
1 Rady a tipy pro úspěšný rok 2020



2 Rady a tipy pro úspěšný rok 2020

Obsah

Úvod 3

Zahoďte cigarety jednou provždy 4

Aby ranní vstávání pro vás nebylo utrpením 6

Chcete jíst zdravěji? Poradíme, jak na to 8

Zbavte se efektivně přebytečných kilogramů a konečně zhubněte 10

Jak konečně začít smyslupně cvičit 12

Chcete myslet více pozitivně? Přečtěte si, jak na to 14

Stres negativně ovlivňuje naše zdraví, zkusme se mu vyhnout 16

Stále ještě netřídíte odpad? Naučíme vás to 19



3 Rady a tipy pro úspěšný rok 2020

Úvod

U každého z nás se během života objeví několik životních milníků, u nichž máme 
tendenci rekapitulovat předchozí období, přičemž se nejčastěji k rekapitulaci uchy-
lujeme na konci starého roku. Mohou to však být i narozeniny a s narůstajícím 
věkem se rekapitulace objevuje stále častěji. Dalším milníkem se může stát změna 
zaměstnání. Pokud nejsme s dosavadním způsobem života spokojeni, dáváme si 
různá předsevzetí.

Nyní možná někdo namítne, že je to zbytečné, neboť je stejně nikdy nesplníte, ale...
nenechejte se zdolat neúspěchem.

Proč si tedy dávat předsevzetí?
Důvodů je hned několik. Pokud si nedáme žádný cíl, nemůžeme k němu dojít. Určitě 
se vám někdy podaří nějaké předsevzetí, byť jen malé, splnit. Pak zažijete ten nád-
herný pocit, že jste to zvládli a dostali se do předem stanoveného cíle.

I samotná cesta může být cíl. Je potřeba udělat pro svůj cíl maximum a vydat se za 
ním. Cesta, která k němu směřuje nás může také obohatit, můžeme se na ní naučit 
nové věci, poznat nové zkušenosti nebo lidi a třeba i své skryté dovednosti. Pokud si 
však nedáme cíl, nemůžeme se na tu cestu ani vydat.

Smíření se s prohrou znamená její synonymum. Celá řada z nás si žádný cíl nedá-
vá, neboť se bojí, že jej nesplní. Vždyť jste to ještě nezkusili, tak jak můžete předem 
vědět, jak vaše předsevzetí dopadne? Seberte odvahu a začněte s něčím malým. 
Uvidíte, jakou budete mít radost, když se vám podaří dojít ke kýženému cíli.
Jestli už teď přemýšlíte nad tím, jaké předsevzetí si dát či hledáte jakékoli důvody, 
proč si jej dát, pak si pročtěte naší e-knihu. Možná vám bude inspirací.

Tato e-kniha se nese v duchu zlepšení svého života a zkvalitnění vašeho času, 
kterého máte omezené množství. V případě potřeby doporučujeme použití diáře 
či zápisníku. Takové diáře můžete nalézt například na stránkách Knihy Dobrov-
ský, které nabízí nepřeberné množství nejrůznějších pomocníků na produktivitu a 
zkvalitnění života.

http://www.anrdoezrs.net/click-9218629-12733241
http://www.anrdoezrs.net/click-9218629-12733241
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Zahoďte cigarety jednou
provždy

Tabák je nepochybně tichý zabiják a navíc, moderní je nekouřit. U lidí, kteří kouří 
nebo užívají jiné formy tabáku, je mnohem větší pravděpodobnost, že se u nich 
vyvine onemocnění a dříve umírají. Už jen tyto dva faktory jsou silným motivem 
pro skoncování s kouřením.

Rozhodněte se 
Nikotin je vysoce návykový a přestat kouřit - zejména bez pomoci - může být obtíž-
né. Ve skutečnosti většina lidí neuspěje při prvním pokusu o ukončení. Často jeden 
pokus nestačí, ale to vám nebrání v tom zkusit 
to znovu. 

Udělejte první krok: Rozhodněte se přestat 
kouřit. Můžete si stanovit datum, například k 
1.1. 2020, ale nic vám nebrání v tom, po pře-
čtení tohoto článku, vzít cigarety a vyhodit je. 

Proč přestat kouřit?
O škodlivých účincích kouření na zdraví není pochyb, ovšem existují i jiné důvody, 
proč přestat kouřit. Cigarety nejsou žádnou vonnou tyčinkou a kolem vás šíří ne-
příjemný odér. Ani žádné předražené parfémy nezakryjí nepříjemný zápach, který 
cigarety způsobují. Přestaňte kouřit a přestanete zapáchat.

I když si myslíte, že cigarety slouží k vašemu uvolnění a k chuti, je tomu naopak. 
Cigarety neslouží vám, ale vy jim. Svůj život jim přizpůsobujete. Bez cigaret získáte 
svobodu.

Získejte podporu
Získejte podporu od přátel, svého lékaře, skupiny pro odvykání kouření. Podpora 
může přijít odkudkoliv. 
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Vytvořte seznam rizikových míst 
Vytvořte seznam rizikových míst, kde si nejčastěji zapálíte cigaretu a po nějaký čas 
se jim vyhýbejte. Navštěvujte místa, kde není kouření povoleno. Muzeum, kino, ná-
kupní centrum apod.

Nové způsoby ke zvládání stresu 
Nejčastějším důvodem k recidivě je nezvládnutí stresové situace, i když ruku na 
srdce, není to spíše výmluva? Buďte proaktivní a najděte si jiné metody ke zvládání 
stresu. Dechová cvičení, sportovní aktivita, sladkosti (s nimi opatrně). Záleží jen na 
vás, co si vyberete. 

Potraviny a léčiva, která pomáhají
V lékárně je k dostání mnoho potravinových doplňků a léčiv, které pomáhají zmírnit 
nejhorší absitenční příznaky. Lízátka, bonbóny, žvýkačky nebo náplasti jsou skvělý-
mi pomocníky v boji se škodlivými a zapáchajícími cigaretami.

Jako rychlá pomoc také slouží sklenice studené vody nebo led. Zbavíte se nepří-
jemného pocitu v ústech, který je jeden z abstinenčních příznaků a alespoň na chvíli 
zaženete chuť na cigaretu.
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Aby ranní vstávání pro vás nebylo 
utrpením

Patříte mezi ty, kteří ráno vstanou na první zazvonění budíku, ještě před ním, nebo 
spíše posouváte zvonění o další minuty, až už je málem pozdě? Pokud vám také 
vstávání dělá obtíže, ale jste odhodlaní přestat mačkat tlačítko opakovaného bu-
zení, podívejte se na některé tipy, které vám ranní vstávání mohou usnadnit.

Večerní příprava
Teď si možná říkáte, že večerní příprava na 
ranní vstávání není dost možná, ale opak je 
pravdou. Jedním z předpokladů bezproblémo-
vého vstávání je dobrý a kvalitní spánek. Ten 
ovlivňuje celá řada faktorů. Patří mezi ně vhod-
ná strava k večeři. Pozor si dejte na konzumaci 
alkoholu, kávy, pálivých potravin a čokolády 
(zvýší hladinu krevního cukru a zhorší usínání). 
Také čas, kdy večeříte, je velmi důležitý, mělo 
by to být několik hodin před tím, než jdete spát. 
Pokud jíte těsně před spaním a pak usnete, ža-
ludek nemá dostatek času potravu zpracovat a 
vy se budete během noci cítit nepříjemně. Po-
kud máte potřebu jíst před spaním, zkuste si vzít banán nebo malou hrst mandlí.

Také vhodná doba je klíčem ke spokojenému spánku. Dostatečná doba je pro kaž-
dého jiná, někomu stačí 6 hodin, jiný potřebuje času o trochu více. Vysledujte, kolik 
času potřebujete a podle toho upravte večerní uléhání do postele. Vždyť přeci víte, 
v kolik hodin ráno musíte vstávat, podle toho si jděte večer lehnout. Důležitá je i 
pravidelnost a důslednost v dodržování času. Tělo si tak zvykne a vy nebudete mít 
problém s usínáním ani se vstáváním. Pokud jste unaveni, klidně jděte do postele o 
trochu dříve.
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Na spokojený spánek má vliv i dobrá mysl. Uléhat byste měli bez starostí. Rozhod-
ně nechoďte spát, pokud jste rozzlobení. Nejen, že se vám bude špatně usínat, ale 
také se můžete během noci budit a ranní vstávání pak bude velmi nepříjemné. 
Asi hodinu před spaním je vhodné zpomalit. Nestresujte se katastrofickými zprávami 
v televizi či na internetu, neposlouchejte hlasitou hudbu. Vezměte si nějakou odde-
chovou knížku, která vás příjemně naladí. Myslete na to, co hezkého vás čeká ná-
sledující den. Pokud máte před sebou nějakou nepříjemnou schůzku či nějaký úkol, 
do kterého se vám nechce, zkuste najít něco pozitivního. Můžete se odměnit za to, 
jak precizně jste vše zvládli.

Než si půjdete lehnout, připravte si oblečení na druhý den, vyhnete se tak stresu z 
toho, že nějaký kousek garderoby nemůžete najít. Také si můžete v klidu promyslet, 
jaké kousky oděvu budou pro nadcházející den vhodné a ráno vás nepřekvapí utr-
žený knoflík na halence či košili nebo dírka na ponožce či punčoše.

Večer si můžete nastavit kávovar, ráno vás bude budit příjemná vůně kávy a hned 
se vám bude vstávat lépe.

Ranní vstávání
Vypěstujte si zdravé rituály – po zmáčknutí budíku se zhluboka nadechněte, tím se 
naplní vaše plíce vzduchem a rozproudí se vám v těle krev. Následuje řádné pro-
tažení, které probudí a rozhýbe končetiny. Pomalu se postavte a začněte myslet na 
příjemnosti, které vás během dne čekají. A nyní můžete vykročit do kuchyně, kde již 
na vás čeká káva.
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Chcete jíst zdravěji? Poradíme, 
jak na to

Pokud jste se rozhodli změnit způsob vašeho stravování a přemýšlíte nad tím, kde 
začít, mohly by vám být inspirací tyto tipy.

Současná strava
Než se změnou vůbec začnete, pište si po dobu jednoho týdne co a kdy jíte a pije-
te. Zkuste odhadnou množství jednotlivých konzumovaných potravin.
Pokud máte záznam připravený, nastává druhá fáze. Nyní musíte zjistit, kolik jídel 
denně zkonzumujete a jaké mají složení. Snídáte nebo ne? Pokud ne, děláte zásad-
ní chybu. Denně byste měli mít tři hlavní jídla a dvě svačiny. Pauza mezi jednotlivými 
jídly by měla být zhruba 3-4 hodiny. Pokud je delší, většinou pak následujícího jídla 
sníte více, než je nutno.

Skladba hlavních jídel
Každé hlavní jídlo by mělo tělu poskytnout všechny základní živiny, mezi něž pa-
tří sacharidy, bílkoviny a tuky, které jsou doplněny ovocem a zeleninou. Ovoce je 
vhodnější do oběda, zelenina po obědě.

Sacharidy dodají tělu energii, bílkoviny zasytí a podpoří obnovu svalové hmoty.

Mezi potraviny, které obsahují vhodné sacharidy, a které by rozhodně neměly 
chybět v jídelníčku, patří brambory, luštěniny, celozrnné obiloviny, rýže, pohanka, 
quinoa nebo amarant.

Kvalitní bílkoviny tělu dodají libové druhy masa, polo-
tučné mléko, mléčné výrobky, vejce, ryby či tofu.

Pro tepelnou úpravu jsou vhodné kvalitní druhy rostlin-
ných olejů, mezi něž se řadí olej slunečnicový či řepko-
vý a pro studenou kuchyni pak panenský olej olivový.
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Ovoce a zelenina v jídelníčku
Nezbytné denní množství je 1-2 porce 300-500g. Zeleninu a ovoce lze do jídel-
níčku zařadit velmi snadno. Může to být zdravá svačinka nebo příloha ke každému 
hlavnímu jídlu. Především zelenina se dá upravovat celou řadou způsobů – vařit, 
dusit, péci nebo vařit v páře.

Ideální je, pokud do svého jídelníčku zařadíte zeleninu i ovoce různě barevné. Díky 
tomu zajistíte příjem všech důležitých vitamínů a minerálů, které jednotlivé druhy 
nabízejí.

Zdravé mlsání
Pokud si během dne nedokážete odpustit nějaké ty mlsky a na vašem seznamu se 
pravidelně objevují sušenky či slané mlsání, zkuste je nahradit zdravou alternativou. 
Může to být kvalitní hořká čokoláda, sušené neslazené kousky ovoce, nesolené a 
nepražené ořechy. Co se sladkého pečiva týká, perník či závin se dá upéci i z ce-
lozrnné mouky, sušenky si můžete připravit pomocí ovesných vloček a jogurtu. A 
dokonce do nich můžete přidat i ovoce, nejčastěji jsou to banány nebo jablka. Také 
ořechy jsou skvělým doplňkem, který sušenkám dodá vynikající chuť.

Pitný režim
Zapomínat bychom neměli ani na dostatek tekutin, které by neměly být kalorické. 
Vhodné jsou různé druhy ovocných čajů nebo obyčejná voda. Co se konzumace 
alkoholu týká, i tu bychom měli omezit.

Další tipy
Vynechejte pšenici a lepek a dejte pozor na potraviny způsobující alergie. Nej-
častěji je to mléko a mléčné výrobky.

Do stravy je vhodné zařazovat co nejvíce potravin, které nejsou průmyslově zpra-
covávány.

Velmi důležitá je i syrová strava, do níž patří především zelenina a semínka.

Pozor na hypoglykémii. Obiloviny a cukr podporují větší vyplavování inzulínu a 
jakmile je ze stravy vyloučíte, může trvat několik dní, než se jeho hladina upraví. 
Je potřeba dodat tělu dostatek kvalitních bílkovin a zeleninu.
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Zbavte se efektivně přebytečných 
kilogramů a konečně zhubněte

Věděli jste, že po Vánocích patří mezi nejčastěji vyhledávaná slova na interne-
tu: Jak zhubnout? Ať už jste nabrali pár kil během vánočních svátků nebo jste se 
rozhodli radikálně změnit svůj životní styl, začátek roku je ideální dobou pro nový 
začátek ve štíhlejším těle. Neposlouchejte řeči odborníků, že málokdo svá novo-
roční dodrží, protože vy to dokážete. 

Jednoduchá rovnice
Vaše váha je vyrovnávací akt a kalorie jsou součástí této rovnice. Ztráta hmotnos-
ti spočívá ve spalování více kalorií, než tělu dodáváte. To můžete udělat snížením 
dalších kalorií z potravin a nápojů a zvýšením kalorií 
spálených fyzickou aktivitou. Na první pohled se to 
zdá jednoduché. Nastavit si jednoduchý a efektivní 
plán na hubnutí a pak se ho držet, snadné však není.

Nastavte si reálný cíl 
Nečekejte, že se výsledky dostaví okamžitě. Přehna-
né cíle a s tím spojené přehnané nároky jsou celkem 
běžné. Nikdo neříká, že musíte hodinu denně cvičit. 
Začněte chůzí, stačí 10 minut denně a uvidíte, že po 
krátké době se budete cítit lépe. Z chůze přejděte do 
klusu a intervaly postupně prodlužujte.

Chvalte se 
V kavárně jste odolali dortíku a dali přednost celozrn-
nému toastu? Na cestě domů jste místo výtahu využili 
schodiště? Nebojte se říci si: „Já jsem tak dobrý/á!“, 
protože jste. Pochvalte si každou maličkost. Podpoříte tím své sebevědomí a chuť do 
dalšího hubnutí. 
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Nebraňte se poučení
Naučte se přijímat nezdar, když se vám nepovede dosáhnout vašeho cíle. To, jak se 
vypořádáte s překážkami ovlivňuje vaši důvěru a vůli pokračovat. Přistupujte k vý-
zvám s otevřenou myslí. Zeptejte se sami sebe, jak se můžete z této situace poučit.

Povídejte si sami se sebou
Váš vnitřní dialog může po nějaké době změnit negativní myšlenky na pozitivní, ale 
chce to chvíli trénovat. Například místo toho, abych řekl: „Nikdy nedosáhnu svého 
cíle v hubnutí,“ zkuste, „Dosažení mého cíle vyžaduje čas, ale zvládnu to, pokud se 
ho budu držet.“ 

Najděte podporu
Lidé, kteří jsou vám nejblíže, se mohou cítit zastrašeni touhou provést zdravé změny. 
Řekněte jim, jak důležitá je jejich podpora a co mohou udělat, aby vás povzbudili. 
Nezapomeňte se spojit s ostatními, kteří mají podobné cíle. Pokud vidíte, že ostatní 
dosahují podobných cílů, dodá vám to chuť a energii ke splnění těch vašich. 

Tipy pro vás:
Spojte se s přítelem nebo členem rodiny, který má obdobné cíle jako vy. Diskutujte 
o způsobech, jak se vzájemně podporovat. Pravidelně si volejte a scházejte se.

Proměňujte své negativní myšlenky na pozitivní. Místo toho, abych řekl: „Nemohu 
se držet cvičebního programu,“ zkuste, „dnes mohu splnit jeden realistický cíl.“ 

Udělejte si seznam denních úspěchů, bez ohledu na to, jak jsou malé. Pište si tento 
seznam každý den. To vám umožní soustředit se na to, co se ve vašem životě děje 
správně.
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Jak konečně začít smyslupně 
cvičit

Pro další rok jste si stanovili za cíl zlepšit svou fyzickou kondici nebo se zbavit pár 
kilogramů. Bez fyzické aktivity se neobejdete. Cvičením toho však získáte mno-
hem více. Cvičení napomáhá tvorbě endorfinu v těle, který podporuje dobrou 
náladu. Pokožka se více prokrvuje a vy tím pádem budete vypadat mlaději a svě-
žeji. Fyzická aktivita může nakonec snížit riziko chronických onemocnění, zlepšit 
rovnováhu a koordinaci, pomoci zhubnout a dokonce zvýšit vaše sebevědomí. 
Tyto výhody můžete sklízet bez ohledu na svůj věk, pohlaví nebo fyzické schop-
nosti. Pokud patříte mezi úplné začátečníky, nesnažte se trhat rekordy a začněte 
pozvolna.

Silový trénink nebo aerobní aktivitu?
Nerozhodujte se, zda začít silovým tréninkem či cardiem a zařaďte do svého života 
obě varianty.

Aerobní aktivita 
Z aerobní aktivitu se počítá již samotná chůze, která je ideální, pokud se cvičením 
teprve začínáte. Kromě toho si můžete jít zaběhat, skákat přes švihadlo, do módy 
opět přichází skákání přes gumu, chodit po schodech nahoru a dolů a mnoho dal-
ších. 

Nejméně 150 minut střední aerobní aktivity nebo 
75 minut intenzivní aerobní aktivity týdně, po-
případě  kombinace střední a intenzivní aerobní 
aktivity postačí ke zlepšení vaší fyzické kondice. 

Silový trénink 
Není pravdou, že po silovém tréninku naberete 
mnoho kilogramů navíc nebo, že vaše tuky se 
promění ve svaly. Tuky jsou „palivo“ pro tělo a 
pokud přidáte do svého života více fyzické aktivity, začne si tělo brát energii (pali-
vo) ze zásob. 
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Silovým tréninkem dochází k potrhání svalů a s jejich hojením dochází k jeho zpev-
nění a růstu. Nezapomeňte také tělu dodávat potřebný přísun bílkovin v případě, že 
se stane fitness běžnou součástí vašeho života. 

Silový trénink všech hlavních svalových skupin praktikujte nejméně dvakrát týdně.

Nezapomeňte na protahování
Protahování je důležitou součástí každého cvičebního programu. Většina aerobních 
a silových tréninkových programů způsobuje, že se vaše svaly stahují.
Protahování po cvičení pomáhá optimalizovat rozsah pohybu kloubů a zvyšuje 
krevní oběh.

Co cvičením získáte?
Pravidelné cvičení vám může pomoci kontrolovat vaši hmotnost, snížit riziko srdeč-
ních chorob či některých druhů rakoviny a posílit vaše kosti a svaly.
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Chcete myslet více pozitivně? 
Přečtěte si, jak na to

Pozitivní myšlení zlepší nejen náš zdravotní stav a přístup k životu, ale i pracovní 
výkon. Co však udělat pro to, abychom mysleli především pozitivně?

Vyhýbejte se negativním vlivům
Pokud se u vás objevuje negativní myšlení, zkuste přijít na to co a kdo jej způsobuje. 
Pak je potřeba tyto vlivy eliminovat či je úplně, pokud to jde, odstranit z vašeho oko-
lí. Nezdržujte se v blízkosti lidí, kteří podporují vaše negativní emoce. Své přátele si 
vybírejte pečlivě a s rozvahou, i oni totiž mají velký vliv na to, jak se díváte na svět 
kolem sebe.

Snažte se dělat, alespoň ve volném čase, věci, které jsou pro vás příjemné. Pokud 
děláte něco, co vás nebaví, rozhodně to nepodpoří pozitivní myšlenky.

Negativní myšlenky nahraďte těmi pozitivními
I na nepříjemných věcech se dají najít pozitiva, vyzkoušejte to a uvidíte, že se hned 
budete cítit lépe. Zkuste raději říci „to půjde“, než „nejde mi to“. Každou zprávu lze 
podat pozitivně.

I když se vám nepodaří dosáhnout vysněného 
cíle, berte snahu jako zkušenost. Ta bývá často 
cennější, než cokoli jiného a v budoucnu se 
vám může hodit pro dosažení jiných cílů.

Ve většině situacích se objevují pozitivní i ne-
gativní dopady. Zkuste si vybrat jen ty pozitivní 
a negativní potlačit.

Nedělejte si starosti s negativy, které nelze 
změnit, berte je jako fakt. Život nemusí být 
vždy jen fér.
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Soustřeďte se na pozitivní činnosti
Chcete-li být naladěni pozitivně, je potřeba dělat věci, které jsou vám příjemné a 
vůbec nezáleží na tom, kolik máte času. Může to být třeba poslech vaší oblíbené 
písničky, jedna kapitola z rozečtené knížky nebo chvilka relaxace. Pokud se vám 
podaří splnit nějaký obtížný úkol, odměňte se za něj nějakou drobností.

Vytvořte si příjemné rituály
Jedná se o aktivity a činnosti, které vám dělají radost. Sedněte si na chvilku a napiš-
te si jejich seznam, promyslete, které by se daly praktikovat každý den nebo ales-
poň několikrát do týdne a vždy, když vás bude čekat něco obtížného, myslete na 
ně. Rituálem se může stát i cesta z práce pěšky přes místa, která jsou vám příjemná.

Hluboký nádech
Pokud jste vystresovaní nebo máte-li špatnou náladu, na chvilku se zastavte a zhlu-
boka se nadechněte. Zklidníte se a budete reagovat racionálně a adekvátním způ-
sobem. Při každém výdechu odchází stres z těla. Pokud chcete svoji mysl uvolnit a 
dokonale se zrelaxovat, ideální je jóga.
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Stres negativně ovlivňuje naše 
zdraví, zkusme se mu vyhnout

Se stresovými situacemi se setkává ve svém životě každý z nás. Ideální je, pokud 
se jim můžeme vyhnout, ale ne vždy se to daří. Je tedy vhodné se s nimi umět 
vypořádat, neboť větší množství stresu či jeho dlouhodobé působení na náš orga-
nismus může způsobovat závažné zdravotní obtíže. Mezi časté projevy působení 
stresu patří bušení srdce, bolesti hlavy nebo žaludeční a střevní obtíže. Můžeme 
být neustále unaveni, podrážděni a pak nám vadí každá maličkost.

Jak předcházet stresu?
Pokud se chceme vyhnout stresovým situacím nebo je alespoň částečně eliminovat, 
je třeba si uvědomit několik faktů.

Kvalitní spánek a odpočinek
Spánek je pro naše tělo velmi důležitý. 
Dochází při něm k regeneraci organi-
smu a doplnění energie potřebné pro 
zvládání každodenních úkolů. Pokud 
spíte špatně, projeví se to jak na vašem 
pracovním tempu, tak i na vaší náladě. 
Dobrý spánek mohou podpořit i bylinné 
čaje připravené z meduňky nebo kozlí-
ku lékařského.

Kromě spánku je důležitý také odpoči-
nek. V žádném případě nikomu z nás 
neprospěje přepínání se. Neberte si více úkolů, než kolik jich zvládnete. I během 
práce si vždy najděte několik minut na protažení. Také je důležité dodržovat během 
pracovní doby pravidelné přestávky.
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Po práci si odpočiňte a může to být odpočinek aktivní či pasivní. Nejlepší formou je 
pak pohyb na čerstvém vzduchu a vůbec to nemusí být sport, stačí rychlejší a svižná 
procházka, třeba parkem domů. Jakákoli aktivita vás donutí soustředit se na výkon, 
díky čemuž odsunete, alespoň na nějakou dobu, aktuální starosti. Kromě toho se 
vám do těla vyplaví endorfiny, které podporují dobrou náladu.

Dostatek světla
Především během zimního období často bojujeme s nedostatkem světla a slunečních 
paprsků. I tyto skutečnosti mají vliv na vznik stresu a špatné nálady. Světlo totiž pod-
poruje tvorbu endorfinu a serotoninu, což jsou hormony, které ovlivňují naši náladu. 
V zimě je tedy potřeba pracovat v dobře osvětlené místnosti. Můžete vyzkoušet i 
lampy, které napodobují denní světlo a tak pomáhají vyrovnat se se stresem.

Vhodná strava
Všichni víme, že strava ovlivňuje náš zdravotní stav. Některé potraviny nám mohou 
pomoci s odbouráváním stresu.

Borůvky obsahují hořčík, který pomáhá snižovat svalové napětí. Kvalitní hořká čoko-
láda je také účinná proti odbourávání stresu. Banány obsahují draslík a cukr, který 
pomáhá zlepšovat naši náladu. A kromě toho podporují tvorbu serotoninu. Uklidňu-
jící účinky má také mléko s medem. Produkci serotoninu zvýší i konzumace obilovin 
ve formě ovesné kaše, kterou si můžete připravit ke snídani a dochutit ji výše zmíně-
ným ovocem či medem.
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Další tipy pro zmírnění stresu ve vašem životě:

Nenechte se stresovat věcmi, které nelze ovlivnit – dopravní zácpa, počasí, změ-
na programu.

Efektivně řešte malé problémy, díky tomu můžete získat pocit kontroly.

Každý den začínejte s úsměvem, udělejte si vždy nějakou malou radost.

Každou změnu berte jako pozitivní výzvu.

Máte-li nějaký problém, zkuste jej 
probrat s některým členem rodiny 
nebo s důvěrným přítelem.

Cíle, jak v práci, tak i doma, si stano-
vujte pouze malé a reálné.

Pravidelně se hýbejte. Každodenní 
pohyb pomáhá zmírnit stres.

Dbejte na vhodnou a vyváženou stra-
vu.

Věnujte se relaxaci, ideálním způso-
bem je jóga.

Ve volném čase se věnujte činnostem, 
které vás budou naplňovat a vytvářet 
váš smysl života.

Pokud to jde, vyhýbejte se situacím, 
které u vás stres vyvolávají.

Efektivně si plánujte čas a to jak v práci, tak i doma.



19 Rady a tipy pro úspěšný rok 2020

Stále ještě netřídíte odpad? 
Naučíme vás to

Ať už to byly pořízené snímky a záznamy z koutů naší planety, která je zaplavena 
odpadky nebo se ozvalo vaše svědomí, rozhodli jste se radikálně zredukovat svůj 
odpad. Ačkoliv je třídění odpadu již běžnou součástí života většiny domácností, 
stále zbývá mnoho těch, které netřídí. Pokud patříte mezi úplné začátečníky a s 
příchodem Nového roku jste se rozhodli udělat něco pro svou planetu, jistě vám 
pomohou naše rady do začátku. 

Papír, plast, sklo, hliník....
Možná se vám zda, že je třídění odpadu jednoduché - plast hodím do plastu, papír 
do papíru. Bohužel ale existuje několik výjimek, které se třídí jinak nebo tříděného 
odpadu vůbec nepatří. 

Než se však vydáte k barevným popelnicím, vytvořte si místo na tříděný odpad 
doma. Pořiďte si speciální odpadkové koše na tříděný odpad. Buďte při vymýšlení 
místa pro tříděný odpad kreativní, na internetu naleznete mnoho návodů a tipů, jak 
třídění zakomponovat do interiéru. 

Preventivní opatření
Práce s tříděním se snadno můžete vyhnout již při samotných nákupech. Pořiďte si 
univerzální plátěné či síťované pytlíky pro nákup ovoce, zeleniny a pečiva. Kupujte, 
co největší balení surovin (rýže, těstoviny, šťáva). Nejen, že ušetříte, ale váš domácí 
odpad se o mnoho sníží. Skvělou alternativou jsou bezobalové obchody, které se již 
běžně nachází i v menších městech.  
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Jak třídit
Do plastu patří sešlápnuté PET lahve, igelitové sáčky, obaly od kosmetických pří-
pravků, kelímky od jogurtů, obaly od CD. Polystyrén také patří do plastu, ovšem jen 
nalámaný na menší kousky.

V některých obcích se do žluté popelnice hází nápojové kartony, není to však pravi-
dlem. Záleží na tom, jakou má obec třídící linku. Tento údaj je vždy uveden na sa-
motné popelnici. Pro kartony je určena oranžová popelnice. 

Do popelnice na plast nepatří mastné obaly (například od oleje),  obaly od žíravin 
a barev, podlahové krytiny a novodurové trubky.

Mnoho lidí neví, že za správně roztříděný papír (kartony, letáky) dostanou odměnu 
ve sběrném dvoře. Do modré popelnice na papír můžete hodit téměř vše z papíru. 
Nepatří sem však účtenky (termopapír), ruličky od toaletního papíru nebo papíro-
vých utěrek. Knihy pouze bez vazby.

Kam se sklem?
Skleněné obaly od potravin a nápojů patří do zelené popelnice. Do skla nepatří 
keramika a porcelán nebo autosklo a zrcadlo. 

Šedá popelnice na kovy
Šedých popelnic na kovy zatím po Česku není mnoho, ale to se má časem změnit. 
Do šedé popelnice patří plechovky od ná-
pojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové 
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky 
a další drobné kovové odpady. Rozhodně 
do šedé popelnice neházejte plechovky od 
barev a jiných nebezpečných látek, tlakové 
nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani 
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů. 
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