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LISTOPAD/PROSINEC

DIABET U

TIPŮ, JAK O VÁNOCÍCH 
NEPŘIBRAT ANI KILO

Česká miss Andrea Bezděková

SVĚT OVÝ DEN

CHYTRÁ 
inzulinová pera

Téma čísla:
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„Sport berusvé práce“

jako součást

RECEPTY NA ZDRAVÉ 
CUKROVÍ

VÁCLAV ŠŇUPÁREK
ZÁVODĚNÍ SI  
NEDÁ VZÍT

BĚHAT

ZAČNĚTE
8 RAD PRO VÁHAVÉ

MLSAT ZDRAVĚ? 

ANO, JDE TO!

CYKLISTICKÝ ŠAMPION

Zkrottesvůj strach

náklad 15 000 ks cena výtisku 39 Kč
periodicita dvouměsíčník počet stran 72
formát 210 x 270 mm hlavní cílová skupina                                               Přes 800.000 pacientů  

s DM a všichni se zájmem 
o problematiku diabetu  
a zdravý životní styl.

vazba V2
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BŘEZEN/DUBEN

ve farmářském
ST YLU

HUBNUTÍ S POMOCÍ

„CUKROVKA ZE MĚ UDĚLALA
LEPŠÍHO HRÁČE“

MAX DOMI

TIPŮ JAK 
SE ZBAVIT 
ZÁVISLOSTI 
NA SLADKÉM

Nikol Švantnerová

Česká miss

JARNÍ RECEPT Y

Počítání
sacharidů

Téma čísla:

MĚŘENÍ 
GLYKEMIE

10 

ROČNÍK XIV   2 | 2018   39 Kč | 1,6 €

HVĚZDA NHL

DRASTICKÉ DIETY UŽ 
NEDRŽÍM

Mindful
eating
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ZÁŘÍ/ŘÍJEN

MĚŘENÍ TIPŮ NA VÝBORNÉ

ŠKOLNÍ SVAČINY

ANDREA VEREŠOVÁGLYKEMIE
DISKRÉT NÍ

Jak rozumět 

lékařům?
Téma čísla:

10 
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Tajem
ství

posta
vydokonalé

Přírodní
drogy

LAHODNÉ 

DOMÁCÍ

POMAZÁNKY

JIŘÍ TKADLČÍK

OD 3 LET 

DIABETIKEM

VNUČKA

HRDINKOU
MALÁPŘÍBĚH ČTENÁŘKY

ZDRAVÁ KUCHAŘKA

NEJSILNĚJŠÍ MUŽ

LÉČIVÁ SÍLA BŘÍZY

M
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Časopis DIAstyl je jediným specializo-
vaným časopisem o  diabetu v  ČR. Je 
vydáván od roku 2005 a po sloučení s ča-
sopisem Diaživot se jeho pravidelní čte-
náři datují až k počátku devadesátých let 
minulého století. 

DIAstyl je zdrojem zajímavých, aktuálních 
a odborných informací pro osoby s diabe-
tem, jejich rodinné příslušníky, pracovní-
ky ve zdravotnictví a pro všechny, kdo se 
o diabetes a zdravý životní styl zajímají.

Představuje známé osoby se vztahem 
k  diabetu, přináší informace o  zdravot-
ní péči, zpravodajství z  akcí pro diabeti-
ky, diabetologických konferencí i novinky 
ze světa. Nechybí ani zajímavé recepty, 
inspirace pro cvičení a zdravý způsob ži-
vota, reportáže z cest, soutěže pro malé 
i  velké čtenáře o hodnotné ceny včetně 
oblíbených křížovek.

Časopis DIAstyl své čtenáře nejen infor-
muje, ale umožňuje i aktivně se podílet 
na tvorbě časopisu, ať již formou rozhovo-
rů, článků nebo tipů z každodenního živo-
ta. Časopis nabízí prostor pro dotazy čte-
nářů, na  které jsou připraveni odpovídat 
odborníci na danou problematiku.

Časopis DIAstyl přispívá zásadní mě-
rou ke  zkvalitnění života lidí s  diabe-

tem, upoutávky na  nabízené produkty 
čtenáři nevnímají jako reklamu, ale do-
poručení na přínosné pomůcky, doplňky 
stravy a další potřebné věci, které léčba 
diabetu vyžaduje.

Časopis má v  současné době přes 
5  000 předplatitelů a  je distribuo-
ván na  prodejnách tisku v  distribuční 

síti PNS, včetně prémiových řetězců. 
Z celkového nákladu 15 000 ks se veš-
keré výtisky dostávají ke  svým čtená-
řům, případná remitenda je pravidelně 
distribuována do specializovaných cen-
ter a ordinací pro diabetiky.

Časopis pro aktivní a zdravý život

2019
Jediný specializovaný
 časopis pro diabetiky 

v ČR



TIPY DIA

STOP 
OBČASNÉMU 

POPOJÍDÁNÍ
Přestaňte občasně po-

pojídat a  ochutnávat 

mezi jídly. Ač se vám 

zdá, že jste toho vlast-

ně moc nesnědli, rea-

lita bývá jiná. Doporu-

čujeme: Pište si, co jste 

za celý den snědli. Pře-

hled vám pomůže lépe 

se hlídat a snadněji konzul-

tovat s nutričním terapeutem.

BEZ 
PRAVIDELNOSTI 

TO NEJDE
Jezte pravidelně pětkrát denně. Pravidelnost je 

kvůli metabolismu skutečně zásadní. Začněte 

ráno snídaní, což by měl být základ každého dne 

a pak jezte každé tři hodiny.

PODĚLTE SE 

S OSTATNÍMI
Zbavte se nešvarů z  dětství, které nás 

v  dobrém úmyslu naučili naši milující ro-

diče. Nedojídejte všechno, co máte na ta-

líři. Když kousek věnujete partnerovi, jistě 

ho potěšíte a sobě pomůžete. Případně si 

to můžete schovat na později. Vyhněte se 

společenskému jídlu jako jsou třeba rauty.

10

POHYB, 
POHYB, 
POHYB
Pohyb je alfa a omega všeho 

zdravého, tedy i  zdravého 

hubnutí. I  vy proto přidejte 

na tělesné ak-

tivitě. Nedemotivujte se oka-

mžitým nasazením šíleného 

cvičebního tempa ve  fit-

ness. Začněte pozvolna. 

Například vynechávejte 

MHD na  krátké vzdále-

nosti, dejte si několikrát 

týdně alespoň dvacetimi-

nutovou procházku rychlou 

chůzí...

VAŘTE 
MÉNĚ 
PRO 
OSTATNÍ 

Nechoďte nakupovat hla-

doví, udělejte si předem 

seznam toho, co máte koupit. Snažte se 

přinejmenším po  dobu hubnutí nepři-

pravovat jídlo pro ostatní. Láká to k vět-

ším porcím.
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10 TIPŮ 
PRO ZDRAVÉ 

HUBNUTÍ 
NĚKTERÉ RADY VÁM MOŽNÁ PŘIJDOU NOTORICKY 

ZNÁMÉ. OPAKOVÁNÍ JE VŠAK MATKA MOUDROSTI. 

A V TOMTO PŘÍPADĚ I ZDRAVÉHO HUBNUTÍ. VĚŘTE 

TOTIŽ, ŽE PŘI DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TIPŮ TO 

PŮJDE MNOHEM SNÁZ.

ZAČNĚTE 

OVOCEM 
A ZELENINOU

S tím můžete začít již dnes. K zítřejší 

svačině si připravte ovoce. Je zdra-

vé a  osvěží. Oběd a  ve-

čeře ať obsahují na  úkor 

jiných příloh více zele-

niny. Existuje spous-

ta variací dobrých 

jídel se zeleninou. 

Po nich budete syti, 

zdravější, plni ener-

gie a  s  menším pří-

jmem kalorií. 

1

SYŤTE SE 

I VODOU
Zvyšte příjem 

vody. Denně 

vypít 2 litry 

vody je nut-

nost, vy to 

z v y š t e 

na 3 litry. Zaplníte si tak ža-

ludek a  váš organismus to 

jen uvítá. Mezi vhodné ná-

poje patří voda, případně 

ochucená citrónovou šťávou, 

neslazené minerální vody, 

bylinkový, černý nebo zele-

ný čaj. Stoprocentní ovoc-

né šťávy používáme kvůli 

cukru jen ve  velmi malém 

množství k  ochucení vody 

nebo minerálky. Příliš vhod-

né nejsou ani nápoje se 

zvýšeným obsahem umě-

lých sladidel.

3

SMAŽENÉ K ŽIVOTU NEPOTŘEBUJETE

Pokud už »musíte« smažená jídla, pak 

opravdu jen minimálně. S  nimi si 

na  hubnutí totiž jen hrajete. 

Ideální ale je, když konzumu-

jete jídla v nesmažené a ne-

uzené úpravě a  s  dostat-

kem čerstvé nebo tepelně 

upravené zeleniny. Ke své-

mu zdraví zodpovědný 

diabetik ale koneckonců sám už dávno ví, že pro 

něj nejsou vhodná tučná a smažená jídla.

MLSEJTE 

ZDRAVĚ
Klidně mlsejte. 

Neutrácejte ale 

za sladké nebo 

chipsy a radě-

ji se vrhněte 

na zeleninu. 

Existuje řada receptů, které vám ne-

dietní mlsání nahradí. K televizi si pak 

večer můžete sednout ne jen se slaný-

mi tyčinkami, ale i třeba se zeleninovým 

salátem, doplněným vařeným vajíčkem či 

plátkem nízkotučného sýra. Chutný je také jo-

gurtový amaroun.

5LIGHT 
NEMUSÍ BÝT 

ZÁRUKA
Nenechte se zmást vý-

robky s  označením  

light či se sníženým ob-

sahem tuku. Tuk může 

být nahrazen škroby, což nemusí být 

pro diabetika vždy výhodné. Řiďte se 

podle množství obsažených kalorií i sa-

charidů.

2
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 ROLOVÁNÍZákladní poloha: Lehněte si na záda a  roz-

nožte v  šíři kyčlí. Vztyčte chodidla (fajfky). Dejte si 

palce za uši a lokty do stran.
Pohyb: Nadechněte se a  zvedněte hlavu. Při výdechu 

vtáhněte břišní svaly k  páteři, zvedněte ramena a  horní 

část páteře od podložky. Postupně „odlupujte“ páteř, ob-

ratel po obratli, od podložky až do hlubokého předklonu. 

Páteř je po celou dobu zakulacená.
Při dalším nádechu se ohnutě se zvedněte do sedu. 

Dokončete nádech, narovnejte trup a  vytáhněte se 

z  kyčlí. S  výdechem vtáhněte břišní svaly k  páte-

ři, a zvolna rolujte trup dolů, obratel po obratli, až 

do základní polohy.

CVIČENÍ
DIA

CVIČÍME PILATES
V seriálu cvičíme pilates vám představujeme třetí cvičební 

sestavu, která je opět o něco náročnější než předchozí. Tím 

více musíte kontrolovat správné provedení cviků. Myslete 

na nádech nosem a výdech ústy se zpevněním břišních svalů. 

Potom budou mít všechny cviky účinek na posílení hlubokého 

stabilizačního systému. 

Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc.

KAŽDÝ CVIK OPAKUJTE 10KRÁT  SPIRÁLA
Základní poloha: V  lehu 

na zádech položte paže volně podle těla. 

Přednožte proti stropu a propněte špičky.Pohyb: Nadechujte se a  pomalu dělejte 
malý kroužek nohama vlevo. Při výdechu 

vtáhněte břišní  svaly k páteři a dokon-
čete kroužek. Totéž proveďte vpravo. 

 KROUŽEK SPODNÍ NOHOUZákladní poloha: Lehněte si na pravý bok, položte hlavu 

na pravou paži, levou rukou se opřete o podložku. Levou nohu 

skrčte a postavte před pravou.
Pohyb: Pravou (spodní) napnutou nohou udělejte 5 kroužků jed-

ním směrem a pět kroužků druhým směrem. Dýchejte pravidelně, 

s každým výdechem vtáhněte břišní svaly k páteři.

 JEDNA NOHA PŘEDNOŽENÁZákladní poloha: Lehně-te si na  záda, předkloňte hla-vu a zvedněte ramena a horní 
část zad od podložky. Součas-ně přednožte pravou nohu, 

uchopte ji oběma rukama 
za lýtko nebo kotník a  zved-něte mírně nad podložku levou nohu. Obě nohy 

jsou protažené. 

Pohyb: Nadechňete se. S vý-dechem vtáhněte břiš-ní svaly k  páteři a  dva-krát nepatrně přitáhněte pravou nohou. Při dalším nádechu vyměňte nohy. Totéž opačně. 
56 DIASTYL

 ŠAŠEK
Základní poloha: Sedněte si s pokrčenýma no-

hama. Oběma rukama uchopte nohy v  podkolení, lok-

ty dejte do  strany. Zvedněte nohy těsně nad podložku 

a nechte chodidla volně viset dolů. Zakloňte rovně trup.
Pohyb: Nadechujte se a  současně napněte pravou nohu 

šikmo vzhůru.Vydechujte, vtáhněte břišní svaly k páteři a skrčte pra-

vou nohu do výchozí polohy.
Nadechujte se a napněte levou nohu šikmo vzhůru.

Vydechujte, vtáhněte břišní svaly k  páteři a  skrčte levou 

nohu do výchozí polohy.Nadechujte se a napněte pravou a potom levou nohu šik-

mo vzhůru.
Vydechujte, vtáhněte břišní svaly k páteři a  vraťte pra-

vou a potom levou nohu zpět do základní polohy.

 KŘÍŽEM KRÁŽEMZákladní poloha: Lehněte si na  záda, předkloňte hlavu 

a zvedněte ramena a horní část zad od podložky. Dejte ruce v  týl 

s palci za ušima a  přednožte pokrčmo proti stropu.
Pohyb: Nadechněte se. S výdechem vtáhněte břišní svaly k páteři, na-

pněte levou nohu proti stropu a snižte ji těsně nad podložku, otočte 

trup  vpravo, levý loket směřuje k pravému koleni. Při nádechu se 

vraťte zpět do základní polohy. Totéž opačně.

CVIČENÍ DIA

Vystudovala Fakultu 
tělesné 
výchovy 
a sportu UK a působí na katedře tělesné výchovy matematicko-fyzikální fakulty. Svůj zájem o wellness a fitness směřuje zejména k novým formám cvičení. Je zkušenou instruktorkou a lektorkou pilates, kalanetiky, aerobiku a zdravotního cvičení. Také již více než 20 let pořádá rehabilitační pobyty se cvičením. Jejich nabídku a aktuální kurzy  pilates pro veřejnost najdete  

na www.wellness.cz.

Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc.

OBĚ NOHY PŘEDNOŽENÉZákladní poloha: Lehněte si na záda, předkloňte hlavu a zvedněte ramena a horní 

část zad od podložky. Dejte ruce v týl s palci za ušima a  přednožte proti stropu.

Pohyb: Nadechujte se a vytáhněte nohy z kyčlí. Při výdechu vtáhněte břišní 

svaly k páteři, zmenšete úhel mezi nohama a podložkou a vraťte nohy 

zpět do základní polohy.

 PLAVÁNÍ
Základní poloha: Lehněte si na  břicho 

a  vzpažte. Paže jsou v  šíři ramen, nohy jsou 

v šíři kyčlí.
Zvedněte paže i  nohy těsně nad podložku 

a protáhněte nohy co nejvíce do délky. 

Pohyb: Nadechujte se a na pět dob několikrát 

rychlými, krátkými pohyby nahoru-dolů vystří-

dejte paže i nohy. S výdechem vtáhněte břišní 

svaly k páteři a na pět dob pokračujte v pohy-

bech paží a nohou a potom je položte na pod-

ložku.

WWW.DIASTYL.CZ
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P
řílet na malé letiště uprostřed hlavní-

ho města dokáže popustit u
zdu fan-

tazii a  živě si představujete Barryho 

Seala, který zde brázdil nebe s kontraban-

dem pašovaným do USA. Výtečně jej ztvár-

nil Tom Cruise v nedávném kinohitu Barry 

Seal: Nebeský gauner.

Hned za letištěm se rozkládá moderní čtvrť 

plná hotelů, kanceláří, upravených chodníků, 

parků a dětských hřišť. Ta je však vyhrazena 

jen vyvoleným a na hony vzdálena každoden-

ní realitě zbytku země. Ačkoli v těsné blízkos-

ti letiště, cesta sem vlivem stálých dopravních 

kolon trvá zpravidla i déle než 30 minut.

I přes divoké jízdy zdejších a varování o ne-

vhodnosti vlastního řízení si následující den 

půjčujeme vozidlo a  vydáváme se prozkou-

mat blízké i  vzdálenější okolí. Zejména jízdy 

po  dálnicích 

jsou sku-

tečně unikátní. Jezdí vše, co má kola, libovol-

nou rychlostí a předjíždí se jakkoli, kde je se-

bemenší skulinka. Zlatým hřebem je půjčené 

vozidlo s  extrémně ztmavenými skly včetně 

předního, které řídit v šeru a v noci je vskut-

ku zážitek.

JEZERO ATITLÁN

Vstupní branou k  malebnému jezeru 

na úpatí tří
 sopek je městečko Panajachel. 

To je velice živé, někdy až moc, a  má do-

sti odlišný kolorit života než hlavní město.  

Obyvatelstvo jsou zejména potomci Mayů 

a vedle oficiální španělštiny hovoří vlastním 

jazykem K'iche'. Osobně jsem šokován ne- 

uvěřitelnou podobou s horskými regiony ji-

hovýchodní Asie, zejména Nepálu jako by  

z oka vypadl. 

Jezero má místy úctyhodnou hloubku až 

320 metrů s průzračně čistou vodou a ob-

klopují jej tři f
otogenické vulkány – Atitlán, 

Tolimán a San Pedro. Na břehu se nachází 

12 vesnic, jejichž život je s vodní hladinou 

neodmyslitelně spjat. Nejsnazší cestou mezi 

protilehlými břehy je cesta lodí. 

Množství pravidelných linek tak 

propojuje jednotlivé vesnice.

Nejzajímavější vesnicí v  oblasti je beze-

sporu Santiago Atitlán, nacházející se pří-

mo  na úpatí sopek Atitlán a Tolimán. I přes 

množství obchůdků pro turisty turistický 

ruch zde není velký a  mimo pobřeží jeze-

ra se ocitáme v pestrobarevném víru života 

početné indiánské vesnice s  autentickou at-

mosférou utvářenou po staletích.

V  duchovním centru oblasti se spoju-

je křesťanství s  původním indiánským ná-

boženstvím. Ačkoli se místní stále mod-

lí k bohu Maximonovi, převzaté křesťanské 

obyčeje patří té
ž k důležitým součástem ži-

vota komunity. V místním pojetí je však křes-

ťanství mnohem hravější, dekorace kostelů 

září všemi barvami a bohoslužby jsou spíše 

zábavné show mnohdy doprovázené i kon-

certem. 

Specificky se místní vypořádali i se vzpo-

mínkami na  zemřelé během období Duši-

ček, kdy jsme navštívili zdejší hřbitov. Ten 

se stal hlavním sociálním centrem vesnice 

a z dálky připomínal spíše jednu velkou par-

ty. Hlasitá muzika linoucí se ze všech stran, 

stánky s občerstvením, hrající si děti, bavící 

se dospělí mezi pestrobarevnými hrobkami 

a  atmosféra připomínající vesnickou pouť. 

I tak lze uchopit Památku zesnulých.

ZBYTKY MAYSKÉ CIVILIZACE  

Ačkoli významem a  velikostí se ruiny impo-

zantních staveb Mayů v  Iximche nemohou 

rovnat věhlasnému městu Tikal, za  návštěvu 

stojí. Zejména, máte-li Iximche po cestě. Místo 

Kostel svatého 

Francise, 

Panajachel

GUATEMALA
PO STOPÁCH MAYŮ

CESTOVÁNÍ

DIA

Geograficky nestabilní oblast Střední Ameriky zaujme 

již při pohledu z letadla. Pod sebou spatříte nádhernou 

a velice členitou krajinu s majestátně se tyčícími vulkány. 

Stinnou stránkou jsou častá zemětřesení i v
ulkanické 

erupce, které určovaly historii země.      
       

       
 Mgr. Martin Ladyr
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turisty opomíjené, o to důležitější významem 

pro zdejší obyvatelstvo, což dokládá i oficiální 

návštěva prezidenta USA v roce 2007. Celý ar-

cheologický komplex máte zpravidla sami pro 

sebe, můžete tak nerušeně objevovat pozůs-

tatky dávné civilizace. 

ŽIVLEM ZNIČENÁ ANTIGUA

Hlavní město Antigua se po svém založe-

ní v  16. století stalo záhy důležitým cen-

trem španělských kolonií Nového světa. 

V roce 1773 však silné zemětřesení zničilo 

velkou část budov a hlavní město se v roce 

1776 přesunulo do  Guatemala City. Sem 

odešlo prakticky veškeré obyvatelstvo. 

V  původním stavu tak zůstalo město za-

konzervováno. Znovu objevováno začalo 

být až po roce 1979 po zapsání na seznam 

UNESCO. V místních ulicích se skutečně bu-

dete cítit jako za  éry španělské koloniální  

nadvlády.

Dnes zde žije okolo 35 000 obyvatel, zá-

vislých převážně na  turistickém ruchu. Bu-

dovy jsou postupně opravovány při zacho-

vání původního vzhledu a  pod přísným 

dohledem památkářů. 

Mayskému bohu 

Maximonovi nabízejí

peníze, rum i cigarety.

Tržiště Panajachel

Národní palác v Guatemala City

Činná sopka jako dominanta Antiguy

Lodní  doprava mezi vesnicemi jezera Atitlán

Jezero Atitlán v celé své kráse

Španělský kostel v Santiago Atitlán

Ruiny dávné

civilizace v Iximche
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Ceník inzerce
1/1 strana 210 x 270 mm 2. a 3. strana obálky (křída/lak) 50 000 Kč

4. strana obálky (křída/lak) 55 000 Kč

vnitřní 45 000 Kč

1/2 strana 210 x 145 mm (+ 5 mm spad)/100 x 270 mm (+ 5 mm spad)/85,7 x 235 mm bez spadu 25 000 Kč
1/3 strany 55 x 235 mm (na zrcadlo bez spadu)/70 x 270 mm (+ 5 mm spad) 18 500 Kč
1/4 strany 105 x 130 (+ 5 mm spad, ucho)/210 x 67,5 mm (+ 5 mm spad)/175 x 52 mm (podval na zrcadlo) 15 000 Kč
1/8 strany 90 x 60 mm 9 000 Kč

Další možnosti propagace
vkládání vzorku do 2 cm výšky do 100 g 1,50 Kč/ks

do 200 g 2,00 Kč/ks

do 300 g 2,90 Kč/ks

do 5 cm výšky do 100 g 7,50 Kč/ks

do 200 g 8,00 Kč/ks

do 300 g 8,90 Kč/ks

sponzoring edukační kvíz nebo křížovka
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti

5 000 Kč 
+ 3 produkty pro výherce

edukační kvíz nebo křížovka s vlastní tajenkou
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti

10 000 Kč 
+ 3 produkty pro výherce

DIAtipy prezentace výrobku
• podklady: text 200 - 300 znaků 
+ obrázek produktu + logo společnosti, kontakt

5 000 Kč

Ceny uvedeny bez DPH. Vydavatel: MASANTA s.r.o., Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00, IČ: 25730533

10 TIPŮ NA ZDRAVÉ SVAČINY(NEJEN) PRO ŠKOLÁKY
Při přípravě svačin do školy často rodičům dochází 

inspirace. Přitom možností, jak vykouzlit dětem 

do krabičky pestrou, zdravou a nutričně vyváženou 

svačinu, je nepočítaně. Nechte se inspirovat 

následujícími tipy.  

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA

TOPINKA S RYBÍ POMAZÁNKOUTopinky či toasty není třeba 
zavrhovat. Nemusí totiž nut-

ně „plavat v  oleji“. Dnes je  běž-
ně dostupný široký sortiment to-

pinkovačů, a s jejich pomocí je 
příprava topinek hračkou pro 

všechny – olej totiž na  přípra-

vu nepotřebujete a po pár sekundách máte připravenou křupavou lahůdku, která po-těší děti i  do-spělé. K  rybí pomazánce se skvěle hodí baby salát a  ne-
zapomeň-te opět do  krabičky přibalit i  kou-sek ovoce.

OBLOŽENÝ CHLÉB SE ŠUNKOUObložený chléb je klasika. Právě chléb 
a pečivo bývá základem školních sva-

čin nejčastěji. Vybírejte proto kvalitní 
žitné či celozrnné výrobky. Běžný chléb 

můžete nahradit proteinovým chle-
bem se semínky. Má 10x menší obsah 

sacharidů a současně vysoký obsah bílkovin, 

prospěšných tuků a vlákniny. Za  takto ušet-
řené sacharidové jednotky si můžete dovolit 

např. větší porci ovoce nebo malou sladkost. 

Chléb namažte máslem a  doplňte bílkovi-
nou – šunkou, kvalitním masným výrobkem, 

tuňákem, sýrem, tvarohem, brynzou nebo 

třeba vajíčkem – i v podobě pomazánek (in-
spiraci najdete na str. 60). Nezapomeňte při-

dat kousek ovoce a zeleniny.

TOUSTOVÝ CHLÉB S BRYNZOVOU POMAZÁNKOUBrynza je geniální potravina z hlediska formování imu-nity – toto slovenské zla-to stačí smíchat se zakysa-nou smetanou, špetkou soli a najemno nakrájenou ci-bulkou. Přidáním kurkumy zajistíme pro děti zajímavé zbarvení, které zároveň pů-sobí antibakteriál-ně. Pomazánku na-mažte na  opečený či neopečený toustový chléb a  ozdobte pór-kem a ředkvičkou. I tuto svačinku školákovi doplňte ovocem.

VAJEČNÁ OMELETA S HRÁŠKEMOmeleta nemusí být jen víkendovou 
snídaní. Do pánvičky s kouskem rozpuš-

těného másla vlijte rozmíchaná, mírně 
osolená vejce. Nechte je krátce zapéci, 

posypte odkapaným hráškem a navrch 
položte plátky sýra. Krátce zapečte. Sva-

činu doplňte čerstvou zeleninou. Ome-
leta obsahuje miminum sacharidů, ty by 

proto měly být zajištěné v jiné podobě, 
např. ovoci, aby při dopichování inzuli-

nu nedošlo na hypoglykemii. .

CHLÉB VE VAJÍČKU A ŘECKÝ SALÁTVejce rozšlehejte se solí a  mlékem a  postupně v něm obalujte plátky chle-ba. Opéct je můžete na pánvi 
v rostlinném oleji i v toustova-

či. Hotový chléb jemně potřeme hořčicí a po-
dáváme s  řeckým salátem. Potřebný počet 

sacharidových jednotek doplníme ovocem.

TIPYDIA
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MALÍ DIABETICI

NEMUSÍ SEDĚT V KOUTĚ
TÉMA

DIA

VĚTŠINA DĚTÍ SE PO CELÝ 

ŠKOLNÍ ROK NEMŮŽE 

DOČKAT LETNÍHO 

TÁBORA. TY S DIABETEM 

TO MAJÍ O NĚCO 

SLOŽITĚJŠÍ.  
Jan Exner

V
zhledem ke  specifice léčby se jich 

obvykle nemohou účastnit. Naštěstí 

pro ně jsou pořádané dia tábory. 

O  jejich smyslu i  začátcích 

jsme si povídali s  před-

sedou Sdružení rodi-

čů a přátel diabetických 

dětí v ČR JUDr. Václavem 

Letochou.

 Kam sahá historie českých dia tá-

borů?
Tolik potřebné pobyty v  přírodě se svý-

mi zdravými kamarády a spolužáky malým 

dětským diabetikům byly po dlouhou dobu 

nedostupné. První letní a  zimní pobyty 

v přírodě pro diabetické děti se uskutečnily 

teprve v osmdesátých letech minulého sto-

letí pod vedením doc. MUDr. Aloise Kopec-

kého z Fakultní nemocnice Motol.

 Tehdy ale tyto tábory byly víc než 

jen místem setkávání malých diabetiků? 

Děti v té době neměly možnost monito-

rovat glykémii, neměly glukometry. Na dia 

táboru, kde byl laboratorní přístroj na měře-

ní glykémie, tato možnost byla. Navíc podle 

potřeby i  vícekrát denně. To umožňovalo 

úpravu dávek inzulínu při odlišné pohybo-

vé zátěži. Diabetolog získával cenné infor-

mace o jednotlivých dětech, které následně 

využíval ke zdokonalení léčby.

 Jaký byl vývoj po revoluci?

Situace se v mnohém změnila po vzniku 

Sdružení rodičů a  přátel diabetických dětí 

v  roce 1990. Po  získání podpory minister-

stva zdravotnictví zorganizovalo sdružení 

v průměru dvacet dia táborů ročně.  Bylo to 

umožněno jednak zájmem rodičů a  jejich 

pomocí při organizování, ale hlavně účastí 

mnoha dětských diabetologů.

 Co všechno dětem přináší?

Dia tábory se staly vhodným místem k zís-

kávání návyků potřebných pro kvalitní život 

s cukrovkou. Vedle zlepšení zdravotního sta-

vu a zvýšení tělesné odolnosti zde děti pod 

vedením lékařů diabetologů a  odborných 

sester získávají zkušenosti s úpravami inzu-

línových dávek při změněné fyzické zátěži. 

Součástí dia táborů je i edukace. Děti vlast-

ně po celý den získávají množství informací 

o léčbě, učí se počítat hodnoty jednotlivých 

složek stravy, odhadovat fyzickou náročnost 

různých sportů a  současně si kontrolovat 

dopady na glykémii.

 Pobyty však také pomáhají zvedat 

sebevědomí.

Je to tak. Pobyt v kolektivu dětí se stejnou 

nemocí pak snižuje pocit osamocení, umož-

ňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku 

i navázání nových přátelství. Na dia táboru 

děti poznávají svého pana doktora a sestřič-

ku i jinak než jen v bílém plášti v ambulanci. 

To je velice důležité k získání vzájemné dů-

věry tolik potřebné pro spolupráci lékaře 

s dítětem.

 Aby se děti těšily, nemůže jít jen 

o edukaci…

V prvé řadě je to samozřejmě zábava, od-

počinek, sportování, soutěže, hry, táborá-

ky, výlety. To vše se snažíme dětem v plné 

míře zajistit. Pod vedením odborných spor-

tovních instruktorů děti v létě plavou, surfu-

jí, pořádají závody na  lodičkách, v  zimě se 

učí lyžovat. Seznamují se i  s  méně známý-

mi sporty. Oblíbené jsou také výlety na bi-

cyklech i  seznamování se s  památkami 

v okolí místa diatábora.

URČITĚ DĚTEM PŘIBALTE

• Pera, pumpy + příslušenství

• Glukometr + MINIMÁLNĚ 75 ks proužků

• Náhradní inzulíny – podepsané!!

• Buničinové čtverečky

• Náhradní jehly do per i lancet

• Desinfekce

• Proužky na měření ketolátek

• Glukagon

A NEZAPOMEŇTE TAKÉ…

…zajistit dítěti souhlas lékaře s  účastí 

na táboře

…obstarat také potvrzení zdravotní 

způsobilosti

…připravit prohlášení o bezinfekčnosti 

od rodičůDO BATŮŽKU 

SLADKÉ PITÍČKO

Jelikož děti mají hodně pohybu venku, 

určitě je dobré myslet na možnost čas-

tějších hypoglykémií a mít sebou např. 

sladká pitíčka či něco podobného dle 

zvyklostí jednotlivých diabetiků.
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ALKOHOL U DĚTÍPředstavte si situaci, kterou zažíváme minimálně třikrát 

měsíčně: záchranka k nám na jednotku intenzívní 

a resuscitační péče pro děti a dorost Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem přiváží mladistvého nebo 

dokonce starší dítě v bezvědomí. Příčinou je otrava 

alkoholem.  

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.P růzkumy udávají, že s alkoholem začí-nají v Evropské unii jako první právě české děti. Svou první sklenku vypijí 
již kolem jedenáctého roku. Podle Světové 
zdravotnické organizace je u nás stav alar-
mující: přibližně 30 % patnáctiletých a asi 
17 % třináctiletých dětí v Čechách pije al-
kohol pravidelně.  Až každé třetí dítě ze sta 
má s alkoholem problémy. Česká republika 
figuruje ve statistice pití alkoholu mladist-
vých v Evropě na předních místech!

BEZPROSTŘEDNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTAPři akutní otravě vyšší dávkou alkoholu do-
chází k útlumu činnosti centrálního nervo-
vého systému včetně centra řízení dýchání.  

Klesá tělesná teplota (zejména v chladných 
měsících tělo velmi rychle nebezpečně 
prochladne), při poruše vědomí pak může 
život ukončit vdechnutí zvratků nebo otok 
mozku. Projevy otravy alkoholem v  závis-
losti na  jeho koncentraci v  krvi ukazuje 
tabulka. V  praxi se bohužel často opilost 
spojuje s vážnými úrazy, dopravními neho-
dami, sebevraždami, sexuálním násilím, ri-
zikovým sexem, trestnou činností zejména 
násilného rázu a užíváním drog.

NÁSLEDKY MOHOU BÝT I DLOUHODOBÉ Vídáme především poškození jater a moz-
ku. U  17letých, kteří pili a  měli problémy 
s učením, ukázalo vyšetření nukleární mag-

netickou rezonancí mozku anatomická po-
škození právě v  těch místech, která jsou 
důležitá pro učení a  paměť. Je všeobec-
ně známo, že oboje alkohol silně narušuje 
a přispívá tak k horším studijním a pracov-
ním výsledkům. Čím mladší jedinci pijí, tím 
větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné 
tvrdé drogy. Alkohol (podobně jako ta-
bák a marihuana) se někdy právem nazývá 
„startovací drogou“.

DĚTIDIA

VÁŽNÝ PROBLÉM SOUČASNOSTI

1. Alkohol snižuje glykemii a může vy-volat hypoglykemii. 2. Opilý diabetik na sobě hypoglykemii 
špatně a také pozdě poznává. 3. Opilost nedovoluje na hypoglykemii 

včas a účinně reagovat a odstranit ji. 4. Hypoglykemie spojená s  poruchou 
vědomí připomíná opilost, a  tudíž 
za opilost bývá snadno zaměněna (např. 
zachraňující osobou, policií, zdravotní-ky). Proto je pak opožděno poskytnutí 

odpovídající pomoci. 5. Při poruchách vědomí se často při-družují různě závažná poranění hla-vy, oděrkami počínaje a bezprostředně 
smrtelně nebezpečným nitrolebním kr-vácením konče.6. Opilý s poruchou vědomí se snadno 

a často stává terčem násilí jiných, v nej-lehčím případě dojde jen k  okradení. 
Ale stalo se nám, že inzulinová pumpa 
nebo glukometr připoutala nežádoucí 
pozornost zlodějů a násilníků.

ALKOHOL JE ZÁLUDNÝ ZVLÁŠTĚ PRO DIABETIKY.PROČ? 
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TVAROHOVO-KAKAOVÝ KRÉM 
S CHIA 
SEMÍNKYDomácí tvarohový dezert děti rozhod-ně potěší a semínka (dý-ňová, slunečnicová, chia...) 

stejně jako ořechy nebo mandle 
patří mezi „bezpečné mlsání“. Do-

poručujeme, aby mix semínek 
a ořechů měly děti s diabetem 
neustále u sebe, stejně jako krabičku se zeleninou, ze které mo-

hou volně ujídat bez potřeby dopichování inzulinu. Tyto tzv. 

bezsacharidové krabičky dětem speciálně označte. Může v nich 

být přibalený i sýr, vajíčko, nebo kvalitní masný výrobek.

ŠPALDOVÉ PALAČINKY 
S OŘECHYPalačinky děti milují. Při jejich přípravě nahraďte bílou 

mouku alespoň z  třetiny či z  polovi-
ny moukou celozrnnou. Pro svou 

lehce oříškovou chuť je vhod-
ná mouka špaldová, ale vybrat 

si můžete i  jakoukoliv jinou. 
Trh je dnes skutečně bohatý, seženete 

i  mouky ořechové, banánové, kokoso-
vé aj. Palačinky můžete plnit ořechovou 

nebo tvarohovou náplní a posypat ořechy.

TORTILLA PLNĚNÁ KUŘECÍM MASEM

Malá tortilla naplněná kuřecím masem, sýrem a zeleninou je vydatnou svačinou, která 

zasytí i starší školáky. Opět ji doplňte kouskem ovoce. Cílem vyvážené svačiny je šikov-

ně nakombinovat bezsacharidové potraviny a potraviny s nízkým glykemickým inde-

xem tak, aby byly děti chráněné před hypo- či hyperglykemiemi, aby neměly hlad 

a aby se necítily přehnaně omezované zákazy. Tato svačina splňuje podmínky beze 

zbytku. Tortillu si můžete připravit i doma, ale klidně sáhněte i po oblíbené, již hotové.
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JOGURT S OVESNÝMI VLOČKAMI A OVOCEMPři výběru jogurtů dávej-te vždy přednost přírodní-mu bílému před ochucenými variantami. Zatímco v  bílém jogurtu je pouze přirozeně se vyskytující laktóza nebo-li mléčný cukr (cca 5 gramů 

na 100 gramů výrobku), v ochucených jogurtech na-

jdete ještě nemálo cukru přidaného. Výsledný produkt tak může ob-

sahovat až 20 gramů cukru na 100 g výrobku. Do bílého jogurtu si 

můžete přidat ovesné vločky a čerstvé ovoce podle své chuti.

MAKOVÝ MUFFIN A OVOCE
Pečete-li pro děti s diabetem muffiny, ovocnou bublaninu, jablečné pyré, 

bábovku nebo třeba štrúdl, snažte se nahrazovat 

prázdné kalorie v klasickém cukru a rafinované 

bílé mouce bezpečnějšími variantami. Koláčky 

připravujte z neenergetických přírodních sladidel 

nebo z přírodních sladidel s nízkým glykemickým 

indexem – naše oblíbené přírodní neenergetické 

sladidlo Steval premium zaručí i potřebný objem bez 

nežádoucích příchutí. Místo bílé mouky použijte mand-

lovou mouku, ořechy, kokos, mák nebo jáhlové vločky. 

TIPY DIA6

10 tipů na  svačiny pro vás připravi-
la Mgr.  Klaudia Šugrová, MHA, která 

na  Slovensku vede dobrovolnický pro-
jekt Malá akademie správného stravo-

vání dětí. Za  tři roky jej absolvovalo již 
1400 školáků. „Mohu jen potvrdit, že dia 

děti mají v porovnání s ‚nedia‘ spolužáky 
vždy pečlivě připravenou a včas sněde-

nou svačinu. Nezapomínají ani na vodu 
nebo neslazený čaj během celého vy-

učování. Rodiče jim balí i  přiměřenou 
porci ‚bezpečné sladkosti‘, kterou umí 

správně nakombinovat. Všechny děti se 
snažíme naučit rozpoznávat potravino-

vé skupiny, aby se dokázaly samostatně 
správně orientovat,“ říká Mgr.  Šugrová. 

Kromě  své dobrovolnické činnosti pra-
cuje jako specializovaná nutriční edu-

kační sestra pro FMC – dialyzačné služ-
by, s.r.o., SR.

MALÁ AKADEMIE SPRÁVNÉHOSTRAVOVÁNÍ DĚTÍ

---tentokrát je v 10 tipech jeden box navíc „Malá akadémia správneho stravovania detí“  věnovaný autorce---

Tipy

10 tipů

1.  

2. 
3.  

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

---box
---box konec  
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Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63

420 581 81 81 81 | lazne@ltnb.cz | www.ltnb.cz

Lázně Teplice nad Bečvou

Odborná péče

Příjemné prostředí 

Uprostřed přírody, v srdci Moravy 

pomáháme našim klientům.  

Lázeňská péče určená klientům 

s diabetem mellitem:

  Dlouholoté zkušenosti a odborná péče

  Přírodní léčivý zdroj - uhličitá voda

  Individuální přístup

  Nutričně vyvážená strava

  Turisticky atraktivní prostředí

  Bohatý kulturní program

Rezervujte si svůj pobyt již nyní! 

www.ltnb.cz

Léčivý
 zdroj 

uhličitá
 minerální vod

a

Lázeňská péče určená klientům

s cukrovkou:

TÉMA DIA

KAM MOHOU DĚTI 

LETOS VYRAZIT
ŠTĚDRONÍN 

Termín: 27. června až 11. července 

Pořádá občanské sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem 

a celiakií Písek, za podpory Sdružením rodičů a přátel diabetických 

dětí ČR 

Informace: www.diacel.cz, tel.: 605 888 980

ORLÍK – PODSKALÍ, PENZION PODSKALÁK 

Termín: 4. až 18. července 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpro-

pag Praha 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

NEKOŘ, RS LORIEN 

Termín: 4. až 11. července 

Pořádá Občanské sdružení Inzulínek, Přerov 

Informace: Alena Kadlčáková, tel.: 604 440 023, www.inzulinek.cz

ČESKÝ RÁJ, HOTEL ŠTIKOV 

Termín: 18. – 26. července 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Diaklub 

Nová Paka 

Informace: Ing. Miloslav Pačesný, 

tel.: 604 336 428, www.diaklub-novapaka.cz

BESKYDY 

Termín: 1. - 6. července 

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz

ORLÍK – PODSKALÍ, PENZION PODSKALÁK 

Termín: 1. až 15. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpro-

pag Praha 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

Termín: 15. až 29. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Sportpropag 

Praha, Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Informace: Ing. Jan Viktorin, tel.: 603 551 594, www.sportpropag.cz

PLICHTICE U KLATOV – STANOVÝ TÁBOR 

Termín: 15. až 29. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Dětské od-

dělení nemocnice Cheb 

Informace: Karel.Fiklik@gma il.com, tel.: 737 916 434

RZ STAR LINE SVOR, LUŽICKÉ HORY 

Termín: 15. až 22. srpna 

Pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, Dětská dia 

poradna Kladno 

Informace: Miroslav Danda, tel.: 606 439 146, www.diadeti-kladno.cz

PROSTŘEDNÍ BEČVA 

Termín: 2. až 12. srpna 

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz

HARRACHOV 

Termín: 25. až 28. září 

Pořádají Cukříci, Klub rodičů a přátel diabetických dětí při diaporadně 

v Ústí nad Orlicí 

Informace: www.cukrici.net stranky.cz

XIV. BAREVNÉ DIADNY

Termín: 29. říjen až 1. listopadu 

Edukační pobyt pro rodiny s diabetickým dítětem

Místo: Horní Bečva, hotel Duo

Pořádá OS Dítě s diabetem, Ostrava 

Informace: www.ditesdiabe tem.cz
I n z e r c

e
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OPILOST, NEBO HYPOGLYKEMIE?Rozpoznání bezvědomí způsobeného „pouze“ otra-vou alkoholem nebo i  sou-časně závažným úrazem hla-vy může být v  praxi velkým problémem a rozhodne o dal-ším osudu opilého.  Má zvracející puberťák otrávený alkoholem opilec-ké bezvědomí, ze kterého se probere, takže 
ho stačí nechat prospat? Nebo má dítě na-
venek skryté těžké poranění mozku, ze kte-
rého se již bez okamžitého operačního zá-
sahu neprobere nikdy? Požilo i  jiné drogy, 
jejichž účinkem může zemřít? To jsou otáz-
ky, které musíme často v nemocnici řešit po-
mocí náročných a  drahých zobrazovacích 

metod mozku a  toxikologických vyšetření 
na omamné látky. U nezletilých musíme po-
dle zákona vždy informovat Policii ČR.RODINA HRAJE DŮLEŽITOU ROLITým odborníků z Washingtonské univerzi-

ty prokázal, že rodiče podstatně ovlivňují, 
zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zne-užívat jiné návykové látky. Například se zjistilo, že u dospívajících ve věku 15 let, se kterými trávili rodiče málo času, byla zkušenost s  alkoholem a  drogami  3x častější. 

Nepodceňujte pití alko-holu u  dětí a  dospívajících, zejména u  diabetiků. Může se projevit zdánlivě nečekaně 

tragickými důsledky. Účinná prevence začíná 
v raném dětství v rodině. Aktivním a otevře-
ným postojem rodičů ve spolupráci s přísluš-
nými odborníky se dá řada problémů úspěšně 
řešit. Pokud je třeba, neváhejte požádat o pro-
fesionální pomoc.  

DĚTI DIA

Alkohol 
se podobně jako tabák a marihuana právem nazývá „startovací“ 

drogou.

Dětský diabetolog a endokrinolog, přednosta Dětské kliniky 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Autor řady publikací, např. Základy klinické genetiky pro 
pediatrickou praxi, Dětská andrologie, O malém vzrůstu.
Mezi jeho zájmy patří výuka v Edukačním centru Sdružení rodičů 

a přátel diabetických dětí ČR v Praze a organizace rekondičních 

pobytů pro diabetické děti.

MUDr. JAROSLAV ŠKVOR, CSc.

•	 Přichází domů opilé často, není to jednorázová záležitost.•	 Dochází u něj ke změnám v chování.•	 Zhoršuje se mu prospěch ve škole.•	 Projevuje zvýšenou agresivitu.•	 Bývá unavené a nevyspalé.•	 Ztrácí zájem o koníčky.

JAK POZNAT ALKOHOLISMUS U DÍTĚTE?

PROJEVY OTRAVY ALKOHOLEMKoncentrace 
alkoholu v krvi (promile)

Projevy

0,3
Euforie, uvolnění0,5 Lehká porucha koordinace1,0

Nestabilita, vrávorání2,0
Spavost, zmatenostnad 4,0 Podchlazení, 

bezvědomí, smrt
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BEZ SNŮ BY BYL 

ŽIVOT SMUTNÝ
MISS SLOVENSKA 1999 A STÁLE VELMI ŽÁDANÁ MODELKA ANDREA VEREŠOVÁ (38)

14 DIASTYL

ROZHOVOR
DIA

Takřka v rouše Evině se nechala modelka a maminka 

dvou dětí fotit krátce po tomto rozhovoru na Krétě.  

Fotky vyvolaly jen obdivné reakce. Korunku miss si 

přitom nasadila téměř před 20 lety.  

 Prozradíte tajemství dokonalé po-

stavy a vzhledu? Když jsem nedávno viděl 

nějakou vaši fotku se synem, vypadala jste 

na ní spíše jako starší sestra.

Za  mnohé jistě vděčím genetice a  mat-

ce přírodě. Zbytek je o  sebekázni, disciplíně 

a  schopnosti jíst zdravě a  hlavně chuti dě-

lat něco pro sebe, pro své tělo. Sportuju ráda 

a s pohybem naštěstí nemám problém. S rodi-

nou celý rok něco podnikáme a někde sportu-

jeme. V zimě jsme pořád na lyžích, rádi hraje-

me tenis, jezdíme na kole, plavu nebo s dětmi 

jezdím skákat na trampolíny.

 Teď jste mi vzala otázku z  úst. 

Na sportování jsem se chtěl zeptat…

To není všechno, také pravidelně cvičím 

jógu, pilates a kalanetiku. Oblíbila jsem si vib-

rační plošinu – power plate. Cvičení trvá jenom 

půl hodinu a výsledný efekt stojí opravdu zato. 

Denně taky běhám kolem dětí a domácnosti, 

což spálí opravdu hodně kalorií a energie.

 Zmínila jste disciplínu ve stravování. 

Opravdu jíte jen zdravě? 

Snažím se jíst zdravě, ale občas i  hřeším. 

Myslím, že je hloupost pořád si odpírat dob-

ré jídlo a pití. Podle mě je důležité si uvědo-

mit, co člověk v životě skutečně chce, a podle 

toho žít. Nemusíte pak řešit diety, které stejně 

nejsou zdravé.

 Jak moc tedy sledujete, co jíte?

V mém pracovně nabitém a rychlém životě 

asi nejde sledovat a hlídat všechno, co sním, 

neustále se kontrolovat. Snažím se ale jíst ra-

cionálně, mít v  jídelníčku co nejvíc zeleniny, 

ovoce a ryb. Nejjednodušší je to samozřejmě 

u moře a na dovolené, kde nemusím vařit.

 Navážu na  vaše přiznání o  občas-

ném hříchu. Dopřejete si někdy sladké?

I na to někdy dojde, například o Vánocích 

neodolám různým dobrůtkám a cukroví.

 Kdybychom teď u vás doma otevře-

li lednici, co bychom v ní zaručeně našli?

Kromě zeleniny a  ovoce byste u  nás sto-

procentně našel hodně jogurtu a  mléko, 

ROZHOVOR DIA
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které děti zbožňuji. Taky máme 

vždy něco navařeno, vývar 

a  maso s  omáčkou vydrží  

i dva nebo tři dny.

 Zůstaneme u  hří-

chů. Co alkohol, víno?

Kvalitní šampaňské samo-

zřejmě nemůže nikdy chybět. 

Příležitost si na  chvíli popoví-

dat, zrelaxovat se a  dát si sklenky 

s  manželem nebo s  přáteli, se vždy na-

jde. Tady se ale asi musím pochlubit i tím, že 

jsem se stala ambasadorkou vína společnos-

ti PMP Exclusive Champagne, díky čemuž 

mohu ochutnávat nejlepší francouzské šam-

paňské. Dokonce jsem s  jejími majiteli, hu-

debníky Doctorem PP a  Magorem ze Tří se-

ster, měla jedinečnou příležitost setkat se  

s top vinaři oblasti Champagne přímo v jejich 

vinařstvích. Byl to opravdu výjimečný zážitek.

BABIČKA JE DIABETIK

 Na životosprávu se vás neptám ná-

hodou, ta je pro čtenáře – obvykle diabeti-

ky a jejich rodiny – zásadní. Vy máte pojem 

o životosprávě diabetika?

Co je život diabetika vím díky prarodičům, 

kterým je devadesát. Babička si musí píchat 

inzulin, pravidelně jíst, pravidelně si měří a hlí-

dá si cukr v krvi. Vím, že si musí hlídat sladké.

 
 Vrátím se k  tomu, čím jste nejvíce 

proslula. K modelingu. Pořád vás přehlíd-

ky baví?

Je stále součástí mého života. Například 

loňský rok byl pro mě velmi hektický a hodně 

jsem cestovala. Fotila jsem kampaň ve Francii, 

Dubaji, na Kanárských ostrovech a na Maledi-

vách. Velmi jsem si užila focení nové kolekce 

zn. VIST, které se uskutečnilo na  ra-

kouském ledovci Sölden. Bylo 

úžasné, že jsem měla mož-

nost naplánovat si focení 

tak, aby mě vždy doprová-

zeli děti a manžel.

 Máte ještě v  mo-

delingu nějaký nesplněný 

sen?

Bez snů by byl život smutný. 

Snažím se být ale vděčná za to, co mi ži-

vot dal. Nafotila jsem dosud opravdu hod-

ně kampaní. Fotila jsem pro velmi zajímavé 

a  významné značky, procestovala jsem díky 

své práci polovinu světa. Splnilo se mi toho 

hodně. Dnes mám rodinu, zázemí a milující-

ho manžela.

Nejvíc času a  energie teď věnuji dvěma 

novým projektům, které jsou má srdeční zá-

ležitost. Jsou jimi moje vlastní módní značka 

BlackEve a Nadační Fond Andrea Verešová.

POMÁHÁ POTŘEBNÝM DĚTEM

 Čemu se váš nadační fond věnuje?

Protože miluji děti a nerada vidím jejich sa-

motu a utrpení, rozhodla jsem se je podporo-

vat založením vlastního nadačního fondu. Po-

máhá dětem, které to nejvíc potřebují.

 Můžete být konkrétnější?

Účelem je všestranně přispívat ke  zlepšo-

vání a  rozvoji kvality života dětí. Plníme dě-

tem jejich sny, tajná přání. Například pokud se 

touží setkat se známou osobností nebo něco 

krásného zažít. Vzdělávací a výchovné půso-

bení napomáhá nejen jejich psychickému 

i  fyzickému rozvoji, ale v  konečné důsledku 

rozvoji celé společnosti. Mám velkou radost, 

že se aktivity nadace rozjely tak rychle a my 

jsme tak mohli konkrétně pomoci už desít-

kám dětí.

 Co vám udělalo největší radost?

Asi sportovní kempy, kde se děti učily hrát 

tenis, tančily, malovaly nebo jezdily na skate-

boardu. Snažíme se děti také motivovat 

do budoucna a podporovat je ve výběru je-

jich vysněného povolání.

 Mnozí čtenáři možná neví, že za se-

bou máte belgické lyceum a také vystudo-

vaná práva na  Karlově Univerzitě, že jste 

právnička. Věnujete se tomu?

Ano, právo mě vždy bavilo a stále baví. Je 

to zajímavý obor s mnoha možnostmi využi-

telnými i v každodenním životě. Baví mě pře-

devším mediální právo, ochrana osobnosti, 

ochranné známky a patenty. Nemám v plánu 

si v oblasti práva něco dokazovat, jen nechci 

vyjít ze cviku, když už jsem ho vystudovala.

 Když si zadám vaše jméno v  Čes-

ko-slovenské filmové databázi, vyskočí 

na  mě několik filmů a  seriálů. Neláká vás 

věnovat se tomu víc?

Nevyhýbám se žádné zajímavé nabídce, ale 

rozhodně se necítím jako profesionální hereč-

ka. Spíš je to pro mě pokaždé nějak zajímavá 

zkušenost, příležitost něco se naučit a poznat, 

je to tak trochu výzva.  

Modeling 

je stále 

součástí mého 

života.
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