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PRÍHOVOR�

Vstup do tohto nového roku má pre nás veľký význam – oslavujeme 25.
narodeniny Ligy proti rakovine, ktorá bola založená 19. januára 1990 v
Bratislave. V krátkom čase vzbudil tento krok záujem zo strany odborní-
kov v onkológii i v iných disciplínach v rôznych regiónoch Československa,
a tak sa vytvorila federálna Liga proti rakovine , ktorá bola s nadšením
prijatá za člena Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a Únie pre
medzinárodnú kontrolu rakoviny.
To umožnilo, že sa ako prvá a jediná organizácia tohto zamerania v Čes -
koslovensku a prvá zo štátov bývalého bloku socialistických krajín vo vý-
chodnej Európe zapojila do programu Európa proti rakovine, ktorý v Mi-
láne v r. 1985 odsúhlasili hlavy štátov a vlád západnej Európy. K realizá-
cii jeho úloh boli prizvané ligy proti rakovine a iné podobné organizácie,
ktoré mali dlhoročnú tradíciu, ale u nás boli málo známe.
Už na začiatku sme si uvedomili, že budeme musieť vynaložiť veľa úsilia,
aby sme postupne vyplnili všetky medzery a odstránili nedostatky, ktoré
sa v dôsledku dlhoročného politického rozdelenia Európy nahromadili.
Odhodlanie vydať sa na cestu, ktorú sme nepoznali, bolo veľmi odvážne,
lebo sme nemali potrebné skúsenosti, ani žiadne peniaze. Tie začiatky bo-
li veľmi ťažké a skromné, ale postupne sme získavali stále väčšiu dôveru
verejnosti a tá nás posúvala ďalej.
Dnes je neuveriteľné, čo sa od začiatku činnosti Ligy proti rakovine do-
siahlo a zmenilo. V tom čase, keď bola rakovina v zajatí tabu, spojená s
mylnými predstavami, chýbali informácie o mnohých aspektoch tejto cho-
roby, neboli žiadne výchovné informácie o význame prevencie a včasného
zistenia rakoviny a neboli tu služby osožné nielen pre ľudí postihnutých
rakovinou, ale aj pre verejnosť.
Prekonávali sme zložité obdobie „detstva“, kde sme sa učili chodiť a roz-
právať. Povzbudzovala nás každá pomocná ruka so strany našich zahra-
ničných partnerov, ktorí nám radili čo treba robiť a ako na to získať pe-
niaze. Najviac sme si ale cenili postupné sympatie a uznanie verejnosti k
našej práci, čo nám dodávalo silu a odvahu bojovať na všetkých frontoch
proti zákernej chorobe.
Prvé výsledky práce Ligy proti rakovine, ktorá bola spočiatku pre Európu
neznámou organizáciou, nás posúvali k stále narastajúcemu záujmu  na-
šich zahraničných partnerov. Pozývali nás na viaceré významné poduja-
tia organizované ECL a UICC, kde sme sa už ako „adolescenti“ zapájali do
príprav projektov európskej a svetovej stratégie . Bolo pre mňa veľkým
povzbudením, keď som bola zvolená za člena generálnej rady ECL, kde
som zastupovala záujmy strednej a východnej Európy. Znamenalo to pre
nás začiatočníkov významné ocenenie nášho úsilia realizovať nové pro-
jekty, z ktorých sa niektoré stali aj vzorom pre iné krajiny.
V štádiu „dospelosti“ sme si stále viac uvedomovali, že popri podpore roz-
voja medicínskej starostlivosti �inanciami získanými z Dňa narcisov, je tre-
ba stále viac sa venovať kvalite života pacientov a ich rodín, ktorým cho-
roba priniesla množstvo problémov a ktorým sa zatiaľ nevenovala dos -
tatočná pozornosť. I tu sme urobili veľký krok dopredu formou rôznych
projektov prinášajúcich potrebné zmeny v procese kompletnej starostli-
vosti o pacienta. Naša príkladná práca v tejto oblasti je veľmi uznávaná,
o čom svedčí aj poverenie z ECL viesť pracovnú skupinu, ktorá sa zaobe-
rá riešením psychosociálnych problémov a podporou onkologických pa-
cientov v Európe.
Pri narastajúcim bremene rakoviny niet pochýb o tom, že boj proti rako-
vine je boj o život, ktorý bude stále náročnejší a bude vyžadovať nasade-
nie všetkých síl a premyslenú  spoluprácu všetkých zložiek našej spoloč-
nosti. Verím, že i v budúcich 25 rokoch bude Liga proti rakovine jednou z
nich a že jej práca prinesie pre záchranu života mnohých ľudí novú nádej.
Naša cesta nekončí, a tak by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí ju bu-
dú na nej naďalej sprevádzať.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.
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Vážená redakcia,
ďakujem Vám úprimne za Vašu prácu - posolstvo, za odborné články ale aj ostatné
príspevky, ktorými nám prinášate veľmi cenné informácie. K časopisu som sa do-
stala v klube v Poprade. Onkologickou pacientkou som necelé dva roky, ale klub Ži-
rana tu existuje už dlho. Každá z nás má za sebou TO obdobie, kedy nám diagnos-
tika zmenila život...
Vďaka klubu som mala možnosť za krátky čas oceniť význam tejto činnosti, na stret-
nutiach, akciách Ligy proti rakovine, rozprávaniach z účasti na pobytoch, ako aj pa-
cientskych onkologických dňoch, seminároch i prednáškach.
Zavŕšením minulého roku bol u nás Mikulášsky večierok, kde bolo veselo a tak to
má byť! Veď vieme o našich smutných chvíľach a chceme plnohodnotne a šťastne
ďalej žiť.
V roku 2015 všetkým prajem hlavne zdravie, spokojnosť a radosť a Vám ešte aj ve-
ľa tvorivosti v redakcii ako aj Lige proti rakovine na Slovensku k 25. výročiu čin-
nosti.

Iveta

Milá redakcia, chcem sa podeliť a porozprávať o našom živote v klube v Bardejove.
Ochorel som v r. 2004. Bolo to ako blesk z čistého neba. A čo ďalej?

Vďaka nášmu p. MUDr. Chovancovi, ktorý ma nasmeroval na klub, som začal cho-
robu vnímať úplne inak. Klub stomikov úzko spolupracuje s klubom žien Ligy pro-
ti rakovine. Samozrejme, ženy sú ženy. Všetka aktivita ide od nich. Ale všetky akcie
sa konajú spoločne. Škoda, že muži tak nechcú vyvíjať aktivitu. Náš pán doktor kaž-
dý rok navrhne trojdňový zájazd po Slovensku. Spoznávame krajské mestá a oko-
lie príslušného mesta. Podotýkam, že vždy je účastný na zájazde aj pán doktor, za
čo mu patrí velikánske ĎAKUJEME!

V máji tohto roku sme spoznávali Banskú Bystricu a okolie. Pre mňa osobne naj-
krajší zážitok bol v Španej Doline. Je to niečo úžasné, prekrásne, očarujúce. Mali
sme vynikajúcich sprievodcov, ktorí nám všetko poukazovali, vysvetlili. Banské mú-
zeum, orloj, výšivky atď. 

V lete pred prázdninami je spoločná opekačka, potom na záver je posedenie pri ka-
pustnici vždy s kultúrnym programom, kde sú pozvaní aj viacerí lekári, ktorí s na-
mi spolupracujú a zastupitelia mestského úradu na čele s primátorom mesta.

V tomto roku sme tiež boli na zájazd v Taliansku, v stopách eucharistických zázra-
kov. Navštívili sme mestá: San Giovani Rotondo. Návšteva Baziliky Pátra Pia, krížo-
vá cesta so saleziánom Donom Jánom Fabiánom, ktorému vyslovujem vrúcne Pán
Boh zaplať za každý deň, ktorý sme prežili spolu. Za odslúžené sväté omše každý
deň, za spovedanie a aj jeho milé povzbudzujúce slová.

Najsilnejší zážitok – stáť pri hrobe Pátra Pia a dotknúť sa skla za ktorým leží. Ne-
dá sa to vypovedať, treba to prežiť.

Vrúcne Pán Boh zaplať lige žien, a Marienke Raticovej, ktorá zorganizovala celý zá-
jazd a tiež ďakujeme aj vynikajúcej sprievodkyni Milke Zoľakovej.

V roku 2013, tiež predsedníčka Helenka Kuzmišinová usporiadala zájazd do Čen-
stochovej a Wieličky v Poľsku, na ktorý spomíname ešte dnes. Vďaka patrí aj Ma-
rienke Martičkovej, ktorá každý rok vybaví vstupenky do divadla, či už v Prešove,
alebo v Košiciach, ale boli sme aj v novom divadle v Bratislave.

Marienka VĎAKA.
Nech slúži zdravie všetkým a nech ešte tie ženičky, ktoré sú šikovné a schopné uspo-
riadať takéto zájazdy majú v sebe plno elánu a nech sa im darí.
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Ja a rakovina
Marián Božík

Prvé dotyky s touto chorobou boli už od
malička. Najskôr babka, ktorá zomrela na
túto chorobu pár dni po mojom narode-
ní, potom dedko, následne jedna teta, dru-
há, ujo... to už som bol starší, ale stále nie
dosť starý, aby sa ma nejako „dotkla“.
Prvýkrát som si uvedomil, čo prináša tá-
to choroba až vtedy, keď ju diagnostiko-
vali môjmu otcovi. Veľmi dobre si spo-
mínam, ako som ho utešoval, že bude
dobre, aký som sa snažil byť k nemu, aby
to zvládal čo najlepšie. Ale až dovtedy,
keď aj mne povedali tú správu, že je to
nádor a je zhubný, až vtedy som pocho-
pil, čo potrebuje počuť onkologický pa-
cient. Nie utešovanie, nie uisťovanie, že
bude všetko dobré a dobre to dopadne...
nie, vôbec nie. Stačí povedať: „Mám o te-
ba strach.“ Lebo my máme strach.
Ale trochu som odbočil. Môj otec mal 73
rokov, bol 19 rokov po mozgovej prího-
de, nehovoril a pravú stranu tela mal
ochrnutú. Keď začali problémy s krvá-
caním z konečníka, doktorka ho poslala
na kolonoskopiu. Odmietol s tým, že už
si vytrpel dosť a nepôjde nikam. Tak dok-
torka navrhla Hemoglobín test na okult-
né skryté krvácanie. Je to niečo, ako te-
hotenský test, ktorý sa ale robí zo stoli-
ce. Len pri výsledku - dve paličky, sa ne-
jasá, ako pri tehotenskom teste. Test som
zakúpil, stál smiešnych pár €. Ale otec
odmietol aj ten, že on nechce nič vedieť.
Nakoniec sa do nemocnice dostal, lebo
mal bolesti a rakovina konečníka sa na-
koniec potvrdila. Po ožiaroch, ktoré ab-
solvoval v nemocnici, nakoľko už bol
imobilný, som sa s doktorom z onkoló-
gie lúčil so slovami: „Zbohom pán dok -
tor, dúfam, že sa už nikdy neuvidíme.“
Ako som sa len mýlil.
Spomínaný Hemoglobín test zostal a
prečo by som ho mal vyhodiť len tak,

nepoužitý. Viac menej zo zvedavosti
som si ho spravil ja. A bol pozitívny!!!
A aj druhý, ktorý som si následne išiel
zakúpiť. Po prvotnom šoku, som sa pri-
znal mojej doktorke a už to išlo... Kolo-
noskopia, ktorá potvrdila nádor na hru-
bom čreve, potom výsledky z histoló-
gie, ktoré potvrdili, že nádor je zhubný,
následne CT brušnej dutiny, či nie sú
metastázy. A v tomto momente začína
moje životné šťastie. Metastázy sa ne-
potvrdili a ja som si začal vybavovať
operáciu.
Toto všetko som prežíval sám. Manžel-
ka bola u dcéry v zahraničí a syna som
do toho nechcel zaťahovať. Celé to zlé,
od oznámenia že mám nádor, že je zhub-
ný, čakanie na výsledok CT, či nie sú me-
tastázy, vybavovanie si predoperačného
vyšetrenia ... to celé som prežíval sám.
Sám so svojimi myšlienkami, pocitmi,
strachom, hrôzou. Všetko na mňa doma
„padalo“. Najradšej som bol vonku a ro-
bil som, robil som a robil. Hocičo, len si
zamestnať myseľ, aby som nemusel mys-
lieť na rakovinu. Prvé dni boli hrozné...
chodil som aj do práce, ale asi som moc
dobrý výkon neodviedol.
Pre mňa boli na tejto chorobe najhoršie
noci a strach.
Keď pominul prvý šok, rozhodol som sa
postaviť tejto pliage. Budem bojovať!
Prestal som sa utápať v žiali nad svojim
osudom a povedal si, že to skúsim zvlád-
nuť. Prišla operácia a tu sa prejavilo mo-
je šťastie druhýkrát. Nádor bol na dob-
rom mieste, bol zistený včas, nemetas-
tázoval, takže po konzíliu lekárov 
v OÚSA v Bratislave sa rozhodli mi ne-
dať chemoterapiu. Bolo to 50 na 50, či
áno alebo nie. Rozhodli sa pre nie. Či to
bolo správne rozhodnutie, to sa zistí ča-
som. Môj prípad je ukážkovo krásny prí-

klad toho, že ak sa zistí nádor včas, tak
je to „len“ o operácií, bez toho všetkého
zlého, čo rakovina následne prináša, tj.
chemoterapie, ožiarov a všetkých ná-
sledkov z tejto liečby. A to nie som jedi-
ný pacient, čo takto dopadol.
Ja môžem len ďakovať môjmu otcovi, že
odmietol Hemoglobín test. Týmto svo-
jim rozhodnutím mi v podstate zachrá-
nil život, lebo ja by som určite sám od
seba nespravil žiadne kroky k zisteniu
choroby a asi by som sa k doktorom do-
stal, až keď už by bolo neskoro.
Ešte sa vrátim k tomu doktorovi z on-
kológie. Stretol som ho na onkológií, po-
zdravili sme sa a smutne som konštato-
val, ako som sa mýlil, že ho už neuvidím.
Teraz som ho videl, už nie ako rodinný
príslušník ale ako pacient.
Rakovina vstúpila do môjho života a vza-
la mi pocit nesmrteľnosti pri mojich 48
rokoch . To je asi to najhoršie poznanie,
že sme tu ale nemusíme byť.
Tak isto mi ale aj dala. Po tom, ako mi oz-
námili, že to je rakovina, aj ja som začal
hľadať informácie na internete. Mnohé
„zaručené“ spôsoby liečby a „fundova-
né“ výklady ma dosť znechutili a prestal
som s tým. Ale predsa som pri hľadaní
našiel niečo, čo mi veľmi ale veľmi po-
mohlo. A to stránku www.onkopa-
cient.sk. Rady, ktoré som tam našiel mi
pomohli zvládnuť celú situáciu a aj kniž-
ka Keď do života vstúpi rakovina. Ale
najviac mi pomohol chat, ktorý tvoria
onkopacienti. Po prvom prihlásení sa a
privítaní s ostatnými som zostal priam
v šoku. Oni všetci sa bavili, smiali, žar -
tovali... Oni majú rakovinu a smejú sa, sú
normálni????? To bolo poznanie, ktoré
vo mne zlomilo to pesimistické. To ma
utvrdilo v tom, že aj s rakovinou sa dá
žiť. A ja žijem.

Nikdy nie si sám
Mária Molová

Onkologický pacient potrebuje vedieť,
že nie je sám...
Pred dvomi rokmi v máji som absolvova-
la relaxačný pobyt v kúpeľoch. Stretli sme
sa skupina ľudí z celého Slovenska. Nav -
zájom sme sa vôbec nepoznali. Všetkých
nás spájala jediná vec –  rakovina. Našu
skupinku tvorilo 20 členov, z toho štyria
chlapi. Prvý obed každý dostal vtedy, ke-
dy prišiel a sedel tam, kde bolo voľné
miesto, medzi ostatnými hosťami hotela.

Na večeri nám už pridelili miesta na celý
pobyt a celá skupina sme boli pokope.
Pobyt bol úžasný, boli sme ubytovaní v
luxusnom hoteli. Organizátorky nám na-
riadili relaxovať a zúčastňovať sa len
tých aktivít, ktorých chceme. Moja spo-
lubývajúca Anka, bola staršia asi o 20 ro-
kov, ale mala som pocit, akoby sme spo-
lu chodili do školy. Bola to bývala špor-
tovkyňa a snažila sa udržať vo forme aj
po liečbe zákernej choroby.

Veľmi sme si rozumeli a ostali sme v kon-
takte aj po skončení pobytu. Občas si za-
voláme, pošleme e-mail. Stále jej sľubu-
jem, že ju raz navštívim, ale zatiaľ som
nestihla. Dúfam, že osud nám bude priať,
a že sa skoro stretneme. Je to úžasná že-
na, plná elánu, stále v dobrej nálade a
ochotná pomôcť.
Mali sme na výber rôzne procedúry - ma-
sáže, hydromasáže, cvičenia vo vode, me-
ditácie, kurzy zumby, brušných tancov,



MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

NAŠE PRÍBEHY �

5

Priateľstvo
Anna Ondrejková

Keď mi v roku 2010 diagnostikovali ra-
kovinu prsníka, nebolo to pre mňa ľah-
ké. Vedela som, čo ma čaká, pretože mo-
ja mamička mala tú istú diagnózu.
Po operácií a následnej liečbe som vy-
užila možnosť a požiadala som o kúpeľ-
nú liečbu. Boli mi odporúčané kúpele
Lúčky pri Ružomberku. Nikdy predtým
som v kúpeľoch nebola, a tak som tam
išla s „malou dušičkou“.
Po úvodných papierovačkách na recep-
cií som dostala kľúč od izby a po pár mi-
nútach už vstupovala do izby moja spo-
lubývajúca, moletka približne v mojich
rokoch. Bola to práve Mária, s ktorou sme
priateľky až doteraz.
Zistili sme, že máme rovnaké diagnózy
a aj podobné záujmy. Trávili sme spolu

veľa času, a tak sme prebrali rôzne témy,
nielen našu chorobu, ale aj prácu, deti,
rodiny. Ako to neskôr moja priateľka po-
vedala „padli sme si do oka“.
Aj vďaka mojej nekon�liktnej a prispô-
sobivej povahe sme prežili krásne tri
týždne. Veľa sme sa nasmiali, zatancova-
li sme si a spoznávali prírodu v okolí kú-
peľov. Nebolo čas myslieť na naše zdra-
votné problémy, a tak je to aj doteraz.
Často si zavoláme, pošleme si e-mail, vy-
meníme si „informácie“, čo má ktorá no-
vé a hlavne sa povzbudzujeme v našej
chorobe. Obe dúfame, že to najhoršie už
máme za sebou a choroba sa nám nevráti.
Je dobré, keď má človek blízkeho priate-
ľa, s ktorým môže hovoriť otvorene o ur-
čitých veciach, navzájom sa povzbudiť,

zhodnotiť priebeh liečby, dúfať v lepšie.
Poznáme sa už päť rokov, spriatelili sme
sa nielen my, ale aj naši manželia, cho-
díme spolu na dovolenky, občas sa na-
vštevujeme. Možno by to bolo aj častej-
šie, ale jedna je z Čadce a druhá z Bar-
dejova.
Hoci vo svojom okolí mám veľa úžasných
ľudí a aj priateľov, toto priateľstvo je iné,
spojila nás naša choroba a spoločné pre-
svedčenie, že sa nám to nevráti a ak áno,
navzájom sa podržíme,  poradíme si a
budeme bojovať. Sme veľké bojovníčky.
Prajem všetkým čitateľom, aby každý
mal svoju „bútľavú vŕbu“, človeka, ktorý
vás naozaj chápe, lebo prežil to, čo vy,
ktorý vám dodá optimizmus a energiu a
aj v tej najťažšej chvíli vás podrží.

pilates a k tomu sme mohli neobmedze-
ne chodiť do bazéna, na prechádzky do
nádherne upraveného parku alebo po
chodníku okolo rieky až do mesta. Ne-
museli sme sa starať o nič, len oddy-
chovať.
Človek mal pocit, že žije v rozprávke. Keď
som bola zdravá, nikdy som si neuvedo-
mila, že presne to mi chýba, nikdy som
nemala čas na oddych.
Najviac času som trávila v bazéne ako
väčšina našej skupiny. Súčasťou bazéna
boli rôzne atrakcie a nádherný výhľad
cez presklené steny do krásne uprave-
ného okolia hotela plného zelene, stro-
mov a poletujúcich vtáčikov. Vyvolávalo
to v nás pocit pohody. Bol tam aj priamy
vstup na letnú terasu, nik ho zatiaľ ne-
využíval, predsa len to počasie v máji ne-
bolo na pobyt vonku v plavkách. Okolo
bazéna boli kreslá, na ktorých sme občas
polihovali. Večernú atmosféru príjemne
oživilo osvetlenie pod hladinou vody.
Bazén bol otvorený ráno od 7 hodiny. Vy-
užívala som možnosť pred raňajkami si
zaplávať. Na izbe sme mali k dispozícii
župan. Obliekla som si na izbe plavky,
zabalila sa do župana, šupla do výťahu
a vystúpila som pred dverami bazénu.
Ráno tam bolo prázdno, pár osôb pláva-
lo. Hneď pri prvej návšteve bazéna som
si všimla jedného pána ako sa snaží plá-
vať, ale vôbec mu to nešlo. Vždy, keď som
prišla do bazéna, on trénoval, bez neja-
kých pokrokov. Aj Anka si ho všimla, ob-
divovali sme jeho vytrvalosť.
Na prvých spoločných raňajkách sme sa
predstavili. Vtedy sme zistili, že ten vy-

trvalec sa volá Ľubo. Keď sa pár našich
členiek potom stretlo v bazéne, došiel za
nami Ľubo s prosbou, aby  sme ho naučili
plávať „prsia“. Všetky sme sa snažili mu
dávať rady a on skúšal, ale nešlo mu to.
Odporúčali mu nech pláva len „kraula“,
lebo to vedel. Ale on sa nevzdával.
Radila som aj ja, najprv nech skúsi splý-
vanie, potom, keď to ako tak zvládol, uká-
zala som mu ako má narábať nohami,
rukami, a aby to neskôr spojil spolu. Ľu-
bo trénoval, ale stále mu to nešlo. Bol
však veľmi vytrvalý, aj keď mu to nešlo,
stále skúšal. Tešil sa z každého metra,
ktorý preplával. Pýtala som sa ho, prečo
sa chce naučiť plávať „prsia“ a on mi od-
povedal, lebo ich neviem. Bolo to síce lo-
gické, ale nedávalo mi to zmysel, až ne-
skôr som Ľuba pochopila.
Dni rýchlo ubiehali, blíži sa koniec po-
bytu. Rozprávka končí a my sa budeme
musieť vrátiť do reality. Všetci sme to
vedeli a posledný večer sme boli v ba-
zéne celá skupina.
Samozrejme, že Ľubo nechýbal. Snažil sa
plávať „prsia“ cez bazén, ale nevládal ho
preplávať, hoci mal dĺžku iba 16 metrov.
Povzbudzovala som ho, nech to skúsi eš-
te raz, že to určite dokáže. Pridali sa aj
ostatní. Ľubo plával, pokrikovali sme na-
ňho: „Nevzdávaj to..., vydrž..., určite to
zvládneš!“ a on plával, plával... a zrazu sa
dotkol okraja bazéna... dokázal to. Jeho
tvár žiarila šťastím, úsmev od ucha k uchu. 
Nasledujúci deň sme sa lúčili, všetci sme
sa za tento týždeň pobytu spoznali, vy-
menili sme si kontaktné údaje, aby sme
si mohli zaslať fotogra�ie.

Prišiel za nami Ľubo a ďakoval nám, že
sme mu pomohli, že vďaka nám dokázal
preplávať bazén technikou „prsia“ a do-
dal, že ak sa mu choroba vráti, vždy si
spomenie na tento deň, keď už nevládal,
chcel sa vzdať, ale my sme mu to nedo-
volili. Povzbudzovali sme ho až to doká-
zal – vyhral sám nad sebou - došiel do
cieľa... a bude bojovať ďalej aj s choro-
bou, nevzdá sa.
Vtedy som ho pochopila, dokázal to vďa-
ka nám, vďaka tomu, že nebol na to sám...
Vyhŕkli mi slzy, uvedomila som si ako aj
nevedomky môže človek človeku po-
môcť, hoci len takou maličkosťou, lebo
pre niekoho to môže byť veľmi dôležité.
Ťažko sa nám lúčilo. Vznikli nové pria-
teľstva. Niektorí sme si vymenili zopár
e-mailov, poslali fotogra�ie a pomaly in-
tenzita kontaktov redne... ale aj keď sa
už nevidíme každý deň, keď si nepíše-
me každý mesiac, v spomienkach títo
ľudia ostanú stále, každý človek je pre
mňa hrdinom, každý bojoval a bojuje, aj
keď nevyhrá celý boj, ale vyhrá aspoň
malú bitku... dáva mu to šancu ďalšieho
života.
Neviem, čo je s Ľubom, ale dúfam, že je
v poriadku, a ak sa mu choroba vráti, že
sa nevzdá a bude bojovať do posledných
síl, aby tú bitku s nepriateľom zvaným
Rakovina vyhral. 
Všetci, ktorých nás spája táto choroba
nevzdávajme sa, bojujme - pre svoju ro-
dinu, pre seba! Nikto nikdy nie je sám,
vždy sú ľudia, ktorí pomôžu, len sa tre-
ba pozrieť okolo seba.
Život je krásny a stojí oň bojovať.
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Extra silné prírodné antibiotikum
Spracoval Ing. Ivan Martiško, Zdroj: www.vyvazenezdravi.cz/extra-silne-prirodni-antibiotikum

Základný recept tohto mocného lieku sa
datuje už od stredoveku, z doby keď v
Európe trpeli ľudia rôznymi druhmi cho-
rôb a epidémiami. Toto unikátne čistia-
ce tonikum je vlastne antibiotikum, kto-
ré zabíja choroboplodné baktérie. Má
tiež silný antivírusový a protiplesňový
účinok a zlepšuje krvný obeh vo všet-
kých častiach tela. Tento liek na rastlin-

nej báze je najlepšou voľbou v boji pro-
ti kvasinke Candida albikans a pomohol
mnohým ľuďom pri liečbe vírusových,
bakteriálnych, parazitárnych a hubových
ochorení, dokonca aj moru! Preto by sme
silu tohto prírodného prípravku nema-
li podceňovať.
Tento prípravok môže vyliečiť mnoho
chronických príznakov a chorôb. Pod-
poruje krvný obeh, čistí krv a pomohol
v priebehu storočí miliónom ľudí v boji
proti najvražednejším chorobám. Ta-
jomstvo je v silnej kombinácii veľmi kva-
litných a čerstvých prírodných surovín.
Prípravok je účinný pri liečení rôznych
chorôb pretože výrazne posilňuje imu-
nitný systém organizmu, ktorý si potom
poradí s chorobami, v mnohých prípa-
doch aj pri závažných infekciách.

Zloženie prípravku 
– 7 dcl jablkového octu (vždy používaj-

te v bio kvalite)
– ¼ pohárika (šálky) jemne nakrájané-

ho cesnaku
– ¼ pohárika jemne nakrájanej cibule 
– 2 červené čili papričky
– ¼ pohárika strúhaného zázvoru
– 2 polievkové lyžice strúhaného chre-

nu
– 2 polievkové lyžice mletej kurkumy ale-

bo 2 korene kurkumy

Postup prípravy 
Zmiešajte všetky ingrediencie v miske s
výnimkou octu a zmes presypte do po-
hárov na zaváranie so závitovým uzat-
váracím viečkom, približne do 2/3 výš -
ky pohára. Potom nalejte do pohárov 

jablkový ocot až po vrch pohára. Naj-
lepšie je, ak 2/3 pohára sú naplnené su-
chými prísadami a zbytok je vyplnený
octom. Poháre dobre uzatvorte a skla-
dujte na chladnom suchom mieste po-
čas dvoch týždňov.
Niekoľkokrát ich denne potrepte, aby sa
náplň dobre premiešala. Po 14 dňoch ob-
sah pohárov preceďte cez jemné sitko a

pevnú časť dobre vymačkajte. Unikátny
liečebný prípravok je pripravený a mô-
žete ho užívať. Nemusíte ho skladovať v
chladničke, aj tak vydrží dlho.
Extra tip: Prípravok môžete používať aj
pri varení. Zmiešaním s troškou olivo-
vého oleja ho požívať ako zálievku, k du-
senému mäsu atď.
Poznámka: Ako liečivo sa užíva tekutá
časť. Suchý odpad je možné spotrebovať
bez obáv tiež. Dávajte pozor, chuť prí-
pravku je silná a pálivá, preto po užití
prípravku zjedzte plátok pomaranča, cit-
róna alebo limetky na zmiernenie páli-
vosti. V prípade kloktania prípravok po
skončení prehltnite, ale nerieďte vodou,
znížil by sa účinok.

Dávkovanie:
Užívajte jednu polievkovú lyžicu denne
na posilnenie imunitného systému a pro-
ti nachladeniu. Dávku môžete podľa pot-
reby každý deň zvyšovať až dosiahnete
dávky veľkosti malého likérového po-
hárika. Pri závažnejších ochoreniach ale-
bo infekciách, užívajte jednu polievkovú
lyžicu prípravku 5-6 krát v priebehu dňa.
Prípravok v menších dávkach môžu uží-
vať aj tehotné ženy a deti. Všetky zlož-
ky prípravku sú prírodné a neobsahujú
žiadne toxíny.

Zdravotné prínosy
Cesnak - je silné antibiotikum a antimy-
kotikum s širokou škálou pozitívnych
účinkov pre zdravie. Na rozdiel od che-
mických antibiotík neničí užitočné bak-
térie, ale je zameraný na škodlivé cho-
roboplodné baktérie a mikroorganizmy.

Cibuľa - je najbližší príbuzný cesnaku a
má podobné, ale miernejšie účinky.
Chren - je silná bylina, prospešná pre lie-
čenie dutín a pľúc. Otvára kanály dutín
a zvyšuje krvný obeh tam, kde bežné na-
chladnutie a chrípka obvykle začínajú.
Zázvor – má silné protizápalové účinky
a je zároveň účinným podporovateľom
krvného obehu.
Chili papričky – sú najsilnejším stimulá-
torom krvného obehu.
Kurkuma – je najdokonalejšie korenie,
ktoré odstraňuje infekcie a zápaly. Blo-
kuje vznik rakoviny, zabraňuje demen-
cii a znižuje bolesti kĺbov.
Jablkový ocot – musí obsahovať niečo
veľmi zdravé, keď ho pre jeho liečivé
vlastnosti užíval aj otec medicíny Hip-
pokrates v období okolo roku 400 pred
našim letopočtom. Zachovali sa poz -
natky, že používal dva lieky med a ja-
blkový ocot. Jablkový ocot sa vyrába z
čerstvých a zrelých jabĺk, ktoré sú fer-
mentované a spracovávané v prísne kon-
trolovanom procese výroby. Svojimi
zložkami, ktoré obsahuje (pektín) zni-
žuje obsah zlého cholesterolu a regulu-
je krvný tlak a pomáha extrahovať váp-
nik z potravy a tak prispieva k zacho-
vaniu pevných kostí, obzvlášť u ľudí
staršieho veku, ktorí potrebujú viac váp-
nika. Nedostatok draslíka v organizme
spôsobuje mnohé zdravotné problémy
ako sú vypadávanie vlasov, lámanie
nechtov a zubov, zápaly vedľajších nos-
ných dutín nádchy a spomaľovanie ras-
tu. Týmto problémom je možné sa vy-
hnúť pri pravidelnom užívaní jablkové-
ho octa. Draslík tiež pomáha odstraňo-
vať toxíny z tela.
Ďaľšiu látku, ktorú jablkový ocot obsa-
huje je betakarotén. Zabraňuje poško-
dzovaniu organizmu voľnými radikálmi
a pozitívne pôsobí na pokožku. Kyselina
jablčná, ktorú obsahuje jablkový ocot, je
účinná v boji proti hubovým a bakte-
riálnym infekciám. Rozpúšťa usadeniny
kyseliny močovej, ktoré sa tvoria okolo
kĺbov a tým zmierňuje ich bolesti.
Tento prípravok ako prírodné antibioti-
kum podporuje imunitný systém orga-
nizmu, a tým mu umožňuje ľahšie sa vy-
sporiadať s mnohými ďalšími choroba-
mi ako sú zápcha, bolesti hlavy, artrití-
da, slabé kosti, tráviace ťažkosti, vysoký
cholesterol, hnačky, ekzémy, chronická
únava, vysoký krvný tlak, obezita a mno-
hé ďalšie zdravotné problémy. Prípravok
vyrobený podľa uvedeného receptu je
najlepšou kombináciou pre boj s každou
z uvedených chorôb.
Chráňte svoje zdravie pomocou prí-
rodných antibiotík.
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Platničkový smalt
Jarmila Klisenbauerová, lektorka kreatívnych kurzov, Centrum pomoci LPR Martin

POTREBUJEME:
1. medený výsek (polotovar, ktorý dos -
taneme kúpiť v kreatívnych potrebách)
2. smaltovací prášok EFCOLOR rôznych
farieb (použite vždy len jednu značku)
3. sitko na sypanie smaltovacieho práš-
ku (v prípade, že nemáme sypacie sitko,
môžeme použiť kúsok starej silonovej
pančuchy)
4. mriežku (my sme použili pretláčatko
na zemiaky)
5. kliešte na prenášanie 
6. vyradený funkčný gril (môžeme po-
užiť elektrickú platničku alebo liatino-
vú platničku na plynovom šporáku). Po-
zor - vysypaný smaltový prášok sa už ne-
dá odstrániť.

1. Na �laštičku si nasadíme smaltovacie
sitko (alebo starú pančuchu). Jemným
poklepávaním na �laštičku sypeme rov-
nomerne smaltovací prášok na medený
výsek tak, aby bola celá plocha výseku
pokrytá. Podklad - prvá vrstva by mala
byť čo najsvetlejšia, najlepšie biela, ale-
bo transparentná.

2. Položíme na gril (platničku) a počká-
me, kým sa prášok roztaví, čo trvá pri-
bližne 3-5 minút. Prášok sa začne taviť
pri teplote 150 °C. Rozpoznáme to tak,
že povrch je hladký a lesklý. Aby sme urý-
chlili tavenie prášku, môžeme gril pri-
kryť kovovou miskou.

3. Postupne prisypávame farby...

4. Opäť dáme zapiecť na gril (platničku)

5. Podľa vlastného vkusu prisypávame
ďalšie farby a zároveň zapečieme. Pri pri-
dávaní farieb popustíme uzdu svojej fan-
tázii. Nevadí, ak sa nám výsledok nepá-
či, prisypeme ďalšiu farbu a zapečieme.

6. Hotový smalt je hladký a pekne lesklý.

7. Hotový smaltovaný výrobok zavesíme
podľa priania na šnúrku, kožu, šlupňu,
môžeme to skombinovať s korálkami.
My sme použili šnúrky, sklenené a per-
leťové korálky.
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Náušnice „Snehové vločky“
Anka Patzová, pacientka, klientka CP Košice, šikovná šperkárka

Potrebujeme:

4mm perličky biele – 24 ks
rokajl č. 8 strieborný - 12 ks
superduo belasé priesvitné – 24 ks
superduo belasé nepriesvitné – 12 ks
rokajl č. 11 biely - 24 ks
rokajl č. 11 strieborný  36 ks
8mm perličky biele – 2 ks
silon č 0,20mm
šperkárska ihla
2 ks afroháčiky

1. KROK: navlečieme na silon striedavo
4mm perličku a strieborný rokajl č. 8 –
6x. Potom zviažeme.

2. KROK: Potom prejdeme s ihlou tak, aby
sme vychádzali z perličky. Potom na-
vlečieme 2 ks priesvitné superduo a pre-
jdeme nasledujúcou perličkou. Preskočíme
rokajl. Tak prejdeme dookola a budeme
mať medzi perličkami 6 dvojíc superdua.
Prejdeme cez poslednú perličku a potom
prejdeme do hornej dierky superdua.

3. KROK: Budeme prechádzať tak, že nad
perličku navliekame znovu perličku 4mm
a medzi dvojicu superdua navliekame –
najprv vyjdeme hornou dierkou belasé-
ho priesvitného superdua - 1 ks biely ro-
kajl č. 11, potom jednu dierku superduo
belasé nepriesvitné - navliekame ďalej 3
ks strieborný rokajl č. 11, vyjdeme dru-
hou dierkou pridaného superdua. Pri-
dáme znovu biely rokajl č. 11. a prejde-
me hornou dierkou druhého z dvojice

priesvitného belasého superdua. Potom
zase perličku - a medzi nasl. dvojicu opa-
kujeme sled korálok popísaných vyššie.
Znovu obídeme celý kruh. Vrátime sa cez
dierky korálok dole k začiatku tak, aby
silon prechádzal cez susedné korálky. Zí-
deme so silonom  do rokajlu č. 8 nabe-
rieme 8mm perličku prejdeme oproti sto-
jacím rokajlom a zase sa vrátime cez tú
istú perličku späť a silon zviažeme s kon-
com, ktorý sme uviazali na začiatku, prej-
deme ešte cez niekoľko korálok a sem-
tam urobíme uzlík, potom silon odstrih-
neme. Afroháčik upevníme do niektorej
trojice strieborného rokajlu č. 11.

4. Druhú vločku ušijeme rovnako.
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Časté otázky týkajúce sa pacientov
s karcinómom pľúc – II.časť
MUDr. Elena Kavcová, PhD., Centrum pomoci LPR, Martin

Medzi otázky týkajúce sa diagnostiky karci-
nómu pľúc (KP) patria nasledovné: prečo je
potrebná rtg snímka hrudníka a aj CT, čo zna-
menajú niektoré nálezy na rtg, taktiež čo je a
či je potrebná bronchoskopia a čo znamená
vyšetrenie PET, NMR a podobne. Preto struč-
ne popíšeme najdôležitejšie diagnostické me-
tódy slúžiace na presnú diagnostiku KP. 

Najdôležitejšie 
diagnostické metódy

Medzi skupinu tzv. zobrazovacích metód pat-
ria: konvenčná rtg snímka hrudníka, CT -
computerova tomografia (počítačová to-
mografia), event HRCT- tomografia s vyso-
kou rozlišovacou schopnosťou a pozitróno-
vá emisná tomografia – PET alebo dnes už
kombinácia CT+PET a taktiež nukleárna
magnetická rezonancia – NMR.
RTG vyšetrenie hrudníka. Prvým a najčas-
tejším rtg vyšetrením je zadopredná (poste-
roanteriórna-PA) a bočná snímka hrudníka,
ktoré môžu detegovať centrálne alebo peri-
férne uložený nádor zobrazením, tzv. infiltra-
tívneho zatienenia časti pľúc. Zatienenie ne-
musí predstavovať vždy len vlastný tumor ale
môže byť kombinovaný so zápalovou infil-
tráciou pľúc - bronchopnemóniou, tiež zatie-
nením spôsobeným napr. prítomnosťou te-
kutiny v pohrudnicovej dutine – výpotkom,
alebo nevzdušnosťou časti pľúc tzv. atelektá-
zou (ATK). Ak je prítomné tzv. prejasnenie
v infiltratívnom zatienení môže sa jednať
o centrálny rozpa, tzv. nekrózu nádora. Nádor
môže podmieňovať rozšírenie a deviáciu
štruktúr medzihrudia (mediastína), vyššie po-
stavenie bránice, i bez prítomnosti vlastnej
nádorovej infiltrácie. Pomocou počítačovej
tomografie (CT) s použitím kontrastnej lát-
ky sa zhodnotí rozsah nádoru, prerastanie do
susedných orgánov a tkanív ako aj postihnu-
tie regionálnych LU v mediastíne. 
Pozitrónová emisná tomografia - PET sen-
zitívne zobrazuje nádor, metastatické lymfa-
tické uzliny (LU) ako aj vzdialené metastázy
(MTS) primárneho nádora po i.v. podaní ra-
diofarmaka 18FDG – osemnásť fluorodeoxyg-
lukózy.
Nukleárna magnetická rezonancia - NMR
presnejšie rozlišuje nádorovú infiltráciu do
mäkkých tkanív, napr. pri karcinóme pľúcne-
ho hrotu tzv. Pancoastovho tumoru alebo pre-
rastania nádoru do hrudnej steny.
Endoskopické metódy diagnostiky KP pat-
ria k základným diagnostickým metódam, kto-
ré umožňujú nielen vizualizovať zmeny tka-
niva ale dovoľujú odobratie materiálu na his-
tologické alebo cytologické vyšetrenie. Tieto
sú nevyhnutné k určeniu typu nádoru, slúžia

k stanoveniu rozsahu a určenia štádia ocho-
renia a tým aj k určeniu stratégie liečby pa-
cienta. V minulosti to bola bronchoskopia za
použitia rigidného bronchoskopu avšak v sú-
časnosti sa v diagnostike a manažmente pľúc-
neho karcinómu využíva flexibilná broncho-
skpopia - fibrobronchoskopia Na obrázku 1
je fotografia flexibilného bronchoskopu a na
obrázku 2 príslušenstvo k odberu materiálu
a to kefka, klieštiky a ihla. 
S vývojom nových mikrotechnológií sa aj fle-
xibilný bronchoskop podrobil rôznym inová-
ciám umožňujúcich vývoj zobrazovacích pro-
striedkov, ktoré vyústili do zavedenia video-
bronchoskopu.
Na základe endoskopického nálezu sa volí
optimálna technika odberu materiálu na
ďalšie vyšetrenia Bronchoskopické nálezy

môžu byť priamo spojené s KP ako napr. na
obr. 3. ale aj nepriamo spojené s KP ako 
napr. zúženie priedušky tlakom nádoru
zvonku. Periférne lokalizované KP môžu mať
negatívny endoskopický nález. Medzi naj-
častejšie používané techniky odberu mate-
riálu patria: kliešťová biopsia (excízia), kef-
ková abrázia (brushing), transbronchiálna
ihlová aspiračná biopsia (TBNA), bron-
chiálny výplach (washing) (obr.č. 4, 5, 6).
Bronchoskopia má vyššiu senzitivitu pre diag-
nózu nádorov lokalizovaných centrálne, teda
bronchoskopom viditeľnej časti prieduškové-
ho (bronchiálneho) stromu. U periférnych ná-
dorov má limitovanejší význam, kde sa môže
využiť bronchoskopické vyšetrenie pod rönt-
genovou kontrolou, vnútropriedušková - en-
dobronchiálna ultrasonografia s trans -
bronchiálnou ihlovou aspiráciou (EBUS –
TBNA) a navigovaná bronchoskopia.
EBUS – TBNA je bronchologická diagnostic-
ká metodika umožňujúca ultrasonografický
obraz peribronchiálnych štruktúr. Diagnosti-
ka pľúcnych nádorov vo veľmi včasnom štá-
diu, resp. mikroinvazívneho karcinómu je kon-
venčným bronchoskopom veľmi ťažká.
Na zlepšenie diagnostiky včasných povrcho-
vých lézií slúži tzv. autofluorescenčná bron-
choskopia (AFB), kde zdrojom modrého ex-

citačného svetla je hélium-kadmiový laser.
Nádorové tkanivo má slabšiu intenzitu auto-
fluorescencie a javí sa tu ako hnedočervené,
zdravé sa javí ako zelené. Samotná diagnosti-
ka včasných štádií rakoviny pľúc si vyžaduje
dobre vybavené bronchoskopické pracovis-
ká. 

Chirurgické 
diagnostické metódy

Mediastinoskopia. Ide o vyšetrenie medzi-
hrudia (mediastína) s odberom lymfatických
uzlín na histologizáciu ale aj tumoru v pred-
nom medzihrudí pomocou mediastinoskopu
zavedeného z krčnej incízie. V súčasnosti je
obraz prenášaný na monitor, takže hovoríme
o videomediastinoskopii (VMS).
Videotorakoskopia (VTS) slúži na cielenú
diagnostiku KP u pacientov s malými perifér-
nymi pľúcnymi ložiskami (menšie než 3 cm)
ako alternatíva transtorakálnej ihlovej aspi-
rácie. VTS umožňuje uskutočniť resekciu a tým
bioptizáciu týchto ložísk. VTS je tiež možné
použiť v posudzovaní dignity pleurálneho vý-
potku, po predchádzajúcej punkcii s cytolo-
gicky negatívnym nálezom.
Nové chirurgické diagnostické metódy.
VAMLA – videoasistovaná mediastinosko-
pická lymfadenektómia umožňuje kom-
pletnú disekciu lymfatických uzlín etáží 2, 4,
7, 8. Transcervikálna extenzívna medias-
tinálna lymfadenektóma (TEMLA) je kom-
bináciou mediastinoskopie a bilaterálnej ex-
tenzívnej mediastinálnej lymfadenektómie.
Slúžia na histologické vyšetrenie CT po-
tvrdených zväčšených LU podozrivých z ma-
lignity.

Torakotómia – chirurgické otvorenie hrud-
níka sa využíva ako posledná možnosť chi-
rurgickej diagnostiky pri zlyhaní všetkých pre-
došlých metód. Väčšinou je indikovaná v rám-
ci chirurgickej liečby KP, pričom v niektorých
prípadoch, aj napriek vyťaženej diagnostike,
až ona preukáže inoperabilný proces (explo-
ratívna torakotómia). V tomto prípade je 

Obr. 1 Flexibilný bronchoskop

Obr.2 Príslušenstvo k odberu materiálu
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možná histologizácia primárneho tumoru, od-
ber malígnych pleurálnych výpotkov, prípad-
ne postihnutie lymfatických uzlín v medzi-
hrudí.
Všetky chirurgické diagnostické metódy sú
realizované v celkovej anestézii, navyše vi-
deotorakoskopia pri selektívnej pľúcnej ven-
tilácii, z čoho vyplýva, že pacient musí z kar-
diopulmonálneho a funkčného hľadiska tole-
rovať anestéziologickú záťaž. 
Mikromorfologické – cytologické alebo his-
tologické vyšetrenie nádoru je potrebné pre
definitívne potvrdenie zhubného nádoru a sta-
novenia jeho typu (viď I časť článku).

Iné diagnostické vyšetrenia
Cytologické vyšetrenie spúta (3-5 vzoriek)

event. pohrudnicového výpotku môže zistiť
zhubné bunky a ich typ.
Vyšetrenie nádorových biomarkerov má
význam v rámci diferenciálnej diagnostiky KP
a hlavne monitorovania priebehu ochorenia.
U NSCLC môžu byť zvýšené hladiny: u spino-
ca CYFRA 21-1, TPA, SCCA, u adenoca, CEA,
CA -125  a u SCLC pro- GRP a NSE.
Molekulárne vyšetrenia. Mutačný status vy-
braných génov ako je napr. EGFR - receptoru
pre epidermový rastový faktor je t. č. rutin-
nou súčasťou u pacientov s nemalobunkových
KP (NSCLC) hlavne u adenokarcinómu. U tý-
chto pacientov sa vyšetruje aj ALK rearanž-
ment (prestavba), ktorá je prítomná ako hna-
cia mutácia zriedkavejšie. Stanovenie iných
onkogénov (napr. RAS, BRAF, HERr2, PIK3CA)
bude mať pravdepodobne v budúcnosti po-
tenciál stať sa  štandardnou súčasťou staro-
stlivosti o pacientov s NSCLC.
Ďalšie vyšetrenia ku stanoveniu rozsahu
KP najmä zistenia prítomnosti metastáz
(jeho štádiá -staging) sú: sonografické vy-
šetrenie orgánov brušnej dutiny a retroperi-
tonea, scintigrafia kostry, CT event. NMR moz-
gu. U pacientov so závažnou poruchou krvné-
ho obrazu a pacientov so SCLC sa môže vy-
užiť punkcia kostnej drene.
V diferenciálno – diagnostickom procese
je potrebné odlíšiť nezhubné nádory pľúc
a metastázy v pľúcach iných primárnych zhub-

ných nádorov ako aj niektoré formy zápalo-
vých ochorení pľúc vrátane tbc.

Terapia KP
Rozhodnutie o optimálnej stratégii liečby KP
je založené na stanovení mikromorfologické-
ho typu KP (iná stratégia liečby je u malo-
bunkového a iná u nemalobunkových typov
KP), rozsahu ochorenia, výkonnostného funkč-
ného stavu pacienta a pridružených ochore-
ní a u NSCLC (hlavne adenokarcinómu) aj mo-
lekulovo-biologickom vyšetrení nádoru. Lieč-
ba je multimodálna s využitím kombinácie
chirurgickej intervencie (CHI), chemoterapie
(CHT), rádioterapie (RT) a prípadne biologic-
kej tzv. personalizovanej liečby. U pacientov
s generalizovaným KP, so zlým výkonnostným
stavom, u ktorých je nemožné aplikovať ho-
re uvedenú liečbu prichádza do úvahy pod-
porná event. symptomatická liečba.
Chirurgická liečba. U pacientov s nemalo-
bunkovým karcinómom (NSCLC) je radikál-
na liečba realizovateľná vo včasnejších kli-
nických štádiách, ak nie sú medicínske kon-
traindikácie. Chirurgická liečba pacientov
s malobunkovým karcinómom (SCLC) pri-
chádza do úvahy iba vo veľmi limitovanom
štádiu vždy s následne s kombinovanou CHT.
Rádioterapia (RT). U pacientov s KP sa vy-
užíva externá RT pri kontraindikácii chirur-
gického radikálneho riešenia, ďalej po ope-
račnom výkone, prípadne u pokročilejších štá-
dií je preferovaná konkomitantná chemorá-
dioterapia. Vnútroprieduškové ožiarenie (bra-
chyterapia) sa používa u nádorov, ktoré za-
príčiňujú obštrukciu dýchacích ciest. Týmto
je možné zvládnuť aj vedľajšie príznaky ako
sú kašeľ, dýchavica a vykašliavanie krvi. U pa-
cientov so SCLC, aj keď základným liečebným
postupom je chemoterapia (CHT), sa môže
aplikovať externá RT so zvážením aj profy-
laktickej RT mozgu.
Chemoterapia (CHT). Systémová chemote-
rapia je dôležitou súčasťou liečby KP. Podá-
vanie CHT sa riadi štandardnými pravidlami
podávania cytostatickej liečby s vyšetrením
laboratórnych a iných parametrov pred jej na-
sadením a ich monitorovaním v priebehu lieč-
by ako aj sledovaním ostatných kritérií toxi-
city. Aplikované sú kombinované režimy cy-
tostatík.
Stratégiu podávania jednotlivých modalít
liečby KP riadi onkológ alebo pneumo-on-
kológ podľa typu a rozsahu KP, klinického
stavu pacienta, jeho veku a pridružených
ochorení. Neoadjuvantná CHT môže byť po-
daná pred operačným výkonom pacientov
s NSCLC, adjuvantná CHT zas po chirurgic-
kom radikálnom výkone. SCLC je ochorenie
vysoko senzitívne na CHT (ale napriek tomu
je dlhodobé prežitie pri extenzívnej choro-
be zriedkavé).
Okrem toho, že CHT je účinná na rakovinné
bunky, má aj nežiaduce účinky na zdravé, nor-
málne sa deliace bunky. Najcitlivejšie na po-

škodenie chemoterapiou sú rýchlo sa delia-
ce normálne bunky, hlavne bunky kostnej dre-
ne, bunky slizníc gastrointestinálneho trak-
tu, reprodukčného systému a vlasových foli-
kulov. Vedľajšie účinky CHT môžu byť akút-
ne, prechodné a mierne, ale môžu byť aj chro-
nické, trvalé i potencionálne život ohrozujú-
ce. Vedľajšie účinky ovplyvňujú toleranciu
chemoterapie a celkovú kvalitu života, preto
je potrebné venovať im dostatočnú pozor-
nosť. Medzi najzávažnejšie a aj často sa vys-
kytujúce nežiaduce účinky chemoterapie pat-
ria: chudokrvnosť (anémia), pokles počtu bie-
lych krviniek a krvných doštičiek a s tým spo-
jené komplikácie, pocit na zvracanie a vra-
canie.
Cielená molekulová (personalizovaná, tiež
biologická) liečba u pacientov s NSCLC za-
sahuje cielene do intracelulárnych pochodov
v nádorovej bunke. V otázke rozhodovania
o liečbe sa presadzuje genotypový profil ná-
doru, nielen jeho fenotyp. U pacientov s ade-
nokarcinómom alebo morfológiou favorizu-
júcou adenokarcinóm a s veľkobunkovým KP
s pozitívnymi mutáciami génu EGFR je in-
dikovaná liečba inhibítormi tyrozínkinázy
(vnútornej domény EGFR) a to erlotinibom,
gefitinibom už v prvej línii liečby. U ostatných
pacientov s pokročilým NSCLC (adenokarci-
nóm, nonskvamózny typ) po zlyhaní liečby
prvej alebo druhej línie CHT sa môže indiko-
vať erlotinob. Pacienti s nádormi s pozitívnou
ALK prestavbou dobre odpovedajú na liečbu
inhibitorom ALK - crizotinibom. V súčasnos-
ti sa v klinických štúdiách skúšajú ďalšie pre-
paráty ovplyvňujúce molekulárne zmeny ná-
dorovej bunky u KP. Ďalším liekom je mono-
klonálna protilátka bevacizumab, ktorá blo-
kuje receptor vaskulárneho endotelového fak-
toru - VEGFR. Kombinácia bevacizumabu
s konvenčnou CHT je indikovaná u pacientov

s nonsquamóznym typom NSCLC prevažne
adenokarcinómu, ak nie sú prítomné kon-
traindikácie tejto liečby.
Prognóza. Prognóza pacientov s NSCLC zá-
visí okrem iných faktorov najmä od rozsahu
ochorenia v čase diagnózy. Najlepšiu prognó-
zu majú chorí s operabilným KP, u ktorých je
možná chirurgická resekcia tumoru. Aj keď

Obr.3 Endoskopický obraz KP

Obr. 4 Kliešťová biopsia
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malobunkový KP je chemosenzitívny a rá-
diosenzitívny nádor, jeho odpoveď na liečbu
je dočasná a u väčšiny pacientov dochádza
k vzniku recidívy.

Prevencia KP
V primárnej prevencii má veľký význam eli-
minácia exogénnych rizikových faktorov

KP. Okrem iných opatrení má najdôležitejšiu
úlohu prevencia aktívneho aj pasívneho faj-
čenia a expozícia niektorým chemickým kar-
cinogénom a ionizujúcemu žiareniu. Veľký 

význam má podpora zdravého životného štý-
lu vrátane racionálnej výživy. Sekundárna pre-
vencia má za cieľ včasné zistenie KP, prípad-
ne jeho recidívy po úspešnej liečbe. Skrínin-
gové CT vyšetrenie hrudníka s nízkou ra-
diačnou záťažou u vysokorizikových pacien-
tov znižuje mortalitu na KP. Terciárna pre-
vencia je zameraná na zníženie prejavov ocho-
renia, chorobnosti a úmrtnosti pri pokroči-
lom nádore ako aj na prevenciu nežiaducich
účinkov liečby KP.
Odporúčania pre prax: KP zahŕňa viac ako
90 % všetkých nádorov dýchacieho (respi-
račného) systému. Vo svetovom meradle je
najčastejšou príčinou úmrtia vôbec na zhub-
né nádory. Vzhľadom na to, že doteraz nie je
v praxi k dispozícii jeho cost-efektívny skrí-
ning, hlavnú úlohu pri znížení chorobnosti
na KP stále zohráva jeho primárna preven-
cia, a to hlavne zníženie aktívneho a pasív-
neho fajčenia.
Záver: V centrách a linkách pomoci LPR sú
pracovníci slúžiaci pre poradenstvo onkolo-
gickým pacientom a to buď formou telefo-
nických otázok alebo poslaných elektronicky
(e-mailom). Sme však veľmi radi aj osobným
návštevám klientov. Snažíme sa však aj o to,

aby pacienti dôverovali svojim lekárom - on-
kológom, pneumológom, všeobecným leká-
rom a v priebehu diagnostiky a liečby sa ne-
báli klásť im otázky. Onkológovia, radiotera-
peuti, hrudní chirurgovia a v prípadoch ra-
koviny pľúc aj pneumológovia, najlepšie po-
znajú všetky faktory onko-ochorenia ale aj
celkový zdravotný stav svojich pacientov. Ve-

ríme, že väčšina lekárov neodmietne žiadnu
informáciu.  A my sme tu tiež pre vás. Ďaku-
jeme, že nám dôverujete.

Obr. 5 Ke�ková abrázia Obr. 6 Ihlová aspirácia

Rakovina prsníka a ďalšia bezbolestná epidémia
tretieho tisícročia s názvom: Osteoporóza
Mgr. Jana Gerecová – onkologická pacientka, členka Centra pomoci LPR v Martine a vrchná sestra v NEDÚ Ľubochňa

Už sú tomu dva roky, čo som si prešla or-
tieľom s názvom – rakovina prsníka. Kar-
cinóm mi stihol metastázovať aj do lymfa-
tických uzlín, takže som absolvovala che-
moterapiu aj rádioterapiu. V tom čase som
žila uponáhľaným životom plným stresu a
vôbec som si neužívala život takými dúš -
kami, ako teraz. To, čo teraz poviem, mi 
dáte určite za pravdu. Rakovina mi zme-
nila život! A dovolím si povedať, že k lep-
šiemu.
Rakovina prsníka je veľmi vážne ochore-
nie, ktoré dokáže prerušiť všetky Vaše ak-
tivity, taktiež sa radí medzi najčastejšie ma-
lígne nádory u žien, čo poukazuje fakt, že
postihuje každú 12. ženu. Ako sa bunky vo
Vašom tele postupne stávajú abnormálny-
mi, získavajú nové vlastnosti, ako je napr.
zručnosť uvoľniť rastové faktory a trávia-
ce enzýmy. Rakovinová bunka nespí, ale
ihneď sa snaží ostatné normálne bunky v
okolí „nakaziť“, čo často vedie k disfunkcií
bunky. Nádorové bunky sa primárne líšia
od normálnej tým, že sa trvalo a nekoor-
dinovane delia. Bunka v tele mutuje vďa-
ka sérii náhodných udalostí a získava
schopnosť bujnieť bez normálnych zábran.
Potomstvo tejto bunky zdedí všetky tieto
vlastnosti a vzniká z nich nádor, ktorý mô-
že neobmedzene rásť. Čo sa týka vzniku
rakoviny prsníka, tak tá nie je doposiaľ zná-

ma, avšak vznik karcinómu môžu ovplyv-
niť genetické ale i negenetické faktory. Me-
dzi negenetické faktory patrí napr. estro-
gén. Vysoká hladina estrogénu je veľmi ne-
bezpečná a môže viesť k vzniku karcinó-
mu prsníka, a síce napr. gestagény majú
ochranný účinok. Ženy, ktoré prekonali ra-
kovinu prsníka, môžu byť vystavené vyš-
šiemu riziku tzv. patologických zlomenín
chrbtice a je u nich riziko vzniku osteopo-
rózy. Liečebné režimy rakoviny prsníka
môžu pozostávať zo zablokovania alebo
odstránenia pôsobenia pohlavných hor-
mónov, ako napríklad estrogénu, ktorý mô-
že stimulovať rast rakovinových buniek. U
zdravých žien však zohrávajú tieto hor-
móny veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní
zdravého stavu kostí, takže ak sú ich hla-
diny počas liečby rakoviny prsníka zníže-
né, alebo sú úplne odstránené, môže prí-
sť k úbytku kostnej hmoty. Kostná hmota
stavcov (chrbtice) je obzvlášť citlivá na
hormonálne zmeny. To môže vysvetliť po-
zorovanie, že u žien, ktoré prekonali rako-
vinu prsníka, sa často vyskytujú zlomeni-
ny chrbtice a samotná rakovina sa môže
rozšíriť aj do kostí. Spôsobuje v nich ma-
lé duté priestory, alebo ich oslabuje iným
spôsobom. Exaktná príčina vzniku osteo-
porózy, podobne ako u rakoviny prsníka
nie je doposiaľ známa. K jej rozvoju pri-

spievajú aj mnohé ďalšie faktory, ako na-
pr.: zápalové reumatické choroby, ochore-
nia žliaz, pečene, obličiek a iné. Ochorenie
ďalej najčastejšie vzniká z nedostatku lá-
tok, ktoré sú potrebné na stavbu kostí. Je
to hlavne vápnik, fosfor a vitamín D.
Okrem iného ju môže ovplyvniť aj užíva-
nie glukokortikoidov, chemoterapie, an-
tiepileptík, psychofármák a iných liečiv. Od-
haduje sa, že na Slovensku je postihnutých
osteoporózou 8 % obyvateľstva, t.j. 400
000 obyvateľov. Predpokladá sa, že v na-
sledujúcich 20 rokoch dôjde k zdvojnáso-
beniu počtu pacientov s osteoporózou a k
strojnásobeniu počtu zlomenín stehennej
kosti na základe osteoporózy. Osteoporó-
zu možno diagnostikovať pomocou denzi-
tometrie. Vyšetrenie denzitometrom je bez-
bolestné a trvá niekoľko minút.
Odporúčania na záver:
• požiadajte o preventívne vyšetrenie den-

zitometrom svojho ošetrujúceho lekára,
resp. osteológa

• zakomponujte do stravy viac mlieka a
mliečnych výrobkov

• aspoň 30 minútová prechádzka denne
obmedzuje vznik osteoporózy

• ak ste fajčiar, obmedzte fajčenie a taktiež
prísun alkoholu

Viac informácií nájdete aj na mojej webo-
vej stránke: www.osteogerecova.com
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Čo vieme o výživových doplnkoch?
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Peter Minárik, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Asi neexistuje človek, ktorý by nikdy v
živote neužíval nejaký výživový doplnok
– pri užívaní antibiotík lekár či skôr le-
kárnik každému povie - a mnohí laici už
aj sami vedia, že je potrebné „obnoviť“
črevnú mikro�lóru a doplniť jej priateľské
baktérie. Len mnohí už možno nevedia,
že aj také probiotikum, ktoré užívajú,
patrí do skupiny výživových doplnkov.
Výživový doplnok na prvý pohľad pri-
pomína liek, a dokonca ho najčastejšie
kupujeme v lekárni. Ale pozor, od lieku
sa podstatne odlišuje. Keď sme napo-
sledy prednášali pre onkologických pa-
cientov v Centre pomoci Ligy proti ra-
kovine, z publika zaznela otázka „a čo to
je, ak to nie je liek ?“ Tým sa potvrdil náš
odhad, že ľudia bežne nevedia charak-
terizovať túto skupinu produktov.
Výživové doplnky svojou formou naozaj
pripomínajú lieky – užívajú sa len ústa-
mi ako tablety, kapsuly, pastilky, vrecúška
s práškom, ampulky s tekutinami. Ale
zloženie, označovanie, postup uvádza-
nia na trh a podobne, sú v prípade výži-
vových doplnkov a liekov, úplne roz-
dielne. Liek musí vždy obsahovať lieči-
vo alebo zmes liečiv vo farmakologicky
účinnom množstve, preto je možné, aby
pôsobil či pri prevencii, diagnostike, lieč-
be chorôb alebo aby ovplyvnil fyziolo-
gické funkcie v relatívne krátkom čase.
Výživový doplnok obsahuje najmä vita-
míny a minerály, či už jednotlivo alebo
vo vzájomných kombináciách, ale aj vlák-
ninu, aminokyseliny, mastné kyseliny,
probiotiká či prebiotiká a rôzne sekun-
dárne metabolity rastlín ako napríklad
fytoestrogény, polyfenoly a ďalšie. Platí,
že výživové doplnky môžu obsahovať
látky, ktoré schválila EFSA (Európsky vý-
bor pre bezpečnosť potravín). Regulo-
vané je aj množstvo vitamínov a mine-
rálov v jednorazovej dávke. Výživový do-
plnok nemá schopnosť prevencie, lieč-
by alebo vyliečenia. Jeho účelom je do-
plnenie príjmu mikroživín a ďalších pro-
spešných látok, ktoré organizmus nemá
schopnosť prijať bežným spôsobom, t.j.
z potravy a to na úroveň, ktorá priazni-
vo ovplyvňuje naše zdravie. Výživový do-
plnok je teda potrebné užívať v dosta-
točnej dávke a dostatočnú dobu, aby sa
priaznivý efekt mohol prejaviť.

Aj výživové doplnky treba
užívať s rozumom a mierou

Keď sme sa na prednáške spýtali, akoby
ľudia spoznali, že užívajú výživový do-
plnok, v miestnosti zostalo ticho. Odpo-
veď nie je ťažká – každý výživový do-

plnok má mať jasné označenie „VÝŽI-
VOVÝ DOPLNOK“. V očiach ľudí sme jas-
ne videli otázku: „A je to potrebné ve-
dieť ?“ Áno, je.
Mnohí považujú výživové doplnky za ab-
solútne bezpečné, zvlášť pokiaľ sú pre-
zentované ako produkty „čisto prírod-
ného“ charakteru a pokiaľ ich pôsobe-
nie nie je tak „viditeľné“ ako v prípade
liekov. Aj pri výživových doplnkoch však

treba mať na zreteli, že obsahujú látky,
ktoré zasahujú do biochemických a bio-
logických dejov v organizme a môžu ich
ovplyvňovať pozitívne aj negatívne. Rov-
nako môžu zasahovať a meniť účinok
súčasne užívaného lieku. Každý výživo-
vý doplnok musí obsahovať špeciálne
upozornenia pre užívateľov, napríklad
či ho môžu užívať deti alebo tehotné,
aby sa znížili prípadné riziká a nežia-
duce účinky.
Aby sa liek dostal na trh k pacientom,
musí absolvovať dlhý a náročný klinic-
ký výskum, aby sa potvrdila jeho účin-
nosť a bezpečnosť. V prípade výživové-
ho doplnku táto etapa nie je vyžadova-
ná. Pri uvádzaní výživového doplnku na
trh ide o oznamovaciu povinnosť jeho
výrobcu či distribútora a cieľom celého
procesu je zaistiť zdravotnú neškodnosť
a bezpečnosť pre priamych užívateľov.
Na tvárach niektorých ľudí bolo vidieť
začudovanie, pani v prvom rade skon-
štatovala, že „len darmo vyhadzuje pe-
niaze na neúčinné produkty“. To sa ne-
dá takto povedať, hlavne ak sa jedná o
poctivého výrobcu, ktorý sa nesnaží
„obísť“ legislatívu a oklamať ľudí. Vita-
míny, minerály a ďalšie látky prítomné
vo výživových doplnkoch sú pre správ-
ne fungovanie ľudského organizmu na-
ozaj nevyhnutné a prospešné. Ide však
o to, kedy ich máme užívať vo forme vý-
živového doplnku.

Kedy siahnuť po výživových
doplnkoch?

Údaje z USA zistili, že každý druhý Ame-
ričan pravidelne užíva nejaký výživový

doplnok. Je to nevyhnutné alebo sa jed-
ná o nejakú módnu záležitosť? Naji-
deálnejším zdrojom všetkých potreb-
ných živín je pre nás pestrá a primera-
ná strava s prevahou zeleniny, ovocia,
rýb, strukovín, orechov, semien, nízko-
tučných mliečnych produktov a ďalších.
Potrava predstavuje jedinečný kokteil
všetkých živín v optimálnom pomere a
umožňuje ich prirodzený príjem a vy-
vážené fungovanie v našom tele. Môžu
však nastať situácie, kedy nie sme schop-
ní prijímať dostatočné množstvo živín
prirodzene z potravy a v takom prípade
prichádzajú na rad práve výživové do-
plnky. Ide napríklad o stavy, kedy je po-
trebný ich vyšší príjem (napríklad te-
hotné a dojčiace ženy, deti v období in-
tenzívneho rastu a pod.) alebo sú vyššie
straty týchto látok (napr. hemodialýza,
užívanie niektorých liekov). Príjem živín
z potravy môže byť obmedzený či už
kvôli ochoreniam (napr. celiakia, potra-
vinové alergie či intolerancie, poruchy
vstrebávania) alebo aj kvôli stravova-
ciemu štýlu (napr. pri jednostranných
diétach, nechutenstve a pod.)

Poradňa pre onkologických
pacientov 

V roku 2015 Onlife v spolupráci s 
Ligou proti rakovine bude organizovať
pre onkologických pacientov edukačné
stretnutia o výžive, výživových do-
plnkoch, fyzickej aktivite či zvládaní
stresu. Svoje návrhy a témy, o ktoré by
mali pacienti záujem, môžu posielať na
poradna@onlife.sk.
Pamätajte si:
1. Pestrá a primeraná strava je opti-

málnym zdrojom všetkých živín.
2. Výživové doplnky predstavujú špe-

ciálne produkty, ktorých účelom je
doplniť príjem živín a ostatných lá-
tok z potravy len v prípadoch, ke-
dy ich nie je možné získať konzu-
máciou vhodne zvolenej stravy.

3. Výživové doplnky na rozdiel od lie-
kov, nedokladujú svoju klinickú
účinnosť a bezpečnosť, preto by ste
sa mali pri ich užívaní poradiť s od-
borníkom.

4. Ak výživové doplnky používate ra-
cionálne a s reálnym očakávaním,
môžu byť pre vás prospešné.

5. Odborné poradenstvo pri užívaní
výživových doplnkov odporúčame
najmä pokiaľ ide o pacientov s
chronickými a závažnými ochore-
niami.
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Čo robí liečivé huby liečivými?
Gabriella Kovács Thurzo, www.provitex.sk

Liečivé účinky niektorých húb sa pripi-
sujú polysacharidom, ktoré obsahujú.
Polysacharidy sú zložené sacharidy, či-
že zložené cukry. Cukry sa navzájom via-
žu rôznymi spôsobmi – môžu vytvárať
oveľa väčší počet molekúl, resp. zloži-
tejšie molekuly, ako napr. molekuly biel-
kovín. Väčšina bielkovín, tvoriacich na-
še bunky, je viazaných na molekuly cuk-
rov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu
pri funkcii buniek, v mechanizme príjmu
a odovzdávania vzruchov.
Ako zdravé bunky bojujú proti rakovine
Naše bunky pokrýva vonkajší plášť, kto-
rý je tvorený zo scukornatených bielko-
vín, a ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje
vzájomné pôsobenie buniek. Polysacha-
ridy liečivých húb zohrávajú významnú
úlohu pri podpore tejto interakcie. Ak
nastanú zmeny vo vnútornej štruktúre
buniek, zmení sa štruktúra vonkajšieho
sacharidovo-bielkovinového plášťa. Náš
imunitný systém potom poškodené bun-
ky vyhľadá a vyradí, aby predišiel vzni-
ku väčších problémov, napr. rakovino-
vým zmenám. Veľká časť rakovinových
buniek je totiž schopná vonkajší bielko-
vinový plášť zmeniť tak, aby zmiatli imu-
nitný systém, a aby organizmus nevyví-
jal účinnú imunitnú odpoveď.
Niektoré z polysacharidov liečivých húb
sú schopné naviazať sa na nádorové bun-

ky, schované za pozmeneným vonkajším
plášťom – istým spôsobom ich označ-
kujú. V dôsledku toho majú nádorové
bunky oveľa ťažšiu úlohu „ukryť sa“ pred
imunitným systémom. Zjednodušene po-
vedané, proti vzniku nádorových buniek
(a rakovinovému ochoreniu) bojuje imu-
nitný systém s pomocou polysacharidov.
Zatiaľ sme iba na začiatku odhalenia
presného mechanizmu účinku liečivých
húb, ktoré obsahujú polysacharidy. Ich
prednosťou sú však aj mnohé iné, veľmi
účinné látky: betaglukány, minerálne lát-
ky, stopové prvky (draslík, fosfor, žele-
zo, zinok, mangán a germánium) a vita-
míny (A, B, C, D, E, K). 
Ujasnime si: Výťažky húb, alebo hubový
prášok?
V klasickej čínskej mykoterapii sa vždy
vychádza z toho, že liečivé huby sú k dis-
pozícii vo forme sušených húb – nie, ako
u nás, vo forme kapsúl a tabliet. Mnohí
distribútori liečivých húb ešte aj dnes
ponúkajú sušené a drvené huby: prášok,
ktorý predávajú vo forme tabliet, kap-
súl, alebo ako navážený prášok. Na vý-
robu prášku usušia celú plodnú časť húb,
pomelú ju, a tým sa pokúšajú dostať do
organizmu potrebné množstvo polysa-
charidov. Táto „sporivosť“ je však po-
chybná, pretože tento spôsob výroby ne-
vylučuje kontamináciu konečného pro-

duktu! V súčasnej mykoterapii sa po-
užívajú výťažky, ktoré sú už dávno ove-
ľa účinnejšie, ako prášková podoba. Pri
získavaní výťažkov je pritom prvoradým
hľadiskom, aby sa účinné polysacharidy
získavali v čo najväčšej koncentrácii.
Získavanie výťažkov je technologický 
postup, ktorý sa skladá z viacerých kro-
kov. Striktný postup je zárukou, že k
spotrebiteľovi sa dostanú vždy príprav-
ky s rovnakým obsahom účinných látok,
bez prítomnosti škodlivých či toxických
látok. Prvým krokom je vodná extrakcia,
čo je klinická (preverovacia) metóda, kto-
rá je zameraná na odstránenie nestrávi-
teľných bunkových stien húb a chitínu.
Nasleduje �iltrácia a oddeľovanie vo via-
cerých krokoch: roztok sa očistí, a záro-
veň sa zvyšuje jeho koncentrácia. Na zá-
ver prichádza sušenie mrazom (tzv. kry-
omra zenie), ktoré zabezpečí trvácnosť,
a ochráni pred znečistením baktériami. 
Výhody výťažkov húb oproti hubovým
práškom 
Na to, aby sme do organizmu dostali po-
trebné množstvo polysacharidov, by sme
museli skonzumovať veľké množstvo
húb. Obsah účinných látok pritom ne-
musí byť vždy zaručený. Pri štandardi-
zovaných výťažkoch však možno obsah
potrebných látok presne stanoviť, a te-
da ich aj dávkovať.
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Dospeli sme...
Mgr. Miroslava Džupinová, PR manažérka Ligy proti rakovine
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Žena, ktorá dovŕši 25 rokov, by mala byť
rozvážna, ale odhodlaná. Odvážna, nie
však bezhlavo. Mala by mať dobre vyvi-
nutý ženský inštinkt, byť pripravená na
rolu  matky. Od muža v tomto veku sa oča-
káva, že bude silný a dôveryhodný. Bude
schopný ochraňovať rodinu, stáť si za svo-
jimi rozhodnutiami a bude predvídavý,
aby zabezpečil rodine lepšiu budúcnosť.
Ťažko povedať, či sa dá organizácia pri-
rovnať skôr ku žene alebo k mužovi. Mô-
žeme však konštatovať, že črty z oboch sa
v našom občianskom združení po štvrťsto-
ročnici fungovania skutočne prejavili.
Máme 25 rokov. Počas týchto rokov sme
spoznávali prostredie,  v ktorom pôsobí-
me. Spoznávali sme sami seba, aby sme
zistili, akí silní môžeme byť a ako naše
schopnosti môžeme uplatniť. Zisťovali
sme, kde sme potrební, pre koho sme pro-
spešní. Spolupracovali sme s mnohými
ďalšími organizáciami, partnermi, jedno-
tlivcami, stali sme sa „matkou“ našim klu-
bom a pobočkám. Radili sme a radíme
tým, ktorí sa pýtajú. Odporúčame tým,
ktorí nevedia ako ďalej.  Snažíme sa stáť
pevne na nohách a nenechať sa ničím od-
radiť i napriek tomu, že to nie je vždy ta-
ké ľahké, ako ľahko to vyzerá... Preto po-
núkame pár faktov o našom doterajšom
pôsobení:
V roku nášho vzniku (1990) sme „zapad-
li“ do Európy, keď sme sa stali členmi Eu-
rópskej asociácie líg proti rakovine a Sve-
tovej medzinárodnej únie proti rakovine.
Boli sme v tom čase jediná charitatívna
organizácia svojho druhu v celej východ-
nej Európe. Sídlili sme síce v stiesnených
priestoroch, ale už počas prvého roku sme
aj popri starostiach s tvorbou interných
smerníc, myšlienok a ideí nevyhnutných

na vytvorenie silnej a zmysluplnej orga-
nizácie, pripravili pre onkologických pa-
cientov prvý rekondičný výlet do Ta-
lianska. Tento pobyt bol prvou aktivitou,
ktorá znamenala konkrétnu pomoc. Bol

znakom, že sme tu a sme tu pre ľudí, kto-
rí žijú s rakovinou a potrebujú pomoc
iných. Vtedy sa nik z nás ešte neodvážil
dúfať, že za ním bude nasledovať ďalších
35 rekondičných a 22 relaxačných poby-

tov. A všetky pobyty budú pre pacientov
úplne bezplatné, pritom však na neza-
platenie...
Druhým konkrétnym krokom bola linka
pomoci (1994). Vo svojich začiatkoch fun-
govala vo vopred určené dni podľa mož-
ností onkológov, ktorí boli na linke k dis-
pozícii. Dali však pacientom a ich rodinám
to, čo im nik iný dať nemohol – svoj čas a
prístup k špeci�ickým informáciám.
Prvé pobyty, Linka pomoci, či pacientsky
seminár, na ktorom sa prvýkrát hovorilo
o dovtedy tabuizovanej téme – rakovine
a o všetkom, čo s ňou súvisí - boli hrade-
né vďaka rôznym systémom �inancova-
nia, ktorých know-how sme preberali od
nášho radcu a patróna – nórskej Ligy pro-
ti rakovine.
Možnosti získania väčšieho objemu �i-
nančných zdrojov, a tým pádom aj mož-
nosti podpory našich projektov sa výraz-
ne zmenili, keď sme prvýkrát zorganizo-
vali verejno-prospešnú �inančnú zbierku
Deň narcisov (1997). Jej prvý ročník pre-
behol v štyroch mestách Slovenska. Do
vtedajšej zbierky bolo zapojených do 20
dobrovoľníkov s pokladničkami a jej �i-
nančný výnos by bol dnes možný naprík-
lad na zabezpečenie relaxačného pobytu
pre 13 ľudí. Osemnásť rokov zbierky a
transparentného používania zdrojov nám
vložilo do rúk jednu veľmi silnú, zároveň
však veľmi krehkú veličinu - dôveru ľudí.

Vďaka nej bolo do 18. ročníka Dňa narci-
sov zapojených viac ako 16 000 dobro-
voľníkov z celého Slovenska a výnos zbier-
ky nám umožnil celoročnú starostlivosť
o pacientov v rovine psychosociálnej, fy-

zickej či �inančnej výpomoci. Vďaka dô-
vere ľudí mohlo byť takmer 3000 rodičov
v blízkosti svojich detí, ktoré boli hospi-
talizované na onkológii. Vďaka dôvere ľu-
dí sa na 60-tich školách môže už 15 rokov
vyučovať nepovinný predmet - onkolo-
gická výchova. Podporili sme výskum a
pomohli obstarať množstvo zdravotníc-
kych prístrojov – od drobných denne po-
trebných až po veľké prístrojové vybave-
nia, nevyhnutné na zlepšenie kvality lieč-
by či života onkologických pacientov. Za-
bezpečili sme bezplatnú psychologickú
pomoc pre pacientov v 14-tich mestách
na Slovensku. To všetko len vďaka dôve-
re ľudí.
Máme 25 rokov a vieme, že máme aj  ob-
rovskú zodpovednosť. Voči tým, ktorí nás
podporujú i voči tým, ktorí u nás podpo-
ru nachádzajú.
Stará múdrosť hovorí: „Daj a dostaneš.“
Mnohí z vás nám dali svoju dôveru - či
už to bolo cez priamy �inančný príspe-
vok, cez pozitívne vnímanie našej orga-
nizácie alebo svojou dobrovoľníckou
službou... A čo za to dostanete? Niekto-
rí len dobrý pocit, iní naše konkrétne
služby a pomoc. V každom prípade ďa-
kujeme, že sme mohli 25 rokov robiť to,
čo sme pokladali za najlepšie a najprí-
nosnejšie. Ďakujeme, ak nám to umož-
níte i naďalej, lebo cítime, že máme čo
ponúkať a robíme to radi.
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Nová rehabilitácia v Košiciach
Veronika Vargovčáková, dipl. f.

O chvíľu k nám zavíta jar a Centrum po-
moci v Košiciach oslávi menšie narode-
niny. Konkrétne v apríli, kedy presne pred
rokom začala fungovať rehabilitácia v
nových, krásnych, prerobených priesto-
roch na 2. poschodí. Robotníci pracova-
li ako včielky. Položili novú podlahu, pek-
ne nám vymaľovali, zväčšili priestory. Po
niekoľkých týždňoch usilovnej práce nám
z tmavej izby razom vznikla priestranná
štvorizbová rehabilitácia. Nachádza sa
tu miestnosť, kde si môžu klienti odložiť
karimatky a kde sa dajú uskladniť rôzne
náradia. Hneď vedľa je miestnosť na pre-
zliekanie spojená so sprchovacím kútom
a malým umývadlom. Tu sa klienti mô-
žu prezliekať na cvičenie, prípadne sa
môžu osprchovať po cvičení. Keď na-
vštívite našu rehabilitáciu, vstúpite naj-
skôr do priestrannej miestnosti, kde sú
poukladané rôzne stroje, ako napr. rol-
letic, rotoped, či bežiaci pás. Táto miest-
nosť je aj využívaná na skupinové a in-
dividuálne cvičenie, no chodia tu aj klien-
ti, ktorí si chcú len tak zašportovať na
našich strojoch. Ostáva nám už len po-
sledná miestnosť, ktorú by som chcela
predstaviť, oddychová miestnosť. Mož-
no tam využiť masážne lôžko alebo ce-
ragem. No je tu aj prístroj na lymfodre-
náž. A to ma privádza k tomu, aby som
Vám bližšie povedala, ako funguje naša

rehabilitácia. Klienti môžu využívať tie-
to priestory kedykoľvek v čase od 8⁰⁰ hod
až do 16³⁰ hod každý pracovní deň. Hlav-
né je aby sa objednali, či už osobne ale-
bo na čísle Linky pomoci 055/685 35 46.
Využívať môžu aj ďalšie služby. Ponúka-
ná je lymfodrenáž – prístrojová alebo ruč-
ná, masážne lôžko Ceragem, ktoré je spo-
jením modernej medicíny a tradičného
čínskeho liečiteľstva a má veľmi dobrý
vplyv na organizmus. Každý pondelok
máme skupinové rehabilitačné cvičenia,
kde sa snažím klientov udržať vo forme

a postupne zvýšiť ich fyzickú silu. Stále
cvičíme niečo nové a nových „cvičencov“
veľmi rada privítam. Tak ako sa využí-
vajú skupinové cvičenie, tak môžu klien-
ti Centra pomoci v Košiciach využiť aj in-
dividuálne cvičenia, kde je klient sám a
cvičenie pre neho je upravené podľa je-

ho zdravotného stavu. Okrem cvikov, kto-
ré sú na neho prispôsobené, ponúkam aj
rôzne iné druhy aktivít ako sú napr. mäk-
ké techniky, uvoľňovanie skrátených sva-

lov a iné. V neposlednej rade máme v re-
habilitácii už vyššie spomenuté aj rôzne
stroje, ktoré môžu klienti využívať ke-
dykoľvek, na rôzne posilňovania, a v akej
kombinácii chcú. Som veľmi rada, že som
sa dostala do takého skvelého kolektívu.
Prácu s ľuďmi mám veľmi rada a som si
už veľmi obľúbila klientov Centra pomoci.
Na záver dodám už len maličkosť. Od fe-
bruára máme novú činnosť v našej re-
habilitácii, do našej malej rodiny ná-
strojov a prístrojov nám pribudli �itlop-
ty. Teším sa na ešte veľa rokov v spoloč-
nosti Ligy proti rakovine a ešte veľa od-
cvičených hodín.  Tiež sa teším aj na no-
vých klientov Centra pomoci LPR v Ko-
šiciach. 

Voda, vodička, voda
Janka Pulpitlová, návštevníčka CP v BA

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a
súčasne jedinou, ktorá existuje vo všet-
kých troch skupenstvách – plynnom, kva-
palnom i pevnom, čo umožňuje jej exis-
tenciu v prakticky nevyčísliteľnom množ-
stve modi�ikácií. Fyzikálne, chemické a bio-
logické vlastnosti vody vyplývajú z jej mo-
lekulovej štruktúry a chemického zlože-
nia. Vďaka tomu je jedinečným fenomé-
nom. Nachádza sa všade. Je nevyhnutnou
a nenahraditeľnou látkou pre všetky for-
my života, aké sa kedy vyvinuli na našej
planéte. Jej vek sa odhaduje na 4,5 miliárd
rokov. Avšak ani dodnes vedci neobjavili
všetky vlastnosti a schopnosti vody.
O globálnom význame vody svedčí aj to,
že 22. marec bol roku 1992 Organizáci-
ou spojených národov vyhlásený za Sve-
tový deň vody.
Voda, vyskytujúca sa v prírode, je roztok
anorganických a organických látok. Me-

dzi hlavné anorganické súčasti prírodných
vôd patrí vápnik, horčík a sodík – prítomné
prevažne ako katióny, z aniónov zas síra-
ny, chloridy a hydrogénuhličitany. Pôvod
organických látok vo vode je veľmi rôz-
norodý. Majú vplyv predovšetkým na kva-
litu vody. Príčinou umelého znečisťovania
je človek a jeho činnosti spojené so znač-
ným chemickým odpadom.
Význam vody pre človeka a jeho životné
prostredie je všestranne a výstižne de�i-
novaný v Európskej charte o vode, kto-
rá bola vyhlásená Európskou radou ro-
ku 1948 v Štrasburgu:
1. Bez vody niet života. Voda je draho-
cenná a pre človeka ničím nenahradi-
teľná surovina.
2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčer-
pateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať
ich, chrániť a podľa možnosti zveľaďo-
vať.

3. Znečisťovanie vody spôsobuje ško-
dy človeku a ostatným živým organiz-
mom.
4. Kvalita vody musí zodpovedať požia-
davkám pre rôzne spôsoby jej využitia,
musí zodpovedať najmä normám ľud-
ského tela.
5. Po vrátení použitej vody do zdroja kva-
lita vody nesmie zabrániť jej ďalšiemu
použitiu pre verejné i súkromné účely.
6. Pre zachovanie vodných zdrojov má
zásadný význam rastlinstvo, predovšet-
kým les.
7. Vodné zdroje musia byť zachované. 
8. Príslušné orgány musia plánovať účel-
né hospodárenie s vodnými zdrojmi.
9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívne-
nie vedeckého výskumu, výchovu od-
borníkov a informovanie verejnosti.
10. Voda je spoločným majetkom, ktoré-
ho hodnota musí byť všetkými uznáva-
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ná. Povinnosťou každého je používať vo-
du účelne a ekonomicky.
11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by
sa malo uskutočňovať v rámci prirodze-
ných povodí a nie v rámci politických a
správnych hraníc.
12. Voda nepozná hranice, ako spoločný
zdroj vyžaduje medzinárodnú spolu-
prácu.
Rozloženie vody na zemskej planéte je
veľmi nerovnomerné. Celkové množstvo
je značné – takmer poldruha miliardy
km3, ale len 2,5% tvorí voda sladká. Tak-
mer 70% z tohto malého podielu vody je
viazané v ľadovcoch. Povrchové a at-
mosférické vody tvoria menej ako jedno
percento. Hlavným zdrojom pitnej vody

je podpovrchová voda, obohatená o mi-
nerálne látky, potrebné pre ľudský or-
ganizmus. Pitná voda je pre život najdô-
ležitejším druhom prírodnej vody. Kla-
dú sa na ňu vysoké nároky, aby nielenže
neškodila nášmu telu, ale aby mala aj bio-
logickú hodnotu, teda obsah stopových
biogénnych prvkov v takom množstve a
pomere, aby sa zabezpečila jej optimál-
na využiteľnosť ľudským organizmom.
Minerálne vody sa od obyčajných pod-
zemných vôd odlišujú svojím fyzikálnym
zložením a chemickými vlastnosťami. Sú
to vlastne zriedené roztoky rozličných
solí, stopových prvkov a plynov, vo všeo-
becnosti obsahujú jeden gram tuhých
rozpustných látok v jednom litri vody.

Množstvom, výdatnosťou zdrojov a che-
mickým zložením minerálnych vôd sa
Slovensko radí medzi najvýznamnejšie
svetové lokality. Máme evidovaných 1626
prameňov. Povrchové vody sa svojimi
vlastnosťami a zložením nevyrovnajú
podzemnej vode. Negatívne sa prejavu-
je nestálosť zloženia, kolísanie teploty,
nedostatok biogénnych prvkov a najmä
jej stále sa zvyšujúce znečistenie. Chuť
vody je podmienená prítomnosťou látok,
ktoré sa do nej dostávajú prirodzenou
cestou alebo sú dôsledkom znečistenia.
To spôsobuje, že úprava povrchovej vo-
dy na pitné účely je náročný a nákladný
technologický proces. Zásobovanie pit-
nou vodou na Slovensku je zabezpečené
z oboch zdrojov. Nie všetci máme vo vo-
dovode kvalitnú vodu z podzemných
zdrojov. Ale každý z nás môže prispieť k
zachovaniu kvality a dostatku vody – svo-
jim ekologickým správaním sa v každo-
dennom živote napr. rozumným použí-
vaním chemikálií v domácnosti.
Voda. Taká samozrejmá, stretávame sa s
ňou na každom kroku, naša najzbežnej-
šia kvapalina. Vyznačuje sa množstvom
špeciálnych chemických a fyzikálnych
vlastností, ktoré vyplývajú z elektróno-
vej štruktúry jej molekúl. Už dávnejšie je
známe, že voda môže získať nové vlast-
nosti, pričom sa nezmení jej chemické
zloženie. Je to spôsobené elektromag-
netickým vlnením, ako napr. rezonancia,
elektrické napätie, svetlo, zvuk teda aj
hudba, myšlienka, modlitba, atď. Japon-
ský vedec Masaru Emoto robil viaceré
výskumy s vodou a vystavoval ju aj ne-
fyzikálnym podnetom. Experimentoval
s cieleným pôsobením vedomia. Na �ľa-
še s vodou umiestnil štítky so slovným
(v japončine znakovým) popisom, a to
kladným i záporným, napr. radosť, mier,
láska a vďačnosť, nešťastie či nenávisť.
Sfotografovaním kryštálov vody zistil, že
reagovala aj na takéto prejavy vedomia,
napriek tomu, že nešlo o fyzikálne me-
rateľné pôsobenie. Myšlienky ovplyvni-
li molekulárnu štruktúru vody, pričom
získala úplne inú kvalitu.
Dve tretiny ľudského tela tvorí voda. Den-
ne potrebujeme dva litre pitnej vody, aby
sme nahradili tekutiny, ktoré strácame
vylučovaním a dýchaním. Aj našim pozi-
tívnym naladením a výberom používa-
ných slov môžeme dosiahnuť zdravší a
šťastnejší život.

Literatúra: Lenka Blinová, Voda (MTF
STU Trnava, 2009), Masaru Emoto, Zá-
zračná voda (PRAGMA Hodkovičky, Pra-
ha, 2009), Martin Martinček, Chvála vo-
dy (Vyd. Osveta, Martin, 1981), Voda o
Vode (Juraj Bukera :-), Skutočná sila vo-
dy (Nakl. T. Janečka, 2007)
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Použitie �inančných prostriedkov z 18. ročníka
Dňa narcisov 2014 (čistý výnos 906.825,19 €)
Ing. Eva Tománková, projektová manažérka Ligy proti rakovine

1 Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny 325.605,92 €

a
Podporené cez darovacie zmluvy

Letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty
onkologických pacientov 55.676,06 €

b

Realizované v rámci programu LPR

Relaxačné týždňovky, rekondičné pobyty, rehabilitácie, masáže, plávanie 116.151,61 €

Fond finančnej výpomoci pre onkologických pacientov v sociálnej núdzi 24.416,80 €

Aktivity, programy, prevádzka Centier pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach, personálne náklady
súvisiace so správou centier, služby na Linke pomoci a rehabilitačné služby pre pacientov 102.023,95 €

Ubytovacie zariadenie - „domov“ pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a
Košiciach 27.337,50 €

2 Projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva 231.332,14 €

a
Podporené cez darovacie zmluvy

Podpora projektov vo forme vydávania publikácií v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie 10.740,16 €

b

Realizované v rámci programu LPR

„Onkologická výchova na školách“ – edukačný projekt LPR - personálne zabezpečenie projektu 13.800,48 €

Vlastná publikačná činnosť LPR - vydávanie  brožúr a informačných letákov 39.555,84 €

Materiálne zabezpečenie 19. ročníka Dňa narcisov 2015 (narcisy) 126.483,50 €

Týždeň proti rakovine – medzinárodná konferencia ECL, Deň jabĺk 7.722,11 €

Psychosociálne poradenstvo - parciálna časť mzdových nákladov psychológov poskytujúcich
služby onkologickým pacientom v rámci SR 33.030,05 €

3 Podpora klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových techník a
metód v prevencii, diagnostike a liečbe, podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti 312.392,72 €*

4 Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb na finančnú úhradu programov
pre onkologických pacientov v organizačných zložkách 37.500,00 €

Spolu (1 + 2 + 3 + 4) 906.830,78 €

* Z toho 4.221,62 € parciálna časť mzdových nákladov súvisiacich so správou a vyúčtovaním

Rozdiel medzi čistým výnosom a zúčtovaným výnosom je 5,59 €, bol hradený z iných zdrojov LPR.
Podrobnejšie vyúčtovanie k dispozícii na: www.lpr.sk; vo výročnej správe LPR SR za r. 2014, príp. osobne v Centre pomoci Li-
gy proti rakovine, Brestová 6, Bratislava.
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Krásni chalani
Autor: Ria Robinová

Skokom bola jar. Nečakane dobré počasie.
Máme radi jar. Hlavne naši mladí. Pre nich
je každá jar nová, neopozeraná. Mahuliena
so spolužiačkami každý deň postávajú na
námestí. Sused Adam hovoril, že aj ich ge-
nerácia to robila. Ja som postávala na inom
námestí, v inom meste.
Stretnú tam každého, koho treba. Myslím
tým rovesníkov. Dospelých nevnímajú. Je
dosť mladých, ktorých si treba všímať.
Po námestí SNP chodil aj jeden krásny cha-
lan. Vyzeral ako George Michael, ten spe-
vák. Nie ten čierny, nie Jackson. Tento je
krásny. Babenky na neho leteli a on si to uve-
domoval.
Celkom na začiatku ich gymnaziálneho štú-
dia sa tento George Michael veľmi páčil jed-
nej gymnazistke. Nemôžem povedať meno.
Raz tam sama stála a čakala na partiu. Išiel.
Prihovoril sa jej.
„Ahoj. Môžem sa pristaviť?“
„Nech sa páči.“ 
„Si vysokoškoláčka?“ opýtal sa a prešiel po-
hľadom po krásnych dlhých nohách v ko-
žených kraťasoch. Niekoľkí z vás už teraz
vedia kto to je, podľa kožených kraťasov.
„Nie. Ja som gymnazistka.“ napravila si krás-
ne dlhé vlasy.
„Budeš maturovať?“
„Zatiaľ nie.“
„Si tretiačka?“
„Nie.“
„Druháčka?“
„Budem na rok.“
„Ty si prváčka?“ opýtal sa neveriacky a skla-
mane chalan, ale pohľadom oceňoval zjav
mladej krásavice. 
„Áno,“ povedala spolužiačka. Ja by som do-
ložila, že čo už, ale nie každý to hovorí. Ta-
kéto krásavice mali v triede a nebolo ich
málo. Vždy boli módne nastajlované a mo-
derne oblečené.
Celá partia chodila k nám do butiku, bol to
hotový klub mladých. Postávali, počúvali
hudbu, ktorú si doniesli a debatili.
Bol tam jeden chalan, Mojmír, všetko ho za-
ujímalo. Bol šikovný, múdry a svojský. Ako
keby z Jamajky. Chcel, aby sme spravili mód-
nu prehliadku, takú módnu show. Pre-
sviedčal ma, argumentoval, ústa sa mu ne-
zavreli. Nevidela som v tom žiadny význam.
Tržby sa nezvýšia, oblečenie, modely mi pre-
potia, ale nakoniec som povedala, že dob-
re, aby už toľko nehovoril.
Mojmír získal povolenie spraviť to v prie-
storoch gymnázia. Zabezpečil aparatúru,
spravil scenár, moderoval to. Doniesol hu-
dobné nahrávky, nové, neznáme, povedal,
že sa to volá hip-hop. Ani mu neverili. Zne-
lo to čudne. Mojmír bol v lete v Prahe sto-
pom, odtiaľ to mal. Aj tancovať vedel ten
nový tanec. Len tak čudne skákal. Vraj to
prišlo z Ameriky.
Dášenka, nádejná modelka s umeleckým
menom Dasha, jedna z módnych ikon, kto-
rá chodila s agentúrou predvádzať módu
do Nemecka a do Talianska, naučila spolu-
žiačky, ako majú chodiť a tváriť sa. Na hand-
ry dozerala Sonička, vyberali s Mojmírom
a s Robom.
Vtedy sme mali veci od jednej americkej �ir-
my, nevídané, svietivé šušťáky, kvetované

elasťáky, dlhé, lesklé tričká s tvárou. Táto
móda sa u nás na horehroní veľmi neujala,
ale na móle bola dobrá. Bola to zábava. Spra-
vili aj súťaž o najlepšiu modelku. Stal sa ním
chlapec, ich kamoš Robo. S prirodzeným
šarmom si vykračoval v rytme hudby, ako
keby ani trému nemal. Tesne za ním išiel
dovozca toho módneho tovaru. Že bol še-
divý, mal bielu hlavu? No a? Komu to vadi-
lo? Nakoniec on tam bol najkrajší chalan.
Aj moja mama by bez problémov prešla po
predvádzacom móle. „V mojom veku, keď
sa blížim k osemdesiatke, čo môžem poka-
ziť“, vraví optimisticky.

Hudba lieči
Vidím, že stavajú pódium. Dosť pokročili.
Nemyslite si, že nejaké provizórne. Kdeže!
Veľká, pevná konštrukcia.
Zrazu je na námestí pred pódiom viac ľudí.
Asi v úradoch skončila pracovná doba. Keď
ustane najväčší nával kupujúcich, počuť z
námestia ľudovú hudbu. Idem sa pozrieť.
Vykračujem si stredom námestia a stret-
nem dve susedy. Pýtam sa kam majú na-
mierené. Vraj Lúčnica ide vystupovať, hud-
ba už hrá. Idem s nimi.
Pred javiskom je pár ľudí, ešte viac sa ich
tmolí medzi stánkami, ktoré tvoria polkruh.
Poďme pozrieť čo predávajú.
Nepredávajú, rozdávajú. Aj mne dajú ige-
litku s nejakými reklamnými materiálmi.
Potom si ich pozriem, po vystúpení. Ešte
pozriem druhý stánok. Dávajú hrnčeky. Pr-
vý pocit je, že keď dávajú ber, ale toto ne-
potrebujem. Hrnčekov máme doma, že sa
do kuchynskej linky nepomestia. Pozerám,
je to predvolebná kampaň.
Túto stranu nechcem voliť. Nič si od nich
nevezmem, ale Lúčnicu pozriem. Zájdem k
ďalšiemu stánku, tam dávajú nejaké na-
hrávky, magnetofónové a také iné. Ani toto
nechcem. Nič nechcem!
Je čas postaviť sa pod javisko. Ja som naj-
radšej v prvom rade. Tam je najsilnejší zá-
žitok. Postavím sa so susedami. Priestor
pred javiskom sa iba pomaly zapĺňa Ľudia
behajú od stánku ku stánku. Ešte som ob-
držala balóny na paličke s logom politickej
strany. Balóny robia veselú náladu.
Začal sa program. Hudba je reprodukova-
ná, speváci sú naozajstní. Potom vybehnú
na javisko tanečnice z Lúčnice. Tlieskame,
podporujeme ich potleskom aj počas tan-
ca. Ujúkajú a my s nimi. Zase prídu speváci
a dav spieva s nimi. Dav sme my, susedy.
Prosím, nemyslite pri tom na vtip, že my,
sliepky! To je urážlivé!
Program je strhujúci a dobre vygradovaný.
Už spievajú aj iní, nielen my, susedy. Znova
tanečnice v krojoch a po nich nabehnú chla-
pi celí v čiernom. V rukách majú PET �ľaše
od minerálok a udávajú nimi rytmus. Bú-
chajú si po stehnách, po čižmách, �ľašou o
�ľašu. Dobrý dutý zvuk.
Je to exotické a divoké. Afrika. Nie naozaj.
Tancujú slovenské ľudové tance, čapáše, ale
zvláštne predvedené. Bez hudby, len za zvu-
kov bubnovania umelými �ľašami a rytmic-
ký dupot nôh. Je to zážitok. Moderátor pred-
staví choreografa. Mladý choreograf je je-
den z tancujúcich, povie pár slov a mode-

rátor sa ho opýta, či vie niečo zaimprovizo-
vať.
Pravdaže vie a už to aj robí. Tlieskame, ujú-
kame, bavíme sa. Potom spieva známa spe-
váčka Lida. Refrén spievame s ňou. Keď
spustí Víva Espaňa, tak spievame z celého
hrdla, strhli sme všetkých v obecenstve.
Choreograf povie do mikrofónu, že toto si
zaspievame ešte raz bez hudby a všetci. Znie
to dobre. Krásny hlas Lidy Volejníkovej sa
nesie ponad námestie. Pri refréne spieva
naozaj celé námestie. Takto sa robí nálada.
Je spontánna, ľudia sa bavia.
Na javisko vybehne populárny spevák su-
sed v Bystrici, neviem si spomenúť meno,
aha, Robo Kazík, keď začne spievať, spie-
vame s ním. Slová sa mi automaticky vyná-
rajú. Spieva jednu pesničku za druhou, a
keď začne jednu vo valčíkovom rytme, z ja-
viska zoskočí choreograf rovno pred suse-
du Janu.
„Smiem prosiť?“ vystrie k nej ruky.
Janka si rukami zakryje tvár a celá sa skry-
je za mňa. Nechce tancovať ani za svet, nie
tu na ulici a nie s cudzím mužom. Naťahu-
jú sa, je to blbé, aj mňa mykajú. Trvá to dlho.
„Chyťte moju igelitku,“ hovorím, „idem ja!“
Choreograf ma chytí a tancujeme. Ooó, ide
nám to excelentne. Letíme po celej ploche,
ľudia sa rozostupujú. S takýmto tanečníkom
som ešte netancovala. Pridajú sa nejaké pá-
ry, ale sú to samé ženy.
Po pár pesničkách, spevák skončí svoje vy-
stúpenie a môj tanečník mi poďakuje. Ja sa
zaradím a na javisko vybehli mladí a besní
hudobníci, skupina, spustili nejakú divoči-
nu. V tej chvíli mám nového tanečníka. Žiad-
ne smiem prosiť, iba ma zdrapne a vírime
v tanci. Neviem čo tancujeme, určite voľný
štýl, ale ide mu to.
Snažím sa aj ja, ešte včera som sa sťažova-
la, že nemám silu, nemám energiu. Zrazu
mám, vďaka dobrým ľuďom, ktorí chcú so
mnou tancovať. Pozriem lepšie na môjho
tanečníka. Mladý a pekný, mladší, ako mo-
je deti. Bože milostivý, veď to je ten Róm,
ktorý žobre na námestí SNP pred butikom.
Akože kalika, nemá nohy. Teraz má. Hudba
má liečivé účinky.
Pozerám, aký je mladý, veľmi pekný chla-
pec. Vydrží tam kľačať aj osem hodín. Sú to
zaslúžené peniaze, ktoré vyžobre. Niekedy
namiesto neho tam kľačí jedna žena. Asi ma-
ma. Ona nemá takú výdrž. Keď má v košíč-
ku zopár drobných odíde. Po čase sa zasa
vráti.
Aj ja jej hodím sem tam nejaké drobné.
Vlastne dosť často. Minule som sa išla po-
zrieť, kam odchádza s peniazmi. No, opro-
ti do výčapu na pivo. Tak som jej povedala,
že už jej nebudem nič dávať, lebo to minie
na pivo. Vravím jej, radšej si kúpte poliev-
ku!
„Viete paničko, keď si kúpim pivo, už nie
som ani smädná, ani hladná, ani nešťastná.“
Doma som sa priznala, že som sa omylom
ocitla na predvolebnej kampani jednej ne-
menovanej politickej strany, ktorú my ne-
chceme voliť.
„Maminka, dúfam, že ťa tam nikto nevidel!“
„Neviem. Asi ma videli. Všetci ma fotili a
možno budem aj na bilborde!“




