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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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?? začala jsem každý čtvrtek 
držet půst, piji jen ovocné čaje 
a minerální vody. zajímá mě váš 
názor, zda je to zdravé, jak často se 
má půst držet a co je nejlepší pít.

Eva t., teplice

!! půst je z hlediska výživy vlastně 
jednou z metod čištění organis-
mu od jedovatých a odpadních 
látek. Jeho účelem je nechat od-
počinout zažívání, posílit obranné 
schopnosti organismu (během 
hladovění se vylučuje růstový hor-
mon, který podporuje imunitu), 
obnovit rovnováhu mezi zásadami 
a kyselinami, zlepšit si tak zdraví 
a získat dobré pocity. to už věděli 
naši předkové a tradice půstů je 
nepochybně přínosná i pro zdraví 
moderního člověka.
i v živočišné říši pozorujeme, že zví-
řata intuitivně přestávají žrát, když 
se necítí dobře, a to do té doby, 
dokud se jejich zdravotní stav zase 
nezlepší.
Jestliže vám dosavadní praxe jed-
noho půstu týdně s pitím vody 
a minerálek vyhovuje, zůstaňte 
u ní. zřejmě jste si už zvykla tento 
akt vnímat nikoliv jako omezování 
a trápení, ale jako krok směřující 
v konečném důsledku ke zdraví 
a omlazení organismu. přechod 
od půstu na normální stravu však 
nesmí být příliš ostrý. Je vhodné 
ho vyplnit zeleninovou polévkou, 
mlékem či džusem, když během 
půstu pijete pouze čaj a minerálky, 
a potom pokračovat jen lehčími 
jídly (saláty, jogurty, chlebem, ovo-
cem), nikoliv tučnými pečeněmi 
a smaženinami.
důležitou součástí půstu jsou te-
kutiny, které se starají o vyplavení 
škodlivých látek nahromaděných 
v těle. při půstu by se denně měly 
vypít nejméně tři litry minerální 
nebo stolní vody, které neobsahují 
oxid uhličitý, jenž namáhá trávicí 
systém a zvýrazňuje pocit prázd-
noty žaludku. vždy, když pocítíme 
hlad, napijeme se. není na záva-
du, když si do vody vymačkáme 
citron nebo pomeranč, abychom 
povzbudili vyměšovací procesy. 

ani mírnější tělesný pohyb není 
na závadu, alespoň procházka na 
čerstvém vzduchu a protahovací 
cviky (ne nic namáhavého).
složení běžné stravy moderního 
člověka bohaté na maso, vejce, 
sýry a obiloviny (kyselé) a chudší 
na luštěniny, ovoce a zeleninu 
(zásadité) „nahrává“ spíše kyse-
linotvorným potravinám. Jsme 
většinou překyseleni a tzv. džusový 
půst je kromě vyvážené stravy (ide-
álně by strava měla obsahovat 
60 % zásadotvorných a 40 % ky-
selinotvorných potravin) jedním 
z nástrojů jak dosáhnout neutrální 
nebo mírně zásadité reakce. čers-
tvé zeleninové a ovocné šťávy mají 
alkalickou (zásaditou povahu), po-
máhají neutralizovat nahromaděné 
kyseliny (zejména kyselinu močo-
vou a tzv. puriny), a navíc obsahují 
přírodní cukry jako zdroje energie, 
vitaminy, minerály a stopové prvky, 
které při půstu částečně zamezují 
stresu a hladovění. Ředíme je vždy 
vodou v poměru 1 : 1, aby se dobře 
vstřebávaly a organismus neod-
vodňovaly.

ing. ivan Mach, Csc.

?? ráda si pochutnávám na oříš-
kách. Jsou zdravé?

Martina z., Karlovy vary

!! ořechy jsou jedním z nejbo-
hatších zdrojů rostlinných tuků, 
vitaminu E, obsahují také vitaminy 
řady b (thiamin a niacin). vitamin 
E a thiamin se ničí pražením oře-
chů. dále ořechy obsahují mine-
rální látky – fosfor, železo, měď, 
draslík – a také bílkoviny, proto 
jsou důležitou složkou jídelníčku 
veganů; jsou pro ně zdrojem živin 

(ne však plnohodnotným), které 
ostatní získávají z živočišné potra-
vy.
vzhledem k vysokému obsahu 
rostlinných tuků mají ořechy vyšší 
energetickou hodnotu, je proto 
třeba konzumované množství této 
skutečnosti přizpůsobit (denní 
dávka 30 – 50 g). díky obsahu rost-
linných tuků pomáhají ořechy sni-
žovat hladinu cholesterolu v krvi, 
a tím snižují riziko výskytu srdeč-
ních a cévních onemocnění.
pokud máte ráda oříšky dále upra-
vované (pražené, solené, v čoko-
ládě, cukru, jogurtu...), vězte, že 
takovéto varianty mají podstatně 
vyšší energetickou hodnotu než 
samotné ořechy a že současně se 
zdravými ořechy konzumujete i ne-
zdravé cukry, tuky či sůl.
závěrem je třeba upozornit na 
skutečnost, že ořechy (ostatně 
stejně jako jiné potraviny) je tře-
ba kupovat v běžné prodejní síti 
a pokud možno balené. na tržištích 
není zaručeno, že prodávané zboží 
bylo vhodně uskladněno, a je tudíž 
nezávadné. u ořechů je riziko kon-
taminace plísněmi (vytvářejí tzv. 
aflatoxin), které nejsou na povrchu 
vidět a které při pravidelné kon-
zumaci takto napadených ořechů 
mohou vyvolat nádorové onemoc-
nění. 

dana Šímová, dietní sestra, 
horká linka Flory

dotazy & odpovědi ...
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5 cest 
ke krásně prohnutým řasám
hezky ohnuté řasy zvĕtšují oči a zviditelňují barvu oční 
duhovky. Chcete-li jim dát tvar, o kterém sníte, zkuste 
nĕkterý z následujících způsobů líčení.

Kartáčkem
nejprve naličte vrchní část horních řas kulatým a jemným kartáčkem. po-
tom nabarvěte řasenkou spodní část. Ještě než řasy oschnou, natočte je 
opět na kartáček, tentokrát suchý, ve směru ohnutí. vydržte do úplného 
oschnutí.

Lžičkou
po aplikaci řasenky přivřete víčko, potom položte lžičku k oku. Řasy se 
ohnou celkem přirozeně. držte lžičku bez pohnutí, než barva uschne.

nástrojem na ohýbání řas
zasuňte řasy mezi dvě části tohoto malého nástroje, kterému se také říká 
„curler“. pak je seštípněte až u kořene, uprostřed a na konci, abyste dosáh-
ly přirozeného zahnutí. 
teprve potom aplikujte řasenku (nikoliv v opačném pořadí, abyste si řasy 
nezničily).

trvalou ondulací
tuto metodu provádí kosmetička. trvalá na vlasy se adaptuje na řasy, 
avšak musí se brát ohled na citlivost očí. na natočení na pěnové minina-
táčky a nanesení fixatéru počítejte asi s půlhodinou. takto natrvalené zů-
stanou řasy přirozeně ohnuté asi po tři týdny.

prstem
při aplikaci řasenky od sebe řasy hezky oddělte. Ještě než řasy úplně 
oschnou, zavřete oko a lehce ohnutým ukazováčkem je zvedejte. držte 
jednu minutu.

půvab ...
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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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jak správně 
nanášet
řasenku

Když se mažete krémem nebo 
nanášíte krém na partie kolem 
očí, vyhnĕte se řasám.

Mastné částice totiž způsobují, že 
řasenka nedrží. Je-li potřeba, smyj-
te krém trochou tonika.

Tĕsnĕ před aplikací řasenky na-
vlhčete řasy sprejem s minerální 
vodou.

nasáklé vodou se bleskurychle 
ohnou.

Otřete přebytek řasenky do sa-
vého papíru.

zabráníte tak tvoření „nánosů“.

Umístĕte si zrcadlo tak, abyste 
se dívaly smĕrem dolů,

když si líčíte horní řasy.

Chcete-li, aby řasy vypadaly del-
ší, zvolte si kartáček s hustými 
štĕtinkami.

Řasenka tak zůstává více na špičkách.

Chcete-li budit dojem hustších 
řas, zvolte si kartáček s řídkými 
štĕtinkami.

Řasy se pak seskupují po dvou či 
po třech.

Mezi dvĕma aplikacemi řasy leh-
ce zapudrujte.

postupujte tak v případě, že jsou 
řasy velmi řídké.

Druhou vrstvu nanášejte, až když 
je první témĕř suchá.

bude jemnější a budete moci řasy 
ohýbat, aniž byste nalíčení poškodily.

Nesnažte se prodloužit životnost 
vaší řasenky tím, že do ní přidáte 
vodu nebo olej.

to přípravku ubírá veškerou účin-
nost a násobí rizika infekce.

Přípravek vymĕňujte přibližnĕ 
po půl roce.
 
i když jste ho ještě nedopotřebova-
ly. 

půvab ...
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10 prohřešků 
proti pleti
Každý prohřešek, kterého 
se na pleti dopustíte, se na 
ní může jednou projevit. 
Proto je velmi dobré vědět, 
co pleti škodí, a co jí naopak 
prospívá. Nikdy není pozdě 
začít své chyby napravovat.

nikdy nevycházejte 
bez ochranného filtru 
proti slunci
vystavení pleti slunečním paprs-
kům považují všichni odborníci za 
jeden z vlivů, které pleti nejvíce 
škodí. slunce ničí elastin a kola-
genová vlákna v pokožce – ať pak 
děláte cokoliv, její pružnost bude 
navždy změněná. Klíčem je – jako 
obvykle – prevence: při pobytu 
venku používejte krém s vysokým 
ochranným faktorem, náhodné 
setrvání na slunci je hlavním důvo-
dem stárnutí pokožky a poškození 
pleti. použití ochranného filtru tvor-
bě vrásek nejen předchází, ale dává 
pleti určitou šanci na obnovu. pobyt 
v soláriu (např. před cestou k moři) 
tento problém neřeší. Je totiž stejně 
škodlivý jako pobyt na slunci.
Kde hledat pomoc: Kosmetické 
společnosti vyvíjejí stále nové 
výrobky, které lépe chrání pleť, 
a dokonce do určité míry napravují 
škodu způsobenou sluncem.

nikdy neprovádějte 
nadměrnou exfoliaci 
pleti
pro mnohé je exfoliace neboli 
odstranění odumřelých buněk 
podmínkou krásné zářící pleti. 
bohužel se může stát návykovou 
a – jak známo – všeho moc škodí. 
Exfoliační prostředky mrtvé buňky 
pokožky doslova odtrhávají, takže 
mohou zhoršit stav akné nebo po-
dráždit citlivou pleť. proto je velmi 
důležité používat pouze kvalitní 
jemné prostředky. při přehnaně 
časté aplikaci chemických exfo-
liačních prostředků obsahujících 
alfa-hydroxykyseliny (aha) nebo 
retinol, které pronikají hlouběji do 
pleti a mají dlouhodobější účinek, 
může zase dojít ke svědění či za-
rudnutí pokožky. proto odborníci 
doporučují používat tyto výrobky 
po omezenou dobu a vždycky je 
doplnit ochrannými prostředky 
proti slunci (chemické exfolianty 

mohou zvýšit citlivost na ultrafialo-
vé paprsky).
Kde hledat pomoc: druhá ge-
nerace chemických exfoliačních 
prostředků se vyrábí na bázi poly-
-alfa-hydroxykyselin nebo beta- 
-hydroxykyselin (bha), jako je např. 
kyselina salicilová – základní složka 
aspirinu. tyto přípravky jsou k pleti 
šetrnější. Existují také jemnější 
výrobky s retinolem, který se akti-
vuje pouze při kontaktu s enzymy 
přítomnými v pokožce. pleť tak 
absorbuje pouze množství, jež po-
třebuje, a možnost podráždění se 
tedy minimalizuje.

nikdy nekuřte
pokud vás ani vědomí, že vám kou-
ření zkracuje život, nedonutí s tím-
to návykem skončit, máme v záloze 
další „odvykací“ argument: kouření 
způsobuje předčasné stárnutí po-
kožky. bylo zjištěno, že silní kuřáci 
mívají až pětkrát víc vrásek než 
nekuřáci. Jinými slovy: čtyřicetiletí 
kuřáci mají v obličeji často stejně 
vrásek jako nekouřící šedesátníci. 
Že je vaše denní dávka „jen“ 10 
cigaret? i toto množství omezuje 
schopnost pokožky se hojit. Kou-
ření zužuje kapiláry, způsobuje 
hromadění toxinů, zhoršuje uvol-
ňování kyslíku z krve, a pleti se tak 
nedostává energie a výživy. a navíc: 
při vyfukování kouře se vraští horní 
ret a mhouřením očí proti kouři se 
zvýrazňují vrásky kolem očí.
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Kde hledat pomoc: většina pro-
blémů je způsobena reakcí volných 
radikálů v pleti na kouř. určitého 
zlepšení dosáhnete použitím účin-
ného antioxidantu (zejm. vitaminu 
C a E).

nikdy si nemačkejte 
pupínky
při prvních příznacích akné se 
většina hvězd a modelek okamži-
tě objednává ke kožnímu lékaři na 
injekci kortizonu – protizánětlivé-
ho hormonálního prostředku, kte-
rý snižuje zarudnutí a zduření. pro 
nás obyčejné smrtelníky je řešení 
mnohem prozaičtější – stoupne-
me si v koupelně před zrcadlo 
a mačkáme... pokuste se překo-
nat nutkání a dejte pleti čas, aby 
si s problémem poradila sama. 
Kožní lékaři jsou v této otázce za-
jedno: vymačkáváním se stav pleti 
jen zhoršuje. způsobíte si nehez-
ké fleky, nebo dokonce jizvy. Leh-
ce může dojít také k infekci, jež se 
pak pravděpodobně z původního 
pupínku rozšíří, a tak si z malého 
problému „vyrobíte“ velký.
Kde hledat pomoc: nejlepší radou 
je zachovat klid. vyzkoušejte pro-
středky, které pomohou postiže-
nou pleť vysušit. ani to však nepře-
hánějte. pokud použijete přílišné 
množství prostředku, může dojít 
k přesoušení, a tím k podráždění 
pokožky v okolí.

nemračte se
Maminky opravdu věděly, proč vás 
napomínaly: „nemrač se! netvař se 
tak nešťastně.“ pro uchování pleti 
co nejdéle svěží je to skutečně 
dobrá rada. zamračená tvář v mlá-
dí se po nějakém čase pozná podle 
vrásek na čele a vějířků kolem očí.
Kde hledat pomoc: uvolněte se. 
Choďte už od mládí pravidelně na 
kosmetické ošetření. protože se re-
generační schopnost pleti s věkem 
snižuje, vyplatí se používat speciál-
ní krémy. velmi důležité jsou brýle 
proti slunci, které chrání před uv- 

-paprsky jak oči samotné, tak jejich 
okolí. pleť pod očima poškozená 
sluncem je náchylnější k tvorbě 
vrásek. nejlevnější ošetření je zdar-
ma! snažte se vždy zachovat klid, 
rozvahu a dobrou náladu. tato psy-
chická vyrovnanost se pozitivně 
odrazí i na „vyrovnanosti“ obličeje.

nikdy si nenechávejte 
make-up přes noc
to, že zašpiníte ložní prádlo, je 
důsledek viditelný okamžitě, ale 
téměř neškodný ve srovnání s tím, 
že škodíte pleti. pleť musíte čistit. 
Make-up ponechaný přes noc 
ucpává póry a řasenka ničí jemnou 
pleť kolem očí. navíc je v noci pleť 
velmi receptivní, je to tedy ideální 
čas pro ošetření. pokud ovšem 
make-up pečlivě neodstraníte, 
noční krém nebude působit.
Kde hledat pomoc: abyste během 
nočního spánku neutralizovaly 
účinky působení znečištěného 
ovzduší přes den, vyhledejte pro-
středky s obsahem antioxidantů 
(vitaminů a, C a E).

nepodléhejte stresu
stres způsobuje některým lidem 
trvalé bolesti hlavy, nespavost 
a mnohé další problémy. pokud 
jste mu vystaveni trvale, většinou 
se také zhoršuje stav pleti.
Kde hledat pomoc: Co nejvíc od-
počívejte a vyzkoušejte kosmetické 
výrobky k péči o pleť určené speci-
álně zákazníkům ve stresu.

nepřehánějte čištění
stejně škodlivé jako nechávat 
make-up na obličeji přes noc je 
očistu pleti přehánět. přílišné čiš-
tění pokožky ničí její ochranné 
schopnosti, pleť je náchylnější 
k poškození a podráždění, což 
může vést k předčasnému stárnutí. 
zvláště mýdlo a voda zbavují pleť 
její přirozené mastnoty. Mýdlo je 
alkalické, kdežto přirozené ph po-
kožky je mírně kyselé a poskytuje 

ochranný plášť proti bakteriím. 
navzdory rozšířené představě, že 
se má mastná pleť čistit častěji, se 
nadměrným čištěním produkce 
kožního mazu naopak ještě zvýší.
Kde hledat pomoc: omezte kon-
takt pleti s vodou – může příliš 
vysušovat. volte jemné čisticí a to-
nizující prostředky.

používejte vhodné 
výrobky
velké množství krémů vyvinutých 
speciálně na určité partie (obličej, 
dekolt, pleť kolem očí) není jenom 
reklamní trik. různé části obličeje 
potřebují individuální ošetření. 
na pří klad jemná pleť kolem očí 
postrádá účinnou ochrannou hyd-
ratační bariéru. tmavé kruhy pod 
očima se zase budou méně tvořit, 
když se vhodným přípravkem 
podpoří místní mikrooběh.
Kde hledat pomoc: vybírejte si 
z kvalitních výrobků. přípravky pou-
žívejte pro příležitosti, pro něž jsou 
určeny; třeba noční krémy mohou 
bez rizika podráždění pleti obsaho-
vat větší počet a vyšší koncentraci 
účinných složek než krémy denní, 
protože v noci na pleť působí méně 
chemických vlivů než ve dne.

nikdy svou pleť 
nezanedbávejte
Každý odborník vám doporučí 
především zjistit typ pleti. Jenom 
tak je možné stanovit správný 
program její péče. dobrá péče 
o pleť není požitek, měla by být 
pravidelnou součástí vašeho den-
ního programu. Každodenní pou-
žití čisticích tonizujících a hydra-
tačních prostředků, jednou týdně 
masky a exfoliace a pravidelné 
návštěvy kosmetického salonu, 
to je klíč k perfektní pleti. nikdy 
nesvádějte špatný stav své pleti 
na dědičnost. i když hraje určitou 
roli, mnohého můžete dosáhnout 
správnou péčí.  

 Foto: archiv redakce
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Avon
vůně in bloom by reese Witherspoon
parfémová voda in bloom by reese Witherspoon je určena 

ženám, které se chtějí líbit a přitom chtějí zůstat samy se-
bou. reese ji věnovala všem ženám které vědí, jak okouzlit 

a pěstují si svůj osobitý styl. nová okouzlující vůně in bloom 
by reese Witherspoon dokáže zaujmout ostatní a přináší 

radost ze života, poho-
du i sebevědomí. Je 

smyslná, elegantní 
a velmi romantic-

ká. uchvátí smys-
ly voňavými 

tóny gardénie 
a směsicí svě-
žích květin 

zahalených 
v ambře 

a broskvo-
vém čaji. 
voňavou 
kompozici 

ukrývá elegantní 
flakon z čirého skla 
s uzávěrem tvaru 

bílého květu.

Excipial DeoForte
Excipial deoForte 

antiperspirantní krém 
s dlouhodobým účinkem 
a bez vlastní výrazné vůně. 
K jeho specifickým vlastnos-
tem patří to, že obsahuje 
20 % aluminiumhydro-
xychloridu v krémovém 
základu. působí proti nad-
měrnému pocení a omezuje 
tělesný pach, který způsobují 
bakterie rozkládající pot. 

Účinkuje spolehlivě během celého dne a po 
týdnu každodenní aplikace znormalizuje situaci 
natolik, že se s ním stačí ošetřit jen 2–3x za tý-
den. Je dobře použitelný i na potivé nohy, ruce 
a jiné části těla. Je jen diskrétně parfémovaný, 
a proto nebrání použití osobních kolínských 
vod, deodorantů, vod po holení apod. díky kré-
movému základu a obsahu glycerinu pokožku 
výrazně neirituje a nevysušuje. Excipial deoFor-
te je hypoalergenní a vhodný i pro děti.

Schwarzkopf
brillance intense Couleur
horkou novinkou vlasové kosmetiky současnosti je brillance 
intense Couleur od schwarzkopf, která uvedla na trh tři 
nové odstíny fascinující sytosti. Jsou inspirované 
třpytivým světem slavné ruské operní divy anny 
netrebko. prověřená receptura nové řady s dia-
mantovým leskem přináší o 15 % více barevných 
pigmentů pro lesk 10karátového diamantu, který 

vydrží týdny.  
nové odstíny 
řady brillance 
intense Couleur 
dokonale kryjí 
šediny. pokud 
máte středně 
světlé blond až 
středně světlé 
vlasy, nejlepší vý-
sledky dosáhnete 
s odstíny „zlato-
hnědá symfonie“ 
a „červenohnědý 
duet“. odstín 
„černočervená 
kompozice“ je 
zase perfektní 
barva pro tmav-
ší blondýny až 
tmavší hnědo-
vlásky. 

MAX FACTOR
second skin Foundation 

objevte nový make-up second skin Foundation značky Max 
Factor, který dokonale ladí s odstínem vaší pokožky. pomocí 

revoluční technologie blízké složení pleti dokáže second skin 
Foundation napodobit její vzhled a zároveň k ní přilnout tak, 

že během chviličky na něj zapomenete. díky inovačnímu 
složení perfektně kryje veškeré nedostatky a vytváří dojem 

naprosté přirozenosti – a to i v detailním záběru.   
revoluční technologie second skin pracuje ve dvou rovinách:

 směs unikátních, mimořádně sytých pigmentů zaručuje 
dokonalé krytí všech nedostatků a zároveň odráží přirozenou 

multichromatickou barvu pleti, čímž jí 
propůjčuje naprosto přirozený vzhled. 

složení make-upu je blízké složení lidské kůže 
a obsahuje i stejné množství vody jako ona. 

přípravek byl navržen tak, aby ideálně přilnul 
a stal se doslova „neviditelným“. výsledkem 

je naprosto autentický vzhled a pocit, jako by 
na naší pleti nic nebylo. součástí make-upu je 
navíc komplex rozjasňujících pigmentů, který 

spolu s běžnými kryjícími částicemi zajišťuje 
mimořádnou kompatibilitu s vlastním tónem 

pleti. 
Make-up Max Factor second skin Foundation 

bude k dostání ve vybraných parfumeriích 
a drogeriích.
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Chvála 
majoránky
rndr. phMr. František starý, Csc.
bylina „ušlechtilého a spanilého složení“ – tak ji 
charakterizoval pietro andrea Mattioli (1501–1577) ve 
svém svĕtovĕ proslulém „herbáři jinak bylináři velmi 
užitečném“. proč tato mimořádná chvála majoránky a čím 
si ji zasloužila? byla totiž od starovĕku uznávanou léčivou 
rostlinou a teprve pozdĕji i mimořádnĕ úspĕšným kořením. 
znali a užívali ji Egypťané, byla proslavená v arábii, Malé 
asii, a to již nĕkolik století před naším letopočtem. v období 
antiky se její pĕstování rozšířilo po celém středomoří. 
podívejme se na její proslulost očima současníka 
a zhodnoťme význam a užitečnost majoránky dnes!

z teplých krajů až do 
skandinávie
čeleď hluchavkovitých či pyska-
tých rostlin čítá kolem 200 rodů 
s více než 3500 druhy. Jedním 
z rodů je i Majorana Mill. čili ma-
joránka, jde tedy o počeštěný 
latinský název. rod majoránka 
čítá asi 6 až 7 druhů, mezi nimiž je 
nejznámější majoránka zahradní – 
Majorana hortensis Moench. u nás 
a i jinde ve střední Evropě ji známe 
jen jako pěstovanou po zahradnic-
ku nebo omezeně i na polích, a to 
jako jednoletou. příčina je jedno-
duchá a velmi prozaická – nedoká-
zala by u nás přezimovat. v oblasti 
svého přirozeného výskytu je to ale 
vytrvalá polokeřovitá rostlina pat-
řící do charakteristických porostů 
skalnatých svahů a sutin. tak roste 

v Lybii, Egyptě i Malé asii, kde je 
doma. teprve později se objevila 
i v evropském středomoří a velmi 
záhy zde zdomácněla. nicméně 
je přistěhovalcem, a v přírod-
ních porostech zplanělá je proto 
vzácná. známý švýcarský botanik 
Mediteránu M. rikli vyčlenil majo-
ránce ve svém třísvazkovém díle 
„rostlinstvo středomořských zemí“ 

(1943–1948) jen jedinou řádku. 
daleko více pozornosti se jí ovšem 
věnuje v hlavních produkčních 
státech – Španělsku, Francii, itálii 
a zemích balkánského poloostrova 
včetně turecka. význam majoránky 
především jako koření si doslova 
vynutil její pěstování i mimo hrani-
ce teplého středomoří. proto se již 
od raného středověku pěstuje hoj-
ně ve střední Evropě, hlavně v ně-
mecku, a později i ve skandinávii, 
anglii a v usa.
Majoránka dorůstá výšky půl 
metru, většinou však bývá nižší. 
rostliny jsou šedoplstnaté a touto 
našedlou zelení až nápadné. Jsou 
výrazně voňavé. Lodyhy jsou tenké, 
ale velmi tuhé. Když je majoránka 
na koření nedbale sdrhnutá, pak si 
tuhost stonků snadno uvědomíme. 
Listy na lodyhách jsou křižmostoj-
né, spodní s krátkým řapíkem, 
horní přisedlé. Mají elipsovitý tvar. 
na spodu jsou výrazněji chlupaté, 
svrchu mají početné krycí chlupy 
a silicí naplněné žlázky. Květenství 
majoránky je velikostí i barvou 
nenápadné. bílé, růžové nebo 
světlounce fialové koruny kvítků 
jsou prakticky překryty shlukem 
okrouhlých listenců a vytvářejí 
hrozen či šištici natěsnaných květů. 
plodem jsou světle hnědé, hladké 
a vejcovité tvrdky. Majoránka kvete 
od června do září. na začátku kve-
tení se seřezává asi 10 cm nad zemí 
pro svou nejkvalitnější sklizeň. 
v časném podzimu se pak znovu 
vyrostlá a nakvétající nať sklízí po-
druhé.

pěstování majoránky
u nás pěstovaná majoránka má své 
tradiční pěstitelské oblasti. v če-
chách je to Kutnohorsko a jihočeská 
blatná, na Moravě pak bzenecko. 
všechny tyto regiony poskytují 
majoránku výtečné kvality. pěstují 
se dva dobře rozlišitelné typy či 
kultivary. Francouzská majoránka 
je keříčkovitého vzrůstu, poměr-
ně mohutnější, bohatě větvená 
a olistěná světleji zelenými listy. 
tzv. německá majoránka je méně 

pŘíroda ...

Fit pro život 7 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

10

10 Obsah

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


vzrostlá, méně košatá a její šedoze-
lené listy jsou jemněji aromatické. 
té se dává u nás přednost, a proto 
u nás vyšlechtěné odrůdy pocházejí 
z majoránky německého typu.
pěstování majoránky je náročné na 
pečlivost práce, a hlavně na nutné 
odplevelování. většinou se pěstuje 
ze sazenic, které si musíme před-
pěstovat záhy na jaře. pěstování 
z přímého výsevu je riskantní. Majo-
ránka na počátku vegetace pomalu 
roste, a při nedostatečné péči proto 
hrozí zaplevelení a většinou i za-
orání. při vzorné péči a pěstování 
ze sazenic dává u nás majoránka 
slušný výnos i kvalitní surovinu. 
z hektaru můžeme sklidit až dvě 
tuny již čistého koření. při pěstování 
na menších záhonech mohou být 
výnosy až dvojnásobné. po sklizni 
se majoránka suší v malých, volných 
otýpkách nebo lískách v jednodu-
ché vrstvě přirozenou teplotou ve 
stínu, nikdy na přímém slunci. větší 
sklizně sušíme umělým teplem do 
40 °C v sušárnách. vyšší teploty 
nejsou přípustné, pokud chceme 
zachovat slušný obsah silic.

proč je majoránka 
voňavá
Majoránka je siličnatá rostlina a její 
vůni určuje obsah silice přítomné 
v siličných žlázkách na povrchu 
listů, listenců a květenství. hlavní 
složkou silice (0,7–3 %) je cis-sabi-
nenhydrát (až 50 %), cis-sabinyla-
cetát (až 30 %) a sabinen, který při 
destilaci majoránky vodní párou 
přechází v terpineny. v jiných dru-
zích majoránek, např. pěstovaných 
v indii, se objevují zcela jiné, pro 
nás nezvyklé aromatické složky. 
proto se k nám tyto orientální ma-
joránky nedovážejí.
a když už si o vůni majoránky po-
vídáme, bylo by logické doplnit, 
že majoránková silice se používá 
i v kosmetice, a to např. v kompo-
zicích typu fougere, ambra, v tzv. 
kořenitých parfémovaných fanta-
ziích a v některých typech kolín-
ských vod. Majoránka byla v antice 

a i později ve středověku oblíbe-
nou voničkou a běžně se jí zdobili 
i svatebčané. olej, ve kterém byla 
majoránka macerována, se nazýval 
nejčastěji „amaricinum“ a sloužil 
jako dezodorant a lákavá vůně.
někdy se mluví o tzv. divoké majo-
ránce. nejedná se však o majorán-
ku, nýbrž o dobromysl (oregano) 
– origanum. v silici této majoránce 
příbuzné rostliny jsou však látky od 
majoránkové silice výrazně odlišné.

Majoránka v lékařství
v současnosti se majoránka v lé-
kařství používá málo, a protože 
neexistují žádné klinicky zaměřené 
pokusy, které by léčivost majorán-
ky dokazovaly, považuje se ofici-
álně např. v německu za rostlinu, 
jejíž léčivost nebyla prokázána. 
na druhé straně však dlouhodobé 
zkušenosti prokazují, že majoránka 
léčebné účinky (a dokonce velmi 
dobré) má. proto se stále používá 
v lidovém léčitelství, v aromatera-
pii a také v homeopatii. Jako droga 
se používá, stejně jako v potravi-
nářství, kvetoucí nať – Majoranae 
herba. ta obsahuje kromě aroma-
tické silice další látky, především 
třísloviny a hořčiny.
díky tomuto souboru přírodních 
látek působí příznivě na zažívací 
ústrojí. podporuje tvorbu žluči 
a žaludečních šťáv a vykazuje i pro-
tikřečové účinky při poruchách 
zažívání. zlepšuje i činnost ledvin 
a podporuje pravidelné vyměšová-
ní. ve vyšších dávkách působí tlu-
mivě na centrální nervovou sousta-
vu. proto se majoránka, nejčastěji 
ve formě čajového nálevu, právem 
používá při poruchách trávení, při 
nervové vyčerpanosti (aromatera-
pie!), sklíčenosti a bolestech hlavy 
nejasného původu. v lidovém 
léčitelství se majoránkový čaj po-
dává při nemocech z nachlazení, 
protože silice má protibakteriální 
a protizánětlivé účinky. zevně se 
osvědčil výluh z majoránky k omý-
vání mokvavých ekzémů, jako 
přísada k osvěžujícím a prokrvu-
jícím koupelím a také ke kloktání 

a k výplachům při zánětech dutiny 
ústní. Mast s majoránkovou silicí 
se užívala jako pomocná léčba při 
rýmě již ve středověku. v lékárnách 
se vyráběla prakticky až do začátku 
našeho století. zdá se, že byla lepší 
než od té doby nejčastěji používa-
né masti proti rýmě s mentolem 
a kafrem. i když se v současné 
terapii majoránka tak často nepou-
žívá, může nám být útěchou, že její 
léčivost pokračuje vlastně všemi  
příznivými vlastnostmi v majorán-
ce – koření.

nenahraditelná 
v kuchyni
o majoránce mluví velice příznivě 
všechny knihy o koření a všechny 
„kuchařky“. německý název ma-
joránky „Wurstkraut“ asi nejlépe 
vystihuje hlavní způsob používání, 
tedy kořenění masných produktů 
a uzenin. uzenářské výrobky a za-
bijačka (polévka, jaternice, jelita, 
tlačenka) by bez majoránky tak 
dobře nechutnaly. tradice majo-
ránky jako koření pro masné vý-
robky, k úpravě drůbežích pokrmů 
a zvěřiny má prastarou, do stře-
dověku sahající historii. při jejím 
kuchařském užití vznikala téměř 
zároveň i zkušenost, že majoránka 
je nejen výrazné koření, nýbrž i po-
mocník k dobrému trávení, a tudíž 
i účinný lék. pověst o majoránce 
coby „všeléku“ vychází hlavně 
z arabské medicíny. Majoránka 
je nepostradatelným kořením při 
přípravě polévek (u nás především 
bramborové a zabijačkové), luště-
ninových pokrmů, bramborových 
jídel a některých omáček. nemů-
žeme zapomenout ani na význam 
majoránky při výrobě likérů. Je tře-
ba dobře rozpoznatelná v aperitivu 
Fernet stock. uplatňuje se i v dal-
ších lihovinách a kdysi bývala také 
součástí oblíbených „nápojů lásky“.
Jak vidno, majoránka si získala 
dobré jméno právem a není roz-
hodující, zda v tom či onom úseku 
historie slouží pokaždé trochu ji-
ným způsobem. 

pŘíroda ...
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Sex 
ve skutečném 

světě

sex nebo naše posedlost 
jím jsou všude. vezmĕte 
jakýkoliv časopis nebo 
noviny a můžete se vsadit, 
že narazíte alespoň na 
jeden článek o zlepšení 
sexuálního života. pokud 
byste hledali slovo „sex“ 
na internetu, počítač by 
se pravdĕpodobnĕ zahltil 
množstvím webových 
stránek, ze kterých můžete 
vybírat. znamená tento 
přetlak informací, že 
prožíváme hodnĕ skvĕlého 
sexu, nebo je realitou 
spíše milování jednou, 
maximálnĕ dvakrát týdnĕ, 
máme-li to štĕstí? a je 
frekvence sexuálního styku 
vůbec důležitá, jestliže 
jsme šťastní a spokojení se 
svým vztahem?

Co je normální?
Mnoho lidí se s partnerem miluje 
jednou týdně nebo ještě méně 
a jsou naprosto spokojení. Když 
však budete číst pořád o tom, jak se 
všichni kolem milují denně, začnete 
možná pochybovat o svém sexuál-
ním životě a o tom, že je normální. 
důležité je zeptat se sama sebe, zda 
jste opravdu nespokojeni, nebo jste 
jenom oběti určitého tlaku. Co se 
týče sexu, neexistují totiž žádné nor-
my. všechno záleží na páru. Je myl-
né se domnívat, že lidé nemohou 
být šťastní, pokud se milují pouze 
jednou za měsíc, stejně chybné 
je si myslet, že pár, který se miluje 
jednou denně, je párem sexuálních 
maniaků. pokud jste s partnerem 
šťastni, je to naprosto normální.

LásKa a dLouhověKost ...
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Méně sexu, prosím
Michal, 36letý manažer reklamní 
agentury, a Katka, 34letá učitelka, 
žijí velmi aktivním a rušným živo-
tem, jehož je sex jen velmi nepa-
trnou částí. Michal jezdí často na 
služební cesty a Katka se věnuje po 
práci jejich dvěma dětem. na po-
čátku vztahu se milovali velmi in-
tenzivně, čtyřikrát až pětkrát týdně, 
i když nikdy to nedokázali dvakrát 
denně. čím více byli zaneprázdněni, 
tím více ustupoval sex do pozadí. 
po narození druhé dcery se nemilo-
vali několik měsíců a nepociťovali 
to jako problém. podle Michala byli 
rádi, když urvali několik hodin spán-
ku, a na sex ani neměli pomyšlení. 

Katka souhlasí, že je to krásné, když 
se milují, ale v současné době to 
není v jejich vztahu to nejdůležitější 
a zdá se, že jim to nevadí.
tento příběh bude znít určitě mno-
ha párům povědomě. ale ne všich-
ni jsou s takovým stavem věcí spo-
kojeni. Mají pocit, že všichni ostatní 
se „tomu“ věnují každou chvíli. 
pokud se nemilují často a vášnivě, 
domnívají se, že o něco přicházejí.
Jiřina, 32letá instruktorka aerobiku, 
a Marek, 33letý bankovní úředník, 
také měli zpočátku velmi vášnivý 
milostný vztah. Milovali se každý 
den a hodně experimentovali. po 
pěti letech se vše změnilo. „Je nám 
přes 30, máme velmi náročné za-
městnání. sex ustoupil do pozadí. 

Jsme rádi, že najdeme čas během 
víkendu.“ Jiřina se domnívá, že 
jejich vztah se citově prohloubil, 
i když ji občas trápí, zda je Marek 
úplně spokojen.
podle sexuologů je snížené libido 
nejčastější problém (jak pro muže, 
tak pro ženy), s nímž lidé přicházejí 
pro pomoc k odborníkovi. domní-
vají se, že něco není v pořádku, 
zvláště když předtím měli velmi 
dobrý milostný vztah. často se 
obávají, že partner bude hledat 
uspokojení jinde.

proč ztrácíme zájem
podle sexuologů je zvyk jedním 
z hlavních důvodů, proč s postupem 
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času u párů sexu ubývá. Je obvyklé, 
že se sexuální život po období líbá-
nek zklidní. bylo by náročné udržo-
vat stále tak intenzivní vztah. Mnohé 
páry se domnívají, že je to problém. 
ale jde pouze o přeměnu úrovně 
vztahu. Je nutno přestat se trápit 
počtem a ptát se, zda je to normální, 
ale soustředit se na kvalitu, využít 
důvěrnosti, kterou jste získali, ke 
zlepšení sexuálního vztahu. Měli 
byste být v posteli uvolněnější 
a schopní bez ostýchání požádat 
partnera o vyzkoušení nových věcí.
vaše sexuální potřeby se také liší 
v závislosti na tom, co v životě pro-
žíváte. důležité životní události od-
vádějí zájem od sexu. pro ženy může 
být takovou vrcholnou událostí na-
příklad narození dítěte.
u mužů jsou hlavním důvodem sní-
žení libida propuštění ze zaměstnání 
nebo pracovní problémy. i nízké 
sebevědomí obecně snižuje zájem 
mužů o sex. ovlivnit sexuální život 
může jakákoliv změna v životě, 
například stěhování, změna zaměst-
nání, smrt blízké osoby..., protože 
myšlenky jsou zaměřené jinam.
sexuální vztah může také poškodit 
uspěchaný život plný stresu. pro ně-
které páry je velmi obtížné najít na 
milování čas. a pokud jste po dlou-
hém dni vyčerpaní, dáte přednost 
odpočinku v posteli s dobrou kni-
hou, nikoliv zkoušení pozice měsíce.

nebezpečné omyly

Mýtus skutečnost

Muži touží pořád po sexu. Mnoho mužů má nižší libido než 
jejich partnerky. někteří muži sex 
vůbec nechtějí.

váš partner musí instinktivně vě-
dět, co se vám líbí.

nikdo neumí číst cizí myšlenky, 
takže si promluvte o tom, co chce-
te, co by se vám líbilo.

Žena musí mít orgasmus pokaždé 
během milování.

Existuje mnoho žen, kterým se 
nedaří dosáhnout orgasmu, ale 
existují jiné alternativy, například 
orální sex.

Muž by měl mít okamžitě erekci. to je velmi daleko od pravdy, zvláš-
tě u mužů po třicítce a starších.

sex by měl být spontánní událostí. není to zase tak časté, zvláště 
pokud jste spolu již delší dobu. 
Musíte najít na sex čas a aktivně se 
podílet na jeho přípravě, nemůžete 
jen čekat, že se to stane.

iniciativu by měl mít vždy muž. Kdo řekl, že žena nemůže udělat 
první krok? většina mužů by mož-
ná byla nadšena.

Musíte zkoušet s partnerem nové 
pozice.

všichni máme rozdílné potřeby 
a touhy. někdo rád zkouší nové 
způsoby, jiní dávají přednost tra-
dici.

LásKa a dLouhověKost ...
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nedostatek sexuální 
touhy může mít 
následující 
psychologické 
a fyzické důvody:
Bolest
zde je nutné provést vyšetření, jeli-
kož to může být způsobeno nějakým 
zdravotním problémem, například 
endometriózou, což je výskyt loži-
sek sliznice dělohy v podobě cyst 
i v jiných částech pohlavního ústrojí, 

popř. i v jiných orgánech (např. ve 
střevě). sliznice v těchto cystičkách 
prodělává stejný cyklus, jako je men-
struační cyklus v děloze, a způsobuje 
tak ženě obtíže, které jsou typicky vá-
zány na její cyklus. Léčba je převážně 
hormonální, někdy též chirurgická.

Hormonální změny
Mnohé ženy se necítí žádoucí těsně 
před menstruací, zvláště když trpí 
premenstruačním syndromem. 
Kolem období menopauzy ztrácejí 
některé ženy zájem o sex kvůli sní-
žení úrovně estrogenu. hormonální 
substituční terapie (hst) to někdy 

upravuje, můžete však také vyzkou-
šet přírodní prostředky, například 
schisandru, která by měla libido po-
vzbuzovat. sexuální kontakt může 
být nepříjemný také kvůli vaginální 
suchosti. v tomto případě pomůže 
lubrikační (zvlhčující) prostředek.

Léky
pokud jste nemocní, asi nebudete 
mít na sex beztak velkou chuť. i ně-
které léky mohou však vaši sexuál-
ní touhu ovlivňovat. patří mezi ně 
antidepresiva, některé léky na sní-
žení krevního tlaku a některé léky 
proti rakovině. pokud máte pode-
zření, že je to i váš případ, obraťte 
se na svého ošetřujícího lékaře.

Nízké sebevědomí
to, co si o sobě myslíte, také do-
káže ovlivnit vaši sexuální touhu. 
pokud jste na své tělo hrdí, budete 
se snažit se jím pochlubit, jestliže si 
ale myslíte, že jste tlustí, nebo ne-
návidíte například svá prsa, budete 
se snažit sexu vyhnout.

Psychické problémy
váš sexuální život ovlivní stres, na-
pětí, zlost nebo problémy s partne-
rem. nemůžete očekávat, že se stav 
znormalizuje dříve, než tyto pro-
blémy vyřešíte. pokud to nebudete 
s to zvládat, obraťte se na manžel-
skou poradnu nebo na sexuologa.

Posuzujte věci z celkového 
pohledu
pamatujte, že sex je pouze jedním 
aspektem vztahu, a neznepokojujte 
se jeho malým množstvím, pokud 
jste s partnerem spokojeni.
Je obvyklé, že sexuální život páru se 
v průběhu času mění, ovšem měli 
byste si o tom promluvit. nepřijí-
mejte žádné změny, pokud si o tom 
s partnerem nepromluvíte a ne-
shodnete se na nich. vaše sexuální 
touha se možná snížila, ale musíte 
si být jisti, že partnerovi to nevadí. 
v opačném případě to může vyvolat 
problémy. také si uvědomte, že sex 
není pouze sexuální styk. polibky 
a pohlazení jsou stejně důležité. 

Foto: archiv

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

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

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,
●

obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,
●

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

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

●

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

ODSTRAŇTE 
ŠEDINY

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon na vlasy

JUST vsechny.qxd  26.1.2009  12:12  Stránka 1
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Jak se vymanit 

ze špatné nálady
Nejste sami, kdo trpí, 
když se necítí ve své 
kůži. Nabídneme 
vám pár šikovných 
maličkostí, které 
vám pomohou dostat 
dobrou náladu.

právě jste se pohádala s přítelem, 
rozbil se vám zip na nových kalho-
tách a prodavačka byla protivná. 
anebo jste prostě vstala z postele 
špatnou nohou a teď se utrhujete 
na děti. není to vaše chyba. přece 
si nemůžete pomoci, když máte 
špatnou náladu, že?
Můžete. nakonec dostat prach-
špatnou náladu netrvá nijak dlou-
ho – stačí nepříjemná poznámka. 
dobré je, že může být stejně 
snadné přehoupnout se do nálady 
dobré. tajemství, které se za tím 
skrývá, je, že si své nálady můžete 
volit – nepadají z čistého nebe.
Místo toho, abyste propadla splínu 
hned, jakmile vás něco rozladí, si 
řekněte, že nedovolíte, aby vám ta-
ková maličkost zkazila den, a že se 
vlastně cítíte dobře. Jakmile se pro 
takový postoj rozhodnete, jste na 
nejlepší cestě překonat to, co vás 
zaskočilo. pak zvolte jeden z níže 
uvedených postupů (jsou jedno-
duché a rychlé), abyste obnovila 
dobrou náladu.

1. Jděte do parku
Může to vypadat staromódně, ale 
kochat se krásou přírody vám udělá 
dobře. budete mít radost ze živo-
ta. také vám to pomůže získat tu 
správnou perspektivu při pohledu 
na život i problémy, které přináší. to 
je obzvlášť důležité, jestliže žijete 
ve městě a jste obklopeni betonem. 
vyjděte si do parku nebo si raději 
vyjeďte někam na venkov. projděte 
se a užívejte si osvěžující vánek, 
který prospívá i vaší tváři. Kochej-
te se vůní květin a zpěvem ptáků. 
a kdyby bylo ošklivo, vydejte se do 
umělecké galerie. pomalu se pro-
cházejte a uvědomujte si, jak krása 
maleb zlepšuje vaši náladu.

2. trochu si zacvičte
odborníci dokázali, že i mírné 
cvičení ovlivní mysl a povzbudí 
vás. Jestliže máte den, kdy se vám 
nechce dělat nic jiného než sedět 
v křesle a litovat se, obujte si poho-
dlné boty a jděte se projít; nejvíc 
vám prospěje dlouhá procházka, 
ale pomůže i to, když jen obejde-
te blok. nebo si jděte zaplavat, 
pusťte si nějakou hudbu a začněte 
tančit nebo několikrát vyběhněte 
po schodech. Jakákoliv z těchto 
činností pomůže. prostě si z této 
nabídky zvolte něco, do čeho máte 
chuť (jistě máte v záloze ještě další 
dobré tipy), a budete překvapena, 
jak brzy bude po špatné náladě.
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3. Řekněte něco 
pěkného sama sobě
Jde o takové ujištění, krátké pozi-
tivní sdělení jako „Jsem atraktivní“ 
nebo „Jsem chytrá“. Když si takové 
ujištění několikrát zopakujete, 
pomůže to špatnou náladu zdolat. 
splín vás přepadne obvykle proto, 
že máte špatný pocit ze sebe sa-
mých. vyberte si takovou větičku, 
která se vztahuje k vám. Máte na-
příklad pocit, že nikdy neuděláte 
nic dobře? Říkejte si: „vždycky vím 
co říci a co udělat.“
postavte se před zrcadlo a větičku 
zopakujte nahlas a zřetelně 20krát. 
při tom se na sebe usmívejte. 
Může vám to připadat jako nějaký 
psychologický nesmysl, je to však 
rychlý způsob, jak změnit náladu, 
a přitom nevyžaduje vůbec žádné 
úsilí.

4. udělejte práci, 
kterou jste zatím 
odkládala
zhluboka se nadechněte a pusťte 
se s tím do křížku – utřiďte si účty, 
napište ten obtížný dopis, který 
jste si celé týdny umiňovala napsat, 
vyčistěte troubu anebo si připravte 
argumenty pro šéfa, aby vám při-
dal nebo vás povýšil. Když se ko-
nečně „dokopete“ k tomu, abyste 
udělala obtížnou nebo nepříjem-
nou práci a mohla si ji odškrtnout, 
vždycky vás to rozveselí, protože 
zmizí všudypřítomný hlodavý pocit 
viny. zaručí vám to sebejistý úsměv 
na tváři a hluboký pocit uspokoje-
ní.

5. Jděte nakupovat
Je to sice otřepaná, ale užitečná 
rada. nejde při tom o utrácení 
peněz, skutečný důvod, proč vás 
nakupování rozveselí, je, že vás při-
měje k pohybu a donutí myslet na 
něco jiného než na vaše problémy. 
Jestliže jste plně zabrána do náku-
pu bot, nebudete přemýšlet o tom, 
jak jste zoufalá.

Ještě než půjdete nakupovat, roz-
hodněte se, kolik chcete utratit, a od 
svého úmyslu neodstupujte. nebo 
jděte s představou vybrat si nový 
šatník pro případ, že byste vyhrála 
v loterii. i když domů nakonec přine-
sete jen novou rtěnku nebo nějaký 
časopis, uvidíte, že vám bude lépe.

6. udělejte si radost
Když se cítíte opravdu mizerně, 
není nad to, dopřát si nějaký mar-
notratný požitek. například jenom 
poklábosíte po telefonu se starou 
přítelkyní, která se odstěhovala do 
jiného města. prostě dělejte přesně 
to, co chcete.

7. pracujte na zahradě
na práci s rostlinami a zemí je něco 
neuvěřitelně uklidňujícího, přesto-
že si při ní zašpiníte ruce. a navíc 
má tu výhodu, že při ní klesá tlak. 
nemusíte dělat nic zvláštního – 
stačí jen trochu plít. Že nemáte 
zahradu? truhlík či rostliny v kvě-
tináči na balkoně nebo za oknem 
splní účel také. až vám rostliny ně-
kdo pochválí, získáte stejný pocit 
uspokojení.

8. uvelebte se u dobré 
knihy
Když nemáte chuť na cvičení ani 
na nákupy, je to pro vás dokonalé 
řešení. nehledejte mezi tituly nic 

náročného, o co ve skutečnosti to-
lik nestojíte, a vyhněte se novinám 
– čtení v nich může být depresivní. 
najděte si zábavný román, nad 
nímž se budete usmívat a při jehož 
četbě budete lidi od sebe odhánět. 
Jakmile se necháte unést záplet-
kou, zapomenete na to, že jste 
vůbec kdy mohla být v depresivní 
náladě.

9. poslouchejte hudbu
Existuje starý dobrý příměr, že 
hudba je potravou pro duši. pravda 
je, že krásná a inspirativní hudba 
dokáže změnit vaši náladu za pár 
okamžiků. ať už je to opera, disco, 
nebo sladkobolná milostná píseň, 
pusťte si desku, magnetofonovou 
pásku nebo Cd, které máte oprav-
du ráda a které ve vás probouzí 
emoce a třeba vám připomíná 
šťastné časy. nastavte hlasitost 
tak, jak vám bude vyhovovat, pak 
si sedněte, opřete se, zavřete oči 
a hudbu vychutnávejte. Je to velmi 
léčivé.

10. vybavte si šťastný 
zážitek
toto takzvané „zmrazení mysli“ na 
nějaké opravdu šťastné vzpomín-
ce je poslední módní vlnou, která 
zaplavila celou ameriku. nejen že 
tento postup zvedá během chvíle 
náladu, může také pomoci snížit 
krevní tlak a symptomy stresu, jako 
je nespavost nebo špatné trávení.
Jak se to dělá? ustaňte v činnosti, 
kterou právě děláte, zaměřte se na 
své srdce a představte si, jak bije. 
a nyní si v představách vyvolejte 
situaci, kdy jste se cítila opravdu 
šťastná. třeba když jste hladila své 
dítě, ležela na nádherné pláži nebo 
jedla nějaký fantastický pokrm. 
zaměřte se na chvilku na ty šťastné 
pocity, které jste tehdy měla, právě 
tak, jako by se vše odehrávalo zno-
vu. Je to opravdu takto jednodu-
ché – a přesvědčíte se sama, že to 
funguje. 

Foto: zdeněk platl a archiv
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ploché 
sexy 
bříško 
4 minuty stačí

ing. ivan Mach, Csc.

už vás unavují stále stejné 
cviky na štíhlý pas a pevné 
bříško? vymĕňte nikam 
nevedoucí stereotypní 
cvičení za opravdu účinný 
trénink, který netrvá 
déle než čtyři minuty. 
nebojte se, nebudou 
to obvyklé sklapovačky 
nebo zkracovačky. Klíčem 
k úspĕchu je metoda, která 
vás naučí přesnĕ vnímat 
jednotlivé oblasti břišního 
svalstva – horní, dolní, 
vnitřní a zevní. Každou část 
bychom mĕli cítit izolovanĕ, 
nezávisle na sousedních 
partiích břišních svalů. 
vyzkoušejte si to, než 
začnete s vlastním cvičením!

vyberte si trénink č. 1–3 podle ob-
tížnosti. Každý cvik trvá asi minutu, 
během níž se musíte co nejvíce 
soustředit na izolovanou svalovou 
partii. trénujte svoji čtyřminutovou 
sestavu alespoň jednou týdně. Jste 
na nejlepší cestě získat sexy bříško, 
které vám budou ostatní závidět!

trénink č. 1
1) Křížové protahování (vnitřní 
a zevní část šikmého břišního 
svalu)
postavte se do základního X-posto-
je s rozkročenýma nohama a paže-
mi nad hlavou ve tvaru otevřeného 
v s dlaněmi směřujícími vně. podle 
obrázku spusťte pravou paži křiž-
mo dolů, levou nohu překřižte přes 
pravou a váhu přeneste na stojnou 
pravou nohu. pomalu se v této 
poloze ohýbejte v pase a uklánějte 
se doprava. Cítíte, jak zabírá vnitřní 

část šikmého břišního svalu? Krátce v této 
poloze vydržte, abyste neztratily rovnováhu, 
a potom v průběhu asi 30 vteřin cvik několi-
krát na stejnou stranu opakujte; pak totéž po 
dobu 30 vteřin na opačnou stanu. trup nepře-
táčejte vůči pasu, stůjte vzpřímeně s hlavou 
vzhůru.
Tip: Zkoordinujte pohyb paže a opačné nohy 
tak, aby se pohybovaly s přibližně stejnou 
rychlostí až do krajní polohy. Soustřeďte se 
na provedení pohybu a vychutnávejte  „pá-
lení“ šikmých břišních svalů v obou krajních 
polohách.

2) Půlměsíc (vnitřní 
a zevní část šikmého 
břišního svalu)
postavte se zpříma a ruce 
vztyčte nad hlavu dla-
němi k sobě. ukloňte se 
vpravo a současně zve-
dejte nataženou pravou 
nohu co nejvýše. tělo 
má tvar půlměsíce (vel-

1
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kého písmena C). v krajní poloze 
krátce vydržte a vraťte se znovu do 
výchozí polohy. na každou stranu 
opakujte cvik asi 30 sekund.
Tip: Soustřeďte se na to, jak se 
pravé (levé) rameno přibližuje 
k pravému (levému boku). Pozor, 
trup zůstává stále zpříma, v rovi-
ně kolmé k zemi!

3) Cvik na zpevnění spodní části 
přímého břišního svalu

postavte se zpří-
ma s rukama 
v bok a pomalu 
zvedejte nataže-
nou levou nohu, 
alespoň na výš-
ku chodidla od 
podlahy. součas-
ně s pohybem 
nohy vzhůru 
vědomě zapojuj-
te dolní část pří-

mého břišního svalu pod pupkem. 
Místo stehenního svalu nebo hýždí 
zatínejte pouze břicho. v krajní 
poloze vydržte asi 5 vteřin, potom 
nohu pomalu spusťte dolů do vý-
chozí polohy. na každou nohu cvik 
opakujte 30 vteřin.
Tip: Pohyb nohy vychází z boků! 
Při zvedání nohy si představujte, 
že současně rostete do 
výšky.

4) Cvik na zpevnění horní části 
přímého břišního svalu
s oporou zad o stěnu se  „posaďte“ 
tak, aby nohy byly ohnuty v úhlu 
90° a stehna rovnoběžná s pod-
lahou. s nataženýma rukama nad 
hlavou a dlaněmi k sobě se pomalu 
předklánějte z polohy A do po-

lohy B. natažené ruce směřují ke 
kolenům. paže se téměř dotýkají 
uší. během předklonu soustředěně 
stahujte horní část přímého břišní-
ho svalu a pomalu se vyhrbte, aby 
záda vytvořila nad stehny oblouk 
ve tvaru velkého C. poloha nohou 
zůstává nezměněna, záda by měla 
být pokud možno přitažena až ke 
stehnům rovnoběžně s podlahou. 
Krátce vydržte v krajní poloze a po-
malu se vraťte do výchozí pozice. 
Cvik opakujte několikrát po dobu 
60 vteřin.
Tip: Soustřeďte se na pohyb trupu 
za nataženýma rukama a s napja-
tými prsty rukou.

trénink č. 2
5) Předklony vsedě (horní část 
přímého břišního svalu)
posaďte se na podložku s mírně 
pokrčenýma nohama v kolenou. 
prsty rukou se lehce dotýkají za 
hlavou, lokty směřují od těla. nyní 
stlačte břišní svaly a trup poma-
lu přibližujte ke kolenům, záda 
jsou přitom rovná. v dolní poloze 
by se měly lokty téměř dotýkat 
kolenou. nohy a pánev spočívají 
pevně na podložce. pomalu se 
vracejte do výchozí polohy, na-
přimte záda a narovnejte lokty. 
opakujte několikrát v průběhu 
jedné minuty.
Tip: Zkuste tento cvik provádět, 
jako byste byly ve vodě. Cítíte, jak 
vás voda nadnáší?

6) Přetáčení trupu vsedě (zevní 
a vnitřní šikmý břišní sval)
zaujměte stejnou výchozí pozici 
jako při předcházejícím cviku a lok-
ty široce rozevřete. nadechněte 
se a nakloňte trup vpravo. trup 
zůstává vzpřímený, břišní svaly 
jsou při úklonu po stranách silně 
stlačovány. při výdechu se zkuste 
dotknout pravým loktem podložky 
mezi roztaženýma nohama. vrať-
te se pomalu do výchozí polohy 
a narovnejte se v zádech. opakujte 
totéž na levou stranu, cvičte při-
bližně minutu.
Tip: Celý pohyb trupu dolů je řízen 
kontrakcí břišních svalů, nezapo-
jujte zádové svaly ani ramena.

7) V-sed (dolní část přímého břiš-
ního svalu)
posaďte se na podložku s pokrče-
nýma nohama, s dlaněmi opřený-
mi za zády (prsty směřují k tělu, 
paže jsou ohnuty v lokti). nyní za-
tněte břišní svaly a začněte zvedat 
obě natažené nohy najednou, až 
chodidla dosáhnou úrovně obliče-

3

4 a 4 b
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je. silou břišních svalů se udržujte 
ve stabilní poloze. brada směřuje 
vzhůru, váha trupu spočívá na 
dlaních. ve stabilizované poloze 
vydržte alespoň 10 vteřin a potom 
se vraťte do výchozí polohy.
Tip: Záda mějte rovná (neprohý-
bejte se v bedrech) a silou břišní-
ho svalstva tlačte stehna k sobě.

8) Kroužení nohama (dolní část 
přímého břišního svalu)
Lehněte si na záda a opřete se dla-
němi podél těla. zvedněte nohy 
snožmo šikmo vzhůru. stehna 
tlačte k sobě a začněte nohama 
pomalu opisovat malé kruhy. záda 
zůstávají přitisknuta k podložce, 
břišní svaly jsou maximálně napja-
té. v průběhu 30 vteřin postupně 
zvětšujte průměr opisovaných 
kruhů a chodidla pevně tiskněte 
k sobě. potom se znovu vraťte 
k malým kroužkům a opět je v prů-
běhu dalších 30 vteřin rozšiřujte.
Tip: Pupek tlačte po dobu cvičení 
silně k zemi, mezi bedry a podlož-
kou nesmí být mezera!

trénink č. 3
9) „Prkno” (dolní část přímého 
břišního svalu)
Lehněte si na podložku obličejem 
dolů. zvedněte trup, váha spočí-
vá na dvou místech – ohnutém 
předloktí a natažených špičkách 
chodidel. silou břišního svalu 

nyní přeneste váhu co nejvíc na 
předloktí a zvedejte pomalu jednu 
nohu vzhůru (záda zůstávají rovná) 
až do úrovně 8–10 cm nad zemí. 
udržte chvíli nohu nahoře a potom 
ji zase pomalu spusťte dolů. nohy 
vystřídejte.
Tip: Představujte si, že máte trup 
zpevněný šněrovačkou. Tento 

pocit vám pomůže izolovat břišní 
svaly a zpevnit celý trup.

10) Přetáčení trupu vkleče (vnitř-
ní a zevní část šikmého břišního 
svalu)
A. Klekněte si a opřete se vpředu 
rukama, záda zůstávají rovná. 
ohněte levou paži v lokti a ruku si 
položte do týla, pravá ruka zůstá-
vá opřená o podložku.
B. nyní stočte trup silou břišních 
svalů za levým loktem dolů, ale 
boky zůstávají v nezměněné polo-
ze. Krátce vydržte v krajní poloze 
rotace a trup zase vytočte vzhůru 
do výchozí polohy. Cvičte na kaž-
dou stranu po dobu 30 vteřin.

Tip: V bocích se v žádném případě 
nepřetáčejte, představte si, že 
v křížové části zad stojí sklenice 
s vodou a máte zajistit, aby se 
nerozlila.

8
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11) Plný V-sed (dolní část přímé-
ho břišního svalu)
začněte cvičit ze stejné výchozí 
polohy jako při v-sedu (viz trénink 
č. 2), váha těla spočívá na hýždích. 
silou břišních svalů začněte po-
malu zvedat nohy a trup vzhůru 
tak, aby ruce s nataženými prsty 
směřovaly k chodidlům. nalezněte 
stabilní polohu a v ní vydržte co 
nejdéle. vraťte se zase do výchozí 
polohy a celý cvik opakujte.
Tip: Soustřeďte se, aby pohyb tru-
pu vzhůru byl veden nataženýma 
rukama, které se snaží prsty do-
sáhnout až k chodidlům.

12) Přitahování hlavy ke kolenům 
(horní část přímého břišního svalu)
A. Lehněte si na záda a pokrčte 
nohy v kolenou. v natažených ru-
kou držte za hlavou, jež je zvednu-
tá nad podložkou, malý ručník.
B. silou břišních svalů přitáhněte 
trup a kolena k sobě. Jakmile trup 
dosáhne nejvyšší polohy, přetáh-
něte natažené paže s ručníkem 
přes nohy, aby se téměř dotýkaly 
kotníků. Krátce vydržte a vraťte se 
zase do výchozí polohy.
Tip: Představte si nějaký bod 
v úrovni kotníků a při každém 
opakování se ho snažte rukama 
dosáhnout. 

11
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Chřipka 
nebezpečný     zabiják

Jediný člověk může způsobit světovou epidemii

Možná se vám zdá, že se 
tématu chřipky věnujeme 
příliš často. Bohužel, 
přestože se média snaží 
na rizika této choroby 
upozorňovat, pro mnohé 
chřipka zůstává stále 
onemocněním, které není 
třeba léčit.

Chřipka je jednou z nejstarších 
a nejběžnějších nemocí lidstva, 
může být však i nejsmrtelnější. 
onemocnění podobné chřipce 
zachytil již hippokrates v roce 
412 př. n. l. první dobře popsanou 

pandemii onemocnění podobného 
chřipce lidstvo zažilo v roce 1580. 
od té doby bylo zaznamenáno 

31 pravděpodobných pandemií 
chřipky, tři z nich v našem století: 
v letech 1918, 1957 a 1968. této 
nemoci podléhá i v dnešní době 
značný počet lidí. podle údajů 
světové zdravotnické organizace 
jí každoročně onemocní až 10 % 
populace v každé zemi, celkem víc 
než 500 milionů lidí.

schopnost chřipky zabíjet je dána 
tím, že virus rychle mutuje a vy-
tváří nové subtypy, proti nimž ne-
jsou lidé imunní. Když se to stane, 
úmrtnost může být tak vysoká jako 
během pandemie „španělské chřip-
ky“ v letech 1918 až 1920; tehdy 
zákeřné nemoci podlehlo více než 
20 milionů lidí. během epidemie 

Nikdy chřipku 
nepodceňujte. Tato 

„banální“ nemoc  
vás může stát život!
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chřipky obvykle onemocní 10 až 
25 % obyvatel, během pandemie 
až 60 %. Epidemie chřipky pochá-
zejí většinou z asie. důvodem je 
vysoká hustota obyvatel a velké 
množství dětí, které jsou na virus 
chřipky zvlášť citlivé. K rychlému 
šíření viru přispívají tamější nehy-
gienické životní podmínky: velmi 
blízko sebe se chovají různá zví-
řata, například drůbež a prasata. 
a hned vedle bydlí lidé.

Jak vzniká chřipková 
epidemie
Existuje velké množství typů chřip-
kových virů zvířat (zejména virů 
drůbežích). Jejich křížením mohou 
vznikat nové subtypy chřipky. při 
křížení lidských a drůbežích chřip-
kových virů v těle prasete dochází 
k míšení zcela rozdílných genetic-
kých informací za vzniku nového 
viru, který je lidskému imunitnímu 
systému neznámý a v průběhu ně-
kolika měsíců infikuje značnou část 
lidské populace na celé zeměkouli. 
toto křížení se zřejmě uskuteční 
v jednom organismu, potom se na-

kazí několik lidí nebo zvířat a dále 
se vše násobí geometrickou řadou.
Chřipka je onemocnění celoroční. 
Letní chřipka je stejně nebezpeč-
ná jako chřipka během ostatních 
ročních období. ovšem na pod-
zim a v zimě trávíme většinu času 
v uzavřených prostorách, býváme 
méně na čerstvém vzduchu a to 
umožňuje rychlejší šíření nemoci. 
Chřipka se přenáší kapénkovou 
cestou. K nákaze dochází tak, že 
vnímavý jedinec vdechne kapén-
ky obsahující virus, které se šíří 
z dýchacího ústrojí infikovaného 
člověka. ten může v průběhu osmi 
dní od začátku onemocnění naka-
zit ostatní. osoby, které onemocní 
chřipkou, by proto měly zůstat 
v domácím ošetření, aby se za-
bránilo nekontrolovanému šíření 
nákazy.

pozor, jde o život!
viry chřipky jsou značně proměn-
livé, takže není možné odhadnout, 
který z nich se rozšíří v kterém 
roce. Existují ovšem pouze tři typy 
chřipky – a, b a C. organismus si 
v průběhu života vytváří vůči chřip-

kovým virům imunitu. takže pokud 
proděláte onemocnění nějakým 
typem chřipky, můžete si být jisti, 
že během dalšího roku stejným 
typem chřipky neonemocníte; na 
rozdíl od respiračních onemocně-
ní (např. nachlazení), kterými trpí 
v průběhu roku opakovaně mno-
hem větší počet lidí. Chřipka je 
velmi nebezpečná především kvůli 
komplikacím, které může způsobit, 
zvláště u malých dětí a starších 
osob.
Mezi tyto zdravotní komplikace pa-
tří zápal plic, druhotné bakteriální 
respiratorní onemocnění, kompli-
kace kardiovaskulárních chorob, či 
dokonce potrat u vysokého stupně 
těhotenství. člověku s nemocným 
srdcem se může stát, že srdce ne-
zvládne vysokou horečku a člověk 
umírá. příčinou smrti není tedy 
chřipka jako taková, ale srdce, kte-
ré nezvládne její průběh. Chřipka 
zdaleka není banálním onemoc-
něním. zachránit před ní může 
vysoká imunita, pomůže i včasné 
očkování. Chřipková vakcína se 
připravuje z virů pomnožených na 
slepičích vejcích. viry jsou pak 
usmrceny a jejich nepotřebné části 
odstraněny. očkování je bezpečné 
a nemůže chřipku vyvolat. tvoří se 
jím v těle protilátky, které ho chrání 
před chřipkovou nákazou. 

Kresba: richard Fischer, 
foto: zdeněk platl
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Přátelské 

bakterie
Jana arcimovičová

v roce 1674 sedĕl 
holandský přírodovĕdec 

a bývalý soukeník antonie 
van Leeuwenhoek 

u mikroskopu 
s vlastnoručnĕ 

vybroušenými skly 
a pozoroval jakési 

podivné pohybující se 
objekty. Mezi různýmí 

mikroorganismy tam byly 
i bakterie. Leeuwenhoek 

se tak pravdĕpodobnĕ stal 
prvním človĕkem, který je 

spatřil na vlastní oči.

bakterie jsou jednobuněčné orga-
nismy různého tvaru a bez buněč-
ného jádra. Jejich velikost se po-
hybuje zhruba od jedné desetiny 
do několika desítek mikrometrů. 
vyskytují se naprosto všude. část 
z nich je pro náš organismus škod-
livá, jiné s ním naopak žijí v sym-
bióze. bylo zjištěno, že některé 
bakterie jsou původcem nemocí 
(např. streptococcus pyogenes 
stojí v pozadí spály nebo angíny, 
Mycobacterium tuberculosis je pří-
činou tuberkulózy, vibrio cholerae 
cholery atd.).

strašidla naší doby
vzhledem k tomu, že přítomnost 
některých bakterií může způsobit 
různá onemocnění, staly se tyto 
mikroorganismy doslova postra-
chem současné generace. Lze to 
zaznamenat např. v televizních 
reklamách, které vzbuzují doslova 

panické obavy z jakékoliv bakterie. 
‚zázračné‘ čisticí prostředky nás 
podle nich všech mikroorganismů 
dokonale zbaví. 
čistota je samozřejmě nutná, pokud 
ovšem nepřechází v posedlost. zdra-
vý a odolný organismus dokáže vět-
šině škodlivých bakterií bez větších 
problémů vzdorovat. bohužel v sou-
časné době má mnoho lidí imunitu 
z různých důvodů narušenou.

užitečná střevní flóra
bakterie však nemusejí být jen 
škodlivé, existují i bakterie, které 
jsou našemu organismu užitečné. 
velká většina z nich je součástí 
střevní flóry.
odhaduje se, že střevní flóru tvoří 
asi 300 druhů různých mikroor-
ganismů, které tam vykonávají 
mnoho důležitých funkcí. střevní 
mikroflóra dospělého člověka váží 
zhruba 1,3–1,9 kilogramu a pro 

imunitní systém a detoxikaci orga-
nismu má velký význam. užitečné 
bakterie brání hnilobným bakte-
riím, aby se příliš rozmnožovaly. 
ovšem i ony mají ve střevě své 
opodstatnění, protože pomáhají 
rozkládat zbytky potravy.
nejznámější z prospěšných bak-
terií je zřejmě Lactobacillus aci-
dophilus, při výrobě jogurtů se 
používá Lactobacillus bulgaricus, 
při výrobě sýrů Lactobacillus casei, 
z Lactobacillů prospívají lidskému 
organismu ještě např. druhy plan-
tarum, lactis či rhamnosus. Mezi 
přátelské bakterie patří i bifidoba-
cterium bifidum, bifidobacterium 
infantis, bacillus licheniformis, ba-
cillus subtilis, a dokonce i některé 
streptokoky, jejichž blízcí příbuzní 
způsobují obávané nemoci. ovšem 
streptococcus faecium a strepto-
coccus thermophilus (využívá se 
rovněž při výrobě jogurtů) jsou pro 
lidský organismus užitečné.

Mikroskopičtí 
pomocníci
Jak nám vlastně nepatrná kama-
rádská bakterie může pomoci? 
Lactobacillus acidophilus a další 
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prospěšné bakterie mají schopnost 
vyrábět enzymy, které napomáhají 
trávení bílkovin a laktózy (mléč-
ného cukru). pomáhají zlepšit 
laktózovou intoleranci. Mléčný 
cukr se působením těchto bakterií 
rozkládá na kyselinu mléčnou. ta 
následně vytváří ve střevě prostře-
dí, které je nevhodné pro hnilobné 
bakterie.
Lactobacillus acidophilus kromě 
toho vyrábí i přírodní antibiotikum, 
které brání škodlivým bakteriím 
v růstu, a vytváří hydrogenperoxid, 
který omezuje růst kvasinek, jako 
je např. Candida albicans.
prospěšné bakterie mají význam pro 
imunitní systém a podporují peristal-
tiku střev. zvyšují vstřebávání živin, 
urychlují vylučování odpadních látek 
a mají i protinádorové účinky (podí-
lejí se na detoxikaci kancerogenních 
látek). rovněž příznivě ovlivňují snižo-
vání hladiny cholesterolu v krvi.
prospěšné bakterie se v poměr-
ně velkém množství nacházejí ve 
střevech kojenců, kteří jsou krme-
ni mateřským mlékem. po jejich 
odstavení počet těchto bakterií 
ve střevě klesá a zvyšuje se počet 
jiných – včetně těch, které mohou 
být příčinou některé nemoci. v Ja-
ponsku proběhl výzkum, ze kterého 
vyplynulo, že pokud se dětem, které 
přešly na normální stravu, přátelské 
bakterie dodávají, vede to u nich 
k poklesu trávicích problémů.

vitaminy ze střev?
nezanedbatelná je schopnost přá-
telských bakterií ve střevech syn-
tetizovat vitaminy skupiny b, které 
jsou pro lidský organismus napro-
sto nezbytné. uplatňují se v meta-
bolismu, při buněčném dýchání, 
tvorbě krve a enzymů, při činnosti 
nervového systému atd. vitaminy 
skupiny b jsou často v organismu 
ničeny celou řadou činitelů, k nimž 
patří např. antibiotika, antikon-
cepční pilulky, cukr, rafinované 
potraviny (např. bílá mouka, cukr) 
a káva.
přátelské bakterie produkují vita-
min K, který je nezbytný pro tvor-

bu některých krevních bílkovin, 
především protrombinu. ten hraje 
zásadní roli při srážení krve. pokud 
bychom neměli dostatek vitami-
nu K, mohli bychom vykrvácet. při 
narušení střevní flóry, například 
u pacientů léčených vysokými 
dávkami antibiotik, se např. po chi-
rurgickém zákroku může objevit 
silné krvácení. předpokládá se, že 
nedostatek vitaminu K nemůže být 
způsoben ne vhodným složením 
stravy, ale poškozením bakteriální 
flóry ve střevě.
Foláty jsou soli kyseliny listové. Jsou 
nezbytné pro tvorbu některých 
protilátek. Kyselina listová hraje 
důležitou roli při syntéze nukleo-
vých kyselin, při tvorbě červených 
krvinek, protilátek a při vstřebává-
ní některých minerálů. Foláty se 
díky přátelským bakteriím synte-
tizují právě v zažívacím traktu. při 
změnách bakteriální flóry se sníží 
absorpční schopnost střev a může 
dojít k závažnému nedostatku kyse-
liny listové. syntézu kyseliny listové 
ze střev mohou snížit či blokovat 
např. antibiotika, sulfonamidy či 
antikoncepční pilulky.
prospěšné bakterie ve střevech 
umožňují rovněž vstřebávání vita-
minu h-biotinu. ten je nezbytný 
pro buněčný metabolismus. Jeho 
nedostatek se může projevit na 
pokožce např. mokvajícím ekzé-
mem, může být jednou z příčin 
šedivění vlasů. biotin podporuje 
dobrou funkci nervů. při výzkumu 
biotinu byly laboratorním zvířatům 
podávány dávky antibiotik a sulfon-
amidů, které změnily jejich bakteri-
ální flóru. užitečné bakterie nebyly 
schopny biotin (a další látky) synte-
tizovat. zvířatům začala vypadávat 
srst, objevily se dermatitidy, později 
došlo k otokům kloubů a dokonce 
k ochrnutí zadních nohou.

Koště na bakterie
ukazuje se, že prospěšným střev-
ním bakteriím škodí nevhodná 
skladba stravy, stres, ale i některé 
léky, především antibiotika. pe-
nicilin, nejznámější antibiotikum, 

byl dlouho považován za zázračný 
všelék. antibiotika opravdu po-
mohla zachránit mnoho lidských 
životů a často působila i tam, kde 
jiné léky selhaly. stala se jakýmisi 
univerzálními léky, často byla pře-
depisována v případech, kde to 
nebylo nutné a tělo by si zřejmě 
poradilo samo.
teprve později se zjistilo, že antibi-
otika sice účinně zabíjejí bakterie, 
ovšem nejen ty patogenní, ale 
i užitečné. působí jako jakási uni-
verzální antibakteriální košťata, 
která tělo „vymetou“, a zbaví tak 
velkého množství bakterií. bývá 
obvyklé, že při léčbě antibiotiky 
jsou sice zlikvidovány nebezpečné 
bakterie, ale kromě nich i bakterie 
tělu prospěšné. spousta dalších 
mikroorganismů, jejichž množení 
dosud tyto užitečné bakterie ome-
zovaly, pak může začít nekontrolo-
vaně bujet.

střeva příčinou 
nemocí?
není náhodné, že někteří odborníci 
považují za příčinu vzniku aler-
gií, ale i dalších nemocí, narušení 
rovnováhy mikroorganismů ve 
střevech. uvádí se, že asi čtvrtina 
lidí má v těle přemnožené kvasinky 
Candida albicans. ty za normálních 
okolností tvoří asi 10 až 15 procent 
střevní flóry. přátelské bakterie 
kontrolují, aby se tato kvasinka 
příliš nerozšířila. ovšem pokud je 
jejich funkce narušena, třeba kvůli 
antibiotikům, candida se rozbují. 
v tom případě vytvoří jakási vlákna 
připomínající podhoubí, zapustí je 
do střevní stěny, a tak ji perforuje. 
vzniklými otvory se pak do krve 
dostávají i látky, které tam jinak 
nesmějí proniknout, včetně kan-
cerogenních. tyto toxiny pronikají 
dále do buněk. a protože se tělo 
takovýchto buněk snaží zbavit, 
může se to dále projevit třeba jako 
zánět nebo ekzém.
pokud dojde ve střevech k přebu-
jení patogenní Candidy albicans, 
mohou tyto kvasinky spolu s odpad-
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ními látkami a hlenem ucpat klky ve 
střevě. na výstelce střeva se vytvoří 
jakási pevná skořápka, která výrazně 
omezuje množství vstřebávaných 
živin. Jakákoliv snaha doplnit si 
nedostatkové vitaminy nebo mine-
rály může z tohoto důvodu vyznít 
naprázdno, protože se živiny přes 
střevní stěnu do krve zkrátka ne-
dostanou. K tomu může dojít např. 
u pacientů s rakovinou nebo jinými 
degenerativními chorobami. uvádí 
se dokonce, že u člověka v pokroči-
lém stadiu rakoviny může být podíl 
kvasinek Candida albicans, Candida 
tropicalis nebo dalších patogenních 
mikroorganismů ve střevní flóře až 
stoprocentní a užitečné bakterie se 
tam už nevejdou.

Kvasinková infekce
u žen, především v období meno-
pauzy, se může objevit kvasinková 
infekce (vaginální výtok) poměrně 
často. důvodem mohou být anti-
biotika, které lékař předepsal např. 
na zánět průdušek, ale i snížená 
imunita a hormonální změny. vědci 
zjistili, že estrogen podávaný v hor-
monálních lécích může způsobit 
zvětšení objemu škrobu v buňkách 
těla. tento škrob pak mohou kva-
sinky, jako např. Candida albicans, 
ve zvýšené míře využít ke své výži-
vě. Kvasinková infekce je spojena 
s poklesem hladiny prospěšných 
bakterií. K podobným infekcím 
mívají sklon ženy, které užívají an-
tikoncepční pilulky nebo jim byla 
předepsána hormonální terapie. 
Mnohdy by nemuselo k těmto ob-
tížím dojít, pokud by byla antibio-
tika předepsána uvážlivě a zároveň 
byla doporučena doplňková výživa 
s obsahem užitečných střevních 
bakterií, např. Lactobacillus acido-
philus.

antibiotika 
nedobrovolně
v současné době se rozšiřuje po-
čet lidí, kteří odmítají jíst stravu 
živočišného původu. tento způsob 

stravování má přes různé výhrady 
jednu přednost. Jatečným zvířa-
tům jsou totiž často do stravy při-
dávány hormony a antibiotika; tyto 
látky v mase a v mléčných výrob-
cích zůstávají. nedávno proběhla 
v tisku nenápadná zpráva, že v ze-
mích Evropské unie vstoupil (údaj-
ně od ledna 1999) v platnost zákaz 
používání čtyř antibiotik z osmi, 
která byla dosud přidávána do 
krmiva. důvodem prý je, že pokud 
lidé požijí maso těchto zvířat, může 
to u nich snížit účinnost antibiotik 
a jiných léků. od roku 1990 zakáza-
la Evropská unie již 15 druhů an-
tibiotik; zjistilo se totiž, že zvířata, 
která je užívají, přibírají rychleji na 
váze, a proto často dochází k jejich 
zvýšené spotřebě.
nebudeme si namlouvat, že 
maso, které kupujeme u nás, je 
prosté hormonů a antibiotik. Co 
to pro nás znamená? všichni, kteří 
si takové maso koupí, užívají ne-
dobrovolně antibiotika se všemi 
negativními důsledky, které to 
přináší. nejen že antibiotika, která 
nám lékař v případě nemoci pře-
depíše, nemusejí být účinná, ale 
antibiotika z masa či mléčných 
výrobků mohou také narušit uži-
tečnou flóru v našich střevech.

pro zdravou 
rovnováhu
Kvůli špatnému složení střevní 
flóry může organismus onemoc-
nět mnoha chorobami. důvodem 
nepříznivého podílu užitečných 
bakterií ve střevní flóře může být 
nesprávná výživa, špatný životní 
styl, stres či užívání některých léků.
rovnováha v našich střevech je 
velice jemná a může být snadno 
narušena. třeba jen tím, že dáváme 
přednost pouze určitým druhům 
jídla. pokud se na úkor prospěš-
ných bakterií v našem střevě množí 
jiné mikroorganismy (především 
Candida albicans), může se to 
projevovat poruchami trávení, 
nadýmáním, únavou, alergickými 
obtížemi, ale i otoky kloubů, sva-

lovými bolestmi či opakovanými 
ušními infekcemi. Existuje i názor, 
podle kterého degenerativní cho-
roby jako roztroušená skleróza, 
revmatoidní artritida, schizofrenie 
nebo rakovina vznikají proto, že se 
z důvodu špatné střevní mikroflóry 
do krve dostávají toxiny ze střeva.
ve všech těchto případech je pro-
to vhodné, ne-li přímo nezbytné, 
užívat prospěšné bakterie ve formě 
potravinových doplňků nebo často 
konzumovat jogurty, které obsa-
hují tyto bakterie živé (pozor, ne-
jsou to všechny jogurty). užitečné 
bakterie by se měly rovněž užívat 
alespoň šest týdnů po léčbě antibi-
otiky či dalšími léky, po ozařování 
nebo po chemoterapii.
pokud chceme mít zdravá střeva, 
je nezbytné věnovat pozornost 
i jídelníčku a snažit se do něj zařa-
dit co nejvíce zeleniny a celozrn-
ných výrobků. vystříhat bychom 
se naopak měli bílé mouky, cukru, 
tučných a smažených jídel. vhodná 
strava, dostatek pohybu a omezení 
stresu je prvním krokem k tomu, 
abychom v našich střevech vytvo-
řili pro užitečné bakterie vhodné 
podmínky. příznivě se to projeví na 
našem zdraví. 

ilustrace: Kateřina sládková,
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Léčivá síla 
obyčejných 
potravin
víte, co máte jíst proti stresu, celulitidĕ nebo křečovým žilám? nĕkteré potraviny mohou 
mít překvapivĕ silný účinek na vaše zdraví.

ing. ivan Mach, Csc.desetkrát pro zdraví

Mnohé ze základních potravin obsahují dieteticky 
velmi účinné látky, které mohou podpořit naše zdraví 
a zcela přirozeným způsobem zlepšit i kondici. nejen 
že ovlivňují zdraví, ale mohou – jako součást promyšle-
né diety – pomoci zbavit se nadváhy.
Můžeme si z nich vybrat jednu nebo dvě, které mají 
léčivý účinek na naše potíže. Mnohem užitečnější však 
bude, když se každá z následujících deseti potravin 
objeví na našem jídelníčku nejméně jednou za týden.
vybírejme si pouze čerstvé potraviny, které jsou co nej-
méně technologicky zpracované. Jen u nich můžeme 
očekávat vysoké množství účinných látek a co nejméně 
znečišťujících chemikálií (aditiv, konzervačních činidel, 
stabilizátorů a barviv).

zázvor
Proti
•  nucení na zvracení, zvláště 

při cestování a ranních ne-
volnostech

•  střevním chorobám
•  mrazení a třesavce
•  chorobné únavě a vyčerpa-

nosti
•  nachlazení, horečce a chřip-

ce (nejlépe ve směsi s me-
dem a citronem)

•  vysychání a šupinatění po-
kožky

•  špatnému krevnímu oběhu

Jak působí
toto koření obsahuje účinné éterické oleje, které pro-
hřívají tělo a působí proti bakteriím. nejúčinnější nápoj 
vznikne povařením pěti až šesti čerstvých plátků zázvo-
rového kořene (po dobu asi 10 minut). doporučuje se 
rovněž každé ráno sníst čerstvý nebo povařený plátek 
zázvoru. horký zázvorový čaj je utišujícím nápojem při 
prvních známkách nachlazení nebo chřipky a pomáhá 
uvolnit ucpaný nos. zázvor rovněž stimuluje játra k de-
toxikační činnosti: jedna lžička čerstvě nastrouhaného 
zázvoru, šťáva z půlky citronu a lžička medu se zalijí 
vroucí vodou.

Jablka
Proti
•  bolestem kloubů a rev-

matismu: tři nastrouhaná 
neoloupaná jablka pova-
říme 15 minut ve čtvrtlit-
ru vody (pije se chladné)

•  vysokému obsahu chole-
sterolu

•  průjmu a žaludečním potížím (přibližně každou hodinu 
sníme několik lžiček uvařeného jablka)

•  zácpě

Jak působí
Jablka obsahují velké množství pektinu. Je to rozpustný 
složitý sacharid, který snižuje hladinu cholesterolu v krvi 
tím, že jej pohlcuje a brání jeho usazování v těle. pektin 

JaK JíME ...

Fit pro život 7 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

27

27 Obsah

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


spolu s taninem obsaženým v jablkách také pomáhá 
rozkládat kyselinu močovou, která je jednou z odpad-
ních látek našeho metabolismu. Jablka mají antisep-
tický účinek a dobře působí proti střevním infekcím. 
některé druhy jsou dobrým zdrojem vitaminu C, což je 
antioxidant důležitý pro správnou činnost imunitního 
systému. v lidovém léčitelství jsou zralá syrová jablka 
tradičním prostředkem proti zácpě.

Meruňky
Proti
•  vysychání pokožky
•  akné (používají se suché nebo čerstvé plody, v čerst-

vých je však více vitaminu C)
•  kožním vředům 

a bolákům (pomá-
hají při hojení ran)

•  křečovým žilám
•  depresím
•  chudokrevnosti
•  chorobné únavě
•  zácpě (každé ráno 

je vhodné sníst 3–4 
plody)

Jak působí
ovoce obsahuje 
beta-karoten, který 
působí proti stárnutí, lik viduje volné radikály a sám 
o sobě má léčivé účinky jako provitamin a. v suchých 
meruňkách je beta-karoten a železo (ve vyšší koncen-
traci než v čerstvých plodech), které podporují krve-
tvorbu. v meruňkách také najdeme vitamin b a draslík, 
které mají význam pro nervový systém.

artyčoky
Proti
•  poruchám jater (1–2 plody denně)
• zadržování vody a otokům
• celulitidě
• chronické únavě

Jak působí
tento druh zeleniny 
obsahuje cynarin, který 
podporuje činnost jater 
tím, že napomáhá vylučo-
vání žluči. artyčoky mají 
také močopudný účinek; 
napomáhají vylučování 
moči, a tak působí proti 
zadržování vody v těle. 
ideální jsou vařené s tro-
chou olivového oleje.

banány
Proti
• osteoporóze
• depresím, podráždění a stresu
•  průjmu (při potížích se osvědčuje sníst každou hodinu 

půlku rozmačkaného banánu)

Jak působí
banány jsou vhodné zejména pro děti a starší osoby, 
protože jsou snadno stravitelné. Kromě jiných látek ob-
sahují vápník, železo a draslík, které posilují organismus 
a působí proti stresu. Jsou také významným zdrojem 
vitaminu b6 a vlákniny, která napomáhá vylučování ne-
čistot z organismu. banány jezte zralé, zelené nezralé 
plody jsou hůře stravitelné.

ovesné vločky
Proti
• vysoké hladině cholesterolu
• poruchám kostí a zubů
• cukrovce a vysoké hladině krevního cukru
• zácpě
• stresu a depresi

Jak působí
obsahují vlákninu, vitaminy b-komplexu a minerály. 
rozkládají cholesterol a pomáhají jej odplavovat z těla 
ven. Jsou bohaté na vápník, draslík a vitaminy skupiny 
b, které podporují nervovou soustavu. Křemík posiluje 
stěny cév. ovesné vločky jsou nejvhodnější jako vydatná 
cereální snídaně.
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brusinky
Proti
•  infekcím močových cest (při akutních potížích v prů-

běhu dne jeden litr šťávy a po odeznění sklenku kaž-
dé ráno) 

• ledvinovým kamenům
•  bolestem v krku a laryngitidě
•  akné a kožním poruchám
•  citlivým a krvácejícím dásním

Jak působí
vzhledem k vysokému 
obsahu vitaminu C půso-
bí preventivně také proti 
chřipce. Mají antiseptické 
účinky a snižují riziko in-
fekce. Jsou bohatým zdrojem draslíku, železa a vitami-
nu a. doma si vyrobíte chutnou šťávu tak, že povaříte 
čerstvé brusinky asi hodinu ve vodě a potom přidáte 
trochu cukru nebo medu k ochucení.

olivový olej
Proti
•  zácpě a hemoroidům (zejména během těhotenství)
•  citlivé, šupinaté a vyschlé kůži
•  bolestem kloubů a artritidě
•  poruchám trávení
•  žaludečním nevolnostem, jaterním poruchám a žalu-

dečním vředům
•  vysokému krevnímu 

tlaku
•  vysoké hladině choleste-

rolu
•  křečovým žilám

Jak působí
tento olej zlepšuje prů-
chodnost stravy trávicím 
systémem – trávíme rych-
leji a snadněji. Je bohatý na vitamin E, který má silné 
antioxidační účinky, a také na vitamin a. na vaření po-
užívejte panenský olivový olej.

česnek
Proti
• nachlazení, kašli a chřipce
• astmatu a senné rýmě
• vysokému krevnímu tlaku
• špatnému krevnímu oběhu
• celulitidě
• zadržování vody v těle
• zánětům močového mě-

chýře

Jak působí
sloučeniny jódu a síry v česneku dezinfikují krev a ředí 
ji, takže protéká krevním řečištěm snadněji. Má také 
expektorační účinek – napomáhá z těla vylučovat hlen. 
pravidelné požívání česneku posiluje přirozený obranný 
systém organismu, jeho imunitu. vařením se účinky po-
škozují. snězte denně 1–2 stroužky, nejlépe nakrájené do 
zeleninového salátu. palčivý zápach česneku z úst potla-
čuje petržel a káva.

Jogurt
Proti
•  kvasinkovým infekcím (od-

borníci doporučují denně 
alespoň 4 malé kelímky 
čerstvého netermizované-
ho jogurtu)

• akné a kožním poruchám
• stresu a podráždění

Jak působí
některé bakterie obsažené 
v jogurtu podporují růst 
prospěšných bakteriálních kultur v žaludku a ve stře-
vech, kde napomáhají trávení a snižují riziko kvasinko-
vých infekcí. Jogurt je také bohatým zdrojem minerálů, 
zejména vápníku a draslíku, který hraje významnou roli 
při nervových procesech.  

ilustrace: richard Fischer a Lucie dismanová, foto: archiv redakce
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Kuřecí stehna v jogurtu
- 8 kuřecích špalíčků

- 250 ml jogurtu
- sůl a pepř

- rostlinný olej

Kousky kuřete vložte do mísy s jogurtem, solí a pepřem. stehna ze všech stran dobře obalte, mísu zakryjte 
a dejte na 3–4 hodiny do chladničky. zapněte gril a rošt potřete olejem. stehna vyjměte z marinády, jo-

gurt otřete a maso osušte. rozložte na rošt. stehna grilujte asi 7 cm od zdroje tepla, dokud nejsou tmavě 
hnědá. obraťte na druhou stranu a grilujte, až je kůže hnědá a z masa vytéká po zapíchnutí vidlice čirá 

šťáva. podávejte s bulgurem (drcená pšenice) a koriandrovou omáčkou.

Koriandrová omáčka
na 2 lžících oleje osmažte 1 nasekanou cibuli. vmíchejte lžíci mletého koriandru a 1 posekaný stroužek 
česneku a vše duste na mírném ohni 2–3 minuty. směs rozmixujte s 250 ml bílého jogurtu a 2 snítkami 

koriandru. vraťte na pánev, přidejte 125 ml kysané smetany a dochuťte. omáčku za stálého míchání ohřej-
te, ale nevařte, aby se nesrazila. podle chuti přisolte a opepřete.

Podzimní 
vaření
Podzimní 
vaření
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Kuřecí maso 
s pikantní 
studenou 
omáčkou  
- 4 plátky vykostěného kuřecího masa
- sůl, bílý pepř
- červená mletá paprika
- olej

Omáčka:
- 50 g oleje
- 50 g kečupu
- 1 cibule
- 2 zelené papriky
- 2 stroužky česneku
- 1 feferonka
- 2 sterilované okurky
- worcesterová omáčka
- sůl 

plátky masa jemně naklepeme a na 
povrchu nařízneme. osolíme, opepří-
me, posypeme mletou paprikou, dáme 
do mísy, polijeme olejem a vložíme na 
1 hodinu do chladničky. potom na grilu 
opečeme. suroviny na omáčku nandá-
me do mixéru a rozmixujeme. toť vše. Steak v citronové 

marinádě
- 0,6 kg hovězí svíčkové
- 70 g oleje na smažení
- 120 g olivového oleje na naložení
- 1 lžička strouhané citronové kůry
- šťáva ze 4 citronů
- 120 g posekané mladé cibulky
- 1 lžička drceného barevného pepře
- 1 lžička cukru
- 1 lžíce worcesterové omáčky
- 1 lžíce ostré hořčice

připravíme marinádu z olivového oleje, worces-
teru, hořčice, citronové kůry a šťávy, drceného 
pepře a cukru. vše dobře našleháme, vmícháme 
posekanou cibulku a do takto připravené mariná-
dy na 24 hodin naložíme steaky. odleželé maso 
opékáme na oleji nebo grilu a podáváme se zele-
ninovým salátem.
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Kuře s bílými 
fazolemi, 
slaninou 
a chilli
- 1 velká chilli paprika (bez se-

men a pokrájená)
- 1 rozdrcený stroužek česneku
- 1/2kg plechovka bílých fazolí 

canelli
- 2 omyté a nakrájené pórky
- 4 kousky kuřete (prsa nebo 

stehna)
- 4 proužky slaniny
- olivový olej

na pánvi rozehřejte olivový 
olej, přidejte chilli papriku, 
česnek a pórky. smaže 1–2 
minuty, poté přidejte plechov-
ku osušených fazolí, ochuťte 
a povařte 1–2 minuty. osmah-
něte  na olivovém oleji kousky 
kuřete do změknutí. Mezitím 
také dozlatova osmahněte 
4 proužky slaniny. 
při podávání dejte na talíř nej-
prve fazole, pak kousky kuřete 
a na ně proužek slaniny. po-
kapejte extra virgin olivovým 
olejem.

Salát z kukuřice, černých 
fazolí a rýže a grilovaného 
steaku
- 500 g hovězího filé
- 1 svazek pórku
- 1 velká červená cibule
- 1 červená paprika
- 2 kukuřičné klasy
- hrnek rýže
- plechovka černých fazolí

Dresink
- 1/2 šálku omáčky salsa
- 1/2 šálku pomerančového džusu
- 3 polévkové lžíce čerstvého limetkového džusu
- 1/4 šálku nakrájené čerstvé papriky cilantro
- 2 polévkové lžíce oleje (například kanolového)
- 3/4 čajové lžičky mletého kmínu

červenou papriku, nakrájejte podél na 4 díly. rozehřejte gril na 
střední teplotu. dejte kukuřičné klasy do studené vody na 30 minut. 
Mezitím uvařte rýži, propláchněte a nechejte okapat. dejte rýži a čer-
né fazole do velké mísy. připravte dresink: smíchejte v malé misce 
salsu, pomerančový džus a limetkovou šťávu, cilantro, 1 1/2 polév-
kové lžíce oleje a kmínu. zamíchejte do rýže a fazolí. dejte na stranu. 
Lehce omastěte steak, pórek, cibuli a pepř zbylým olejem, osolte 
a opepřete dle chuti. na roštu grilujte cibulku, cibuli, papriku a ku-
kuřičné klasy 10 až 12 minut než změknou. často obracejte. steak 
grilujte s jedním otočením 4 minuty na každé straně, pokud chcete, 
aby byl středně propečený. nechejte maso uležet 5 minut. nakrájejte 
papriku, pórek a s cibulí přidejte k rýži. Kukuřičná zrna okrájejte z kla-
su a přidejte k rýži. nakrájejte steak na tenké proužky, také přidejte 
k rýži. ozdobte cilantro nebo dýňovými semeny, dle přání.
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Pomůcka:
Luther, Et,

Sale, Lit, Uk
Ki, Net, Ky,
Dus, Ni, Lt

BYTOST TURECKÝ
SLUHA

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

DOMÁCKY
ALEXANDR DĚDINA KÓD LITVY

LATINSKÁ
SPOJKA

A

NÁŠ
NOVINÁŘ
- EKOLOG

OMOTANÉ ZN.
RADONU DRAŽBA OBYVATEL

ASIE

CHAPLI-
NOVA
ŽENA

NA
SRDEČNÍ
STRANĚ
MĚSÍČNÍ
KRÁTER

SPZ
RAKOV-

NÍKA
ZNAČKA

VYSAVAČŮ

4. ČÁST
TAJENKY

SPZ OLO-
MOUCE

CITOS-
LOVCE
DUSÁNÍ

ANGL.
VÝPRODEJ

LITEVSKÁ
MINCE

JEDNOU

VZOREC
JODIDU

DRASEL-
NÉHO

PŘITAKÁNÍ

ZN.
ASTATU

ŘÍMSKY
501

ZBABĚLEC

VELKÉ
POLE

CIRKA

NEONOVÉ
NÁPISY

ANGL.
SPOJKA

1. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ
FILM (1988)

RUSKÝ
ZÁPOR

HAVÍŘ

UONDAT

PŘEDS-
TAVY
SLO-

VENSKY
MIMO

MUŽSKÉ
JMÉNO
(13.11.)

PŘED-
LOŽKA

DOMÁCKY
ANTONÍN

OZDOBY
NA LUSTRU

RUSKÉ
SÍDLO

NÁŠ
HEREC

OBCHOD

HESLO

STRUMA

PROHNUTÁ
DLAŇ

BULHAR.
KOSMO-

NAUT

2. ČÁST
TAJENKY

3. ČÁST
TAJENKY

CHOROB-
NÁ

ZUŘIVOST
DOMÁCKY

OLGA

NÁZEV
HLÁSKY

S

PULZY HOVOR
POŠTOVNÍ

KÓD
KENTUCKY

 
Křížovku z Fit pro život 7/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 20. 11. 2009 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 6/2009: Kouzlo zdravých kloubů je v kombinaci tří látek. balíček získávají: Daniela 
Dočkálková z Ostravy, Barbora Petrtýlová z Prahy a Jaroslav Šebesta z Hodonína. 

Gillette venus® Embrace™
holicí systém Gillette Venus® Embrace™ nabízí ženám úžasný pocit z nádherně 
hladké pokožky.

Jedná se o technologicky vyspělý holicí systém, se kterým lze dosáhnout vynikajících výsledků a představuje největší 
novinku této značky od doby uvedení původního holicího strojku Gillette venus® na trh. Gillette Venus® Embrace™ 
je flexibilní holicí systém s pěti břity, které jsou obklopeny ochranným zvlhčujícím páskem. pět jedinečných břitů se 
individuálně přizpůsobí konturám těla a zůstává tak v neustálém kontaktu s pokožkou – dokonce i na tak choulos-
tivých místech, jakými jsou kolena a kotníky – bez zanechání jediného neoholeného chloupku. díky flexibilní holicí 
hlavici hravě překoná veškeré nerovnosti pokožky a zajistí její dokonalou hladkost. ochranný zvlhčující pásek obklo-
puje celou holicí plochu a tím zajišťuje hladší pohyb břitů po pokožce. holicí systém se pyšní měkkou rukojetí, která 
poskytuje pohodlné uchopení pro skvělé ovládání, i když je mokrá. Gelová rukojeť má atraktivní design v zelené a 
tyrkysové barvě. pro snadné použití a uskladnění v koupelně a ve sprše je Gillette Venus® Embrace™ dodáván s no-
vým plastovým boxem ShowerPod™,  kde budou ve vaší koupelně, jak holicí strojek, tak i holicí hlavice přehledně 
uloženy a snadno dosažitelné. 
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