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Životní styl. Pod tímto pojmem  
si každý z nás vybaví něco jiného. 
Možná přání, která se někdy podaří 
vyplnit, ale nejde to bez našeho při-
činění. 

 Každopádně životní styl je způso-
bem života. Ať jedince, rodiny, ale i 
společnosti a národů. 

Bohužel, životní styl v Česku je 
trochu drsnější než v Evropě smě-
rem na západ,  a tak nějak se stále 
hledáme. Přiznejme si, copak my 
Češi umíme např. odpočívat? 

Řítíme se často  v infarktovém  
tempu, trpíme depresemi, syndro-

mem vyhoření a  mnohdy také, nám 
Čecháčkům, typickou závistí.

Mnozí by nyní oponovali,  že prá-
vě tento životní styl přinesla doba a 
okolnosti. No, asi mají pravdu, ale 
alespoň částečně svůj životní styl 
sami ovlivnit  můžeme.

Jen se podívejme, jak to cho-
dí  v české rodině.  Ve většině pří-
padů matky přiběhnou z práce, 
aby  nastoupily druhou směnu 
v domácnosti. Musí do večera  uva-
řit,  vyprat, napsat s dětmi úkoly… 
A čeští muži jsou jen výjimečně 
ochotni se spolupodílet. Např. se 

„chytit“ vařečky a pak i nádobí, aby 
své drahé ulehčili. Samozřejmě, že i  
vzácné výjimky existují. To pak lze 
užít slova paní kněžny z Babičky a 
říci: „Šťastná to žena“…

Např. v Anglii, Německu či Fran-
cii většinou manželé vykonávají 
domácí práce společně, muži jsou 
galantní k ženám, a ty jsou spokoje-
né. Mají jistotu, že si  najdou čas i 
samy  pro sebe a své koníčky. 

Úrazem dnešní doby je také absen-
ce aktivních babiček. Chybí zejmé-
na  mladým rodinám. Takové ty 
pohotové  a volné babičky, které by 
na zavolání přispěchaly k nemocné-
mu vnoučkovi, aby maminka moh-
la do práce. Jenže dnešní  babičky 
„padesátnice“ čeká ještě minimálně  
13 let v zaměstnání! 

Na druhé straně ale  matky využí-
vají spousty moderních vychytávek. 
Ať  plenek pro suchou prdelku či 
dobrůtek pro spokojené bříško své-
ho broučka. 

Ranní mazání svačin pro školá-
ky a vaření čaje do příruční láhve, 
to už se dnes téměř nenosí. Vždyť  
v obchodech je tolik balených 
možností a pitíček, které lze ces-
tou do školy rychle hodit ratolesti 
do aktovky. Jenže vše je plné cuk-
rů a látek pro dlouhou trvanlivost. 
Přemýšlíme pak, kde se najednou 
v posledních letech vzalo tolik aler-
giků a lidí s narušenou imunitou…

Životní styl dnešních čtyřicátní-
ků ovlivnila televize, která za jejich 

dětství velmi rozšířila programové 
možnosti. Generaci dětí a mladist-
vých  však přímo pohltila moderní 
média. Celá odpoledne vysedávají  
jako uhranutí před tabletem či počí-
tačem a ven aby je rodič vyháněl. A 
tak mladá generace tloustne a její 
tělesná kondice pokulhává. 

Nás matky, navyklé ještě jiným 
způsobům také rozčiluje, když naše 
ratolesti či i vnoučata při rozhovoru 
s námi  zároveň vyťukávají zprávy  
v mobilu a ani se na nás nepodívají. 

(pokračování na str. 15)

Dnešní životní styl je často o jedinci

DNEŠNÍ generaci dětí a mladistvých 
pohltila moderní média. Už i malé 
děti mají tablety.  Ilustrační foto: JL


