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sú však ochotné dobrovoľne
mrznúť aj v zime, lebo móda
je móda. Predtým ma dcéry
vytáčali topmi, z ktorých
vytŕčal sexi holý pupok
alebo nahé plecia, a roztrhanými džínsami, cez ktoré
svietili holé kolienka. Aby
bolo jasné, stále sa rozprávame o zime. Flanking ma
však dostal do vývrtky
úplne. Dievčatá si hornú
polovicu tela zababušia do
huňatého kožúška, nepremokavej bundy či elegantného kabáta, na hlavu si
nasadia pletenú čiapku,
okolo krku si ovinú hrubý
šál. Ale dole, pár centimetrov medzi nohavicami
a topánkami, sú bez. Obuté
majú zväčša ľahké tenisky.
Moju generáciu staré mamy
učili, že zimná choroba sa
prikráda odspodu, preto je
dôležité mať nohy, najmä
chodidlá, v teple.

Odhalené
aj v zime

Zima už nie je zima

Mnohé dievčatá a mladé ženy
vymenili teplé zimné čižmy
za tenisky a holé členky. Nevadí,
že sa trasú od zimy. Lebo dole bez
je teraz in.
text Adriana Fábryová
foto Miroslav Miklas, Profimedia,

M

oje dcéry vyznávajú flanking.
Nie, nie je to
najnovšia diéta,
ani nič v štýle „flákať sa“ či
„žiť bez odpadu“. Je to len
jeden z mnohých módnych
trendov. Pomenovanie
vzniklo z anglických
slov „flashing“, blysnúť sa,
zažiariť, a „ankle“, členok.
Mimoriadne si ho obľúbili dievčatá a mladé ženy.
Ak chcete byť in, nosíte
nohavice skrátené na
sedemosminovú dĺžku či
vykasané džínsy a – to je
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najdôležitejšie – žiadne
viditeľné ponožky alebo
pančuchy. Skrátka, musí
vám byť vidno minimálne
členky.

Dole bez
Aby bolo jasné: proti
holým pôvabným členkom v jemných sandáloch,
v športových teniskách,
v topánkach na platforme
či v štýlových čižmičkách
nič nemám, naopak. Ale
len vtedy, keď vonku nie je
nula alebo mínus. Dievčatá

Odhalené
členky sú pekné,
ale nechajte si
ich na leto

Možno ste na tom podobne
ako ja a so svojou dcérou ste
sa už viac ráz o flankingu
rozprávali – rozumej hádali
sa. Možno aj vaša slečna
argumentovala podobne ako
moje devätnástky štyrmi
nepriestrelnými dôvodmi:
1. Je to módne. 2. Otužujeme
sa a budujeme si odolnosť
proti chladu. 3. Žijeme v čase
klimatickej krízy a zimy sú
už oveľa miernejšie, ako keď
si ty, mama, bola mladá.
4. Aj tak sa väčšinou pohybujeme vo vykúrených nákupných centrách, nie vonku.
Uvažujem, či tento trend
náhodou neprišiel z Británie.
Spomenula som si na decembrovú návštevu ostrova
spred pár rokov. Ja som mala
na sebe asi tri vrstvy oblečenia, ale Londýnčanky sa
špacírovali presne v takom
outfite, o akom dnes píšem.
A podobne oblečené boli aj
ich detičky.

Svoje správanie a obliekanie by ste mali
prispôsobiť zimnému obdobiu.

Rebelky bez ponožiek

Je studený odchov
zdravší?

sa vyjadruje, že holé členky
sú niečo podobné ako odhalený dekolt. Chcú vzbudiť
Iná spomienka, tentoraz na
záujem druhého pohlavia.
lyžiarsky pobyt v Tatrách.
Okrem toho majú podveMajitelia penziónu to s kúre- dome upriamiť pozornosť
ním veľmi nepreháňali.
na tenisky, podľa možnosti
Vo vedľajšom apartmáne
značkové, teda drahé.
bývala sympatická írska
V krajinách na západ od nás
rodinka. Dievčatko ešte len
sa nový model športových
sedelo a lozilo. Malo obletopánok ešte pred uvedečené tenké čosi a holé nôžky. ním na trh spája s ošiaMoje dvojčatá boli o dva
ľom. Mladých ľudí, sponroky staršie, mali na sebe
zorovaných majetnými
tielka, bavlnené pančušky,
rodičmi, neodradí ani cena,
hrubé teplákové súpravy,
ani stometrový rad pred
tenisky. Myslíte si, že írske
obchodom.
dievčatko bolo zdravé a moje
deti ochoreli? Lebo studený Marketing alebo
individualizmus?
odchov by mal predsa
podporovať imunitu! Omyl.
Malá Írka celý čas soplila
Aj na Slovensku je dosť
a kašľala, zatiaľ čo moje
takých zákazníkov.
dcéry boli zdravé ako repa.
„Niektorí chcú mať vo svojej
Zmätená som pátrala, čo sa
zbierke drahé kúsky, iní ich
o holých členkoch v zime
kupujú pre biznis. Najväčší
píše na internete. Všeličo.
záujem je o limitované
Napríklad, že pravda je
edície. Len čo sa vypreniekde uprostred. Ak máte
dajú, ich hodnota stúpa.
zlú imunitu, koledujete si
Majitelia ich neskôr predajú
o podchladenie, nachladnu- za dvoj- a viacnásobnú
tie, prípadne aj chrípku či
cenu. Niektoré tenisky sú
inú ťažšiu vírusovú alebo
ako umelecké diela, časom
bakteriálnu infekciu. Keď
naberajú na hodnote.
je váš imunitný systém
Samozrejme, najžiadanejv poriadku, organizmus sa
šie sú nenosené kúsky, ale
adaptuje na chlad, takže
predávajú sa aj nosené,“
neochoriete. Hm, dobrá rada potvrdzuje zberateľ tenisiek
nad zlato.
Andrej Medveď, ktorý ich
zbiera viac ako sedemnásť
Ako odhalený dekolt
rokov a vlastní vyše päťsto
párov.
Na módnych blogoch sa
Nemyslí si, že za holými
vyznávačky flankingu, ktoré členkami v teniskách aj
sú v zime ochotné dobrov zime je módny marketing.
voľne mrznúť, dozvedia, ako „Mám kamarátky, ktoré
môžu s ľadovými členkami
tvrdia, že jednoducho im
vybabrať. Majú používať
prekáža mať zakryté členky.
masážne oleje, ktoré podpo- Skôr za tým treba hľadať
rujú prekrvenie končatín
snahu o individuálny štýl.“
alebo zahrievacie krémy
na nohy. Trochu reklamy
predsa nezaškodí.
Istý obchodník s teniskami

VIETE, KTORÝ
TUK JE HNEDÝ?
Hnedý tuk na
rozdiel od
bieleho obsahuje veľa mitochodrií, ktoré
využívajú tuk
a glukózu na
výrobu energie a tepla pre
život organizmu. „Hnedý
tuk máme najmä
v oblasti krku
a v hornej
časti hrudníka,“ vysvetľuje imunoalergiológ Martin
Lešťan.

Naše staré
mamy aj čínski
liečitelia
dobre vedeli,
že nohy treba
mať v teple.

Módny expert zase tvrdí, že
flanking je v móde niečo
podobné ako „off-shoulder-look“, teda „voľné plecia“
či iná odhalená časť tela.
Tenisky sú podľa neho ako
elixír večnej mladosti. Preto
ich obľubujú nielen mladí,
ale čoraz viac aj starší.
Nezriedka vidíte zrelé dámy
šesťdesiat plus v top teniskách. Navyše, v móde je
dôležitá provokácia. V zime
si zvyčajne obliekame teplé
čižmy alebo vysoké topánky.
Ale tie sú, tak ako ponožky,
symbol starého. Tenisky
plus holé členky pri mínusových teplotách znamenajú
zmenu a zmena je život.
P. S. Jedna z dcér ma práve
poučila, že pri flankigu sú
najnovšie prípustné viditeľné ponožky, dokonca
podkolienky. Ale nie hocijaké – pestrofarebné, vyzývavé. Ale sa mi uľavilo!

AKTUÁLNE

Držte si nohy
v teple!
Radili to naše staré mamy i starí
čínski liečitelia a myslí si to aj Martin
Lešťan z alergioimunologického
centra v Prešove a Sabinove.

Náš
odborník

▶ MUDr. MARTIN
LEŠŤAN
imunoalergiológ

ciev, môže byť
chlad nebezpečný.
Nízke teploty vplývajú aj na zvýšenú
chorobnosť alergikov, astmatikov
a citlivých jedincov, lebo oslabuje
lokálnu sliznicovú
imunitu. Menší
prietok krvi na
periférii znamená
totiž nižší počet
imunitných buniek,
ktoré bojujú
s infekciou.

A

Čo si myslíte o móde,
ktorá núti mladé
dievčatá a ženy
odhaľovať si členky,
kríže, brucho či
plecia aj v zime?

ko vnímate
chlad?

– Na jednej
strane vieme, že
postupné otužova- – Každý rok sa strenie vplýva na náš
távame s novými
organizmus blahotrendmi nielen
darne. Mám medzi
v obliekaní, ale
pacientmi veľa
aj v stravovaní
ľadových medveďov či športovaní.
a sám som si viac
Niekedy by sa
ráz vyskúšal pobyt
však slečny
v kryokomore.
aj dámy mali
Každý z nás však
skôr držať
má iný stav obrazdravého
nyschopnosti, inú
rozumu
termoreguláciu, iné a osvedčených
množstvo hnedého
rád starých
tuku. Napríklad
mám. Tie
pre paciensvojim dcéram
tov, ktorí trpia
radili, aby mali
chladovou alernohy v teple.
giou, majú poruUpozorňovali
chy štítnej žľazy,
ich, že chlad
ochorenia oblia studené
čiek, Raynaudovu
počasie spôsochorobu či poruchy
bujú najmä
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Ak nie ste
ľadový
medveď
alebo fanúšik
ako Wima
Hofa, radšej
neriskujte.

gynekologické
problémy či
ťažkosti s obličkami a s močovým
mechúrom.
Aj lekári tradičnej
čínskej medicíny
pred pár tisíc rokmi
tvrdili, že zdravotné problémy idú
od studených nôh.
Vedeli, že chlad
spomaľuje cirkuláciu krvi, takže
v končatinách sa
jej prietok znižuje,
aby sa zachovala
teplota jadra. To
zase spôsobuje
nahromadenie krvi
v trupe a zvýšený
nápor na obličky.
Možno ste si všimli,
že pri dlhom
pobyte v chlade
sa vám chce ísť
častejšie na malú
potrebu. Nastáva
totiž chladová
diuréza. Naopak,
po následnom
pobyte v teple sa
telu žiadajú tekutiny a ozve sa
smäd.
Ako sa teda
máme správať
v zime?

– Ak nie ste
vytrénovaní
otužilci či
fanúšikovia
Wima Hofa,
holandského
extrémneho atléta
prezývaného
Iceman, ktorý
si vie vedome
zabezpečiť
konštantnú
telesnú
teplotu
i v extrémnych ľadových
podmienkach,
v ktorých

by mala nastať
hypotermia, mali
by ste viac počúvať prírodu a veriť
odkazu predkov.
Samozrejme, toto
všetko potvrdzujú
aj výskumy modernej medicíny.
Zimnému obdobiu by ste mali
prispôsobiť svoje
obliekanie a správanie – noste teplú
bavlnenú spodnú
bielizeň, dbajte na
tepelný komfort
nôh, neseďte na
studených povrchoch. Chladnému
počasiu a zníženému množstvu
slnečného svitu by
mali zodpovedať aj
primerané športové
aktivity a, samozrejme, stravovanie. Uprednostnite
potraviny, ktoré
zahrievajú, napríklad zemiaky,
kapustu, koreňovú
zeleninu, strukoviny, pite bylinkové
čaje. Ja osobne sa
síce rád sprchujem studenou
vodou, ale v zime
predsa len preferujem skôr teplú
vírivku či saunovanie. Na druhej
strane, ak nemáte
zdravotné kontraindikácie, snažte sa
primerane otužovať, neprekurovať
obydlie a udržiavať nižšiu teplotu
v spálni.

Najmä chrbtica
Chlad môže zhoršiť problémy
s pohybovým aparátom.

D

aniela Halmová z osteologickej a reumatologickej ambulancie v Bratislave si nemyslí,
že by existovala priama
súvislosť medzi pôsobením
chladu na odkryté časti tela
a reumatickým ochorením
kĺbov. „Na vzniku zápalových reumatických ochorení sa podieľajú infekčné
ochorenia a dedičnosť,
vplyv chladu sa nedokázal.
Chlad však môže vyvolávať
lokálnu bolesť, lebo pôsobí
vazokonstrikčne na cievy.
Tie sa zužujú, obmedzuje sa
prísun krvi v nich. Preto sú
svaly a kĺby v zime nedokrvené a tuhšie.“ Podľa lekárky
mladí ľudia nevenujú kĺbom
veľkú pozornosť, lebo
zvyčajne ich majú zdravé,
plne funkčné a nebolia ich.
Kĺbové štruktúry starnú až
po štyridsiatke, vtedy si ich
začíname viac všímať. Už
▶ MUDr. DANIELA
v mladom veku však pribúHALMOVÁ
dajú ťažkosti s pohybovým
reumatologička
systémom, najmä bolesti

Naša
odborníčka

NMH218208/01

chrbtice. „Najčastejšie je na
príčine svalová dysbalancia,
poruchy pohybových stereotypov, preťažovanie chrbtice so vznikom funkčných
blokád a svalových spazmov. V takom prípade môže
chlad pohybové problémy
zhoršovať.“

Kĺby a chlad

V médiách prebehla správa,
že vedci najnovšie potvrdili,
že artritída, teda akútny
alebo chronický zápal kĺbov,
sa spája s chladným počasím. Je to však zjednodušené
tvrdenie. Chlad nie je spúšťačom, ale jeden z možných
podporných faktorov vzniku
artritídy alebo artrózy.
A nevyvoláva reumu, ako si
mnohí myslia.

Nemiešajme hrušky
s jablkami

Kedysi ženy prali v potoku
a denne si namáčali ruky
v studenej vode. Tak si
urýchlili degeneráciu kĺbov
a s nimi spojenú stuhnutosť a bolesť, ktorá sa inak
prirodzene začína až po
štyridsiatke. Ľudia boli
presvedčení, že na vine
je „reuma“ spôsobená chladom. Pod týmto pojmom si

totiž predstavovali rôzne
ťažkosti, ktoré však s týmto
ochorením v skutočnosti
vôbec nesúvisia. Do slova
reuma sa z laického pohľadu
zmestilo všeličo – bolesť aj
zápal kĺbov či bolesť chrbtice. Skrátka, naši predkovia
miešali hrušky s jablkami
a my to robíme tiež. Aj dnes
si mnohí z nás mýlia artritídu a artrózu, čo sú degeneratívne ochorenia kĺbov,
s reumatickými autoimunitnými ochoreniami.

Osteoartróza

V rámci reumatológie totiž
rozlišujeme – veľmi zjednodušene – degeneratívnu
osteoartrózu, veľkú skupinu
autoimunitných reumatických ochorení a ďalšie ochorenia. Osteoartróza je najčastejším postihnutím pohybového systému a súčasne
najčastejšou príčinou bolesti
v postihnutej oblasti. Výskyt
osteoartrózy do tridsať
rokov je nízky, vekom sa
zvyšuje. Od šesťdesiatpäťky
ho má vysoké percento
ľudí. Najčastejšia je osteoartróza drobných kĺbov rúk,
prevažne u žien, koxartróza
bedrového kĺbu alebo gonartróza kolenného kĺbu.

