< 5,5), laktovegetabilní strava má 
zásadotvorný (alkalizující) vliv (alka-
lurie > 6,5). onemocnění močových 
cest je doprovázeno alkalizací moče. 
při horečkách se stává moč kyselejší. 
písek tvořený kyselinou močovou 
se sráží v kyselém prostředí a je více 
rozpustný v alkalickém ph.  alkalic-
ká moč sráží vápenaté či fosfátové 
sloučeniny, kyselá moč má tendenci 
je rozpouštět. vznik močového písku 
podporují potraviny s vysokým ob-
sahem bílkovin (především maso), 
nadměrné solení, nedostatečný 
pitný režim a potraviny s vysokým 
obsahem šťavelanů. Je prokázáno, 
že pacienti s močovým pískem, kteří 
jedí hodně potravin s vysokým ob-
sahem šťavelanů – špenát, reveň, 
řepa, pepř, burské oříšky, čokoládu 
a pijí silný čaj – mají i v moči vyso-
kou hladinu šťavelanů. např. ve 30ti 
gramové čokoládě je 35 mg šťavela-
nů, v šálku špenátu 1350 mg, v šálku 
reveně 2200 mg. při nadměrné kon-
zumaci živočišných bílkovin se zvy-
šuje hladina stavebních materiálů 
pro písek v moči – vápníku, kyseliny 
močové, případně šťavelanů v moči. 
u vegetariánů je pravděpodobnost 
postižení močovým pískem výrazně 
nižší (hodně vlákniny má ochranný 
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účinek proti vzniku písku). přejdou-
-li ale vegetariáni na masitou stravu, 
stoupá obsah vápníku v moči a vý-
skyt písku se rychle zvyšuje. Močový 
písek se neoperuje. proti tvorbě 
močových kamenů působí ovoce, 
zelenina, slabě mineralizované stolní 
vody s funkčními účinky bez cuk-
ru, bez kalorií doplněné bylinným 
komplexem a minerálky s nižším 
obsahem sodíku a vyváženou mine-
ralizací. nevhodné jsou přeslazené 
limonády, koncentrované citruso-
vé šťávy, minerální vody se silnou 
mineralizací (zejména s vysokým 
obsahem vápníku) i alkohol, zvláště 
destiláty. Množství doporučených 
tekutin (3–4 l) vypité plynule během 
dne významně omezuje všechny 
možné škody v moči, které způsobu-
je vápník, šťavelany a všechny ostat-
ní minerály dohromady, a vyplavuje 
písek. příčina je jednoduchá: vhodné 
tekutiny zřeďují koncentrace mine-
rálů, které mohou vykrystalizovat 
do moči.  

Mudr. b. Ždichynec

První pomoc
Svalová poranění

Mudr. david hoskovec

poranění svalů a šlach patří mezi časté úrazy. Jedná se o širokou šká-
lu poranění – od prostého natažení nebo zhmoždění svalu až po čás-
tečné či úplné přerušení svalu/šlachy.
Úraz vzniká buď přímým pohmožděním svalu např. při pádu na hra-
nu předmětu nebo při úderu nebo kopnutí při různých sportovních 
aktivitách. druhým častým mechanismem je nekoordinovaný pohyb, 
který způsobí nadměrné stažení svalových vláken a tím jejich poško-
zení. posledním typickým mechanismem je nezvyklé přetížení svalu 
(obvykle sportovní aktivity netrénovaných osob – typické pro dny 
volna a dovolených).
příznaky všech svalových poranění jsou bolest, otok, hematom v mís-
tě poranění a u závažnějších úrazů omezení pohybu, který poraněný 
sval zajišťuje. i při laickém vyšetření je někdy možné vyhmatat defekt 
v oblasti svalu nebo šlachy. v rámci první pomoci tlumíme bolest stu-
denými obklady, u závažnějších úrazů i znehybněním poraněné kon-
četiny. poraněné místo je možné fixovat elastickým obinadlem a proti 
otoku a tím i bolesti působí vyzdvižení poraněné končetiny. Každé 
větší svalově-šlachové poranění by měl vyšetřit lékař.

Děkujeme za všechny vaše dopisy a dotazy, které dostáváme. Chtěli bychom samozřejmě 
odpovědět na všechny, ale to bohužel není možné. K naší velké lítosti nemůžeme 

reagovat zejména na ty dopisy, v nichž zběžně popíšete své problémy a prosíte nás 
o doporučení, resp. zamítnutí konkrétního léku. Bez lékařského vyšetření takovou 

odpověď, bohužel, dát nelze. Pokud máte pochybnosti o typu léčby, kterou 
vám lékař předepsal, je vhodné vyhledat jiného odborníka. Nemůžeme 
zprostředkovat ani konzultace u lékařů, s jejichž příspěvky se setkáváte 
na stránkách našeho časopisu.

ilustrační foto: Michal Kopřiva
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Sexappeal, určité vyzařování 
smyslnosti a žádostivosti, působí jako 
magnet na osoby opačného pohlaví 
a vzbuzuje jejich zájem. Zatímco 
někteří se s ním už narodí, jiní si 
k němu musí více či méně dopomoci. 
V souvislosti se sexappealem si 
většina žen představí vysokou štíhlou 
blondýnu s plnými rty, bujným 
poprsím a dlouhýma nohama. 
Ve skutečnosti je však sexappeal 
o něčem jiném  – muži to totiž vidí 
jinak! Spíše než krásná musí být 
podle nich žena přitažlivá, zajímavá, 
musí jim  něčím imponovat. 
S klasickou vnější krásou souvisí 
sexappeal jen částečně. Důležitější 
než dokonalá vizáž je pěstěný, 
upravený vzhled a potom také 
sebevědomí, vnitřní harmonie 
a pohodovost. Jedno ovšem souvisí 
s druhým: aby byla žena sebevědomá, 
musí se mít ráda, aby se měla ráda, 
musí se sama sobě líbit…

pavel bauer – hair & make-up stylist

22 sexy triků 
aneb každá žena 
může být přitažlivá
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1. vzdušné vlasy
Je jedno, zda jsou vaše vlasy dlouhé 
a vlnité, nebo třeba krátké a střapa-
té, mají-li svádět k dotykům, musí 
být hlavně čerstvě umyté a vzduš-
né. prameny přilepené k hlavě či 
slepené tužidlem muže nepřitahují! 
raději než na stylingové přípravky 
proto vsaďte na šampon, kondici-
onér i krém pro větší objem vlasů, 
případně na širší kulmu, která vám 
celkem snadno dopomůže k bohaté 
záplavě přirozených měkkých vln.

2. ležérní účes
pokud máte delší vlasy, můžete je 
také stočit do drdolu. zapomeň-
te ovšem na preciznost i tužidla 
a hřívu jenom ledabyle sepněte. 
s takovým, ale i jiným podobně 
jednoduchým účesem stoprocent-
ně zabodujete, protože jakoby 
nedbale upravené vlasy určitě patří 
k těm nejsvůdnějším.

3. hedvábná pleť
alfou a omegou přitažlivosti tváře 
je zdravá a pěstěná pleť. vedle 
čisticích a pěsticích pleťových 
přípravků investujte také do te-
kutého podkladového make-upu 
s pigmenty, jež odrážejí světlo. ten 
totiž opticky vyhladí vrásky a další 
drobné nerovnosti pleti, kterou 
tak promění v nejjemnější hedvá-
bí. důležité však je, aby se odstín 
make-upu co nejvíce podobal ba-
revnému tónu pleti!

4. červeň na líčkách
ano, sebevědomé vystupování 
zvyšuje sexappeal, ale ani s ním 
to nesmíte příliš přehánět. Špetka 
ostychu ve tváři rozhodně není 
na škodu. postarají se o něj roz-
pustilé ruměnce, díky kterým získá 
obličej tak trochu záhadný výraz 
a působí daleko přitažlivěji. hra-
vě vám s tím pomůže pudrová či 
krémová tvářenka nebo i červená 
rtěnka (stačí pár dotyků na tváře 
a rozetřít prsty do ztracena).

5. podmanivý pohled
vyzkoušejte „kouřový“ make-up 
očí, protože s ním prostě nemůže-
te sáhnout vedle. na horní víčko 
naneste třpytivý šedý stín a roze-
třete ho směrem do stran i k obočí, 
těsně nad řasy potom nakreslete 
tmavě šedou linku. tu namalujte 
také na spodní víčko, ale tentokrát 
ve světle šedém odstínu, a obě lin-
ky trochu rozmažte. Efektně a sexy 
bude působit, když namalujete 
tmavou linku také na vnitřní část 
spodního víčka. nakonec pečlivě 
zvýrazněte řasy, nejlépe dvěma 
vrstvami černé barvy.

6. smyslné rty
většině mužů se líbí pouze ne-
nápadně zvýrazněná, ale lesklá 
ústa. půjdete-li na rande, raději 
než po tekutém lesku sáhněte 
po rtěnce s mokrým efektem. ta při 
líbání nelepí. rtěnku nejprve lehce 
poprašte trochou pepře, a až po-
tom se jí naličte. rozproudíte tím 
prokrvování pokožky rtů, které pak 
budou působit o něco plnějším 
dojmem.

7. opálená pokožka
pěstěná, zářící kůže je bezesporu 
nejpřitažlivější kus oblečení. i ta 
vaše se jím zaručeně stane, když jí 
dopomůžete ke krásnému bronzo-
vému odstínu. Mějte však na pamě-
ti, že příliš opálená, často přesušená 
kůže s množstvím drobných vrásek 
má zcela opačný efekt – a přidá 
vám pěkných pár let navíc. 

8. třpytivé tělo
lesk působí na muže doslova jako 
vábnička. investice do tělového 
mléka nebo pěsticí vody ve spreji 
s obsahem malých perleťových 
částeček se proto určitě vyplatí. 
před použitím takového přípravku 
proveďte jemný peeling, s jehož 
pomocí odstraníte odumřelé šu-
pinky kůže, které mohou tlumit 
výsledný třpytivý efekt.

9. okouzlující dekolt
Malá nebo velká, svá typicky 
ženská zaoblení klidně ukazujte! 
více než na velikosti prsou totiž 
záleží na kráse jejich pokožky. aby 
ji nezdobily různé pupínky, čer-
vené skvrnky a vrásky, nešiďte ji 
o pravidelnou péči. a k rafinované 
podprsence typu „push-up“ nebo 
k šatům s hlubokým výstřihem si 
automaticky pořiďte i sypký třpy-
tivý pudr. Když jím lehce poprášíte 
pokožku ve výstřihu a na ramenou, 
budete prostě neodolatelná.
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10. blýskavé ozdoby
skvělým upoutávačem pohledů 
jsou ornamenty vytvořené ze 
štrasových kamínků, které jsou 
k dostání jednotlivě nebo jako ho-
tové vzory v parfumeriích. nalepte 
si je vedle pupíku, nad zadeček, 
na stehno, kamkoli (fantazii se 
meze nekladou), a nikdo nepře-
hlédne je ani vás.

11. Jemné ruce
pokud si myslíte, že muže  
zajímá pouze tvář, poprsí a ma-
ximálně tak ještě nohy, hluboce 
se mýlíte. spousta z nich si všímá 
i rukou. nakonec, není na tom 
nic divného: vždyť kdo by toužil 
po pohlazení drátěným kartáčem? 
vetřete-li do pokožky svých rukou 
po každém jejich umytí zvláčňující 
krém a dopřejete-li jim jednou týd-
ně pětiminutovou koupel v olejové 
lázni, vaše doteky budou hebké 
jako samet.

12. lak 
na nehtech
nepodceňujte kouzlo 
barevných konečků prstů 
a lakujte si nehty.  
Jasně červený lak půso-
bí obzvlášť atraktivně, 
méně nápadný světle 
perleťový nátěr vydrží 
déle bez chybičky a ruce 
s francouzskou manikú-
rou vypadají velmi upra-
veně.

13. voňavá 
chodidla
také nehty na nohou si 
nezapomeňte nalako-
vat a mezi prsty vetřete 
kapku oblíbené voňavky. 
Kdo chce upoutat pozor-
nost, musí bezpodmí-
nečně vonět! 
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14. omamný závoj
trochu parfému si stříkněte také  
do podkolenních jamek a do vlasů, 
kde vydrží hodně dlouho. vůně 
odtud navíc bude při každém va-
šem pohybu cestovat a zahalí vás 
úplně celou.

15. padnoucí šaty
partie, o nichž si myslíte, že nejsou 
zrovna dokonalé, se nesnažte 
schovat do volného, beztvarého 
oblečení. noste naopak věci, které 
vaše křivky zdůrazní! právě v nich 
bude i váš větší zadeček vypadat 
neodolatelně svůdně.

16. odvážná proměna
Šušká se o vás, že jste příliš upjatá? 
oblékněte si tričko či šaty s hlubo-
kým výstřihem a užívejte si překva-
pených pohledů okolí! zvednou 
vám sebevědomí a podruhé už to 
zdaleka nebude tak těžké. 

17. užitečná maličkost
Že byste bez podprsenky nevyšla 
mezi lidi ani za nic? přesto to občas 
zkuste – třeba jenom za roh do ob-
chodu, když půjdete pro ovoce. 
poznáte nový, nádherný pocit vol-
nosti, který vás povzbudí. 

18. luxusní prádlo
saténové nebo hedvábné prádlo 
příjemně šimrá na kůži, a i když ho 
hned tak někdo nevidí, vy o něm 
víte a budete se díky němu cítit 
mnohem ženštěji.

19. vysoké podpatky
ani k džínům, tedy pokud se zrov-
na nechystáte do přírody, nenoste 
tenisky. ty vám na rozdíl od vyšších 
podpatků k ladné a svůdné chůzi 
nedopomohou. Jestližeto ale s výš-
kou podpatků přeženete, pak váš 
krok nebude těžký, zato velmi ne-
jistý nebo dokonce komický.

20. dovádivý tanec
Kdo je v pohodě, ten má mnohem 
větší šanci, že bude vyhledávaným 
společníkem. zbavit se napětí, 
třeba pohybem, je proto velice 
důležité. zkuste tancovat – doma 
před zrcadlem, na hudbu, která vás 
spolehlivě dostane do varu .

21. trénink v parku
Jděte s kamarádkou na procházku 
a naprosto bezelstně, bez jakých-
koli postranních úmyslů, se dívejte  
po mužích. posiluje to důvěru 
v sebe sama a dopomáhá k nenu-
cenému chování.

22. Kouzelný úsměv
až příště zase potkáte nějakého 
sympatického muže, neklopte 
tentokrát oči, ale naopak se na něj 
podívejte a spontánně usmějte. 
dodá vám to sebedůvěru. 

ilustrační foto: radko voleman
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GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM 

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový) 

LADY GRECIAN 2000 

Sbohem
šedivé vlasy

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

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

� Působí pomalu, nenápadně a jistě
� Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
� Přípravky řady Grecian neobsahují olovo
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pokud má žena krásné oči, chce to zdůraznit, jestliže jim 
k dokonalosti něco chybí, snaží se je vylepšit. odpradávna 
se k tomu využívaly různé barvičky. nejdříve jen přírodní 
– posloužil k tomu uhel a nebo rostlinná barviva –  později 
přišly na řasu nejrůznější důmyslné přípravky. dnes je 
nabídka opravdu široká, stačí si jen vybrat.

Jak oči zvětšit?
•	 používáním stínů světlejších 

barev.
•	 používáním kombinace svět-

lých a tmavých odstínů tak, 
aby světlejší byl vždy blíže 
k oku. nikdy však nedotahujte 
tmavou barvu až k obočí. 

Jak nalíčením oči 
oddálit?
prostor mezi očima by měl být tak 
velký, aby se mezi ně „vešlo“ ještě 
jedno oko stejné velikosti, jaké 
máte. 

•	 prostor mezi očima prosvětlí 
světlejší oční stíny do vnitřních 
koutků očí, tmavé stíny nanes-
te do vnějšího koutku očí a leh-
ce přetáhněte linii oka. 

•	 při líčení oční tužkou či teku-
tou oční linkou přetáhněte 
linku malinko za vnější linii, 
ve vnitřním koutku oka začně-
te naopak kreslit linku nejlépe 
půl milimetru za místem, kde 
začínají růst řasy. 

Jak oči přiblížit?
•	 pomocí opačných triků než pro 

oddalování očí. 
•	 použitím tmavších stínů 

ve vnitřních koutcích očí. 
•	 spojením horního a dolního 

víčka tmavým stínem či oční 

Čarovné oči 
aneb kouzla stínů
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linkou; tím oči orámujete, uza-
vřete a přiblížíte. 

•	 Řasy zdůrazněte více u vnitřní-
ho koutku oka a také linku po-
suňte blíže ke středu obličeje. 

•	 obočí lehce dokreslete blíže 
k sobě tužkou nebo stínem po-
mocí štětečku. 

pravidla pro líčení očí
1. vše, co zesvětlíte, více vystoupí 

do popředí a bude vypadat 
širší. 

2. Co ztmavíte, zapadne, ustou-
pí do pozadí a bude vypadat 
kratší. 

3. pokud změníte jednu linii, 
změní se i linie vůči ní kolmá. 
například prosvětlením středu 
obličeje obličej vystoupí. 

pudrové oční stíny 
Jsou asi nejobvyklejší a je mož-
né vybrat si z mnoha barevných 
tónů. prodávají se buď 
samostatně, nebo v ka-
zetách po dvou, třech 
i více odstínech, které 
lze mezi sebou kombi-
novat. také nanášení 
je velmi jednoduché, 
je k tomu určen spe-
ciální plochý štěteček 
na oční stíny nebo 
pěnová houbička. tu 
je vhodné občas vy-
prat v mýdlové vodě, 

odstraní se přebytečný zanesený 
prášek stínů a při líčení se netvoří 
drobečky. pokud houbičku před 
líčením záměrně navlhčíte,budou 
stíny výraznější. 

Krémové oční stíny 
prodávají se v malých dózičkách 
nebo v patroně a jejich aplikace 
je trochu náročnější než u pudro-
vých stínů. pokud nemají mít stíny 
na víčku nějaký určitý tvar, naná-
šejte je konečky prstů, při aplikaci 
je ale třeba určitá zručnost, protože 
stíny velmi rychle zasychají. to 
může být pro někoho nevýhodou 
stejně jako fakt, že se usazují v zá-
hybech víček. usazování zamezíte 
tím, že oční záhyb po nanesení 
stínu lehce přepudrujete. Krémové 
stíny však mají intenzivnější barvy 
než stíny pudrové a jednoznačně 
je ocení ženy, které nosí kontaktní 
čočky, nebo ty, které mají citlivé oči 
anebo trpí oční alergií.

tužkové oční stíny 
Jsou to silné barevné tužky, které 
mají buď sušší – pudrovou – konzis-
tenci, nebo se více blíží krému. nej-
dříve jimi naneste na víčka široké 
linky a ty pak rozetřete štětečkem či 
lépe konečky prstů. tyto stíny jsou 
ideální pro rychlé dolíčení v práci, 
oceníte je také na dovolené, služeb-
ní cestě a podobně. 

Jak správně zvolit 
odstín
PRO SPRáVnOU VOlbU 
barvy očních stínů je třeba 
vzít v úvahu:

•	 barvu očí. pokud zvolíte 
stíny v barvě očí, nemů-
žete prohrát. Kontrastní 
podklad oči maximálně 
zvýrazní.

•	 věk. velmi mladé dívky 
si mohou dovolit experi-
mentovat a použít prak-
ticky všechny barvy. starší 
dámy musí volit stíny 
neutrálních barev. ne 
moc vyzývavé, ale také ne 
moc tmavé. zapomeňte 
na červenou a černou, 
i kdyby to byl hit.

•	 roční období. v zimě 
a na podzim se většinou 
používají tmavší odstíny, 
na jaře a v létě světlé, ra-
dostné.

•	 denní doba. pro denní 
make-up a zvláště make-
-up do kanceláře se více 
hodí klidné přirozené 
odstíny. večer můžete 
použít výraznější barvy.

•	 barva pleti. béžové a svět-
lé odstíny na opálené 
pleti se mohou jednodu-
še ztratit. 

•	 oblečení a doplňky. oční 
stíny by měly s nimi být 
sladěné nebo naopak být 
v kontrastu.
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nové odstíny palette Mousse Color pro 
zářivou blond

„protřepat, nemíchat“! tento slogan už 
nepatří jen do popisu přípravy oblíbených 

míchaných drinků. Šejkr nyní můžete vzít 
do ruky také díky novým zesvětlovačům 

palette Mousse Color. Jsou určeny ženám, 
které touží po světlých vlasech nebo chtějí 
dodat své blond hřívě nový odstín. Jednot-
livé složky této permanentní barvy na vla-

sy se totiž smísí v šejkru, kde po jedno-
duchém protřepání vytvoří hustou pěnu 

s příjemnou ovocnou vůní pěnový zesvět-
lovač je připraven k použití – na vlasy se 

nanáší a vtírá stejně jako běžný šampon.. 
dva nové zesvětlovače vlasy zesvětlí až 

o šest barevných tónů a vykouzlí nádherně 
zářivé odstíny blond. 1000 super blond - 

zesvětluje o dva až čtyři odstíny, 2000 ult-
ra blond - zesvětluje o čtyři až šest odstínů. 

po barvení vlasy ošetří pečující balzám s posilujícím komplexem, 
který zanechá vlasy sametově hebké a s úžasným leskem. výsled-

kem jsou intenzivní třpytivé blond odstíny plné zářivého lesku.  

Estée lauder vEry EstÉE
Estée lauder předsta-
vila vůni very Estée, 
moderní interpretaci 
stylové, sofistikované 
a sebevědomé ženy. 
vůně je současně 
jemná, oživená svě-
žestí květin a smyslně 
hřejivá. vrchní tóny 
jsou zprvu okouzlující 
a moderní díky lotosu 
a frézii.  bezstarostná 
zářivost v oroseném 
srdci bulharského 
růžového oleje, otis-
ku růžových kvítků 
a brazilské gardénie 
prosycuje srdce vůně. 
vespodu neodolatelná 

hřejivost a jemná ženskost pramení ze 
směsi santalového dřeva, cedrového 
dřeva a kašmírových dřevitých tónů 
a dodává tak stálost, která pleť jemně 
obaluje.

dermacol happy Feet 
Cream
v zimě dopřejte svým cho-
didlům pravidelnou péči, 
na jaře se vám odmění!  
zvýšenou pozornost si 
zaslouží pokožka zvláště 
v zimním období, kdy 
musíme odolávat mra-
zům a teplotním výky-
vům. Kvůli pevné a uza-
vřené obuvi, ve které trá-
víme většinu dne, patří 
právě pokožka chodidel 
k nejvíce namáhaným. 
abychom na jaře nebyli 
překvapení popraskaný-
mi a nevzhlednými patami, je třeba jí 
dát tu správnou péči a hydrataci. nový 
krém na nohy dermacol happy Feet 
Cream jí zajistí během tohoto období 
celkovou hydrataci a výživu. obsahuje 
olivový olej a vitamin E, které pokožku 
zvláčňují a regenerují. Krém je navíc 
obohacen o panthenol, který má výraz-
né hydratační, protizánětlivé a zklidňu-
jící účinky. zamezuje svědění a lehká 
vůně zanechá chodidla příjemně svěží 
po celý den. 

artistry™ Fall 2012 EsCapE to paradisE
společnost amway navázala na jarní nabídku ARTISTRY™ Escape 
to paradise i na podzim. Kolekce dekorativní kosmetiky Escape to 
paradise Fall 2012 zachycuje čistou ryzí krásu a sofistikovaný pů-

vab zimní krajiny st.Moritz dvěma barevnými paletami zabalených 
v luxusním pouzdře pozlaceném 24karátovým zlatem, které je pro 
jedinečnou eleganci doplněno třpytivými krystaly značky swarov-

ski®. ARTISTRY™ Paleta dekorativní kosmetiky na oči a tváře 
nabízí dvě odlišné barevné palety - teplé odstíny hnědé, bronzové 

a krémové a chladné odstíny barvy modré, růžové a fialové a šest 
jemných krémových očních stínů, které se snadno a rovno- měr-

ně nanášejí. K dispozici jsou v rozsáhlé škále barev - lesklé, 
třpytivé, metalické. stíny lze použít samostatně nebo je 

vrstvit pro dramatičtější vzhled. paletky doplňují dva od-
stíny hedvábných růží na tváře. spolu s cestovními kartáč-
ky umožňují bezchybnou aplikaci doma i na cestách. 

Jsou stejně tak krásné jako 
praktické, každá paletka je 
zdobena dekorem kroko-

dýlí kůže a zasazená do-
vnitř černého sametového 

pouzdra. paletu doplňuje 
artistry™ lesk na rty duo, 

artistry™ tužka 
na oči a artistry™ 
výrazně prodlužují-

cí řasenka.
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vánoční balíčky Gliss Kur 
Glis Kur přináší na vánoční trh nabídku lákavých výrobků vlasové kosmetiky pro 
ženy, které rády pečují o své vlasy, v prémiové i cenově výhodné kazetě a v jedné 
vánoční tašce:
•	 Gliss Kur Color protect (cenově výhodná kategorie) – obsahuje šampón pro 

mimořádnou ochranu barvy (250 ml) a express regenerační balzám (200 ml) 
Gliss Kur Color protect, jež skvěle pečují o barvené vlasy.

•	 Gliss Kur ultimate volume (prémiová kategorie) – obsahuje šampón (250 ml), 
balzám (200 ml) a expres regenerační pěnu (125 ml) Gliss Kur ultimate volume, jež 
dodají vašim jemným vlasům ve sváteční čas péči bez zatížení a maximální objem.

•	 Gliss Kur ultimate repair (vánoční taška) – obsahuje šampón (250 ml), balzám 
(200 ml) a expres regenerační pěnu (125 ml) Gliss Kur ultimate repair, jež poskytnou 
poškozeným vlasům tu nejlepší intenzivní péči.

syoss: 4denní sprej 
pro narovnání vlasů

hladké rovné vlasy jsou v sou-
časnosti nejpopulárnějším 
stylingovým trendem. snaha 
narovnat kudrnaté nebo vl-
nité vlasy kartáčem, fénem či 
žehličkou se však může změnit 
v pracný a zdlouhavý úkol, je-
hož výsledek obvykle nevydrží 
ani do druhého dne. značka 
syoss představila nový stylin-
gový přípravek vyvinutý profe-
sionály - 4denní sprej pro na-
rovnání vlasů. díky kterému je 
možné narovnat vlasy s doko-
nalým výsledkem a za dostup-
nou cenu. syoss 
4denní sprej 
pro narovnání 
vlasů s tepelně 
aktivovanou 
recepturou 
zaručí při 
použití fénu 
nebo žehlič-
ky hladké 
a perfektně 
rovné vla-
sy, které 
si svůj 
vzhled 
udrží 
až čtyři 
dny, 
nebo 
do ná-
sledu-
jícího umytí. 

Maison lancôme  
značka lancôme vznikla v roce 1935. tehdy ji představil její zakladatel 
armand petitjean na světové výstavě EXpo v bruselu v podobě první 
kolekce pěti vůní nabité emocemi. o 76 let později, na počest toho mi-
mořádného odkazu, přináší lancôme novou kolekci Maison lancôme. 
vůně peut-être, balafre a 1001 roses se vyznačují nevídanou elegan-
cí a výjimečnou osobitostí. nechávají se inspirovat nevšední historií 
značky a oživují zapomenuté vůně, které se skládají ze směsi vzácných 
surovin, přičemž každou, ať již dámskou či pánskou, tvoří v jádru tón 
tvořený tou nejelegantnější květinou: královnou všech okamžiků 
a symbolem značky lancôme – růží. růže představuje lancôme pro 
všudypřítomné pojítko prolínající příběhy všech vůní již od roku 1935.
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Některé příběhy vypadají natolik 
neuvěřitelně, že by si je snad dokázal 
vymyslet opravdu jen úplný šílenec. 
Už proto, že by jim stejně nikdo 
neuvěřil. Když se pak skutečně odehrají, 
připadáme si mnohdy jak „Alenky 
v říši divů“. Ten náš dnešní mezi ně 
nepochybně patří. Mnohým z nás dělalo 
dost potíží smířit se s pouhou „výměnou 
manželek“, zatímco jiní jsou tím 
projektem přímo nadšeni (možná hlavně 
ti, kdož by tu svou či toho svého docela 
rádi vyměnili už jednou provždy). Smířit 

se však s výměnou dětí by dokázal opravdu snad jen Herodes král. Běžný rodič však sotva. 
Což neznamená, že bychom nemohli mít někdy svého vzdorovitého dorostence doslova plné 
zuby. Možná bychom jej docela rádi poslali na převýchovu do jiné famílie, jen bychom 
museli mít jistotu, že se k nám zase vrátí. I proto nám bude příběh Dáši, Tomáše a jejich 
syna Františka připadat asi nejen neuvěřitelný, ale zároveň i téměř neřešitelný, nemající 
žádnou dobrou alternativu. Nejen pro ně, ale i pro jejich synka. Opravdu jejich…?

Jak zachránit manželství

Kukaččí 
mládě 
to dítě není naše...

phdr. petr Šmolka
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Dáša 
Ženská pár let po třicítce, zvláště po-
kud by si přála úplnou rodinu, si ani 
dnes nemůže příliš vybírat. Možná 
i proto, ale určitě nejen proto, jsem 
se tehdy sblížila právě s tomášem. 
asi bych se ale ve svém vyprávění 
měla vrátit kousek nazpět. nejspíš 
někam k maturitě. tehdy – v polovi-
ně devadesátých let – bylo zřejmé, 
že je jen několik studijních oborů 
s celkem jasnou perspektivou. práva, 
možná medicína, určitě ekonomie… 
Moje rozhodování bylo docela jed-
noduché. na práva jsem neměla 
„hlavu“, na medicínu zas žaludek, 
takže vyhrála téměř bez boje vyso-
ká ekonomická. Jirku jsem poznala 
hned na počátku prváku. táhli jsme 
to pak spolu dlouhých sedm let. tro-
chu hloupé bylo, že jsem mu po pár 
semestrech začala dost ujíždět. urči-
tě nebyl hloupější, měl však spoustu 
jiných zájmů, a škola tak šla občas 
trochu stranou. Když jsem v roce 
1998 promovala, zbývaly jemu ještě 
téměř dva ročníky. zároveň jsme ale 
neměli důvod kamkoli spěchat.

Mně bylo necelých čtyřia-
dvacet, jemu o rok a půl víc, 
svatbu jsme tedy napláno-
vali, až i on školu dokončí.

Já jsem si mezitím našla místo 
v pražské pobočce jedné dobře pro-
sperující zahraniční firmy. už tehdy 
se v našem vztahu začaly objevovat 
první trhlinky. Život studentský je 
přece jen dost o něčem jiném než 
život zaměstnané ženy. navíc měl 
tenkrát Jirka před státnicemi hodně 
velký frmol. oba jsme docela uvítali, 
když jsem dostala nabídku na roční 
stáž v pařížské centrále mojí firmy. 
Jirka dělal státnice natřikrát a moje 
stáž se nakonec protáhla bezmála 
na čtyři roky. v té době už ani neby-
lo moc jasné, zda spolu ještě cho-
díme nebo ne. Což se ale ozřejmilo 
hned první den po mém návratu. 
Jirka měl už rok svou zuzanku, ta-
kovou bezproblémovou holčinu ze 

studijního oddělení. náš rozchod 
byl rychlý a rázný, ne že by nebolel, 
ale nakonec byl asi vysvobozením 
pro oba.
to už mi ale táhlo na třicítku. skoro 
rok trvalo, než jsem se v praze opět 
zabydlela, našla si ve firmě novou 
pozici a na Jirku trochu pozapo-
mněla.

Biologické hodiny mne sice 
tu a tam udeřily kyvadlem 
do hlavy, zatím to ale byly 
spíše jen takové přátelské 
šťouchance.

záhy jsem však musela konstatovat, 
že zajímavými a navíc i volnými part-
nery se to okolo mne zrovna nehem-
ží. Moje zásady by mi nedovolily začít 
si něco se ženatým mužem; nebyla 
jsem ani z těch žen, které by si trou-
faly na svobodné mateřství. a hlavně 
– jak bych asi tak přišla do jiného 
stavu, když metoda typu „náhodný 
kolemjdoucí“ je pro mne úplně ne-
přijatelná. tomáše jsem si pamato-
vala ještě z dob před stáží. byl o pár 
let starší, už tehdy ženatý, tuším, že 
měl malou holčičku. po návratu jsme 
se občas potkali na obědě, prohodili 
pár slov a šli zas dál. až jednou jsem 
se ho na tu jeho holčičku zeptala. prý 

Tónovací gel na vousy

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
 i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže

„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?

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 zafi xování 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

Tónovací šampon na vlasy

Nový odstín

Informace a objednávky na:
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353.
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by to bylo na delší povídání, teď žije 
sám, a jestli bych neměla čas někdy 
po práci. Měla!
vyprávěli jsme si tenkrát dlouho 
a přitom celý ten jeho příběh by 
se dal popsat několika větami. půl 
roku po narození dcerky mu man-
želka vmetla v hádce do tváře, že ta 
dcera stejně není jeho. pak se sice 
pokusila vzít vše zpět, ale semínko 
již zakořenilo. zvlášť když ani jinak 
si prý moc nerozuměli. už pouhé 
krevní testy jej jako otce jedno-
značně vyloučily. za pár týdnů byli 
na jedno stání rozvedeni a jeho 
bývalka si rychle našla jiného. od té 
doby je sám, nějak ztratil vůči že-
nám důvěru. i ke mně si ji potom 
budoval dost pracně, důkladně 
a dlouho. Mezitím jsme už spolu 
začali žít a plánovat rodinu. zadařilo 
se hned na první pokus, se svatbou 
jsme počkali až po porodu, abych si 
ji také mohla patřičně užít. před tře-
mi lety se nám tedy narodil Franti-
šek. trochu se mu nechtělo na svět, 
rodila jsem císařem, ale brzy bylo 
vše v pořádku. 

Tomáš se projevoval jako 
hrdý otec. 

asi bychom dodnes žili v blažené 
nevědomosti, kdyby mne tenkrát 
nenapadla ona šílenost. Chtěla 
jsem mu dát úplnou jistotu. sama 
jsem navrhla, že bychom si všichni 
tři mohli nechat udělat testy dna. 
bála jsem se, aby se někdy časem 
třeba zas netrápil nějakými pochyb-
nostmi. s jeho zkušeností bych se 
mu ani nedivila. nejdříve mne pře-
svědčoval, že je to zbytečné. nemá 
důvod mi nedůvěřovat. nedala 
jsem si ale svůj nápad rozmluvit, 
nakonec mi tedy vyhověl. za pení-
ze, co nás ta „legrace“ stála, bychom 
mohli mít všichni krásnou dovo-
lenou. odebrali nám nějaké stěry 
z úst, připadala jsem si jak ve špat-
ném filmu. a po třech týdnech jsme 
se měli společně stavit pro výsled-
ky. pak doktor si nás vzal do parády 
společně. už od počátku se přitom 
tvářil nesmírně vážně.

Pak Tomášovi bez servítků 
oznámil, že on otcem toho 
dítěte zcela jistě není.

Chtěla jsem zařvat, že to přece není 
možné, nevypravila jsem ze sebe 
ani slůvko. sadistický pan doktor 
si ale nedal pokoj a pokračoval: 
„Jenže ani vy, mladá paní, nejste 
Františkovou matkou“. tomáš jen 
bezmocně sípal, svíral pěsti a ne-
ustále si mumlal: „nejenže ho má 
bůhví s kým, ale navíc ještě není 
ani její“. za jiných okolností bych 
se asi dokázala tomu souvětí za-
smát, tehdy mi ale vůbec humorné 
nepřišlo. zbytek ale ať vám raději 
dopoví tomáš sám.

Tomáš
s odstupem téměř tří let už snad 
mohu o všem mluvit s chladnou 
hlavou. tenkrát však rozhodně 
chladná nebyla. Když mi totiž ko-
nečně došlo, jakou pitomost tam 
mumlám, začal jsem na toho nebo-
hého doktůrka křičet, že se určitě 
musel zmýlit. trval si však na svém. 
Když viděl, že mne nepřesvědčí, 
nabídl zdarma ještě kontrolní test. 
po-slal jsem ho ke všem čertům, 
dobře jsem věděl, že jemu bych 
už stejně nemohl věřit – určitě 
by si trval na svém, jen aby jejich 

laboratoř neztratila kredit. našli 
jsme si raději jinou, jsou chvíle, 
kdy na penězích nezáleží. výsledek 
jak přes kopírák! Jediná možnost 
prý je, že nám Františka někdo vy-
měnil. i když je to prakticky téměř 
vyloučené, tak nejspíš už přímo 
v porodnici. dáša rodila naštěstí 
v jedné malé mimopražské po-
rodnici. pan primář mne sice přijal 
dost ochotně, když však vyslechl 
můj příběh, rezolutně jej odmítl. 
něco takového se prý u nich stát 
prostě nemohlo. až pod hrozbou 
mediálního skandálu byl ochoten 
se mi dál věnovat. 

Ze zápisů zjistil, že v inkri-
minovaný den se u nich na-
rodily pouze dvě děti.

shodou okolností oba kluci a té-
měř ve stejnou hodinu. dokonce 
mi – asi v rozporu se všemi předpi-
sy – poskytl spojení na tu druhou 
rodinu. přesto, nebo možná právě 
proto, že nevěděli, proč se s nimi 
chceme setkat, nás přijali dost 
vlídně. poprosil jsem je, zda by 
mne mohli vyslechnout, že po nich 
opravdu nic nechci a bez jejich 
souhlasu nemohu ani nic dalšího 
podnikat. Když jsem skončil, seděli 
jak zařezaní. to prý musí být nějaký 
strašný omyl. Jejich Jakub, taky pr-
vorozený syn, jako by tátovi z oka 
vypadl. vždyť to tvrdí i všichni oko-
lo. Jakubovi, stejně jako našemu 
Františkovi, bylo již bezmála půl 
roku. podle mne mohl vypadnout 
z oka komukoli, já tam tu podobu 
rozhodně neviděl. vzali si týden 
na rozmyšlenou. už třetí den se 
však ozvali sami. Že prý na ty testy 
tedy půjdou také. pro zjednodu-
šení do jedné z laboratoří, kde už 
měli i naše výsledky.

Abych vše zkrátil, náš Fran-
tišek byl jejich, jejich Jakub 
pro změnu zas náš.

Geneticky tedy zcela jistě. ale co 
teď s tím? vědět, „že“ se něco stalo, 
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neznamená přece vědět také „jak 
s tím naložit“. zatímco my chlapi 
jsme se začali zajímat hlavně o práv-
ní stránku, naše ženy se rozhodly 
vyhledat pomoc psychologa. snad 
to prý do prázdnin ještě stihnou. 
rozhodně bych nechtěl být v jeho 
kůži. nevím, co bych v jeho situaci 
poradil. ani olda – Jakubův táta – 
nebyl o nic moudřejší. po pravdě 
řečeno byla každá z obou nabíze-
jících se možností špatná. vzdát se 
dítěte, o které se více než půl roku 
staráte a považujete je za své? nebo 
nechat vše tak, jak je, a riskovat, 
že budeme časem žehrat na cizí 
genetické vlohy? dáša s Janou, Ja-
kubovou mámou, se po návštěvě 
poradny rozhodly pro společně pro-
žité léto. vezmou prý kluky na naši 

chalupu, budou tam, dokud bude 
hezky, a pak se uvidí. Jestli jsme prý 
ochotni nechat rozhodnutí na nich. 
nám s oldou se očividně ulevilo. 
Jsou chvíle (a není jich tak málo), 
kdy každý chlap docela rád pone-
chá rozhodování na své ženě. oba 
jsme za nimi samozřejmě dojížděli, 
žily tam s našima klukama v takové 
prazvláštní komuně, postupem 
času jsem měl pocit, že se moje 
žena stále víc a víc věnuje Jakubovi 
a Jana našemu Františkovi. Když 
jsme se pak začátkem října vraceli 
všichni domů, bylo mi divné, proč 
by Jakub měl jet s námi. „Jaký Jakub, 
tohle je přece náš František, ty mou-
lo. pochop, prosím tě, ode dneška je 
tohle náš František!“ pamatuji sice, 
že náš František měl původně pihu 

na levém ušním boltci, stejnou jako 
měl olda, a teď si tu pihu odváží 
domů Jakubovi rodiče. ale vlastně, 
proč by si ji naši kluci bývali za ty tři 
měsíce společného pobytu nemohli 
předat? Možná bylo ale vše ještě 
nějak jinak.

Dodnes se naše rodiny přá-
telí, kluci nám říkají mámo 
a táto a strejdo a teto, a my 
dospělí už raději nic neřeší-
me.

navíc jsou oba hrozně šikovní, 
a jako by nám všem z oka vypadli. 

ilustrační foto: radko voleman

názor odborníka
nejdřív jsem chtěl napsat, že bych také nechtěl být 
v kůži psychologa, kterého dáša s Janou tenkrát 
vyhledaly. tentokrát udělám ale výjimku a nebudu 
předstírat, že nevím, o čem se ti tři tehdy bavili. 
už proto, že jsem byl jedním z nich. Když za mnou 
přišly, měl jsem intenzivní pocit, že si snad ze mne 
chtějí utahovat, případně si mne otestovat. a te-
prve pak že „vytáhnou“ nějakou skutečnou zakáz-
ku. na lesbičky však opravdu nevypadaly, matka 
s dcerou rozhodně nebyly, a kdyby šlo o manželku 
a milenku, pak by se k sobě navzájem chovaly urči-
tě jinak. nakonec mi nezbylo než připustit, že ten 
jejich vstupní příběh nebyl jen krycí záminkou, ale 
reálným trápením. nevím proč mi na mysl přišla ona 
známá sofiina volba. Kecám! dobře vím proč. byl 
jsem podobně bezradný jako ona. a to jsem v celé 
té absurdní situaci nebyl nikterak emočně angažo-
vaný. teď „babo raď“, spíše dědku, ale ono to vyjde 
nastejno. navíc, když jak dáša, tak Jana už předem 
věděly, že půjde jen o volbu menšího ze dvou zel. 
Co je horší? vzdát se dítěte, které kojily, o něž se půl 
roku staraly? nebo žít celý život s tím, že dítě, které 
porodily, vychovává jiná, aniž by se pro to některá 
z nich dobrovolně rozhodla? a co když se časem 
u jednoho z dětí projeví nějaká geneticky daná dis-
pozice? lhostejno zda nadání, nebo třeba dispozice 
k nějakému onemocnění. Jak nám pak bude a jak 
bude těm druhým rodičům? Myslíte si, že by neměli 
potřebu sledovat alespoň zpovzdálí, jak se „jejich 
krev“ vyvíjí? dostali jsme se i tomu, jak by asi kluci 

reagovali, pokud by se časem museli dozvědět prav-
du. Možná nemuseli, ale! zas je tu spoustu otázek 
– zdravotních i etických. Jak by pak měli odpovídat, 
kdyby se jich lékaři ptali na rodinnou zátěž,  
na to, jaká onemocnění měli jejich rodiče, jaká 
sourozenci. během asi tři hodiny trvajícího hovoru 
bylo stále patrnější, že se obě kloní spíše k myšlen-
ce uvést vše do souladu s přírodou. Jen si neuměly 
představit, že by se měly svých kluků z ničeho nic 
naráz vzdát a v životě již o jejich osudu nic nevědět. 
ten nápad se společným letním pobytem vznikl 
nějak sám od sebe. ony dvě ho už jen dál rozvíjely. 
Jak se nejprve pokusí starat o oba kluky společně 
a teprve postupně sebe i je navykat na chystanou 
změnu.  
Že se jejich příběh vyvine ve společné přátelství, je 
už jen jakýsi bonus navíc. dva roky jsou možná ještě 
příliš krátká doba. občas za mnou obě ještě chodí. 
už si jen tak spolu povídáme – o výchově dětí a je-
jich otců. Jo, taťkové, i oni už za mnou byli. přišli po-
děkovat, prý jak jsem to dobře vyřešil za ně. raději 
jim jejich přesvědčení neberu. Kdyby se náhodou 
něco zašmodrchalo, ať se raději nahněvají na mne 
než na své ženy. ty dělaly  
a dělají to nejlepší, co dokáží. a dokázaly toho už 
spoustu…
Jen na okraj – vše se nakonec obešlo bez požehnání 
úřadů. také proč! dáša a tomáš mají přece svého 
Františka, Jana s oldou svého Kubu. a co je komu 
do nějaké pihy na uchu!?
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Jak příznivě „naladit“ 
miminko již v děloze
Koncem 5. měsíce těhotenství 
měří plod 25 cm a váží asi 250 g. 
vzhledem k tomu, že všechny jeho 
orgány jsou již dobře vyvinuty, už 
také dobře slyší a vnímá. Cítí velmi 
dobře uklidňující tlukot matčina 
srdce. v klinických pokusech bylo 
zjištěno, že plod již v této etapě tě-
hotenství je velmi dobře schopen 
odlišit náladu a aktuální duševní 
stav matky. Její příjemnou náladu 
a pozitivní životní postoje vnímá 
velmi příznivě. Když se ale třeba 
nastávající rodiče hlučně hádají 
a kuchyní létají talíře, plod v děloze 
na tyto nepříjemnosti reaguje šku-
bavými pohyby, jako by vyjadřoval 
zásadní nesouhlas. podobně nega-
tivně vnímá matčin pláč, její nervo-

proč vaše 
miminko pláče?

Mudr. Marcela 
burdová

zitu, hluboký smutek a nepříznivé 
emocionální prožitky. plod v děloze 
strádá, je-li matka náruživou ku- 
řačkou, holduje-li alkoholu či dro-
gám. výsledkem porodu je pak 
neurotické dítě, v horším případě 
jedinec, kterého matka dopředu od-
soudila k abstinenčním příznakům 
pro svou drogovou závislost.

těsně po porodu
porod je velkou fyzickou zátěží pro 
každou ženu. v jejím organismu se 
dějí v těchto chvílích velké, byť fy-
ziologické změny. děloha se rychle 
zavinuje a s ní se uzavírají i dříve 
otevřené cévy v děložní sliznici, 
kudy předtím proudila okysličená 
krev placentou k dítěti. orga- 
nismus matky rychle vyvažuje velké 
hemodynamické proměny, které 
nastaly porodem dítěte, placenty,  

odtokem plodové vody a sníže-
ním celkové hmotnosti. Miminko 
se po porodu poprvé nadechne 
a dojde k zásadnímu zázraku: na-
rozené dítě již nemusí odebírat 
kyslík z matčiny krve, ale nádechem 
se rychle rozvinují jeho dosud ne-
funkční plíce, kyslík se rychle dostá-
vá do plicních sklípků dítěte, začíná 
jeho normální postnatální život. 
v srdci dítěte se díky fyziologické-
mu přetlaku uzavírá otvor, kudy 
dříve proudila smíšeně okysličená 
krev, a krevní oběh je náhle přesně 
takový, jaký má být.

Prvním projevem novoro-
zence je po jeho prvním ná-
dechu jeho pláč.

Matce zní jako rajská hudba. tím 
pláčem se rozumí i zpráva, že se 
právě narodilo živé dítě, udál se 
zázrak zrození nového života. plod 
v děloze žije v trvalé tmě. pravdě-
podobně v celkem pravidelných 
tříhodinových intervalech spí a bdí. 
tento základní biorytmus si udržuje 
i po narození. proto i po porodu se 
novorozenec ve dvou- až tříhodino-
vých intervalech budí a dává svým 
pláčem najevo, aby byl nakrmen 
a přebalen. dítě nemocné tyto in-
tervaly neudržuje, může bdít a pla-
kat daleko častěji. to je ta správná 
chvíle ke konzultaci s dětským 
lékařem. Jinak je na matce, aby po-
stupně své miminko vychovávala 
k tomu, že noc je ke spánku a den 
k aktivnímu bdění.

v šestinedělí
prvním úkolem novopečené ma-
minky je zorientovat se po přícho-
du z porodnice s novorozencem 
v této své nové roli. Každé 2–3 
hodiny dítě žádá svým pláčem 
její pozornost, lásku i potravu. 
u většiny kojenců se v průběhu 
šestinedělí daří prodlužovat v noci 
dobu ke kojení, aby si dítě zvyklo 
na denní a noční biorytmus. 
Když dítě pláčem ohlásí, že má hlad, 

Když si jedna maminka odvážela z porodnice domů své 
první miminko, měla dobře odůvodnitelný pocit, že to 
dítě v její péči nemůže přežít ani prvních 24 hodin. a tak, 
přestože byla připojena na vysokorychlostní internet 
a obklopena mnoha chytrými knihami, telefonovala 
nakonec pediatrovi se zoufalou otázkou: „pane doktore, 
proč moje miminko vlastně pláče?“

aby vaše miminko po porodu nebylo zvýšeně citlivé až neurotické, je tře-
ba být v duševní pohodě již v těhotenství. pokud se nastávající maminka 
na své plánovaně počaté dítě opravdu těší, měla by mu to dát už v gravi-
ditě nějak znát. Existují krásná Cd s relaxační hudbou i taková, na kterých 
jsou pěkné písničky pro nenarozená miminka. Je dobře, když těhotná 
žena svému dítěti zazpívá již nyní, když na ně vlídně mluví a dává mu tak 
pocítit, že se na ně opravdu těší. plod v děloze tuto pozitivní atmosféru 
opravdu velmi dobře vnímá.
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má svou dávku mléka také dostat. 
naučit své miminko na to, že v noci 
má být klid, je někdy dost těžké. Je 
to ale zároveň velmi důležité, aby ko-
jící žena měla sama dostatek spánku, 
protože v této době funguje jako 
velmi výkonná továrna na výrobu 
kvalitního mléka. unavená, neodpo-
činutá a vystresovaná matka může 
tyto své pocity a vjemy přenášet 
na dítě, které pak častěji pláče,  
ač nemá proč. postupně lze jedno 
noční kojení nahradit čajem po lžič-
kách. tak lze docílit šestihodinového 
spánku dítěte a dostatečného odpo-
činku i pro kojící maminku.

proč vaše dítě pláče
pláč je prvním hlasovým projevem 
dítěte, které přišlo na svět. zpo-
čátku se ani neumí jinak hlasově 
projevit.

Postupně ale začne mi-
minko vydávat i jiné zvuky 
a bude na vás, abyste jejich 
pravý význam pochopila.

určitě vás potěší jeho spokojené 
pobrukování a pak i první slabi-
ky. Kolem 9. měsíce života je dítě 
schopno po vás i slabiky opakovat. 
Je to první řečová fáze – dítě bude 
schopno s vámi již komunikovat. 
v prvních měsících života je však 
pláč jeho jedinou hlasovou mož-
ností. dává vám tím něco na vě-
domí – a vy si nejste vždycky jistá, 
co to znamená? někdy je to velmi 
jednoduché: od posledního krme-
ní uběhly již tři hodiny a dítě má 
hlad.

Po nakojení pak spokojeně 
usne.

Jindy ale pláče již hodinu po ko-
jení. Je proto nutné se ujistit, 
zda není třeba je přebalit. i když 
v dnešní době „suchých“ jedno-
rázových plen má miminko určitě 
větší pohodu, je z hygienických 

důvodů vhodné plačící dítě ra-
ději přebalit. zvláště děti s velmi 
citlivou pokožkou v intimních 
oblastech mohou mít nepříjemné 
pocity, které jim brání spokojeně 
usnout.

Je vaše miminko nakrmené, 
přebalené, a přesto stále plá-
če? 

ujistěte se, zda netrpí nadýmáním. 
zvláště děti do 4.–6. měsíce živo-
ta mohou mít tyto střevní obtíže. 
Jejich břišní lis je ještě velmi slabý, 
a nejsou tak schopné se vypořá-
dat s nahromaděnými střevními 
plyny přirozeným způsobem. zde 
může pomoci starý, ale osvědčený 
recept: přiložit na bříško nahřátou 
plenu. lze použít i „větrovou mast“, 
kterou bříško lehce promasírujete 
kroužením proti směru hodinových 
ručiček. také někdy vhodně pomů-
že i fenyklový čaj či rektální rourka. 
a pokud nepomůže nic z výše uve-
deného? pak vezměte své miminko 
do náruče, vlídně na něj mluvte 
a lehce ho poplácávejte po zadeč-
ku. vaše miminko ale pláče dál. Co 
s tím? zkontrolovala jste, že není 
hladové, je čerstvě přebalené, že 
netrpí nadýmáním. zkuste přestlat 
postýlku. není někde v ložním prá-

dle či na jeho oděvu nepříjemný 
záhyb, který ho vleže tlačí? leží se 
mu pohodlně? 

Není oblečeno moc teple, 
nebo není mu naopak zima? 

a pokud ani zde nenalezne-te 
příčinu pláče, vezměte do ruky 
teploměr a změřte dítěti teplotu. 
a když je i zde všechno v pořádku, 
vězte, že vaše dítě se nudí! zkusi-
la jste zavěsit nad jeho postýlku 
nějaké hračky, aby je dítě mohlo 
pozorovat? do šesti týdnů dítě vidí 
velmi rozmazaně, z vašeho obličeje 
je schopno detekovat pouze vaše 
oči a ústa. pak se jeho pozorovací 
schopnosti rychle zvětšují a dítě už 
velmi dobře rozezná tvář, která se 
k němu nejčastěji sklání. Miminko 
v té době potřebuje ve fázích bdění 
nějaké rozptýlení a to mu může dát 
právě zavěšená hračka nad postýl-
kou, na kterou zaměří svou pozor-
nost. Miminko se může rozplakat 
také díky náhlému leknutí – náhlý 
nepříjemný zvuk či hlučný pohyb 
může vyvolat jeho hlasitý nesouhlas 
ve formě pláče.
Každá maminka velmi brzy pozná, 
že její dítě právě pláče kvůli bolesti. 
takový pláč je ve vyšší tónině a je 
velmi pronikavý. 

Kdy plačící dítě pochovat 
v mateřské náruči?
bylo by zásadní chybou řešit každé zaplakání miminka pochováním 
a utišením. i zdravé miminko občas zapláče a nic to neznamená. ale 
i velmi malý kojenec instinktivně rychle vyrozumí, že když zapláče, je 
mu rychle vyhověno k tomu, aby se ocitl v matčině chápající a chlá-
cholivé náruči – tam je mu nejlépe. někdy je plačící dítě jen unavené 
a nemůže „zabrat“ do spánku. pak stačí usednout vedle jeho postýlky, 
vlídně na něj mluvit a pohladit ho. Matka, která při prvních zvucích 
pláče bere dítě do náruče, aniž se přesvědčila, co jí dítě svým plá-
čem vlastně sděluje, se postupně stává otrokem svého dítěte. dítě 
pak není schopno usnout samo v postýlce, členové rodiny se střídají 
v jeho nošení a chlácholení, a kojenec tak velmi brzy ovládne nega-
tivně život celé rodiny. ale jsou i chvilky k tomu, abyste své spokoje-
né a neplačící dítě vzala do své náruče a pomazlila se s ním. najděte 
si na ně vždycky čas!
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Pálení žáhy neboli pyrózu 
má občas 42–45 % populace. 
Zhruba u 20 % lidí se pálení 
žáhy opakuje často a podle 
amerických statistik se 
s pyrózou denně potýká 7–10 % 
obyvatelstva.
Někdy v životě zažije pálení 
žáhy téměř každý člověk. Jedná 
se o příznak upozorňující 
na to, že do jícnu zpětně zatéká 
žaludeční obsah. Látky, které 
dráždí jícnovou sliznici, jsou 
kyselina solná, trávicí enzymy 
a žlučové kyseliny. 
Pro rozhodnutí o případném 
léčebném postupu je důležité, 
jak často se pyróza opakuje 
a jaká je délka trvání těchto 
epizod.

Jak 
vyzrát 
na pálení 
žáhy

Mudr. viera Křížová,  
nemocnice na homolce

typy pyrózy
pokud pálení žáhy přichází jen 
zřídka, není třeba se nijak léčit. 
doporučujeme vyvarovat se pro-
vokujících momentů. Mezi nápoje 
a jídla vyvolávající pálení žáhy 
patří bílé víno, koncentrovaný 
alkohol, tučná, kořeněná a kynutá 
jídla. vhodné je jíst častěji a menší 
porce, dobře kousat, vynechat 
kávu, koncentrované džusy. 

Jsou-li epizody pálení žáhy čas-
tější, mohou si lidé sami v lékárně 
zakoupit antacida – léky, které 
váží kyselinu solnou, tvoří na sliz-
nici žaludku a jícnu ochranný film 
a tím sliznici mechanicky chrání. 
obstarat si mohou také léky, kte-
ré potlačují vylučování kyseliny 
solné v žaludku. tyto léky patří 
k takzvaným blokátorům h2 re-
ceptorů. způsobí, že se sníží výdej 
žaludeční kyseliny, a tak žaludeč-
ní šťáva, která se vrací do jícnu, je 
méně agresivní. tyto léky bývají 
na předpis, ale některé slabší pří-
pravky z této skupiny jsou i volně 
prodejné.
Je také dobré vleže zvýšit polohu 
trupu tak, aby gravitačním půso-
bením žaludeční obsah klesl zpět 
do žaludku.

Je-li pálení žáhy časté, intenzivní 
a dlouhotrvající – například pociťu-
je-li člověk pálení žáhy alespoň tři 
týdny obden – se samoléčbou už 
zřejmě nevystačí, a měl by vyhle-
dat lékaře. 
u gastroenterologa je nemocný vy-
šetřen endoskopicky. pacientovi je 
ústy zaveden tubus zakončený op-
tikou do jícnu, žaludku a horní části 
tenkého střeva. díky tomu může 
lékař zrakem prohlédnout jícen, 
žaludek a dvanácterník a vyhodno-
tit nález na jícnové sliznici a sliznici 
přechodu jícnu do žaludku. Je-li 
dráždění jícnové sliznice intenzivní 
a dlouhodobé, zpravidla nalezne 
známky podráždění sliznice – vředy 
a překrvení sliznice jícnu a sliznice 
přechodové zóny. tyto změny mo-
hou způsobit krvácení do zažívací-
ho traktu. 

rentgenové vyšetření se provádí 
jednak v případech, kdy si pacient 
nepřeje podstoupit vyšetření en-
doskopické, jednak po endoskopii 
k objektivizaci toho, zda a v jakém 
rozsahu probíhá reflux žaludečního 
obsahu do jícnu. pacient polkne ve-
stoje kontrastní látku a lékař vestoje 
pod rentgenem sleduje její průtok 
jícnem do žaludku. poté sklopí vy-
šetřovací stůl s pacientem mírně 
hlavou dolů a tak může zhodnotit 
jednotlivé fáze polykacího aktu 
a kontrolovat, zda látka nezatéká ze 
žaludku zpět do jícnu.
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Chirurgická léčba
to, zda lékař bude řešit refluxní 
chorobu jícnu konzervativně, nebo 
doporučí chirurgický zákrok, záleží 
na místních zvyklostech a zkuše-
nostech lékaře. Jednoznačné indi-
kace pro to, kdy sáhnout k jakému 
postupu, neexistují, obě možnosti 
mají své výhody i svá rizika. při 
laparoskopické operaci vytvoří chi-
rurgové manžetu („límec“) obkru-
žující dolní část jícnu. límec se vy-
tváří z horní části žaludku. výsled-
kem zákroku je, že poté, co se paci-
ent nají, manžeta obkružující konec 
jícnu uzavře jeho dolní část a tím 
brání zpětnému toku žaludečního 
obsahu do jícnu. Experimentálně 
byly již endoskopicky za pomoci 
speciálních nástrojů provedeny 
výkony zabraňující zpětnému toku 
žaludečního obsahu do jícnu.

aktuální trendy v léčbě refluxní 
choroby jícnu a jejích komplikací 
se jednoznačně přiklánějí směrem 
k pravidelnému endoskopickému 
sledování pacientů a k endoskopic-
kému ošetření změn, které vznikají 
drážděním jícnové sliznice při reflu-
xu žaludečních šťáv do jícnu. pokud 
jsou přitom zjištěny nepříznivé bu-
něčné změny, provádí se takzvaná 
endoskopická mukosektomie, tj. od-
stranění postiženého okrsku sliznice 
jejím dostatečně širokým seříznutím 
za pomoci speciálního nástroje. 

pálením žáhy trpí během těhoten-
ství, především v posledních třech 
měsících gravidity, asi polovina 
žen. tento nález není nikterak alar-
mující, je považován téměř za fy-
ziologický a ve většině případů se 
neléčí. po porodu tyto obtíže větši-
nou spontánně vymizí.
těhotné ženy by při problémech 
s pálením žáhy měly změnit stravo-
vací návyky – nepřejídat se, jíst čas-
to, malé porce, dobře kousat a jejich 
strava by měla být lehce stravitelná. 
také by neměly zvedat těžké před-
měty a měly by omezit předklánění. 
vyplatí se nosit volné oblečení. 

ilustrační foto: Michaela hovorková

Konzervativní léčba
při konzervativní léčbě se vedle doporučených režimových opatření 
uplatňuje léčba medikamenty. podávají se léky, které zastaví žaludeč-
ní sekreci, a léky podporující normální peristaltiku v jícnu, tzn. které 
podporují samoočisťovací schopnost jícnu a urychlují vyprazdňování 
žaludku. dlouhodobé studie prokazují, že pacienti s pálením žáhy 
a s refluxem, který způsobuje zánětlivé změny v jícnu, mají nižší ri-
ziko vzniku rakoviny jícnu, pokud užívají pravidelně léky ze skupiny 
tzv. inhibitorů protonové pumpy – léky, jež účinně potlačují tvorbu 
žaludeční kyseliny tak, že vytvářejí 24hodinovou blokádu. toto riziko 
se dále snižuje, pokud se pacientům současně dlouhodobě podávají 
nesteroidní antirevmatika – léky běžně používané proti bolestem 
v kloubech.

www.fitprozivot.czTrafika 21

zdraví

Obsah

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


Když je venku teplo, snaží se každá část lidského těla – 
tedy i nohy – o své ochlazení. naopak při působení chladu 
zvenčí se cévy stáhnou, a tím brání zvýšeným ztrátám 
tepla. 

v zimě      
nohy zebou, 
v létě    
zase otékají

Mudr. Karel bartík, 
nemocnice na homolce

K tomu je organismus vybaven 
takzvanými termoregulačními 
mechanismy, jež v létě pracují 
zvýšenou měrou. patří k nim změ-
ny hormonálních hladin, které 
ovlivňují výdej tepla vznikajícího 
činností svalů. Kdyby neodcházelo, 
organismus se přehřeje. dalším 
mechanismem tepelné regulace 
je rozšiřování a stahování cév. Je-li 
venku teplo, cévy se rozšíří a potní 
žlázy začnou v hojné míře vylu-
čovat pot. teplo působící zvenčí 
i zevnitř se spotřebovává na odpa-
ření potu, a tím se ochlazuje vnitřní 
prostředí a zvnějšku kůže. stírání 
potu, který se neodpařil, zpočátku 
vede jen k dalšímu pocení a vyšším 
ztrátám vody, které ustoupí teprve 
po dostatečném ochlazení.
v letních teplých dnech jsou tedy 
cévy roztažené. svislá poloha dol-
ních končetin spojená třeba jen 
s lehkou poruchou žilního oběhu 
se proto projeví jako otoky nohou.  

Proč se voda shromažďuje v dolních končetinách
pohyb krve je zajišťován v krevním řečišti v zásadě dvěma mechanismy.

1. srdeční sval jako pumpa vhání krev do oběhu pod tlakem. 
na konci cévního řečiště jsou kapiláry, nejtenčí trubičky, přes 
které se již srdeční tlak nepřenese, a v žilách se proto jako síla 
působící „zezadu“ neuplatní.

2.  svaly celého těla i v klidovém režimu vykonávají zcela nepatrné 
pohyby vlivem trvalých impulsů z nervů, které je ovládají. tyto sva-
ly při pohybu stlačují žíly, v nichž drobné chlopně zajišťují pohyb 
krve pouze jedním směrem – k srdci. v nohách to konkrétně pro-
bíhá tak, že svaly dolních končetin, hlavně lýtkové (nazývané také 
„svalová pumpa“), posunují svým tlakem na žíly, jak ve svém okolí, 
tak i uvnitř svalové tkáně,žilní krev zpět směrem k srdci.
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Krve je do nich totiž v těchto chví-
lích přiváděno více, než kolik jí 
odchází. 
„pokud jsou nohy ve svislé poloze 
– především při sezení – svalová 
pumpa se uplatňuje jen velmi 
málo. proto doporučuji pacientům 
se sedavým zaměstnáním během 
pracovní doby krátké přestávky 
spojené s chůzí. vadí ovšem i dlou-
hodobé stání, i když zde mecha-
nismus zpětného pohybu krve 
funguje lépe. ovšem při stání se 
uplatňuje váha sloupce tekutiny 
(krve), tzv. hydrostatický tlak. čím 
je sloupec tekutiny větší, tím větší 
silou působí v okrajových žilách 
na jejich stěny. obecně následkem 

toho, že do dolních končetin při-
chází více krve, než kolik je jí žilami 
odváděno zpět k srdci, dochází 
k tomu, že hromadící se tekutina 
působí větším tlakem na cévní stě-
ny a dochází k filtraci vody z krev-
ního oběhu do vnějšího prostoru, 
tedy do okolních tkání. tak vznikají 
otoky nohou.

nohy ovšem mohou 
v létě otékat 
i zdravým lidem
u nich bývají asi nejčastější příči-
nou otoků ploché nohy a současné 
nošení nevhodné obuvi. vhodná 

obuv je bota s plnou patou a špič-
kou a se silnou měkkou podráž-
kou. podle varování lékařů však 
tento popis rozhodně neodpovídá 
tomu, co lidé v létě nejčastěji nosí 
na nohách. 
plochonoží, většinou příčné, při 
našlapování na tvrdý podklad vy-
volává bolest. Špatné postavení zá-
prstních kostí způsobuje, že místo 
našlapování na první a pátý prst, 
tedy vnitřní a zevní okraj nohy, na-
šlapuje postižený člověk na celou 
plochu chodidla. napínání vazů 
spojujících prsty napříč působí bo-
lestivě. bolest pak nutí nemocného 
ke změně stereotypu chůze, který 
mu poskytuje (alespoň částečnou) 
úlevu. to s sebou přináší i omezení 
svalové hybnosti, tím změnu obě-
hových poměrů a následně vzniká 
otok. Ženy jsou na tom hůř. Muži 
totiž málokdy nosí po většinu dne 
boty s vysokými podpatky a tenkou 
koženou podrážkou.

PŘíČIn OTéKAJíCíCh nO-
hOU je mnoho: jsou to napří-
klad úrazy a stavy po úrazech 
dolních končetin, poruchy 
lymfatických cév, protestuje 
se tak onemocnění ledvin 
nebo srdeční nedostatečnost, 
ale také různé typy nádorů. 
Jednou z nejčastějších příčin 
otoků dolních končetin jsou 
poruchy žilního systému, jež 
se označují jako chronická 
žilní onemocnění. do posled-
ně jmenované skupiny patří 
i křečové žíly neboli varixy. 
na otoky si stěžuje velká vět-
šina takto postižených žen. 
Muži mívají problémy jen 
v malém procentu. zčásti jde 
o vliv vaječníkových hormo-
nů estrogenů, zčásti je rozdě-
lení četnosti otoků v nepro-
spěch žen dáno pohybovým 
režimem během dne. Muži 
mívají ve srovnání s ženami 
častěji povolání spojená 
s větším podílem pohybu 
během pracovní doby.
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Jak řešit otoky u plochých nohou
zprvu stačí změna obuvi. používání jiných bot s měkčí podrážkou 
a lepším odpružením nášlapu přinese úlevu. člověk s plochýma noha-
ma sám pozná, že chůzí v elegantní obuvi po chodníku nebo dlažbě 
se jeho nohy rychle unaví, naopak kupříkladu chůze o víkendu na cha-
lupě ve sportovní obuvi po lese mu žádné obtíže nečiní. 
pokud otoky přetrvávají, je možné pro korekci následků plochých 
nohou použít univerzální pomůcky ze sortimentu zdravotnických pro-
dejen. při mírném postižení klenby obtíže ustoupí. ne-li, pak je třeba 
navštívit odborného lékaře, ortopeda. buď pomohou vložky do obuvi 
zhotovené na míru, nebo je možná i náprava nožní klenby operací.

PReVenCe OTOKů spočívá 
ve snaze vyvarovat se vlivům způ-
sobujícím otoky podle individuál-
ní příčiny u každého člověka.

•  polohujte své dolní končetiny. 
obrazně řečeno, dejte si „nohy  
na stůl“. nestačí jen končetiny 
třeba podložit nízkou stolič-
kou. aby se mechanismus 
uplatnil, musí být pánev sku-
tečně níže než kolena a kot-
níky.

• přes letní měsíce užívejte léky 
na posílení žilní stěny – tzv. ve-
notonika. Je dobré se o jejich 
výběru poradit s lékařem.

• dbejte na zvláčňování kůže 
mazáním po koupeli. použít 
lze pleťová mléka z kosme-
tické produkce, ale i běžné 
krémy a masti typu indulony. 
někteří pacienti si velmi chválí 
například vepřové sádlo. ně-
kteří si ho škvaří doma sami 
a přidávají do něj měsíček za-
hradní. 

• Choďte, cvičte nohama bez 
nadměrného zatěžování, plav-
te. Je důležité, aby pohybová 
aktivita byla pokud možno 
rozložena v denním režimu 
rovnoměrně. nárazová zátěž 
při předcházející a následující 
nečinnosti (tedy při zátěži 
statické) není nijak přínosná, 
naopak může otoky i zhoršit.

• nenoste těsné kalhoty, mohou 
přispívat ke zhoršení otoků. 
záhyby v podkolení a v třísle 
při déletrvající poloze končeti-
ny s přitaženými koleny k bra-
dě nebo klečení mohou pů-
sobit v extrémních případech 
téměř stejně jako škrtidlo. 
Jistou podobnost nabízí špat-
ně přiložená elastická bandáž, 
která v ohbích končetinu více 
stáhne a v sousedství tah po-
volí. v místech menšího tlaku 
obvazu končetina viditelně 
oteče. volné, vzdušné oblečení 
je tedy vhodnější.
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Dalším rizikem pro 
vznik otoků je 
chronická zácpa
naplněné tlusté střevo, obvykle se 
zácpou související nadváha a méně 
pohybu jsou tři faktory, jejichž 
spolupůsobením vzniká tlak na pá-
nevní žíly. zvýšený tlak může zapří-
činit poruchu žilních chlopní, které 
zabraňují působení tlaku krve smě-
rem zpět do periferie žilního systé-
mu (podobně jako známá zpětná 
záklopka u pumpy ve studni). velký 
tlak roztahuje vahou tekutiny žíly 
na bérci a kolem kotníků. nohy 
tedy snadno otékají. pověstné jsou 
otoky nohou u těhotných žen. ty 
vznikají proto, že hormonální změ-
ny během těhotenství způsobují 
menší odolnost žilní stěny vůči 
tlaku krve. rostoucí plod v děloze 
tlačí na žilní řečiště v pánvi, a tím 
se zvyšuje tlak v žilách směrem 
do periferie. po porodu problémy 
obvykle mizí. 

Jak otoky nohou řeší 
lékař
nejčastěji je třeba upravit poruchu, 
která vznik otoků zapříčiňuje. toho 
lze obvykle dosáhnout změnou 
nebo doplněním léků, které již 
nemocný z různých důvodů užívá. 
předepsat lze léky na zlepšení kva-
lity žilní stěny – venotonika (table-
ty, masti), protizánětlivě působící 
léky, kompresivní punčochy. pokud 
příčina otoků spočívá v křečových 
žilách, může lékař indikovat jejich 
operační odstranění. 

Vyplatí se nakupovat pro řešení 
otoků různé volně prodejné po-
travinové doplňky, gely a masti? 
některé z těchto produktů mají 
skutečně léčebný účinek. lékárníci  
je znají a umějí většinou nemocné-
mu poradit, jak zamezit důsledkům 
nesprávného použití. ostatní pro-
dukty pak patří do kategorie „když 
nepomáhám, alespoň neškodím“. 
člověk, který se současně neléčí 

pro jiné závažné onemocnění (srd-
ce, vysoký tlak, cukrovka apod.), 
může jejich účinek vyzkoušet, 
ale bez záruky účinku ve smyslu 
zlepšení obtíží. většinou jde spíše 
o obětování určité peněžní částky 

s nejistým výsledkem. výše pe-
něžní částky by proto neměla být 
pro člověka taková, aby její ztráta 
nakoupením neúčinných léků byla 
„bolestivá“. 

ilustrační foto: Katka Forstová

nohy častěji otékají lidem s nadváhou
Jde ovšem o to, čím je vyšší hmotnost způsobena. svalnatí lidé s vá-
hou nad obvyklý průměr mají zajištěn odtok krve z dolních končetin 
prací svalové pumpy, takže se tekutina ze žil nedostává vně krevního 
oběhu. lidé s klasickou nadváhou mají ovšem nadbytek tukové tká-
ně, která je málo prokrvená. pohyb s tukovým břemenem vyžaduje 
větší svalovou práci, ale současně dochází k filtraci vody z krevního 
oběhu do vnějšího prostoru, odkud se vlivem nižšího prokrvení ob-
tížně vstřebává, a v nohách se tak postupně hromadí.
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paže je vhodné trénovat ve spojení 
s jinými částmi těla. tento trénink je 
tvořen pro posilovnu, proto doporu-
čujeme spojit v jednom dni zároveň 
i posilování zad či hrudníku. poraďte 
se s odborníkem před započetím 
vašeho cvičení, abyste dosáhli rych-
lých a uspokojivých výsledků.

1. Kliky
– tento komplexní cvik zaměstná 
paže, ramena, hrudník i záda. Je to 
ženami často „nenáviděný“ cvik, ale 

5 nejlepších 
cviků       
na paže

Mgr. Eva 
Kupková

přináší nečekané výsledky. proveďte 
3 série po 8–10 opakováních (8–10 
kliků, 30s pauza – celé opakujeme 
3x). popis cviku: širší poloha paží, 
prsty směřují vpřed a jsou na úrovni 
ramen, břicho je vždy zpevněné, 
neprohýbejte bedra a tělo se snaž-
te držet v jedné rovině. hlava je 
v prodloužení trupu a páteř tak tvoří 
přirozenou linii. Krk udržujte dlouhý, 
nezapadejte mezi ramena. s náde-
chem přejděte do kliku, s výdechem 
se vraťte zpátky. pro začátečníky je 
možné položit kolena na zem.

2. bicepsový zdvih
– posílení přední strany paží. pou-
žijte jednoruční činky, které unese-
te a snažte se s nimi opět provést 
10 opakování ve třech sériích. 
stůjte lehce rozkročeni. provádějte 
zdvih činek podhmatem (dlaně 
směřují od těla). s výdechem 
zdvihněte činky k ramenům, s ná-
dechem vraťte zpátky. pohyb veď-
te v plném rozsahu, kontrolovaně 
a obouruč.

Ženy se často obávají posilovat horní část těla, zejména 
paže. Je ale zbytečné věnovat se pouze spodní části těla 
a jiným problematickým partiím. Tím, že posílíte horní 
část, si vybudujete větší svalový základ a vaše tělo bude 
i v klidu spotřebovávat více energie. Co to znamená? Budete 
hubnout, jelikož tělo bude potřebovat více energie ke svému 
fungování. Nicméně neměli bychom začít více jíst, spíše se 
snažit upravit jídelníček podle základních pravidel zdravé 
výživy. Navíc posílením horní části postavy opticky zlepšíte 
její symetričnost – zejména ty ženy, která mají silnější 
spodní polovinu těla.

1
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3. tricepsový tlak
– posílení zadní strany paží. sedně-
te si na lavičku, držte jednu činku 
obouruč nad hlavou. s nádechem 
spouštějte činku za hlavu ve svislé 
poloze, s výdechem vracejte zpát-
ky. při cvičení je zpevněné centrum 
těla a rovná záda. proveďte 3x 10 
opakování.

4. střední strana ramen
– upažování. postavte se do výcho-
zí polohy jako na obrázku, činky 
držte dlaněmi k sobě před tělem. 
s nádechem provádějte upažení 
maximálně do výšky ramen. pohyb 
je veden lokty, paže nejsou zcela 
propnuté. s výdechem vraťte kon-
trolovaně do výchozí polohy. pro-
veďte 3x 10 opakování.

5. zadní strana ramen
– upažování v předklonu. lehce 
rozkročení se předkloňte s rovnými 
zády a zpevněným centrem těla. 
Je možno lehce pokrčit kolena, 
když to bude potřeba. činky držte 
dlaněmi k sobě pod tělem a s ná-
dechem proveďte upažení, s výde-
chem vraťte kontrolovaným pohy-
bem zpátky. pohyb je veden lokty,  

paže nejsou zcela propnuté. pro-
veďte 3x 10 opakování.

trénink zakončete strečinkem. po-
kud chcete dále rozvíjet své paže, 
nebojte se přidávat postupně zá-
těž. nemá smysl cvičit více než 20 
opakování v jedné sérii. pokud je 
pro vás snadné provést 20 opako-
vání najednou, použijte těžší činku. 

3

4

5
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trénujte 
sílu vůle

Mnoho žen považuje pevnou vůli za něco 
vrozeného, co je (a nebo prostě není) člověku 

dáno do vínku sudičkami – podobně jako 
třeba kouzlo osobnosti, osobní šarm 
a přirozený vkus. a i když to tak někdy 

může opravdu vypadat, schopnost 
neoblomného sebeovládání není 

ve skutečnosti nikomu dopřána 
v genetické výbavě. pevná vůle je 

spíše psychologická dovednost, 
kterou si může kdokoli (ano, 

dokonce i vy) cvičením 
vypěstovat. a výsledkem 
takového úsilí bude něco 
daleko důležitějšího než 
schopnost odříct si nějaké 
ty čokoládové laskominy 
či třeba zmrzlinové hody 
nebo módní hadříky. 
posilujete „svaly“ své 
vůle a získáte schopnost 

vyrovnat se s jakýmkoliv 
úkolem a cílem, který si před sebou 
vytyčíte – od návštěv „fitka“ 5x týdně 
až po zvládnutí cizího jazyka. 

Ať už se chcete zbavit své 
„čokoládové“ závislosti 

nebo třeba zlozvyku 
okusování nehtů, 

následující čtyřstupňový 
plán vám pomůže posílit 

sebeovládání.
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K opravdovému úspěchu ale bude 
zapotřebí udělat něco víc než jen 
zvýšit potenciál svého sebeovlá-
dání. Konec konců vaším hlavním 
cílem není jen touha dokázat si, jak 
zvládnete být mentálně silní. sou-
časně musíte být pevně přesvědče-
ni, že tato schopnost pro vás bude 
přínosem, výhodou a bude vám 
působit radost a potěšení. schop-
nost odolávat pokušením vás 
posune jen o malý krůček. abyste 
dosáhli nějaké trvalé změny, zlo-
mili špatné návyky a definitivně se 
jich zbavili, k tomu je podle psy-
chologů zapotřebí vědět, jak a čím 
se posilovat.
naštěstí dosažení tohoto cíle není 
zdaleka tak těžké, jak to vypadá. 
pokusili jsme se demystifikovat au-
reolu pevné vůle a připravili jsme 
jednoduchý plán, jehož 4 kroky 
vám pomohou dosáhnout velkého 
pokroku v sebeovládání. 

Krok 1

porozumějte svým 
cílům
stanovit si cíl je závažný úkol. dě-
lejte to správně a značně tak zvý-
šíte své šance na reálné dosažení 
úspěchu – nejen v případě jedno-
ho konkrétního úkolu, ale u všech 
smělých plánů, kterých budete 
chtít dosáhnout v budoucnu. Když 
si říkáte, že hodláte (nebo chcete) 
něco udělat, například shodit pár 
kil nebo třeba uklidit dům, dáváte 
si vlastně slib. Měli byste však být 
velice opatrní ve svých závazcích 
a prohlášeních o tom, co všechno 
uděláte, protože pokud nakonec 
své slovo příliš často nedodržíte, 
přijdete o svou důvěryhodnost 
(a to i ve vlastních očích). než si 
stanovíte nějaký cíl, zeptejte se: 
„Jak moc si přeji dosáhnout toho-
to výsledku? Mám čas a energii, 
abych se tomuto úkolu nyní mohl 
věnovat?“ zvažte to opravdu peč-
livě, jako kdybyste právě dělali to 
nejzásadnější životní rozhodnutí 
– kupovali dům nebo vstupovali 
do manželství. 

není nic špatného v ušlechti-
lých cílech, ale nesmíte se chytit 
do vlastní pasti. Mnoho lidí často 
na věci pohlíží jen v černobílé 
optice. například si řeknou: „Když 
neshodím 15 kilo, zklamu sám 
sebe!“ ale spíše by si měli uvědo-
mit, že i když shodí jen 5 nebo 
7 kilo, dosáhnou významného 
pokroku, který má smysl oslavit. 
takže mít smělé plány 
a myslet ve vel-
kém a hodně 
dopředu, to 
je správné, 
ale současně 
je důležité si 
na cestě k těm-
to maxicílům 
klást minicíle, 
jejichž dosažení 
je možné měřit, 
radovat se z nich a být na ně hrdý. 
Můžete se chtít zbavit celkově 15 
nebo 20 kilogramů hmotnosti, ale 
nedosáhnete toho, když se nesou-
středíte na shození těch prvních 
5 kil. Když si bude chtít rozšířit 
své obzory ve znalosti literatury 
a sečtělosti, vaše předsevzetí by 
mělo směřovat k přečtení jednoho 
klasického románu tento měsíc. 
a současně mějte na paměti, že 
v průběhu času můžete své cíle 
přehodnocovat a pozměňovat. 
pak musíte své záměry a priority 
uvést ve známost. svěřte se svým 
nejbližším přátelům či rodině, kolik 
centimetrů v pase chcete shodit, 
kde a kdy hodláte dokončit svou 
četbu nebo splnit svůj libovolný jiný 
cíl. (troška tlaku zvenčí a pozitivní 
zpětná vazba, které se vám dostane, 
vám může pomoci vydržet „na trati“ 
k cíli.) 
dávejte si rovněž pozor, abyste si 
toho na svá bedra nenaložili naráz 
příliš. síla vůle je jako „sval“. Můžete 
ji „přetížit“ natolik, že se zcela vysílí 
a vyčerpá. v jedné psychologické 
studii vědci zjistili, že lidé, kteří 
měli na očích lákavou čokoládu 
a chutné cukrovinky, jichž se ov-
šem nesměli ani dotknout, se pod 
vlivem tohoto pokušení nedoká-
zali soustředit na složení puzzle. 

druhá skupina testovaných, která 
nemusela své sebeovládání na-
směrovat na svody sladkostí, se 
s úkolem sestavit puzzle vyrovna-
la podstatně snáz. z toho plyne 
jednoduchý závěr: nedávejte si 
předsevzetí, že přestanete kouřit 
a stanete se opatrnějším řidičem 
ve stejný den. v důsledku se vám 
s největší pravděpodobností ne-
podaří splnit ani jeden z těchto 
cílů. 

Krok 2

opřete se o upřímnou 
motivaci
Motivace je „palivem“ síly vůle, 
ale její pohon musí vycházet ze-
vnitř. zamyslete se nad tím, jak 
formulujete svůj cíl. Říkáte si: „Mě-
l/a bych udělat to či ono…?“ pak 
to znamená, že jste k tomu vedeni 

Dokážete odolat? 
Příležitostný občasný malý 
ústupek vaší slabůstce vám 

pomůže vytrvat na cestě 
k cíli.
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pod nějakým vnějším vlivem, kte-
rým mohou být rodiče, partneři či 
přátelé apod. pokud vaše touha 
vychází z vás samotných, vyjádříte 
své přání, svůj cíl jinak: „Já chci…!“
další pravidlo zní: přesně a upřímně 
charakterizujte, co si od daného cíle 
slibujete, jaký přínos očekáváte. 
Možná bude lépe vypadat, že 
chcete přestat kouřit kvůli svému 
zdraví, ale tím pravým důvodem 
může ve skutečnosti být, že se 
chcete vyvarovat vrásek kolem úst. 
připusťte si to – přinejmenším sami 
pro sebe – a budete mít v rukou 
opravdu tu správnou munici, když 
na vás zaútočí pokušení sáhnout 
po další cigaretě. představa vaší 
tváře ve věku 55 let, zbrázděné 
hlubokými jizvami kolem rudě na-
líčených popraskaných rtů, může 
být mnohem účinnějším důvodem 
k odolání „cigaretce“ než vágní 
příslib odměny v podobě „lepšího 
zdravotního stavu“ ve stáří. 

Krok 3

zaujměte správnou 
výchozí pozici
Když budete vnímat postupné 
kroky, které musíte učinit, abyste 
dosáhli svého cíle, jako výzvu, jako 
svou volbu, a ne nepříjemnou po-
vinnost, je větší šance, že zdárně 
dorazíte k vytčeným metám. v jed-
né studii na Michiganské univerzitě 
vědci prokázali, že dívky ve věku 
od 8 do 17 let, které si byly napros-
to jisté svou schopností ujít nebo 
ujet na kole určitou vzdálenost, 
s daleko menší pravděpodobností 
podlehly následně při vlastním 
sportovním výkonu pocitu fyzické 
únavy než ty účastnice testu, které 
takový pocit jistoty před startem 
neměly. s trochu vypěstovaným 
„egem“ se také spíše naučíte nalé-
zat v „boji“ sami se sebou a s pře-
kážkami formu a zdroj zábavy. 
bude vás to bavit. 
Jednou z cest k lepšímu egu je pře-
stat věřit, že vy jste jediný člověk, 
který považuje danou změnu, o niž 
usilujete, za znepokojivou nebo 

obtížnou. Je snadné si myslet, že 
jiní lidé mají pevnější vůli než vy, 
protože přespříliš jasně vnímáte 
projevy jejich „uvědomělé disciplí-
ny“ ve věcech, v nichž sami máte 
potíže. Máte například před očima 
jako „vzor sebeovládání“ svou zná-
mou, která se nikdy nedotkne slad-
kého dezertu. ale je klidně možné, 
že kamarádka prostě nemá ráda 
sladkosti, takže pro ni je snadné 
nepodlehnout něčemu, co je pro 
vás neodolatelným pokušením. 
takřka každý člověk má nějakou 
slabinu, slabůstku, oblast, v níž se 
necítí pevný v kramflecích, a chce 
se svých pochybností a obav zba-
vit. začněte myslet pozitivně, že 
jste změny schopni. 
dopřejte si denní dávku povolené-
ho dopingu k posílení sebedůvěry 
třeba tím, že si budete vychutnávat 
pocit sebeuspokojení z úspěšně 
dosažených dílčích úkolů na cestě 
ke konečnému cíli. také se nezapo-
meňte pravidelně odměňovat. dej-
te si po práci třeba jen na 15 minut 
parní lázeň, saunu nebo relaxační 
koupel místo honičky s domácími 
pracemi. Kupte si nové běžecké 
boty nebo třeba kytičku oblíbe-
ných květin. zajděte si na manikú-
ru nebo příjemnou masáž. prostě si 
udělejte radost za odměnu. 
posilujte svou pozitivní orientaci 
sledováním a zaznamenáváním 
svých pokroků. veďte si deník nebo 
záznamový list, označujte si dny 
v diáři nebo v kalendáři, vytvořte si 
názorný graf nebo diagram, prostě 
využijte vše, co vám bude připadat 
jako užitečné pro udržení zdravého 
odhodlání vytrvat na cestě. podle 
psychologů je automonitoring jed-
nou z cest, jak si nenásilně připomí-
nat závazek, který jste si dali.

Krok 4

utužujte své 
sebeovládání
zdravý životní styl – jako například 
hodně spánku a vyhýbání se stresu 
– posiluje vůli. stejně jako naslou-
chání zdravému selskému rozumu. 

někdy je například obtížné odolat 
pokušení nepřečerpat rodinné 
výdaje, když má žena v nákupním 
středisku v kabelce kreditní kartu. 
ale když ji s sebou nemá, nemůže 
ji použít – vida, „instantní pevná 
vůle“ jak na zavolanou. vytvořte si 
strategie, které vám pomohou pře-
konat pokušení. Je to jednoduché. 
Žádné zásoby zmrzliny v mrazáku! 
sáčky s crackery z dohledu i z dosa-
hu! Když se chcete „donutit“ cvičit, 
dejte si ve fitness centru schůzku 
s kamarádkou, svědomí vám pak 
nedovolí hledat výmluvy a cvičení 
se vyhnout. vyvarujte se extrémně 
kategorických prohlášení – připraví 
vás akorát tak o pevnou půdu pod 
nohama. například prohlášení, že 
už nikdy nevezmete do úst kousek 
čokolády, je podle psychologů 
prakticky jistou zárukou, že v mžiku 
spořádáte na posezení první čoko-
ládovou bonboniéru, která se vám 
dostane do rukou. 
v klinických pokusech, při nichž 
bylo lidem řečeno, že nesmí myslet  
na určitou věc, začali být testovaní 
danou věcí doslova takřka posed-
lí. než na něco nemyslet a něco 
si odpírat je mnohem snazší se 
soustředit na něco nového, co si 
dopřejete, třeba porce šťavnatého 
ovoce a chutné zeleniny. udělejte 
si rovněž ke svému „itineráři“, 
který vás provází k cíli, „zadní 
vrátka“. pocit, že jednou 
za týden si můžete  
dovolit se odměnit a ma-
ličko „zhřešit“, nebo 
že jednou za měsíc si 
pořídíte nové šminky či 
drobnost do šatníku, vám 
může v mezidobí účinně 
pomoci nevzdat úsilí při 
naplňování vašeho záměru. 

Svěřte se o svém předsevzetí 
blízkému člověku. 

Jeho podpora vás bude 
motivovat,
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ale dokonce i když zvládnete poku-
šení, budete i nadále potřebovat se-
bezdokonalující a posilující techniky, 
které vám pomohou přenést se přes 
složité „odvykací“ období. v první 
řadě je třeba si dopředu vypracovat 
strategický plán boje s výmluvami 
a omluvami. zapište si každý důvod, 
který by podle vás mohl oslabit 
vaši vůli a odhodlání, a pak k němu 
uveďte protiargument, který vám 
pomůže necouvnout. například 
když si dáváte sladký dezert jak od-
měnu za to, že jste přežili další 
krušný den v práci, vymy-
slete něco stejně uklid-
ňujícího a žádoucího, 
co však nepodko-
pává vaše úsilí 
o zhubnu-
tí. 

psychoterapeuti rovněž doporu-
čují nacvičovat chování v obtíž-
ných situacích. Když se chystáte 
do restaurantu, jděte tam s předem 
přijatým pevným rozhodnutím, že 
si dáte grilovanou rybu, a ne kne-
dlo-vepřo--zelo nebo svíčkovou. 
nebo vyzkoušejte metodu, kterou 
psychologové nazývají „cvičení 
na přežití“. zavřete oči a představte 
si okamžik dosažení svého cíle. 
„užívejte“ si pocitu, že třeba kráčíte 

špalírem spolužáků a přátel 
pro svůj diplom 

nebo jak 
skvěle 

vypa-
dá 

vaše vytrénované tělo v plavkách 
na pláži. vizualizace konečných 
výsledků vašeho úsilí podpoří vaše 
cílevědomé odhodlání.
Když se nějak odchýlíte ze svého 
„směru“, trošku zbloudíte, nevzdá-
vejte se, nesmíte svou cestu hned 
úplně opustit. překážky se nevy-
hnou v podstatě nikomu. otázkou 
je, jak se s nimi kdo dokáže vyrov-
nat – to odlišuje lidi s pevnou vůlí 
od psychicky slabých jedinců. věd-
ci z torontské univerzity zjistili, že 
lidé z „odtučňovacího“ programu, 
kterým bylo oznámeno, že přibrali 
3 kilogramy, v následujícím testu 
s mnohem menší pravděpodob-
ností odmítli nabídnuté sladkosti 
než ti, kterým naopak řekli, že 3 kg 
shodili. v podstatě se smířili s myš-

lenkou, že prohráli, a vzdali 
další úsilí. ponaučení: 

nepřipusťte, aby 
jedno uklouz-

nutí smazalo 
všechny 
úspěchy, 
kterých jste 

dosáhli. za-
myslete se nad 

okolnostmi, které 
způsobily vaše klo-

pýtnutí, a takto po-
učeni prostě pokračuj-

te, než abyste za čas opět 
halasně začínali znovu. 

ilustrační foto: photodisC® 
a oldřich Malina 
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zElí je již odedávna 
jednou z dominantních 
zelenin české kuchyně. 
za české národní jídlo se 
považuje vepřo, knedlo, 
zelo a také polévka 
zelňačka bývala u našich 
předků na jídelníčku velmi 
často. zelí se vaří, dusí, 
zapéká, je součástí různých 
salátů, placek, taštiček, 
dodává správnou chuť 
boršči a dalším polévkám. 
u nás se tradičně pěstuje 
zelí hlávkové, které nese 
botanický název brukev 
zelná (brassica oleracea, 
var. capitata), dalším 
příbuzným druhem, 
který se v naší kuchyni 
usídlil teprve nedávno, je 
zelí pekingské (brassica 
pekinensis). zelí znali 
již staří Římané, kteří ho 
považovali za univerzální 
léčebný prostředek. Cato 
starší (234–149 př. n. l.) 
prý dokonce prohlásil, že 
„každý zřizuje svou vlastní 
lékárnu, kdo si v zahradě 
zasadí zelí“.

Zelí 
posiluje imunitu 
a pomáhá proti vředům

Jana 
arcimovičová

syrové nebo kvašené?
brukev zelná je dvouletá rostlina, 
která pochází ze středomoří. Její 
pramátí byl zřejmě druh brassica 
oleracea, var. silvestris, který planě 
roste na pobřeží středozemního 
moře. první kulturní odrůdy tvořily 
spíše listy než hlávky. Ke stejné-
mu druhu brassica oleracea patří 
kromě zelí i další zeleniny, které se 
pravidelně objevují v naší kuchyni 
a souhrnně se označují košťáloviny. 
Jsou to kapusta hlávková, kadeřavá 
a růžičková, květák, brokolice a ke-
dlubna. 
zelí je oblíbené nejen díky své chu-
ti a látkám, které příznivě působí 
na náš organismus, ale také proto, 
že se poměrně dobře skladuje. dří-
ve hospodáři přechovávali zelí přes 
zimu v tzv. krechtech, kde bylo 
obložené slámou, takže vydrželo 
čerstvé, křehké a chutné i v těch 
největších mrazech. tradiční je také 
úprava zelí kvašením, které umož-
ňuje jeho dlouhou skladovatelnost 
a zachovává cenné látky, které zelí 
obsahuje. dříve se zelí před kvaše-
ním muselo ušlapat, aby se z něj 
vytlačilo co nejvíce vody. Šlapání 
zelí, kterého se mnohdy ke kva-
šení připravovalo velké množství, 
bývalo na venkově společenskou 
událostí.

staré recepty
podle prvního českého herbáře 
Jana černého (1517) zelí zpevňuje 
klouby. tento lékař zdůrazňuje, že 
naši předkové krmili své děti zelím, 
aby dříve chodily. uvádí, že zelí 
aplikované zevně hojí rány a změk-

čuje tvrdé vředy. tato zelenina ale 
vyvolává nadýmání. dalším jeho 
negativním rysem je, že má stude-
nou povahu, což ještě zhoršují pří-
sady, jako je ocet, planá jablka a ko-
riandr. nejlépe stravitelné je podle 
černého kvašené zelí s kmínem.
Mathioli zařazuje ve svém herbáři 
(1562) zelí do jedné kapitoly spolu 
s kapustou a rozlišuje zelí hladké, 
kadeřavé a hlavaté. hlavaté zelí je 
podle popisu zelí hlávkové, ke kte-
rému autor řadí i květák. vývar 
z krátce povařeného zelí s cukrem 
doporučuje tento italský lékař 
na zácpu. dlouho vařené zelí podle 
něj ale působí opačně a průjem vy-
volává také šťáva z čerstvého zelí. 
vařené zelí s jídlem je prý vhodné 
pro osoby s třesavkou a slabým 
zrakem a prospívá také při tuber-
kulóze. v případě hadího uštknutí 
doporučuje Mathioli svařit hlávko-
vé zelí s vínem a nápoj popíjet. zelí 
a zelná šťáva aplikované zevně mají 
podle tohoto zdroje hojivé účinky 
na vředy, vyrážku, modřiny, bolesti 
a otoky. obklady ze zelí smícha-
ného s drceným semenem byliny 
zvané pískavice řecké seno a octem 
jsou účinné při dně a vředech. 

zelí hlávkové a čínské
stvol hlávkového zelí je nejprve 
krátký a jeho listy ploché a kulovi-
té. v prvním roce vytvářejí hlávku, 
ve druhém roce se lodyha rostliny 
prodlužuje a zelí žlutě kvete. ob-
vykle se pěstují dva typy hlávko-
vého zelí – červené a bílé. červené 
zelí lépe vzdoruje mrazu, a proto se 
spíše pěstuje v horských a podhor-
ských oblastech.
v poslední době si u nás získává 
stále větší oblibu jiný druh rodu 
brassica, který pochází z východní 
asie a běžně jej označujeme jako 
čínské zelí, jeho správný botanic-
ký název je ale brukev pekingská 
(brassica pekinensis). tento druh tvo-
ří soudkovité hlávky, bezřapíkaté 
listy vyrůstají na krátkém košťálu, 
střední světlé žebro na listech je 
výrazně široké, čepel zelená, mír-
ně kadeřavá. v závislosti na době 
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výsevu vykvétá brukev pekingská 
prvním nebo druhým rokem. Kvě-
ty v hroznovitém květenství jsou 
žluté. 
čínské zelí se postupně stalo ne-
postradatelnou součástí jídelníčku 
především v severní číně a v minu-
losti se rozšíři-lo i do dalších asij-
ských zemí, například do Koreje, 
kde z něj pomocí kvašení spolu 
s kořením a další zeleninou připra-
vují proslulé kimči. díky své jemné 
chuti a křehkým listům je dnes bru-
kev pekingská oblíbená po celém 
světě. 

prospěšné 
antiseptikum
zelí posiluje imunitu, jeho sirnaté 
složky mají antiseptické účinky 
na respirační systém a působí proti 
infekcím. nálev z kysaného zelí 
zlepšuje trávení, podporuje vylu-
čování žluči a má mírně projímavý 
účinek. zelí tím, že urychluje peri-
staltiku, působí proti zácpě a díky 
tomu snižuje i riziko rakoviny tlus-
tého střeva. syrové zelí má ochran-
né účinky na střeva, jeho šťáva se 
podává při vředech, zánětu žalud-
ku, pálení žáhy a dalších trávicích 
obtížích. tato zelenina prospívá 
játrům a příznivě ovlivňuje hladinu 
cukru a cholesterolu v krvi. 
zelí je vhodné podávat v případě 
anémie, čerstvé listy a šťáva jsou 
účinné proti kurdějím a podporují 
vylučování hlenů. 
bylo zjištěno, že zelí urychluje od-
stranění estrogenu z těla a takto 
preventivně působí proti rakovině 
prsu a dělohy. obdobný vliv mají 
i další brukvovité zeleniny, jako např. 
brokolice, květák nebo růžičková 
kapusta. při dlouhodobém podá-
vání většího množství zelí je třeba 
vzít v úvahu, že některé látky v této 
zelenině zabraňují ukládání jódu 
ve štítné žláze. všechny košťáloviny 
totiž obsahují tzv. goitrogeny, což 
jsou sloučeniny, které mohou sni-
žovat příjem jódu a brzdit tvorbu 
hormonů štítné žlázy. proto by lidé 
s nízkým příjmem jódu nebo ob-

tížemi se štítnou žlázou měli vyšší 
spotřebu této zeleniny konzultovat 
s lékařem. 

lidový všelék
v lidovém léčitelství se při léčbě 
a prevenci žaludečních vředů 
uplatňuje především šťáva ze zelí. 
obvykle se doporučuje pít ji třikrát 
denně, vždy půl hodiny před jíd-
lem. uvádí se, že po třech týdnech 
užívání může šťáva ze zelí vyléčit až 
90 % vředů. K tomu je ovšem nut-
né upravit i jídelníček. vzhledem 
k tomu, že nedávno bylo vědecky 
potvrzeno, že žaludeční vředy lze 
úspěšně léčit pomocí antibiotik, 
nemá již dnes tento lidový lék tak 
časté uplatnění. zelí se může užívat 
i proti střevním parazitům, podává 
se asi 20–50 g šťávy nebo přiměře-
né množství čerstvých listů. tuto 
léčbu je možné doplnit také česne-
kem nebo dýňovými semeny.
listy zelí se s úspěchem aplikují 
i zevně na celou řadu problémů. 
přikládají se jako obklad na rány, 
pohmožděniny, vředy, popáleniny, 
puchýře, pásový opar a štípnutí 
hmyzem. pokud se aplikují na otek-
lé klouby, působí protizánětlivě, 
na hrudi zmírňují kašel, na podbřiš-
ku pomáhají při zánětu močového 

měchýře a bolestech břicha. před 
zevním použitím je třeba zelné 
listy pomačkat a narušit tak jejich 
buňky, například prostřednictvím 
válečku. 

tradiční čínská 
medicína
v tradiční čínské medicíně se pod 
názvem baicai uplatňuje jak bru-
kev čínská, tak pekingská. odrůda 
s botanickým názvem brukev čín-
ská zatím není na našem trhu běž-
ně k dostání. na rozdíl od brukve 
pekingské (která se u nás nespráv-
ně označuje čínské zelí) nevytváří 
hlávku, ale polovzpřímenou růžici 
listů se zdužnatělými řapíky. přes-
tože brukev pekingská a čínská 
jsou dva odlišné druhy, jejich slo-
žení, nutriční hodnota i léčebné 
vlastnosti jsou obdobné. 
podle tradiční čínské medicíny má 
baicai sladkou chuť, lehce stude-
nou povahu a působí na meridiány 
plic, tlustého střeva, žaludku a mo-
čového měchýře. rozptyluje hor-
ko a podporuje močení. tradiční 
čínská medicína používá toto zelí 
léčebně, a to především vařené. 
oblíbený je i odvar nebo polévky 
ze zelí. 

zimní zdroj vitaminů
dnes si můžeme různé druhy zeleniny koupit čerstvé během celého 
roku, ale dříve to tak jednoduché nebylo. proto bylo v minulosti vel-
kým plusem zelí, že bylo dobře skladovatelné a i v zimě obsahovalo 
mnoho vitaminů a dalších živin. 
zelí je bohaté na vitamin C, který se při vhodném skladování nachází 
v pozdních odrůdách v dostatečném množství ještě na jaře. vitamin 
C se rovněž dobře uchovává při kvašení, které se někde nazývá ky-
sáním zelí. Je to nejstarší, nejrozšířenější a také nejzdravější způsob 
konzervace zelí. Kvašené zelí lze v chladu přechovávat bez újmy 
po dobu několika měsíců, aniž by tím klesla jeho nutriční hodnota. 
zelí obsahuje asi 90 % vody, cukry, bílkoviny, karoten, thiamin, ribo-
flavin, vitamin K, z minerálů a stopových prvků vápník, fosfor, hořčík, 
draslík, síru, železo, dále enzym myrosin a glykosidy. v zelí byly zjiš-
těny organické kyseliny (jablečná, glukuronová, jantarová, citronová, 
tartronová). látka s-adenosylmethionin (vitamin u nebo cabigen) 
hraje důležitou roli při léčbě vředů. červené zelí je dobrým zdrojem 
antokyanů.
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Potraviny, 
které vám 
pomohou 
bojovat 
proti 
nemocem
Následující mocné zásobárny zdraví prospěšných 
látek pomáhají v prevenci onemocnění srdce, 
rakoviny a dalších. Určitě by i vám prospělo, 
kdyby se staly součástí vašeho jídelníčku.

většina čechů bohužel nezahrnuje do svého jídelníčku doporučené 
denní množství ovoce, zeleniny, mléčných nebo celozrnných výrobků. 
Ještě horší je, že mnozí navíc obvykle volí k jídlu naprosto nesprávné 
potraviny. například jsou stále velmi populární smažené hranolky 
nebo ledový salát, což z hlediska výživy není zrovna nejlepší vol-
ba. lidé sice většinou vědí, co mají jíst, ale bohužel se tím neřídí. při-
tom stačí jen malé změny: vždyť všechny zdraví prospěšné potraviny 
jsou běžně dostupné.

borůvky
tyto sladké a šťavnaté lesní plody 
lze směle prohlásit za jednu z nej-
zdravějších plodin a nejlepší zdroj 
antioxidantů, které pomáhají tělu 
bojovat proti nejrůznějším nemo-
cem. člověk by měl denně sníst 
šálek tohoto nejen chutného, ale 
mimořádně prospěšného ovoce. 
skutečnost spíše odpovídá jedné 
borůvce na osobu denně. přitom 
borůvky mají protizánětlivé účinky, 
zlepšují krevní obraz a krvetvorbu, 
jsou velmi prospěšné diabetikům 
a ovlivňují regeneraci purpuru 
v oční sítnici.

borůvkový koláč 
- 250 g polohrubé mouky 
- 100 g krupicového cukru
- 100 g másla
- 1 lžička prášku do pečiva
- 1/8 l mléka
- 2 vejce
- 500 g borůvek

Drobenka: 
- 200 g polohrubé mouky
- 80 g másla, 
- 80 g krupicového cukru

tip: přidávejte 

borůvky do salátů, 

jezte je ke svačině.
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v míse utřete máslo, cukr a žloutky 
do pěny. přisypte mouku pro-
míchanou s práškem do pečiva, 
přilijte mléko a nakonec tuhý sníh 
z bílků. na drobenku na pánvičce 
rozehřejte cukr a máslo, přisypte 
mouku, míchejte, až se začne vše 
drolit, a nechte vychladnout. těsto 
lehce obracejte a vlijte do vyma-
zaného a moukou vysypaného 
pekáčku, posypte ovocem a dro-
benkou. pečte ve středně vyhřáté 
troubě asi 30 minut.
Místo obvyklé drobenky můžete 
použit ořechovou, připravenou 
z 200 g mletých vlašských ořechů, 
170 g másla, 170 g polohrubé mou-
ky, 120 g cukru a špetky skořice. 
všechny přísady prsty rozdrobte 
v míse a rovnoměrně nasypte 
na borůvky.

Špenát
Špenát a další tmavě zelená listo-
vá zelenina je výborným zdrojem 
luteinu, který pomáhá snížit rizi-
ko makulární degenerace, jedné 
z hlavních příčin slepnutí. lutein 
funguje jako uv filtr, který chrání 
oči před sluncem. Špenát je díky 
vysokému obsahu železa, mědi, vi-

taminu K, h, kyselině listové a pan-
totenové významnou zeleninou při 
léčbě chudokrevnosti.
Mnohé výzkumy ukazují, že špenát 
má preventivní účinky proti rako-
vině.

Špenátové rizoto
- 300 g špenátu
- 3 stroužky česneku
- 150 g rýže Natural
- 1 dl zeleninového vývaru
- 3 lžíce oleje
- mořská sůl
- petrželová nať
- 100 g strouhaného sýra

Jemně posekaný špenát vsypte 
do rozehřátého oleje s utřeným 
česnekem. přidejte rýži, 2/3 strou-
haného sýru a část nakrájené pe-
trželové natě. osolte, promíchejte, 
zalijte zeleninovým vývarem a dus-
te tak dlouho, až rýže změkne. po-

dávejte posypané zbytkem petrže-
lové natě a strouhaným sýrem.

Kiwi
Kiwi je velmi osvěžující a posilující 
ovoce. obsahuje více vitaminu 
C než pomeranč, je v něm hodně 
vlákniny (tři gramy na kus), je rov-
něž výborným zdrojem draslíku. 
obsahuje též hořčík. takže nevá-
hejte, rozkrojte kiwi a pochutnejte 
si!!! 

tip: nakrájejte kiwi do jogurtu 
nebo rozmixujte do džusu.
udělejte si míchaný ovocný 
salát z kiwi, melounu, manga, 
jahod a dalších druhů ovoce, 
které máte rádi.

tip: zaměňte obyčejný salát v send-
viči listy špenátu. nakrájejte pár lis-
tů a zamíchejte je do polévky nebo 
do těstovin před podáním na stůl.
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Tajenky křížovek z Fit pro život č. 19 zní: 
dej si kousek svého ráje. výherci se stávají: Jana eisová z Chotěboře, ladislav novotný z lázní bohdaneč a Kamila Trávníčková 
z Frýdku-Místku.
lahodná káva douwe Egberts. výherci se stávají: Milan Jedlička z brna, Michaela Setlová z Frýdku-Místku a Renáta Doležalová ze 
Šumperka.
Křížovku z  č. 20 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete na náš e-mail redakce@fitprozivot.cz. ve vlastním zájmu napište i zasílací adre-
su. výherce budeme losovat v den vydání čísla 21.  do té doby můžete tajenku zasílat. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
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