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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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?? Jaké je nejlepší cvičení pro 
zlepšení kardiovaskulárního systé-
mu?

Jana K., třebíč

!! Je to pohybová činnost, kdy 
se tepová frekvence nejméně 
12 minut bez přerušení pohybuje 
v takzvaném aerobním pásmu (60 
až 85 % maximální tepové frekven-
ce), tedy jakékoliv aerobní cvičení. 
příkladem je jogging, rychlá chůze, 
cyklistika, aerobik v tělocvičně, běh 
na lyžích, plavání a podobně.

doc. phdr. Eva blahušová, Csc.

?? začala jsem se věnovat joggin-
gu a cítím se výborně. nevím ale, 
zda je při něm také důležitý strečink.

renata b., tábor

!! ano, velice. strečink je speciální 
způsob protahování a připravuje 
svaly na pohybovou činnost. Je to 
vlastně přechod mezi nečinností 

a pohybem. Měl by se provádět 
vždy na úvod jakékoli pohybové 
činnosti, tedy i joggingu, aby se 
předešlo poškození svalů (na-
tažení, natržení), vazů a šlach 
(zejména achillovy šlachy), a také 
na závěr, kde slouží k odstranění 
únavy svalů a ke zvětšení kloubní 
pohyblivosti.

Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc.

?? Chtěla bych shodit několik kilo. 
doporučili mi, abych běhala. o ko-
lik tak vlastně můžu zhubnout?

Jarka E., plzeň

!! pokud v ničem jiném nezmění-
te životní styl (zejména co se týče 
stravování), je možné podle tabu-
lek zjistit množství vydaných ka-
lorií během určité doby při určité 
činnosti. vždy to však budou úda-
je zkreslené, poněvadž hraje roli 
celá řada dalších komponent, jako 
je zejména intenzita činnosti (zda 

a jak dlouho se tepová frekvence 
pohybuje v aerobním pásmu) 
a v případě běhu s tím související 
fakt, že po fyzické činnosti tělo 
stále ještě určitou dobu potřebuje 
energii na obnovu svých funk-
cí, má zrychlený metabolismus 
a stále spaluje tuk. roli hrají i další 
skutečnosti: zda jste začátečnice, 
či pokročilá (s tím souvisí délka 
běhu, počet lekcí týdně), jaké 
máte procento podkožního tuku, 
váš věk a tak dále. obecně lze říci, 
že pokud zařadíte třikrát týdně 
30minutový běh střední intenzi-
tou, odbouráte týdně asi 900 ka-
lorií, 3600 měsíčně a 46 800 kalorií 
ročně. pokud se vaše výživa ne-
změní, ztráta hmotnosti za jeden 
rok se může pohybovat kolem 7 
kilogramů. nicméně právě pro 
tvorbu dlouhodobého cvičebního 
programu s určitým cílem jsou 
školeni osobní trenéři (personal 
trainer).

doc. phdr. Eva blahušová, Csc.

?? trápí mě problém. Mám ne-
stejně velká prsa. Jedno (levé) je asi 
o 2--3 cm větší. Je to nápadné i pod 
oblečením. Existuje možnost nějak 
tuto asymetrii upravit, třeba chirur-
gicky? Je pak lepší operovat tak, že 
se zmenší větší prso, nebo zvětší to 
menší? Kolik tato operace asi stojí 
a kde se provádí?

Jana K., praha

!! u asymetrie prsů záleží jednak 
na jejím stupni, jednak na velikosti 
prsů. Když je menší prs příliš malý, 
zvětšujeme jej, když je dostatečně 
velký, zmenšíme prs větší. bohužel 
jiná možnost než plastická chi-
rurgie pro úpravu této asymetrie 
neexistuje. uvést přesnou cenu za 
operaci nelze, záleží totiž na stupni 
vady i na způsobu řešení. pokud by 
se zmenšoval větší prs, operace by 
stála přibližně od 11 do 14 tisíc Kč 
plus poplatek za hospitalizaci. při 
zvětšování menšího prsu implan-
tátem musíte počítat s výdajem 
kolem 21 až 24 tisíc Kč (cena im-
plantátu je 14 tisíc Kč). 

doc. Mudr. Jan Měšťák, Csc. 

dotazy & odpovědi ...
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Řekněte STOP 
vráskám
Vaše pokožka nestárne jen s přibývajícím 
věkem – proto si pročtěte několik rad jak 
vyhrát válku s vráskami.

Jo-jo diety
neustálé držení diet zbavuje pokož-
ku důležitých živin, které potřebuje 
k tomu, aby zůstala pevná a zdravá. 
rychlý úbytek váhy může způsobit, 
že vaše pleť bude povadlá a vy bu-
dete vypadat starší, než jste.
Řešení
Dodržujte vyváženou dietu, 
jezte hodně čerstvého ovoce, 
zeleniny, ryb a oleje (olivového, 
ořechového a slunečnicového), 
to vše napomáhá, aby vaše pleť 
vypadala zdravě.

Řízení auta
některými čelními skly proniká 
ultrafialové světlo a také neustálé 
mhouření očí před ostrými slu-
nečními paprsky může časem vést 
k tvorbě vrásek.
Řešení
Zkuste hydrataci nebo make-up, 
který obsahuje UV ochranu. Je 
dobré mít v autě sluneční brýle 
a nasadit si je vždy, když je svět-
lo příliš ostré. A nemusí jít pouze 
o přímé sluneční paprsky, stejně 
ostré bývá i světlo odražené od 
sněhu.

spánek
pokud spíte na břiše s obličejem 
přitisknutým k polštáři, budou se 
vám snadno dělat rýhy, ze kterých 
se pak mohou tvořit vrásky.

Řešení
Pokuste se spát na zádech nebo, 
pokud je vám to nepohodlné, 
aplikujte výživný prostředek na 
ta místa, která mají sklon k tvor-
bě vrásek, jako je hruď a obličej.

Kouření
nikotin zbavuje buňky kyslíku 
a snižuje v těle zásobu vitaminu C, 
čímž pokožka ztrácí svoji pružnost 
a ztenčuje se. rovněž neustálé po-
tahování z cigarety má za následek 
neatraktivní rýhy a hluboké vrásky 
kolem úst.
Řešení
Je jednoduché: přestat kou-
řit!

zanedbávání očí
pleť kolem očí je velice tenká 
a jemná, jedná se tedy o jedno 
z prvních míst, kde se projevují 
příznaky stárnutí.
Řešení
K tomu, aby vaše oči vypadaly 
déle mladší, zařaďte do denní 
péče o pleť oční gel. Při odstraňo-
vání make-upu nikdy nevytahuj-
te jemnou pokožku a konečně, 
jestli musíte nosit brýle, noste je. 
Mhouření očí způsobuje vrásky!

Život ve městě
odborníci tvrdí, že život ve zne-
čištěných městech může stárnutí 
urychlit až o pět let!
Řešení
Na pleť používejte hydratační 
prostředky, které obsahují an-
tioxidanty, UVA a UVB filtry, jež 
pomáhají chránit vaši pokožku 
před znečištěním.

Ústřední topení
během zimních měsíců trávíte 
většinu času v teplých vytápěných 
místnostech, což doslova vysává 
vlhkost z vaší pokožky, zanechává 
ji suchou a dehydrovanou. přímo 
živná půda pro vznik vrásek!
Řešení
Investujte do zvlhčovače nebo 
blízko radiátorů umístěte ná-
dobky s vodou, abyste zabránila 
přílišnému vysoušení vzduchu. 
Co je však nejdůležitější – udr-
žujte si vlhkou pleť, abyste za-
mezila jejímu vysušování.

přemíra make-upu
nanášení tlustých vrstev podkladu 
a make-upu ve skutečnosti napo-
máhá vrásky zdůraznit, ne je zakrýt.
Řešení
Zaměňte svůj extravagantní 
vzhled za přirozenější. Používej-
te podklady s pigmenty odráže-
jícími světlo, které jemně zakryjí 
drobné nedostatky. 

Foto: Agentura personality s. r. o.

půvab ...
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Pudr stále 
v kurzu
první stopy pudru spadají do doby 
2500 let před Kristem. Již tenkrát se 
míchaly minerály pro bělení pleti, 
jedním z nich byl „talac“, předchůd-
ce dnešního talku neboli mastku.
pudr na pleť, tzv. „lathika“, se použí-
val i na dvoře egyptských faraonů. 
ve středověku byla znakem jem-
nosti alabastrová pleť. bledost byla 
synonymem příslušnosti k vyšší 
společenské vrstvě v protikladu 
k opálené pleti prostých lidí, kteří 
hodně pracovali venku.
na dvoře Kateřiny Medicejské bylo 
zaujetí pro bledost tváře tak veliké, 
že se ženám vyčítalo, že chodí do 
kostela „napudrované jak od mly-
náře“. zvláště v Xvii. století měla 
bělost navíc maskovat nedostateč-
nou hygienu a na dvoře Ludvíka 
Xiv. byly obličeje a paruky pudrem 
doslova „zasněžené“.
Joséphina de bauharnais zaved-
la módu parfémovaného pudru 
s vůní vanilky, skořice a hřebíčku, 
aby svedla svého mladého milence  
a pozdějšího manžela napoleona. 
až v druhé polovině XiX. století se 
začal pudr používat nikoli k bělení 
obličeje, ale aby ho zbavil mastné-
ho lesku.
byl tehdy jediným kosmetickým 
prostředkem, kterým se směly 
krášlit počestné ženy, make-up 
používaly pouze herečky. v roce 
1863 vytvořil alexandr napoleon 
bourjois (zakladatel velké kosme-
tické firmy) poprvé pudr z rýže, 
jenž byl napodobován po celém 
světě. a od roku 1910 začaly spo-
lečnosti Caron, Guerlain a další 
vyrábět pudr stále dokonalejší.

proti pudru nic nenamítají ani 
dermatologové. přísady – rozměl-
něné hedvábí, minerály, kolagen, 
ochranný sluneční filtr a vitaminy 
a a E – z něj činí vynikající prostře-
dek péče o pleť. protože pudr ve 
skutečnosti nepřichází do přímého 
kontaktu s pokožkou, je u něj mini-
mální riziko alergie. navíc poskytu-
je optimální ochranu před vnějšími 
vlivy, jako je vítr, chlad a sluneční 
záření.

Kompaktní, nebo 
práškový?
pudr budete používat dlouho, tak-
že si dopřejte kvalitní značku. dejte 
pozor na odstín, měl by ladit s vaší 
pletí. volte pudr podle toho, co od 
něho očekáváte:
• pokud chcete mít pleť jemnou 

a sametovou, volte pudr prů-
svitný a nebarevný,

• pokud chcete rozzářit mdlou 
pleť, hledejte barvy blízké bar-
vě jantaru nebo vanilky,

• abyste dodaly jas světlé pleti, 
dejte přednost růžovým bar-
vám nebo barvě slonoviny.

Kompaktní pudr již dávno předčil 
slávu pudru práškového a stal se 
oblíbeným pomocníkem každé 
druhé ženy na světě. Kompaktní 

pudr není nic jiného než práškový 
pudr smíchaný s pojidly a tukem 
a posléze slisovaný. Jeho největší 
předností je praktičnost. snadněji 
se nosí denně při sobě a poskytuje 
možnost make--up kdykoli během 
dne podle potřeby poopravit, hodí 
se zvláště k rychlému přepudrová-
ní lesknoucích se míst. Je k mání 
v celé škále barev.

Práškový nebo také sypký pudr 
neobsahuje takřka žádný tuk 
a není téměř vůbec parfémovaný. 
používá se k „usazení“ tekutého 
podkladového líčidla a ke kontrole 
lesku a je k dostání v takové paletě 
barev, které sluší všem tónům pleti, 
i v tónech, jež různé typy pleti ko-
rigují.

několik dobrých rad
pudr vyrobený podle nových tech-
nologií nezanáší póry a nepřemě-
ňuje se na dusivou masku. proto 

ho bez obav můžete 
používat trvale.

pudr nanášejte 
jemnými pohyby 
od středu obli-
čeje, začněte od 
čela. nezapomí-

nejte na linie růstu 
chloupků, pleť vedle uší 

a pod bradou.
pudr bude pro vaše podkladové 
nalíčení „závěrečným tahem mi-
strovského štětce“ a napomůže 
tomu, abyste si po celý den ucho-
valy svěží a hladký vzhled. Můžete 
ho také použít samostatně a docílit 
tak velmi přirozeného efektu.
ať už používáte pudr sypký, nebo 
tuhý, nikdy ho nenanášejte příliš 
mnoho. obzvlášť opatrná buďte 
v oblastech kolem 
očí, kde se snadno 
usazuje v jemných 
vráskách, a tím je 
zvýrazňuje. pro 
zajištění ochrany 
pokožky si vyberte 
takový pudr, ve kterém 
je obsažen protisluneční filtr nebo 
hydratační prostředek na pleť. 

půvab ...
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Max Factor  
False Lash Effect Mascara
Max Factor uvedl novou řasenku False 
Lash Effect Mascara, která vás ohromí 
snadnou aplikací a překvapujícím efektem 
výrazných řas, jimž nechybí dokonalost 
a objem. největší kartáček za celou sto-
letou historii značky Max Factor zvýrazní 
každou řasu zvlášť od kořene až ke ko-
nečku a spolu s novou technologií Liquid 
Lash™ dodává řasám na objemu. výsled-
kem je vzhled, který si v ničem nezadá 
s umělými řasami a přitom působí napros-
to přirozeně. Řasenka False Lash Effect od 
Max Factor je dostupná ve třech odstínech 
– černém, hnědočerném a tmavě modrém 
(black, black-brown a deep blue). v květnu 
2009 uvádí Max Factor voděodolnou verzi 
této výjimečné řasenky, a to v černém od-
stínu black.

Avon
zpevňující krém na poprsí  solutions 
s plynoucím časem trpí pokožka ztrátou pevnosti 
a pružnosti, stejně tak pokožka kolem prsou. novým 
řešením tohoto problému je zpevňující krém na poprsí, 
který dokonale tvaruje a zpevňuje poprsí a vypíná po-
kožku prsou a dekoltu. obsahuje vitaminy, hammame-
lis, ženšen, sóju, mořské řasy. vyhlazuje strie. speciální 
technologie virtual bra tvoří neviditelnou „podprsenku“, 
která přispívá k lepšímu tvarování prsou. Krém vma-
sírujte do pokožky prsou a dekoltu. Lze používat také 
během těhotenství, během dietního a cvičebního pro-
gramu, po opalování, během menopauzy.

NEUTROGENA® 
Krém na 

rozpraskané 
paty

přípravek pro in-
tenzivní regeneraci 
extrémně suchých 

a popraskaných pat. 
Jeho unikátní složení 

vyvinuté s derma-
tology napomáhá 

hojení prasklin s vid-
itelnými výsledky již od 

1. dne. Krém 
má ochranné 

a zároveň 
preventivní 

účinky, 
zabraňuje 

ztrátám vody 
z pokožky 

a udržuje 
její elas-

ticitu. K dos-
tání je ve 

vybraných 
drogeriích 

a lékárnách.
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Dove
Kosmetická značka dove rozšiřuje svoji krémovo-olejovou řadu dove supreme o čtyři nové výrobky ve variantě 
svůdný samet a nový sprchový gel s květinovou vůní Květinové potěšení. výrobky této řady obsahují více kré-
mu a přírodních olejů nezbytných pro dokonalý vzhled pokožky. ve spojení se smyslnou vůní jsou šité přímo na 
míru ženám, které se chtějí cítit atraktivně, spokojeně a pocit ženskosti je pro ně velmi důležitý. 

dove krémový sprchový gel s olejem svůdný samet
zanechá pokožku sametově hebkou a svůdně voňavou po pomerančích, exotickém mangu a santalovém dře-
vu. Kromě vyživujícího krému obsahuje také zvláčňující olej, který pokožku hydratuje a během sprchování o ni 
šetrně pečuje. 

dove zkrášlující pěna do koupele svůdný samet
smyslná vůně v tónech pomeranče, exotického manga, santalového dřeva a vyživující krémovo-olejové složení 
– to jsou hlavní atributy dove pěny do koupele svůdný samet. ve spojení s vodou vznikne bohatá pěna, která 
obyčejnou koupel promění v luxusní zážitek.

dove zkrášlující tělové mléko s olejem 
svůdný samet
bylo vyvinuto tak, aby pokožce dodalo vše, co je pro její zdra-
ví a krásu nezbytné. obsahuje kombinaci hydratačního krému 
a zvláčňujícího oleje, která pokožku promění v hebkou a hladkou 
na dotek. zážitek z použití dokreslí výjimečná vůně, ve které se 
snoubí tóny pomeranče, exotického manga a santalového dřeva.

dove supreme krémový sprchový gel 
s olejem Květinové potěšení 
dodá pokožce potřebnou péči a luxusní zážitek ze sprchování. 
Kombinace vyživujícího krému a jemného oleje zahalí pokožku do 
hebké pěny s jedinečnou vůní květin.

Biotherm 
dvě novinky rozšiřují „laserovou“ řadu vysoce přesných tvarujících tělových péčí biotherm.

Leg Laser™: ultra svěží gel pro krásu nohou
vysoce přesná a cílená péče pro pocit svěžích a lehčích nohou s krásnější pokožkou. pokožka je díky péči Leg 
Laser™ sjednocená a krásnější -- perleťové mikročástečky nohy přímo rozzáří. Leg Laser™ je spojením rostlinné 

drenáže (ginko, listnatec) a osvěžujících látek (kafr a mentol). díky složce biofi-
brine™, která obnovuje kožní hmotu a zpevňuje ji, i díky kofeinu, který pomáhá 
tvarovat postavu, je Leg Laser™ ideálním nástrojem pro příjemné a přitom vysoce 
přesné zeštíhlení nohou.

décolleté Laser™: péče proti stárnutí, pro dokonalý 
vzhled krku a dekoltu
s décolleté Laser™ je pokožka vyhlazená, sjednocená a vyplněná. okamžitě jsou 
redukovány vrásky v dekoltu. biofibrine™, který je v péči obsažený, chrání ko-
lagenová vlákna a podporuje tvorbu nového kolagenu. Křemík redukuje hluboké 
vrásky, zatímco kyselina hyaluronová zajišťuje hydrataci a vyplnění pleti. díky tomu, 
že péče obsahuje ochranný filtr spF 15, zabraňuje dalšímu vzniku pleťových skvrn, 
biopeeling™ se stará o odstranění těch stávajících. sametové sérum décolleté Laser™ 
obsahuje růžové perleťové částečky, okamžitě tak krášlí pleť.
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Mustard, moutarde, senapa, senf – to všechno je 

hořčice
rndr. phMr. František starý, Csc.

Jejich společným a nápadným 
znakem je do kříže uspořádaný 
zlatožlutý květ a plody ve tvaru 
tzv. šešulí. v šešulích je nemnoho 
kulovitých drobných semen, která 
obsahují ostře chutnající a čpící 
hořčičnou silici. rozmanitost typů 
stolních hořčic je pestrá a zajímavá.
Hořčičná semena poskytují tedy 
rostliny z čeledi křížatých čili 
brukvovitých rostlin patřících do 
rodů: hořčice – sinapis (10 druhů), 
brukev – brassica (40 druhů) a ro-
keta – Eruca (5 druhů). původně se 
jednalo vesměs o rostliny plevelné, 
záhy však využil člověk semena 
těchto rostlin jako zdroje oleje 
a chuťově výrazných látek a začal 
některé z nich pěstovat. především 
to byly: hořčice bílá – sinapis alba 
L., brukev černá zvaná též černo-
hořčice – brassica nigra (L.) Koch, 
brukev sítinová – brassica juncea 
(L.) Czern. et Coss., častěji nazý-
vaná sareptská hořčice, a roketa 
setá – Eruca sativa Mill. Hojně, ale 
přece jen vzácněji, se pěstují: bru-
kev celolistá – brassica integrifolia 

(West) o. E. schulz, zvaná 
též indická hnědá hoř-
čice, a brukev převislá 
– brassica cernua (tunb.) 
Forb. et Hemsl., zvaná 
též čínská hořčice. druh 
brassica carinata a. braun 
– brukev kýlnatá – slouží 
k výrobě tzv. habešské 
hořčice.
Hořčice bílá je jednoletá, 
typem růstu pestrá 
bylina dorůstající 
výšky kolem 0,5 m. 
Listy má lyrovité pe-
řenodílné. Kvete zla-
tožlutě. plodem jsou 
bílé štětinaté, šavlovitě 
zahnuté, asi 2 cm dlouhé 
šešule zakončené zobanem. 
v nich bývají až 4 semena, ku-
lovitá, žlutavá, o průměru 2,5 mm 
s hladkým povrchem. bílá hořčice 
je původní ve středozemí, přední 
a východní asii. dnes je však roz-
šířená v mírném pásu po celém 
světě. není divu, protože ji pěsto-
vali již sumerové. K nám se dostala 
v raném středověku.
Hořčice černá – správněji brukev 
černohořčice – je jednoletá bylina, 
tmavěji zelená a mohutnější, do-
růstající výšky kolem 1 m. spodní 
listy jsou lyrovitě dělené, ale horní 
kopinaté. Kvete bledě žlutě. plo-
dem jsou ke stonku přitisklé asi 
2 cm dlouhé šešule, čtyřhranné, 
naduřelé a na krátkých stopkách. 
semena jsou kulovitá, tmavá až 
černá, menší než u hořčice bílé, asi 
1,5 mm v průměru. nejsou hladká 
a na povrchu mají síťovou struktu-
ru. původní area i dnešní rozšíření 

odpovídá zhruba hořčici bílé. na jih 
zasahuje až do Etiopie, na východ 
až do tibetu.
brukev sítinová či sareptská hoř-
čice je rovněž jednoletá bylina. 
Je to pravděpodobně kříženec 
černohořčice a řepky ladní. název 
sareptská ukazuje na významné 
pěstitelské centrum – sareptskou 
oblast – na dolních tocích donu 
a volhy. větvená lodyha vyrůstá 
z přízemní růžice kadeřavých, 
dužnatě řapíkatých listů. dosahuje 
výšky asi 0,5 m. Kvete žlutě. seme-
na jsou kulovitá, červenohnědá, 

hrubě síťovaná, velká 
v průměru až 2,5 mm. 
země jejího původu je 
snad indie a čína. dnes 

se dosti obecně pěstuje 
nejen pro ostrou hoř-

čici, nýbrž i jako 
olejnina a listová 

zelenina.
roketa setá je shora 

uvedeným druhům vel-
mi blízká. Je jednoletá, 

asi 0,5 m vysoká 
s přízemní růžicí 
lyrovitě děle-
ných zubatých 
listů. barva do-

sti velkých květů 
je opět žlutá, 

korunní lístky 
jsou však fialově 

žilkované. plodem jsou 2–3 cm 
dlouhé šešule zakončené zoba-

nem. semena jsou kulovitá, hnědá 
a hladká, celkem drobnější. roketa 
je odedávna pěstovaná zelenina 
a olejnina, známá již v antické ku-
chyni. původní je v západním stře-
dozemí a je rozšířená z Maroka až 
do turkestánu. v Evropě je známá 
asi od 16. století.

Co obsahují semena
v semenech bílé hořčice je až 30 % 
mastného oleje, který je použitelný 
jako olej potravinářský i technický. 
Hlavní složkou je však glykosid 
sinalbin (2,5 %), který se štěpí po 
rozdrcení semen ve vodném pro-
středí enzymem myrosinázou na 

Pod tímto označením si většina 
z nás představí již finální 
výrobek, tedy v potravinářství 
obecně používané koření ve 
formě pasty výrazné a typické 
chuti. Stejně správná je však i 
představa základní suroviny, 
ze které se hořčice vyrábí, tedy 
semen určitých druhů rostlin 
patřících do čeledi křížatých čili 
brukvovitých.
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ostře chutnající netěkavý hydroxi-
benzylisothiokyanát (1–3 %).
semena brukve černohořčice ob-
sahují až 35 % mastného oleje, až 
5 % sinigrinu (allylglukosinalátu) 
a stopové množství glukonasturci-
nu. z těchto látek také vzniká pů-
sobením enzymu myrosinázy ostře 
chutnající, prchavý a čich dráždící 
allylisothiokyanát.
obdobné složení má i brukev síti-
nová a další výše uváděné druhy. 
obsahové látky hořčičného typu se 
využívají jednak jako koření v po-
travinářství, jednak jako látky dráž-
dící a prokrvující také v lékařství.

Hořčice jako koření
potravinářské využití semen všech 
výše popisovaných druhů je ne-
malé. semena jako taková v celku 
a nedrcená jsou součástí kořeni-
cích směsí pro nakládání zeleniny, 
hlavně okurek, zelí, hub a podob-
ně. přidávají se např. i do marinád 
či uzenářských výrobků.
Hlavní význam mají však hořčičná 
semena pro výrobu stolní hořčice 
coby důležité kořenicí přílohy. Co 
to vlastně stolní hořčice je a jak se 
vyrábí? nejdříve je nutné odstranit 
ze semen lisováním mastný olej. 
zbytek po vylisování se jemně 
umele na tzv. hořčičnou mouku. 
ta se smíchá s úměrným množ-
stvím vody a přidá se ocet nebo 
vinný mošt. toto okyselení nemá 
jen význam pro chuť, nýbrž napo-
máhá k delšímu a spolehlivějšímu 
uchovávání vzniklé hořčičné pasty. 
vzniklý polotovar se pak upravuje 
podle individuálních receptur vý-
robců přidáním soli, cukru nebo 
sladidla, papriky, koriandru, kurku-
my (pro barvu), zázvoru, estrago-
nu, křenu a dalších chuťových in-
grediencí. Hotový výrobek se kon-
zervuje sorbitem, kyselinou benzo-
ovou apod. stolní hořčice a hořčič-
né dresinky představují celou škálu 
chuťových a vonných nuancí. velmi 
ostré stolní hořčice se vyrábějí pře-
vážně z loupaných semen brukve 
černohořčice, případně sareptské 
hořčice. středně ostře chutnající se 

vyrábějí ze směsi černohořčice s bí-
lou hořčicí. z bílé hořčice se vyrá-
bějí produkty jemné chuti, které se 
uplatňují hlavně ve střední Evropě. 
ta poznala tento produkt prostřed-
nictvím římských výbojů. traduje 
se, že prvý recept na výrobu stolní 
hořčice pochází z první poloviny 
1. století našeho letopočtu a jeho 
tvůrcem je L. J. M. Columella, autor 
třináctisvazkového spisu o země-
dělství – „de re rustica“. také jeho 
následník r. t. ae. palladius žijící 
ve 4. století n. l. zmiňuje užiteč-
nost hořčice ve svém díle „opus 
agriculturae“. pozoruhodné je, že 
ve 13. století získalo francouzské 
město dijon monopol na výrobu 
dodnes slavné a vyhledávané hoř-
čice. zde se používá ke zpracování 
hořčičné mouky šťáva z nedozrá-
lých vinných hroznů. sláva dijonské 
hořčice se šířila hlavně zásluhou 
avignonských papežů. vždyť pa-
pež Johan XXii. obdařil na začátku 
14. století svého synovce titulem 
„Grand Moutardier du pape“ čili 
papežský zmocněnec pro výběr 
a nákup hořčice pro papežský stůl. 
postupně se znalost a používání 
hořčice šířily ze stolů urozených 
do kuchyní měšťanských a posléze 
i těch nejchudších vrstev. Její pro-
dukce je dnes obrovská. obnáší 
ročně více než 15 tisíc tun.

stolní hořčice na 
světovém trhu koření
vedle již zmíněných stolních hořčic 
jemných až ostrých se objevují na 
trhu ještě další, které jsou domé-
nou určitých zeměpisných oblastí. 
v indii se vyrábí hořčice z druhu 
brukev celolistá – brassica integri-
folia. Je známá pod jménen „rai“ 
a patří mezi ostré hořčice. čínskou 
hořčici poskytuje již na začátku 
zmíněný druh brassica cernua, 
který se pěstuje k výrobě hořčice 
i v Japonsku. Hořčice z tohoto dru-
hu vyrobená patří rovněž mezi vý-
razně ostré druhy. totéž platí o per-
ské hořčici zvané „Jamba“, která se 
vyrábí z rokety seté.

použití hořčičných 
semen v lékařství
dříve se hořčičná semena použí-
vala vnitřně k povzbuzení trávení. 
zevně pak sloužila k prokrvení 
pokožky a jako derivans čili bolest 
rozptylující protředek ve formě ná-
plastí při revmatismu, ústřelu apod. 
vnitřní použití hořčic a brukví ve 
formě zeleniny ponejvíce v salátové 
úpravě má dobrý účinek na lepší 
trávení i proto, že tak dodáváme 
tělu vlákninu, vitaminy a stopová 
množství důležitých minerálů v této 
formě pro tělo dobře přístupných.
Lékopisy, např. švýcarský nebo ra-
kouský, obsahují jako drogu semena 
brukve černohořčice, případně 
brukve sítinové, celolisté nebo pře-
vislé. drcené plody ve formě náplas-
ti a jejich dráždivé účinky lze využít 
při tzv. segmentové terapii. Místo 
náplasti lze použít i 1- až 3procentní 
lihový roztok allylisothiokyanátu. 
segmentová terapie je založena na 
znalosti míšních segmentů. z míchy 
vycházejí nervová vlákna a ta mají 
společný výstup – kořen – z páteře. 
tyto svazky nervů ovlivňují vždy 
určitou část těla a orgány v této 
části se nalézající. Mícha má 31 seg-
mentů, z jejichž kořenů opouští mí-
chu nervové svazky. tak rozlišujeme 
8 kořenů krčních, 12 hrudních, 5 be-
derních, 5 křížových a 1 kostrční. na 
těle pak existují okruhy, tzv. derma-
tomy, které jsou ovlivněny určitými 
míšními nervovými kořeny, včetně 
orgánů ležících v areálu vystupují-
cích nervů. to jsou tzv. head-zóny. 
segmentová terapie využívá těchto 
znalostí a pomocí dráždění – v na-
šem případě allylisothiokyanátem 
aplikovaným na určitý segment – se 
snaží pozitivně ovlivnit cílený orgán.
nové vydání českého lékopisu 
97 obsahuje monografii hořčičné 
silice. Je třeba upozornit, že tato 
výrazně dráždící látka se nesmí 
dostat do očí! proto je při práci s ní 
nutná maximální opatrnost.
tak vida – hořčice není užitečná 
jenom k párku! 

ilustrace: Lucie dismanová
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Ničí stres váš 

milostný život?

stále se máte rádi, ale už nějak 
nenacházíte čas se vašemu vztahu 
věnovat jako dřív.
za přitažlivější považujete nyní spíše 
návštěvu kina než vášnivý večer se 
svým partnerem. a když máte mož-
nost poležet si v neděli ráno déle 
v posteli, věnujete tento čas spíše 
tomu, abyste dohonili spánkový 
deficit, než abyste se věnovali sexu.
zní vám to povědomě? ztrátu se-
xuální touhy (libida) zaznamenává 
spousta v podstatě šťastných párů. 
buď jste to vy, kdo zrovna nemá 
patřičnou náladu, nebo je to váš 
muž, případně na sex nemá chuť 
a energii žádný z vás. ale tyto jevy 
jsou do určité míry zcela přirozené.

nedovolte, aby 
starosti ovlivňovaly 
váš sexuální život
většině párů se nepodaří udržet 
stále takový sexuální žár, jaký pro-
žívaly na počátku svého vztahu. 
časem získávají na důležitosti běž-
né záležitosti, jako jsou děti, práce 
a finanční problémy – zabírají 

mnoho času a spotřebovávají ener-
gii, která by mohla být jinak věno-
vána sexu. a když se stane něco 
mimořádně nepříjemného nebo 
vážného, co přinese ještě víc stresu 
než obvykle, myslíme na sex skoro 
s odporem. Jsme-li znepokojeni, 
obvykle se necítíme sexy, ale když 
se uvolníme a jsme v pohodě, jsme 
schopni i flirtovat.
Hlava přeplněná starostmi nám 
znemožňuje na chvíli vypnout 
a užít si se svým partnerem. i když 
si najdeme čas, skončí pokusy 
o sex dalším napětím, únavou 
nebo obojím, a nemáme z toho 
stejně nic. také celková deprese 
nebo nějaký konkrétní problém 
v zaměstnání či v rodině mohou 
způsobit ztrátu zájmu o sex, ne-
gativně může působit i přílišná 
touha mít dítě, nebo naopak 
obava z nechtěného těhotenství. 
i pouhé fyzické vyčerpání z práce v 
kombinaci se starostmi o mladou 
rodinu nám může sebrat všechen 
elán. na konci náročného dne se 
nám sex může jevit jako jedna z 
dalších povinností, kterou musíme 
splnit. výsledkem takových stavů 

Když jste zaneprázdněna 
v práci nebo bojujete 

s tím, jak zvládnout děti, 
trpí tím často v první řadě 

váš partnerský vztah. 
Určitě vás napadá, zda je 

to pouze přechodný jev, 
anebo se děje něco 

vážného.

může být pocit obou partnerů, že 
je jejich společný milostný život v 
porovnání s ostatními lidmi neu-
spokojivý.

Co to tedy je normální 
sexuální život?
na to, jak často se máte věnovat 
sexu, neexistují žádná pravidla. 
Každý pár si stanoví sám, co je pro 
něj normou. problémy začínají, 
když partneři nesdílejí sexuální 
touhu ve stejné míře. i tady lze „pro 
zdar věci“ něco udělat:

• Myslete na svůj milostný ži-
vot jako na něco, co zahrnuje 
všechno, co pro toho druhého 
jako partner děláte. Je to čin-
nost z lásky, a nemusí jít vždy 
pouze o sex. potom promysle-
te, co můžete udělat společně, 
když už nemáte stoprocentní 
sexuální náladu, aniž byste 
z toho měli nepříjemný pocit.

• díváte-li se na klasické filmy, 
všímejte si některých erotických 
momentů: prchavé pohledy, 
letmé doteky, lehká pohlazení... 
zkuste to také. dá vám to pocit, 
že jste sexy a žádoucí. taková 
jemná masáž nohou příjem-
ně voňavým olejem poté, co 
partner přijde domů rozladěný, 
může mít nečekaně příjemný 
závěr. přizpůsobte svůj styl a vy-
nalézavost možnostem, které 
skýtá váš všední život.
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Když je nějaký skrytý 
důvod
podle psychologů bývá někdy 
zdánlivá ztráta zájmu o sex vlastně 
skrytým bojem o moc. odmítnutím 
sexu lze například ukázat manže-
lovi, kdo je tady pánem. pokud se 

nedokážete nahlas rozčílit a pro-
sadit své, můžete tím, že odmítáte 
„plnit své manželské povinnosti“, 
dávat najevo (aniž si to třeba plně 
uvědomujete) svoji nespokojenost 
s partnerským vztahem. Když na-
příklad neumíte říci partnerovi, že 
vás vůbec nebaví být pořád doma 
s dětmi a že mu vlastně závidíte 
možnost chodit do práce a mezi 
lidi, můžete být alespoň osobou 
dirigující sexuální vztahy.
Lidé mají většinou tendenci spo-
jovat stres se stavem napětí, ko-
neckonců i psychologové uznávají, 
že být pod sebemenším tlakem 

Jak získat zpět slastný 
pocit lásky

1. Jemná gesta znamenají 
hodně. dávejte najevo 

svou lásku slovy i činy a uvě-
domujte si, jak vy sama rea-
gujete na tytéž projevy z jeho 
strany. Když vás znenadání 
obejme, neodstrkujte ho je-
nom proto, že zrovna vaříte 
nebo telefonujete. uvolněte 
se a mějte z toho potěšení.

2. přehodnoťte svůj dosa-
vadní životní styl. Každý 

potřebuje rovnováhu mezi 
prací a zábavou. Jestliže si 
můžete dovolit placenou vý-
pomoc v domácnosti, zbude 
vám víc času, který můžete 
trávit spolu.

3. neskrývá se za tím něco? 
sex možná ztratil jiskru, 

protože se na svého partnera 
tváříte ublíženě a naštvaně, 
a on ani netuší proč a je v tom 
úplně nevinně. Můžete-li zjis-
tit příčinu své „nenálady“, od-
straníte ji a ostatní problémy 
mohou zmizet s ní.

4. vraťte se zpět do doby, 
kdy jste se poznali. Co vás 

dalo dohromady? Hodně jste 
vyráželi za zábavou a nepo-
třebovali jste žádný zvláštní 
stimul, abyste se poměli dob-
ře i v posteli? zkuste to znovu 
– vyražte někam a možná se 
vám váš partner bude zdát 
v jiném než domácím prostře-
dí o hodně přitažlivější.

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

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

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,
●

obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,
●

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

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

●

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon na vlasy

JUST vsechny.qxd  26.1.2009  12:12  Stránka 1

působí stres. nuda je také stresující 
faktor, a pokud jde o sex, může 
právě znudění jeho automatičností 
a samozřejmostí snadno zapříčinit 
ztrátu zájmu o druhého.
samotný fakt, že budete věnovat 
větší úsilí milostnému životu, by 
mohl vést k velkým proměnám va-
šeho vzájemného vztahu. ale zby-
tečně se nezaobírejte myšlenkami 
na exotické polohy a sny o vlast-
ním těle v kvalitě mladé supermo-
delky. spíš si najděte dostatek času 
a vytvořte vhodné podmínky.
plánujte si večery ve dvou a věnuj-
te jim minimálně stejnou pozor-

in
ze

rc
e
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nost jako ostatním společenským 
aktivitám.
správné náladě může přispět např. 
i úprava prostředí v ložnici – od-
straňte odsud vše, co nesouvisí se 
spánkem a sexem. pomůže také 
uzamčení dveří do místnosti. to 
všechno vám umožní víc se sou-
středit. nebudou vás stresovat 
kupy papíru v rohu místnosti při-
pomínající práci, neodbytný mobil-
ní telefon nebo malé dítě hrnoucí 
se do pokoje v tu nejnevhodnější 
chvíli.
nejlepším řešením je vzít si dovole-
nou. často už jenom tím, že si ně-
kam společně vyrazíte, si opětovně 
uvědomíte své opravdové city. 
obecně platí, že na dovolené mají 
lidé větší sklon věnovat se sexu než 
jindy. najednou se každodenní sta-
rosti rozplynou, únava zmizí a oni 
zjistí, že ještě pořád touží po svém 
partnerovi.

Je vůbec sex důležitý?
ANO
v manželské poradně by vám 
řekli, že sex má obrovský význam. 
Může být barometrem pro to, co 
se ve vztahu děje. a pokud se tím 
nezabýváte, hrozí nebezpečí, že si 
přestanete rozumět.
Manželské páry mnohdy neberou 
tento problém příliš dlouho na 
vědomí. pokud jde jen o několik 
měsíců, ještě to není tak vážné, ale 
když ani tehdy partneři problém 
neřeší, může vyústit v absenci sexu 
po dobu jednoho nebo dvou let. 
Jestliže jste byli zvyklí na bohatý 
milostný život a současná situace 
vám nevadí, nemůžete automatic-
ky předpokládat, že váš partner má 
stejný názor. Může se cítit frustro-
ván a ublížený, nebo se dokonce 
rozhodne hledat jiný vztah někde 
jinde.
v manželských poradnách se se-
tkávají s ženami po třicítce a čty-
řicítce, které konstatují, že doby 
vrcholných vášní jsou pryč. stále 
ještě milují své manžely a jsou 
poměrně šťastné, i když je vášně 
a sexu už méně. Je ovšem důležité, 

aby si uvědomily, že jejich postoje 
mohou mít dlouhodobé důsled-
ky. Manželství by mělo zahrnovat 
smysl pro toleranci a také umění 
kompromisů. to neznamená se 
vzdát, ale spíš společně probrat 
možnosti změn přijatelných pro 
oba partnery. Chce to trochu snahy 
a není důvod, proč by se neměly 
opět těšit z bohatého milostného 
života.

NE
podle některých psychologů nepo-
třebují pevné vztahy sex k tomu, 
aby přežily. Jak argumentují? Hod-
ně žen má dlouhodobou blízkou 
přítelkyni – ale přitom s ní nespí, 
a dokonce je to ani nenapadne! 
stejně tak je možné i pro manžel-
ský pár mít uspokojivý vztah po 
dlouhou dobu bez sexu. Má to ale 
dvě podmínky: oba s tím souhlasí 
a jeden druhému to nezazlívá.
Když ženy ztrácejí na milování 
s partnerem chuť, musejí rozpo-
znat, co se děje: zda je příčinou 
vyprchání touhy po sexu, nebo je 
to tím, že už netouží po partnerovi 
samotném. to druhé by mohlo 
znamenat, že nemají definitivní jis-
totu, protože možná znovu získají 
ztracenou touhu po sexu tehdy, až 
potkají někoho jiného.

Byla jsem tak unavená, 
že pro mě byl sex jen 
nepříjemnou povinností
Jako spousta žen, jejichž život je napl-
něn prací a péčí o děti, netoužila ani 
Dana na konci dne po ničem jiném 
než se doplazit do postele a spát.
„Můj manžel Miloš míval vždy vel-
kou sexuální potřebu, ale já jsem po 
narození našeho třetího dítěte o sex 
úplně ztratila zájem. Bylo to tím, 
že jsem přibrala skoro 21 kg a cítila 
jsem se velice deprimovaná, a na-
víc neatraktivní. Nenáviděla jsem 
svůj zevnějšek a to ovlivnilo téměř 
všechny sféry mého života včetně 
našeho vztahu. Nemohla jsem uvěřit 
tomu, když mi Miloš říkal, že mě má 
stále rád. Chyběla mi také energie. 

Teprve v 11 hodin večer jsem měla 
hotovo a mohla jsem jít spát. Byla 
jsem tak utahaná, že se mi sex zdál 
být jen jednou z dalších povinností, 
něco jako je péče o tři děti a domácí 
práce.“
Ale protože Miloš (39) s Danou (36) 
o svém problému neustále mluvili, 
jejich vztah příliš neutrpěl. „Měli 
jsme se rádi od mých 17 let, a tak 
nebyla tahle situace pro naše man-
želství neřešitelná. Miloš chápal, že 
můj postoj k sexu neměl nic spo-
lečného s mými city k němu, ale že 
moje zdrženlivost byla důsledkem 
mé psychiky.“

Věci se změnily k lepšímu, když se 
Dana rozhodla pro sebe udělat 
něco, aby si pozvedla sebevědomí. 
Připojila se k místnímu klubu hub-
noucích a za osmnáct měsíců se 
„zmenšila“ o 28 kg. „Jakmile jsem 
začala mít lepší dojem ze svého těla, 
deprese byla pryč a sexuální touha 
se vrátila. Od té doby, co jsem se za-
čala opět cítit jistější, se mi můj život 
nezdál tak náročný. A jak jsem zača-
la být uvolněnější, náš milostný život 
se navrátil k normálu – k tomu, jaký 
byl, než se narodily děti. Nyní máme 
skvělé vztahy jako nikdy předtím. 
Vedeme celkem rušný společenský 
život a často se vracíme domů až v 
pozdních nočních hodinách. A přes-
to mám ještě dost energie a chuti na 
sex. 

ilustrační foto: archiv redakce
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Chcete mít všechno pod 

kontrolou?
Trvat na tom, aby se všechno dělalo přesně podle vašeho diktátu, může přinést (podle vás) 
dobré výsledky. Ale stojí to za to? Možná budete mnohem šťastnější, když trochu povolíte. 
Abyste zjistili, zda jste kontrolující maniak – ať už se jedná o pracovní projekt, nebo rovnání 
ručníků –, vyzkoušejte náš test. Jestliže prozradí, že máte skutečně tendenci stále všechny 
a všechno prověřovat, projděte si naše tipy, které vám poradí jak se tohoto zlozvyku zbavit.

1. Jdete příbuzné pomoct 
koupit šaty na svatbu její 
dcery. Co uděláte?
a) Řeknete jí, že vypadá báječně ve 

všech šatech, které zkouší, a roz-
hodnutí necháte nakonec na ní.

b) trváte na tom, aby si koupila 
šaty, které se líbí vám.

c) Řeknete svůj názor, ale necháte 
rozhodnutí na ní.

2. Jste na obědě nebo na večeři 
s přáteli a zrovna držíte dietu. Co 
uděláte?
a) objednáte si kuře, zeleninový 

salát a ovoce jako dezert.
b) ptáte se číšníka na přesné slo-

žení všech jídel v menu, potom 
počítáte kalorie všeho, co sníte.

c) objednáte si totéž co přátelé 
a následující den se omezíte 
v jídle.

3. Někdo dal na záchod novou 
roli toaletního papíru, ale jinak, 
než jste zvyklá. Co uděláte?
a) umístíte ji přesně podle sebe, 

ale nikomu o tom neřeknete.
b) neuděláte nic, ale řeknete všem 

v rodině, že to bylo špatně.
c) ani si toho nevšimnete. nakonec  

– jaký je v tom rozdíl?

4. Manžel se rozhodne vysát 
celý byt. Co uděláte?
a) ukážete mu, kde je vysavač. dělá 

to totiž poprvé.

b) poučíte ho, který nábytek je 
nutno posunout. poté, co skončí, 
zkontrolujete, zda opravdu vysál 
i pod postelí a gaučem.

c) dáte nohy nahoru a relaxujete 
s šálkem čaje, dokud partner 
pracuje.

5. Děláte pravidelně něco 
z následujícího seznamu?
a) Říkáte každému, kde má sedět 

na rodinných nebo přátelských 
setkáních. nedovolujete žádné 
výjimky.

b) připravujete rodinné dovolené 
jako překvapení pro manžela 
a děti.

c) pracujete nejméně ve dvou spo-
lečenských organizacích.

d) počítáte kousky pizzy, aby se na 
každého dostal stejný počet.

6. Co si myslíte o tom, když mají 
manželé společný účet v bance 
nebo spořitelně?
a) Je to rozumné pro placení účtů.
b) dáváte přednost svému samo-

statnému účtu.
c) nesnesete pomyšlení, že by si váš 

partner vzal peníze z účtu bez 
vašeho vědomí, kdy se mu chce.

7. Váš partner vás chce vzít 
na narozeniny do divadla. Co 
uděláte?
a) Řeknete mu, aby vybral předsta-

vení sám a tím vás překvapil.

b) Řeknete mu, které představení 
byste ráda viděla.

c) Řeknete mu název představení 
a místo, kde byste ráda seděla.

8. Označte všechno, co by vás 
znepokojilo, kdyby to partner 
volil sám:
a) vzor a barvu tapet, malování, 

koberce do obývacího pokoje
b) nákup potravin
c) novou školu pro děti
d) nový být nebo dům
e) nový oblek
f ) spodní prádlo pro vás
g) hodinu, kdy se vrátí domů z hos-

pody
h) nové auto.
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9. Jak obvykle plánujete, na co 
se budete dívat večer v televizi?
a) s výjimkou zvláštních případů 

se dohodnete, na co se budete 
dívat společně.

b) Jste sice „správce“ dálkového 
ovládání, ale stej ně partnero-
vi dovolíte, aby se na televizi 
díval.

c) Kdo je v obýváku první, ten tu 
vládne.

Jak počítat body:
1.  a)  0  b) 10  c) 5
2.  a)  5  b) 10  c) 0
3.  a) 10  b)  5  c) 0
4.  a)  5  b) 10  c) 0
5. 5 bodů za každé označení
6.  a) 0  b) 5  c) 10
7.  a) 0  b) 5  c) 10
8. 5 bodů za každé označení
9.  a) 5  b) 10  c) 0

Máte více než 60 bodů
vám nestačí jen mít všechno pod 
kontrolou. vaše motto by mohlo 
být: udělala jsem to podle svého 
a dokázala jsem, že všichni postu-
povali tak, jak chci já. psycholog 
ben Williams tvrdí, že mezi schop-
ností efektivně vést a řídit ostatní 
a vynucováním si každého svého 
výmyslu je velký rozdíl. také mu-
síte umět oddělovat důležité věci 
od nepodstatných. Možná trpíte 
nedostatkem jistoty, který se sna-
žíte zakrýt tím, že honíte všechny 
kolem. ostatně nízké sebevědomí 
je poznávacím znamením mnoha 
„kontrolorů“. Mají chuť a potřebu 
kontrolovat jiné, aby zamaskovali 
svoje vlastní nedostatky. samozřej-
mě, vnucujete-li okolí svou vůli ná-
silím, často to přináší dobré výsled-
ky. nakonec se to však obrátí proti 
vám: ostatní budou mít totiž po krk 
toho, že nikdy nemohou dělat nic 
podle svého.
Co s tím?
Když někoho pověříte nějakým 
úkolem, vyvarujte se toho, abyste 
jej neustále kontrolovali.
dopřejte svému partnerovi trochu 
volnosti. Jste si rovni, nejste jeho 
rodič.

staňte se týmovým hráčem. Hledej-
te raději možnost jak se zapojit spíš 
než dirigovat.

Mezi 30 a 60 body
umíte použít svůj vliv, ale uznává-
te, že i ostatní drží někdy rádi otě-
že. v práci nesnesitelně panovačná 
nejste, ale doma možná vládnete 
víc, než si uvědomujete.
představte si, že si s partnerem na 
týden vyměníte role. už při myš-
lence, že převezme starost o vaši 
domácnost, vás polije studený pot. 
dr. Williams varuje: „Jakmile často 
říkáte: Když to neudělám já, tak ni-
kdo, pokuste se své kontrolní akti-
vity omezit. a podaří-li se vám ak-
ceptovat, že každý dělá věci jinak, 
budete šťastnější vy i vaši blízcí.“
Co s tím?
požádejte svou rodinu, aby vám 
připravila na narozeniny nebo při 
nějaké jiné příležitosti překvapení, 
a zjistíte, že o nic se nestarat má 
také své velké kouzlo.
uvědomte si, co je pro vás opravdu 
důležité. sepište 5–6 věcí, kterých 
byste chtěla během nejbližších pěti 
let dosáhnout. dlouhodobé cíle 
vám pomohou vidět z nadhledu 
denní úspěchy a prohry. a snažte 
se pochopit, co je důvodem vaše-
ho panovačného chování.

Méně než 30 bodů
vaše motto by mohlo být: Co bude, 
bude. vaše odpovědi naznačují, že 
spíš necháte někoho, aby vás vedl, 
než abyste to dělali sami. pokud 
vám to vyhovuje, je to báječné, po-
kud ne, trénujte asertivní jednání.
Co s tím?
zeptejte se na věci, se kterými 
nesouhlasíte. čtěte životopisy lidí, 
které obdivujete. dozvíte se, kolik 
z nich dosáhlo úspěchu bez ohledu 
na to, že zpočátku vypadalo všech-
no beznadějně.
po neúspěchu se snažte připravit 
plán jak dosáhnout toho, aby se to 
příště neopakovalo. 

Copyright: PWA International
Foto: Michal Moučka

Šest způsobů jak se 
potěšit a uvolnit

1. snižte stres. pokud pociťujete 
úzkost a jste stále unavení, ne-
berte si tolik úkolů a rozhodně-
te se, zda byste nepotřebovali 
nějakou radikální změnu, jako je 
např. změna zaměstnání nebo 
zkrácení pracovní doby.

2. pečujte o sebe. dopřejte si 
dostatek spánku, zdravě jezte 
a dělejte věci, které chcete. až 
se budete cítit líp a budete mít 
své zdraví a náladu pod kont-
rolou, nebudete se tak zoufale 
snažit vnutit svá rozhodnutí 
jiným.

3. naučte se efektivně hospo-
dařit se svým časem. Řekněte 
„ne“, když nemáte čas něco 
udělat, zjednejte si pomoc do 
domácnosti, pokud si to mů-
žete dovolit, a řekněte si, že 
váš čas je stejně cenný jako čas 
ostatních.

4. představte si svůj svět bez 
sebe. zkrachuje bez vás spo-
lečnost, pro kterou pracujete? 
umře váš partner hlady, když 
mu nenachystáte jídlo? samo-
zřejmě že ne. takže pomalu 
zkoušejte popouštět otěže. od-
jeďte například na dovolenou 
a kolegům na sebe nenechávej-
te spojení.

5. akceptujte fakt, že některé 
události opravdu nemůžete 
kontrolovat. Je moc dobré mít 
vysoké cíle, ale pokud máte ne-
realistické představy, realita vás 
může dost potrápit.

6. svěřte se se svými pocity 
přátelům. pokud vyslovíte své 
pochyby a rozčarování a usly-
šíte několik konejšivých slov, 
pomůže vám to zvládnout vaše 
problémy.
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Veslovací 
trenažér

při veslování jsou za pojeny sou-
časně svalo vé skupiny zad, ramen, 
paží a nohou, což vyžaduje velký 
výdej energie. devět kalo rií odbou-
raných ves lo váním za jednu mi-
nutu odpo vídá množ ství kalorií 
spálených napří klad při basket ba-
lu, soft balu, vod ním lyžování nebo 
společenském tanci.
začátečníci, kteří ještě ne zvládají 
koordinaci všech pohybů, se brzy 
unaví a měli by často odpočívat. se 
zlepšováním dovedností a síly se 
bude prodlužovat i doba veslování. 
zpočátku stačí veslovat pět minut 
a potom postupně přidávat po 
dalších pěti minutách až k celkové 
době trvání 30 minut.

doporučení
pokud má být cvi-
čení na veslovacím 
trenažéru účin né, to 
znamená, že má zlep-
šit kardiorespirační 
vytrvalost, je nutné 
sle dovat výšku tepo-
vé frek vence. Měla by 
se nejméně patnáct 
minut pohybovat 
v aerob ním pásmu 
(pro ty, kdo drží náš 
časopis v ruce popr-
vé, připomínáme, že 
aerobní pásmo je 60 
až 85 % maximální 
tepové frekven ce, 
kterou lze spočítat 
podle vzorce 220 
minus věk). Jestliže 
této hodnoty tepová 
frekven ce nedosa-
huje, je třeba zvětšit 
rychlost veslování 
nebo zvýšit odpor 
stroje.
Frekvence cvičení 
by měla být tři- až čtyřikrát týdně. 
vhodné je kombinovat cvičení na 
trenažéru s jiným typem aerobního 
cvičení (jogging, plavání a podob-
ně).
při cvičení střídavě klouže sedadlo 
dozadu, když krčíte paže (táhnete 
vesla) a na pínáte nohy (tlačíte jimi 
do opory), a klouže do předu, když 
napnete paže (vrátíte vesla do 
počáteční polohy) a skrčíte nohy. 
seďte rovně, držte hlavu zpříma. 
při pohybu paží nezvedejte rame-
na a držte lokty u těla.

strečink
tak jako v každém cvi čebním 
programu, ani při tréninku na 
veslovacím tre nažéru nesmí chy-
bět úvodní a závěrečný strečink. 
poně vadž pracují téměř všechny 
velké svalové skupiny, je třeba 
protáhnout kvadriceps, svaly na 
zadní straně nohy, svaly paží, zad 
a hrudníku.
všechny cviky provádějte po malu, 
s výdržemi a bez bo lesti. 

ilustrační foto: Michal Moučka

Pokud nemáte rádi 
běh nebo plavání, 
může ke zlepšení 
kardiorespirační 
vytrvalosti také 
posloužit veslovací 
trenažér. 
Nastavením většího 
odporu lze přispět 
ke zvětšení svalové 
síly, a zejména 
svalové vytrvalosti.
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nemoci nehtů
Mudr. ivana Krajsová

Nehty na rukou i nohou představují nedílnou součást lidského těla, a jsou-
-li hezké a upravené, tvoří ozdobu žen i mužů. Zdravé nehtové ploténky 
jsou hladké, lesklé, pevné, bez barevných změn a třepení. Některá 
onemocnění mohou způsobit výraznou a nevítanou změnu jejich vzhledu. 
Příčina však nemusí být přímo v nehtech samotných. Mnohé nemoci 
vnitřních orgánů, stejně jako některá vrozená onemocnění, se projevují 
změnou vzhledu nehtové ploténky. Také řada kožních chorob vyvolává 
současně i změny na nehtech. Nejčastějším onemocněním postihujícím 
primárně nehty je mykotická (houbová) infekce.

změny nehtů 
vyvolané nemocemi 
vnitřních orgánů
Nehty tvaru hodinového sklíčka 
jsou součástí syndromu paličkovitých 
prstů, které mohou provázet one-
mocnění plic, jater nebo střev. Jsou 
považovány za časná znamení růz-
ných nemocí vnitřních orgánů. Exis-
tují však také zcela samostatně, bez 
jakékoliv další nemoci. často se dědí.
Lžičkovité nehty vznikají zano-
řením nehtové ploténky. příčinou 
bývá podvýživa, nedostatek vita-
minů řady b a železa, někdy též ná-
dory horní části zažívacího traktu.
Nehty barvy mléčného skla jsou 
opálově bílé a mohou se vyskyto-
vat u pokročilých jaterních a střev-
ních onemocnění. vyskytují se však 
i familiárně (tedy u různých členů 
téže rodiny) bez jakékoliv příčiny.
Příčné bělavé proužky na nehto-
vých ploténkách mohou být pro-

jevem otravy těžkými kovy, jako je 
arzen, rtuť nebo thalium. při růstu 
nehtu postupně odrůstají.
Modravě zbarvené nehty mohou 
provázet otravy rtutí nebo stříb-
rem.
Červeně zbarvené nehty růz-
ného rozsahu bývají příznakem 
onemocnění ledvin. Hnědočer-
vené zbarvení poloviny nehtové 
ploténky může upozorňovat na 
možnost ledvinného selhání. 
tento nález se po transplantaci 
ledvin upravuje.
změnou nehtů se může projevit 
jakékoliv těžší onemocnění. ať 
již pouze v jejich kvalitě (snadné 
lámání a třepení nehtů), nebo 
přímo změnou tvaru a vzhledu 
nehtů. Jsou známy případy, že 
několik týdnů po proběhlém 
těžkém onemocnění se na všech 
nehtech symetricky objeví na-
příklad zanořené příčné proužky, 
které postupně rovnoměrně od-
růstají.Plísňová onemocnění nehtů
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změny na nehtech 
vyvolané poraněním
Charakter těchto změn je závislý 
na tíži poranění. při těžkém úraze 
dochází většinou ke krvácení pod 
nehtovou ploténku, což se projeví 
zčervenáním, zmodráním či zfialo-
věním nehtu, postupným nadzve-
dáváním nehtové ploténky a jejím 
úplným odloučením. poté dorůstá 
nový nehet. pokud však při pora-
nění došlo k poškození nehtového 
lůžka, může být nový nehet různě 
zdeformovaný. při mírném trauma-
tu, například tlakem těsných bot, 
se objevují jen drobné červeno-
hnědé plošky z mírného krvácení 
pod nehtové ploténky. tato ložiska 
bývají často symetricky uložená, 
většinou na palcích, ale není to 
pravidlem.
Chronická mírná poranění nehto-
vých valů nešetrnou manikúrou 
způsobují vznik drobných bělavých 
proužků uložených rovnoměrně 
s linulou (bělavou ploškou mě-

síčkovitého vzhledu u nehtového 
lůžka). tyto proužky postupně od-
růstají.

změny na nehtech při 
kožních chorobách
typická kožní nemoc postihující 
také nehtové ploténky je lupénka. 
projevuje se dokonce několika růz-
nými variantami.
Jedním z typických příznaků je do-
líčkování nehtů. nehtové ploténky 
vypadají, jako by je někdo popíchal 
špendlíkem. nacházíme nepravi-
delně uspořádané drobné mělké 
dolíčky na několika nebo i všech 
nehtech.
ztluštění nehtových plotének, je-
jich drolení a přítomnost žlutavých, 
takzvaných olejových skvrn pod 
nehtem je dalším typickým přízna-
kem lupénky.
virové bradavice mohou růst na 
nehtových valech a utlačovat a de-
formovat nehtovou ploténku nebo 
se mohou vklínit i pod nehet, který 

potom nadzvedávají a odtlačují od 
nehtového lůžka.
Chronická, dlouhotrvající ekzema-
tozní ložiska na rukou či nohou, 
zejména v blízkosti nehtových 
valů, vyvolávají dystrofické změny 
nehtů. projevují se ztrátou lesku, 
zhrubnutím nehtové ploténky, roz-
třepením okrajů a jsou provázeny 
jejich snadnou lámavostí. v těchto 
případech je potřeba si uvědomit, 
že příčina není v nehtech samot-
ných. občas se totiž setkáváme 
s tím, že toto postižení je považo-
váno za „plíseň“ na nehtech a ne-
mocným je doporučováno stržení 
nehtů. Což však v tomto případě 
problém neřeší.
Kožní nádor melanom může vzni-
kat také přímo pod nehtovou plo-
ténkou. vytváří hnědočerné ložisko 
prosvítající pod nehtem, které 
může připomínat drobné krvácení. 
na rozdíl od hematomu se však 
neposunuje s růstem nehtu, nao-
pak se stále zvětšuje a brzy vyrůstá 
zpod nehtového lůžka na okolní 
kůži. při nálezu hnědé pigmentace 

1
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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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pod nehtem je vždy nutná konzul-
tace s kožním lékařem.

změny nehtů 
způsobené 
mykotickou infekcí
zdravé nehty bývají postiženy 
vzácně, většinou je napaden nehet 
poškozený úrazem, utlačovaný 
těsnou obuví nebo nehty špatně 
vyživované v důsledku zhoršeného 
cévního zásobení dolních kon-
četin. Existují též jedinci vrozeně 
méně odolní vůči této infekci, kteří 
onemocní častěji a i po vyléčení se 

jim infekce opakovaně vrací. nehty 
na rukou jsou postiženy méně čas-
to než nehty na nohou.
na nohou se infekce přenáší 
z meziprstních prostorů, na rukou 
z mykotických ložisek na kůži tru-
pu nebo kštice.
onemocnění postihuje jeden 
nebo více nehtů, výjimkou nejsou 
ani nemocní s postiženými všemi 
nehty na nohou. na rukou je one-

mocnění všech nehtů vzácnější.
infekce se projevuje většinou bě-
lavým nebo žlutavým zbarvením 
okraje nehtové ploténky, které se 
postupně rozšiřuje dál po nehtu. 
ten ztrácí lesk, nehtová ploténka 
se ztlušťuje, hrubne a pod neh-
tem se tvoří nánosy rohovitých 
hmot, které mohou odtlačovat 
nehtovou ploténku od lůžka. tak-
to postižené nehty špatně a po-
malu rostou, protože se snadno 
drolí a ulamují.
Klinický vzhled nehtů je pro 
mykotické onemocnění celkem 
typický, přesto je nutné stanovit 
diagnózu vždy až na základě tak-

zvaného mykologického vyšetře-
ní, které prokáže pravou příčinu.
původcem onemocnění jsou asi 
v 95–97 % antropofilní houby 
zvané dermatofyty (trichophy-
ton rubrum a trichophyton men-
tagrophytes), zbývajících 3–5 % 
onemocnění vyvolávají kvasinky 
(Candida albicans).
Existuje ještě řada změn nehtů, 
jejichž příčinu se nám nepodaří 

prokázat. platí to například o re-
lativně častém lámání nehtů, je-
jich třepení nebo ztrátě lesku.
nehtové ploténky mohou být 
také poškozeny nešetrnou mani-
kúrou, lakováním i odlakovává-
ním nehtů, nadměrným máčením 
rukou v saponátech či jiných 
agresivních che mikáliích. nošení 
těsných bot způsobuje špatné 
prokrvení konečků prstů s ná-
sledným poškozením nehtových 
plotének a zvýšenou možností 
uchycení mykotické infekce.
Léčba poškozených nehtů je vel-
mi obtížná a v některých přípa-
dech ani není možná.
vždy se musíme snažit odstranit 
vyvolávající příčinu, ať se již jed-
ná o onemocnění vnitřních orgá-
nů, či kožní nemoci.
v případě kožního nádoru me-
lanomu je základní léčebnou 
metodou chirurgické odstranění 
nádoru, které je bezpodmínečně 
nutné.
při mykotické infekci nehtů je 
možné volit místní nebo celko-
vou léčbu.
nutno říci, že efekt místní léčby 
u nehtů lze očekávat pouze v pří-
padech mírného postižení, kdy 
je infekce na méně než polovině 
nehtové ploténky.
při postižení více nehtů a celých 
nehtových plotének jsou mno-
hem účinnější moderní systé-
mově podávané antimykotické 
preparáty s dobrým efektem při 
postižení nehtů dermatofyty 
a kvasinkami. základní podmín-
kou pro tuto léčbu je mykologic-
ké vyšetření, které prokáže hou-
bovou infekci a její přesný typ.
i po chirurgickém odstranění 
nehtů pro onychomykózu (plís-
ňové onemocnění nehtu), takzva-
né ablaci, je nutné přidávat místní 
nebo celkovou antimykotickou 
léčbu.
předpokladem pro hezké a zdra-
vé nehty je také správná péče 
o kůži rukou a nohou a včasná 
léčba všech nemocí, které se ob-
jeví na nehtech i v jejich blízkém 
okolí. 
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9 hlasů pro 
vlákninu

Fakta 
o vláknině
Rozpustná a nerozpustná 
vláknina
nejnovější poznatky o vláknině 
ukazují, že její množství v potravě 
není jediným důležitým faktorem. 
Musí existovat správná rovnováha 
mezi různými druhy vlákniny, z 
nichž čtyři jsou dominantní – ce-
lulóza, hemicelulóza, lignin a pek-
tin.

první tři tvoří tzv. 
nerozpustnou 
vlákninu, která se 
vyskytuje hlavně 
v celozrnných 
výrobcích, luště-
ninách a sójových 
výrobcích. Je sou-
částí podpůrných 
tkání rostlin a ne-
pohlcuje dobře 
vodu. na druhé 
straně je však ide-
ální k povzbuzení 
peristaltiky střev 
(pohyby vedoucí 
k průchodu a vy-
loučení obsahu 
střev). Lignin má 
navíc skvělou absorpční schop-
nost a dobře pohlcuje škodlivé 
látky z potravy.
pektin, obsažený v některých 
druzích zeleniny a ovoce (např. 
jablkách), představuje rozpustný 
druh vlákniny. rozpouští se ve 
vodě a tvoří s ní rosolovitou hmo-
tu – gel – podobný arabské gumě 
a klovatině. ta vhodně „zabalí“ 
výživné složky potravy, takže se 
lépe vstřebávají do krve. proto je 
užitečné, když tělo dostává oba 
druhy vlákniny, rozpustnou i ne-
rozpustnou.

Jak zvýšit spotřebu vlákniny
odborníci na zdravou výživu 
nás nabádají, abychom denně 

přijímali okolo 30 g vlákniny. Je 
to asi 2x tolik, než činí její prů-
měrná spotřeba. ta je zatím nižší, 
protože vnašem jídelníčku více 
zdomácněly potraviny živočišné-
ho původu, které vlákninu neob-
sahují, než původu rostlinného. 
podívejme se, o jaké potraviny 
bychom měli svůj jídelníček roz-
šířit, abychom jej obohatili také 
užitečnou vlákninou (viz tabul-
ka).
průměrný obsah vlákniny v jejích 
běžných potravinových zdro-
jích, jako jsou celozrnné pečivo, 
zelenina a ovoce, představuje 
3 g/100 g. snadno vypočítáme, 
že abychom jí za den spotřebo-
vali doporučovaných 30 g, měli 

Celkový obsah  
(rozpustné i nerozpustné)

 vlákniny ve 100 g potravin
potravina  vláknina (g)
bílé fazole  17

čočka  11

sušené fíky  10

sušené švestky  9

celozrnné müsli  
s ovocem  9

sušené datle  9

sezam  8

pistácie  7

potravina  vláknina (g)
lískové ořechy  7

arašídy  7

dalamánek  6

slunečnicové semínko  6

rozinky  5

ovesné vločky  5

müsli tyčinky  3–6

chléb  3–6

Je všeobecně uznávaným 
faktem, že zdravý jídelníček 
by měl obsahovat 
v rovnováze rozličné složky: 
bílkoviny, sacharidy, tuky, 
minerály a vitaminy. Další 
důležitou složkou stravy je 
vláknina, která je 
nestravitelnou součástí 
rostlinných potravin – 
ovoce, zeleniny, obilovin, 
ořechů  a luštěnin (zejména 
suchého hrachu, fazolí 
a sóji). Proč je vláknina tak 
důležitá?
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bychom sníst asi 1000 g těchto 
potravin. a to není málo, zvláště 
když si uvědomíme, že někteří 
z nás jsou citliví na nadýmání, 
které občas potraviny s vysokým 
obsahem vlákniny způsobují. 
Když si však příjem vlákniny roz-
vrhneme do mnoha porcí za den 
(ovoce, zeleninu a cereálie ke 
každému jídlu od snídaně přes 
přesnídávku, oběd, svačinu až 
k večeři), případné riziko obtíží 
tím výrazně snížíme. výhodné je 
užívat tablety s mnohasložkovou 
vlákninou, které se používají k 
omezení pocitů prázdného žalud-
ku, jež obvykle vedou k přejídání 
a následné nadváze.

1. Zabraňuje přejídání
Jídla bohatá na vlákninu při-

rozeně potlačují chuť k jídlu. proto-
že zabírají v žaludku více místa než 
ostatní potraviny, rychleji se cítíme 
sytí. vláknina se tráví pomalu, takže 
dlouho zahání pocit hladu. u větši-
ny potravin bohatých na vlákninu 
trvá také déle žvýkání, takže mozek 
má dostatek času na zaregistrování 
skutečnosti, že jsme syti. nestane 
se tak, že jíme nevědomky přes 
míru.

2. Zahání kalorie
většina druhů vlákniny 

opouští tělo v nestráveném stavu. 
Kalorie v těchto potravinách bo-
hatých na vlákninu jsou tedy pro 
tělo méně dostupné. v roce 1997 
zveřejnilo Ministerstvo zemědělství 
usa zajímavou výzkumnou zprávu, 
z níž vyplynulo, že na každý gram 
vlákniny, který zkonzumujeme, 
vstřebáme z jídla o 7 kilokalorií 
méně.

3. Snižuje „špatný“ cholesterol
analýza 67 výzkumů, kterou 

provedla Harvard Medical scho-
ol, prokázala, že vláknina, jež se 
rozpouští ve vodě, snižuje obsah 
škodlivého LdL cholesterolu 
a pravděpodobně zmenšuje i riziko 
kardiovaskulárních chorob. dob-
rým zdrojem této vlákniny jsou 
ovesná kaše a fazole.

4. Snižuje obsah tuku
potraviny bohaté na vlákninu 

mají obvykle nízký obsah tuku.

5. Může snížit riziko cukrovky
výsledky Harvardského výzku-

mu, kterého se účastnilo 89 000 žen, 
prokázaly, že ženy, které konzumova-
ly hodně vlákniny, měly 2,5krát nižší 
riziko cukrovky 2. typu (vzniká spíše 
u starších, mnohdy obézních pacien-
tů s výskytem cukrovky v rodině).

6. Čistí trávicí soustavu
vlákninu můžeme nazývat 

také „koštětem“ trávicího systému. 
nerozpustná vláknina v celozrn-
ném chlebu, celozrnných cereá-
liích, ovoci a zelenině se spojuje 
s vodou, aby vyčistila střeva od 
nestrávených zbytků potravin.

7. Zdroje vlákniny obsahují 
prospěšné látky

většina druhů ovoce a zeleniny 
je plná vitaminů. také celozrnné 
druhy chleba a dalších cereálií 
jsou obohaceny spoustou zdra-
votně důležitých složek – včetně 
např. kyseliny listové, která je ne-

zbytná pro všechny ženy plánující 
těhotenství.

8. Může chránit před 
rakovinou prsu

i když se na větší výzkum ještě 
čeká, ta část ženské populace, jež 
konzumuje větší množství vlákniny 
(například vegetariánky), má nižší 
výskyt rakoviny prsu. vláknina váže 
a odstraňuje z těla karcinogeny 
a možná působí na ženský pohlav-

ní hormon estrogen, který jak zná-
mo hraje důležitou roli při rozvoji 
rakoviny prsu.

9. Pomáhá při prevenci 
rakoviny tlustého střeva

vědci z národního institutu pro vý-
zkum rakoviny usa tvrdí, že pokud 
zvýšíme denní spotřebu vlákniny 
z průměrných 12–17 g na 25–30 
gramů denně, můžeme snížit riziko 
rakoviny tlustého střeva o 30 %. 
tyto údaje sice ještě nebyly potvr-
zeny rozsáhlým výzkumem, přesto 
si zaslouží naši pozornost. 

odborná spolupráce: 
ing. ivan Mach, Csc.

JaK JíME ...

Fit pro život 4 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

21

21 Obsah

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


Rýže, 

královna mezi obilninami
Jana arcimovičová

Rýže je jednou z nejdůležitějších obilovin na světě. Je to základní 
potravina pro dvě miliardy lidí v Asii a mnoho milionů v Africe 

a Latinské Americe. Ale oblíbená je po celém světě. Rýže má vysokou 
nutriční hodnotu, je zdrojem bílkovin, některých esenciálních 

aminokyselin, hnědá rýže obsahuje i vlákninu a mnoho důležitých 
vitaminů a minerálů.

rýži se daří především v tropic-
kém a subtropickém klimatu. na 
území číny a indie patřila už před 
deseti tisíci lety mezi významné 
zemědělské plodiny. pěstuje se na 
zavodňovaných pozemcích v ní-
žinách (mokrý způsob) nebo také 
v horském terénu na terasovitých 
políčkách až do výšky 2700 m (su-
chý způsob).

rýže už před miliony 
let?
v současné době se k rodu Oryza, 
rýže, řadí asi 28 druhů, ale jen dva 
z nich se pěstují v kultuře. Mezi 
odborníky převládá názor, že 
asijský druh Oryza sativa zřejmě 
pochází z indického genového 
centra a jeho domovinou byly 
oblasti na severovýchodě indie, 

v bangladéši, barmě, thajsku, 
Kambodži, ve vietnamu a Laosu. 
tato teorie je podpořena velkou 
genetickou rozmanitostí primi-
tivních kultivarů a jejich divokých 
příbuzných, které v těchto oblas-
tech rostou.
zajímavé je, že druhý kulturní 
druh Oryza glaberrima pochází 
z afriky, kde se pěstuje na po-
měrně malých plochách. dnes 
se ovšem stále častěji nahrazuje 
asijským druhem Oryza sativa. 
bylo potvrzeno, že oba druhy jsou 
blízkými příbuznými a pravděpo-
dobně kdysi dávno měly společ-
ného předka, jakousi prarýži. Je 
možné, že ta se vyskytovala již na 
pevnině zvané Gondwana, která 
zahrnovala velkou část dnešní 
Jižní ameriky, afriky, austrálie, 
indie a antarktidy a byla v obdo-
bí karbonu a permu souvislým 

kontinentem. indický poloostrov 
byl v rámci této pevniny spojen 
s afrikou.
asi před 135–190 miliony let se 
jednotlivé části Gondwany postup-
ně oddělily a fauna a flóra se pak 
na jednotlivých částech pradávné 
pevniny vyvíjela odděleně. prapře-
dek africké rýže Oryza glaberrima 
se při pohybu kontinentů dostal 
do severovýchodní afriky a další, 
ze kterého se vyvinula asijská rýže 
Oryza sativa, „cestoval“ s indickým 
subkontinentem do dnešní asie.

nositelka života
rýže je v asii jako základní složka 
potravy často oslavována a je s ní 
spojeno mnoho tradičních rituálů, 
mýtů a pověstí. Je uctívána jako že-
na-bohyně, protože stejně jako ona 
je považována za nositelku života.
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v číně se zachovala pověst o tom, 
že rýže v dávných dobách nevy-
tvářela zrno. Lidé hladověli a toho 
si všimla bohyně Kuan-jin (čínská 
podoba bódhisattvy, tj. bytost tou-
žící po osvícení) a zželelo se jí jich. 
Šla tajně na rýžové pole a ze svých 
prsou vymáčkla mléko, které napl-
nilo prázdné plevy. pak stiskla ještě 
silněji a další plevy se zaplnily smě-
sí krve a mléka. proto prý existuje 
červená a bílá rýže.
v mnoha oblastech indie je rýže 
spojována s bohyní štěstí Lakšmí, 

která se podle legendy zrodila 
stejně jako afrodité z mořské pěny. 
také na ostrově bali uctívají Lakšmí 
jako ochránkyni rýže, ovšem pod 
jménem dévi Šrí. před sklizní zde 
někdy vyrábějí z rýžových stébel 
figurky, které ztělesňují tuto bohy-
ni a jejího partnera. ty mají zajistit 
hojnou sklizeň.
na jižních Filipínách považují za 
první pěstitelku rýže krásnou ot-
rokyni jménem agmay. ta podle 

této legendy jednou seděla u vody 
a přemýšlela. náhle uviděla ve 
vodě plavat zelený stonek obtěž-
kaný zlatými zrny. překvapilo ji to, 
nikdy dříve se totiž s ničím tako-
vým nesetkala. byla to rýže. agmay 
zkusila zrna na blátivém břehu pěs-
tovat a přitom si přála, aby všem 
přinášela štěstí. dvakrát denně 
mladé rostlinky zalévala a chránila 
je před divokými zvířaty. rýže rych-
le rostla. agmay již prvním rokem 
sklidila bohatou úrodu. prodala ji 
a z peněz, které utržila, se celá její 

rodina mohla vykoupit z otroctví.
vietnamská pověst vypráví o tom, 
že kdysi v dávných dobách se rýže 
nesklízela, a místo toho ji kněží po-
mocí svíček a kadidel vzývali, aby 
se přikutálela k lidem domů v po-
době velké koule. Jednou jistý muž 
přikázal své ženě, aby před tím, než 
se rýže přikutálí, poklidila a zamet-
la. Ženě se ale pracovat nechtělo, 
dlouho otálela, a když se rýžová 
koule blížila, udeřila ji koštětem. 

Koule se rozpadla na tisíce kousků 
– zrnek rýže. tím ovšem podle této 
legendy odsoudila nejen sebe, ale 
celé lidstvo, k věčné lopotě. od té 
doby prý musejí prostí lidé tvrdě 
pracovat, aby získali potravu.

není rýže jako rýže
druh Oryza sativa se obvykle dělí 
do tří poddruhů. indická rýže má 
vysoké slabé stonky a dlouhé listy, 
je citlivá na nízké teploty a den-
ní světlo, její zrna jsou protáhlá 

a štíhlá, po uvaření se nelepí. Ja-
ponská rýže má krátké listy a ston-
ky, krátké a oblé zrno, poměrně 
dobře snáší nižší teploty, po uvaře-
ní je soudržná a lepivá. tato rýže se 
často pěstuje v Japonsku a v číně. 
rostliny javánské rýže jsou vysoké 
s tenkými stonky a širokými listy 
a mají velká výrazná zrna. Javánská 
rýže se pěstuje v indonésii a hor-
natých oblastech jihovýchodní 
asie.
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v některých případech, především 
v angloamerické literatuře, se od-
lišuje také lepivá a nelepivá rýže. 
Lepivá rýže se pěstuje především 
v číně a v Japonsku. vzhledem 
k tomu, že se tam jí pomocí hůlek, 
je lepivost rýže zřetelnou výhodou.
rýže, která získala v Evropě a usa 
velký věhlas, je basmati. nejedná 
se o nějaký zvláštní druh, i když 
basmati je považována za nejvoňa-
vější, nejdelší a nejštíhlejší rýži na 
světě. pěstuje se jen v severní indii 
a pákistánu, které mají na obchod 
s ní monopol. Její kvalitu ovlivňuje 
prostředí, půda, klima, způsob setí 
a genetický výběr.
na našem trhu se v poslední době 
můžeme setkat s tzv. indiánskou 
rýží. ta má ovšem s pravou rýží 
společného jen to, že jako potrava 
slouží její semena. Jedná se o ame-
rickou rostlinu Zizania aquatica.

Cesta rýže do světa
K prvním Evropanům, kteří ochut-
nali rýži, zřejmě patřili vojáci ale-
xandra Makedonského ve 4. století 
př. n. l. při svém tažení do persie 
a indie. z těchto zemí se také rýže 
později, asi v 7. století n. l., dosta-
la do nilské delty a postupně se 
rozšířila i do severní afriky, sicílie 
a Španělska. v 15. století se rýže 
začala pěstovat v pádské nížině 
v itálii a v 16. století v Lombardii. 
v té době ji také turci při svých vý-
bojích přivezli na balkán a dokonce 
i na slovensko, kde jsou dodnes 
v lokalitě Modrý Kameň stopy po 
bývalých rýžovištích.
od 18. století se rýže pěstuje 
v americe, a to jak v Jižní, tak v se-
verní. v roce 1849 přinesla zlatá 
horečka do usa lidi ze všech koutů 
světa. Mezi nimi bylo i čtyřicet tisíc 
číňanů, jejichž základní potravou 
byla rýže. poptávka po rýži se pro-
to v této zemi prudce zvýšila a její 
pěstování se v oblastech s vhod-
nými klimatickými podmínkami 
rozšířilo.
po 2. světové válce se objevila sna-
ha pěstovat rýži i u nás. do roku 
1949 probíhaly pokusy s rýží na 

jižním slovensku a jižní Moravě. 
této plodině se kupodivu v našem 
mírném pásmu poměrně dařilo, 
nicméně její pěstování zde bylo 
mnohem nákladnější než její do-
voz, a tak byl tento experiment 
přerušen.

zdraví z rýžových 
obilek
Hnědá (neloupaná) i bílá (loupaná 
a leštěná) rýže mají vysokou nut-
riční hodnotu. neloupaná obilka 
rýže obsahuje 8–12 % bílkovin, 
2,4 % tuku, 68–72 % polysacharidů 
(škrobu), 10 % vlákniny, vitaminy 
skupiny b (thiamin, riboflavin, 

niacin), vitamin E, fosfor, vápník, 
draslík, hořčík a železo. bílá rýže má 
sice vysoký obsah škrobu, ale nízký 
podíl vitaminů a vlákniny, a proto 
se v některých zemích vitaminy 
obohacuje.
bílkoviny z rýže jsou ve srovnání 
s jinými druhy obilí považovány za 
jedny z nejkvalitnějších. Mají osm 
esenciálních aminokyselin, které 
jsou nezbytnou stavební jednot-
kou svalů. rýže obsahuje minimál-
ní podíl tuku a žádný lepek. nealer-
gizuje, je lehce stravitelná, a proto 
je vhodná jako dietní potravina. 
často se využívá při bezlepkové di-
etě. snadno a rychle se připravuje 
a lze ji použít téměř do jakéhokoliv 

jídla – do polévek, salátů, jako hlav-
ní jídlo či zákusek.
rýžové otruby, které dávají hnědé 
rýži její barvu a oříškovou příchuť, 
jsou skvělým zdrojem vitaminů, 
minerálů a vlákniny. obsahují ve 
vyváženém poměru mnoho látek, 
které jsou pro naše tělo potřebné. 
z rýže se také vyrábí mouka, těs-
toviny a chipsy, které u osob aler-
gických na lepek mohou nahradit 
výrobky ze pšenice.
od 17. až do počátku 20. století se 
v asijských zemích často objevova-
la choroba beri-beri, která se proje-
vovala nervovými poruchami, oto-
ky nebo srdečním selháním a jejíž 
příčinou byl nedostatek vitaminu 
b1 (thiaminu) v organismu. posti-

hovala hlavně chudé obyvatelstvo 
živící se téměř výhradně bílou rýží, 
která byla při průmyslovém zpra-
cování zbavena obalu s vitaminy 
a minerály. v některých chudších 
oblastech nabývala beri-beri až 
masových rozměrů.

Královna obilnin
Hnědá rýže (natural) je vysoce 
ceněna v makrobiotice, která ji 
z hlediska poměru jinu a jangu řadí 
mezi energeticky vyvážené po-
traviny. obilná zrna by podle této 
teorie měla tvořit asi 50–60 % při-
jímané potravy a mezi obilninami 
hraje rýže nejdůležitější roli.
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Makrobiotika doporučuje hnědou 
rýží i na léčbu některých chorob. 
syrová zrna hnědé rýže se užívají 
spolu s čajem z pelyňku k vypuzení 
parazitů, opražená rýže proti průj-
mu nebo úplavici. Kaše z opražené 
rýže se doporučuje při artritidě 
a revmatismu nebo pro posílení. 
placičky mochi z utlučené, dobře 
uvařené rýže jsou vhodné pro oso-
by vykonávající těžkou fyzickou 
práci. na otoky, záněty a omrzliny 
se přikládají rýžové náplasti nebo 
zábaly.
pražená rýže je součástí japonské-
ho čaje genmaiča, který má díky 
tomu poněkud zvláštní chuť při-
pomínající polévku. z rýžových zrn 
se v asii běžně připravuje také čaj, 
káva, mléko (které je velice vhodné 
pro alergiky).
rýži léčebně využívá i ajurvéda. 
podle indické lékařské knihy suš-
ruta se např. doporučovalo po sou-
loži pojíst rýži s lehkým vývarem 
z masa, případně ještě zákusek, 
jogurt, ovoce a mléko a pak měl 
člověk dost síly na to, aby mohl 
pokračovat.

Jídlo a rýže v čínštině 
jedno jsou
rýže, ačkoliv zřejmě nepochází 
přímo z číny, se v této zemi pěstuje 
již odedávna a velmi rychle tam 
zdomácněla. na její pěstování se 
zaměřil již traktát, který byl vydán 
ve 4. století př. n. l. stejnou tema-
tikou se zabývalo ilustrované dílo 
z doby čínské dynastie sung (960–
1279), ve kterém bylo uvedeno 18 
pracovních postupů při sklizni rýže.
pro číňany je rýže hlavním jídlem 
a vše ostatní včetně masa a zeleni-
ny považují za přílohy. název vaře-
né rýže „fan“ je v čínštině výrazem 
pro potravu jako takovou. číňané 
si zkrátka svůj jídelníček bez rýže 
vůbec nedokážou představit. do-
kladem toho je i přísloví, že číňan 
se denně neobejde bez sedmi dů-
ležitých věcí: je to dříví, rýže, olej, 
sůl, sójová omáčka, ocet (zajisté 
také rýžový) a čaj.

tradiční čínská 
medicína
v tradiční čínské medicíně (tčM) 
se využívá především bílá leštěná 
rýže. vařená rýže podle starých 
číňanů doplňuje energii čchi, posi-
luje slezinu a vyživuje krev. Lepivá 
rýže (japonská) má podle tčM 
sladkou chuť, teplou povahu a pů-
sobí na meridiány sleziny, žaludku 
a plic. proto je tato rýže vhodná 
při zažívacích potížích, při průjmu 
a řídké stolici. ostatně v těchto 
případech ji doporučuje i evropská 
medicína.
při spontánním pocení a únavě, 
které jsou způsobeny nedostatkem 
energie čchi, by se měla podle 
tčM užívat opražená lepivá rýže 
a pšeničné vločky vařené společ-
ně s vepřovým masem. ve větším 
množství se lepivá rýže nedoporu-
čuje pacientům, kteří jsou zahle-
něni (a příčinou je horko). vhodné 
také není jíst příliš pečené rýže 
a rýžových koláčů.
nelepivá rýže (indická) má podle 
tradiční čínské medicíny rovněž 
sladkou chuť, ale neutrální pova-
hu a vztah k meridiánům sleziny 
a žaludku. vyživuje slezinu, harmo-
nizuje žaludek a ulevuje při nad-
měrné žízni. používá se při zvracení 
a ztrátě chuti k jídlu, při oslabené 
slezině a žaludku a disharmonii 
energie čchi sleziny. Léčebné re-
cepty v těchto případech často 
obsahují společně s nelepivou rýží 

potraviny, které vyživují energii 
čchi a posilují slezinu, např. ženšen 
či semena lotosu.

rýže součást života
přestože rýže pochází z asie, velice 
rychle se rozšířila po celém světě 
a dnes bychom v kterémkoliv svě-
tadíle jen těžko hledali restauraci, 
která by na jídelním lístku neměla 
nějaké jídlo s rýží. a tak se můžeme 
setkat s různými pilafy, rizoty či 
nákypy i v oblastech, jejichž oby-
vatelé ještě před několika staletími 
neměli ani potuchy, že nějaká rýže 
vůbec existuje.
ovšem rýže se využívá i jinak. z rý-
žových klíčků se vyrábí olej, který, 
jak se podle posledních výzkumů 
zdá, snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi. z rýžové slámy se pletou 
rohože a košíky, ale používá se 
také jako krmivo a stelivo. z obilek 
rýže se dělá mouka, škrob, ale také 
lepidlo, které se dříve přimíchávalo 
do barev. v asijských zemích se 
prodává i rýžové pivo, víno (např. 
japonské saké), ocet a alkohol, kte-
rý se vyrábí destilací rýžového vína. 
známý je také rýžový papír, rýžové 
kartáče a košťata, ovšem ty se dnes 
obvykle zhotovují z jiných rostlin 
(většinou čirok).
rýže má zkrátka mnoho způsobů 
využití, ať už jako potravina, lék, či 
věc denní potřeby. Lidé v asii se 
bez ní neobejdou již někdy od dob 
neolitu, my v současné době už 
vlastně také ne. 
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vaříme rýži,   

žijeme zdravě
Rýže, zejména 
neloupaná, je 
zdravá, chutná, 
dobře stravitelná, 
obsahuje důležité 
vitaminy a minerály 
a kromě toho 
také vlákninu. 
Příklad jako 
z čítanky zdravé 
výživy, ovšem do 
posledního písmene 
pravdivý. Nedáte se 
zlákat následujícími 
recepty?  
Už při jejich čtení – 
a natož pak jedení 
– se sliny jen jen 
sbíhají.

Plněné vinné 
listy
- 3 velké cibule
- 1/16 l oleje
- 1 balíček dlouhozrnné divoké rýže
- sůl
- 1/4 l rajčatové šťávy
- 1/4 l vody
- černý pepř
- 1 svazek petržele
- 2 lžičky citronové šťávy
- 60–70 vinných listů

oloupeme cibuli a nadrobno ji na-
krájíme. v hrnci rozehřejeme olej, 
cibulku osmažíme dozlatova, vmí-
cháme rýži a krátce osmahneme. 

zalijeme rajskou šťávou a vodou. 
přivedeme k varu a pod pokličkou 
necháme asi 25 minut vařit na 
mírném ohni. osolíme, opepříme 
a přidáme jemně nakrájenou pe-
tržel a citronovou šťávu. zatímco 
se vaří rýže, opláchneme vinné 
listy pod tekoucí vodou, necháme 
okapat a klademe rubovou stra-
nou dolů. Jednotlivé listy plníme 
jednou lžící rýže. Konce spojíme 
a zatočíme. závitky klademe vedle 
sebe spojem dolů do zapékací for-
my. podlijeme vodou, vložíme do 
předehřáté trouby a asi 45 minut 

pečeme při 175 °C, podle potřeby 
podléváme vodou nebo listy za-
kryjeme alobalem. Hotové závitky 
vyjmeme z trouby a necháme vy-
chladnout.
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Šunkové rolky 
s jarní rýží
- 100 g rozinek sultánek
- černý čaj na namáčení
- asi 1/2 l vody
- 200 g rýže
- sůl
- 2 stonky řapíkatého celeru
- 1 dl salátové majonézy
- kajenský pepř
- 4 silnější plátky vařené šunky
- francouzská hořčice

oprané, okapané rozinky sultánky 
přelijeme čajem a máčíme 45 mi-
nut. do vařící vody vsypeme rýži, 
osolíme a pod pokličkou na mírném 
ohni dusíme asi 15–20 minut, až se 
voda z velké části vyvaří. rýži dáme 
na síto a necháme vychladnout. 
Celerové řapíky očistíme, omyjeme 
a nakrájíme na plátky. Kousky cele-
ru, okapané rozinky a rýži smíchá-
me se sójovou majonézou a oko-
řeníme kajenským pepřem. plátky 
šunky potřeme hořčicí, plníme rýží 
a srolované rovnáme na talíř.

Karibské rizoto
- 1/2 l drůbežího vývaru
- 200 g rýže

- 2 cibule
- 400 g kuřecích prsíček
- 3 banány
- 2 červené papriky
- 3 lžíce oleje
- 1 lžíce curry
- mletá paprika
- černý pepř

vývar přivedeme v hrnci o obsa-
hu asi 1,5 l k varu, vsypeme rýži, 
osolíme a pod pokličkou nechá-
me na mírném ohni 15–20 minut, 
až se tekutina „vstřebá“. Mezitím 
oloupeme a nakrájíme cibuli. 

Maso nakrájíme na proužky, 
oloupeme banány a nakrájíme na 
kolečka. očištěné papriky rozdě-
líme na proužky. na rozehřátém 
oleji necháme zesklovatět na-
krájenou cibuli, přidáme papriku 
s kuřecím masem a necháme asi 
10 minut podusit. přidáme baná-
nová kolečka, okořeníme curry 
a dalších 5 minut dusíme. promí-
cháme s rýží a ochutíme mletou 
paprikou a čerstvě namletým 
pepřem.

rýže s čočkou 
a pšenicí
- 200 g rýže Natural
- 200 g čočky
- 100 g pšenice
- 50 g mraženého hrášku
- 3 stroužky česneku
- sůl
- 5 lžic sušeného droždí Tebi
- 3 lžíce oleje
- pórek

uvařenou rýži smícháme s vaře-
nými přísadami – čočkou, pšenicí 
a hráškem (vaříme každé zvlášť), 
česnekem, solí, tebi, olejem a oz-
dobíme nakrájeným syrovým pór-
kem.
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rýže s jáhlami, 
mákem a oříšky
- 200 g rýže Natural
- 200 g jáhel
- 100 g oříšků
- 50 g mletého máku
- 4 lžíce kokosu
- 2 lžíce oleje, sůl
- 2 dl sójového mléka

rýži uvaříme do poloměkka. Jáhly 
třikrát spaříme vřelou vodou. smí-
cháme dohromady, zalejeme sójo-
vým mlékem a zapečeme v troubě. 
před podáváním omastíme olejem, 
posypeme mletým mákem, strou-
haným kokosem a oříšky.

Okurková 
polévka
- 1,5 l vody
- 100 g rýže
- 3 stroužky česneku
- 2 lžíce oleje
- 2 lžíce citronové šťávy
- 1 l jogurtu
- 1 salátová okurka
- čerstvé bylinky (kopr, máta, pažitka)
- bílý pepř
- cukr

ve větším hrnci přivedeme vodu 
k varu, vsypeme rýži, osolíme a pak 
vaříme na mírném ohni asi 20 
minut. rýži dáme okapat na síto. 
oloupeme a rozetřeme česnek 
a umixujeme se špetkou soli, ole-
jem, citronovou šťávou a jogurtem 
(jogurt přidáváme postupně). pak 
dáme vychladit. okurky omyjeme, 
osušíme, i se slupkou nastrouháme 
na kolečka, osolíme a asi hodinu 
necháme v misce odležet. potom 
okurky na sítu dobře vymačkáme 
a spolu s rýží zamícháme do vy-
chlazené polévky. ochutíme jemně 
nakrouhanými bylinkami a čerstvě 

umletým pepřem. podle chuti osla-
díme.

Papriky se 
šunkovou rýží
- 1 cibule
- 2 lžíce másla
- 150 g rýže
- 1/8 litru suchého bílého vína
- 3/8 l vody
- 1 lžíce mleté papriky, černý pepř
- 200 g vařené šunky
- 4 červené papriky
- 1/8 litru masového vývaru

oloupeme cibuli, jemně ji nakrájíme 
a v hrnci necháme na másle zesklo-
vatět. přidáme rýži a krátce osmaží-
me. osolíme, zalijeme vínem a výva-
rem, přivedeme k varu a na mírném 
ohni necháme ještě 15 minut dojít. 
v polovině vaření vmícháme mletou 
papriku a jemně nakrájenou šunku. 
Hotovou rýži okořeníme čerstvě 
umletým pepřem. během doby varu 
očistíme papriky, kterým seřízneme 
vršek a odstraníme zrníčka a blány. 
opláchneme a necháme okapat. 
papriky plníme rýží, klademe do hrn-
ce a podlijeme vývarem. dusíme pod 
pokličkou na mírném ohni asi 25–30 
minut. Hotové papriky vyjmeme na 
nahřáté talíře a podáváme. 

pokrmy připravil a foto: zdeněk platl
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13 příznaků toho, 

že se nestravujete 
správně

nespavost
pokud trávíte noci počítáním 
oveček, pravděpodobně jste již 
vynechali večerní kávu. narušová-
ní spánku může mít i jiné příčiny, 
například ostrá a tučná jídla. ob-
tížně se tráví, může po nich pálit 
žáha, cítíte se tak plní, že nemůžete 
usnout. vyhněte se také alkoholu. 
Malé množství sice pomůže navo-
dit spánek, ale později způsobuje 
přerušování cyklů hlubšího spán-
ku. večer jezte krůtí maso, banány, 
fíky, datle, jogurt, mléčné výrobky, 
tuňáka a celozrnné obilniny. tyto 
potraviny mají vysoký obsah tryp-
tofanu, který podporuje spánek. 
usnout pomůže i polovina grape-
fruitu.

nadýmání
pochutnáte-li si na fazolích, může-
te očekávat nepříjemnosti. Fazole, 
ale také např. brokolice, kapusta, 
zelí, květák, cibule či hrách totiž 
způsobují nadýmání. zázvor, čes-
nek a máta peprná podle léčitelů 
tento problém zmírňují, ale ve sku-

tečnosti nemohou množství plynů 
uvolněných z jídla zmenšit. zbavují 
však pocitu plnosti tím, že uvolňují 
chlopeň mezi žaludkem a jícnem, 
abyste mohli říhnout.

Křeče
nejobvyklejší svalové křeče se 
dostavují v noci a postihují dolní 
končetiny, především lýtkové 
svaly a chodidla. svalové křeče 
jsou obvykle způsobeny nerov-
nováhou vápníku a hořčíku v or-
ganismu a nedostatkem vitaminu 
E. vápník je jedním z několika 
chemických poslů, které dávají 
svalům pokyn normálně se staho-
vat a uvolňovat. během prvních 
dnů měsíčků zvyšte denní příjem 
vápníku na 1500 miligramů den-
ně. Konzumace jídel bohatých 
na hořčík, fazolí, celozrnných 
výrobků, zelené listové zeleniny 
a ořechů může množství vstřebá-
vaného vápníku maximalizovat. 
nové výzkumy ukazují, že ome-
ga-3 mastné kyseliny, obsažené 
v lososu, tuňáku a jiných rybách, 
mohou neutralizovat činnost pro-

staglandinu typu 2, který vyvolá-
vá křeče.
pokud trpíte křečemi během dne, 
kdy jste aktivní, konzultujte svůj 
stav s lékařem. Může jít o projev 
poruchy krevního oběhu nebo 
aterosklerózy.

zápach z úst
tři největší viníci jsou česnek, cibu-
le a ryba. tato jídla obsahují slou-
čeniny síry, které se vstřebají do 
krve, v ní procházejí plícemi, a tak 
se dostávají do dechu. nepříjemný 
zápach z úst způsobují také šle-
hačka a jiné vysoce tučné mléčné 
výrobky. Když zaměníte šlehačku 
v kávě odtučněným mlékem, může 
to pomoci, ovšem jen částečně, 
protože samotná káva, stejně jako 
alkohol, působí jako „zabiják“ de-
chu. omezte jejich spotřebu nebo 
používejte alespoň ústní sprej. také 
si dávejte do jídla zelenou petržel-
ku, jež obsahuje chlorofyl, přírodní 
osvěžovač dechu.
K dalším faktorům přispívajícím ke 
vzniku páchnoucího dechu patří 
onemocnění dásní, zubní kazy, 
nosní nebo krční infekce, zácpa 
a poruchy jater. pokud nedojde ke 
zlepšení stavu, poraďte se se svým 
lékařem o celkové zdravotní pro-
hlídce.

průjem
Možná žvýkáte příliš mnoho žvý-
kaček – u některých lidí mohou 
více než tři žvýkačky denně vyvolat 
průjem. příčinou je umělé sladidlo 
sorbitol, obsažené také v některých 
nízkoenergetických nápojích. stej-
ný problém může nastat, jestliže to 
přeženete s množstvím konzumo-
vaného ovoce a zeleniny. tělo není 
schopno absorbovat některé sacha-
ridy v nich obsažené a přeměňuje je 
na přírodní projímadla. samozřejmě 
existují jídla, která naopak působí 
protiprůjmově. doporučují se ba-
nány, rýže, jablečné pyré. tato jídla 
se dobře vstřebávají, takže nezbývá 
téměř nic, co by mohlo vyvolávat 
další žaludečně-střevní potíže.

Cítíte se plní a nadmutí, nemůžete spát nebo 
vás trápí nepříjemné bolesti? Řešením může 
být změna jídelníčku. Zkuste se podívat na 
následující přehled, který nabízí řešení vašich 
problémů přírodními způsoby.
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pálení žáhy
polykáte po každém jídle prostřed-
ky proti pálení žáhy? Možná byste 
měli omezit čokoládu, alkohol 
nebo jakákoliv tučná, kyselá a ostrá 
jídla. pokud máte sklony k přejí-
dání, zkuste jíst menší porce, ale 
častěji.
při prvních příznacích pálení žáhy 
vypijte velkou sklenici vody. často 
to pomůže. změňte své stravovací 
návyky: dopřávejte si více syrové 
zeleniny, potravu dobře kousejte, 
jezte pomalu a jídlo vychutnávejte. 
nepijte nápoje sycené oxidem uh-
ličitým.

skvrny na zubech
všechno, co nechává stopy na 
koberci, může stejným způsobem 
poznamenat i vaše zuby. obvykle 
jsou to čaj, káva, grapový džus, 
borůvky a červené víno. pokud ne-
máte zuby tak bílé jako dřív, zkuste 
vyloučit tato jídla a nápoje z jídel-
níčku. Že si nemůžete představit 
život bez kávy a čaje? Když vám 
nebude vadit, že vypadáte trochu 
nezvykle, pijte tyto (ne příliš horké) 
nápoje brčkem, aby se nedostaly 
do přímého styku se zuby. bohužel, 
neznáme jídla, která by pomohla 
skvrny na zubech odstranit. pokud 
vám tato kosmetická vada vadí, 
obraťte se na zubního lékaře.

zánět močových cest
Konzumace jídel zánět močových 
cest nevyvolává, trápí-li vás tento 
zdravotní problém, zbavíte se ho 
rychleji pomocí brusinek. sklenice 
brusinkového džusu denně bakte-
rie vyvolávající infekci z organismu 
doslova vypláchne. to je jediná 
známá potravina, která zůstává ky-
selá i v trávicím systému a blokuje 
růst bakteriálního kmene.

zácpa
Mléko, sýr, tvaroh jsou dobrý zdroj 
vápníku, ale konzumace velkého 
množství mléčných výrobků může 

vyvolat zácpu. abyste jí předešli, 
doplňte jídelníček celozrnnými vý-
robky, zele ni nou, ovocem (zvláště 
švestkami, fíky a datlemi). pomůže 
také pít větší množství vody – ales-
poň 8 sklenic denně.
Konzumujte dostatečné množství 
potravin s vysokým obsahem pek-
tinu, jako jsou jablka, karotka, čer-
vená řepa, banány, zelí, citrusové 
plody. dodržujte nízkotučnou výži-
vu. nejezte žádná smažená jídla.
Je velmi důležité, aby střeva denně 
pracovala. tlusté střevo je odpadní 
jímkou pro zplodiny metabolismu, 
které by měly být během osmnácti 
až čtyřiadvaceti hodin odstraněny.

Kvasinková infekce
Jeden jogurt denně sníží o dvě tře-
tiny možnost kvasinkové infekce. 
Musíte si ale kupovat jogurty „živé“ 
obsahující např. mléčnou kulturu 
Lactobacillus acidophilus bacteri-
um (kontrolujte údaje na etiketě), 
které u žen udržují pod kontrolou 
kvasinky v pochvě.

padání vlasů
Jedním z důvodů padání vlasů 
mohou být razantní diety, při nichž 
se organismu nedostávají důležité 
živiny. vlasům může škodit také 
velké množství potravin obsahují-
cích hodně vitaminu a, například 
játra. tento vitamin nezbytně potře-
bujete pro dobrý zrak, zdravou pleť 
a vlasy a pro posílení obranyschop-
nosti organismu. ale přílišné množ-
ství se může skladovat v játrech, 

„otravovat“ tělo a působit padání 
vlasů. pokud chcete využít výhody 
vitaminu a, ale vyhnout se nebez-
pečí předávkování, jezte jídla obsa-
hující beta-karoten, což je netoxická 
forma vitaminu a. dobrým zdrojem 
jsou sušené meruňky a mrkev.
Upozornění: je normální ztrácet den-
ně 50 –100 vlasů.

bolesti kloubů
bolesti kloubů mají tolik příčin, že 
není možné najít jednoduchou 
pomoc. ovšem výzkum ukazuje, že 
lidem trpícím revmatickou artriti-
dou může ulevit denní porce ryb, 
obsahujících omega-3 mastné ky-
seliny: losos, tuňák a sleď. pomáhá 
také vegetariánská výživa, i když 
si vědci nejsou jistí proč. a pokud 
trpíte nadváhou, racionální výživa 
vám pomůže zbavit se přebyteč-
ných kilogramů, a tím i tlaku na 
bolavé kyčelní a kolenní klouby.

Lámavé nehty
pokud se vám lámou nehty, ujistě-
te se, že dostatečně jíte. Ženy, které 
podstupují radikální diety, mohou 
mít nedostatek bílkovin, což způ-
sobuje lámavost nehtů, praskání 
pat, křehké vlasy nebo šupinatění 
pokožky. získat 50 gramů bílkovin 
potřebných pro zdraví není nic 
těžkého: snězte kelímek nízkotuč-
ného sýra Cottage a 75 g tuňáka 
v konzervě.

odborná konzultace:
ing. ivan Mach, Csc.
Foto: archiv redakce
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Veselá 
vařečka

Emco Expres přírodní 
ovesná kaše 
společnost Emco rozšiřuje nabídku 
řady Expres ovesných kaší o nepor-
covanou ovesnou kaši Expres na-
tural v 500g balení. snadná přípra-
va, možnost určit si velikost porce 
a především výživově hodnotné 
ovesné vločky jsou dostatečnými 
důvody proč ochutnat. porci, pro 
kterou se rozhodnete, zalijete hor-
kou vodou. za tři minuty již může-
te snídat, obědvat, svačit či večeřet. 
oves je bohatý na vitaminy řady 
b a minerální látky (zvláště fosfor). 
Kvalitní složité cukry, které obsahu-
je, se plynule rozkládají v zažívacím 
traktu a vstřebávají se podle potře-
by organismu. nezatěžují slinivku 
břišní ani jiné orgány tak jako jed-
noduché cukry. Hlavním benefitem 

ovsa je vysoký obsah rozpustné 
vlákniny, zejména beta-glukanů, 
které prokazatelně snižují mimo 
jiné hladinu LdL cholesterolu. bíl-
koviny v ovesných vločkách mají 
vysoký obsah esenciálních ami-
nokyselin, a tím se blíží ideálnímu 
proteinu. oves je lehce stravitelný, 
má vše, co organismus posiluje, 
a přitom nezatěžuje zažívací trakt. 
dříve lidé používali oves také jako 
léčivo. 

bylinkové a pikantní 
máslo
s nadcházejícím letním obdobím 
přicházejí častěji k chuti stude-
ná jídla nebo posezení s přáteli 
u grilu. dvě kulinářské novinky – 
máslo bylinkové a máslo pikantní 
z Mlékárny olešnice – ocení i ti 
nejnáročnější milovníci tradičního 
másla. 
nové bylinkové máslo obsahuje 
směs bylinek, česnek a cibuli. Lze 
ho využít při přípravě studené 
večeře k namazání na pečivo, 
ale i k pokrmům z ryb, hovězímu 
masu a minutkové kuchyni obec-
ně. Je také ideální pro dušení ze-
leniny, které dodá zajímavou chuť 
a příjemnou vůni.

Chuť pikantního másla vynikne 
například v kombinaci s pečený-
mi topinkami nebo si jej můžete 
dopřát s čerstvým chlebem či 
bagetkou. ozvláštňuje jej pi-
kantní příchuť papriky a česne-
ku. 
při grilování se pikantní máslo 
hodí k potírání masa nebo zele-
niny stejně tak jako bylinkové na 
rozpečenou bagetu.

nEsCaFé sensazione 
– novinka pro 
milovníky lahodné 
kávy
značka nEsCaFé uvedla na český 
trh novou kávu nEsCaFé sensa-
zione, která vyniká nejen lahod-
nou chutí a intenzivním aroma, 
ale především jemnou pěnou 
(extra cremou). 
přestože se konzumenti kávy 
stále přou, zda se rozpustná káva 
může vyrovnat kávě připravené 
v kávovaru, odborníci se shodují, 
že nejdůležitější je samotná kva-
lita kávových zrn a způsob jejich 
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pražení. nEsCaFé sensazione 
je 100% čistá káva, vyrobená 
z kvalitních odrůd kávy arabica 
a robusta. Kávová zrna těchto 
odrůd jsou pražena tzv. středně 
tmavým způsobem. během pro-
cesu výroby navíc dochází uvnitř 
kávového prášku k uzamčení 
vzduchových bublin, které po 
zalití horkou vodou vystupují na 
hladinu, a vytvářejí tak bohatou 
pěnu.

Jemča vítá jaro 
novými svěžími 
příchutěmi ovocných 
čajů
Jemča připravila pro milovníky 
ovocných čajů řadu nových příchu-
tí. ovocné čaje jsou zdravým zpes-
třením denního pitného režimu, 
jejich přírodní ingredience nechají 
tělo v obvyklém rytmu a nezatěžují 
oběhový systém. stejně jako pro 
dospělé jsou ovocné čaje velmi 
vhodné pro děti. 

Jemča Hruška
příchuť Hruška se vyznačuje jem-
nou a příjemnou vůní tohoto oblí-
beného podzimního ovoce, která 
pohladí po duši i jazyku. čaj chut-
ná výborně i studený a lze jej jen 
doporučit pro výrobu osvěžujícího 
ledového čaje. 

Jemča Brusinky a pomeranč
tato pikantní a výrazná kombinace 
skvěle osvěží a poškádlí chuťové 

pohárky. brusinky jsou vyhlášené 
svým pozitivním vlivem na lidské 
tělo, obsahují velké množství anti-
oxidantů a působí protizánětlivě.

Jemča Meruňka
Meruňka svou nezaměnitelnou 
vůní provoní celou domácnost 
a navodí letní náladu i v pošmour-
ném dni. Je oblíbenou přísadou 
hotových i doma připravených 
ledových čajů.

Jemča Švestka a jablko
velmi příjemná a osvěžující kom-
binace tradičních ovocných chutí. 

přijde vhod po náročném dni nebo 
pro vytvoření příjemné rodinné 
pohody.

Celozrnná delikatesa 
od společnosti Wasa
Celozrnný  chléb od společnosti 
Wasa je vyroben z žitné mouky 
bohaté na vlákninu, minerály 
a vitaminy, například b1 a b2, 

fosfor, železo, hořčík nebo zinek. 
vyrábí se bez použití kvasnic, 
výsledkem této receptury je 
křehčí a tenčí chléb, v němž jsou 
zachovány všechny cenné části 
žitného zrna. Celozrnné produk-
ty vhodně působí na zažívací 
systém, snižují riziko nadváhy, 
pomáhají prevenci srdečních 
onemocnění a cukrovky. už sa-
motný název křupavého chleba 
– delikatess – napovídá, že ať už 
ho ozdobíte lahodným sýrem se 
zeleninou, nebo si jej vychutnáte 
jen tak samotný, svou chutí jistě 
nezklame. 

JaK JíME ...

Fit pro život 4 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

32

32 Obsah

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


Eine, Ave,
Alm,Kita,

Rand, Oph,
Dauphin,
Aln, Nie

SUŠENKA BACILY ODLIŠNÁ
(SLOV)

ČESKÝ
EL.PODNIK ŘEČNÍK POPĚVEK STOP MANŽEL

DCERY

ANGL.
ZKR.

ODPO-
LEDNE

ODBORNÍK
NA LADĚNÍ FR.ŘEKA NITRID

HLINÍKU

BÝT S
NĚKÝM

VYROVNÁN

MEZINÁR.
ZKR. 

SOUHV.
HADONOŠ

DOCELA

SÍDLO
V BELGII

SPZ
ROKYCAN

ZÁPOR

GLAZURA

HOLAND.
POLOTVR-

DÝ SÝR

1. ČÁST
TAJENKY

24 HODIN
POSTAVA

OPERY
TRISTAN
A ISOLDA

SPZ
SVITAV

POHYBO-
VATI SE 

VZDUCHEM

PŘEDLOŽKA

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

ZN.RADIA

PÍSMENO
ŘECKÉ

ABECEDY
POLNÍ
MÍRA

ZLÝ
SKŘÍTEK

PŘED-
LOŽKA

INFEKČNÍ
ČINITEL

INIC.HERCE
VETCHÉHO

SLONÍ
ZUBY

VELKÝ
SHON

RUSKÝ
ZÁPOR

POR-
TUGAL.
ŘEKA

ZN. KRYP-
TONU

VYSOKÉ
KARTY

(SLOVEN.)

ČESKÝ
ARCHITEKT

FR.
PLATIDLO

SPOR-
TOVNÍ

ZKRATKA
KOUSKY
DŘEVA

ŘÍMSKY
51

HOLAND.
DÉLKOVÁ

MÍRA
PŘIPRAVEN

(POMOCI)

KÓD NĚM.
MARKY

MASO

POPRUH

TROJICE

SYPÁNÍM
PROLOŽIT

PULZ

KVŮLI
(KNIŽNĚ)

LEDACO NÁŠ
BÁSNÍK

STVOŘENÍ

NÁZEV
PÍSMENE

CH
DOMÁCKY
EMANUELA

ZN.
LUTECIA

ZN.
TELLURU

MATEM.
ZKRATKA

PÍSEM-
NOSTI

AMORFNÍ
VÁPENEC

SPZ
TRENČÍNA

BUŠITI

SESKU-
PENÍ

CVIČENCŮ

DOMÁCKY
LEONA

ZN. JEDN.
PRÁCE

(KALORIE)

2. ČÁST
TAJENKY

LATINSKY
OLIVA

LITERÁRNÍ
FORMA ČINNOST

AUSTR.
SÍDLO

BIBLICKÁ
POSTAVA FR.MĚSTO

 
Křížovku z Fit pro život 4/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 25. 6. 2009 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček od společnosti Amway ČR.
Tajenka křížovky z Fit pro život 3/2009: do nového dne nás každé ráno vítá sluníčko. balíček získávají: Zdena Ja-
náková z Frýdku-Místku, Hana Zemková ze Sedlic u Blatné a Libuše Jančarková z Karlových Varů. 

Amway ČR uvedla na  český trh novou řadu výrobků 
péče o pleť značky ARTISTRYTM essentials. plynule tak 
touto inovací pokračuje ve svém programu zintenzivnění 
a zjednodušení každodenní péče o pleť. 
výrobky ARTISTRYTM essentials zajišťují všechny tři 
základní kroky, které mají pleť udržovat v optimálním stavu, 
čistou, hebkou a vláčnou. tyto kroky jsou čištění, tonizace 
a hydratace. produkty ARTISTRYTM essentials jsou děleny do 
dvou výrobkových sad dle typu pleti: Hydratační systém pro 
normální až suchou pokožku a systém pro rovnováhu pleti pro 
smíšenou až mastnou pokožku.

více na www.amway.cz
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