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PROBLÉMY SLAVNÝCH
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Zbavila se splínů
i kilogramů navíc

*Každý z nás někdy zažil chvJ1e,kdy mu něco
dobrého pomohlo překonat smutek. A ani

herečka EVAHOLUBOVÁ (58) není žádnou výjim-
kou. Jak ale odhodila splíny, musela se zbavit i kil.

Asi každý z nás občas
sáhl po čokoládě,
slaných brambůrkách

nebo sáčku bonbonů, když
se necítil nejlépe. V odbor-
né společnosti se takovému
chování říká emoční jedení.
Zkrátka jíte, aniž byste po-
ciťovali hlad. Potřebujete
jen rychle a účinně zahnat
smutek, nudu nebo nějaké
zklamání či stres.
Otomto problému
se dlouho nernlu-
vilo, bylo to tako-
vé soukromé tabu
každého z nás.
V postedních letech jde ale
o téma poměrně hodně dis-
kutované a nejvíce vděční
jsou za to především psy-
cholové. Ti bili na poplach
nejvíce. Jen málokdo si je
totiž schopen uvědomit,
že podobné chování je pro
člověka doslova zničující
a rozhodně mu nijak ne-
pomáhá, ačkoli si to myslí.
Herečka Eva Holubová pro-
blém emočního jedení řešila
v minulosti. Neváhala o něm
promluvit, snad ve snaze
upozornit i ostatní, aby s tím
začali něco dělat.

Novodobý' mor
lidstva? Jídlo!
Dívali jste se teď někdy
na fotografie Evy Holubové
a-říkali jste si, že vypadá

lépe než kdy dřív? Nemýlíte
se. Herečka zhubla a podle
vlastních slov se cítí velmi
dobře. Kromě pravidelného
cvičení a zdravé stravy za to
ale vděčí ještě něčemu.
Konečně se jí totiž podařilo
zbavit se svého dlouhole-
tého zlozvyku, který ji táhl
ke dnu. Sama Holubová svůj
problém nazývá obžerství
z nudy, odborníci podobné
chování ale nazývají emoč-
ní jedení a podle nich jde
doslova o novodobý mor
lidstva. "Bojovala jsem
především s obžerstvím,
s rozežraností z nudy nebo
z rozpaků," přiznává Ho-
lubová, která si prý nyní
veškeré jídlo mnohem více
vychutnává a už do sebe nic
neháže jenom tak z plezíru.
Zda se pro ukončení emoč-
ního jedení rozhodla proto,
žejí začalo vadit těsnější ob-
lečení, nebo ji k tomu vedly
zdravotní problémy, už ale
neprozradila. Nicméně pro

všechny, kteří trpí
depresemi nebo
bojují s nějakými
svými vnitřními
démony a zajídají
je hromadamijíd-

la, je herečka nepochybně
velkou inspirací, proč vyhle-
dat odbornou pomoc.

Porazila i démona
alkohol
Neníto rozhodně poprvé, co
herečka hledala nějaký pro-
středek, který by jí pomohl
zapomenout na problémy.
Zatímco v tomto případě
šlo o neškodnou nudu nebo
drobné rozpaky třeba před
vystoupením, v minulosti si
pohrávala s mnohem váž-
nějšími psychickými pro-
blémy. Krátce před svými
40. narozeninami prožíva-
la nejtěžší životní období.
Sužovaly ji těžké deprese,
které zaháněla alkoholem.
I tehdy jí pomohla silná vůle
a touha žít normální život.

..........................................
DNES vÁM RADÍ:

Markéta
Šveňkm@.,
mluvčí Ces-
kéjezdecké
federace

Celý život
bojuje

s úzkostlll;

»Rádi bychvnučku přived-
li ke sportu. Chceme najít
vylití, kdyje fyzická aktivita
spojena se zvířaty. Ty totiž
vnučka miluje, jinak příliš
pro sport není a třeba ko-
lektivní hry jí nic neříkají.
Jakou sportovní činnost se

DNES vÁM RADÍ:
Karolína
Kamberská,
ambasador-
kaznačky
Fino

» Mám citlivou pokožku
na rukou a často se mi při
úklidu stává, že jsou moje
ruce velmi vysušené a po-

DNES vÁM RADÍ:
Michaela
Němcová,
specialist -
ka kvality
zportálu
Nákupzfar-
my.cz

» Dbáme na zdravou výži-
vu, ale leckdy se ml nechce
tahat se s taškami z farmář-
ských trhů. Je služba, která
by mi domů čerstvou zele-

zvířaty byste nám, prosím,
doporučili?

Ivana B., 55 let, Soběslav

Pravidelná péče ojakékoli zví-
ře děti učí smyslu pro zodpo-
vědnost. Pokudje navíc péče
o zvířespojena se společnými
zážitky, které formují fyzickou
kondici dítěte, umožňují mu
trávit čas s vrstevníky či rodi-
nou, je to ideální spojení, jež
můžedítě ovlivnit na celý život.
Zkuste s vnučkou navštívit jez-
deckou školu. Dostane příleži-
tost pečovat o koně, osvojí si

drážděné, a to i při pou-
žití ochranných rukavic.
Po úklidu o ruce pečuji růz-
nými krémy a mastičkami,
ale zabere hodně času, než
se mi pokožka vrátí do pů-
vodního stavu. Máte nějaký
tip, který bymé ruce ušetřil
tohoto trápení?

Veronika K., 62 let, Jičín

ninu a ovoce
dovezla?

lva P., 53 let,
Jihlava

Kvalitní českou
zeleninu a ovoce mů-
žete nakoupit v e-shopu Ná-
kupzfarmy.cz. Je to projekt
českých farmářů, díky němuž
se k vám nejkratší cestou
dostanou čerstvé české po-
traviny nejvyšší kvality, jako
jsou mléčné výrobky, maso,

znalosti i dovednosti potřebné
jak k péči o koně, tak i kjízdě
na něm. Zároveň se bude učit
samostatnosti. Schopnosti
může zdokonalovat, bude
se v jednotlivých krocích učit
vše potřebné, od trenéra bude
mít zpětnou vazbu a zároveň
motivaci prozlepšenívýkonů.
Bude-Ii ji jezdectví bavit a do-
sáhne-Ii určité úrovně, může
se zúčastňovat i soutěží. Jez-
dectví je sport, který zohled-
ňuje psychický a fyzický vývoj
dítěte a věřím; že by mohlo
zaujmout třeba i vás.

ani já užse léta neobejdu bez
rukavic a následných krémů.
Určitě je dobré ruce chránit
rukavicemi. Pokud vám nevy-
hovujíběžnégumové rukavice,
zkuste novinku od značky Fino
- rukavice s Aloe Vera. Díky
speciální vnitřnívrstvěo pokož-
kupečujía kromětoho ji ochrá-
ní před chemikáliemi, špínou,
pořezáním i horkou vodou.

Jejich povrch je plastický,
takževám nic nebude

klouzat.

vejce či chléb.
Kromě možnos-
ti vyzvednout
si nákup na

jedné z více než
1700 zastávek roz-

vozu můžete využít do-
ručení až domů. V sortimentu
najdete zeleninu, ovoce i by-
linkys přihlédnutím kjejich se-
zonnosti. Máte jistotu, že vám
dorazíčerstvé zbožís vysokým
obsahem živin, které nebylo
zbytečně chemicky ošetřeno.

v v , , o

ZBAVTE TELO NASTRADANYCH JEDU
Cítíte se unavení a do niče-
hose vám nechce? Možná je
na čase podívat se po deto-
xikační kůře, která pomůže
pročistit organismus.

Zima byla dlouhá a mís-
ty velmi mrazivá, tudíž

: není divu, že se řada
: z nás necítí ve své kůži, Pokud
: vás současná situace nijak
: zvlášťnetěší a chcete zase zpát-
: ky ztracenou energii, máme
~ pro vás skvělý tip.

ne tu i v časopisech narazíte
na mnoho zaručených tipů,jak
své tělo pročistit. Ne všechny
jsou však bohužel prospěšné.
Některé mohou být dokonce
i nebezpečné.

Deite ~i pozor
na spatne raáy
Většina detoxikačních receptů
je totiž založena na drastickém
omezení příjmu kalorií, což

sice přinese mnohdy vytouže-
ný pokles hmotnosti, ovšem
jen na chvíli. Zapomeňte pro-
to na jednodruhové diety a po-
stupujte pomalu. Bohatě po-
stačí, když do svého pitného
režimu zařadíte co nejvíce
čisté vody. Dále také čerstvou
kvalitní zeleninu a ovoce. Bílé >.
pečivo nahraďte celozrnným ,~g
a omezte konzumaci masa, ea.
zejména pak ve večerních ho- >~

dinách. Tělo jej totiž dlouho ~
'"tráví. A pokuste se vyhnout ~

veškerým sladkostem, uzeni- ~
~Jedy musejí pryč nám,polotovarům,limonádám • ~
: Zbavte se jedovatých látek, či alkoholu. Nemusíte hlado- : ~
: kterými jste si většinou během vět a držet půst, kdy budete pít : ~
: zimy zanesli tělo. Jakmile se jen vodu. Vaše tělo se pročistí : l
: zbavíte škodlivin, začne tělo i jinak, ale musíte vědět, jak : ;g
: pracovat efektivněji. Na inter- správně na to. : ~
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : a...
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Antibiotika už
nedostane každý

Nekonečné opravy Di
Kdo za to může?
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Český fotograf uspěl v Dublinu

Zhruba 7,5 tisíce návštěvníků přilákala výstava Josefa Sudka,
jednoho z nejvíce ceněných českých fotografů, v galerii sou-

časného umění Douglas Hyde Gallery v irském Dublinu. Její
odborníci navíc přiblížili Sudkovo dílo i zrakově postiženým
a připravili prohlídku se specifickým odborným komentářem.
Fotografie na výstavu zapůjčila společnost PPF Art, spoluor-
ganizátorem bylo Velvyslanectví České republiky v Irsku .•

Třísettisící zákazník

Učitelka Jana Orechovská z Polešic (na snímku uprostřed)
se stala jubilejní třísettisící nakupující v podnikových pro-

dejnách Hamka, když se vydala do prodejny společnosti Hamé
v Kunovicích. Pogratulovat jí přišel ředitel kunovického zá-
vodu Hamé David Kladroba i starostka Kunovic Ivana Majíč-
ková. Firma má reprezentační prodejny v Kunovicích a Babi-
cích. Zákazníkům v nich nabízí zhruba tisícovku druhů zboží
vyráběných nebo distribuovaných společností Hamé včetně
novinek, které v běžné obchodní síti ještě nejsou k dostání,
nebo reklamních předmětů, mezi něž patří i čepice české bi-
atlonové reprezentace .•

Oceněný Jiří Pecháček

Cena prezidenta České jezdecké federace za mimořádný pří-
nos jezdeckému sportu byla udělena Jiřímu Pecháčkovi

v průběhu galavečera Koně na Žofíně. Ocenění převzal z ru-
kou prezidentky federace Olgy Plaché. Pecháček patří mezi
nejúspěšnější skokové jezdce české historie a je ikonou tohoto
sportu. Devatenáctkrát se stal českým šampionem, zúčastnil
se olympijských her a Český olympijský výbor ho vyznamenal
Cenou Fair play. Také jako jediný Čech dostal Zlatý odznak
Mezinárodní jezdecké federace a v Poháru národů si připsal
přes padesát startů. Dne po operaci obou očí, už na koňský
hřbet jako závodník ne edá, ie ale vyhledávaným trenérem .•

Dobrovolník roku z pojišťovny

Martin Schejbal (vpravo) z České podnikatelské pojíš-
ťovny (ČPP) získal čestné uznání Dobrovolník roku, kte-

rým každoročně odměňuje někoho z řad zaměstnanců mateř-
ská skupina Vienna Insurance Group. Schejbalovi, jenž dlou-
hodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi se zaměře-
ním na pomoc nevidomým a slabozrakým, předal ocenění Ja-
roslav Besperát, generální ředitel ČPP, jejíž zaměstnanci titul
zf kati již potřetí. •
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ve výstavní hale
o výstavišti v Lysé nad Labem proháněli
aletě disciplín. Čtvrtý ročník Jezdeckého

- edočeského města tisíce fanoušků.

Pět březnových d '
koně a jezdci v ši é
festivalu přilá do

~ VíTĚZ V AKCI.
Jan Štětina uspěl

v nejprestlžnějšř
kategorii na Jezdec-

kém festivalu.

A VITEZNÉ KOLEČ O. Poté, co se Jan Ště-
tina dokázal z desáté příčky prodrat až ke
zlatu, objel osla ě celé kolbiště.

.•••PŘES PŘEKÁŽKU.
Právě bezchybnou
poslední jízdou si
Štětina zajistil vítězství.

A PO FINÁLOVÉ JíZDĚ. Šťastný vítěz Grand
Prix Czech Equestrian leam zdraví nadšené
publikum v Lysé nad Labem.

Zivot

• ZÁPISNíK MODERNíHO FOTRA
ZLOČIN A TREST

dnešní době je poměmě problematické
potrestat své dítě. Optikou modemí vý-

chovy není přípustné seřezat potomka jako
žito. Musí se na to jít jinak.

Můj syn Čeněk se potloukal v kuchyni.
Zjeho výrazu bylo patmé, že se chystá k ně-
čemu velkému. Něčemu
temnému. laky že ano. Po
chvilce otevřel šuplík a za-
čal z něho vytahovat ná-
dobí. On je to hodný kluk,
ale tak třikrát do měsíce
mívá takový zkrat.

Já: .Hele, nedělej to."
Čeněk se usmíval a pokračoval ve vytaho-

vání nádobí.
Já: "Já si nedělám legraci. Okamžitě to tam

všechno zase vrať."
Čeněk se pořád smál. Šťastný, že koná zlo.
Já už opravdu naštvaně: "Počítám do tří.

Okamžitě to vrátíš, nebo uvidíš!"
Čeněk vyndal dvě poklice na hmce, mlá-

til s nimi o sebe a přitom se pochechtával. Byl
jako Satan. Úplně mu na chodidle začalo ra-
šit kopyto.

Já vytočenej doběla: "Jedna, dva, tři. .."
Čeněk pokračoval.
Tak jsem vstal a dal mu na zadek .
Čeněk: "Nebolí" a pokračoval.
V ten moment jsem vypěnil a ztratil nervy.

Už mi bylo všechno jedno. Zatnu Ijsem pěsti
jak na rukou, tak na nohou. Nasupeně jsem
přistoupil ke komodě v obýváku. Rychlým trh-
nutím jsem otevřel šuplík. Sáhl jsem do něj.
Už nebylo cesty zpět. "Bůh mi tohle promine,"
napadlo mě. S naběhlými žilkami na krku jsem
vytáhl pastelky a Čeňkovy omalovánky s dino-
saury. Předstoupil jsem před syna a všechny
obrázky jsem před ním zuřivě vymaloval. A to
špatně. Použil jsem neadekvátní barvy a často
jsem přetahoval. Čeněk začal řvát.

"Dělám to jenom pro tvoje dobro", hys-
tericky jsem křičel, zatímco mi pot kanul po
tváři, když jsem čemou pastelkou vymalovával
stegosaura. Čeněk brečel a snažil se mě za-
stavit, ale bylo už pozdě.

Vymaloval jsem mu omalovánky. Při vý-
chově je potřeba občas překročit hranici. Uvě-
domit si, že to dělám pro dobro dítěte. Chce
to nebýt v ten moment kamarád dítěte, ale ně-
kdo, kdo ho formuje. Je nutné být občas ten
zlý. Trestat se musí. Od toho momentu už mla-
dík nádobí nevyndával.

Čeněk se potom půl hodiny zaíykal. Byl
rudý a mám pocit, že občas přestával dýchat.
Měl jsem o něho strach, tak jsme jeli do ob-
chodu koupit nové omalovánky. Dámy a pá-
nové, tomuhle se říká výchova na hovno.

Nicméně nádobí z šuplíku už od té doby ne-
vyndává. Teď například nově vytopil koupelnu.
Je to posun. Dominik Landsman, bloger a spisovatel _
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