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LISTOPAD/PROSINEC

Nová naděje

tipů, čím se 
koncem rokuodměnit

budoucNost 
léčby  diabetu

RNDr.  Tomáš Koblas
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Miss Denisa Spergerová

„Tajemství  
mé postavy?  

Důslednost 
a silná vůle.“

sváteční menu

nemocemjak zvládnout

odlehčené

pro léčbu obezity

uzavřenésmyčky

Pacientské řešení

infekčním

obrana proti

večírky?

vánoční

NepečeNé  cukroví  

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

1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020

objednávka inzerce 10. 12. 10. 2. 10. 4. 10. 6. 10. 8. 10. 10. 
dodání podkladů 15. 12. 15. 2. 15. 4. 15. 6. 15. 8. 15. 10. 
datum distribuce 7. 1. 3. 3. 5. 5. 7. 7. 1. 9. 3. 11. 
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ČERVENEC/SRPEN

TIPŮ DO CESTOVNÍ   
LÉKÁRNIČKY

UVOLŇUJÍCÍ MASÁŽ DOMAKrok za krokem
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Seriálový záchranář

Jakub Štěpán:
mám hrůzu“
„Z jehel

ZKUŠENÝCH CESTOVATELŮ

SENZORY
A JAK O NĚ PEČOVAT?

NABÍDKA 
10 senzorů
ZDARMA

RADY A VYCHYTÁVKY 

Zmrzlina nemusí být hřích

MU ŽE  CUKROVKA ZMĚNIT  
OSOBNOST?

TÉMA: DOVOLENÁ!

CO VYDRŽÍ
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BŘEZEN/DUBEN

TIPŮ, JAK SE   

PO ZIMĚ ROZHÝBAT

JAK ŘEŠIT
HYPOGLYKEMIE

Téma čísla:
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LEONA MACHÁLKOVÁ

ZA VŠECHNO

JSEM VDĚČNÁKRÁSNÉ

MŮŽE ZAMOTAT HLAVU

NA TALÍŘIJARO

OSVĚŽENÍ  

DO JÍDELNÍČKU

S DIABETEM

V ZAMĚSTNÁNÍ

BEZ OSTYCHU NECHUTENSTVÍ

Cviky 

pro lepší 

citlivost
nohou

SROVNÁNÍ 

DOSTU PNÝCH 

SENZORU°

DĚTSKÝ LÉKAŘ

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

2020
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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Cvičení
DIA

strečink pro lepší ohebnost

Strečink neboli protahování je přirozená a šetrná cesta ke zvýšení pružnosti svalů 

a rozsahu pohybu v kloubech. Každý z nás zná rozdíl mezi ztuhlými svaly např. po ránu 

a protaženými a zahřátými svaly po fyzické aktivitě. Protahováním svalů navíc 

předcházíte bolestem pohybového aparátu, špatnému držení těla a snižujete riziko 

poranění svalů a vazů při pohybu.       
Mgr. Vendula Nechvátalová

 Protažení svalů truPu  
a Postranních svalů nohou

Výchozí pozice: Stojíme na podložce, nohy jsou rozkročené 

na šířku boků, páteř napřímená a ruce volně podél těla.

Provedení: Levou nohu posuneme dozadu za pravou, levou 

ruku zvedneme vzhůru, vytáhneme se do výšky a provedeme 

úklon celého trupu vpravo do pocitu mírného tahu. Vydržíme 

20 sekund, volně dýcháme. Poté opakujeme totéž i na druhou  

stranu.
Na  co si dát pozor: Provádíme čistý úklon, to znamená, že 

trup ani nepředkláníme, ani nezakláníme.

 Protažení hýždíVýchozí pozice: Ležíme na  zádech s  pokrčenými 

koleny, chodidla jsou opřena celou plochou o podložku 

na šířku boků. Páteř leží volně na podložce v neutrální po-

loze. Vytahujeme se do dálky za temeno hlavy a za kostrčí. 

Dolní žebra lehce stahujeme směrem k pánvi. Bradu lehce 

přitahujeme směrem k hrudníku. Ruce leží volně podél těla.

Provedení: Pravý vnější kotník opřeme o levé koleno nebo 

stehno. Ruce chytí levé stehno zespodu, zvednou celou 

nohu do vzduchu a přitáhnou ji směrem k hrudníku. Pravé 

koleno tlačíme směrem od našeho hrudníku do pocitu mír-

ného tahu v pravé hýždi. V pozici vydržíme 20 sekund, vol-

ně dýcháme. Totéž opakujeme i na druhou stranu. 

Na co si dát pozor: Během cvičení si hlídáme napřímenou 

páteř, udržujeme pánev a bedra u podložky  nenadzvedá-

váme hlavu.

 Protažení lýtek, zadní strany stehen a zad

Výchozí pozice: Klečíme na čtyřech, kolena jsou pod kyčlemi 

na šířku boků, ruce pod rameny (nebo mírně před), opírají se celou 

plochou dlaně a všemi prsty. Páteř držíme napřímenou, táhneme ji 

do dálky za temenem hlavy a do dálky za kostrčí, dolní žebra mírně 

suneme směrem k pánvi a bradu směrem k hrudníku.

Provedení: Zvedneme kolena od podložky, odtlačujeme se od rukou 

a váhu přesuneme více do nohou. Pokračujeme v natahování nohou 

do pocitu mírného tahu lýtek a zadních stehen nebo do té doby, do-

kud udržíme rovná záda a sedací hrboly vytažené směrem ke stropu. 

V pozici vydržíme 20 sekund, volně dýcháme a poté vracíme kolena 

zpět na podložku.Na co si dát pozor: Páteř musíme udržet napřímenou a nezakulacu-

jeme záda.
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Cvičení DIA

 PRoTažení PřeDních STehen
Výchozí pozice: Ležíme na břiše 

s napřímenou páteří, hlava je otočená na stranu.

Provedení: Pravou nohu pokrčíme v koleni, rukou 

na téže straně (tedy pravou) uchopíme nárt 

a přitáhneme patu směrem k hýždím do pocitu 

mírného tahu v pravém stehnu. V pozici vydržíme 

20 sekund, volně dýcháme. Totéž opakujeme 

na levou nohu.Na co si dát pozor: Během cvičení se nesmíme 

prohýbat v bederní páteři, pánev musí zůstat 

po celou dobu přitisknutá k podložce a koleno 

protahované nohy zůstává vedle druhého, neutíká 

do strany. 

 Protažení svalů, které ohýbají kyčle

Výchozí pozice: Klečíme na pravém koleni, levá noha je vepředu 

v nákroku, chodidlo se opírá o zem. Páteř je napřímena, ramena stahuje-

me od uší, ruce se opírají o levé stehno.
Provedení: Váhu přeneseme více na levou nohu a nakloníme napřímený trup 

směrem dopředu do pocitu mírného tahu na přední straně pravého stehna a ky-

čle. Pánev se po celou dobu snažíme mírně protlačit vpřed do podsazení. V po-

zici vydržíme 20 sekund, volně dýcháme a poté vyměníme dolní končetiny.

Na co si dát pozor: chyba je, když se během cvičení prohýbáme v bed-

rech nebo nám pánev rotuje do stran.

Fyziote-
rapeutka 
na klini-
ce Re-
Geneo. 
Vystudo-
vala obor 
fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a spor-tu Univerzity Karlovy, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu Kinantropologie a působí jako pedagog. Je fyzioterapeutkou čes-ké florbalové juniorské reprezentace a fyziote-rapeutkou florbalového týmu ACEMA Sparta Praha. 

Mgr. Vendula Nechvátalová

 Protažení tříselVýchozí pozice: Klečíme na  čtyřech, kolena jsou 

roztažena od  sebe, chodidla směřují k  sobě. Ruce jsou 

pod rameny, opírají se celou plochou dlaně a všemi prsty 

o podložku. Páteř držíme napřímenou, táhneme ji do dálky 

za temenem hlavy a do dálky za kostrčí, dolní žebra mír-

ně suneme směrem k pánvi a bradu směrem k hrud-

níku.
Provedení: S  napřímenou páteří suneme váhu 

těla dozadu nad dolní končetiny, tzn. „sedáme si“  

dozadu na paty, do pocitu mírného tahu v oblasti třísel. 

V pozici držíme 20 sekund a volně dýcháme.

Na co si dát pozor: chyba je, když páteř nezůstává 

napřímena, ale záda se ohýbají do kulata. 

 Protažení svalů Přední strany Předloktí

Výchozí pozice: Klečíme na  čtyřech, kolena jsou pod kyčle-

mi na šířku boků, ruce pod rameny, prsty míří směrem ke kolenům. Pá-

teř držíme napřímenou, táhneme ji do dálky za temenem hlavy a do dál-

ky za kostrčí, dolní žebra mírně suneme směrem k pánvi a bradu směrem 

k hrudníku.Provedení: Váhu těla přenášíme směrem dozadu na  kolena (se-

dáme si na paty), do pocitu mírného tahu svalů předloktí. Dlaně zůstávají 

opřeny celou plochou do podložky a ramena jsou stažena od uší. V pozici 

vydržíme 20 sekund a volně dýcháme.
Na co si dát pozor: Páteř držíme napřímenou po celou dobu cvičení, ra-

mena nevytahujeme k uším a příliš nepropínáme lokty („nepáčíme“ si je).

při Cvičení si hlídáme rovná záda. 

dlaně zůstávají opřené Celou ploChou  o zem.

www.diastyl.cz
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oc 
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mě tr
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ž 
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du 
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všec
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slo
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m 
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i 
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ci...

No

do 
háj
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Hla
diny
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h 

sto
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jí...

Odku
d to
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?

A s
ken

er 
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e 
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u 
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adr
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!

Ta d
ívka

 

musí
 být

 v p
o-

řád
ném

 str
esu
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ik 

adr
ena

linu
!

Vyp
adá

 to,
 

že j
ste 

měl 

pra
vdu

, 

pan
e...

Nen
í to

 

můj 
prv

ní 

pří
pad

!

Dík
y, 

Gemmo!

V p
oho

dě!

Pot
řeb
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ý-

lení
. Ta

k s
 čím

 

ti m
ůžu

 

pom
oct

?

Moc s
e dř

eš –
 učí
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lou
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o n
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poř
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c ne
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...Ja
tern

í la
bor

ato
ř!

Mohl
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ch 

s te
bou

 mluvi
t 

o p
ouž

íván
í 

inzu
lino

vé 

pum
py?

Splas
h! Musí

me 

HO naj
ít...

...musí
me na

jít 

KEET
ZE!

-POZOR-

Zjištěna nebez-

pečná hladina 

ADRENALINU

a KORTIZOLU.

Tak co, uvidíme 

se zítra, Gary? 

:)
 

 

Jé promiň, já na to 

úplně zapomněl! 

Musím se zítra 

učit.

1:26 

1:48 

Gary

1 PORTAL

PLACE

-POZOR-

Zjištěna nebez-

pečná hladina

ADRENALINU 

a KORTIZOLU.

pokračování příště...

67
DIASTYL

67
DIASTYL

67
DIASTYL

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

výživa
DIA

12 rad

Vánoční i předvánoční období je 
především o setkávání a trávení 
společného času. S rodinou, přáteli, 
kolegy, obchodními partnery... A jak 

už je zvykem, většinou se tyto akce 

pojí s jídlem, mnohdy i alkoholem. 
Pro diabetiky, hubnoucí, ale i ty, 
co se „jen“ snaží žít zdravě, jsou 
takové společenské události 
opravdu zátěžovou zkouškou. Tolik 

lákadel na jednom místě, jak odolat 
a večírek si užít i bez přejedení? 

 

Ing. Hana Pávková Málková

jak zvládnout návštěvy 
a vánoční večírky

1. Plánujte Je-li to možné, naplánujte si předem, co a v  jakém množ-

ství budete jíst a pít, a zasaďte si to do svého celodenního 

jídelníčku (například si povolíte 3 kousky cukroví, 2 chlebíč-

ky, skleničku vína apod.). Samozřejmě ne vždy víte, co vás 

čeká, ale aspoň rámcově si zkuste množství naplánovat. Po-

kud jdete do restaurace, vyberte si v jídelním lístku předem, 

co si dáte. 
Může se stát, že toho sníte třeba i trochu více než v běž-

ný den. Pokud to však bude plánované, obejde se to prav-

děpodobně bez větších výčitek. Jídelníček si vždy plánujte 

s ohledem na váš zdravotní stav a asi není třeba připomínat, 

že přejídání není vhodné jak pro diabetika 1., tak 2. typu.

2. Nechoďte na akce hladovíCelý den hladovět, abyste si 
mohli večer dopřát, určitě 

není ta správná volba. Ve sta-vu hladu jdou často všechna 
předsevzetí stranou a  sníte 

toho mnohem více, než jste 
si naplánovali. Navíc pokud 

jste diabetici, váš jídelníček 
by měl být pravidelný bez 

nějakých velkých výkyvů. 
Dodržujte proto po celý den 

jídelníček, jak jste zvyklí, pří-padně můžete jídla jen tro-chu odlehčit.  3. Užijte si své  „povolené“ kalorie co nejlépe
Vybírejte si kvalitní potraviny, které obsahují kromě energie 

i nějaké prospěšné živiny. Rezervujte si v žaludku místo na své 

vyloženě oblíbené pokrmy a speciality. Využijte možnosti vy-

zkoušet nová, neznámá jídla a neplňte se zbytečně prázdnou 

energií nebo potravinami, které nepatří mezi vaše nejoblíbe-

nější. Nejezte zbytečně například chipsy, oříšky a  jiné potra-

viny, které nejsou nijak výjimečné. Při rautech a dalších příle-

žitostech se švédskými stoly máte výhodu – můžete si vybrat 

jen to opravdu nejlepší a co si sami nenandáte, to nemáte. 

4. Jezte pomalu a všímavěJezte co nejpomale-ji, věnujte pozornost chuti, vůni a vzhledu jídla. Uvidíte, že vám potom bude sta-čit menší porce, než když jídlo bezmyš-lenkovitě zhltnete. 

Pomalé a vší-mavé jedení můžete tré-novat i s po-mocí on-line kurzu Všíma-vostí k sobě, který může-te zakou-pit na www.
stob.cz.
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10 tipů 
jak se odměnit

Neustálá snaha o udržení dobré kompenzace diabetu 

je náročná a vyčerpávající. Až budete s koncem roku 

hodnotit, co se vám letos podařilo, nezapomeňte se 

za vynaložené úsilí také odměnit. Připravili jsme pro vás 

několik tipů, čím si nejen na konci roku udělat radost. 

Pravidelné odměňování vám pomůže udržet motivaci, aby 

vás životní styl po boku cukrovky i nadále bavil.  Jitka Šrůtková

Dopřejte si Den jen pro sebe

Hoďte pro jednou za hlavu všechny své starosti a povinnosti. I vy si zasloužíte čas je-

nom pro sebe. Hlavně žádné výčitky. Každodenní povinnosti od  práce, přes starost 

o děti a domácnost až po snahu udržet si dobré glykemie stojí člověka nemalé úsilí. 

Abyste mohli všechno zvládat s úsměvem je nutné vytvořit si svůj prostor, kde dočer-

páte energii. Vyrazte na lekci jógy. Zajděte si do přírody. Přečtěte si oblíbenou knihu. 

Podívejte se na dobrý film nebo oblíbený seriál. Je jen na vás, co budete dělat. Jedinou 

podmínkou je odložit všechny povinnosti stranou. Pokud si nemůžete dovolit celý den, 

vyhraďte si pro sebe alespoň odpoledne nebo večer. 

oDpočiňte si 

v příroDě

Procházka přírodou udělá s člo-

věkem divy. Pobyt na  čers-

tvém vzduchu nás dokáže 

vzpružit na těle i na duši. Od-

plaví starosti všedního dne, při-

nese nové nápady, a  do  duše 

vrátí klid. Nazujte tenisky a běžte 

se projít. Pokud máte své oblíbe-

né místo vydejte se na něj. Nebo 

podnikněte delší výlet, který už 

dlouhou dobu odkládáte. 

tipy
DIa

Zatančete si

Ne, opravdu nemusíte být profi 

tanečníci, abyste si mohli zatan-

covat. Dokonce není ani potře-

ba vyhledávat nejbližší taneční 

kurzy. Zatančit si můžete klidně 

doma v obýváku. Odhoďte zábra-

ny, zapněte oblíbenou muziku, za-

poslouchejte se a  nechte se uná-

šet na vlně hudby. Tančete 

jak vás napadne. Klidně 

si zavažte oči, ať vás 

nic a  nikdo neroz-

ptyluje. Budete se 

tak mnohem lépe 

soustředit na  sa-

motnou hudbu 

a  můžete si tak ta-

nec užít do  poslední-

ho tónu. 

vytáhněte 

barvy a nama- 

lujte obraZ

Kroutíte hlavou a  říkáte si, 

že tohle rozhodně není nic 

pro vás? Pokud váš talent 

ke kresbě zamrzl někde v prv-

ní třídě, nevěšte hlavu. Malovat 

umí a může úplně každý. Zkuste se opros-

tit od představ, jak by měl obraz vypadat. 

Vytáhněte barvy a začněte je nanášet jen 

tak přes sebe. Dejte průchod své fantazii 

a nakonec budete možná sami překvape-

ni jak krásný obraz jste vytvořili.

nechte se 

unést příběhem

Podzimní večery a  chladnější po-

časí láká k  lenošení. Kupte si kni-

hu od svého oblíbeného autora, uvař-

te si váš oblíbený čaj, natáhněte 

tlusté ponožky, zapalte oblíbe-

nou svíčku a aromalampu a udělejte 

si pohodlí. Teď 

už nic nebrá-

ní tomu, užít 

si svoji chvil-

ku čtení. Ne-

dejte se ničím 

rušit a  nech-

te se vtáhnout 

do děje. 
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Už nejsem to kUřátko, ale mladá dáma s pokorou

miss CzeCh republiC 2019 Denisa spergerová (19)

RozhovoR
DIA

Těm, co sledovali únorovou soutěž krásy, není třeba tuto 

dívku představovat. Pro ty ostatní: Denisa Spergerová, 

Miss Czech Republic 2019. A kdo ví, možná si brzy přiveze 

další titul, a to z Miss World. Je to už tři čtvrtě roku, pořád si 
zvykáte, nebo je pro vás korunka samo-
zřejmostí?

Korunku beru velmi vážně, snažím se 
na sobě pracovat a zlepšovat. Beru to jako vel-
ký závazek, abych nezklamala sama sebe, svo-
ji rodinu, ale samozřejmě také organizátory 
Miss Czech Republic, kteří mi tu šanci vůbec 
dali, a  v  neposlední řadě, abych nezklamala 
naší zemi při své reprezentaci na světové sou-
těži.

 Takže už nejste kuřátko, jak jste se 
sama těsně po vítězství označila?Jsem dospěla mladá dáma, která se stále 

má co učit, získává nové zkušenosti a vše při-
jímá s pokorou.

 
 Zatímco čtenáři budou číst tento 

rozhovor, vy budete reprezentovat českou 
krásu v Londýně na Miss World. Čím chcete 
porotu a publikum okouzlit?Chtěla bych samozřejmě vyhrát, asi jako 

každá z dívek, která tam jede, ale bude to ná-
ročné. Chci ukázat něco z  toho, co opravdu 
umím. Dříve jsem totiž dělala balet a  tanči-
la disko. Víc předem ale neprozradím. Budu 
ráda, když soutěž budete sledovat a  budete 
mi fandit.

 
 Jak vůbec vypadá vaše životosprá-

va, váš jídelníček?Snažím se udržovat si postavu, a  to pra-
videlným pohybem, zdravým pravidel-

ným jídelníčkem a pitným režimem. Nic ex-
trémního, ale jsem důsledná a  mám silnou 
motivaci a vůli, takže jsem od prvního castin-
gu do Miss udělala pokrok se svojí postavou 
a vizáží.

 Tedy zdravý pravidelný jídelní-
ček… Vaříte ráda?Zatím zkouším vařit jednodušší jídla, kte-

rá zaberou méně času, jelikož za prvé vařím 
sama pro sebe, ne pro dva, a za druhé zdra-
vá jídla jsou zpravidla i  rychleji připravena. 
Ráda si dělám třeba batáty s grilovanou ze-
leninou a lososem.

 Pohyb a zdravý jídelníček není dů-
ležitý jen kvůli postavě, ale především 
kvůli zdraví. Když už jsem u zdraví, znáte 
ve svém okolí někoho s diabetem?Neznám.

 
 Možná máte a  ani o  tom nevíte. 

Diabetes má každý desátý člověk. Znáte 
třeba nějaké modelky nebo missky dia-
betičky?

 Přiznám se, že ne. Vlastně před časem 
jsem četla o jedné americké miss, která ani 
na mole neskrývala inzulinovou pumpu.   

 To jste četla nejspíš o  Miss Idaho 
2014 Sierra Sandison, možná ale i  o  Ni-
cole Johnson, tedy Miss Virginia 1998 
a Miss America 1999. Ale nemusíme cho-
dit daleko, inzulinovou pumpu používá 

také Miss Universe SR 2016 Veronika Bal-
cová.

Právě o té Miss Idaho jsem skutečně četla 
a musím říct, že má můj obdiv. Určitě neby-
lo snadné nastoupit na podium v plavkách 
s  viditelnou inzulinovou pumpou. Řekla 
bych, že na to lidé ještě nejsou zvyklí, takže 
její odvaha je inspirující.    

Pomáhá dětem i senioRům Už jste měla příležitost svůj úspěch 
využít i ve prospěch jiných? Mám na mys-
li charitu, dobročinnou akci…Velmi ráda trávím svůj čas s malými dětmi, 

s jejich bezprostředností a radostí. Ne všech-
ny však mají to štěstí mít svou milující rodi-
nu, a  především takovým dětem se snažím 
pomáhat. Svou přítomností, svou podporou, 
snažím se veřejně upozorňovat na jejich ne-
lehký osud a být jejich oporou, motivací.

 Můžete být konkrétnější?Pomáhám s Miss Czech Republic předčasně 
narozeným dětem. Letošní rok jsme finančně 
pomáhali v  nemocnici v  Mostě, kterou jsem 
také dvakrát navštívila a  mohla tak poznat 
a pochopit, jak celý proces zachraňování před-
časně narozených miminek probíhá. Má velká 
poklona patří doktorům. Díky nim jsme třetí 
na světě v počtu zachráněných předčasně na-
rozených miminek. Už dvakrát jsme ve spolu-
práci s Fakultní nemocnicí Motol pořádali Ne-
donošený piknik. Jedná se o  krásný den pro 
odrostlejší děti, které se narodily předčasně. 
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Další rady, jak zvlád-nout předvánoční i  vánoční obdo-bí zdravěji, získáte v  projektu Výzva 52. Do  projektu se můžete zapojit zcela zdarma na www.stobklub.
cz! Celou řadu dalších tipů, jak na zdra-

vý životní styl, naleznete i  na  na  face-
bookových stránkách STOBklub a Insta-

gramu stob_cz.

Zapojte se i vy do projektu výZva 52

5. Vyzkoušejte  metodu JJPBěhem návštěvy nebo v  restauraci mů-
žete použít tzv. metodu JJP (Jez Jen Po-

lovinu). Zejména pokud si vyberete ka-
loričtější pokrm nebo vám někdo na talíř 

naservíruje větší porci, než byste chtěli 
sníst. Jezte pomalu, jídlo si vychutnejte 

a jen udělejte malou změnu, a to že sní-
te jen polovinu porce.  Aby vás netrápi-

lo plýtvání potravinami, porci si můžete 
rozdělit například s manželem nebo ko-

legyní, případně si zbytek porce zaba-
lit a  nechat na  druhý den nebo přinést 

domů partnerovi. 

6. Alkohol raději vynechejte
Omezte co nejvíce spotřebu alkoholu, který je opravdovou kalorickou bombou a pro dia-

betiky je nevhodný. Ideální je nepít ho vůbec, pokud si ale nějaký alkoholický nápoj bu-

dete chtít přece jenom dopřát, přejděte na nižší stupeň alkoholu (např. vinný střik). Pokud 

víte, že je pro vás těžké alkoholu odolat, ujměte se funkce řidiče.

7. Najděte si oporuPři návštěvách si sedněte vedle partnera, 
který je vám oporou. Může to být napří-

klad kolegyně nebo rodinný příslušník, 
který se také snaží jíst zdravěji, a můžete 

se tak vzájemně podpořit nebo se o jíd-
lo rozdělit. 

8. Zaujměte strategickou polohuPokud si můžete vybrat, sedněte si 
na takové místo, aby vám nejoblíbe-

nější jídlo nevonělo přímo pod no-
sem. Co nejvíce konverzujte, přesou-

vejte se k hostům, kteří zrovna nejedí.

9. Naučte se odmítnout
Pobízení hostitelky nemusíte vždy odmítat, ale ochutnejte jen to, co do- 

opravdy chcete. Pokud vám hostitelka nabízí něco, co nechcete, pokuste 

se asertivně odmítnout. Pokud je vám nabízen dezert a nechcete zcela od-

mítnout, požádejte o menší porci nebo poproste jen o kávu. Když hostitel-

ka obchází stůl a nabízí pochutiny, vezměte si sklenku s nápojem – bude-

te-li držet sklenku v ruce, nebude vás tolik nutit do jídla.

10. Před večírkem se projděte
Udělejte si před oslavou nebo večírkem  větší procházku 

nebo jděte na návštěvu pěšky. Pokud máte akci s přáteli či 

rodinou, pokuste se předem domluvit, zda by se nedalo i se-

zení u stolu na návštěvě proložit nějakou další procházkou. 

Pokud jste sportovně založeni, můžete vymyslet například 

i nějakou aktivnější formu setkání při sportu. Pohyb je nej-

lepší způsob, jak vykompenzovat nadměrný příjem energie.
11. Přírůstkem na váze se nestresujte

Pokud se vám stane, že váha po dý-
chánku nepřiměřeně stoupla, nezou-

fejte, může to být jenom důsledek 
většího zadržení vody v  organismu 

a další den váha zase klesne. Za jeden 
den opravdu kilo tuku nepřiberete. 

12. Hlavně si nic nevyčítejte
Jestliže sníte více, než jste si povolili, nezatra-

cujte se. Dodržujete-li správný jídelní režim 

měsíce či roky, jeden ne zcela ukázkový den 

nic neznamená. Měli byste se však hned vrá-

tit ke svému běžnému režimu. Vnímejte dlou-

hodobý efekt správného stravovacího režimu 

a netrapte se jednou z mála situací, kdy třeba 

nejste úplně „vzorní“. Pokud jste diabetici, hlí-

dejte si ale jídelníček pečlivěji, abyste si ne-

přivodili nějaký akutní zdravotní problém. Po-

kud si nejste jisti tím, co si můžete vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu dovolit, poraďte 

se s nutričním terapeutem. 

www.diastyl.cz

roZmaZlujte své 

tělo ve wellness 

Za  celoroční zvládání diabetu, do-

mácnosti, práce či školy, případně  

i péče o děti si vaše tělo zaslouží pořád-

nou odměnu. Vyrazte na wellness víkend 

a nechte se hýčkat a rozmazlovat. Dnes well-

ness hotely nabízejí spoustu cenově výhodných 

balíčků, díky kterým si může tento luxus dopřát té-

měř každý. V případě, že se na celý víkend necítíte, 

zakupte si vstup do wellness centra jen na určitou 

dobu. Dopřejte si saunu, dlouhou masáž, vířivku, 

zkrátka rozmazlování těla i ducha. 

uspořáDejte  

herní večer 

s přáteli

Hry baví děti, teenagery i  dospě-

lé. Pozvěte přátele, vytáhněte karty 

nebo oblíbené deskové hry a užijte si 

příjemný večer. O skvělou zábavu bude 

postaráno.

vyraZte Za kulturou 

Pokud máte blízko ke  kultuře není nic jednoduššího 

než si koupit lístek do divadla a užít si večer plný zába-

vy. Milovníci umění dají možná přednost nové výstavě 

v galerii, zatímco filmoví nadšenci vyrazí raději do kina. Každý si může vybrat 

podle své chuti a momentální nálady. Schválně, kdy jste byli naposled třeba 

na koncertě?

ochutnejte 

něco nového

Domácí stravování má jistě 

nesporné výhody. Ale jed-

nou za čas si můžete dovo-

lit pověsit kuchyňskou zástěru 

na  hřebík, obléct si něco pěkné-

ho a zajít si na oběd nebo veče-

ři do své oblíbené restaurace. Ne-

jen, že si pochutnáte na dobrém 

jídle, ale navíc můžete načerpat 

inspiraci na další domácí kouzlení 

v kuchyni. 

vylákejte kamaráDku 

na kávu a kus řeči

Domluvte se s  dobrou kamarádkou 

a vyhraďte si na sebe jedno odpoledne. Popoví-

dáte si a ještě si k tomu užijete chvilku toho ka-

várenského povalování. Pokud vás káva nelá-

ká vyrazte třeba společně na nákupy nebo 

naplánujte jinou aktivitu, kterou máte obě 

rády. Fantazii se meze nekladou. Pánové si 

mohou jít zajezdit na motokárách nebo se 

vyblbnout při laser game. Možnosti tohoto bodu 

jsou zkrátka nevyčerpatelné.

tipy DIa
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 To je moc hezké…Stejným způsobem mě naplňuje má pomoc opuštěným zvířatům, proto ráda navštěvuji a pomá-hám ve zvířecích útulcích. 

 Jak jim pomáháte?Konkrétně mám nejradě-ji městský psí útulek blízko svého domova v  Českých Bu-dějovicích, kde navštěvuji tyto psí chlupáče, se kterými chodím na  dlouhé 
procházky. Také jsem byla na různých mís-
tech po  České republice v  psích útulcích, 
kde jsou opuštění pejsci, a mým úkolem je 
nejen s nimi strávit hezký den, ale také hlav-
ně i jednotlivé pejsky propagovat, aby si tak 
brzo našli nové páníčky, kteří si je adoptují.

 Koukám, že dobročinnosti věnu-
jete nemálo času. Plánujete ještě něco ji-
ného?

Nyní, je to celkem čerstvá informace, 
jsem se rozhodla, že se zapojím do Nadace 
Taťány Gregor Brzobohaté, která se věnu-
je pomoci seniorům, a moc se na to těším. 
O této tematice ještě mnoho nevím, ale líbí 
se mi ta myšlenka, jelikož je seniorům věno-
vaná menší pozornost, než by měla být, a to 
se společně pokusíme změnit. 

 Ať už to v Londýně dopadne jakko-liv, co vás čeká poté? Nějaké další soutěže, přehlídky, jiné angaž-má?
Nehledě na  umístění v Miss World si na  jaře 2020 dodělám maturitu. Dalším mým krokem by pak bylo přihlásit se na vysokou školu. Velmi mě zajímají mezinárodní 

vztahy. Uvidíme, co mi život přinese. Vždy se 
dají plány pozměnit a nyní jsem soustředě-
ná na Miss World, ale pokud nevyhraji, což 
je velmi těžké, tak rozhodně neztratím mo-
tivaci být úspěšná. Budu se nadále věno-
vat modelingu a  získávat různé zkušenosti 
zde u nás v ČR i ve světě. Myslím si, že mám 
dobře našlápnuto, mám mnoho pracovních 
zakázek díky výhře v  Miss Czech Republic 
a hodlám toho naplno využít.  

ROZHOVOR DIA

MISS 
S PUMPOU OBDIVUJI.
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Jak šel vývoJ 

inzulinových per ii. 

V minulém čísle DIAstylu jsme 

uvedli první část článku o vývoji 

dánských inzulinových per 

společností Novo Industri, Nordisk 

Gentofte a Novo Nordisk. Zahájili 

jsme perem NovoPen z roku 1985. 

Dnes na článek navážeme rokem 

2001 a představíme vám další 

zajímavé aplikátory ze sbírky 

českého Muzea diabetu. Vítězslav Kupčík

InnoLet
Aplikátor InnoLet od firmy Novo Nordisk byl určený pro pacienty nevidomé, 

slabozraké a pro ty, kteří postrádají manuální obratnost a motorické doved-

nosti. Vyráběl se od roku 2001 jako jednorázový aplikátor pro tři druhy inzu-

linu – Actrapid, Insulatard a Mixtard 30. Umožňoval nastavit maximální dáv-

ku 50 jednotek s krokem nastavení po jedné jednotce. 

FLextouch

FlexTouch je pokračováním vývoje jednorázových 

inzulinových per. Maximální dávka u  tohoto in-

zulinového pera byla zvětšena na  80 jednotek ze 

zásobníku 3 ml. Jako novinku jsme získali do naší 

sbírky inzulinová pera FlexTouch Ozempic 0,25 mg 

a Ozempic 0,5 mg.

novoPen 4

NovoPen 4 je moderní inzulinové pero, které má 

několik vylepšení: sníženou vstřiko-

vací sílu, velkou dávkovací stupni-

ci a  bezpečnostní funkci, která za-

braňuje výběru dávky větší, než je 

zbývající množství inzulinu v 3ml zá-

sobníku Penfil. Nastavit lze maximálně 60 jed-

notek s krokem nastavení po 1 jednotce. NovoPen 4 se 

vyrábí od roku 2005.

FLexPen 

Jednorázové inzulinové pero FlexPen bylo pokračováním úspěšného inzu-

linového pera NovoLet. Prodávalo se od roku 2001 a umožňovalo nastavení 

po jedné jednotce. Maximální dávka byla 60 jednotek z předplněného zá-

sobníku o objemu 3 ml. Různá inzulinová řešení byla různě barevně označe-

na, což usnadňovalo jejich každodenní použití. 
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poštovní váhy nevážily 

Jen dopisy

Tento vzpomín-

kový seriál vzni-

ká ve  spolu-

práci s  českým 

Muzeem diabe-

tu (www.diabetesmuseum.cz). Pokud 

byste chtěli ke sbírce přispět a poskyt-

nout svůj starý glukometr, dávkovač 

inzulinu, inzulinovou pumpu, lahvič-

ky od starých inzulinových preparátů, 

váhy nebo jiné věci související s  léč-

bou diabetu, kontaktujte muzeum 

na adrese muzeum.48@seznam.cz.

České MuzeuM diabetu

V dnešní době již není problém vybrat 

si ze širokého sortimentu digitálních 

a speciálních vah pro diabetiky, které 

ukazují váhu potravin na gram či 

dokonce desetiny gramů přesně. Dříve 

ale kuchyňské váhy tak nízké rozlišení 

neměly. Nezbylo než se poohlédnout 

jinde. Záchrana se našla v podobě 

poštovních vah pro vážení dopisů, které 

řadu let diabetici s úspěchem používali. 

novoPen echo

Inzulinové pero NovoPen Echo si pamatuje množ-

ství jednotek, které byly podány při poslední apli-

kaci, i čas, který od podání uplynul. Tyto informace 

zobrazuje na  digitálním displeji. Umožňuje podat 

dávku inzulinu od 0,5 do 30 jednotek s nastavením 

po 0,5 jednotce. Používá 3ml zásobník Penfil s jed-

norázovými jehlami NovoFine. Na trhu je od roku 

2010.

PenMate
Na  závěr přehledu inzulino-

vých per společnosti Novo 

Nordisk nemůžeme opo-

menout aplikátor PenMa-

te z  roku 1997, který slou-

žil současně jako kryt 

inzulinového pera a  jeh-

ly. Přední část aplikáto-

ru byla uzpůsobena pro 

snadnější aplikaci inzu-

linu jak v kolmém smě-

ru, tak pod úhlem 45°. 

Podrobněji byl popsán 

v DIAstylu 4/2019.

váha coLuMBuS 

BILateraL

(Ph. J. Maul, Hamburk,  

Německo)

Tato historická váha pro vážení dopisů je 

přibližně z  roku 1900. Je celokovová a  váží 

ve dvou rozsazích. Spodní stupnice má rozsah 

od 0 do 250 g a  je vyznačena po 5 gramech. 

Horní stupnice  s rozsahem od 200 do 1000 g 

je vyznačena po 10 gramech.

Poštovní váha hena

(vyráběná v NDR)

Rovněž váha HENA váží ve  dvou rozsazích, 

a  to od  0 do  100 g s  rozlišením po  1 gramu 

nebo od  0 do  500 g s  rozlišením 5 gramů. 

Rozsahy měření lze přepínat polohou závaží 

– může být buď v horní nebo spodní poloze. 

Váha se vyráběla v první polovině 20. století. 

váha MInIatur 250

(Kovozávody Semily, 

Československo)

Váha pro vážení malých hmotností 

s  rozsahem od  0 do  250 g. Stupni-

ce je vyznačená po dvou gramech. 

Tato váha byla již přímo určena k vá-

žení přísad do pokrmů, dietních dá-

vek a samozřejmě i dopisů. 

KuchyňSKá váha aMáLKa 

K orientačnímu vážení a určování 

hmotnosti potravin, ale i drob-

ných předmětů v  domácnosti 

se začala vyrábět váha AMÁL-

KA. Maximální hmotnost váže-

ného předmětu mohla být 250 g 

a  stupnice byla vyznačená po  5 

gramech. Obě zmíněné váhy, Mi-

niatur 250 a Amálka, byly již vyro-

beny z plastu a byly hojně využívány 

diabetiky pro vážení potravin.

LaBoratorní 

rovnora-

Menná váha

Jako 
kuriozi-

tu ve  sbírce na-

šeho Muzea dia-

betu máme také 

laboratorní rov-

noramennou 

váhu z  roku 

1928.
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