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PRÍHOVORY�

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Čaro Vianoc
Prichádzajúce Vianoce v nás vyvolávajú množstvo rôznych pocitov. Veľmi by som
si priala, aby u všetkých nás prevládala radosť z očakávania, rozdávania
a prijímania v kruhu najbližších a aby táto predstava bola umocnená aj čarom
príprav na najkrajšie sviatky roka.
Časy sa však veľmi zmenili a tá milá predvianočná atmosféra sa stratila, lebo je
dnes poznamenaná premyslenou marketingovou stratégiou, začínajúcou na nás
útočiť nepochopiteľne už v priebehu jesene. Je mi z toho smutno a v mysli si
premietam pekné zážitky z detstva i mladosti, plné tajomstva darčekov
rozdávaných Ježiškom. Jeho postupného odhalenia, i zážitky z príprav darčekov,
ktoré nikdy nestratili na kráse, napriek skromným možnostiam vojnových rokov.
Nepamätám sa, že by sme všetko, na čo sme sa tešili, pripravovali v strese
a nedostatku času. Ten postupný odklon od mystiky a radosti v dôsledku
zrýchľujúceho sa tempa nás okráda o ideály a tak žijeme vo svete, kde sme si
prestali vážiť skutočné hodnoty.
Mám takú malú zbierku rôznych vianočných pohľadníc, z ktorých doslova dýcha
zimná romantická nálada, tichá pohoda i nejaký tajomný dej. Najradšej z nich
mám priložený obrázok od nezabudnuteľného Jozefa Ladu, ktorý vystihuje niečo,
čo človeka núti k zamysleniu, o ktoré sa tu chcem s Vami podeliť.
Znázorňuje ticho a pohodu v prázdnej ulici, padajúce snehové vločky, vysvietené
obloky a v jednom z nich symboliku bohatých Vianoc a pred ním možno
i nesplnené sny a túžby malého dievčatka. Hoci je tá kresba jednoduchá, vyvoláva
vnútorne silné a myšlienkovo jasné posolstvo bez vzletných slov, bežne užívaných
v bohato zdobených vianočných pozdravoch. Táto kresba je bohatá tým, že
nabáda odhaliť v zázemí našej duše ľudskosť a porozumenie a túžbu splniť
niekomu tajný sen. A tak nazrime v tieto dni do našej duše a počúvajme, čo nám
hovorí.

Ing. Eva Kováčová

Končí rok 2011 a život ide ďalej...
Z áver roka a v ňom v tomto roku posledné číslo našej – Vašej La Speranzy.
Najskôr som chcela trochu bilancovať a hodnotiť uplynulé obdobie, ale rozhodla
som sa neurobiť to... Tí, ktorí nás poznajú, vedia čo sme počas celého roka urobili,
čo máme za sebou a čo pripravujeme. A pre tých, ktorí to nevedia, ale chceli by,
pripravíme výročnú správu a všetky informácie sa pravidelne môžu dozvedieť na
našej internetovej stránke.  
Preto by som sa špeciálne v tomto čase chcela len poďakovať. Poďakovať  tým,
ktorí nás podporovali – 	inančne, materiálne, či svojou prítomnosťou. Tým, ktorí
nám vyjadrili svoju  spokojnosť, ale aj tým, ktorí mali kritické hlasy, lebo i to je
kompas, ukazujúci cestu ako veci vylepšovať a zdokonaľovať. 
Pri našej práci sa denne stretáme s množstvom ľudí a množstvom názorov na
každodenný život. Sú ľudia, ktorým nič nechýba, napriek tomu sú večne
nespokojní a ťažkí pesimisti, sú ľudia, ktorým toho chýba veľa, a to nemám na
mysli len materiálnu oblasť, napriek tomu sú pokorní a veční optimisti...  mnohí
často prekvapia. V tejto súvislosti by som Vám rada ponúkla na zamyslenie jednu
podstatnú a veľkú pravdu, ktorou je odpoveď Dalailamu na otázku, čo ho na
ľudstve najviac prekvapuje:
„Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby
znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú
prítomnosť, a... tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby
nikdy nemali zomrieť a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.“ 
Úprimné a hlboké vyjadrenie... Rada by som Vám v závere roka zaželala správny
uhol pohľadu na tieto slová, dostatok času na bilanciu doterajšieho života,
správne rozhodnutia pre  smerovanie Vášho ďalšieho života. A zároveň prísľub,
že ak nás potrebujete, sme tu s Vami a sme tu pre Vás.
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PaedDr. Jana Horváthová

Magazín La Speranza je
o dobrých radách, radosti,
smútku a hlavne o nádeji.
"Ak nemáme nič iného, máme aspoň nádej." HAILEY Arthur  
Občas náš život pripomína začarovaný kruh, ktorého stredobodom je smútok
a nešťastie. Vraví sa, že život je krátky a skladá sa z malých, drobných okamihov.
Okamihov, ktoré nás posúvajú vpred alebo nás na krátku chvíľu zastavia
a prinútia premýšľať o našom konaní a rozhodnutiach. Ja Vám želám, aby sa Váš
život skladal z tisícky malých radostných momentov, aby bol Váš život krásny,
šťastný a spokojný. 
Pre mňa je dôležité rozdávať ľuďom okolo mňa šťastie a radosť. A práve preto sa
podieľam na tvorbe magazínu a organizovaní a príprave programu na
relaxačných Týždňovkách pre onkologických pacientov z celého Slovenska.
Aj napriek tomu, že život nie je jednoduchý, a nie vždy máme čas sa zastaviť
a vychutnávať krásy života. Občas dokonca nežijeme, ale len prežívame. Každý
deň máme veľa šancí a príležitostí zažiť niečo pekné a mimoriadne. A ja Vám
želám veľa pekných chvíľ pri čítaní magazínu a mimoriadnych okamihov, ktoré
strávite počas Vianoc so svojou milujúcou rodinou a priateľmi.

Mgr. art. Tatiana Hrašková

Sviatok radosti...
Milí naši čitatelia,

príprava každého vydania Magazínu LA SPERANZA je pre mňa malým sviatkom.
Vytvárať priestor, ktorý si sami môžete svojimi príspevkami napĺňať, získavať od
Vás a odborníkov z rôznych oblastí príspevky vo mne vždy vyvoláva pocit
očakávania a radosti.
Sprostredkovať Vám vždy to najlepšie, potešiť Vás, podporiť, poskytnúť cenné
rady alebo pekné myšlienky, je mojou hlavnou motiváciou pri práci. Či už pri
tvorbe magazínu, alebo pri príprave programu aktivít v Centre pomoci Ligy proti
rakovine v Bratislave. 
Sama však viem, že nie vždy je možné stránky v magazíne a v našom živote
vypĺňať len tým pozitívnym. Napriek tomu sa snažíme aspoň o niečo zľahčiť „to
ťažké“, priniesť radosť, nádej, chvíľky oddychu, relaxu a pohody nielen počas
Vianoc, ale celého roka. 
Nie vždy sa nám to však asi darí tak veľmi, ako by sme sami chceli... 
Myšlienka čínskeho príslovia, ktoré vraví „Nádej je ako cukor v čaji, hoci je ho
málo, osladí všetko“, ma posúva. Verím, že aj to málo, ktorým môžem priložiť
ruku k dielu, pomôže.

Prajem Vám príjemné chvíle pohody a relaxu pri osladenom čaji a čítaní
vianočného vydania Magazínu LA SPERANZA. 

Krásne vianočné sviatky a splnené priania Vám želá

Tatiana Hrašková

OZNAM: Magazín LA SPERANZA podporil vo svojom novom čísle ONKO
magazín. V Onko magazíne sa tak môžete dozvedieť bližšie informácie o tom,
prečo sme sa rozhodli magazín vydávať, ako sa tvorí jeho obsah a kde všade
ho môžete nájsť. Okrem toho nájdete v Onko magazíne aj množstvo
zaujímavých a kvalitných informácii a rád. Ďakujeme za možnosť spolupráce!

Zo zaslaných správnych znení
krížovky sme vylosovali pani
Angelu Kocianovú z Považskej
Bystrice. Gratulujeme a posielame
víťazné prekvapenie :).



Nasledujúce riadky budú o človeku, našom ocinkovi a manželovi, ktorý bol onkologickým
pacientom, a keby mohol, napísal by svoj príbeh sám, žiaľ, nestihol...
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Peter Schifferdecker (autor názvu maga-
zínu „LA SPERANZA“, pozn. redakcie) bol
vynikajúci manžel, otec, dedko, kolega, kto-
rý dlhé roky pomáhal zachraňovať ľudské
životy. Svojou veselou a dobráckou pova-
hou si získal miesto v srdciach mnohých ľu-
dí. Bol urastený muž s príjemným vzhľadom
a vystupovaním. Životné situácie riešil
s plným nasadením, rozvážne a trpezlivo,
zastával nenahraditeľné miesto v rodine,
v pracovnom kolektíve a okolí. 
Náš ocinko bol človek veľmi pra-
covitý, veselý a starostlivý s ne-
ustálou potrebou pomáhať iným.
Rodina bola pre neho prvoradá.
Robil všetko pre to, aby sme sa
mali dobre. Mali sme ho veľmi
radi pre jeho nesmiernu láska-
vosť, obetavosť, pracovitosť, po-
chopenie... Bol pre nás jedineč-
ným vzorom.
Venoval nám svoj čas, skúsenos-
ti a rady. S maminkou mali krás-
ne, šťastné a spokojné manželstvo, aj pre-
to, že problémy riešili rozvážne a trpezlivo.
Vedel si získať dôveru ľudí. Okrem psy-
chických vlastností mu k tomu dopomáha-
la jeho rešpekt vzbudzujúca postava, prí-
jemný vzhľad a vystupovanie. Svojím oso-
bitým nevtieravým humorom vedel odľah-
čiť aj ťažké situácie. 
Pracoval v zdravotníctve ako vodič záchran -
nej zdravotnej služby. V kolektíve bol veľmi
obľúbený a získal si aj srdcia pacientov. 

� � �
Keď mal 47 rokov, dostavili sa nevoľnosti,
ktoré už aj on považoval za závažné. Spo-
čiatku neboli príliš časté. Rutinné vyšetre-
nia nepriniesli zvláštne výsledky, i keď bo-
li dosť znepokojujúce, ale ako sa neskôr uká-
zalo, dané vyšetrenia boli nedostatočné. Zá-
very naznačovali vysoký krvný tlak a zvý-
šené onkomarkery... Po niekoľkých žiados-
tiach nasledovali konečne ďalšie odborné
vyšetrenia. Výsledkom boli dva nálezy – na
pankrease, na pečeni. Jeden rozmerovo väč-
ší a druhý nejasný – zanedbateľný. Nasle-
dovala histológia s negatívnym výsledkom. 
Čas však plynul a malý nález pracoval veľ-
mi usilovne. Po niekoľkých mesiacoch sa
znovu dostavili nevoľnosti a následne ďal-
šie odborné vyšetrenia. Záver bol šokujúci.
Vyberáme len niektoré vyjadrenia: „neope-
rovateľný karcinóm alebo operovateľný
s prognózou života tri mesiace.“ Nasledo-
valo ťažké rozhodovanie v prospech ope-
rácie alebo o jej odmietnutí. Ocinko sa roz-
hodol nechať osud v Božích rukách. Bol pre-
svedčený o tom, že to bude najlepšie. Ako
zdravotník vedel odhadnúť, čo ho čaká. Ve-
del, že nastupuje krížovú cestu, ktorá bude
trvať nevedno aký dlhý čas. Z troch mesia-
cov sa nakoniec stalo dva a pol roka. Sú to
pre nás nezabudnuteľné roky plné lásky, sú-
držnosti a nádejí. Chemoterapie znášal veľ-
mi zle – po fyzickej stránke. Po vybratí dá-
vok sa jeho výsledky zlepšili. Ďalšia žiadosť
o pokračovanie, resp. novú liečbu, už bola
zamietnutá...

� � �
Počas jeho choroby ho denne navštevova-
lo veľa ľudí. Navštevovali ho veľmi radi. Niek-
torí prichádzali s rôznymi problémami
a znechutení zo života, vzťahov, ... Po roz-
hovore s ocinkom odchádzali povzbudení,
plní nového elánu a optimizmu. Aj počas
ťažkej choroby si zachoval ten svoj výni-
močný dar trpezlivosti, rozvahy a priro-
dzenej múdrosti. Každý deň nás prosil, aby

sme neboli smutní a neplakali.
„Veď som ešte tu.“ „Vďaka Pánu
Bohu za každý deň.“ „Počas mo-
jej choroby sa udialo mnoho
drobných zázrakov a ten najväč-
ší je, že ešte žijem.“ To boli jeho
slová. 
Vediac, že život je príliš krátky
a zvlášť život s chorobou, snažil
sa odovzdať zo seba čo najviac.
Najciteľnejšie sa to prejavilo vo
vzťahu k vnúčatkám. Pomáhal
s ich výchovou, aby ich detské

srdiečka ostali čisté a plné pozitívnych zá-
žitkov. Učil ich dobrote a všemožne rozví-
jal ich dobré vlastnosti a danosti. 
Staršia vnučka doteraz nedá na dedka do-
pustiť. Vybadal v nej schopnosť rýchlo si za-
pamätať nové poznatky, zmysel pre rytmus
a čistý hlások, tak sa snažil, aby tieto talen-
ty neostali nepovšimnuté. Spolu sa naučili
rozpoznávať svätých podľa ilustrácií, abe-
cedu, básničky a rôzne piesne, ktoré podľa
našej dcérky „vie iba dedko“...
Popritom všetkom veľmi trpel – potichu,
bez sťažností a obviňovania. Snažil sa nás
uchrániť od bolesti a smútku. V tomto du-
chu pred rokom oslávil svoju 50-ku. Oslava
bola veselá, bola odrazom ockovej živej, ve-
selej povahy.

� � �
Čas plynul a nádej na uzdravenie sa stráca-
la, čo však ostalo, bola nádej vo večný život
a v to, že každé utrpenie má svoj zmysel. Po-
korne prijímal všetko, čo sa okolo neho aj
v súvislosti s chorobou dialo. Lieky proti bo-
lesti užíval iba v najnutnejších prípadoch,
chcel byť čím dlhšie s nami a bez toho, aby
niečo utlmovalo jeho myslenie a reakcie. 
Na jar tohto roku sa dopočul o relaxačných
pobytoch pre onkologických pacientov, kto-
ré organizuje Liga proti rakovine. Pre jeho
ťažkú diagnózu sme sa o neho všetci báli.
Vidiac jeho odhodlanie, radosť a očakáva-
nia sme rezignovali a podporili ho v účasti.
Každý jeden telefonát bol pre nás zdrojom
radosti. Veľmi sa mu páčilo. Bolo pre neho
obohacujúce, keď mohol byť s ľuďmi s po-
dobnými osudmi. Načerpal veľa síl, najmä
duševných... a ešte viac zosilnela aj jeho trva-
lá potreba rozdávať okolo seba radosť
a optimizmus.
Návštevy, či už doma, alebo v nemocnici mal
celé dni do neskorého večera. Ľudí mal veľ-
mi rád a oni jeho. Nikdy sa nestalo, že by
niekoho odmietol, aj keď mal veľké boles-
ti. 
Do poslednej chvíle rozprával a zachoval si
sviežu myseľ. Zomrel v náručí najmilova-

nejšej osoby, svojej manželky vo veku 51
rokov života. K zomrelému sa ešte počas
dvoch dní chodilo lúčiť a modliť sa za neho
množstvo ľudí. Ľudia, ktorí ho poznali a ma-
li radi, sa podpísali aj na kondolenčnú listi-
nu. 
Pri poslednej rozlúčke si veľa ľudí všimlo,
že jeho pracovité a láskavé ruky neboli stuh-
nuté, ľadové, ale na dotyk príjemné.
Posledná rozlúčka bola dôstojná a povzbu-
dzujúca. Konala sa v kostole Sv. Martina
v Trstenej. Sv. omšu slúžil ocinkov kamarát
z detstva vdp. prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľu-
bomír Pekarčík, PhD., ktorý veľmi citlivo vy-
beral slová. Jeho príhovor bol pre nás veľ-
kým povzbudením, krásnymi slovami o oc-
kovi a jeho úlohe na zemi a zmysle utrpe-
nia vlial silnú nádej do našich sŕdc. 
Veľkou mierou k dôstojnej rozlúčke prispeli
aj ocinkovi kolegovia - záchranári. Vo svo-
jom príhovore všetkých utvrdili v tom, o akú
výnimočnú osobnosť išlo. Vyzdvihli aj všet-
ky jeho pozitívne vlastnosti, ktoré si na ňom
cenili ako na človeku a kolegovi. 
Dovolíme si vybrať aspoň niekoľko myšlie-
nok z rozsiahleho príhovoru:
„(...) Veľká a neopísateľná bolesť naplnila
naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že náš
kolega, priateľ nás navždy opustil. (...) Ne-
treba byť spisovateľom alebo básnikom, aby
sme povedali „Bol to dobrý človek.“ Nebo-
hého Petra sme poznali veľmi dlho, takmer
20 rokov bol naším kolegom ako vodič pre-
vádzky, DZS a neskôr RZP v tunajšej ne-
mocnici. 
Nadišla však chvíľa osudu, ktorá zmenila je-
ho život a plány. Prišla ťažká choroba, kto-
rej sa nechcel poddať, chlapsky sa s ňou pa-
soval, rovnako ako so všetkými ťažkosťami
svojho života. Aj túto skúšku prijal rozváž-
ne a ani v časoch choroby ho neopustila lá-
skavosť, zdvorilosť a humor.
Neprešlo však veľa času a zákerná choroba
bola silnejšia ako jeho vôľa a navždy mu za-
bránila vrátiť sa medzi nás. 
Krátky bol jeho život, ale bohatý, lebo bol
naplnený prácou a láskou k svojím naj-
drahším, a to k svojej manželke, deťom, vnú-
čatkám. Pre nich a pre svojich najdrahších
tak rád pracoval, nehľadiac na námahu
a obete, len aby im zaistil krásny a radost-
ný život...
Keď nás náhle niekto opustí, ostáva po ňom
prázdne miesto pri stole, v izbe, v práci...
Odišiel príliš skoro. Ako to však posudzuje
On? Nevieme! O cieli jeho cesty do večnos-
ti my nevieme takmer nič. Náš život nie je
večný, ako si to mnohokrát nahovárame. Aj
naši priatelia sú nám iba darom, ktorý nám
bol požičaný na určitú dobu a raz ho bude-
me musieť vrátiť, tak ako vraciame aj Pet-
ra.
Všetci strácame v našom Petrovi otcovské-
ho priateľa, ktorého jedným prianím bolo
nasadiť svoje sily v prospech všetkých. Mal
obrovské záchranárske srdce. Preto mu aj
myšlienka na smrť nebola cudzia. Veď v prá-
ci sa s ňou takmer denne stretával, prežíval
osudy mnohých a podával im svoju po-

NAŠE PRÍBEHY�
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Ďakujem za časopis LA SPERANZA, oceňujem úsilie celej
redakcie, že nám onkologickým pacientom aj takouto
formou podáva rady a informácie, o ktorých by sme sa ináč
možno ani nedozvedeli. Ešte raz srdečná vďaka za všetko
a prajem všetko dobré v ďalšej práci. 
Milena Ondejková

S veľkou vďakou a potešením som obdržala magazín LPR ,
čo je úžasné! Potešilo ma to. Chcela by som mať každé číslo.
Čo by som mala podniknúť v tomto smere?
Eva Lefantová

Ďakujem za jesenné vydanie magazínu. Opäť bolo príjemné
čítať mnohé články, zaujali ma aj recepty, z ktorých som si aj
napiekla.
Ľubica, Nitra

Dobrý deň, 
dovoľte, aby som sa na úvod predstavil. Moje meno je Igor
Michalčík a som študentom IV. ročníka Gymnázia
v Košiciach. 
Rád by som reagoval na Vašu jesennú kampaň. 
V mojom meste sú reklamné pútače rôznych spoločností,
politikov atď. takmer na každom rohu. Človek to už časom

resp. životom v Košiciach vníma ako súčasť prostredia.
Súčasť, ktorú chtiac -  nechtiac odvníma a pri tom počte ani
netuší čo vlastne videl. No asi pred dvoma týždňami som si
mohol povedať: "Konečne niečo, čomu sa oplatí venovať
viac než milisekundový pohľad." Bola to práve Vaša kampaň
"Neodfajčite im detstvo!" 
Málokedy sa mi stáva, že sa zastavím pred billboardom. Bol
som rád, že organizácia, ako je tá Vaša, prišla s takouto
kvalitnou myšlienkou a motívom. Lebo od komerčných
spoločností by som to skôr čakal ako od neziskovej
organizácie. Aj preto som bol tak príjemne prekvapený. Čo
môže viac symbolizovať detstvo ako preslávený hnedý
macko? A nakoniec z neho urobíte cigaretu. Naozaj brilantné
zobrazenie myšlienky. Takisto sa mi páči slogan. Nenesie sa
v "odporúčacom" duchu - nefajčite v prítomností detí lebo to
ohrozuje ich zdravie... Je z neho cítiť trúfalosť, to že si Liga
proti rakovine už nebude dávať servítku na ústa. A to vo mne
vyvolalo pocit, že tu naozaj ide o boj a chuť niečo zmeniť.  
Vídam Vašu kampaň často a stále si o nej myslím to isté. Asi
preto mi to nedalo a uvážil som, že by bolo dobré, aby ste
mali spätnú väzbu aj od bežného nezaujatého človeka. Mňa
osobne sa pasívne fajčenie týka viac než dosť, takže som
vďačný že bojujete aj za mňa, i keď už nie som dieťa. 
Nakoniec len: Klobúk dole, výborná práca.

mocnú ruku. Verím, že ak nás teraz vidí, je-
ho duša, nech už je kdekoľvek, sa určite
usmieva.
„Och, Vy!!!“ povedal by a milo by na nás všet-
kých zažmurkal svojimi veľkými čiernymi
očami. Dokázal hovoriť s hereckou vese-
losťou, bol to človek plný bláznivých nápa-
dov, ale vedel tiež klásť vážne otázky, pát-
rať po zmysle nejasných viet a slov. 
Jeho smrť doplnila kroniku našich dní tou-
to smutnou udalosťou. Jeho najbližší ostali
veľmi zarmútení, veď hlavná vetva rodin-
ného stromu sa odlomila a ostatné ostali
osamotené čeliť ďalším skúškam života. 
Náš zosnulý, zásadový a nebojácny Peter le-
ží tu pred nami... Aký rýchly a neúprosný je
beh času. Náhlime sa a v životnom zhone,
často objavíme hodnoty človeka, až keď sa
pominie. 
A tak dovoľ, milý Peter, povedať Ti napo-
sledy „Ďakujeme...“ Ďakujeme, že si si našiel
čas aj v čase choroby nakuknúť a opýtať sa,
či niečo nepotrebujeme. Ďakujeme za ne-
ustálu ochotu, súcit, starostlivosť a pozor-
nosť. Ďakujeme Ti za veľa vecí, ktoré vôbec
nie sú samozrejmé. Ďakujeme Ti za múdre
sprevádzanie, rozumné upozornenia, kto-
ré by mali nás všetkých viesť k zamysleniu.
Tak teda ďakujeme Bohu, že nám doprial
stretnúť sa s Tebou a s Tebou pracovať...
Slza na líci, zakalený zrak, v očiach tma usíd-
lila sa. Žiaľ, už je to tak, odišiel si a nás ne-
chal si tu, ďaleko od Teba, s pocitom súcitu.
Tak zdvihnime hlavu a šepnime tíško: „Mô-
žeš ísť, nech dokončíš si cestu, nech stihneš
načas prísť pred bránu neba, kde zazrieš
žiaru sťa slnka jas...

Tak šepnime jeho duši, Tak si zbohom buď,
nech nezdá sa mu ťažká jeho púť, nech slo-
bodná si letí všetkých hriechov zbavená –
za hranice možností, lebo už vie? Čo to zna-
mená.
Drahá smútiaca rodina... až raz pocítite než-
ný dotyk motýlieho krídla, určite to bude
Petrove pohladenie, ktorého Vám nebo zoš-
le v podobe strážneho anjela.“
Vieme, že všetko to pozitívne okolo pohre-
bu, krásne počasie, nespočetné množstvo
ľudí..., je odrazom jeho plodného života a na-
stavenia pomáhať druhým. Takú krásnu roz-
lúčku si zaslúžil.
Ocinko nám veľmi chýba. Ostalo po ňom
prázdne miesto. Veľký smútok zavládol v na-
šich srdciach. Máme však nádej a vieru vo
večný život. Hreje nás vedomie, že sme ma-
li úžasného ocinka, ktorý spolu s našou obe-
tavou a láskavou maminkou vytvorili pre
nás krásny domov, plný lásky a porozume-
nia. Jeho odkaz a ponaučenia nás budú spre-
vádzať celým životom.

� � �
Dva a polročná vnučka chodí k jeho fotke,
pri ktorej svieti večné svetielko. 
Recituje, spieva, šepká vyznania, chváli
sa dedkovi so všetkým novým. Čaká, že
dedko ešte príde... Na otázku: „Kde je ded-
ko?“ odpovie: „V nebíčku a v mojom
srdiečku.“
Naše vyznanie by sme chceli zakončiť citá-
tom zo svätého písma, ktorý odznel aj v čí-
taní počas svätej omše na pohrebe:

„Duše spravodlivých sú však v Božích ru-
kách, muka sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za ne-
šťastie posudzoval sa ich odchod,
za skazu ich poberanie od nás. - Oni sú však
na pokoji.
Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli
muky, jednako ich nádej bola plná ne-
smrteľnosti. Po nedlhom treste prijmú veľ-
ké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zis-
til, že sú ho hodní.“ (Múd 3,1-5)
S láskou manželka a deti.

Mali sme tu česť poznať Petra osobne na
jednom z Relaxačných pobytov Ligy pro-
ti rakovine.
Peter bol skutočne veľký človek, nielen
svojou výškou, ale najmä srdcom a osob-
nou silou. Spomienka na spoločné roz-
hovory plné hlbokých myšlienok, jeho
pohľad na život, zvládanie ťažkých si-
tuácii sa stali pre mňa inšpirujúcimi. Ne-
zabudnem na to, ako nám Peter kúpil
ruskú zmrzlinu a ja napriek tomu, že
kvôli zdravotným problémom zmrzlinu
nemôžem, prijala som ju a utekala ju dať
zamraziť do mrazničky. Tak isto sa vo
mne tak ľahko nerozmrazí spomienka
na takého skvelého človeka, akým Peter
bol. Peťo vďaka za všetko, čo si pre ľudí
vo svojom širokom okolí robil...
Ďakujeme celej rodine, najmä Petrovej
dcére za príspevok. Veľmi si to vážime
a želáme Vám v mene celej Ligy proti ra-
kovine úprimnú sústrasť. Som presved-
čená, že Peter je tam, kde nepochybne
patrí. Všetci Ťa pozdravujeme a ešte raz
vďaka Ti...

LISTY �
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Milí čitatelia, Liga proti rakovine
Vám prináša CD, na ktorom sú
naspievané piesne onkologickej
pacientky pani Anky Liškovej.
Prijmite ho od nás ako malý vianočný
darček. O autorke CD s názvom
„Na krídlach anjelov“, o jej životnom
príbehu a o podnete k tvorbe sa
dočítate v nasledujúcich riadkoch. So
samotnou realizáciou celého projektu
pomohla pani Anke dcéra Martina. 

Anna Lišková:
„Keď pred rokom, po siedmich rokoch
od operácie prsníka došlo u mňa k

recidíve základného ochorenia do
kostí, rozhodla som sa znovu bojovať
so svojou chorobou. Spôsob, aký som
zvolila, bol nápad mojich detí. Deti sú
mi najväčšou oporou v mojom boji
a tak som pristúpila na ich návrh
naspievať CD album s vianočnými
piesňami. Po štvrtej línii
chemoterapie, ktorá stále pokračuje,
to nebolo ľahké. Moje odhodlanie
umocňovala aj nádej, že možno tak
pomôžem nielen sebe, ale aj iným,
ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Spev
je moja láska a láska, v akejkoľvek
podobe, môže len pomôcť. Keď som si

to uvedomila, neváhala som. Teraz
viem, že toto rozhodnutie bolo
správne. Cítim, že sa mi môj
zdravotný stav zlepšuje. V tejto
súvislosti by som sa chcela poďakovať
celému tímu Onkologickej kliniky v
Banskej Bystrici za ich obetavú
starostlivosť, lekárom i sestričkám, ale
predovšetkým MUDr. Kadlečkovi,
ktorý bojuje spolu so mnou. S pokorou
prijímam svoj životný údel. Nestrácam
vieru a nádej na svoje uzdravenie
a ďakujem Bohu za každý deň, ktorý
môžem prežiť v kruhu svojich
blízkych.“

MARTINA LIŠKOVÁ:

„Keď maminke v roku 2003
diagnostikovali rakovinu prsníka, bol
to pre nás šok. Nebolo to však po
prvýkrát, kedy sme sa s touto
chorobou stretli. Už v roku 1994 bola
operovaná na zhubný nádor štítnej
žľazy. Po operáciách, chemoterapiách
a mnohých vyšetreniach sme všetci
dúfali, že je to už za nami. Po siedmich
rokoch od poslednej operácie prišla
správa o rozsiahlych metastázach v
kostiach ako blesk z jasného neba.
Nebolo jednoduché prijať tento fakt a
niesli sme to veľmi ťažko. Opäť začali
chemoterapie, rádioterapie, mnohé
vyšetrenia, ktoré však naša maminka
nesie veľmi statočne.

Tento projekt vznikol so zámerom
aspoň čiastočne odpútať jej myšlienky
od chemoterapie, nekonečných

vyšetrení a bolestí, ktoré, bohužiaľ,
súvisia s jej chorobou. Projekt vznikal
veľmi opatrne a postupne, museli sme
sa prispôsobovať jej zdravotnému
stavu a dispozícii, a nikto z nás ani
nedúfal, že sa nám podarí doviesť ho
do štádia, kedy bude naspievaných 20
nádherných piesní. Nebolo to
jednoduché, boli ťažké aj ľahšie dni.
Je však obdivuhodné, čo dokázala
jej pevná vôľa, nádej a odhodlanie
nepoddať sa chorobe. Nielen pre
nás, jej blízkych, ale pre všetkých,
ktorí s týmto projektom prišli do
kontaktu je maminka a jej pevná viera
v uzdravenie neskutočným zdrojom
pozitívnej energie. 

Chceli by sme prostredníctvom
tohto albumu šíriť jej odkaz ďalej a
podporiť tak mnoho iných rodín a
jednotlivcov, ktorí rovnako ako ona
bojujú s nepriazňou osudu.

Dlho sme rozmýšľali, aký názov by
tento album mal niesť. Počas jeho
príprav sme stretli mnoho dobrých
ľudí, ktorí nám pomohli. Sú to takí
naši anjeli. V jednej z piesní na
albume (ZÁZRAK SA STAL) sa spieva
„Na krídlach anjeli tú zvesť nesú
vdiaľ, že v mestečku Betlehem
zázrak sa stal.“ My ho dnes môžeme
parafrázovať, „že na malom Slovensku
zázrak sa stal“.

Nebyť našich anjelov, tento projekt
by vznikal veľmi ťažko. Úprimne
a zo srdca ďakujeme všetkým,
ktorí na albume spolupracovali alebo
nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhali.

Sme nesmierne radi, že o spoluprácu
na projekte prejavila záujem aj Liga
proti rakovine, ktorá nám pomohla
nájsť cesty, ako tento album rozposlať
onkologickým pacientom.“

NAŠE PRÍBEHY�
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Zdravotné cvičenie proti bolestiam v krížoch
Vám radí po svojej dlhoročnej skúsenosti Vladimír Vyskočil
z klubu pacientov S MM. (Slovenská myelómová spoločnosť)

Pán Vladimír mal dlhé roky problémy s bolesťou chrbtice,
najmä v krížovej oblasti. Bolesti mu bránili v práci a vo
vykonávaní bežných aktivít. Vďaka týmto cvikom, ktoré
praktizuje každý deň, funguje bez bolestí. Ak máte podobné
problémy a Váš zdravotný stav Vám nebráni cviky vyskúšať,
neváhajte a cvičte.

I. I. Ležíme vystretí na chrbte: 
1. Naťahujeme telo do dĺžky – opakujeme 4x, 
2. Zdvíhame pravú nohu, položíme, potom ľavú nohu, potom

položíme – opakujeme cvik 4x
3. Pokrčíme nohy v kolenách: pravé koleno kladieme na

brucho, vrátime, potom ľavé koleno kladieme na brucho,
potom vrátime – opakovať 4x

4. To isté, len koleno pritlačíme oboma rukami na brucho –
4x

5. Obe kolená ťaháme rukami na hrudník (hlavu zdvíhame)
– 4x

6. Kolená pokrčíme, ruky dáme za hlavu a vychyľujeme
kolená doprava, vrátime, následne doľava – 4x

7. Zdvíhame zadok, kolená sú pri tom pokrčené – 4x
8. To isté pri zdvihnutom zadku – vystrieme pravú nohu

a 4-krát ňou kývame, potom ľavou to isté – opakovať 4-
krát

9. Telo je vystreté, zdvíhame obe nohy aj hlavu, prsty rúk
smerujú k prstom na nohách – 4x

10. Paže zdvíhame (zakláňame) za hlavu, nadýchneme sa,
ruky späť k telu a vydýchneme – zopakujeme 4x

11. Kolená pritiahneme na brucho, pravou nohou
vykonávame pohyby ako pri jazde na bicykli  - tento cvik
je vhodné opakovať 8-krát, potom ľavou nohou to isté

12. Kolená sú na bruchu, ruky máme za hlavou, vytáčame
telo s kolenami doprava, následne späť doľava a potom
späť

13. Kolená sú na bruchu, ruky pri tele, zodvihneme šľapy
(lýtka) do uhla 45°, striháme šľapami 15-krát

14. Rovnako ako pri cviku č.10 – nádych, výdych pri
vystretom tele

II. Ležíme na bruchu:
1. Telo naťahujeme do dĺžky, ruky sú pod čelom, opakovať

4-krát,
2. Zdvíhame vystretú nohu, striedavo pravú potom ľavú, 4-

krát,

3. Vystrieme pravú ruku, natiahneme sa za ňou, potom ľavú
ruku, 4-krát,

4. Vystrieme obe ruky do písmena „V“, pravú ruku oblúkom
kladieme na ľavú ruku, potom ľavú ruku na pravú,
opakovať 4-krát,

5. Zodvihneme obe ruky, ktoré máme vystreté do „V“, nad
podlahu a vykonávame krúženie – 8 krúžkov. Opakovať
4-krát,

6. Ruky zložíme pod čelo, vykláňame trup doprava,
narovnáme, potom doľava, narovnáme, opakovať 4-krát,

7. Sťahujeme brušné svaly až sa nám zdvíha panva,
opakovať
4-krát

III. Kľačíme na kolenách, rukami sa podopierame
o podlahu:
1. Vykonávame ohyb chrbtice – mačací chrbát, opakovať

4-krát,
2. Vytáčame trupom doprava, pravá ruka smeruje do stropu,

potom to isté doľava, jednou rukou sa striedavo
podopierame, 4-krát,

3. Urobíme mačací chrbát, ťahavým pohybom sadáme na
päty a späť, 4-krát,

4. Pravé koleno priťahujeme ku brade, potom vystrieme
nohu dozadu, opakujeme to ľavou nohou, každý cvik
vykonávame 4-krát.

ilustračná fotka
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Zimné obdobie je okrem iného
charakteristické aj častými
prechladnutiami, kašľom, chrípkami,
ale aj depresiami a fyzickou
vyčerpanosťou. Nie vždy a v každom
prípade treba siahať po liekoch,
niekedy možno postačí využiť
obyčajnú zeleninu z kuchyne či už
preventívne alebo počas drobného
ochorenia. Ak sa nám ešte podarí
k tejto „liečbe“ pridať aj trochu pohybu
a otužovania v rozumnej miere, tak
baktérie ani vírusy nás nemusia dostať
do postele. 

Cesnak 
Povzbudzuje imunitné bunky
k rýchlejšiemu deleniu a väčšej
aktivite. Má protibakteriálne účinky
a využíva sa ako liek proti nádche, pri
zapálenom hrdle, kašli a dýchacích
ťažkostiach. Napomáha vykašliavaniu
hlienov. Má vysoký obsah vitamínu A,
B1, B2 a C. Odporúča sa zjesť aspoň
jeden strúčik cesnaku denne. Ak
posekáme niekoľko strúčikov cesnaku
na tenké plátky, zalejeme ich medom
a necháme stáť 2-3 hodiny na teplom
mieste, pripravíme si cesnakovú šťavu
proti kašľu, nádche a boľavému hrdlu.
Šťavu môžeme piť počas celého dňa po
malých lyžičkách. 

Cibuľa 
Cibuľa obsahuje allicín, ktorý posilňuje
imunitný systém. Éterické  oleje brzdia
zápalové procesy a uvoľňujú hlien.
Červené a žlté odrody cibule obsahujú
zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko
vzniku nádorových ochorení a majú
protizápalové účinky. Cibuľa obsahuje
veľa zinku potrebného na stavbu kostí,
ďalej vitamíny B, C, A a E. Cibuľa sa
odporúča jesť surová. Mala by sa jesť
len čerstvá, pretože po rozkrojení sa
po 24 hodinách stáva toxickou. Ak
cibuľu nasekáme a povaríme s tromi
polievkovými lyžicami medu na sirup,
vyrobíme si účinný prostriedok proti

zachrípnutiu. Sirup užívame po
lyžičkách. 
Na všetky respiračné infekcie si
môžeme pripraviť šťavu z nasekanej
surovej cibule,   pokvapkanej  medom.
Takto pripravenú cibuľu necháme stáť
cez noc v teple a užívame každé dve
hodiny 1 kávovú lyžičku. Opar pier si
vyliečime tak, že na postihnuté miesto
prikladáme  plátok surovej cibule.
Nádche predchádzame tak, že do nosa
vkladáme tampóny namočené
v cibuľovej šťave. 

Mrkva 
Mrkva je okrem iného aj vynikajúcou
regeneračnou potravinou, ak sa človek
cíti vyčerpaný alebo sa zotavuje.
Mrkva je bohatá na vitamíny A, B a C,
betakarotén, železo, vápnik, draslík
a sodík. Odporúča sa každý deň zjesť
dve mrkvy alebo vypiť pohár čerstvej

šťavy. Viac betakaroténu sa uvoľňuje
po spracovaní mrkvy. Pri strúhaní to je
36%, pri tepelnej úprave až 60%, kým
pri jedení celej surovej mrkvy len 5%.
Ak si dávate čerstvú mrkvovú šťavu,
vmiešajte do nej aj lyžičku oleja,
najlepšie panenského, vďaka ktorému
sa vitamín A v tele lepšie využije. 

Kapusta 
Kapusta obsahuje veľa vitamínu C
a balastné látky, ktoré regulujú
zažívanie a povzbudzujú lenivé črevá.
Šťava z kapustných listov zmierňuje
zápaly, pôsobí dezinfekčne a odvádza
škodlivé látky cez kožu z tela von.
Obsahuje antioxidanty a iné látky
zlepšujúce odolnosť proti chorobám.
Štvrtina hlávky kapusty pokryje pätinu
dennej potreby vitamínu C. Vonkajšie

Katarína Žúžiová

Niekedy postačí
aj trochu zeleniny
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listy a hlúbik treba pre zvýšený obsah
nitrátov a olova odstrániť. Šťavu
z čerstvých listov bielej kapusty si
pripravíme tak, že ich vaľkáme
sklenenou 	ľašou, pokiaľ nezačnú
púšťať šťavu. Môžeme ju priložiť na
postihnuté miesto na pokožke
a za	ixovať látkou. Necháme pôsobiť
minimálne hodinu, ale najviac dvanásť
hodín. Po aplikácii kapustnej šťavy
premastíme pokožku bylinkovým
olejom. Kvasená kapusta pomáha pri
pocite plnosti, pálení záhy a grganí.

Cvikla 
Cvikla zmierňuje infekcie dýchacích
ciest, reguluje krvný obeh, predchádza
zápche, lieči ekzémy a posilňuje vlasy.
Varená obsahuje rozpustné vlákniny,
ktoré znižujú hladinu cholesterolu.
Obsahuje látky s protirakovinovými
účinkami, vitamíny skupiny B, vzácne
minerálne a lipotropné látky, jód
a kobalt. Je výživná, posilňuje
organizmus a pomáha pri liečbe
chrípky a prechladnutí. Cviklu
pridávame do šalátov a jedávame ju
nastrúhanú. Odporúčaná ročná

spotreba je 3 kg. Viac ako 100 ml šťavy
môže vyvolať miernu nevoľnosť
a závrat. Preto ju treba spočiatku
miešať s mrkvovou šťavou.

Paprika 
Paprika obsahuje vitamín C,
neutralizuje voľné radikály a posilňuje
obranyschopnosť organizmu. Prírodná
látka kapsaicín povzbudzuje činnosť
zažívacieho traktu. Betakarotén
posilňuje bunky, brzdí procesy
starnutia a chráni pokožku pred
škodlivými účinkami slnka. Pre vysoký
obsah vitamínu C sa odporúča jesť
papriku preventívne pri prechladnutí.
Jedna stredne veľká paprika pokryje
dvoj- až trojnásobok dennej potreby
vitamínu C u dospelého človeka.
Vitamín C sa z papriky nevytráca ani
ohrievaním ani pečením. Červená
paprika obsahuje 9x viac betakaroténu
a 2x viac vitamínu C ako zelená. 

Zázvor 
Zázvor je klasickým liečebným
prostriedkom pri nádche, chrípke

a kašli. Osviežujúci čaj pripravený
z čerstvého koreňa pomáha vylučovať
hlieny, posilňuje žalúdok, znižuje
infekciu prínosových dutín a zápal
priedušiek. Vatový tampón namočený
v zázvorovom odvare prináša úľavu pri
bolestiach ucha. Priložený na pokožku
zvyšuje prekrvenie, a tak zmierňuje
bolesti spôsobené chrípkou. 

Zeler 
Zeler je nielen známa zelenina, ale aj
dôležitá liečivá rastlina. Používajú sa
všetky časti vrátane semien. Vňať je
bohatá na vitamíny a minerály.
Éterické oleje a sedanolid majú
povzbudzujúci účinok na zažívacie
orgány. Betakarotén neutralizuje voľné
radikály. Kálium reguluje krvný tlak
a krvný obeh. Vďaka bohatému obsahu
draslíka upokojuje nervy. Zeler je
najlepšie jesť surový. Zelerové listy sa
dajú dobre sušiť a dlho si uchovávajú
svoju vôňu. 

Žerucha 
Žerucha je bohatá na železo, vitamín C
a meď. Pomáha pri chudokrvnosti,
odstraňuje pocit únavy. Vynikajúco
prečisťuje krv a zbavuje telo toxínov.
Žuvanie surovej žeruchy posilňuje
ďasná a pomáha zamedzovať ich
krvácaniu. Neodporúča sa ale
skonzumovať viac ako jednu
polievkovú lyžicu žeruchy denne.
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Potrebujeme:
- balóniky
- háčkovaciu priadzu
- vodné sklo
- mašličku
Kúpte si v obchode balóniky (čím
menšie tým lepšie), nafúknite ich do
veľkosti podľa toho, akú veľkú
vianočnú guľu chcete vyrobiť. Na
začiatku sa vám asi balónik podarí
nafúkať do tvaru vajíčka. Nevadí.
Z balónu vytvorte guľu a zo spodnej
strany ho podviažte povrázkom, aby
tento tvar aj udržal. 
Vzniknutú guľu z balóna potom začnite
jednoducho omotávať krížom krážom
hrubšou háčkovacou priadzou. Kúpite
ju v každej textilnej galantérii. Ja som
použila bielu, ale vy si môžete vybrať
akúkoľvek farbu. Keď som namotala
základnú bielu vrstvu, namotala som
na guľu ešte zlatú niť.

Keď máte takéto guľky hotové,
pripravte si neriedený roztok
vodného skla (kúpite v obchodoch
s farbami a lakmi). Predáva sa

v litrových fľašiach a vyzerá ako
hustejšia voda. 
Balónik omotaný priadzou potom
opatrne natrite vrstvou vodného skla
a nechajte vyschnúť. Najlepšie je, keď
si guľu niekam zavesíte. Dávajte
pritom ale pozor, pod guľu si podložte
podložku, lebo vodné sklo z nej bude
stekať. Vianočnú guľu treba natrieť
vodným sklom ráno a večer, aby
priadza dostatočne stvrdla a guľa sa
neskôr nezdeformovala. 
Keď je guľa dostatočne tvrdá, balónik
vnútri prepichnite a vyberte von cez
väčšiu medzeru medzi priadzou. 
Na vrch ešte prilepte malú zlatú
mašličku a takto vyrobené vianočné
gule zaveste na stromček.

Postup vyhotovenia zaslala
Zuzana z Očovej

Vianočná
dekorácia
so sviečkami
Potrebujeme:
- suché konáriky
- bielu farbu
- ihličie
- 4 sviečky
- črepník
- zlaté guľôčky
- červené plastové jabĺčka
- dekoračný bambus
- aranžovaciu hmotu
Na výrobu dekorácie využijeme suché konáriky natreté
bielou farbou, spolu so zelenými vetvičkami ihličnanov.
Štyri červené sviečky zrežeme na 4 rozdielne dĺžky a
položíme medzi vetvičky, uložené na plochom podnose.
Za sviečky položíme červený črepník s aranžovacou
hmotou, napicháme do nich 4 suché konáriky a
ozdobíme drobnými zlatými guľôčkami. Na konáriky
pripevníme červené plastové jabĺčka a drevený červený
zvonček. Ku sviečkam ešte umiestníme malú vianočnú
ozdobu spolu s kúskom anjelských vlasov a celú
dekoráciu ovinieme dekoračným bambusom.
Túto milú adventnú dekoráciu zaslala Erika zo Zvolena.
Jej jednoduchá, ale elegantná zostava využíva pôsobenie
typicky vianočných farieb, ktorými sú červená a zelená.

Inšpirácie na vianočné dekorácie sme Vám priniesli
vďaka www.dobrarada.sk

RADÍME SI NAVZÁJOM�

Vianočné gule z háčkovacej priadze
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Každý rok očakávame, že Vianoce
budú pre nás časom pokoja, najmä
teraz v tomto uponáhľanom svete. Na
tento čas so svojimi blízkymi sa tešíme
celý rok. Myšlienka Vianoc je v dnešnej
dobe poznačená komerciou, ale to nám
nebráni siahnuť po tradičných
zvykoch, ktoré sa v rodinách dedia z
generácie na generáciu.
Najviac zvykov a obyčajov sa týka
Štedrého dňa. Bol to deň, v ktorom sa
vykonávalo veľa rôznych úkonov,
ktorými si rodina chcela zabezpečiť
prosperitu, zdravie a šťastie do
budúceho roka. Preto sa pripisoval
veľký význam príprave štedrovečernej
hostiny.
V mnohých rodinách Vianoce
nesymbolizujú len darčeky pod
stromčekom a spoločné prežité chvíle,
ale je to aj oslava narodenia Krista. V
kresťanstve sa úcta vždy vzdávala
obetovaním a pokorou, preto
kresťanské rodiny na Slovensku držali
celodenný pôst, aby si uctili príchod
malého Ježiška na svet.  
Veľmi často sa pri vianočných zvykoch
dodržiaval úplný pôst, ktorý sa končil,
keď sa ukázala prvá hviezda. Väčšinou
sa však nesmelo jesť nič z jedál
určených na večeru, či podobných
večerným jedlám. 
Potraviny, ktoré sa jedli na Štedrý
večer v minulosti, boli z domácich
zdrojoch.
Príprava štedrovečerných jedál
začínala hneď po polnoci. Ženy
zamiesili cesto na vianočné pečivo a
chlieb. Usilovali sa, aby boli s pečením
na úsvite hotové, a to  preto, že podľa
tradície malo byť pečivo a chlieb do
východu slnka z pece vonku.
Štedrovečerná večera sa mohla začať,
až keď sa ukázala prvá hviezda. 
Mimoriadna starostlivosť bola
venovaná úprave stola. Stôl v kúte izby
bol považovaný za posvätné miesto.
Bol umiestnený v rohu izby v
diagonále s vykurovacím telesom. Na
stole nesmel chýbať svietnik a svieca.
Vianočná večera mala stabilný rituál.
Podľa tohto rituálu  sa považovalo za
potrebné mať na stole 7 až 9 druhov
jedál. Pred začiatkom večere gazda
nakŕmil domáce zvieratá. Do izby sa
vrátil so snopom ovsenej slamy alebo
sena. Porozsýpal polovicu na stôl a
polovicu na zem. Potom sa prikryl stôl
obrusom, na ktorý sa porozkladali
všetky jedlá.
Večera sa začínala spoločnou
modlitbou, ktorú sa modlili postojačky.
Ako prvý chod boli alkoholické nápoje,

a to predovšetkým pálenka (niekde sa
pila zo spoločného pohára), hriatô
alebo víno. Veľmi často sa na večeru
pripravovali múčne jedlá, a to rôzne
druhy cestovín, napríklad rezance s
makom alebo pirohy. 
Pôvod najstaršieho štedrovečerného
jedla - opekancov, možno hľadať v
posúchoch. 
Opekance poznáme v každom regióne
pod iným názvom: pupáčiky, púčky,
pupáky, lokše, bobaľky.
Posúch bol nekysnutý chlieb, ktorý sa
pripravoval z celozrnnej múky. 
Opekance sa jedli s makom alebo
medom, polievané cukrovou vodou
alebo mliekom. 
Na východnom Slovensku gazda
odlamoval kusy kračúna a podával ho
každému členovi rodiny. Príprava
kračúnov má dlhú tradíciu. Pôvodne až
do konca 19. storočia sa piekli vo
forme nekysnutej placky. Cesto
kračúnov sa zvyklo zarábať
pramenitou vodou. V strede pečiva
urobila gazdiná jamku, do ktorej
nakvapkala med. Do samotného cesta
kračúna sa pridávali rôzne prísady,
väčšinou zrná obilnín, strukovín,
ľanové, konopné alebo iné semená.
Primiešaval sa aj cesnak, petržlenová
vňať, či šípky. V niektorých dedinách
na prelome storočia pod týmto
názvom začali piecť biely chlieb, inde
koláč. V niektorých lokalitách sa toto
pečivo pieklo aj pre zvieratá. Tradícia
pečenia kračúna aj jeho názvu sa
pokladá za slovanské dedičstvo.
Na Spiši a Šariši to bol kuch a kucheň.
Západne Slovensko pozná najmä caltu
a stredné Slovensko zasa babu a
štedrák, na juhu stredného Slovenska
mrváň. 

Nasledovalo jedenie strúčika cesnaku
ako symbolu zdravia.
Za cesnakom sa podával chlieb s
medom, aby sa zabezpečil pokojný
rodinný život a bratská láska. Chlieb sa
považoval za „boží dar“ a podľa toho sa
s ním aj zaobchádzalo. Zo stola sa
neodkladal, ale zostával na stole
obyčajne až do Nového roku alebo do
Troch kráľov. 
Odrobinky z chleba sa nesmeli
vyhodiť, ale dávali sa na jar do prvej
brázdy.
Ako zaujímavosť možno uviesť, že
chlieb, kým prišiel z poľa na stôl,
gazdiná a gazda ho sedemkrát
prežehnali.
Oblátky sa dostali na štedrovečerný
stôl vplyvom kresťanstva a do
ľudového prostredia prenikli v
stredoveku. Piekli sa z nekvaseného
cesta vo formách s cirkevnými
symbolmi. Bývali okrúhle, oválne, ale
mávali aj tvar trubičky. 
Konzumovali sa jemne potreté
cesnakom a pokvapkané medom. 
K tradičným štedrovečerným jedlám
na Slovensku patrili polievky.
Najčastejšie sa pripravovali z kyslej
kapusty, cíceru, hrachu, fazule,
sušených húb, alebo sušeného ovocia
(slivky). Často sa varila i kyslá
obilninová polievka. 
Na zápražku sa používali rôzne
rastlinné oleje (ľanový, bukvicový, olej
z lieskových orieškov) a maslo.
Od staroveku bola hlavnou potravinou
repa (kvaka, runkľa). Pripravovala sa
pečením, varením a bola nakladaná do
sudov. Od 18. storočia sa však v
jedálničku a aj na štedrovečernom

VIANOČNÝ RECEPTÁR �

Mária Vlčáková

Štedrá večera v minulosti
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stole začínajú objavovať zemiaky a
repa upadla do zabudnutia.
Podľa jednotlivých regiónov Slovenka
sa menil aj druh polievky. Na
východnom a severnom Slovensku to
bola polievka zo strukovín, kapusty a
obilnín, na západnom Slovensku zasa
rybacia polievka. Polievky sa
dochucovali sušenými hubami.
Ako hlavné jedlo bola v niektorých
domácnostiach pripravovaná
najznámejšia a najtypickejšia
slovenská cestovina - halušky (nočky,
strapačky, trepanki, glgačke, hičkoše,
čuše). Jedli sa bryndzové, tvarohové
alebo kapustové a omastené maslom. 
Pirohy sa jedli aj s kapustou alebo
makom.
Na stole nesmeli chýbať ani rôzne
druhy koláčov a rôzne druhy pečiva.
Piekli sa z chlebového alebo

koláčového cesta. Veľmi obľúbené bolo
	igurálne pečivo – malo tvar vtákov
alebo hovädzieho dobytka. Dostávali
ho koledníci, ktorí chodili z domu do
domu vinšovať. Pečiva muselo byť
dostatok pre všetkých členov rodiny,
koledníkov, pastierov, sluhov, ba i pre
dobytok. Takéto 	igurálne pečivo bolo
pomenované rôzne -  pipišky, tubu,
roháče. Piekli sa rôzne záviny z
kysnutého cesta – makovník,
orechovník, tvarožník, kapustník a iné.
Z rastlinnej stravy bývala na Vianoce
rozšírená konzumácia ovocia v
sušenom, ale aj čerstvom stave a orechy.
V evanjelických domácnostiach, v
ktorých sa nedodržiaval pôst, sa na
vidieku aj v mestách konzumovali
klobásy a údené mäso, mávali aj
pečené bravčové mäso zo zakáľačky a
huspeninu. Varila sa mäsová polievka. 

V žiadnom prípade sa na Štedrú
večeru nesmelo jesť mäso z hydiny,
lebo sa verilo, že hydina rozhrabe
rodinu aj majetok. Naopak, bravčové
mäso malo gazdovstvu priniesť
hojnosť a bohatstvo. 
U katolíkov bola na štedrovečernom
stole ryba. Ryby sa kupovali, najmä
lacné haringy. Obyvatelia žijúci v
povodí riek si ich nachytali. 
Po večeri nastal v rodinách, ale aj v
celej obci čulý ruch.  Blízki susedia sa
navštevovali, aby si zaželali šťastie,
zdravie, spokojnosť. V minulosti bol
najväčším a jediným darom vinš a
koleda. Časom sa to menilo na darčeky
a chodenie koledníkov sa obmedzilo
už len na blízku rodinu.
Na prvý a druhý sviatok vianočný sa
varili slávnostné jedlá, ktoré už nemali
pôstny charakter. Konzumovalo sa
mäso s krúpami, strukovinami,
kapustou, koláče.
Krúpy, akéhokoľvek druhu, mali veľké
zastúpenie v jedálničku našich
predkov. V neskoršom období boli
krúpy vo viacerých receptúrach
nahradené mäsom a v súčasnosti ich
poznáme ako mäsové jedlá.
V minulosti boli najdôležitejšou
potravinou počas roka obilninové
jedlá, vyrábané z celozrnnej múky. To
sa odzrkadľovalo aj na štedrovečernej
večeri.  Z historických dokladov
vyplýva, že na našom území sa
pestovala pšenica, jačmeň, proso, ovos,
pohánka – tatarka. V neskoršom
období aj kukurica a do jedálnička
vstúpila aj  ryža. Vtedajšia kuchyňa
zodpovedala zdravej výžive omnoho
viac ako stravovanie väčšiny dnešných
ľudí. Rozhodne išlo o výživu bohatú na
vlákninu, minerálne látky i vitamíny.
Väčšina receptov týchto jedál a ich
príprava pochádzala z nedostatku.
Dnes tieto jedlá pripravujeme ako
tradičné jedlá, kriesime ich zo
zabudnutia.
Na záver Vám chcem aj ja dať darček,
aký sa dával v minulosti, a to dobré
slovo:

A ja vám vinšujem,
na tu svatu viliju,
aby sce hojnejších, 
pokojnejších, 
zdravších rokov dožili,
jak sce sa dožili a prežili.
Od Pána Boha lásky,
od susedov priazni,
gazdini do komory,
gazdovi do stodoly,
na poľu úrodu a doma zlahodu, 
žeby vás tak Pán Boh žehnal, 
jak z neba rosa padá.
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Recepty z obilnín -  Z  POHÁNKY
Z pohánky sa mlela hrubá múka, pohán-
ková krupica. Obsahuje 67 % škrobu, 3
% tuku, veľké množstvo bielkovín a
rutínu, ktorý lieči hemoroidy, kŕčové
žily, popraskané cievy.

Pohánková kaša
Potrebujeme: 2 hrnčeky pohánky, 3
hrnčeky vody, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesna-
ku, 2 lyžice oleja, 1/2 lyžičky drvenej ras-
ce, majorán, soľ.

Postup: Do osolenej vriacej vody vmie-
šame pohánku, odstavíme a necháme
prikryté dôjsť 30 minút na horúcej plat-
ni. Potom ju zmiešame s ostatnými prí-
sadami, okrem oleja, pomelieme na mä-
sovom mlynčeku a premiešame s olejom.
Pred podávaním posypeme posekanou
pažítkou.

Pohánka s hubami
Potrebujeme: 2 hrnčeky pohánky, 4
hrnčeky vody, 150 g čerstvých šampiňó-
nov alebo 30 g sušených húb, 1 cibuľu, 4
strúčiky cesnaku, petržlenovú vňať, soľ.

Postup: Do osolenej vriacej vody vmie-
šame pohánku, odstavíme a necháme
prikryté dôjsť 30 minút na horúcej plat-
ni. Na oleji speníme pokrájanú cibuľu,
pridáme pokrájané huby a podusíme.
Zmiešame s pohánkou a prelisovaným
cesnakom. Pred podávaním posypeme
posekanou petržlenovou vňaťou.

Pohánka na sladko
Potrebujeme: 2 hrnčeky pohánky, 4
hrnčeky vody, 50 g lieskových orieškov, 3
lyžice oleja, med, soľ.

Postup: Do osolenej vriacej vody vmie-
šame pohánku, odstavíme a necháme
prikryté dôjsť 30 minút na horúcej plat-
ni. Na tanieroch omastíme olejom, osla-
díme medom a posypeme postrúhanými
orieškami.

Pohánková kaša s cukrom a škoricou
Potrebujeme: 300 g pohánkových krúp,
1 dcl vody, 6 dcl mlieka, soľ, štipku cukru,
2 PL roztopeného masla, 2 PL práškového
cukru, škoricu, 2 jablká, 2 PL kokosu, 2 PL
hrozienok
Postup: Prebraté a umyté pohánkové
krúpy zalejeme vodou a necháme počas
dvoch hodín napučať. Potom prilejeme
mlieko, osolíme, osladíme, pridáme hro-
zienka a pomaly varíme do mäkka, cca
10 minút. Uvarenú kašu odstavíme, ne-
cháme trochu postáť a zamiešame do nej
postrúhané jablká a kokos. Kašu podáva-

me poliatu maslom a posypanú cukrom
a škoricou.

Pohánková kaša podľa našich
babičiek

Potrebujeme: 200 g pohánky, 300 ml
mlieka (alebo 150 ml mlieka a 150 ml
vody), štipku soli, trochu masla, mletú
škoricu, cukor
Postup: Pohánku vysypeme do os-
oleného vriaceho mlieka alebo mlieka s
vodou, dobre premiešame, odstavíme z
ohňa a necháme dôjsť v teple. Varením
sa totiž množstvo najcennejších látok –
rutinu a vitamínov – znižuje.
Porcie kaše pokvapkáme rozpusteným
maslom, posypeme cukrom a škoricou.
Taktiež môžeme do pohánky vmiešať os-
maženú cibuľku, podusené huby alebo
bryndzu.

Pohánková kaša je vhodná pre ľudí tr-
piacich vysokým krvným tlakom.
Liečivá látka rutín s ostatnými
bioflavonoidmi sa odporúča pri
vysokom krvnom tlaku a arte-
rioskleróze. Účinný efekt rutínu sa
zvyšuje s vitamínom C, preto je vhod-
né k pohánke konzumovať surovú ze-
leninu.

Recepty z obilnín -  Z  PROSA
Proso je menej známa obilnina. Obsahu-
je 60 % škrobu, 10 % bielkovín a 4
%tuku. Je veľmi ľahko stráviteľné. Obsa-
huje tiež značné množstvo fluóru a ky-
seliny kremičitej, ktoré posilňujú po-
kožku, vlasy, kosti, nechty a zuby. V suro-
vom stave sa konzumuje naklíčené a na
varenie sa používa vylúpané proso, čiže
pšeno. Pred varením je dobré ho spariť i
niekoľkokrát, čiže preliať vriacou vodou.
Odstráni sa tým jeho horká chuť.

Pšenová kaša
Potrebujeme: 1 hrnček pšena, 2 hrnčeky
vody, rozličné vňate, soľ.

Postup: Sparené pšeno uvaríme v osole-
nej vode do mäkka. Do mierne vychlad-
nutého pšena primiešame posekané vo-
ňavé vňate. Kaša je vhodná ako príloha k
jedlám zo zeleniny.

Pšeno na mexický spôsob
Potrebujeme: 200 g pšena, 4 dl vody, 6
paradajok, štipku zázvoru, 5 strúčikov
cesnaku, 2 cibule, 6 lyžíc oleja, 50 g naklí-
čených slnečnicových semien, 50 g mandlí,
soľ.

Postup: Sparené pšeno uvaríme v osole-
nej vode so zázvorom do mäkka. Na oleji
speníme pokrájanú cibuľu, vmiešame
pokrájané paradajky a uvarené pšeno.
Dusíme 15 minút. Pred podávaním pri-
miešame prelisovaný cesnak. Na tanieri
posypeme slnečnicovými semenami a
postrúhanými mandľami.

Recepty z obilnín -  Z  PŠENICE
Pšenica medzi obilninami kraľuje. Je veľ-
mi výživná a dá sa dlhšie skladovať bez
výrazných strát. Je zdrojom škrobu, bi-
elkovín, tuku a najmä vitamínov B1 a
E, ktoré sú dôležité pre udržanie nervo-
vej rovnováhy, potlačenie zápalových
procesov, ovplyvňovanie mozgovej
činnosti, atď.

Pšeničná polievka
Potrebujeme: 50 g čerstvo zomletej pše-
nice, 100 g naklíčenej pšenice, 1 mrkvu, 1
malý zemiak, trochu sterilizovaného ale-
bo čerstvého hrášku, 2 lyžice oleja, rascu,
majorán, petržlenovú vňať, soľ.

Postup: Pokrájaný zemiak a postrúhanú
mrkvu varíme spolu s čerstvým hráš-

Zdravé štedrovečerné menu alebo
navarte si aj dnes podľa našich predkov



kom, olejom, rascou a majoránom. Počas
varenia pomaly primiešavame zomletú
pšenicu. Pred dovarením osolíme. Do
mierne vychladnutej polievky pridáme
naklíčenú pšenicu a posekanú petržleno-
vú vňať.

Obilný guláš
Potrebujeme: 100 g pšenice, 50 g kuku-
rice, 50 g raže, 50 g krúp, 2 l zeleninového
vývaru, 3 lyžice oleja, 1 hlávku cesnaku, 3
mrkvy, soľ.

Postup: Obilniny varíme vo vývare tak
dlho, kým nezačnú pukať. Pridáme na-
jemno postrúhanú mrkvu, prelisovaný
cesnak a odstavíme. Podávame s kyslou
kapustou alebo so zeleninovým šalátom.

Pšeničná omeleta
Potrebujeme: 1 hrnček uvarenej pšenice
(môže byť jačmeň alebo raž), 1 cibuľu, 1
pór, 3 lyžice strúhaného syra, 3 vajcia, 2
lyžice oleja, kari korenie, mleté čierne ko-
renie, petržlenovú vňať a zelerovú vňať,
bazalku, materinu dúšku, bobkový list,
soľ.

Postup: Pšenicu umyjeme, necháme
postáť vo vode a do mäkka uvaríme s či-
ernym korením, karí korením a bobko-
vým listom. Na oleji necháme zmäknúť
pór a cibuľu, pridáme scedenú uvarenú
pšenicu a premiešame. Na horúcu masu
nalejeme rozšľahané vajíčka so syrom.
Na tanieri posypeme posekanými vňaťa-
mi. Podávame s čiernym chlebom a so
zeleninovým šalátom.

Recepty z obilnín -  Z  JAČMEŇA
Jačmenná múka má viac živín ako ražná.
Z jačmeňa sa vyrábajú krúpy rôznych
veľkostí. Najhodnotnejšie sú tie najväč-
šie, aj keď najchutnejšie najmenšie - per-
ličky. Krúpy obsahujú veľa vitamínov,
minerálnych látok a tiež pôsobia proti

kĺbovým ochoreniam a kŕčovým ži-
lám.

Krémová krúpová polievka
Potrebujeme: 80 g krúp, 20 g masla, 1
malú mrkvu, 1 malý petržlen, 2 lyžice só-
jovej múky, citrónovú šťavu, soľ.

Postup: Umyté krúpy dáme variť do stu-
denej vody. Koreňovú zeleninu postrú-
hame a podusíme na masle, pridáme k
vriacim krúpom a dovaríme. Všetko pre-
trieme cez husté sito. Do horúcej poliev-
ky prilejeme sójovú múku rozhabarko-
vanú vo vode. Podľa chuti osolíme a do-
chutíme citrónovou šťavou.

Krúpy so zeleninou 
Potrebujeme: 50 g krúp, 50 g ovsených
vločiek, 1 zemiak, 1 cibuľu, 5 strúčikov
cesnaku, kúsok kapusty, polovicu zeleru, 2
mrkvy, 2 petržleny, kúsok cvikly, 1 hrnček
uvarenej bielej fazule, 1 lyžičku rasce, 1
lyžičku oleja, 3 lyžice naklíčenej pšenice,
petržlenovú vňať, soľ.

Postup: Pokrájaný zemiak a zeler uvarí-
me spolu s krúpami, rascou, olejom a
vločkami. Do mierne vychladnutej poli-
evky pridáme uvarenú fazuľu, najemno
postrúhanú surovú mrkvu a petržlen,
surovú cviklu, pokrájanú cibuľu a kapus-
tu. Osolíme. Pred podávaním pridáme
posekanú petržlenovú vňať a naklíčenú
pšenicu.

Krúpy s hubami
Potrebujeme: 1 hrnček krúp, 1 hrnček
sušených húb, 2 lyžice oleja,1 cibuľu, 3
strúčiky cesnaku, rascu, majorán, soľ.

Postup: Vopred namočené krúpy varíme
v osolenej vode s niekoľkými kvapkami
oleja. Huby uvaríme osobitne vo vode,
do ktorej sme pridali rascu. Mäkké krúpy
zmiešame s uvarenými hubami, majorá-
nom, rozdrveným cesnakom, 1 lyžicou

oleja a podusenou pokrájanou cibuľou.
Dobre rozmiešanú hmotu vylejeme do
olejom vymasteného pekáča a zapečie-
me v rúre.

Recepty z obilnín -  Z  RAŽE
Raž je druhá najdôležitejšia obilná chle-
bovina. Chlieb z ražnej múky je tmavší,
sladší ako pšeničný, ale je sýty, výživný a
dlho vláčny. Má priaznivý vplyv na zaží-
vanie. Ražná múka obsahuje 9 – 15 %
bielkovín. Raž slúži aj ako základ pre
pestovanie námeľu.

Raž so zeleninou
Potrebujeme: 150 g raže, 3 mrkvy, 1 ci-
buľu, 1/2 kapusty, 4 lyžice oleja, soľ.

Postup: Raž uvaríme v 1,5 l osolenej vo-
dy do mäkka. Postrúhanú zeleninu mier-
ne opražíme na oleji, zmiešame s mäk-
kou ražou a spolu ešte 15 minút povarí-
me.

Ražný chlieb s cibuľou
Potrebujeme: 500 g ražnej múky (alebo
pomletej raže), 40 g kvasníc, 2,5 dl vla-
žného mlieka, 50 g margarínu (masla),
250 g cibule, 1 lyžičku karí korenia, 1 ly-
žičku soli.

Postup: Múku zmiešame so soľou a ko-
rením. Cibuľu nakrájame na kocky a
podusíme do sklovita. Kvasnice rozpustí-
me v mlieku a vlejeme do múky. Vypra-
cujeme hladké cesto, ktoré necháme pri-
kryté na teplom mieste vykysnúť na
dvojnásobok svojho objemu. Potom ces-
to opäť premiesime, vyformujeme boch-
ník a dáme na vymastený plech. Nožom
narežeme na bochníku kríž a necháme
ešte 10 až 15 minúť kysnúť. Chlieb vloží-
me do nevyhriatej rúry a pečieme na
najnižšej teplote 220 °C až 35 minút. Do
rúry vložíme nádobu s teplou vodou na
odparovanie.

Recept zo 16. storočia
Casuela de salmon

Potrebujeme: Lososa, trochu čierneho
korenia, zázvor, šafrán, soľ, hrozienka, lú-
pané mandle, píniové oriešky, 3 lyžice po-
marančového džúsu, lyžičku čerstvej mä-
ty, lyžičku čerstvej majoránky, lyžičku čer-
stvého petržlenu.

Postup: Očisteného lososa vložíme na
panvicu. Zalejeme džúsom, posypeme
soľou a korením.  Prikryjeme a dáme va-
riť na veľmi mierny oheň asi na 15 mi-
nút.  Zatiaľ nasekáme  čerstvé bylinky,
lúpané mandle, hrozienka a píniové ori-
ešky a posypeme nimi rybu a necháme
variť ešte 10 minút.
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VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Ja osobne považujem vanilkové rohlíčky
za absolútny symbol slovenských a čes-
kých Vianoc. Bez nich si Vianoce u nás
doma nevieme ani len predstaviť . Aj ke-
by som nič iné nestihla napiecť, vanilko-
vé rohlíčky musia byť upečené J

Potrebujeme:
100 g najemno zomletých vlašských ore-
chov
300 g hladkej múky
100 g práškového cukru
200 g masla
2 žĺtky

na obaľovanie: vanilkový cukor + práško-
vý cukor

Postup:
Zamiesim cesto. Rozdelím na dve polovi-
ce a dám do chladničky stuhnúť mini-
málne na 2 hodiny aj viac. Potom z kaž-
dého cesta „ušúľam“ na doske dlhého ha-
da, ktorého nakrájam ostrým nožom na
cca 1cm široké kúsky. Potom každý kú-
sok ručne vytvarujem na rohlíček. Peči-
em na plechu vyloženom papierom na
pečenie do bledohneda (spodná strana
rohlíčka by mala byť bledohnedá, rohlí-
ček by mal ostať bledý). Ešte horúce
obaľujem v práškovom cukre zmieša-
nom s vanilkovým cukrom.

Raz som pred Vianocami nezohnala vlaš-
ské orechy, tak som ich robila z mandlí a
myslím, že boli ešte lepšie ako z vlaš-
ských orechov. Namiesto masla môžete
dať aj rastlinný tuk, napríklad bežne dá-
vam 100 g hery + 100g masla.

VANILKOVÉ  LINECKÉ PEČIVO
Toto vanilkové linecké pečivo patrí k mo-
jím top favoritom medzi lineckými peči-
vami. Pečiem ho na každé sviatky, ale aj
bežne cez rok. Vďaka vanilkovému pu-
dingu krásne vonia a pri pečení pekne
drží tvar.

Potrebujeme:
200 g hladkej múky
100 g polohrubej múky
150 g práškového cukru
250 g masla (hera)
3 vanilkové pudingy
2 žĺtky
2 lyžice rumu
- džem na plnenie

Postup:
Zmiesim cesto, dám zachladiť do chlad-
ničky, potom rozvaľkám na 3 – 4 mm, vy-
krajujem formičkami rôzne tvary a ukla-

dám na plech vyložený papierom na pe-
čenie. Na plech dávam vždy rovnaké tva-
ry, aby sa mi narovnako piekli. Pečiem
na 180° asi 8 - 10 min (každá rúra pečie
inak - riaďte sa svojou rúrou). Mali by
zostať pekné žlté, iba odspodu majú byť
upečené do bledohneda. Nechám vy-
chladnúť na rovnej ploche a zlepujem
hrubšou vrstvou džemu. Naplnené ne-
chám do druhého dňa na rovnej podlož-
ke, až potom dám do krabíc a uložím na
chladné miesto. Pečivo potrebuje 2 - 3
dni na zmäknutie.
Tento rok som do jednej dávky cesta
skúsila dať banánový puding namiesto
vanilkového a pečivo bolo výborné a
pekne voňalo.

LINECKÉ PEČIVO ZDOBENÉ MARCIPÁNOM
Mám niekoľko dobrých receptov na li-
necké pečivo, ale tento patrí medzi  moje
najobľúbenejšie. S cestom sa nielenže
dobre robí, ale aj pekne drží tvar pri pe-
čení. Na slávnostnejšie príležitosti, ako
sú Vianoce alebo Veľká noc ho zvyknem
ozdobiť marcipánom, ale aj také obyčaj-
né len naplnené dobrým džemom je vý-
borné.

Potrebujeme:
300 g hladkej múky
180 g práškového cukru
200 g Solamylu (zemiakový škrob)
250 g masla (hera)
4 žĺtky

marcipán z mandlí: 200 g na jemno zom-
letých mandlí, 200 g práškového cukru,
kúsoček masla, voda podľa potreby –
zmiesiť.

mliečny marcipán som robila podľa toh-
to receptu:  100 g sušeného mlieka, 200
g práškového cukru, 50 g stuženého 100
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% tuku, mandľová aróma, voda podľa po-
treby – zmiesiť.

Zamiesim cesto, dám zachladiť do
chladničky, potom vyvaľkám na doske
na 3 – 4 mm, vykrajujem formičkami
rôzne tvary, ukladám na plech vyložený
papierom na pečenie. Na plech dávam
vždy rovnaké tvary, aby sa mi narovnako
piekli. Pečiem na 180° asi 8 - 10 min.
(každá rúra pečie inak - riaďte sa svojou
rúrou). Musia ostať pekné bledé, iba od-
spodu majú byť upečené do bledohneda.
Po upečení nechám vychladnúť na rov-
nej podložke, naplním hrubšou vrstvou
džemu, do druhého dňa nechám na rov-
nej podložke, až potom dám do krabíc,
alebo ďalej zdobím marcipánom. Pečivo
potrebuje po naplnení 2 - 3 dni na zmäk-
nutie.
Zdobenie marcipánom: Zamiesim si
marcipán, vyvaľkám ho na pocukrovanej
doske, povykrajujem, na naplnené peči-
vo natriem tenulinkú vrstvu džemu a
prilepím marcipán na pečivo. 

Horúce nápoje

HORÚCI POMARANČ SO ZÁZVOROM
Dnes som bola nútená stráviť polovicu
dňa vonku a veru som poriadne vymrzla.
Keď som sa konečne vrátila domov, prvé
čo ma napadlo, bolo uvariť si tento horú-
ci nápoj na zahriatie...

Potrebujeme:
čerstvú šťavu z jedného pomaranča
štipku sušeného zázvoru
vriacu vodu
cukor alebo med na osladenie

Do šálky dám pomarančovú šťavu, štip-
ku mletého sušeného zázvoru a zalejem

vriacou vodou. Nechám chvíľu postáť,
osladím a ešte teplé vypijem. Zázvoru
stačí naozaj len štipka. Keď dáte príliš
veľa, nápoj bude štipľavý. Vyskúšala som
ho urobiť aj s mandarínkovou alebo cit-
rónovou šťavou a tiež bol výborný. 

ZÁZVOROVÝ ČAJ S OVOCÍM
Potrebujeme:
približne 1,5 cm čerstvého zázvoru
2 pomaranče (alebo citróny, mandarín-
ky)

kúsok škorice vcelku
2 - 3 klinčeky 
asi 1 - 1,5 litra vody podľa toho, aký silný
čaj si chceme uvariť

Zázvor ošúpem a nastrúham na jemno.
Pomaranče očistím, odkrojím zopár kús-
kov na ozdobu  a zvyšok nakrájam na
drobné kocky. Všetko, vrátane korenín
dám do čajníka so širokým hrdlom a za-
lejem vriacou vaodou. Nechám vylúho-
vať asi 15 minút, keď mám čas tak aj
dlhšie. Potom ovocie rozdelím do šálok a
zalejem horúcim čajom. Každý si osladí
medíkom podľa chuti. Čajík vypijeme ho-
rúci a ovocie spapáme.
Často kombinujem pomaranč s citró-
nom, alebo mandarínkami. Podľa toho,
aké ovocie mám práve doma. Zázvoru
stačí nastrúhať naozaj len kúsok, ak ho
dáte veľa, čajík bude štipľavý a ľuďom s
citlivým žalúdkom to môže robiť problé-
my.
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Vianočné špeciality
na francúzsky spôsob 
Vám prináša Katka Žúžiová

Pri mojej poslednej návšteve kníhkupectva ma
zaujala francúzska kuchárska kniha plná, pre
mňa, nezvyčajných receptov. Pred blížiacimi sa
Vianocami ma upútali práve vianočné špe-
ciality dobre známej francúzskej kuchyne. 
Na vianočnom stole Francúzov nechýbajú peče-
né slimáky, lanýže na víne, či ustrice. 
Podobne ako u nás na Slovensku aj vo Francúz-
sku platí – „iný kraj, iný mrav“. Pre rôzne regióny
sú typické rôzne vianočné špeciality a platí pra-
vidlo, že vianočná večera sa skladá z viacerých
chodov. Napríklad v Alsasku je hlavným vianoč-
ným jedlom vyprážaná hus, v Bretónsku zase pše-
ničné koláčiky s kyslou smotanou a v Burgund-
sku servírujú pečenú morku s gaštanovou plnkou. 
Tradičným vianočným stromčekom je jedľa a dar-
čeky deťom roznáša „Père Noël“ - Otec Vianoc s
prívetivou tvárou a bielou bradou. Podobu jed-
ľového polienka má aj vianočný zákusok poliaty
krehkou čokoládou „la bûche de Noël“ a spolu s
vianočným lososom „saumon de Noël“, králikom,
kaprom a vianočnými hviezdami tvorí naše „via-
nočné menu“.
Vianoce vo Francúzsku, na Slovensku a kde-
koľvek na svete majú ale jedno spoločné –
prežiť najkrajšie sviatky v roku v kruhu ro-
diny a blízkych.
Vianočný losos
Suroviny (pre 4 osoby): 1 losos (približne 2 kg),
2 cibule nakrájané na kolieska, 5 g masla, čer-
stvo pomletý kôpor, 2 citróny nakrájané na plát-
ky, kapary, soľ, korenie
Postup: Vykosteného lososa umyjeme a osuší-
me. Zapekaciu misu vyložíme alobalom, do kto-
rého uložíme lososa. Lososa posypeme cibuľou,

čerstvo pomletým kôprom, kaparami, obložíme
plátkami citrónov, dochutíme soľou a korením.
Nakoniec lososa pokvapkáme roztopeným ma-
slom a šťavou z citróna. Zabaleného lososa v alo-
bale pečieme v dobre predhriatej rúre na 180 °C
približne 60 minút. Takto pripravený losos sa od-
porúča podávať s vajíčkovo- majonézovým ša-
látom. 
Vianočný králik na smotane
Suroviny (pre 3 osoby): 1 králičí chrbát, dijon-
ská horčica, 50 g masla, 2 väčšie cibule, sušený
tymián, lístky čerstvého tymiánu, 5 bobkových
listov, soľ, mleté čierne korenie, hladká múka (So-
lamyl), 100 ml sladkej smotany, mlieko, mäsový
vývar

Postup: Osušený králičí chrbát uložíme do za-
pekacej misy, potrieme horčicou, pokvapkáme
rozpusteným maslom, okoreníme, osolíme, pri-
dáme kolieska cibule, bobkový list, prikryjeme
a vo vyhriatej rúre zapečieme. Podľa potreby krá-
lika prelievame vypečenou šťavou. Chrbát vybe-
rieme, odložíme na teplé miesto. Precedenú vy-
pečenú šťavu dáme do hrnca a privedieme do va-
ru, poprášime múkou (Solamylom) a za stáleho
miešania zriedime s mliekom, prilejeme smota-
nu, pridáme sušený tymian, soľ a korenie podľa

chuti. Na záver všetko ešte krátko povaríme.
Upečený zajačí chrbát podávame s knedličkami
a so smotanovou omáčkou, ozdobíme lístkami
čerstvého tymiánu.

Pečený kapor na francúzsky spôsob 
Suroviny (pre 4 osoby): 600 g zemiakov, soľ, 1
polievková lyžica masti na vymastenie misy, 2 vaj-
cia uvarené na tvrdo, 50 g postrúhaného syra, roz-
tlačená rasca, 4 porcie kapra, citrón, zelená pe-
tržlenová vňať, 1 polievková lyžica masla, citró-
nová šťava, 1 polievková lyžica kôpru posekané-
ho nadrobno
Postup: Očistené zemiaky pokrájame na osminky
a uvaríme v osolenej vode. Scedíme, poukladá-
me do vymastenej ohňovzdornej misy, posype-
me jedným uvareným vajcom posekaným nad-
robno, postrúhaným syrom a potlčenou rascou,
navrch uložíme porcie očisteného a umytého
kapra. Každú porciu kapra niekoľkokrát nare-
žeme, do otvorov povkladáme plátky citróna,
osolíme, posypeme posekanou zelenou petržle-
novou vňaťou, pokvapkáme roztopeným maslom
a citrónovou šťavou, vložíme do vyhriatej rúry a
upečieme do mäkka. Hotové porcie kapra ozdo-
bíme druhým uvareným vajcom, pokrájaným na
osminky, a posypeme kôprom posekaným na
drobno.

Vianočné polienko
Suroviny na cesto: 100 g práškového cukru, 100
g hladkej múky, 5 vajec, 1 balíček vanilkového
cukru
Suroviny na krém: 100 g kryštálového cukru, 1/2
hrnčeka vody, 3 žĺtky, 250 g masla, 100 g tmavej
čokolády, 2 ml čiernej kávy 
Postup na prípravu cesta: 4 žĺtky vymiešame s
práškovým a vanilkovým cukrom, pridáme jed-
no celé vajce a dôkladne vymiešame. Za stáleho
miešanie postupne pridávame múku. Z bielkov
si vyšľaháme tuhý sneh a zamiešame ho do pri-
pravenej zmesi. Na obdĺžnikový plech uložíme

papier na pečenie, ktorý jemne potrieme roz-
pusteným maslom. Na takto pripravený plech
rovnomerne vylejeme cesto a pečieme 10 minút
v dobre predhriatej rúre pri teplote 200 °C. Po
dopečení zrolujeme cesto spolu s papierom na
pečenie do tvaru rolády, prikryjeme vlhkou uti-
erkou a necháme vychladnúť. 
Postup na prípravu krému: Cukor rozpúšťa-
me vo vode za stáleho miešania na miernom oh-
ni, až vznikne hustý sirup. Horúci sirup poma-
ličky nalievame za stáleho miešania na žĺtky, zmes
neustále miešame metličkou, kým sa úplne ne-
vychladí. Do zmesi pridáme zmäknuté maslo a
vymiešame hladký krém. Krém si rozdelíme na
polovicu. Do jednej polovice krému vmiešame
malé množstvo čiernej kávy a do druhej polovi-
ce vmiešame rozpustenú (nie horúcu) čokolá-
du.Z vychladnutého cesta opatrne odstránime
papier na pečenie a vnútro rovnomerne potrie-
me krémom s kávou. Krém s čokoládou použije-
me na potretie celého povrchu rolády. Pomocou
vidličky napodobníme na povrchu koláča kôru
strom a dozdobíme marcipánovými ozdobami s
vianočným motívom.

Vianočné hviezdičky
Suroviny: 170 g hladkej múky, 60 g masla po-
krájaného na kúsky, 85 g trstinového cukru, 2
polievkové lyžice sirupu z cukrovej trstiny, 2 po-
lievkové lyžice mlieka, 1vaječný bielok, štipka zá-
zvoru, ½ lyžičky škorice, ½ lyžičky nového ko-
renia, 170 g práškového cukru
Postup: V miske zmiešame múku, zázvor, škori-
cu a nové korenie. Do zmesi múky a korenia pri-
dáme zmäknuté kúsky masla a rukami dobre
premiešame na hladké a vláčne cesto. Pridáme
trstinový cukor, sirup z cukrovej trstiny, mlieko
a dobre premiešame, aby bolo cesto mäkké. Ces-
to dáme na pomúčenú dosku a dobre vyhnieti-
me rukami až je cesto jemné a vláčne. Následne
cesto rozvaľkáme na hrúbku 4 - 6 mm a vykra-
jujeme hviezdičky, tie poukladáme na vymaste-
ný plech a necháme 10 minút odstáť. Hviezdič-
ky pečieme v dobre predhriatej rúre na 180 °C
po dobu 10 -12 minút. Po dopečení hviezdičky
necháme na mriežke vychladnúť. 
Preosiaty práškový cukor zmiešame s bielkom
do tuha a polevou potierame štetcom povrch pe-
čiva. Do polevy môžeme pridať aj kvapku citró-
novej šťavy. Polevu na hviezdičkách necháme vy-
schnúť. Počas prípravy môžeme do cesta podľa
chuti pridať rozdrvené vlašské alebo liekové ore-
chy. Pečivo sa odporúča držať v dobre uzatvore-
nej plechovej krabici. 

Prajem dobrú chuť a určite ma potešia Vaše re-
akcie na tieto netradičné pochúťky☺
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Svetelný metabolizmus a bunka
ľudského tela
Podstata bujnenia buniek
Keď počas dlhej zimy zemiak v pivnici
nedostáva prílev slnečného svetla, mô-
žeme často pozorovať vyrastanie, klí-
čenie, ktoré je nekontrolovateľné, ne-
usporiadané, výhonky sú bledé, nie ze-
lené, často mohutné a mocné, ale chao-
tické a nevzhľadné. Nie je na ne pekný

pohľad, radi sa ich rýchlo zbavíme.
Rast sa tu vymyká prirodzenému po-
riadku, ktorý by nastal v priaznivých
podmienkach na slnečnom svetle.
V prípade zemiaka riadne zasadeného
do prirodzeného prostredia vyrastá
z neho nad zemský povrch pevná,
zdravá byľ so sýto zelenými pekne čle-
nitými listami. Predstavme si ten kon-
trast! Čo spôsobuje nádhernú priro-
dzenú harmonickú zelenú farbu a vý-
raznú členitosť listov? Odkiaľ pochá-
dza tá riadiaca, tvarujúca, formotvorná
sila? Čo chýba zemiaku v pivnici?
Pri pohľade na nádorové bunky sa nás
zmocňuje podobný dojem. Je príčina
rastu v bunke samotnej, či v organiz-
me? Bunka je výsledkom väčšieho by-
tia. Každá bunka má v sebe zabudova-
né niečo, čo ju poháňa k neprestajné-
mu rastu, rozmnožovaniu. Je to samot-
ná substancia života pochádzajúca zo
zdroja života.

Človek je jedinečná bytosť s múdrou
a inteligentnou výstavbou. Pôsobia
v ňom formujúce sily, sily špecializujú-
ce, aj sily vedúce, ktoré riadia organiz-
mus. Prečo sa teda bunka začne vymy-
kať silám kontroly? Prečo jej odrazu
začnú chýbať slnečné sily riadenia,
ktoré by múdro zasiahli?
V pozadí procesov narastania buniek
stoja určité rozličné bytostné sily, kto-
ré vstupujú do tohto uzatvoreného
procesu. Tieto mocnosti nie sú imunit-
ným systémom rozpoznané a on preto
nebojuje proti nim. Múdra sila riade-
nia imunitného systému a riadenie for-
motvorných síl je odstrihnuté, odsta-
vené.
Ako sa však dá organizmus aktivizo-
vať, aby sa prebudil? V prvom rade tre-
ba priviesť do tela čo najviac tepla, po-
silniť tepelný metabolizmus, posilniť
individualitu. Treba zvýšiť bdelosť or-
ganizmu, bdelosť obranného systému. 

Je možné cvičením jogy zaktivizovať
imunitný systém?
Je možné cvičením jogy prebudiť
celý organizmus?
Je možné cvičením jogy priviesť do
človeka tie svetelné, slnečné sily,
ktoré práve pri riadení samotných
buniek chýbajú?
Na príklade jedného jogového cviku –
ásany - si vysvetlíme, ako konkrétne
odpovedať na dané otázky priamo
v jogovej cvičebnej praxi.
Ásana - cvik – točný sed
V joge cvičíme ásany ako postoje alebo
polohy tela a súčasne vedomia. Zvoľme
si ásanu točný sed, ardha matsjendrá-
sana. V tejto polohe sedu sa učíme uve-
domiť si jednoducho vonkajší svet, to,
čo vnímame okolo seba, a na rozdiel
od toho aj svoj vnútorný, duševný prie-
stor. Naša vôľa k pohybu smeruje cez
údy tela von a zas vonkajší svet vníma-
me cez zmysly dnu, do svojho dušev-
ného, vnútorného sveta.
Pri rakovinovom ochorení je životný
proces príliš aktívny na nesprávnom
mieste, lebo prevažuje subjektívna po-
citovosť jedinca. Niečo také hlboké ako
naše životné poslanie, životný cieľ, ale-
bo vznešené postoje slobodného člo-
veka sú zahalené subjektívnym stiah-
nutím sa do seba, do čisto subjektív-
nych pocitov. Miesto aktivity sa roz-
prestrie pasivita, strata svetla a ohňa.
Záujmy a sily života neprúdia von.
Životné sily sa potom obrátia na ne-
správne miesto k nekontrolovateľné-
mu rastu a bujneniu. Človek musí svoje
stiahnutie sa premôcť, vytiahnuť von k

reálnemu objektu sveta, musí zaujať
vzťah k vonkajšiemu objektu, musí si
so záujmom klásť otázky, vytvoriť si
jasný obraz o objekte. Ásana je tu
vhodným cvičným objektom.
Na cvičeniach jogy si cvičiaci podrob-
ne, presne a jednoducho všimne živo
predcvičovanú ásanu, alebo si prezrie
obrázok ásany v knihe. Nechá na seba
pôsobiť jednotlivé detaily. Potom za-
vrie knihu a myšlienkovo vybuduje ob-
raz čo najvernejšie. A až potom vojde
do samotnej činnosti cviku, vybuduje
napätia tela vo vlastnej praxi ásany.
Tak sa vyhne prílišnému vykonávaniu
z vlastného zahaleného vnútorného
priestoru a môže sa objektívnejšie ve-
novať výrazu ásany.

Po prvých pokusoch s cvikom sa po-
stupne vystupňuje zaoberanie sa pri-
bratím interpretácií textov a obrázkov
na duševnej, myšlienkovej úrovni. Cvi-
čiaci si tvorí myšlienky o zmysle ásany.
Vychádza pritom z myšlienky, že každá
pohybová forma symbolizuje určitý
vnútorný vnem v duši a v priamom
zmysle jej prislúcha v skutočnosti urči-

tý konkrétny význam. Každým pohy-
bom je oslovená iná oblasť duše člove-
ka. 
Na každú ásanu sa viaže určitý vnútor-
ný cit a dá sa týmto charakterizovať.
Cvičiaci to má skúmať, preciťovať, pre-
mýšľať a vlastnými slovami uchopovať.
Každý interpretuje text po svojom. Štu-
dovať tieto rozdiely, učiť sa na základe
nich lepšie porozumieť ásane, pomáha
zažiť a rozpoznať vlastnú zahaľujúcu
subjektivitu a pomocou porozumenia

JOGA

Popis: Jednoduchý výkrut chrbtice
v sede s obomi nohami vystretými.

POPIS: Poloha točný sed s jednou
nohou zohnutou.



Autorka článku, Danica Ondrušová,
je dlhoročnou učiteľkou jogy. Kurz
jogy vedie aj v Centre pomoci Ligy
proti rakovine v Bratislave. Jej hodi-
ny si pacienti veľmi pochvaľujú
a keďže sme sa o jej pôsobení
v Centre chceli dozvedeli niečo
osobnejšie, rozhodli sme sa ju vy-
spovedať.

Poznáme veľa cvičiteľov/lektorov, kto-
rí sa venujú joge, ale máloktorí sa špe-
cializujú na cvičenie s pacientmi s on-
kologickým ochorením.

Kedy ste sa Vy rozhodli upriamiť svo-
ju pozornosť a praktické skúsenosti
na cvičenie jogy priamo s onkologic-
kými pacientmi? 
Jogu učím s certi	ikátom SAJ od roku
1993. V rámci môjho zahraničného zá-
kladného štúdia u učiteľa Heinza Grilla
(1999 – 2002) a v súčasnosti opäť 3-
ročného štúdia „Pokročilých ásan a no-
vých spôsobov učenia jogy“, som sa
zoznámila s veľkou paletou pôsobení
a účinkov jogových cvičení a otvoril sa
mi pohľad na jogu ako na disciplínu
nesmierne hlbokú, ktorou môžeme
ovplyvniť všetky oblasti života, a teda
aj zdravie. 
Pred niekoľkými rokmi ma mailom
oslovila programová manažérka Cent-
ra pomoci LPR, či by som bola ochotná
viesť bezplatne cvičenia jogy. V tom
čase sme sa dohodli najskôr na jedom
cvičení do týždňa. Postupne som si
podľa prednášok Heinza Grilla a jeho
knihy „Objasnenie, profylaxia, terapia
rakoviny z celostného medicínskeho
a spirituálneho pohľadu“ vytvorila
špeciálne metodické postupy, ktoré sú
cielene zamerané na potreby tých kon-
krétnych ľudí, ktorí na cvičenia prichá-
dzajú.

Akú máte skúsenosť s vedením lekcií
priamo v Centre pomoci v Bratisla-
ve?

V Centre pomoci LPR navštevujú cviče-
nia veľmi špeci	ické typy ľudí, ktoré
však stretávame v celej spoločnosti
bežne. Cvičenia sú vždy individuálne
prispôsobené presne tej skupine, ktorá
sa aktuálne stretne. Cvičím podľa do-
predu vypracovaného dlhodobého plá-
nu. Ciele aj prostriedky na ich uskutoč-
nenie sú stanovené na celý rok, rozpra-
cované sú detailne na 3-mesačné ob-
dobia. Avšak konkrétne cviky a presný
spôsob vedenia cvičenia pružne upra-
vujem priamo v praxi podľa potrieb
prichádzajúcich cvičencov. Na hodi-
nách spoločne vytvárame praktickú
pracovnú atmosféru s pokojným
a konkrétnym vedením. Často odpove-
dám aj na otázky. Záleží mi na tom, aby
ľudia vedeli čo robia a prečo to robia. 
Každý cvik – ásana – má viacero va-
riant, od najľahších po až hodne nároč-
né, a tak sa dá vybrať presne vhodný
variant pre každého, aj hodne oslabe-
ného. Alebo z obrovského množstva
cvikov vyberiem alternatívu pre cvičia-
ceho so špeciálnym problémom.

Pozorujete pokroky, zlepšenia u pa-
cientov, ktorí dlhšie navštevujú lek-
cie jogy? 
Tí, ktorí chodia ozaj už trochu dlhšie,
začínajú vnímať, že joga nie je iba aké-
si pomalé jednoduché precvičovanie
tela v zmysle rozcvičenia, rozhýbania
alebo posilnenia. Začínajú vlastnou
skúsenosťou spoznávať, že joga je nie-
čo oveľa viac. Nerobím nudné a sia-
hodlhé prednášky o podstate jogy.
Skôr mám v úmysle prezentovať jogu
a jej účinky prakticky bez zdĺhavej teó-
rie, aby každý po čase sám zhodnotil,
čo mu to dáva. Avšak každý sa ma mô-
že na teoretické pozadie opýtať a ja
ochotne vysvetlím.
Joga je nádherná tým, že účinok je prí-
tomný hneď, avšak hlbšie zakorenené
neblahé zmeny, ktoré vyústia až do fy-
zickej choroby, si vyžadujú tiež aj dlho-
dobé zaoberanie sa so zmenou opač-

ným smerom, smerom ku zdraviu.
V priebehu niekoľkých málo týždňov
je evidentné, priam fyzicky badateľné,
že človek sa venuje joge. Avšak želaná
hlbšia premena celého stavu je možná
iba s trpezlivosťou a výdržou. 

Ako by ste motivovali pacientov, kto-
rí majú záujem o cvičenie, ale majú
zábrany alebo predsudky?
V prvom rade je dôležité dozvedieť sa,
že joga je oveľa účinnejším cvičením,
než obyčajný telocvik. Cvičiť môže prí-
sť ako zdatný cvičenec, rovnako aj
oslabený a obaja si dobre zacvičia to,
čo potrebujú. Joga je ozaj umenie. Jogu
by sa dalo prirovnať v istom zmysle
k písmu. Písmo samé osebe nevnucuje
pisateľovi obsah. Joga je z tohto pohľa-
du úplne univerzálna, pre každého, bez
ohľadu na osobné postoje, vierovyzna-
nie, alebo niečo podobné. Joga zahŕňa
pohľad na človeka ako takého, posta-
veného do jeho úzkeho, ale aj širokého
sociálneho prostredia a vloženého do
nesmierne obsiahlych kozmických sú-
vislostí.
Joga ponúka ako podporu liečenia, tak
aj doplnenie toho, čo sa inak človeku
nedostáva. Niečo, čo ľudia s onkologic-
kým ochorením potrebujú, ale nedos-
tanú to vlastne inde. Preto som sa po-
dujala napísať túto sériu článkov, aby
som aspoň čiastočne vysvetlila, o čo
ide v joge, ktorú učím. Až po prečítaní
celej série bude možné získať trochu
plnší obraz. V každej časti sa na jogu
a rakovinu pozeráme z inej stránky.
Avšak zažiť sa to dá iba praktickým
cvičením.

19MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

ju prekonať otvorením sa pre skutoč-
nosť objektu, ásany. Slobodný vzťah
k objektu je pre chorého na rakovinu
veľkou šancou na posilnenie celého
osobného života. 
Štúdium inšpiratívnych myšlienok o
ásanách podporuje tvorivú silu osob-
nosti a podnecuje tepelný a svetelný
metabolizmus v človeku. Cvičiaci dbá
na tejto ceste jogy, obzvlášť s ohľadom
na meditačné cvičenia a telesné cvičeb-
né formy, na tieto konkrétne elementy
vo vyžarovaní osoby. Pre cvičenie je ná-
pomocné najskôr rozpoznať vlastnú
pozíciu a predsavzať si určité ciele.

Pomaly a pokojne, s bdelým nadhľa-
dom a s uvedomovaním si potreby
správneho úsudku, majú tieto cviky
viesť k novému zmyslu a cieľu života.
Avšak nie cviky otvárajú nový zmysel
života, ale je to vlastné tvorivé zaobe-
ranie sa nimi, čo vedie nakoniec k väč-
šej sile človeka, k rozvitiu ohňa a svetla
vo vnútri. Cvičenia sú nástroje, ktoré
poskytujú správne podnety pre vlast-
nú tvorivú činnosť osobnosti, vlastné-
ho vnútorného Ja človeka. Je to vnútor-
ná aktivita, čo v pravom zmysle a so
správnym cieľom vnáša svetlo a lieči
ľudí. 

POPIS: Točný sed, ardha mat-
sendrásana , postoj myšlienkovej
bdelosti a nadhľadu.
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Vývoj ľudského organizmu, jeho preží-
vanie a zdravie sú závislé od genetic-
kej výbavy človeka, od čoho sa odvo-
dzuje jeho metabolizmus a imunita.
Metabolizmus a imunita sú úzko späté
a reagujú i na vonkajšie faktory -  ži-
votné a pracovné prostredie a životný
štýl.

ČO JE IMUNITA?
Imunita je  odolnosť organizmu
proti choroboplodným organizmom -
vírusy, choroboplodné baktérie, ples-
ne, parazity, rôznym cudzorodým lát-
kam – antigénom. Imunita má tiež
schopnosť ničiť i vlastné pozmenené
bunky, včítane takých, ktoré majú ten-
denciu meniť sa na rakovinové bunky.
Imunitný systém je veľmi zložitý,
môže rozpoznať mnohých nepriate-
ľov, na ktorých reaguje tvorbou rôz-
nych posilňovacích látok a imunit-
ných buniek s cieľom odstrániť ne-
bezpečie ochorenia organizmu.
Týmto systémom neustále bojujeme
proti narušeniu biologickej a funkčnej
jednoty organizmu. Toto zabezpečuje
informačný systém organizmu, do kto-
rého patrí nielen imunitný, ale aj ne-
rvový a hormonálny systém. Tento
komplex prebieha nielen na úrovni ce-
lého organizmu, ale aj na úrovni jedno-
tlivých buniek.

ČO JE ÚLOHA IMUNITY?
Základným procesom imunitného sys-

tému je opravný zápalový mechaniz-
mus, ktorý si môžeme predstaviť ako
pri strese.  Poznáme tzv. „dobrý a zlý
stres“. „Dobrý stres“ v nás aktivuje ne-
rvové, hormonálne a metabolické po-
chody pre záchranu života – tieto trva-
jú iba počas záchrany života. „Zlý
stres“ aktivuje  dlhodobo, vyvolávajú
ho rovnaké pochody v organizme, av-
šak ich dlhodobé pôsobenie organiz-
mus poškodzuje - vedie k rôznym civi-
lizačným chorobám. Opravný zápalový
mechanizmus vie rozpoznať poškode-
nú DNA, patologicky zmenené bielko-
viny, alebo narušenie bunečnej mem-
brány a  tieto poškodenia vie opraviť.
V prípade, že nedôjde pod vplyvom
opravného zápalového systému
k oprave, zápal pretrváva dlhodobo
a dochádza k chronickému zápalu.
Tento zápal, podobne ako  „zlý stres“,
organizmus poškodzuje. Vedie k závaž-
ným patologickým stavom ako napr.
ateroskleróza, srdcovo - cievne ocho-

renia, rakovina, Alzheimerova choro-
ba, a iné.

ČO VYKONÁVA ÚLOHU
IMUNITY?

Sú to orgány imunitného systému,
ktoré sú rozmiestnené po celom tele
ako lymfoidné tkanivo  zložené z bie-
lych krviniek - lymfocytov, makrofá-
gov a ďalších bielych krviniek. Niekto-
ré majú viaceré funkcie, iné sú špecia-
lizované na určitú funkciu a všetky
spolupracujú i s inými bunkami orga-
nizmu. Tieto bunky komunikujú pria-
mym fyzickým kontaktom alebo uvoľ-
ňovaním určitých špeciálnych látok.
Bunky lymfoidného tkaniva sa tvoria
v kostnej dreni, dozrievajú v tímuse
(orgán za hrudnou kosťou), putujú po
celom tele krvou a lymfatickými cie-
vami, v ktorých sa nachádza lymfa,
obsahujúca tieto imunitne aktívne
bunky, ktoré omývajú telesné tkanivá.
Okolo lymfatických ciev sú v skupin-
kách, v určitých oblastiach na krku,
v podpazuší, v bruchu a slabinách,
kde sa stretávajú s antigénmi danej
oblasti. Zhromažďujú sa v slezine, kde
nebezpečné antigény  likvidujú. Naj-
viac lymfoidného tkaniva je v oblas-
tiach, kde do organizmu vstupujú cu-
dzorodí „nepriatelia“. Najviac je ho te-
da v čreve, pľúcach, v krčných a nos-
ných mandliach.

POSILŇOVANIE IMUNITY
Každý jedinec má jednak geneticky da-
nú imunitu -  vrodenú. Novorodenec
si časť  krátkodobej imunity  proti
niektorým infekčným chorobám priná-
ša od matky a v styku s vonkajším pro-
stredím sa mu postupne vyvíja jeho
vlastná imunita. Príliš sterilné prostre-
die brzdí vývoj imunity. Imunitu získa-
vame počas života pri kontakte s rôz-
nymi zložkami prostredia (rôzne infek-
cie, chemické látka  a iné). Táto imuni-
ta sa nazýva získaná. Je podmienená
kvalitou vrodenej imunity a závažnos-
ťou daných faktorov.  S vekom klesá
v dôsledku rôznych príčin.
Na oslabenie imunity pôsobia:
– znečistenie životného prostredia,
– zlá životospráva,
– rôzne druhy žiarenia (Rtg, UV, koz-

mické žiarenie, mobilné telefóny
a iné), 

– zvýšená fyzická a psychická záťaž,
– chronický stres,

– niektoré liečivá (napr. nadmerne čas-
té užívanie antibiotík),

– nedostatok pohybu, 
– vek nad 65rokov.
Možnosti posilňovania imunity:
Správna výživa obsahujúca primera-
né množstvo energie a bielkovín. Zele-
nina a ovocie s dostatkom minerálov,
stopových prvkov (selén, zinok, mag-
nézium, železo a iné); fytochemikálie
a vitamíny;  polynenasýtené mastné
kyseliny - PNMK (v správnom pomere
omega - 3 a omega 6 - PNMK); probio-
tiká (kvasené mliečne výrobky, kyslá
kapusta a iné) a pre ich výživu potreb-
né prebiotiká (vláknina -  nestráviteľ-
né zložky potravy).
Doplnky výživy - v situáciách oslabe-
nej imunity alebo pri nedostatočnom
príjme pestrej správnej výživy.
Dostatočná hydratácia - denne 1,2-3l
vody - podľa fyzického výkonu, teploty
prostredia a organizmu, udržiavanie
dostatočnej vlhkosti a primeranej te-
ploty v miestnostiach.
Osobná hygiena - predovšetkým hy-
giena rúk, ústnej dutiny, nosa a ostat-
ných častí tela.
Primeraná pohybová aktivita v lete
i v zime na čerstvom vzduchu.
Otužovanie - striedanie teplej a stude-
nej sprchy, prípadne podľa individuál-
nych možností sauna, čo pomáha zlep-
šovať prispôsobovanie sa organizmu
rýchlo sa meniacim teplotám   a posil-
ňuje cievny systém, ktorý je dôležitý
pri prenášaní bunečných a chemických
imunitných zložiek.
Cielené vyhýbanie sa infekciám -
epidémie chrípky a iných infektov ako
hepatitídy A,B,C, a HPV a iné pohlavne
prenášané infekty. Ak ochorieme je ne-
vyhnutná ich liečba.
Cielené vyhľadávanie chronických
zápalov, tzv. fokálnych infektov (napr.
zuby, mandle, prínosové dutiny)
a chronických ochorení, ktoré vedú
k závažným chorobám pečene, obličiek
srdcových ochorení i rakoviny a iných.
Vakcinácia – očkovanie proti rôznym
ochoreniam (napr. hepatitída A,B, pa-
pilomavírusom vyvolávajúcim karci-
nóm kŕčka maternica, chrípku a iné)
predovšetkým u rizikových imunode	i-
cientných skupín.

Doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.

Čo je imunita, aká je jej úloha
a ako si ju môžeme posilňovať
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Prečo nefajčiť
Dôležitou  úlohou výchovy k zdraviu
v súčasných podmienkach života je for-
movanie  pocitu zodpovednosti za vlast-
né zdravie. Súčasťou zodpovedného
správania je aj eliminácia rizikových ná-
vykov. V období, keď Svetová zdravot-
nícka organizácia označuje fajčenie ta-
baku za globálnu pandémiu, je vhodné
pomáhať mladým ľuďom hľadať silné
argumenty, prečo nefajčiť. Výskyt fajče-
nia u mladých ľudí je závažný. Väčšina
fajčiarov začala s týmto zlozvykom už
pred dosiahnutím dospelosti. 

Prevencia a jej význam
Predpokladá sa, že v roku 2025 bude na
svete až 1,5 - 1,9 miliardy fajčiarov. Mož-
no predpokladať, že veľa z týchto fajčia-
rov budúcnosti začína dnes, v detskom
veku experimentovať s cigaretou. Aj
z týchto dôvodov je potrebné sledovať
štatistické údaje, ktoré dokladujú sprá-
vanie populácie vo vzťahu k fajčeniu. Vý-
skyt fajčiarov v Slovenskej republike
pravidelne od roku 1994 v dvojročných
intervaloch sleduje Štatistický úrad SR.
V súčasnosti fajčí na Slovensku 34 %
obyvateľov (43 % mužov, 26 % žien).
Znepokojujúci je nárast počtu fajčiacich
žien a dievčat a posun začiatkov fajčenia
do detského veku, ako sme už uviedli
v minulom čísle časopisu (LA Speranza
03/2011). 
Pozornosť preventívnych aktivít by sa
mala zameriavať práve na deti a mladi-
stvých. Deti sa o cigaretách dozvedajú
už v rannom veku. Tri zo štyroch detí
poznajú  cigarety už pred dosiahnutím
piateho roku života nezávisle na tom, či
rodičia fajčia alebo nie. Viaceré štúdie
preukázali, že existujú tri kritické obdo-
bia pre fajčenie u detí a mladistvých.
Približne vo veku 9 - 10 rokov túžba
niektorých detí začať fajčiť dosahuje
vrchol. Ako sme spomenuli, 10. rok je
priemerným vekom začiatku fajčenia
detí u nás i v niektorých ďalších kraji-
nách. V 12. – 13. roku začínajú títo jed-
notlivci  pravidelne fajčiť a už v 15. – 16.
roku sa prvýkrát objavuje potreba alebo
želanie s fajčením prestať. Nebezpečen-
stvo cigariet nespočíva len v samotných
cigaretách. Podľa dlhodobých skúsenos-
tí fajčenie predstavuje u mladých ľudí ri-
ziko experimentovania aj s ostatnými
drogami. Osobitne je dokázaná súvis-
losť medzi fajčením a pitím alkoholic-
kých nápojov. 
V priebehu preventívneho programu Li-
gy proti rakovine v roku 2010/2011,
ktorý absolvovalo  vyše 1300  detí
a mládeže bratislavských základných
a stredných škôl, sme realizovali prie-

skum rizikových faktorov životného štý-
lu.  Prieskum  zahŕňal respondentov vo
veku od 13-14 rokov až po 19-ročných.
Otázkami zameranými na fajčenie sme
tiež zisťovali, prečo niektorí mladí ľudia
dokážu odolať prostrediu, vrstovníkom
a nezačnú fajčiť. K najčastejším odpove-
diam,  ktoré respondenti uvádzali ako
dôvod odmietnutia fajčenia, patrili
„zdravie a jeho ochrana“, „odpor k fajče-
niu“, či odpoveď „nemám dôvod fajčiť“.
Naopak, medzi motívmi, ktoré viedli
respondentov k začiatkom fajčenia, uvá-
dzali najčastejšie „chcel som to skúsiť“,
„len tak, z nudy“, „kvôli problémom“.
Podľa našich skúseností z preventívne-
ho programu pri začiatku fajčenia zo-
hrávajú významnú úlohu vlastnosti
osobnosti, ako pozitívne sebahodnote-
nie, sebavedomie a nezávislosť od názo-
rov ostatných. Spätnú  väzbu o motívoch
fajčenia u detí a mládeže využívame na
cielenejšie zameranie interaktívnych
prednášok preventívneho programu. 

Fajčenie ako závislosť
Pri rozhodovaní, či začať fajčiť, zohráva
dôležitú úlohu dostatočná informova-
nosť mladých ľudí o účinkoch fajčenia
na zdravie. Fajčenie zaraďujeme k tzv.
drogovým závislostiam. Závislosť je de-
	inovaná ako neodolateľná túžba po pri-
jímaní drogy a strata kontroly nad jej
užívaním. Vedie užívateľa k zvyšovaniu
dávky. Fajčenie začína najskôr ako psy-
chická závislosť. Pravidelní fajčiari uvá-
dzajú, že fajčenie zvyšuje ich pozornosť
a psychickú výkonnosť, pomáha pri rie-
šení problémov, pri prekonávaní únavy,
zvyšuje ich sebadôveru. Cigarety sa stá-
vajú súčasťou príjemných chvíľ, odpo-
činku, sprevádzajú fajčiara vo chvíli
uvoľnenia, počas stretnutia s priateľmi.
Potešenie im spôsobuje aj pohrávanie
sa s cigaretou, jej príprava, zapaľovanie,
pozorovanie dymu, hra s fajčiarskymi
potrebami. Ak u fajčiara vznikla fyzická
závislosť, nikotín sa stáva nevyhnutnou
potrebou pre organizmus. Pri jeho vy-
nechaní sa  objavia abstinenčné prízna-
ky. Môžu vzniknúť už 2 - 3 hodiny po
vyfajčení poslednej cigarety a pretrvá-
vajú asi 2 - 3 týždne od ukončenia fajče-
nia. Hovoríme o tzv. abstinenčnom syn-
dróme. Ide o súbor fyzických a psychic-
kých zmien, ktoré sa objavia pri vyne-
chaní, alebo obmedzení dávky nikotínu.
Fajčiari ako príznak najčastejšie udávajú
bolesti hlavy, poruchy spánku, spomale-
nie  metabolizmu, zvýšenú chuť do jed-
la, zvýšenie telesnej hmotnosti. Psychic-
ké abstinenčné príznaky sa prejavujú
nutkavou túžbou po cigarete, neschop-

nosťou koncentrácie, úzkosťou a depre-
siou, podráždenosťou až agresivitou, ne-
pokojom, nervozitou, neschopnosťou
odpočinku.

Médiá a reklama
Priemyselná výroba cigariet začala už
na konci 19. storočia. Na začiatku 20.
storočia boli tabakové výrobky v predaj-
nej sieti zaradené medzi tzv. pochutiny.
Reklama na tabakové výrobky má tiež
dlhodobú históriu. Rovnako aj infor-
mačné kampane zamerané na obozna-
movanie verejnosti s účinkami fajčenia.
Už v roku 1954 sa realizovala prvá in-
formačná kampaň, ktorá upozorňovala,
že fajčenie dokázateľne spôsobuje rako-
vinu pľúc. To znamená, že škodlivé účin-
ky fajčenia na ľudský organizmus sa
opakovane potvrdzujú už viac, ako 50
rokov. V 50-tych rokoch sa začala prie-
myselná výroba cigariet s 	iltrom a ne-
skôr výroba light foriem cigariet. Tieto
nové výrobky boli verejnosti vždy pred-
stavované ako bezpečnejšie formy fajče-
nia. Odborníci dokázali, že cigarety s 	il-
trom, ani light formy cigariet nie sú bez-
pečnejšie a neposkytujú ochranu fajčia-
rom pred zdravotnými následkami faj-
čenia. Tabakové spoločnosti zameriavali
reklamu na rôzne skupiny obyvateľstva.
V tzv. rozvojových krajinách bolo fajče-
nie predstavované ako znak „západného
spôsobu života“, ako znak úspechu. Re-
klama zameraná na ženy zdôrazňovala
účinok fajčenia na chudnutie, zdôrazňo-
vala fajčenie ako znak nezávislosti, ka-
riérneho úspechu. Hromadný výskyt faj-
čenia u žien sa historicky začal neskôr,
ako u mužov. Rovnako aj zdravotné ná-
sledky fajčenia žien sa v hromadných
výsledkoch prejavili neskôr. Pretože
účinky spálenej organickej hmoty, ktorá
vzniká pri horení tabaku a obsahuje
karcinogény sa môžu prejaviť u človeka
až po 20-tich rokoch.
Vplyv médií a reklamy, tiež vplyv zná-
mych osobností na začiatok fajčenia
u detí a mladistvých je známy. Až 52%
mladých ľudí, ktorí začnú fajčiť pred
dosiahnutím dospelosti, sa rozhodujú aj
pod vplyvom toho, že vidia svojich obľú-
bených hercov fajčiť na 	ilmovom plát-
ne. Mediálne známe osobnosti sú pre
mladých ľudí vzormi a idolmi a v mno-
hých smeroch ovplyvňujú ich konanie
a správanie. Príklad fajčenia mediálnych
vzorov je u mladých ľudí pri rozhodova-
ní fajčiť silnejší, ako bola vlastná rekla-
ma na tabakové výrobky. Tvorcovia 	il-
mov často využívali fajčenie postáv na
zvýraznenie ich charakteru a mužnosti.
U žien mala cigareta zvýrazňovať nezá-
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PhDr. Križanová Andrea, klinická psychologička 

Vplyv myšlienok na prežívanie
a náladu pacientov
„Nedovoľ, aby to, čo nemôžeš urobiť, 
prekážalo tomu, čo urobiť môžeš.“
John Wooden

Do ambulancie prichádza pacientka,
ktorá je liečená chemoterapiou a často
trpí depresívnymi náladami. Cíti sa na-
hnevaná na seba, pretože vie, ako je dô-
ležité v liečbe pozitívne myslenie a
často ju napadajú „čierne myšlienky“.
Pýta sa: „Pani doktorka, ako mám ne-
myslieť na zlé predstavy?“
To bola krátka ukážka častého problé-
mu pacientov, ktorí ma vyhľadávajú. On-
kologické ochorenie nesie so sebou aj

negatívne emócie, a potom aj negatívne
myšlienky. Negatívne alebo katastro	ic-
ké myšlienky majú častejšie úzkostní
pacienti, ktorí trpeli týmto problémom
aj pred ochorením. Preto by som sa rada
venovala v tomto článku práve myšlien-
kam a emóciám, ktoré sú navzájom pre-
pojené. Často si ani neuvedomujeme, čo
všetko to ovplyvnilo, a prečo sa cítime
zle. Niektoré myšlienky môžu mať rých-
losť dvoch sekúnd – ani si myšlienku
nemusíme všimnúť a už nám dokáže
pekne pokaziť náladu. Niektoré my-
šlienky sú dlhodobo bežiace v mysli člo-
veka, len si s nimi nevieme poradiť. Od-
porúčanie typu: „Nebudem na to mys-

lieť“, môže mať práve opačný efekt
a myslíme na to intenzívnejšie. Takže,
odporúčam myšlienky neodsúvať, nepo-
tláčať, ale práve naopak poznať ich ob-
sah a ich vplyv na naše prežívanie. Je dô-
ležité si uvedomiť, že myšlienky sú auto-
matické, a to znamená, že prichádzajú
bez toho, či to chceme alebo nechceme.
Väčšinu automatických myšlienok ne-
máme pod kontrolou, akoby riadili oni
nás. Býva to veľmi často aj pri depresív-
nych náladách.

Ukážka automatickej negatívnej my-
šlienky:
Spúšťač: Bolesť hlavy
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vislosť, samostatnosť, či emancipova-
nosť ženských postáv. Reklama na taba-
kové výrobky ovplyvňuje postoj k ciga-
retám aj v súčasnosti, napriek jej zákazu
vo väčšine krajín. Propagácia fajčenia
dnes existuje v skrytej forme, vo forme
propagačných predmetov, sponzoringu
kultúrnych a spoločenských podujatí, či
podpory 	ilmovej produkcie. Prostred-
níctvom internetových obchodov sa ne-
ponúkajú priamo tabakové výrobky, ale
predávajú sa rôzne pomôcky k fajčeniu. 

Aktívne a pasívne fajčenie
O tom, že fajčenie škodí zdraviu, deti
a mládež počúvajú veľmi často. Rozhod-
nutie, či budú fajčiť, môžu ovplyvniť
niektoré konkrétne informácie o škodli-
vosti fajčenia. Priemyselne vyrábané ci-
garety obsahujú množstvo chemických
zlúčenín, z ktorých je viac ako 400 toxic-
kých a významný počet z nich má doká-
zané rakovinotvorné účinky na ľudský
organizmus. Pri fajčení cigarety vznikajú
splodiny horenia a tie sa počas fajčenia
sústreďujú najmä pred 	iltrom. Ani 	ilter
nezachytí všetky škodlivé látky a tie sa
dostávajú počas vdychovania cigaretové-
ho dymu do pľúc. Škodlivosť cigaretové-
ho dymu pôsobí pri aktívnom fajčení a
dokázané sú negatívne účinky pasívne-
ho fajčenia. Aj ľudia, ktorí nefajčia, sú vy-
stavení škodlivým vplyvom cigaretového
dymu. Pasívnym fajčiarom je každý jedi-
nec, ktorý vdychuje tabakový dym v pro-
stredí, v ktorom sa nachádza.

Cigaretový dym vdychovaný fajčiarom sa
označuje ako hlavný prúd. Dym zo sa-
movoľného horenia cigarety medzi jed-
notlivými ťahmi sa označuje ako vedľajší
prúd, ktorý má odlišné chemické zlože-
nie so zvýšenou koncentráciou niekto-
rých škodlivín. Ak sa človek dlhšie
zdržiava v zafajčenej miestnosti, hoci
sám nefajčí, vdychuje veľké množstvo
škodlivín, ktorých nepriaznivý účinok na
zdravie je dokázaný. Rôzne celosvetové
sledovania dokazujú, že vo svete je vyso-
ký počet detí vystavený účinkom pasív-
neho fajčenia. Podľa výsledkov priesku-
mu Európskeho štatistického úradu je
vystavenie pasívnemu fajčeniu u detí
a mládeže v EÚ častejšie, ako u dospelej
populácie. Účinkom pasívneho fajčenia
sú deti vystavené najmä vo vlastných do-
mácnostiach, v baroch a kaviarňach, v
nákupných centrách, ale aj na diskoté-
kach, na miestach kultúrnych a športo-
vých podujatí. V súvislosti s fajčením sa
hovorí aj o tzv. „fajčení z tretej ruky“.
Skúmajú sa pri ňom účinky zvyškov ci-
garetového dymu, ktoré dlhodobo zosta-
li v miestnostiach, kde sa v minulosti faj-
čilo. Tieto zvyšky cigaretového dymu
rovnako obsahujú zdraviu škodlivé látky.
Medzi mladými ľuďmi sú v súčasnosti
atraktívne aj netradičné formy fajčenia,
ako je vodná fajka. Obsah škodlivín pri
fajčení vodnej fajky je porovnateľný s faj-
čením cigariet, zahŕňa účinky aktívneho
i pasívneho fajčenia na organizmus
a predstavuje vážne zdravotné riziká (La
Speranza 03/2011).

Záver

Výskyt fajčenia dospelej populácie sa
odlišuje v jednotlivých krajinách Európ-
skej únie.    Nárast prevalencie fajčenia
sa za posledné roky mierne znížil v roz-
vinutých krajinách a stúpa v tzv. rozvo-
jovom svete. Podľa údajov WHO na ce-
lom svete fajčí až 1,22 miliardy ľudí
a z toho 1 miliarda žije v rozvojových
krajinách. Kam sa zaradia občania Slo-
venskej republiky a ich deti? Budeme
patriť medzi vyspelé krajiny, kde celos-
poločenské opatrenia a účinná výchova
k zdraviu odradili množstvo mladých
ľudí od fajčenia? Dokážeme vychovávať
budúcich dospelých občanov k zodpo-
vednosti za vlastné zdravie? 
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Negatívna myšlienka: Čo ak sa choroba
vrátila a nezvládnem to.
Pocit: Úzkosť, pocit viny

Treba si uvedomiť, že k tomu istému
problému sa každý z nás stavia odlišne.
To znamená aj to, že každému paciento-
vi budú v hlave bežať rôzne myšlienky.
Táto problematika súvisí aj so zvláda-
ním záťaže. Niektorí ľudia na zvládnutie
problémovej situácie využívajú rôzne
stratégie zvládania. Niektorí pacienti sa
obviňujú, iní obviňujú okolie, niektorí
racionalizujú situáciu (malo sa mi to
stať, aby som si uvedomil, čo ďalej), ďal-
ší sa zamestnávajú činnosťou, záujma-
mi, iní zase hľadajú podporu v okolí. Či-
že naše myšlienky ovplyvňujú aj naše
správanie. 

Ale vráťme sa k automatickým negatív-
nym myšlienkam. Je dobré sa naučiť
viesť vnútorný dialóg so svojimi my-
šlienkami, a tak hľadať alternatívne my-
šlienky, ktorým samozrejme budeme aj
veriť. Nezabúdajme, že máme tenden-
ciu veriť tomu, čo nám práve beží
hlavou. Ale treba si uvedomiť, že my-
šlienka nemusí znamenať, že to tak
v skutočnosti aj je. Naučme sa negatív-
ne myšlienky spochybňovať.

Negatívna myšlienka: Ostatní ľudia sa
budú na mňa pozerať inak ako pred
chorobou. Budú ma ľutovať, a to mi ne-
robí dobre.
Pocit: Hnev 

Alternatívna myšlienka:
Nemôžem vedieť, čo si druhí o mne
myslia, pretože to je nemožné, nevidím
do „hlavy človeka“. 
Ak niekto prejaví ľútosť, dám mu najavo,
že sa mi to nepáči.

Hlavne úzkostní pacienti majú tenden-
ciu „čítať myšlienky“ druhých ľudí a tým
si vytvárať vlastné chybné vzorce my-
šlienok. Častokrát sa zaoberajú tým, čo
si o nich myslia aj cudzí ľudia, a potom
sa dostávajú do začarovaného kruhu.
Treba si uvedomiť, že do kruhu blízkych
osôb si my sami vyberáme ľudí, na kto-
rých nám záleží. Ostatných ľudí by sme
sa mali naučiť emočne neprežívať. To
znamená, že neriešime, čo o mne hovo-
ria ľudia, na ktorých mi nezáleží. Je to
častokrát zbytočné plytvanie energie
a tú v chorobe potrebujeme šetriť.

Negatívna myšlienka: Dcéra sa ani ne-
opýtala, ako som dopadla na vyšetrení.
Nezáleží jej na mne. Nie som pre ňu dô-
ležitá.
Pocit: Smútok

Alternatívna myšlienka:
To, že sa neopýtala, môže znamenať aj
niečo iné.
Opýtam sa jej na to.

V komunikácii si často domýšľame
a fantazírujeme, a tak sa dostávame čas-
tokrát do depresívnych nálad. 
Arthur Barsky v oblasti psychosomatic-
kej medicíny prišiel k záveru, že to, ako
ľudia pristupujú k svojej chorobe, môže
mať pozoruhodný dopad na to, ako svo-
ju chorobu prežívajú. Dvaja ľudia s rov-
nakými symptómami môžu prežívať
rozdielne životy iba preto, že o svojej
chorobe rôzne premýšľajú a k svojim
symptómom rôzne pristupujú. Preto je
dobré uvedomiť si silu myšlienok.

Prísť na iné myšlienky
Prichádza obdobie vianočných sviatkov,
a toto obdobie prežívame intenzívnejšie
a sme aj zraniteľnejší. V tomto období
môžeme prežívať viac radosti, ale aj
smútku a depresívnej nálady. V prvom
rade si treba uvedomiť, čo od vianoč-
ných sviatkov očakávame a je potrebné
určiť si priority. Je to aj obdobie zhonu,
kedy sa od ľudí očakávajú rôzne činnosti
spojené s Vianocami. Toto je tiež dôleži-
té prehodnotiť, nakoľko sa pacienti cítia
vykonávať rôzne aktivity. Hlavne neza-

búdať na seba, rešpektovať únavu a dá-
vať si primerané ciele a aktivity. Nebáť
sa požiadať o pomoc manžela, dieťa, ro-
diča, aby sme sa cítili čo najlepšie. A čo
s negatívnymi myšlienkami v tomto ob-
dobí? Hlavne sa netreba za ne obviňo-
vať, ak prídu, býva to prirodzené. Je dô-
ležité ich poznať a popracovať na nich.
A predpokladám, že v kruhu svojich
blízkych tak ako prišli, tak aj odídu.
Skúste zamerať pozornosť na všetko
pozitívne v tomto období. Skúste vní-
mať kladné stránky svojich blízkych
a poďakujte im za ne. Odmeníte tým aj
seba. Ľudia, ktorí dokážu oceniť svojich
najbližších, majú harmonickejšie vzťahy
medzi sebou a majú aj lepší sebaobraz.
A ak Vás prepadne potreba poplakať si?
Tak si poplačte a uľaví sa Vám. Hlavne sa
obklopujte ľuďmi, s ktorými je Vám prí-
jemne a pri ktorých sa cítite vyrovnane.
Verím, že pre mnohých z Vás to bude aj
ťažké obdobie, ale do života patrí aj
smútok. A sú situácie, kedy ho cítime
viac a môže to byť aj obdobie Vianoc.
Prajem Vám krásne Vianoce v kruhu
blízkych, veľa síl pri prekonávaní ťaž-
kých životných situácií. A ak vás oslovila
práca s myšlienkami a chceli by ste sa
venovať tejto téme podrobnejšie, nájde-
te ma v Bratislave  v Centre pomoci Lige
proti rakovine, na Brestovej 6 alebo
v Onkologickom Ústave sv. Alžbety.
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VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME�

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI�

1. Zistili mi onkologické ochorenie,
ako dlho môžem byť na PN?
Dĺžka pracovnej neschopnosti sa odvíja
od štádia ochorenia a jeho následnej
liečby, rozhoduje o tom ošetrujúci lekár
v spolupráci s posudkovým lekárom
sociálnej poisťovne. Najdlhšia, tzv.
podporná doba počas PN, je jeden rok.
Pred uplynutím ukončenia tejto doby
je, v prípade nezlepšeného
zdravotného stavu, možnosť požiadať
o invalidný dôchodok.
2. Po akej dobe od zistenia
onkologického ochorenia si môžem
požiadať o preukaz FO ZŤP?
Zákon 447/2008 (zákon o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia) umožňuje
pacientom s onkologickým
ochorením požiadať na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
príslušnom podľa miesta bydliska, o
posúdenie miery funkčnej poruchy,
ktorú určí posudkový lekár na
základe lekárskych nálezov.
Najvhodnejšie je preto požiadať o
posudok vtedy, ak už máme presne
stanovené štádium ochorenia a jeho
následnú liečbu.
3. Ako dlho trvá, kým mi vydajú
rozhodnutie o pridelení preukazu FO
ZŤP?
Doba na vydanie rozhodnutia o
posúdení miery funkčnej poruchy je

30 dní, max. 60 dní od podania
skompletizovanej žiadosti občana.  
4. Som na invalidnom dôchodku,
môžem popri ňom pracovať?
Áno, popri invalidnom dôchodku je

možné vykonávať pracovný pomer.

V prípade záujmu o bližšie alebo
individuálne sociálne poradenstva sa
obráťte na Linku pomoci a poradenskú
službu Ligy proti rakovine.
Každý štvrtok v čase od 9:00 do 13:00
hod. je Vám k dispozícii sociálna sestra
Anna Baranová. Kontakt: Centrum
pomoci Ligy proti rakovine, Brestová
6, Bratislava, tel.: 02/52 965 148.
Poradenstvo je bezplatné.

Katarína Žúžiová

Môj beh

Sociálna sestra Anna Baranová odpovedá na Vaše otázky:

Dňa 15.10.2011 sa konali v Marianke
Majstrovstvá Slovenska šta	iet v krose,
ktoré organizovali RunForFun.sk,
Obecný športový klub a obec Marian-
ka. O behu krosových  šta	iet nás La
Speranza informovala v treťom vydaní.
Spolu s organizačným tímom Ligy pro-
ti rakovine (LPR) som sa tejto akcie
zúčastnila aj ja. No nerobila som infor-
mačnú kampaň v rámci LPR, ale som si
zabehla horami a dolinami karpat-
ských lesov ako členka trojčlennej šta-
fety tímu LPR. Až keď som začala be-
hať, uvedomila som si,  aké je to pre
mňa dôležité, že som bola na štar-
te...

Po ukončení chemoterapie bola jed-
ným z nežiadúcich účinkov liečby de-
štrukcia a zápal pľúc. Moja dychová ka-
pacita bola približne toľko ako 30 %
dychovej kapacity zdravého človeka.
Dostala som sa na pľúcne oddelenie,

kde mi naordinovali liečbu na odstrá-
nenie zápalu pľúc, ktorá po čase dobre
zabrala. Pani doktorka mi na konci
liečby navrhla,  že by bolo pre mňa
vhodné, ak by som začala pomaly
športovať. Zo začiatku som bola celá
nadšená, pretože počas liečby som ak-
tívne nešportovala a už mi to aj začalo
chýbať. Lenže po takom čase som ani
nevedela, kde začať... 
Nikdy by ma ani vo sne nenapadlo, že
začnem s behom, pretože som tento
druh športu nemala rada, nevládala
som dýchať, zdalo sa mi to nudné
a vždy som si našla kopec výhovoriek
ako sa behu vyhnúť. Tentokrát som si
ale povedala, že je to najlepšie, čo by
mi postavilo pľúca na „nohy“. 
Začiatky môjho „behu“ boli pre mňa
ako mučenie. Nevládala som udý-
chať ani jeden kilometer. Začínala
som behať na bežeckom ovále pri zá-
kladnej škole neďaleko od bydliska.
Na začiatku som sa musela nútila ísť
behať, premáhala som sa, aby som vy-
držala aspoň 5 minút behu, 10 minút,
15 minút...  Postupne som sa na kaž-
dý môj tréning začala tešiť. Dnes už
ani nerozmýšľam nad tým, že musím
ísť behať. Jednoducho si natiahnem te-
nisky a vybehnem si kedykoľvek to po-
trebujem. Myslím tým doslova, „potre-
bujem“, pretože som sa po čase stala
od behu závislá. Nelámem žiadne re-
kordy, behám si tak ako mi vyhovuje,

keď nevládzem,  z behu prejdem do
chôdze, keď sa mi upokojí dych, za-
čnem znova behať, keď vonku mrholí,
oblečiem si nepremokavú vetrovku,
keď mrzne, dám si čiapku a rukavice.
Jednoducho povedané, beh sa mi
páči a z vlastnej skúsenosti odporú-
čam behať každému, u koho je to
zdravotne možné.
A tak ako už „skúsený bežec“ som teda
nastúpila na krosovú štafetu v Marian-
ke, spolu s Jankou Kubasovou  a Tatia-
nou Hraškovou, ktorá pracuje v LPR.
Spolu sme vytvorili tím LPR v cha-
rakteristických žltých tričkách s lo-
gom LPR – vtipne sme sa označili
ako „žlté osy“ . Beh bol – aspoň pre
mňa – trochu náročný , pretože sa bež-
alo z väčšej časti po lese s dosť veľkým
prevýšením, pričom ja som bola dote-
raz zvyknutá behať len po rovine. Začí-
nali sme v úžasnej atmosfére. Ráno bo-
lo chladné, no svietilo slniečko, ktoré
dodávalo pozitívnu energiu všetkým
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Milan Tomka

Martinskí onkologickí pacienti
spoznávajú Slovensko

pretekárom. Usporiadatelia zabezpeči-
li teplý čaj a drobné občerstvenie. Za-
mestnanci a dobrovoľníci z LPR rozdá-
vali informačné letáčiky a oboznamo-
vali prítomných ľudí s prevenciou. My
„žlté osy“ sme sa rozcvičovali a pripra-
vovali sa na beh. Bežala som ako prvá
a hneď po štarte sa trať tiahla do lesí-
ka nad Mariankou a začínala prudko
stúpať. Už vtedy som mala chuť sa oto-
čiť a skončiť, ale uvedomila som si, že
na mňa v cieli čaká Janka a Tánička.
Tak som sa teda zaťala a pokračovala
ďalej. Po 6,4 km som dobehla do cieľa,
„tľapla“ si s Jankou a tá vybehla na dru-
hé kolo štafety. Pocit, aký som mala,
keď som dobehla do cieľa, neviem
ani opísať. Pred dvoma rokmi som
ledva vyšla po schodoch, nevládala
som udýchať ani rýchlu chôdzu a teraz
som zdolala 6,4 km s prevýšením 125
m na 2,3 km. Bola som na seba ne-
smierne hrdá, i keď som nedosiahla
rekordný čas. Našťastie reputáciu ná-

šho tímu zachránili Janka a Tánička,
ktoré mali lepšie časy ako ja.  
Som hrdá na seba, že sa mi podarilo
dobehnúť do cieľa, som hrdá, že
som tam bežala pod hlavičkou LPR
a som hrdá, že som ako onkologický
pacient mohla bežať.

Chcem sa poďakovať LPR, Centru po-
moci LPR v Bratislave a všetkým jeho
pracovníkom, že nás pacientov vždy
a v akomkoľvek prípade podporia
a pomôžu nám, čo viem najlepšie

z vlastných skúseností. Chcem sa po-
ďakovať aj Ľubošovi Hrčkovi, organi-
zátorovi pretekov a riaditeľovi RunFor-
Fun za podporu a pomoc.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku –
Vianoce. Zdá sa mi, že v tomto čase
sme všetci na seba milší, viac pomáha-
me ľuďom, ktorí to potrebujú. Nie všet-
ci máme dostatok 	inančných pro-
striedkov na rozdávanie, ale určite
každého žobráka poteší teplá polievka,
či stravný lístok a starších ľudí možno
aj pomocná ruka pri prechode cez ces-
tu, najmä ak bude zasnežená, alebo
úsmev a možno aj rada niekomu, kto
čaká v onkologickej ordinácii a je tam
prvýkrát. Skúsme sa tak ako počas Via-
noc správať celý rok, tak ako sa k nám
pacientom správa celý kolektív LPR,
nielen na Deň narcisov, nielen na Via-
noce, ale po celý rok. 
Prajem všetkým čitateľom krásne
a pokojné vianočné sviatky plné lá-
sky a zdravia!

Jednou z činností Centra pomoci Ligy
proti rakovine v Martine je aj príprava
zájazdov po kultúrnych pamiatkach na
Slovensku. V tomto roku sa po Banskej
Štiavnici a Antole uskutočnil už druhý
zájazd, ktorého cieľom bola Špania Do-
lina. Táto pomerne málo známa baníc-

ka osada patrí medzi najstaršie na Slo-
vensku. Vznik osady sa datuje okolo
roku 1001, farnosť vznikla v roku
1254, pričom v dôsledku nemeckej ko-
lonizácie sa počet obyvateľov zvýšil
natoľko, že pôvodný kostol bol v roku
1593 zväčšený o hlavnú loď a dve ka-
plnky.
V tomto 754 ročnom kostole „Preme-
nenia pána“ sme si vypočuli odborný
výklad, ktorý nám zabezpečil klub
„Viktória“ z Banskej Bystrice. Jeho
členky nás sprevádzali po blízkom
okolí. Dozvedeli sme sa, že kostol slúžil
ako pevnosť v búrlivých rokoch bojov
proti Turkom. Dozvedeli sme sa, že z
kilometrov štôlní bolo vyvezených nad
osadu 500 000 ton hlušiny, čím vznikli
haldy, z ktorých je prekrásny výhľad na
osadu a blízke vrchy. V prekrásnom
slnečnom dni účastníci počas hodino-
vej turistickej vychádzky mohli obdi-
vovať prekrásnu slovenskú prírodu aj
nazrieť do štôlní. Zaujímavé je, že hoci
málo Slovákov pozná Španiu dolinu,
stretli sme tu aj anglických turistov.
Domčeky okolo osady sú rozprávkovo
roztrúsené a obložené nachystaným
drevom, ktoré umožňuje vykurovanie
počas zimných mesiacov.

Hoci počet obyvateľov obce nedosahu-
je ani 200, o pamätihodnosti je vzorne
postarané. Prekvapila nás aj čistota v
obci a jej okolí a možnosť výberu ob-
čerstvenia. Kultúrnym zážitkom bola aj
prehliadka baníckeho orloja.
Popoludní cestou späť sa účastníci za-
stavili na pútnickom mieste na Starých
horách, kde sa mohli pomodliť za svoje
zdravie. Trochu zábavy si užili v roz-
právkovej dedinke „HABAKUKY“ na
Donovaloch a zastavili sa aj v Korytni-
ci, kde ochutnali liečivú železitú vodu.

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI �
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V januári minulého roku oslávila Liga
proti rakovine 20. rokov svojho
pôsobenia. Tento rok sme mali
možnosť osláviť 20. rokov pôsobenia
aj našich dvoch pobočiek. V septembri
t.r. oslávili 20 rokov svojej činnosti
členovia pobočky Ligy proti rakovine v

Topoľčanoch i v Piešťanoch.
Gratulujeme im ku krásnemu jubileu a
do ďalšej činnosti želáme veľa lásky i
odhodlania. 
Na začiatku svojho pôsobenia mala
pobočka Ligy proti rakovine v
Topoľčanoch 20 členiek, ktoré prejavili

záujem niečo zmeniť a zanietene sa
pustili do práce. Nebolo to jednoduché,
spájala ich síce rovnaká diagnóza, ale
zároveň boli rozdielne vekom,
vzdelaním, prostredím, v ktorom žijú.
Dnes je v klube združených 40
pacientok a v pobočke ďalších 42
členov z radov rodinných príslušníkov
a dobrovoľníkov. Stretávajú sa
jedenkrát mesačne, zriadili poradňu
zdravia a psychologickú poradňu. Ich
príbehy sú vzácne a inšpirujúce.
Pobočka Ligy proti rakovine v
Piešťanoch oslávila krásne okrúhle
jubileum 16. novembra 2011. Za 20
rokov svojej činnosti sa stali
významným subjektom združujúcim
onkologických pacientov v Piešťanoch
i okolí. Členovia pobočky sa zúčastňujú
aktivít z oblasti prevencie a zdravia v
meste, vytvárajú podporu pre
onkologických pacientov, realizujú
programy v oblasti prevencie,
podporujú zlepšovanie zdravotnej
starostlivosti o onkologických
pacientov v regióne. 

Aj tento rok vďaka LPR niektoré z nás
mohli stráviť októbrový týždeň v
prekrásnom prostredí Vysokých Tatier
– v Tatranskej Lomnici. Aj keď počasie
bolo "rôzne", strávili sme každý deň

vonku, na čerstvom vzduchu, či už na
túre, v jaskyni, na výlete v Poľsku
alebo na prechádzke.  Viktorky veru
nie sú žiadne "lenivky", ale turistky
ako sa patrí. Zažili sme slnko, dážď i

sneh a videli sme aj medveďa- na
magistrále medzi Skalnatou chatou a
Zamkovského chatou.
Tak dovidenia, Tatry naše malebné!

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI�

Ing. Mgr. Martina Myjavcová – Slušná, PR manažér Ligy proti rakovine

Oslávili sme

Dana Garčárová, klub Viktória Banská Bystrica

Tatry nás potešili a nabili energiou
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Baran – POZITÍVNE OČAKÁVANIE
Zdravie, energia, láska, financie sa budú
zlepšovať. Centrálnou témou pre tento rok
bude zmena. Mnohí z Vás prešli určitými
zmenami už v predchádzajúcich rokoch a

teraz nastáva čas, kedy sa vaša situácia obráti k lepšiemu.
Zmeny síce niekedy budú dramatické, ale pozitívne. Tí, čo
hľadajú lásku majú šancu, že ju tento rok stretnú. Nemáte
sa čoho obávať. Otvorte svoju myseľ novým možnostiam.
V láske budete musieť byť trpezliví. Ľudia znamenia Baran
majú tendenciu rýchlo sa zamilovať, zosobášiť. Nezabú-
dajte, že lásku máte nechať dozrieť. Ak riešite manželské
problémy, situácia sa ustáli a zlepší. Rok 2012 bude veľmi
rušný pre Baranov zo spoločenského hľadiska. Od mája mô-
žete rátať s prílevom energie, najmä podnikajúci Barani sa
nebudú môcť na nič sťažovať. Ale pozor na zadné vrátka,
nemali by ste riskovať nadmieru, vždy si nechajte niečo v
rezerve. Čaká vás veľa večierkov a kultúrnych podujatí. Nič
netreba preháňať.

Býk - VENOVAŤ SA KRÁSE
Vy, ako znamenie so živlom zem, sa v ro-
ku 2012 nemusíte ničoho obávať. Práve
naopak, vy budete tí, ktorí sa ocitnú na če-
le, na vás sa ľudia budú obracať so žiados-

ťami o radu, pomoc, finančnú, ale aj pokiaľ ide o kontakty,
známosti na vyšších miestach. Finančne na tom budete
dobre, nové aktivity vám budú vynášať a vy budete plný
elánu a odvahy. Celý rok môžete ťažiť zo svojich známostí,
skúseností, talentu. Vy sa síce neviete hneď rozhýbať, ale
teraz sa ukážete, ako aktívni, činorodí, optimistickí a doč-
káte sa aj výsledkov a podpory, nielen od vašich starých
priateľov, ale aj od nových kolegov, či známych, ktorí sa vám
dostanú do cesty. A nezadaní sa môžu tešiť aj na novú lás-
ku, samota sa končí.

Blíženci - VERIŤ SVOJMU VNÚTORNÉMU DIEŤAŤU 
V roku 2012 vás nič nezastaví. Dokážete ísť
za svojimi cieľmi, nezaujímajú vás pre-
kážky, ani kritika, či závisť, vy viete, že to,
čo chcete, je správne a osožné, nielen pre

vás, ale pre mnohých ľudí. Vaše zanietenie bude pre iných
vzorom, a ak podnikáte, skončíte rok 2012 s niekoľkoná-
sobným vzrastom na vašom účte. Aj zamestnaným Blížen-
com sa bude dariť, vaše nápady budú ocenené, finančne
na tom budete dobre, ale pozor by si mali dať mladší z vás.
Ak sa práve zariaďujete alebo sa plánujete sťahovať, dob-
re zvážte, či by ste nezvládli ešte niečo navyše, niečo väč-
šie, vaša rodina sa rozrastie, takže budete potrebovať viac
priestoru. Pracovne a zdravotne sa Vám bude dariť hlavne
od augusta tohto roku. V marci môžete pociťovať miernu
únavu alebo stres, ale tento stav rýchlo pominie. Snažte sa
v tomto čase viac odpočívať a nezaťažovať sa zbytočnými
vecami.

Rak - NEZABÚDAŤ NA DENNÝ SMIECH 
Očakávajte úspech v zamestnaní, v osob-
nom aj partnerskom živote. Vhodný čas
nielen na zmeny a profesijné napredova-
nie, ale aj na záležitosti lásky. Najlepší však

bude máj. Užívajte si radosti života, tešte sa zo všetkého
pekného, aj zo svojho harmonického vzťahu. No tí, ktorí
honbu za radosťami preženú, môžu rátať aj s trpkým vy-
triezvením.
Posilňujte sebadisciplínu a dôverujte svojej intuícii, to vám
pomôže udržať si nadhľad v krízových situáciách. 
Nadhľadom a schopnosťou profitovať z každej situácie zí-
skajú skoro všetci, nielen podnikatelia. Samozrejme, k ne-
jakým peniazom sa dostanú aj ostatní, nebude ich však toľ-
ko ako minulý rok. Nestačí snívať, treba konať a ten správ-
ny čas je tu.

Lev - TVORIVOSŤ 
Pred vami je dobrý rok. Prinesie vám har-
móniu a rozvíjanie citových vzťahov, po-
hodu v rodinách a partnerstvách, dosta-
tok nezáväzných flirtov a osamelým i no-

vé lásky. Muži budú presvedčiví a dámy očarujúce, a to
po celý rok. Zdravotne budú na tom ľudia znamenia Lev
v tomto roku vynikajúco. Čas od času môžu pocítiť zní-
ženie energie, ale nebude to nič vážne. Vitamíny, mine-
rály a stopové prvky by nemali chýbať vo Vašom jedál-
ničku. Vzťahy v rodine sú harmonické už zopár rokov a
Vy sa viac a viac sústredíte na zveľaďovanie životného
štýlu Vašich najbližších. Táto situácia bude pokračovať.
Chcete prežiť romantickú dovolenku? Vyberte sa na ňu
kedykoľvek od konca mája do začiatku októbra. O tom,
že ešte nepatria „do starého železa“, sa presvedčia aj tí
skôr narodení.

Panna - NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ 
Uvoľnenie, ktoré pocítite, by ste mali vy-
užiť a upevniť si svoje zväzky, prestať si
držať odstup od ľudí, ktorým už dávno dô-
verujete, ale nedokázali ste im to dať do-

statočne najavo. A nebojte sa dať najavo aj svoje obavy,
hovorte viac o tom, čo je vo vašom vnútri. Tento rok ne-
nájdete vedľa seba hluché ucho a odmietavého človeka.
Po dlhom čase sa ľudia narodení v znamení Panna budú
cítiť duševne i fyzicky v poriadku. Tento pocit vás povzbu-
dí k zlepšeniu kondičky, pravdepodobne sa rozhodnete
pravidelne cvičiť, nabrať nejaké to stratené svalstvo. Dô-
ležitý je pohyb na čerstvom vzduchu. V rodinnom živote
je teraz pokoj. Nečaká Vás nič závratné. Tí, čo nad vami už
dávno lámali palicu, ktorí hovorili o vašom chlade a sťa-
žovali sa na nedostatok citov, všetci tí, budú príjemne pre-
kvapení, ba až zaskočení.

Váha- STÍŠENIE 
Ak sa budete spoliehať na svoju predví-
davosť a znalosť ľudských pováh, nepo-
mýlite sa a správne sa rozhodnete. Tak-
že netreba zúfať ani sa vzdávať, iba sa

odhodlať vtedy, keď to bude pre vás najlepšie a urobiť
zásadný krok. Veľmi vám tento rok pomôžu rôzne vodné
terapie alebo masáže, pitie minerálok, plávanie, skrát-
ka všetko súvisiace s vodou. Ak sa budete cítiť vyčerpa-
ní, oddýchnite si. Nezaťažujte svoje telo viac ako musí-
te. Tento rok je výborným rokom pre rodinu, rodinné zá-
ležitosti. Pocítite podporu najbližších. Aj vy budete veľa
pomáhať svojej rodine. Váhy sa potešia zvýšeniu platu,
preradeniu na lepšiu pozíciu i vzrast spoločenskej pre-
stíže. Podnikateľov čaká rozšírenie aktivít a slušné zá-
robky.

Škorpión - DOVOLENKA  
Máte v sebe sklony k preháňaniu, neus-
tále sa snažíte o niečo viac posunúť svo-
ju výkonnosť, radi experimentujete, no
teraz by ste sa mali držať na "uzde". Čo tak

spomaliť vaše tempo, nájsť si nové záujmy, zaoberať sa ne-
jakými novými filozofickými smermi, veď vás vždy zaují-
malo všetko tajomné, neprebádané, tak si doprajte taký
menší výlet do krajiny neznáma. Rodinné záležitosti zos-
tanú nezmenené. Vybudovali ste svojej rodine pekný sta-
bilný domov a spoločne si ho užívate. Ak nastane  part-
nerská kríza, je potrebné si veci vydiskutovať, aby ste sa
pohli ďalej. Škorpióny sa majú na čo tešiť v roku 2012. Ča-
ká vás veľmi rušný spoločenský život. Stretnete veľa za-
ujímavých ľudí. Títo ľudia budú mať vplyv na vašu karié-
ru, financie. Tí, ktorí sú slobodní, nájdu tento rok lásku
svojho života. Zadaní vstúpia do manželstva a neseriózne
vzťahy sa ukončia.

Strelec – VNÚTORNÁ SILA 
Využite svoje danosti pre duchovné aj hmot-
né bohatstvo. Pokúste sa zlepšiť finančnú
situáciu. Vaše obavy alebo strach vám spô-
sobujú nespokojnosť so životom.  Pokús-

te sa pracovať so svojou energiou a nasmerujte ju tam, kde
to najviac potrebujete. Budete pracovať síce ťažko a naplno,
ale budete si to aj užívať. Cieľ máte takmer na dosah. No-
vá láska môže prerásť do zamilovanosti, čo vám prinesie
radosť a potešenie. Vaša duša prekypuje spokojnosťou a
srdce láskou. Vychutnajte si tento stav najlepšie, ako viete.
Finančné záležitosti si budete musieť lepšie zorganizovať.
Žiadne závratné sumy vás v tomto roku nečakajú. Mali by
ste sa zbaviť nadbytočných vecí, ktoré už aj tak nepoužíva-
te. Ak máte pôžičku dobre si skontrolujte dátumy splatnosti.
V roku 2012 budete cítiť lásku na každom kroku. Vyhýbaj-
te sa náladovosti a radšej zoberte opraty svojho života do
vlastných rúk. 

Kozorožec - ŽIŤ EKOLOGICKY   
Svoje sklamania si zvyčajne liečite nielen
prácou v zamestnaní, ale aj doma. Tento
rok však nájdete aj niekoho, pred kým si
budete môcť otvoriť dušu a srdiečko. Spo-

ločnosti sa nestráňte, no občas dajte pred hlukom prednosť
niečomu kľudnejšiemu. Pracovné záležitosti by sa mali de-
finitívne obrátiť k dobrému. Možnosti môžu prísť veľmi ľah-
ko,  vy musíte byť pripravení. Príležitosti budete mať vo via-
cerých smeroch. Môže sa vám naskytnúť cestovanie do cu-
dziny, či už za prácou alebo pre potešenie. Dobré obdobie
na vyššie vzdelanie, alebo duchovné presvedčenie. Keďže
budete mať silnú intuíciu, nechajte to na ňu.  Nezabúdajte
na pochvalu. Nič nemajú ľudia radšej ako pochvalu. Neza-
budnite aj na ľudí, čo žijú s vami pod jednou strechou.  

Vodnár - VERIŤ SÁM SEBE  
Staré záležitosti sa zrazu vyriešia a veci
sa vyjasnia. Načasovanie nemôže byť lep-
šie. Onedlho sa dostanete na vrchol svo-
jej kariéry. To, čo iní vidia ako problém,

chápete ako výzvu, hru. Ku všetkému pristupujte s hu-
morom, dokážete iných podržať i v tých najťažších chví-
ľach. Vo vzťahoch potrebujete dobrodružstvo a nezávis-
losť, len veľmi ťažko dokážete obsedieť na jednom mies-
te. Tento rok si budete môcť svoje potreby naplniť vrcho-
vato. Financie k vám v prvej polovici roka budú prichá-
dzať z úradov alebo inej inštitúcie. V lete môžete počítať
s pekným zárobkom. Skúste si však časť´ zárobku aj od-
ložiť. Cestujte na menšie aj dlhšie výlety, venujte sa tu-
ristike alebo aspoň začnite pravidelne behať. Potrebuje-
te si zlepšiť kondičku.

Ryby - STÁŤ SI NA SVOJOM 
Tento rok dostanete príležitosť ukázať
svoje kvality. A tým, čo ste doteraz robi-
li ako svoje hobby, sa aj uživíte. Môžete
očakávať´ nový prírastok v rodine, pri-

sťahovanie ďalšieho člena, predaj alebo kúpu domu, pro-
ste niečo nové. Je tu možnosť založenia rodinného pod-
niku. Financie prejdú mnohými zmenami. Stanete sa fi-
nančne nezávislí. Nebojte sa riskovať. Lásky si užijete do-
sť, a to vo všetkých podobách. Nepripúšťajte si len ideál
skutočnej lásky, ale tolerujte nedokonalosť v partnerovi
a v rodine. Okruh priateľov sa zmení, počítajte s tým. Nie
je dôvod sťažovať sa ani na telesnú kondíciu. Váš imunit-
ný systém je vašim spoľahlivým partnerom. Keď sa bu-
dete pohybovať tak často, ako je to možné na čerstvom
vzduchu, bude to s vami v poriadku. Všeobecne by bolo
vhodné zvyknúť si na dlhé prechádzky v prírode, ak je to
možné, a tak eliminovať účinky každodenného stresu a
posilňovať sa novou energiou.

HOROSKOP�

Horoskop na rok 2012 pre Vás pripravila Zuzana Musilová, http://www.ezoterikazuzana.sk/



MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Adventná radosť
„Anjel povedal pastierom – nebojte sa, lebo Vám zvestujem veľkú radosť.“ (Luk. 2,10).???
Je to také zvláštne a krásne tajomstvo a zázrak „mať niekoho rád“. A pred Vianocami je ten úžasný
zázrak tu. Všade okolo a aj v našom vnútri. Čo sa to stalo? Ten Betlehem zasiahne naraz toľko ľudí
na celom svete. To je predsa úžasné. To je predsa ohromne veľká sila, ktorá dokáže tak
transformovať naraz milióny ľudí. Je to príchod Ježiša Krista, ktorý prináša lásku do našich
domovov, do našich sŕdc. On sám je tá láska.
Mať rád, to je rozdávať. Urobiť radosť a aj sám mať radosť z tej radosti druhých. Ale prečo len
pred Vianocami? Každý deň je dobré sa aspoň na chvíľu zastaviť a pozrieť sa okolo seba. Všade sú
ľudia, ktorí veľmi potrebujú trochu lásky a radosti. Pozrieť sa hore na oblaky aj nad oblaky a
chcieť vidieť, čo je v mojom vlastnom vnútri.
„Pane, nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdrosť srdca.“ (Žalm 90, 12).
Exupéryho Malý Princ hovorí nám všetkým:

„Dobre vidíme iba srdcom, lebo to podstatné je očami neviditeľné.“

Od jednej mojej dávnej pacientky, dobrej a vzácnej staršej pani, som dostal k Vianociam
krásne prianie: „Ja viem, že na mňa myslíte, že sa za mňa modlíte a prajete mi všetko najlepšie.
Nerozprávate ani nepíšete o tom, ale ja viem, že toto všetko ukladáte na moje konto v banke, kde
sa ukladajú poklady krásnych ľudských vzťahov. V banke, kde zlodeji nekradnú, mole, ani hrdze
neničia, ani povodne a burzové krachy nehrozia. Ďakujem Vám, že ma neopúšťate.“

Vianoce prichádzajú, nenechajme ich zase odísť.

LIGA PROTI RAKOVINE VÁM PRAJE
PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV

A V NOVOM ROKU SPLNENÉ PRIANIA!


