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PRÍHOVOR�

Vážení  čitatelia, milí priatelia,

ťažkú, veľmi ťažkú úlohu som v tomto období dostala.  Napísať prího-
vor do prvej tohtoročnej La Speranzy. Rada slohujem, rada píšem, rada
ukladám myšlienky na papier... Ale ideálne je na to obdobie kľudu a po-
hody a  takéto obdobie aktuálne v Lige proti rakovine neprežívame. Chce-
li by sme, isto však viete, že našu/vašu La Speranzu budete v rukách
držať pár dní pred naším veľkým dňom – Dňom narcisov. A práve ten
teraz pripravujeme a práve s ním je spojených neopísateľné množstvo
povinností, príprav, komunikácie. Lebo chceme, tak ako každý rok, aby
bol pripravený kvalitne, zvládnutý organizačne, aby sme z neho mali
dobrý pocit nielen vzhľadom k jeho �inančnému efektu, ale i vzhľadom
k jeho ideovému posolstvu spolupatričnosti a podpory, ktoré má urobiť
radosť práve vám - našim čitateľom – onkologickým pacientom či už
v čase liečby alebo po jej absolvovaní. 
Vždy sme mali a vždy budeme mať na mysli, že sme tu pre vás, nech sa
už zaoberáme v našej práci čímkoľvek. Všetky naše snahy smerujú ku
tomu, aby sme vám mohli pomôcť v akejkoľvek forme.  To, že za to od
vás dostávame pozitívne spätné väzby, znamená pre nás veľa. To je sila,
ktorú nám dávate a ktorú potrebujeme, aby sme zvládali pracovať bez
prestávky, prekonávať prekážky, s ktorými sa každoročne pri príprave
Dňa narcisov a denne pri rôznych príležitostiach v rozmanitých podo-
bách stretávame, aby sme nachádzali energiu a chuť ísť ďalej, keď má-
me pocit vyhorenia... 
V uplynulých týždňoch sme tiež pripravovali oslovenie verejnosti s pro-
sbou o asignáciu 2% dane z príjmu. Našimi poslami v oslovovaní sa sta-
li tri z vás – tri úžasné dámy – Eva, Ines, Lucia. Ak sa vám nepodarilo do-
teraz vidieť ich posolstvo, odporúčame pozrieť  na: www.2percenta.lpr.sk.
Pre nás to bola a je „voda, ktorá nás drží nad vodou“. Veríme, že pre vás
môže byť ich posolstvo sila potrebná k zvládnutiu náročného obdobia
na ceste k vyliečeniu.  V duchu tohto posolstva, dovoľte mi zaželať vám
život na 100% na každý ďalší deň... Tiež mi dovoľte zaželať, nech 11. ap-
ríla pocítite energiu z podpory, ktorú vám prejavia nie desiatky, ale stá-
tisíce ľudí po celom Slovensku, nosiacich žltý narcis ako symbol spolu-
patričnosti a dôkazu, že napriek náročnej dobe, ktorú žijeme, pomoc
a podpora  ešte ľuďom nie je cudzia...
Želám vám, nech Vám táto jar prinesie veľký dar – optimizmus a radosť,
nech ich máte každý deň dosť ☺.

Za kolektív LPR úspešný a pohodový rok želá Eva Kováčová



Ďakujem za podporu v čase, keď mi zistili na štítnej žľaze uzol a následne som ab-
solvovala operáciu. Vďaka Bohu a rýchlemu zásahu lekárov som bola uchránená od
šírenia rakoviny. Ďakujem Anne Baranovej, sociálnej sestre, ktorá ma nasmerovala
do Centra pomoci LPR v Bratislave, kde som navštevovala aj fyzioterapeuta, cvičenia
Pilates a rôzne krúžky. Liga proti rakovine ma okrem toho  �inančne podporila v ča-
se neistoty a pomohla mi s vybavovaním invalidného dôchodku. Menovite sa chcem
poďakovať MUDr. Jánovi Sirackému, DrSc. za jeho ľudský prístup a ochotu pomôcť
mi. Želám mu veľa zdravia, úspechov a požehnania v jeho záslužnej činnosti.
Zúčastnila som sa aj na relaxačnej týždňovke v krásnom prostredí Tatier – v Štrbe.
Čakal ma úžasný týždeň s rôznymi aktivitami – výlety, súťaže, cvičenia, bazén, masá-
že, strava, výborný kolektív a dievčatá z LPR, ktoré sa o nás celý pobyt úžasne stara-
li.
Zo srdca ďakujem celému kolektívu LPR a želám im veľa zdravia, úspechov a požeh-
nania v ich záslužnej činnosti v spolupráci s onkologickými pacientmi.
S úctou a láskou Eva Galanová

Neprekonateľný optimista
Rada by som sa podelila o svoj obdiv voči nášmu spolupacientovi  – „pokrvnému bra-
tovi“ z onkohematológie Edkovi Volekovi z Trnavy. V La Speranze 1/2012  na str. 4
rozpovedal svoj príbeh z boja o návrat do normálneho života. Delí nás jedna generá-
cia – je vo veku môjho otca, ale jeho kondícia zahanbuje nielen mňa, ale aj oveľa mlad-
ších zdravých aktívnych športovcov. Za obdobie, čo sa poznáme som ho nepočula ani
raz sa sťažovať, stenať,... Delí sa so svojimi „pokrvnými“ o krásne zábery z jeho špor-
tových ciest na bicykli, turistike, lyžiach,... o svoje skúsenosti z rekonvalenscencie po
transplantácii kostnej drene, rady ako pohybom pomôcť svojmu zdraviu.
Takto začínal rok 2014: „ Prebytočné kalórie po Vianociach som vybehával na Šte-
fanskom krose na Slávii v Trnave. V jarnom počasí na Trojkráľovom krose.“
Milý Edko, zo srdca Ti prajeme, aby si sa tento rok v dobrom zdraví, kondícii
a vnútornej pohode dožil nielen 70-tky, ale pre povzbudenie všetkým ešte mno-
ho ďalších �it-rokov po nej.

Mária a spoluplavci z klubu Eliáš – SmyS

No a redakcii sa pán Volek pochválil a podelil so svojím úspechom: „V sobotu 22. fe-
bruára 2014 som sa zúčastnil krásneho bežeckého podujatia Suchovská pät-
nástka. Štartovalo spolu cca 200 pretekárov z celej republiky vo všetkých ve-
kových kategóriách. Mne sa tentokrát darilo veľmi dobre a v mojej kategórii
70+, som obsadil striebornú, teda druhú priečku a tešil som sa z krásnej ceny.
Počasie nám prialo a v cieli sa každý tešil z príjemného športového zážitku.“
Čo dodať? Gratulujeme!
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NAŠE PRÍBEHY�

Mária Sitárová

Onkologickou pacientkou som sa stala ako
45 ročná matka dvoch dospievajúcich detí
v roku 2007. Žena, ktorá nesmierne rada
športovala, pracovala s deťmi, milovala život,
svoju rodinu, všetky svoje záľuby a dobrých
ľudí. Od tohto roku som liečbu absolvovala
niekoľkokrát, niekoľkokrát obdobie páuz a
aj transplantáciu krvotvorných buniek. Je
mi ľúto, ale ani dnes ešte nemôžem pove-
dať, že mám po tom. Liečba stále pokračuje.
Na začiatku môjho ochorenia som si ne-
spočetne veľakrát dávala otázku: „Prečo ja?“
Nechápala som, že na ňu nemám odpoveď.
Od nikoho. Časom som sa už touto otázkou
prestala zaoberať a snažila som sa prijať
skutočnosť takú, aká je. Dnes otvorene roz-
právam, že sme dve: ja a ona. A učíme sa spo-
lu žiť. 
Priznám sa, že niektorých ľudí z Ligy proti
rakovine som spoznala ešte pred mojím
ochorením, a to pani riaditeľku Evu Ko-
váčovú a v tom čase projektovú manažérku
Gabiku Horváthovú. Spojil nás Deň narci-
sov, ktorý som v svojej práci (ZŠ) šírila a ve-
novala sa dobrovoľníkom. Odrazu som to
všetko začala vnímať inak. Nielen ako člo-
vek, ktorý chce iným ľuďom – onkopacien-
tom – pomôcť, ale sama som sa onkopa-
cientom stala. Veľkú radosť som pociťova-
la, keď som mohla so žiakmi prísť do pri-
pravovaného domu, v ktorom bude sídliť
Centrum pomoci LPR. Vyzdobili sme okná
a priestory. Žiaci sa tešili tak ako ja. Bola som
veľmi rada a dodnes som, že sa takéto Cen-
trum vybudovalo. Dlhé roky som ako klient-
ka Centrum obchádzala (v tom dobrom).
Stále som si hovorila, že je oveľa viacej ľudí,
ktorí ho potrebujú viac ako ja. Ak sa mi na-
skytla príležitosť niekomu poradiť, alebo
som vedela, že by mu v Centre pomoci LPR
pomohli, nenechala som si to iba pre seba.
Poradila som im návštevu v Centre pomoci
LPR. Poznám niekoľko ľudí, ktorí boli z cho-
roby nešťastní a zúfalí podobne ako ja. Niek-
torí navštívili Centrum pomoci LPR, kde sa
ich ujali odborníci a pomáhajú im aj ich ro-
dinám prekonávať ťažkosti spojené s ocho-
rením. Stalo sa to opäť. Pri kontrolnom
vyšetrení mi zistili, že sa choroba vrátila. Už
ani neviem po koľký krát. Bola som zúfalá.
Ale spoznala som ďalšieho úžasného člove-
ka v LPR Lucku Budáčovú. Vždy som mala
dvere do LPR otvorené a ktorákoľvek sa mi
venovala a vypočula ma. Som im za čas, pod-
poru a pomoc nesmierne vďačná. A tak po
mnohých presviedčaniach som sa nakoniec
prihlásila na relaxačný pobyt. Týždeň strá-
vený mimo domova, mimo starostí, v krás-
nej slovenskej prírode. Týždeň aktivít, tvo-
rivých dielní, rozhovorov, výletov, spozná-
vania ľudí s podobnými osudmi a výbornou
veselou atmosférou. Taký bol jeden minu-
loročný augustový týždeň. Pre mňa zname-

nal veľa. V tom období som bola práve
týždeň po liečbe. Nasávala som energiu, si-
lu a obdivovala všetkých ľudí, ktorí sa o nás
po celý týždeň starali. Našla som si nových
priateľov, s ktorými som v kontakte dodnes.
Na portáli Centra pomoci LPR sa dajú zistiť
všetky potrebné informácie. Dozvedela som
sa, že by som sa mohla prihlásiť na niektorý
kurz, ktorý ma zaujme. Po štvorročnom
vzdelávaní učiteľov v anglickom jazyku, som
si vybrala práve kurz anglického jazyka. Po
absolvovaní testov som bola zaradená do
skupiny, skupiny úžasných ľudí. Na začiat-
ku som prišla s malou dušičkou. Predsa, oni
sa už poznali. Ale prijali ma medzi seba, a ja
sa medzi nimi cítim veľmi, veľmi dobre. Vzá-
jomne sa podporujeme. Z hodín odchádzam
spokojná, uvoľnené, plná emócií a dobrého
pocitu zo stretnutia s príjemnými ľuďmi.
I keď je to kurz jazyka, nasmejem sa do
sýtosti. Popritom sa dozvieme novinky o se-
be. Je nám dobre a veselo. Teším sa na každú
ďalšiu hodinu. No a samozrejme sa aj učíme.
Lektori sú veľmi príjemní a majú pre nás
veľké pochopenie. Konkrétne aj pre mňa.
Po liečbe sa mi ťažšie rozpráva a oni to to-
lerujú. Tak isto aj moji „spolužiaci“. 
Priznám sa, že rada by som absolvovala aj
nejaké kurzy kreativity, ale z časových dô-
vodov to nie je možné, a preto si ich nechá-
vam na neskoršie obdobie. 
Navštevovať niektorý z kurzov by som od-
poručila každému onkopacientovi. Hlavne
však tým, ktorí sa cítia sami, potrebujú sa
vyrozprávať, prísť medzi ľudí, spoznať iných
ľudí s podobným osudom. Cítiť, že ešte niečo
dokážem urobiť, že nie som sám. Alebo len
zo zvedavosti. Čo sa môžem ešte naučiť na
kreatívnom kurze. Alebo, pomôže mi joga,
pilates. Zacvičím si a budem sa cítiť lepšie.
A nemusíte v Centre pomoci LPR nikoho po-
znať. Oni s radosťou spoznajú vás.
Viem, že je to ťažké. (Z vlastnej skúsenosti.
Prekonala som rôzne stavy.) Ale aj napriek
ochoreniu oplatí sa bojovať, veriť a žiť so
všetkým, čo život prináša. Všetkým vám
držím palce a aj sebe!
Na záver chcem poďakovať ľuďom, ktorí
pred niekoľkými rokmi vymysleli Centrum
pomoci LPR. Ľuďom, ktorí dobrú myšlien-
ku podporujú dodnes. Ľuďom, ktorí nás
v našom boji a nádejach nenechávajú
samých, pomáhajú nám s láskou a s úctou k
životu. Veľké VĎAKA!

Alexandra Voltemarová

Som už 6 rokov (od februára 2008) onko-
logickou pacientkou. Práve absolvujem
štvrtú chemoterapiu. Začalo to prsníkom a
rakovinové bunky zistili, že im chutia moje
kosti - a tak ma neopúšťajú ;-). Nakoľko som
od prírody švandista a život neberiem
smrteľne vážne, darí sa mi zvládať problé-
my, spojené s liečbou, celkom v pohode. My-

slím si, že moje postoje by dokázali pomôcť
aj iným ženám, ktoré sa pasujú so životom.
Osobne som sa napríklad veľmi tešila na pr-
vú chemoterapiu. Ja viem, znie to morbíd-
ne. Bola som totiž zvedavá, z čoho je ľuďom
pri tom zle. A viete, čo sa stalo? Absolútne
nič. Žiadne zvracanie, preháňanie, bolesti,
problémy... Skrátka nič. Keď som potom ne-
skôr začala mať problémy s vysúšaním or-
ganizmu, povedala som si, že keď mne to
nerobí dobre, ako zle sa musia cítiť bunky,
proti ktorým je chemoterapia namierená,
keď sú oveľa menšie ako ja. A že teda to "zlo"
je vlastne pre moje dobro! A zasa šlo všet-
ko v pohode. Iste, objavili sa ťažkosti, veď
to poznáme všetky, ale nemala som na ne
čas. Pracujem totiž v Informačnom centre
v Ivánke. Je to vlastne taká malá kultúrna
inštitúcia. Priestor s 36-timi stoličkami, pre-
mietacím plátnom a niekoľkými stolmi. Obec
má aj veľké kultúrne stredisko, ale máme
mnoho organizácií, ktoré nepotrebujú vy-
hrievať a osvetľovať priestor pre 200 ľudí
a tak sa stretávajú "u mňa". Robím tu rôzne
výstavy, konajú sa tu rôzne schôdze a za-
sadnutia, v zime tu večer premietame ces-
topisné �ilmy, v máji tu mám veľkú akciu -
pietnu spomienku na haváriu a skon M. R.
Štefánika, ktorej sa zúčastňuje dokonca aj
pán prezident, mávam tu rôzne vianočné
a veľkonočné trhy, recitačné i autorské
súťaže... skrátka čo si ktorá z 28 spo-
ločenských organizácií v obci vymyslí. Ne-
môžem si dovoliť povedať, že mi je zle, a že
im preto útočisko neposkytnem. Takže mi
nemá kedy byť zle! Iste, ľudia sa na mňa cho-
dia pozerať ako na stádo jednorožcov, vraj
som exot, ale odporúčam každej dáme s on-
kologickým problémom, aby sa pokúsila po-
zerať sa na svet mojimi očami. Aj tak raz od-
tiaľto musím odísť a aspoň viem, na čo odí-
dem. A dovtedy si to ešte chcem užiť. Je skve-
lé, že Liga proti rakovine robí akcie, pri
ktorých sa dá zabudnúť. Napríklad tvorba
umeleckých drobností je veľkou terapiou.
Akurát ja osobne mám smolu, že nemám čas
zúčastňovať sa ich. A musím obrovsky po-
chváliť pána Majstráka a jeho fyziotera-
peutické schopnosti. Veľmi mi pomohol, keď
som mala po chemoške stuhnuté svalstvo a
všetci mi tvrdili, že by mi pomohla masáž,
ale tú som vzhľadom na metastázy na kos-
tiach absolvovať nemohla. A on vymyslel
cviky, ktoré mi uvoľnili stuhnuté kúsky tela
a dnes už skoro bežne fungujem ako
predtým. Teda do chvíle, kým ďalšia che-
moška nevytasí svoje zbrane ;-). 
Ale spolieham sa opäť na to, že si u Vás v Li-
ge zasa nájdem niečo, čo ma dostane do for-
my. Ak sa mi to podarí, "keď raz budem
veľká", mám v úmysle zúčastniť sa niekto-
rého z letných pobytov, ktoré ponúkate, ale
to až uvidím, čo mi moje telo dovolí. Veľmi
pekne Vám ďakujem a želám všetkým pa-
cientom, aby si u Vás našli to "svoje".
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TVORÍME �

Pomôcky: 

• 10 lekárskych špachtlí (z lekárne ale-
bo zdravotníckych potrieb), 

• tavná pištoľ alebo silné lepidlo, 
• akrylové farby, 
• 3-vrstvová servítka so vzorom na 1/4, 
• štetec, stužka alebo špagátik, 
• kúsok papierika, 
• lepidlo na servítky (jeden z najlepších

je Wurstol na servítky), 
• priesvitný lak (najlepšie skúsenosti:

Klarlack glanzend značky Nerchau ale-
bo Pagro Klarlack z rakúskeho obcho-
du Pagro Diskont).

Postup:
Špachtle začneme lepiť nasledovne: dve
špachtle zlepíme do pravého uhla, asi
1 cm od konca. Potom lepíme špachtle

tesne vedľa seba na tú jednu krížovú
špachtľu. Keď dolepíme špachtle až do
konca, prilepíme aj na druhú stranu
špachtlí jednu krížovú špachtľu. 
Teraz budeme mať rovnú plochu vedľa
seba nalepených špachtlí, z druhej stra-
ny ich držia spolu dve špachtle nalepe-
né pri koncoch. 
Striešku zlepíme z dvoch špachtlí a pri-
lepíme ju koncami strieškových špacht-
lí na domček. Ak sme lepili tavnou
pištoľou, môžeme hneď začať pracovať
ďalej. Ak sme lepili lepidlom, musíme
počkať na dôkladné uschnutie. 
Druhá fáza výroby domčeka začína na-
maľovaním celej plochy domčeka okrem
striešky bielou akrylovou farbou. Potom
počkáme, kým farba uschne, alebo ju vy-

sušíme fénom. Pripraví-
me si servítku, ktorú bu-
deme lepiť na plochu
domčeka. Odstránime
z nej dve biele vrstvy
(pozorne skontrolovať,
či sú obe preč). Plochu
domčeka natrieme ser-
vítkovým lepidlom a pri-
ložíme na ňu servítku.
Opatrne uhladíme. Po-
tom zvyšky servítky ob-
striháme zalepíme. Keď
bude nalepená servítka,
namaľujeme striešku
domčeka akrylovou far-
bou. Zoberieme si ďalšiu
špachtľu, ktorú tiež na-
maľujeme. Na túto
špachtľu potom na-
píšeme vhodný nápis

nezmývateľnou centro�ixkou, napr. Vitaj-
te alebo túto špachtľu po namaľovaní
a uschnutí nalakujeme priesvitným la-
kom a nalepíme na ňu biely alebo bledý
papierik (keď je špachtľa tmavou farbou),
na ktorý sa potom napíše nápis. 
Po uschnutí farieb a servítky celý
domček nalakujeme. Necháme uschnúť
alebo vysušíme fénom. Posledným kro-
kom bude nalepenie stužky či špagátika
na samostatnú špachtľu zo zadnej stra-
ny na jednom aj druhom konci. Opačné
konce stužky nalepíme naspodok
domčeka zo zadnej strany. Takto nám z
domčeka bude visieť špachtľa s nápisom.
Na striešku domčeka môžeme zozadu
nalepiť stuhu na zavesenie a domček je
hotový :-).

Mgr. Mária Horníková

Servítkové domčeky zo špachtlí

5
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K výrobe zajaca budeme potrebovať:
• papierové ruličky
• špajle
• tavnú pištoľ
• výkres
• mašľu
• nožnice
• drôt
• motúz
• lepiacu pásku
• lepidlo a lak

Ako prvé si vyrobíme uši.
Budeme potrebovať cca 8 ruličiek. Do
osnovných ruličiek zasunieme drôt, aby
sa dali uši nakoniec pekne tvarovať. 
Ruličku ohneme v polovici a snažíme sa
dookola opletať novou ruličkou, v kto-
rej už drôt nie je. 

Vytvárame výplet viď. obrázok. Dosiah-
neme ho tak, že ruličkou ako keby vy-
tvárame nekonečnú osmičku. Raz spod-
kom raz vrchom. 
Pletieme hlavu zajaca.
Zlepíme v strede tri ruličky musia vy-
tvárať pravidelný kríž, ktorý má pri-

bližne rovnaké kruhové výseky. Priloží-
me štvrtú ruličku a začneme pliesť me-
tódou točeného pletenia (ten istý postup
ako keď pletieme stromčeky, venčeky).
Točené pletenie:
Celú hlavu zajaca pletieme v ruke bez
formy, preto treba dbať na to, aby bolo
pletenie rovnomerné, ale aj tak bude kaž-
dá hlava svojim spôsobom iná. Chce to
len cvik.

Pletieme až do vrchu. Dole rozširujeme,
hore zužujeme. Vznikne nám pekná gu-
ľatá hlava. Do otvoru zasunieme cca 3
špajle omotané páskou aby sa nám ne-
rozoberali.... a oblepíme ich ruličkami.
Lepený spoj ešte previažeme špagátom,
schováme tak možné nedostatky.
Nezabudneme hotový výrobok nalako-
vať, bude oveľa krajší.

Uši prichytíme ku hlave tavnou pištoľou.
Na výkres si nakreslíme tvár zajaca a pri-
lepíme ju tiež tavnou pištoľou na zajaca.
Krk dozdobíme mašľou v jarných far-
bách.
Myslím si že každého kúpača poteší ta-
káto milá ručne vyrobená dekorácia, s
výrobou ktorej pri troche trpezlivosti
nebudeme mať až toľko práce.

Mgr. Klaudia Duchoňová – lektorka papierového pletenia v LPR.

Návod na dekoráciu: Zajac zápich
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„Karcinóm prostaty mi diagnostikovali
pred dvoma rokmi, keď preventívna pre-
hliadka u urológa naznačila možný pro-
blém. Aj keď som sa podobným spôso-
bom stravoval pred stanovením diagnó-
zy, po zistení ochorenia som sa rozho-
dol vylúčiť zo stravy údeniny, vypráža-
né jedlá, stužené tuky, sladkosti (okrem
medu a čokolády). Stanovil som si zása-
du „nezjem nič, o čom neviem kto, kde a
z čoho navaril. Samozrejme to vylučuje
jedlo v reštauráciách,“ hovorí Jozef Frank,
ktorý v Centre pomoci LPR v Martine ve-
die Hodinku racionálnej výživy a dáva
pacientom typy čo a ako správne variť.

Jožkov chlebík
1 kg polohrubej múky
100 g pšeničných otrúb
100 g pšeničných klíčkov
100 g ovsených vločiek
100 g semiačok (podľa chuti: slnečni-
ca, ľan, sezam, rasca, vlašské orechy, tek-
vica...)
2 kocky droždia
2-4 dkg soli
900 ml vlažnej vody
Postup:
Všetky suché suroviny premiešame –
prevzdušníme. Droždie rozmiešame v
troške vody, spolu s ostatnou vodou pri-
dáme do zmesi a veľmi dobre vymieša-
me – vypracujeme cesto. Cesto pomúči-
me a necháme asi 1 hodinu kysnúť. Roz-
delíme na 2 bochníky. Vymastíme 2 chle-
bové formy olejom a vložíme cesto. Mô-
žeme posypať semiačkami a mokrými
rukami ich pritlačíme na cesto.
Vložíme do studenej rúry, na spodok rú-
ry dáme mištičku s vodou (pre lepšiu
kôrku). Pečieme na cca
207 stupňov 40 minút na dolný a horný
ohrev, potom ďalších 10 minút iba na
spodný ohrev. Rúru
vypneme a bez otvárania dvierok ne-
cháme chlebík ešte 30 minút vo vyhria-
tej rúre.

Špenátový nákyp s bryndzou
Cesto:
Cca 75 dkg polohrubej múky, 2 celé vaj-
cia, ½ KL soli, 10 dg masla, 1 jogurt bie-
ly (200) ml). 
Všetko spolu zamiesiť, vyvaľkať na plech,
urobiť okraje (aby bol vytvorený válov-
ček). Dáme predpiecť na vymastený
plech do trúby.
Plnka:
Špenátová: na oleji speníme cibuľku, pri-
dáme špenát, soľ, mozzarellu, ml. kore-
nie, trocha ovsených vločiek.

Bryndzová: 500 g bryndze zmiešame so
4 celými vajcami, 1 biely jogurt (200 ml).
Naplníme predpečený korpus, najprv
špenátovou plnkou, nato bryndzovou
plnkou a posypeme sezamom. Dáme
piecť, pokým nie je cesto ružové.

Pohánkové krokety
100 g pohánky, 100 g šampiónov, 1 stred-
ná cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 5 cherry
paradajok, 2 vajcia, 2 PL oleja, soľ, chili
pasta, 1 PL strúhanka, tymián, kôpor, 100
g tvrdého syra – nastrúhať.

Postup:
Pohánku zalejeme vriacou vodou a pri-
kryjeme utierkou (nie veľa vody), ne-
cháme 20 min. zapariť. Na cibuľke na-
drobno opražíme nakrájané šampióny a
niekoľko cherry paradajok, všetky hore
uvedené suroviny zmiešame dokopy.
Na plech rozložíme papier na pečenie,
prípadne vymastíme olejom, ukladáme
naň zo zmesi malé šulky dlhé asi 3,5 cm
a pečieme vo vyhriatej rúre na 200°C cca
10-15 min. do zlatohneda. Po upečení
necháme zľahka vychladnúť a zdobíme
pomocou špáradla – hroznom, syrom
(ementál), šunkou, olivou, cherry para-
dajkou.

Domáce tortilly s pikantnou
fazuľou, nivou a tofu

Tortilly:
2 hrnčeky hladkej múky, 1 hrnček celo-
zrnnej múky (môže byť ovsená), 1/8
roztopeného masla, 1 KL soli, vlažná vo-
da podľa potreby – vypracujeme cesto
a necháme cca ½ hodiny odpočívať (v
igelite, prípadne prikryť miskou). Vy-
vaľkáme cca 14 toríl – okrúhlych pla-
ciek a nasucho upečieme na panvici a
hneď plníme.

Suroviny na náplň:
0,5 kg červenej fazule, 5 ks paradajok, 1
veľká cibuľka, 30 dkg hlivy ustricovej, 1
ks marinované tofu, 1 trojuholník syru
Niva, 1 konzerva kukurice, celá hlavička
cesnaku.
Červenú fazuľu 0,5 kg deň vopred na-
močíme a uvaríme v mierne osolenej vo-
de do mäkka, vychladnutú zomelieme
na mäsovom mlynčeku. Paradajky – 5 ks
nakrojíme a vložíme do vriacej vody, ošú-
peme a rozmixujeme.
Postup:
Speníme nakrájanú cibuľku, pridáme na-

krájanú hlivu a podusíme do mäkka, pri-
dáme rozmixované paradajky, pomletú
fazuľu, rozmrvené marinované tofu, po-
strúhanú nivu, konzervu kukurice a na-
krájanú celú hlavičku cesnaku. 

Slané palacinky so zeleninovou
náplňou zapečené
s bešamelom a syrom
Cesto na palacinky:
0,5 l mlieka, 2 dcl vody, 1 dcl oleja, 4 vaj-
cia, trocha soli, celozrnnú múku podľa
potreby – aby bolo cestu primerane hus-
té. Upečieme palacinky.
Suroviny na náplň:
Rôzna podusená zelenina: mrkva, šam-
pióny, pór, brokolica (tofu), niva, moz-
zarela, dochutiť soľou, chili, paprikovou
pastou a surovým cesnakom.
Postup:
Plníme palacinky, poukladáme na vy-
mastený plech. Uvaríme bešamel, na-
strúhame do bešamelu syr (eidam, par-
mezán, enentál) a zalejeme palacinky na
plechu. Ozdobíme kolieskami póru a dá-
me do zlatova zapiecť do rúry.

Dobrú chuť!

Jozef Frank, Centrum pomoci Ligy proti rakovine Martin

Hodinka racionálnej výživy s Jožkom
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Tráviaci trakt je nielen najdôležitejším
orgánom pre vytváranie energie orga-
nizmu,  ale i jednou z najdôležitejších sú-
častí jeho obranného – imunitného sys-
tému a významnou súčasťou "informač-
ného systému“, ktorý umožňuje prispô-
sobovanie sa organizmu  meniacim sa
životným podmienkam – adaptáciu. 

Vývoj a prežívanie ľudí je závislý od ge-
netickej danosti, od ktorej sa odvodzuje
metabolická a imunologická výbava je-
dinca. Na jednej strane práve výživa, spô-
sob jej zaobstarávania a spracovávania
v tráviacom trakte zaisťujú prežívanie
ľudstva a na druhej strane nedostatoč-

ná prispôsobivosť – adaptácia jedincov
na nové životné podmienky v týchto ob-
lastiach vedú k chorobám až k smrti.

Pomáhala fyzická aktivita
Človek si zaobstarával výživu najskôr
ako  zberač a lovec  (živil sa ovocím, ra-
stlinami, hmyzom, mäsom zvierat), na
čo potreboval veľkú fyzická aktivitu. Vy-
soký výdaj energie podnietil vysoký ob-
rat tukového metabolizmu – hlavného
zdroja energie. Neskoršia  zmena život-
ných podmienok – nastali obdobia hla-
du – podnietila jedincov s dobrou adap-
tabilitou, aby získavali energiu z tuko-
vých zásob. Na ďalšie prežitie však za-
čali zbierať semená z rastlín, uskladňo-
vali ich a vysievali: postupne sa stávali
roľníkmi. Začali sa usídľovať, stavali
obydlia, domestikovali zvieratá, využí-
vaním ohňa menili spôsob prípravy stra-

vy.  Ich činnosť už vyžadovala menší vý-
daj energie. Významne sa menili život-
né podmienky, čo opäť viedlo k meta-
bolickým adaptačným zmenám. Energiu
začali získavať i zo sacharidov. Preme-
na trvala cca 10 tisíc rokov, čo predsta-
vuje asi 200 generácií. 

Zmeny urýchlila
industrializácia 

Najrýchlejšie zmeny v životných pod-
mienkach však nastali s industrializáci-
ou, pred 80 až 100 rokmi (cca 100 ge-
nerácií), ktorá  viedla k vytváraniu  mest-

skej priemyselnej populácie. Rozvíjala
sa priemyselná výroba potravín (che-
mické hnojenie, prikrmovanie zvierat,
ra�inovanie produktov – cukor, múka, ry-
ža, konzervovanie, ochucovanie a farbe-
nie potravín chemikáliami). Významne
sa znížila fyzická aktivita ľudí. Životné
podmienky sa síce v zmysle bývania, hy-
gieny, zníženia infekčných chorôb zlep-
šili, zvyšovala sa postupne dĺžka života,
ale nastalo i znečisťovanie životného pro-
stredia a pribudli drogy, predovšetkým
fajčenie. Všetky tieto zmeny v relatívne
krátkom čase vytvorili podmienky pre
vznik tzv. civilizačných chorôb vrátane
niektorých druhov rakoviny. Tieto cho-
roby vznikajú ako dôsledok rýchlo sa
meniacich životných podmienok, na kto-
ré sa naše genetické vybavenie (meta-
bolizmus, imunita) nevie tak rýchlo pri-
spôsobiť. Dôsledkom sú poruchy ľudskej
adaptácie. 

V priemyselne vyspelých krajinách do-
chádza k nárastu výskytu a úmrtí na ra-
kovinu od roku 1930. Národný onkolo-
gický register SR zaznamenáva prudký
vzostup od 70. rokov minulého storo-
čia, keď sa ročne registrovalo 12 tisíc
nových prípadov rakoviny a v súčas-
nosti je to už dvojnásobný počet: 24 ti-
síc. Popredné miesta vo výskyte rako-
viny tráviaceho traktu majú: rakovina
hrubého čreva a konečníka, žalúdka, sli-
nivky brušnej. 
Dlhodobé medicínske poznatky vedú k
dôkazom, že  neonkologické a niektoré
onkologické ochorenia majú viaceré
spoločné vonkajšie rizikové faktory:
stravovacie návyky, nadváha a obezita,
nedostatočná fyzická aktivita, konzum
alkoholu, fajčenie a chronický stres. Prá-
ve tieto  sú ovplyvniteľné  správnou
vzdelanostnou úrovňou, využívaním po-
znatkov v praxi už od detského veku,
keď sa zakladajú naše stravovacie i po-
hybové a psychologické návyky a vy-
tváraním potrebných životných pod-
mienok.

Čo má vo výžive a stravovaní z von-
kajších rizikových faktorov  vplyv na
vznik rakoviny?
• energeticky nevyvážená, nedostatoč-

ne pestrá a nepravidelná strava vedú-
ca k nadváhe a obezite 

• množstvo kancerogénnych a nedosta-
tok antikancerogenných látok v strave

V zdravej strave sa musia nachádzať:
• v primeranom množstve makroele-

menty – bielkoviny, sacharidy, tuky –
potrebné pre vyvážený energetický me-
tabolizmus, 

• v dostatočnom a primeranom množ-
stve mikroelemety –  vitamíny, mine-
rály, stopové prvky a rôzne komplex-
né chemické zlúčeniny (fytochemiká-
lie a  v správnom pomere  omega-3 a
omega-6 nenasýtené  mastné kyseli-
ny), prebiotiká (vlákniny a iné nestrá-
viteľné zložky potravy), probiotiká (pre
organizmus užitočné živé mikróby z
potravy), zodpovedné za správne me-
tabolické a imunologické pochody po-
dieľajúce sa na ochrane proti civilizač-
ným chorobám vrátane niektorých dru-
hov rakoviny.

Prevenciu civilizačných chorôb vrá-
tane rakoviny nezabezpečí iba sta-
rostlivosť o správnu výživu a stravo-
vanie, ale komplexný prístup zame-
raný i na pohybovú aktivitu a psy-
chickú vyrovnanosť už od skorých ži-
votných období až po starobu.

Doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.

Výživa a rakovina
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Vzhľadom na presvedčivé dôkazy o tom,
že konzumácia červeného mäsa zvyšu-
je riziko rakoviny (hrubého čreva a ko-
nečníka), odporúča sa znížiť jeho týž-
dennú konzumáciu pod 500 g (v te-
pelne upravenom stave). Červené mä-
so je dobrým zdrojom viacerých po-
trebných živín, predovšetkým bielko-
vín, železa, zinku a vitamínu B12. Pri
pestrom stravovaní aj pri nižšej spo-
trebe červeného mäsa ešte existuje do-
statok iných potravinových zdrojov, kto-
ré sú schopné dodať organizmu živiny
v potrebnom množstve. Tu nájdete prí-
klady, ako na to.

Mäso škodí predovšetkým v jeho údenej
forme. Údeniny predstavujú riziko ra-
koviny pri akomkoľvek skonzumovanom
množstve. Všetci dobre vieme, o aké mä-
sové výrobky ide: sú to klobásky, sla-
ninka, salámy, párky, hot dogy alebo šun-
ka. Napriek ich obrovskej obľube medzi
ľuďmi (alebo práve preto!) treba vedieť,
že sú to rizikové potraviny pre toho,
kto ich konzumuje denne alebo pravi-
delne a často. Podľa expertnej správy
vedcov AICR zvyšuje každých 50 g kon-
zumácie údenín riziko rakoviny hrubé-
ho čreva a konečníka (KRK) o 21 %!

Každý človek, ktorý je informovaný o
zdravých i rizikových potravinách, si mu-
sí urobiť vlastné návyky a svoj vlastný
režim stravovania. Nikoho nemožno (na-
šťastie) do ničoho nútiť. Najjednodu-
chšie je ísť za „svojimi chuťami“ a na-
vyknutými pôžitkami, nehľadieť vpra-
vo ani vľavo a jesť to, čo mi chutí, prí-
padne to, čo jedia aj ostatní – alebo čo
mi dajú na tanier. Vždy bývajú poruke
príklady ľudí, často anonymných, nie-
kedy však aj dobre známych z blízkeho
okolia, ktorí "jedli všetko, aj mastné, aj
údené - a dožili sa vysokého veku". Ur-
čite poznáte podobné argumenty, prí-
padne ich aj používate, aby ste sami pred
sebou ospravedlnili fakt, že sa stravuje-
te nie práve najzdravším spôsobom. Kaž-
dý si však musí rebríček hodnôt urobiť
sám. A takisto sa každý musí rozhodnúť,
či uverí skôr vedeckým faktom a odpo-
rúčaniam vedeckých, výskumných a le-
kárskych inštitúcií, alebo všeobecne vži-
tým populárnym ľudovým názorom za-
loženým zväčša len na dojmoch, spora-
dických pozorovaniach z blízkeho ale-
bo vzdialeného okolia bez detailného
skúmania bližších súvislostí. Navyše
mám dojem, že za názormi ignorujúci-
mi zásady zdravej výživy je často viac
emócií než triezveho, pragmatického
uvažovania. Vyznávači tradičného stra-

vovania s bohatým zastúpením červe-
ného mäsa a údenín idú skôr za „hlasom
svojho srdca“ a jedia to, čo im prináša
každodenný chuťový pôžitok. Ak si ne-
uvedomujú zdravotné riziká, sú to vo
svojej podstate šťastní ľudia v tom zmys-
le, že ich netrápi svedomie a sú šťastní,
keď im chutí jesť. Tí, ktorí o rizikách ra-
koviny v súvislosti s konzumáciou čer-
veného mäsa, údenín alebo následkom
grilovania (obľúbenej formy jarnej a let-
nej pohody v našich záhradkách) poču-
li, si väčšinou svoje svedomie pohladia
populárnymi vyššie spomínanými pseu-
doargumentmi.

Ako môžeme znížiť konzumáciu čer-
veného mäsa, a pritom sa naďalej tešiť
z dobrého jedla?
1. Jednotlivú porciu červeného mäsa

(bravčové, hovädzie, teľacie, jahňacie)
zmenšiť, najlepšie na 80 g v tepelne
upravenom stave, najviac na 100 g. Po-
kým nebudete jesť žiadne údeniny z
červeného mäsa (čo sa rozhodne od-
porúča), potom môžete uvažovať o 6
porciách po 80 g (480 g) alebo o 5 po-
rciách po 100 g (500 g), prípadne o 3
porciách po 150 g (450 g) červeného
mäsa do týždňa. Odporúčam vám skôr
polovičné, prípadne iba tretinové
množstvá čo najchudšieho mäsa, ak
vôbec... Ja dávam prednosť chudému
hydinovému mäsu, rybám a tofu.

2. Červené mäso nie je jediným zdrojom
bielkovín. Zo živočíšnych druhov je to
najmä mäso z rýb a hydiny. Netreba
zabúdať ani na mliečne bielkoviny
(napríklad tvaroh), ako aj vaječný bie-
lok. Z rastlinných potravín sú najbo-
hatším zdrojom bielkovín strukoviny
ako fazuľa, šošovica alebo sója. Ne-
treba zabúdať ani na celozrnné obil-
niny a obilné klíčky. Rastlinné potra-
viny majú oproti živočíšnym značnú
nutričnú výhodu, lebo neobsahujú
cholesterol. Naopak, obsahujú vlák-
ninu a veľké množstvo zdraviu pro-
spešných rastlinných mikroživín a an-
tioxidantov.

3. Zaviesť niekoľko bezmäsitých (vege-
tariánskych) dní do týždňa. Mäsité dni
pokryť prevažne hydinovým mäsom
(kuracie a morčacie prsia) a rybím mä-
som – či už chudým (treska, tuniak),
alebo mastnejším (losos).

4. Namiesto údenej slaniny používať res-
tovanú cibuľku, ktorá takisto dodá jed-
lu príjemnú chuť. Zaviesť fazuľu do
pravidelného stravovacieho systému.
Naučiť sa rozmanitým spôsobom pri-
pravovať strukoviny. Aj pokiaľ nie ste
práve najlepší kamaráti so sójou, skús-

te si dať aspoň kúsok tofu ako prílo-
hu k zeleninovému šalátu. Neskôr bu-
dete tolerovať aj väčšie dávky a mož-
no sa raz tofu stane akceptovanou ná-
hradou za červené mäso (samozrej-
me, nie výlučnou). U nás v závodnej
jedálni vedia pripraviť vynikajúcu po-
lievku zo sójových bôbov.

5. Prakticky pri všetkých druhoch jedál
sa dá červené mäso nahradiť hydinou,
rybou, tofu, fazuľou, vajíčkom, tvaro-
hom alebo menej tučným syrom. Po-
kiaľ máte na výber rôzne druhy ba-
gety, neváhajte a rozhodnite sa pre
zdravší variant. Aj mexické tortilly sa
dajú pripraviť rôznorodým spôsobom.

6. A nezabúdajte, že významným zdro-
jom vášho nasýtenia má byť pestrá ze-
lenina. Schválne sa vyhýbam slovné-
mu spojeniu „zeleninová obloha“. Ze-
lenina by nemala byť iba akousi okra-
sou či „oblohou“, teda doplnením mä-
sa a zemiakov či ryže, ale mala by tvo-
riť najväčší hmotnostný podiel na va-
šom tanieri. Nielenže sa tým zníži cel-
kový energetický (kalorický) príjem
skonzumovaného jedla, ale zároveň sa
zvýši podiel výživných látok, z ktorých
mnohé sú iba v rastlinnej potrave. Čím
viac zeleniny zjete, tým menej miesta
vám v žalúdku ostane na mäso a prí-
lohy. Pre lepšiu predstavu si môžete v
Google obrázkoch zadať termín „New
American Plate“ (nový americký ta-
nier). V zlomku sekundy sa vám zo-
brazia milióny obrázkov správne po-
deleného „taniera“, ktorý má vyzerať
takto: 50 % ZELENINA – 25 % CHU-
DÁ BIELKOVINA – 25 % SACHARIDO-
VÁ PRÍLOHA S OBSAHOM VLÁKNINY.
Dodržuje sa jednoducho a celkom ur-
čite ozdraví váš každodenný jedálny
lístok.

7. Ak si neviete predstaviť svoj život bez
šťavnatého bravčového mäska a bez
voňavých údených klobások, skúste
urobiť aspoň jednu vec: zmenšite svo-
ju bežnú porciu mäsa na polovicu, eš-
te lepšie na tretinu. Uvidíte, ako rých-
lo si navyknete na menšie porcie, a po
čase zabudnete, že týchto potravín ste
voľakedy zjedli podstatne viac. Menší
objem mäsa môžete nahradiť vyššie
uvedenými náhradami, ktorých je viac
než dosť. Ja som tak urobil s cukrom
do kávy. Na radu mojej mamy som po-
stupne zmenšoval dávku cukru do ká-
vy, až som napokon pil kávu bez cuk-
ru. Tak som si na chuť horkej kávy zvy-
kol, že dnes už vôbec neakceptujem
cukor v káve. Vidíte, aj chute sa dajú
„upratať“, ako povedal jeden môj ko-
lega – známy lekár.

Tento článok je kapitolou z knihy MUDr. Petra Minárika: Rakovina a výživa: mýty a fakty

Čím nahradíme červené a údené mäso
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Čo sa dá nájsť na internete [2, 3]: 
Akým mechanizmom pôsobí  infúzny
vitamín C na nádorové bunky a aký
môže mať účinok?
Samotné nádorové ochorenie ako aj rá-
dioterapia a cytostatická liečba spôso-
bujú nedostatok kyseliny askorbovej (vi-
tamínu C) v organizme. Pri podaní vita-
mínu C ústami – vďaka obmedzeným
transportným možnostiam v čreve – je
možné docieliť v krvi len nízku koncen-
tráciu vitamínu C, ktorá stačí zabezpe-
čiť len bežné (fyzilogické), nie však pre-
ventívne a liečivé účinky (protiinfekčné,
protizápalové, protinádorové). Na do-
siahnutie liečivých účinkov vitamínu C
je nutné vytvoriť v krvi oveľa vyššiu kon-
centráciu, čo je možné dokázať len pri
vnútrožilovom podaní .

Infúzny vitamín C sa používa vo vyso-
kých dávkach v kombinácii s chemote-
rapiou a rádioterapiou, pričom pôsobí
na základe výsledkov preklinického tes-
tovania (na animálnych modeloch a tka-
nivových kultúrach) na nádorové bunky
prooxidačne, pretože výhradne v ich oko-
lí vytvára peroxid vodíka, ktorý je schop-
ný zničiť nádorové bunky. Napriek tomu
na zdravé bunky pôsobí antioxidačne,
má ochranný vplyv. Mechanizmov cyto-
toxického pôsobenia vysokých koncen-
trácií vitamínu C je viacero, ale za hlav-
ný sa považuje ten, kde v dôsledku reak-
cie vitamínu C s určitými metabolitmi
nádorových buniek (ferritín, laktát) do-
chádza k tvorbe peroxidu vodíka, ktorý
je selektívne cytotoxický pre nádorové
bunky.

Kedy sa odporúča nasadiť infúzny vi-
tamín C?
Infúzny vitamín C pôsobí najlepšie v ran-
ných štádiách rakoviny pri použití v kom-
binácii  s chemoteraiou alebo rádiote-
rapiou. U onkologických pacientov v po-

kročilom štádiu ochorenia aplikácia in-
fúzneho vitamínu C zlepšuje prognózu
prežitia a kvalitu života. 

Je infúzny vitamín C dostupný aj na
Slovensku? 
Od októbra 2012 je infúzny vitamín C
dostupný pre pacientov ako na Slovens-
ku, tak aj v Českej republike. 

Ako je to s hradením?
Infúzna terapia vitamínom C zatiaľ nie
je hradená zo zdravotného poistenia. Ce-
na vysokodávkovaného vitamínu C v le-
kárňach je približne 25 eur, k tomu tre-
ba pripočítať cenu za podanie infúzie,
ktorú určuje ošetrujúci lekár.
Sme však toho názoru, že je vždy po-
trebné skonzultovať jeho podanie s Va-
šim ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná
váš zdravotný stav detailne!

Zdroj:
[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/23791877
[2] Edukafarm
[3] Lovci šarlatanov na FB

spracovala: PaedDr. Jana Horváthová, PhD.

Infúzna terapia vitamínom C

Do redakcie sme dostali niekoľko listov, v ktorých sa nás pýtate na infúznu tera-
piu vitamínom C. Zisťovali sme pre Vás podrobnosti o danej terapii. Musíme však
podotknúť, že informácie, ktoré sme našli na webových stránkach boli mierne
zavádzajúce. Do dnešného dňa neboli totiž uskutočnené relevantné výskumy,
ktoré by jasne preukazovali pozitívny vplyv terapie (prebehlo len preklinické tes-
tovanie). „Vysoké dávky vitamínu C pri nádorových ochoreniach nemajú svo-
je opodstatnenie podopreté dostatočnými dôkazmi z dôveryhodných ve-
deckých zdrojov. Informácie, ktoré majú podporiť význam a použitie sú po-
dávané pomerne nejasne a používa sa pri tom nekorektná terminológia.
Protinádorový účinok - údaje o zmenšení nádorov sú zo štúdií na zviera-
tách, klinické štúdie v humánnej onkológii sú zriedkavé, majú málo zara-
dených pacientov,  výsledky nemajú štatistickú významnosť ani vedeckú
výpovednú hodnotu. Nie je dostatok hodnoverných údajov ani o podpornej
účinnosti v paliatívnej liečbe.“ Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

Existujú síce štúdie, ktoré potvrdzujú, že dochádza k zlepšeniu stavu pacienta
[1]. Zatiaľ ale nie je publikovaný prípad vyliečenia vitamínom C. Samozrejme, na-
šli sme zaujímavé prípady, napr. pacient s kolorektálnym karcinómom v ťažkom
stave, ktorému podali vitamín C a stav sa zlepšil, dokázal absolvovať ešte nie-
koľko chemoterapií, o ktorých si mysleli, že už nezvládne. Čiže došlo k predĺže-
niu života. Čakať ale, že vďaka vitamínu nádor zmizne... Nechávame na Vás.
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Naša jediná verejno – prospešná zbier-
ka  Deň narcisov sa bude konať 11. ap-
ríla 2014, už 18 krát.

Tak ako každý rok aj tento môžete stret-
núť v uliciach celého Slovenska našich
dobrovoľníkov, ktorí Vám darujú narcis
– kvietok nádeje.  Do zbierky je pred-
bežne zapojených 15 056 dobrovoľní-
kov z radov škôl, �iriem, skautov a na-
šich pobočiek. V deň zbierky budete mať
možnosť prispieť do 4 846 pokladni-
čiek v rámci celého Slovenska, a tak po-
môcť onkologickým pacientom. 
Naši dobrovoľníci Vám pripnú na odev
964 700 narcisov ako symbol spolu-
patričnosti a solidarity nad touto cho-
robou.

Deň, keď sú slová zbytočné, ako znie náš
tohtoročný headline hovorí za všetko.
Tešíme sa na Vás v uliciach Slovenska!

Mgr. Lucia Budáčová, Mgr. Michaela Arbetová

Deň narcisov 11. apríl 2014 –
Deň, keď sú slová zbytočné

Do verejnej fi nančnej zbierky Deň narcisov 
môžete prispieť v termíne od 31. marca 
do 18. apríla aj zaslaním SMS s ľubovoľným
textom na číslo 848 v hodnote 2 eurá v sieti 
všetkých mobilných operátorov.

Operátori odvedú do zbierky celú sumu 
a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

ˇ 
ˇ 

‚Den, ked sú 
slová zbytocné

M E L O N
M A R K E T I N G

 www.dennarcisov.sk

Číslo účtu: 2629740400/1100
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Úsmev patrí všetkým, aj
mne, aj tebe, aj im. 

Gabriela Plavnická,
dobrovoľníčka Klubu Detskej
Nádeje

„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj
im.“ To je jeden z hlavných dôvodom,
prečo Klub Detskej Nádeje pred 16 rok-
mi vznikol. Aby sme úsmev z našich tvá-
ri vedeli preniesť aj na tváre detí, ktoré
veľakrát dôvod na úsmev nemali. Chce-
li sme to byť my, kto im aspoň na malú
chvíľu ten dôvod dá. S takouto skrom-
nou pohnútkou sme začínali na oddele-
niach DFNsP Kramáre, kde sme každý
deň chodievali navštevovať hospitalizo-
vané deti. V tejto krásnej činnosti po-
kračujeme aj v súčasnosti a každoden-
ne darujeme úsmevy množstvu detí na
siedmich oddeleniach, vrátane kliniky
detskej hematológie a onkológie. A keďže
úsmevov nie je nikdy dosť, rozšírili sme
pole našej pôsobnosti aj na iné aktivity.
Okrem toho, že organizujeme kreatívne
či hrové popoludnia, staráme sa aj o to,
aby Mikuláš našiel aj deti v nemocnici.
Apríl je zase každý rok časom, kedy sa
stretávame na bene�ičnom koncerte, kde
nielen postretávame starých známych
KDN - károv, ale máme možnosť prilá-
kať k sebe aj nejakých nových. Ne-

otáľame ani v zime či v lete, kedy v KDN
vrcholí naša činnosť. 
Letá sú u nás už roky milované, pretože
to je čas venovaný letným táborom. Ta-
kéto letné tábory sa v lete organizujú tri.
Jeden je určený deťom s kardiologickými
ochoreniami a tie dva ostatné deťom,

ktoré sa liečia alebo sa v minulosti liečili
na onkologické ochorenie. Pre „onko“
deti máme tábory dva: jeden je určený
tým najmenším, teda deťom od 6 do
13 rokov a ten druhý je zase pre tee-
nagerov od 14 do 18 rokov. Čím sú tie-
to naše tábory výnimočné? Pre Janku,
jedno z KDN detí napríklad pre toto: ,,Tie-
to tábory mi dali neuveriteľne veľa, pria-
teľstvá, ktoré človek nenadviaže len tak,
spomienky, ktoré člo-
vek nedosiahne len
tak. Tieto tábory sú
časti roka, na ktoré sa
najviac teším, vojdete
do chaty, ktorú vidíte
prvýkrát v živote, ale
cítite sa tam tak, ako
keby ste to tam dlho
poznali, lebo ste me-
dzi svojimi. Každé ne-
istoty, že ste niekde
sám môžete zahodiť
za hlavu, lebo tam
nájdete vždy presne
to, čo potrebujete...

ľudí, oporu. V neposlednom rade mi tieto
tábory dodávajú odvahu, snahu a učia ma
tímovej spolupráci. Život bez KDN tábo-
rov si neviem ani len predstaviť.“ Po ro-
koch strávených v KDN sa z nás postup-
ne stala jedna veľká KDN rodina. Nie sú
to len nové zážitky a miesta, na ktoré sa
tešíme. Sú to predovšetkým ľudia,
ktorých tam po roku opäť stretneme. 
A ako to na našich táboroch vyzerá?
Tábor určený pre menšie deti sa každým
rokom nesie v znamení táborovej témy
alebo príbehu. Preto sa pokojne môže
stať, že deti, spoločne s vedúcimi, ktorí
sú väčšinou vysokoškolskí študenti, nie-
kedy aj pracujúci, bojujú so zlým kráľom
a zachraňujú škriatkov, alebo pomáha-
jú superhrdinom zachrániť svet či
vymýšľajú rôzne divadelné predstave-
nia alebo si dokonca na dva týždne od-
skočia na cestu okolo sveta. Takéto
výpravy bývajú plné strastí, preto nikdy
nezabudneme zobrať na žiadnu z nich
aj lekára. A aby sme na takéto zodpo-
vedné úlohy mali veľa času aj síl, vstá-
vame už ráno pre ôsmou a spávať cho-
díme nie neskôr ako o desiatej. Teena-
geri majú síl viac, tí môžu do polnoci po-
nocovať. Jedávame päťkrát denne a pre
hladošov je stále pripravená aj druhá
večera. S toľkými zásobami jedla máme
stále kopec síl aj energie pre každý nový
deň. Ako pre malé, tak aj pre veľké deti
sú pripravené dva týždne plné hier a zá-
bavy. Nechýbajú ani výlety na najrôz-
nejšie miesta Slovenska. Počas každého
letného tábora sú takéto celodenné výle-
ty tri. Užili sme si už kúpaliska, rýchlu
jazdu na motokárach či štvorkolkách, ha-
sičov v plnej zbroji či súkromné kino
predstavenie alebo návštevu sokoliarov.
Fárali sme sa do bane, naháňali hradných
duchov na zámkoch, skúsili sme aj lu-
kostreľbu. 
Všetky tieto zážitky nás stmeľujú a do-
dávajú nám pocit, že nech už ide o
akýkoľvek boj, nie sme tu naň sami.

Detské tábory

Tábory pre deti s onkologickým ochorením sú jedným z najdlhšie podporovaným
projektom z �inančnej zbierky Deň narcisov. Od roku 1999 Liga proti rakovine
darovala na realizáciu týchto táborov čiastku v prepočte 310 051,42 €. Vďaka or-
ganizácii šikovných dobrovoľníkov z Klubu Detskej Nádeje a našej �inančnej pod-
pory sa na táboroch každoročne zrelaxuje viac ako 80 detí.
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Okrem vlastnej rodiny máme totiž aj tú
našu KDN rodinku. Deti, ktoré ako 6
ročne prvýkrát prežijú dva týždne leta s
nami, sa s veľkou radosťou vracajú rok
čo rok naspäť a mnohokrát sa stáva, že s
nami vyrastajú od šiestich rokov až po
dospelosť. Ani tu sa však naše cesty ne-
rozchádzajú, pretože z KDN detí sa sta-
vajú veľakrát KDN vedúci, ktorí po nie-
koľkých táborových letách, ktoré s nami
prežili ako deti, začínajú svoj čas veno-
vať práve deťom. To čo im KDN dalo, dá-
vajú ďalej. Niekedy úsmev prijímali, te-
raz ho odovzdávajú. Ako by to chcel v bu-
dúcnosti robiť napríklad aj Martin: ,,No
takže, do KDN chodím už 8 rokov, vyne-
chal som možno 3 tábory, spoznal som
tam kopec kamarátov a kopec dobrých ve-
dúcich, ktorí sú veľmi super a s obrovským

srdcom. Tábory sú dobré na odreagova-
nie a zabavenie sa s kamarátmi, ktorí si
prežili to isté čo aj ja. KDN mi dalo kopec
úsmevov, kopec objatí a veľa veľa dobrých
chvíľ. Patrí mu odo mňa veľké Ďakujem a
dúfam, že raz budem môcť pomáhať vo
forme vedúceho deťom aj JA.”
Takto vnímajú čas strávený na našich
táboroch práve deti:
,,Malé ONKO je úžasnou časťou Klubu
Detskej Nádeje. Svojou hravosťou sa mi
stalo čarovným svetom plným úsmevov,
kde som sa rok po roku mohla vrátiť k
objatiam mojich priateľov. Bolo svetom,
kde som stretla deti s rovnakými
životnými zážitkami, s deťmi, ktoré sa
vedeli úprimne smiať a tešiť z vecí, kto-
ré dávali životu iný význam. A v tom is-
tom čase to bolo miestom, kde nik nič
nepredstieral, kde sa nik nehanbil byť
iba čisto a jednoducho sám sebou s jaz-
vami svojej choroby.

Čas plynul, roky bežali a my
sme sa stretali opäť. Veľkému
ONKU vďačím z veľkej časti za
to, kto dnes som. KDN deti a
vedúci ma naučili čo je to ra-
dosť, šťastie, ale aj odvaha.
Vďaka ich úprimnej láske som
pochopila, čo znamená byť
dobrým človekom. Od môjho
prvého dňa ako KDN dieťa už
uplynulo mnoho rokov a de-
siatky táborov, a ja musím po-
vedať, že ľudia, ktorých som
v KDN spoznala, patria medzi
mojich najlepších priateľov.“ 
Veronika
,,KDN nie je obyčajný tábor. Je
niečím výnimočný. Neviem to
opísať ale na tomto tábore sa

všetci máme tak neskutočne radi, tak
sme si blízki, že to tvorí to táborové pu-
to, ktoré je v tomto hrozne moc dôležité.
Nikdy by som inak do tábora nešla, lebo

do tohto tábora ma priťahuje magická
sila, ktorej neviem odolať, lebo vás mám
neskutočne rada, že plačem od radosti,
keď si na vás spomeniem. Pamätám si
na prvé dni na tomto tábore, keď som
bola zvedavá a teraz tam chodím už 6 ro-
kov a neľutujem toho. Proste hovorím,
je tu niečo, čo proste neviem opísať.
Všade je radosť, smiech a máme sa tu ra-
di. To je hlavné, čo nás drží pri živote. :)
Bez vás by som v duši mala veľkú prázd-
notu. Nedokázala by som od vás odísť
preč! To puto je silné!“ 
Paulínka

Aj tento rok chystáme tábory pre
deti:
Tábor pre teenagerov (14- 18 ro-
kov) : 27.7. - 9.8. 2014, Rekreačné
zariadenie Mraznica, Hnilčík
Tábor pre malé deti (6- 13 rokov) :
12.- 26.7. 2014, Chata u Financa,
Malý Lipník
Bližšie informácie a prihlášky náj-
dete už čoskoro na stránkach
www.kdn.sk, www.lpr.sk.
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Eva, onkologická pacientka

Aby sme mohli žiť na 100 percent, 

stačia nám vaše 
i žžiťť na 1000 ppeerrccent,  

mm vašee 2%

Ines, onkologická pacientka

Aby sme mohli žiť na 100 percent, 

stačia nám vaše 
i žžiťť na 1000 ppeerrcceent,   

mm vašee 2%

Lucia, onkologická pacientka

Aby sme mohli žiť na 100 percent, 

stačia nám vaše 
i žžiťť na 1000 ppeerrcceent,   

mm vašee 2%
Centrum pomoci Ligy proti rakovine v BratislaveBrestová 6, 821 02 Bratislava, tel. 02/52 92 17 35

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v KošiciachPaulínyho 63, 040 01 Košice, tel. 055/685 35 46

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v MartineKukučínova 2, 036 01 Martin, tel. 043/324 04 87

Linka pomoci 02/52 96 51 48

Pomôžete pacientom bojujúcim s rakovinou opäť nájsť krásu plnohodnotného života.

ĎAKUJEME!
Liga proti rakovine SRAdresa: Brestová 6, 821 02  BratislavaPrávna forma: občianske združenie, IČO: 00641219Na zaslanie 2 % nie je potrebné číslo účtu organizácie.

Tlačivo na zaslanie 2 % a bližšie informácie nájdete na: 

www.2percenta.lpr.sk

Darujte z daní 
Lige proti rakovine.

Pomôžete pacientom bbojojujujúúcim sopopäťäť nnájájsťsť kk árárásusu pplnlnohodnotn

nníí 
pprro 2%Daruuj z dann

Lige 
uujjte


