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Vyhrajte dovolenkový poukaz
alebo nákupné poukážky COOP Jednota!

COOP Jednota
Nakúpte akékoľvek výrobky vlastnej značky
taktné údaje,
kon
a
o
ladničný blok napíšte svoje men
v minimálnej hodnote 3 € (90,38 Sk), na pok SMS* a budete automaticky zaradení do žrebovania
vhoďte ho do súťažnej urny alebo pošlite
k COOP
€ (37 657,50 Sk) a o 400 nákupných poukážo 2010.
o 50 dovolenkových poukazov v hodnote 1 250
uára
febr
22.
do
prebieha od 22. januára
Jednota v hodnote 50 € (1 506,30 Sk). Súťaž a zoznam výhercov nájdete na www.coop.sk.
cie
Bližšie informá
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Domácnos

Aktívny

* V prípade, že sa chcete do súťaže zapojiť cez SMS, pošlite správu na číslo 7007 v tvare COOP (medzera) dátum nákupu (medzera) Meno Priezvisko Ulica Mesto,
bez interpunkčných znamienok. Pokladničný blok si uschovajte, v prípade výhry poslúži ako doklad o pravosti údajov a ako podklad pre odovzdanie výhry. Službu
technicky zabezpečuje: Mediatex s.r.o., P. O. BOX 60, 830 00 Bratislava 3. Cena spätnej SMS je 0,200 € / 6,03 Sk s DPH. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

COOP Jednota Slovensko
Najvýznamnejší hráč
na slovenskom trhu s potravinami.
Aký bol pre tohto najväčšieho predajcu
potravín na Slovensku rok 2009, na to sme
sa opýtali Ing. Gabriela Csollára, predsedu
predstavenstva.
Áno, skupina COOP Jednota patrí medzi
najväčších predajcov potravín na Slovensku.
Vyplýva to nielen z historického rozšírenia
maloobchodnej siete Jednota, ale aj zo stratégie budovania zákaznícky orientovanej
spoločnosti. Pre obchod spotrebných družstiev, ktorý tvorí 28 aktívnych členov je podstatná spokojnosť zákazníkov so sortimentom a službami a okrem možnosti nakúpiť
požadovaný tovar je to zámer pridanej hodnoty, ponúkanej formou doplnkových služieb. Pri pokladniach pri zúčtovaní nákupu
môže zákazník súčasne s nákupom zaplatiť
aj dobitie telefónu, uhradiť poštové poukážky, či použiť službu cash-back, ktorá prešla
testovaním už na troch Jednotách a je predpoklad jej ďalšieho rozširovania. Významná
je aj skutočnosť, že na 2400 predajniach
skupiny COOP Jednota je zabezpečená možnosť bezhotovostného platenia kreditnou či
debetnou platobnou kartou.
Na multifunkčnú nákupnú kartu Jednoty si zákazník nielen pripisuje kumulatívne
svoje nákupy ale v stanovenom termíne
a v tomto roku to bude jednotne, môže vykonať aj úhrady nákupov do výšky nabitého kreditu. Výška kreditu predstavuje jeho
zľavu z celoročného nákupu. Často sú to
zaujímavé sumy.
Podiel obchodu spotrebných družstiev
na trhu s potravinami sa na Slovensku
pohybuje od 16% do 19 %, v závislosti od
podmienok hodnotenia.
Pozíciu maloobchodu skupiny COOP Jednota Slovensko posilňujú logistické centrá,
ktorých rozvoj a zdokonaľovanie bolo v roku
2009 jedným zo strategických zámerov
COOP Jednoty Slovensko. Tieto rozširujú
svoju funkcionalitu o chladený a mrazený
tovar a o ovocie a zeleninu, čo malo priaznivú odozvu u spotrebiteľa v sortimentnej
ponuke takmer v každej predajni na území
Slovenska.

Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko

konštatovať, že zatiaľ celkom úspešne. Včasné opatrenia v oblasti nákladov, ktoré COOP
Jednota zrealizovala ešte pred gradovaním krízy na Slovensku, sa ukazujú ako správne.
Dosiahnuté výkony systému k 31. 12.
2009 sú nasledovné:
Maloobchodný predaj:
1,197 mld. € čo je 39,746 mld. Sk
Index 96,1
Logistické centrá:
0,286 mld. € čo je 9,487 mld. Sk
Index 103,7
Súhrnný výkon:
1,483 mld € čo je 49,233 mld. Sk
Index 97,5
Dosiahnuté výsledky, vzhľadom na prebiehajúcu recesiu, hodnotím ako úspech. Ovplyvnilo ich aj otváranie nových predajní. 103,7
percentný index rastu výkonov v logistických
centrách bol počas celého roku ovplyvnený
rozšírením funkcionality a tým aj širšieho
sortimentu dodávaného tovaru, v čom plánuje systém pokračovať s očakávaním efektu
v oblasti logistiky.

Aké sú výsledky skupiny COOP Jednota
za rok 2009?
Čo očakávate od roku 2010?
Skupina COOP Jednota v roku 2009, poObchod spotrebných družstiev očakáva
dobne ako celý maloobchod na Slovensku, ťažký rok 2010, v ktorom naplno dopadnú
bojovala s ekonomickou recesiou, no môžeme dôsledky krízy na jeho zákazníkov, nakoľko

sieť predajní Jednota predáva aj v regiónoch
postihnutých vysokou nezamestnanosťou.
V súčasnosti prevažuje orientácia na premietnutie prognóz o ďalšom vývoji ekonomiky SR v roku 2010 do našich plánov, so
zameraním na ukončenie rozbehnutých projektov a urýchlené premietnutie ich prínosov
do našich nákladov tak, aby systém COOP
bol pripravený zvládnuť dopady hospodárskej
krízy v roku 2010 a vytvoril si predpoklady na
ďalší rozvoj po jej skončení.
Významné sú aj vaše charitatívne aktivity.
COOP Jednota Slovensko si najmä v ťažších ekonomických tlakoch na všetky oblasti
života na Slovensku uvedomuje význam pomoci tam, kde je to najviac potrebné. Z toho
dôvodu rozvíja celý rad charitatívnych aktivít.
Nadácia Jednota COOP počas svojej existencie zakúpila nemocniciam na území Slovenska
lekárske prístroje za viac ako 950 tis. € a podala pomocnú ruku detským domovom, špeciálnym základným školám a fyzickým osobám.
V rámci existencie projektu Jednota pre
školákov (2002–2009) boli pre základné
školy zakúpené športové pomôcky za viac
ako 811 tis €.
V rámci grantového programu Nech sa nám
netúlajú (2005–2009) bolo prerozdelených
medzi 83 projektov takmer 198 tis €.
DMR 01–02/2010
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Móda, ktorá hreje
Kožušina je veľký čarodejník. Ako vhodný detail
žiari v bežnej móde všedných dní, ale aj v tej
slávnostnej. Podľa trendu je klenotom, ktorý
sa hodí ku všetkému.
Každé oblečenie ozvláštni kožušinový šál, krásnym doplnkom je
kožušinová čiapka, ale kožušinový kabát je už tak trošku znamením luxusu, ktorý túži vlastniť asi každá žena. Aj tie najnáročnejšie zákazníčky uspokojí firma Révay, kožušiny a koža, ktorá má už
dvadsaťročnú tradíciu. Dnes je to salón, kde šijú kožušinové odevy
z vlasových kožušín, ale aj velúrov na zákazku. Zákazníčky žiadajú
dizajnovo náročne spracované výrobky, ktoré si vyžadujú odbornú
prax. Firma Révay šije len zo špičkových materiálov dovážaných z celého sveta. Spracúvajú napríklad králiky, bizamy, ktoré sú strihané na
rôzne výšky, zaujímavé sú koyoty, líšky, škrečky, kuny, tchory, norky,
činčily a soboly.
Módne sú prírodné farby, ale aj rôzne pastelové, od bielej cez
modrú, tyrkysovú, lilavú, červenú, rôzne odtiene hnedej, aktuálna je
aj zelená a samozrejme čierna farba.

Pokiaľ ide o velúrové, tzv. slovenské kožuchy, zákazníčky dnes žiadajú ľahučký materiál, ktorý dovážajú hlavne zo Španielska a Talianska.
Sú rôzne strihané a farebne sa osvedčil tón v tóne.
Ďalší kožený materiál dovážajú hlavne z Nemecka a z Francie. Sú
to ovčiny, jahňaciny, kozinky, ktoré sú spracované na hladké napky
a semiše.
Pravé usne sa spracúvajú pomocou špeciálnych technológií ako je
potlač v zlatom, striebornom vyhotovení, alebo ako lurex, metalíza, či
imitácia hadiny. Dotvárajú ich výšivky a rôzne iné vzory.
Vo firme Révay zrealizujú každú požiadavku zákazníka. Preto šijú
dlhé a 7/8 kožené a kožušinové plášte, bundy, saká, sukne, nohavice.
Velúrové a kožené odevy efektne doplnia kožušinové goliere, dámske a pánske čiapky, klobúky. Zákazníkom ponúkajú 3 ročnú záruku,
čistenie, či úschovu kožušín počas letnej sezóny.

Kde firmu Révay nájdete?
Hradská 78/A
821 07, Bratislava
Tel: 0903 409 680, 910 569 208
02/ 4552 4281, fax: 02/ 4552 4333
mrevay@stonline.sk, kožušiny@revay.sk
www.revay.sk
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wellness

Cestou zdravého životného štýlu sa môže vydať každý
Lucia Medeková cvičiteľka aerobiku a poradkyňa
v oblasti zdravej výživy

Slovo „wellness“ v sebe
skrýva niekoľko oblastí – ide
o zdravý životný štýl, vyváženú
a pravidelnú stravu, aktívny
pohyb a duševnú rovnováhu.
Cítiť sa „fit“ budeme len vtedy,
ak si doprajeme kvalitné
potraviny v rozumnom množstve,
pravidelný pohyb a čo najmenej
stresu.

Mnohé dámy sa trápia drastickými diétami,
ktoré vyčerpávajú organizmus, a namiesto
úpravy hmotnosti vedú k známemu „jo-jo“
efektu a zdeformovaniu postavy. Stačí vymeniť odopieranie za disciplínu a s pomocou dobrých receptov a chutných „správnych“ potravín môžeme navždy zakývať
hladovaniu.
„Zdravý životný štýl je postoj každého
z nás k svojmu zdraviu – a to nielen fyzickému, ale aj psychickému,“ hovorí známa
trénerka, cvičiteľka aerobiku a poradkyňa
v oblasti zdravej výživy Lucia Medeková,
a dodáva: „všetkým je úplne jasné, že z tečúceho pečeného bôčika sa nám nevyhladí
pleť a nebudeme behať ako srnky.“
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V prvom rade by sme si mali upraviť jedálny lístok. Lucia Medeková radí úplne
vyradiť sladké malinovky a sladené vody.
Chlieb a pečivo z bielej múky odporúča nahradiť celozrnným či viaczrnným chlebom
s vysokým obsahom prirodzenej vlákniny.
Tieto vlastnosti ponúkajú napríklad Chlieb
celozrnný ražný, slnečnicový alebo pochúťkový od značky Penam. Všetky majú vysoký
obsah vlákniny a navyše ražný má vysoký
obsah ľahko stráviteľnej raže, slnečnicový
má slnečnicu ako zdroj kvalitných tukov,
pochúťkový má ľanové semienka ako zdroj
n-3 mastných kyselín. Rovnako vhodný
z hľadiska zloženia je aj Chlieb špaldový
s jablkami, ktorý je bohatý na bielkoviny,
draslík a horčík. Ak sa predsa len ocitnete
v časovej tiesni, siahnite po Celozrnných
a pšeničných rožtekoch Penam obohatených o selén a vitamín E.
„Ak chceme žiť naozaj zdravo, mali by
sme zmenšiť porcie, pri varení používať
výlučne olivový olej a z menu by sme mali
vyškrtnúť bravčové mäso a produkty, ktoré
sa z neho vyrábajú. Oveľa prijateľnejšou
alternatívou na tanieri je pre nás hydina
- obsahuje málo tuku i cholesterolu a má
viac nenasýtených mastných kyselín ako
červené mäso,“ hovorí Lucia Medeková.
Hydinové mäso je navyše bohaté na minerálne látky, ako napríklad zinok, ktorý
posilňuje imunitný systém. Po úprave jedálnička a rešpektovaní niekoľkých jednoduchých zásad nebudete musieť trápiť

svoje telo drastickými diétami, ktoré spôsobujú „jo-jo“ efekt. Lucia Medeková vysvetľuje: „Treba si uvedomiť, že keď telu
zoberiete stravu, ono sa síce prispôsobí
a čerpá zo zásob, automaticky však stratí
tréning v spracovaní príjmu a dostane sa
do stresu. Akonáhle mu jedlo opäť vrátite,
začne ho okamžite ukladať a chystať sa na
váš ďalší drastický koncentrák.”
Štíhlu líniu a vyformovanú postavu docielime efektívnou kombináciou stravovacej disciplíny a pohybovej aktivity. Ak svoje
telo zaťažíme primerane, nielenže schudneme, ale zvýšime i jeho funkčnosť, odolnosť a imunitu. Pri športe sa navyše stretávame s novými ľuďmi, meníme prostredie
a prichádzame na iné myšlienky. Aktívnym
odpočinkom takto prispievame k dosiahnutiu svojej vlastnej duševnej rovnováhy.
Lucia Medeková však upozorňuje, že aj
„zdravý pohyb má svoje pravidlá. Každý
z nás má svoje hranice, ktoré treba akceptovať. Opatrný začiatok, pravidelnosť
a rešpektovanie vlastného tela, sú zárukou
úspechu. Preto odporúčam vždy vyhľadať
odborníka, ktorý rád poradí a usmerní.“
Ak chcete zdravo žiť, vyzerať a cítiť sa
„wellness“, ušite si na mieru svoj životný
štýl. „Všetko je o disciplíne a sebazaprení
– dámy, nikdy nevymeňte jedlo za krásu,“
odkazuje Lucia Medeková na záver. V každom prípade nezabúdajme, že telo máme
iba jedno, a preto si ho treba vážiť, pestovať a chrániť.

Tipy na zdravý
jedálniček
Ako si môžete upraviť stravu, aby sa
nedostavil neželaný „jo-jo“ efekt?
Raňajky
5 PL čistých ovsených vločiek, ovocie (orechy),
1 biely jogurt
alebo
1 krajec celozrnného chleba s cottage syrom,
k tomu veľa zeleniny podľa chuti

Desiata
Müsli tyčinka
alebo
Nakrájané jablká, pomaranče, hrušky
alebo
Nízkotučný jogurt
Alebo
Grahamové sušienky
alebo
Ovocný džús, sušené ovocie (slivky alebo marhule)
alebo
Tvarohový krém (nízkotučný)

Obed
Kuracie prsia na grile s anglickou zeleninou
alebo
Ryba na grile s čerstvým šalátom

Olovrant
Čerstvá zelenina – mrkva, kaleráb, uhorka, reďkovka, kaleráb (nakrájané na tyčinky)

Večera
1/4 konzervy kukurice, zopár cherry paradajok,
1/3 nakrájaného tofu, nakrájaná cibuľa, paprika...
s jedným (!) plátkom celozrnného chleba
alebo
Ľadový šalát s paradajkami, uhorkami, paprikou
s nakrájaným vajíčkom / tuniakom / kuracou
šunkou
alebo
Tofu s jogurtovým dressingom
alebo
Plnená paradajka (náplň – nakrájané uhorky, olivy,
tofu, bielka, jogurt, bylinky, ...)

10 tipov, ako schudnúť
Ako si upraviť stravu tak,
aby sa nedostavil neželaný „jo-jo“ efekt?
Určite každý z nás občas zažíva situácie, keď sa mu nahromadia
povinnosti a nič nestíha – v najhoršom prípade ani „normálne“
jedlo. Zákonite ho nasleduje vlčí hlad, ktorý zaženie sladkosťami či
drobnosťami typu hranolky, chipsy a pod., ktoré určite našim telám
neulahodia, iba zbytočne zdeformujú postavu. Preto vám ponúkame
10 tipov, ako zbytočne nepribrať a ako zahnať hlad zdravšie.

1
2
3
4

Dodržiavať pitný režim, to
znamená vypiť počas dňa aspoň
2 litre tekutín. Veľmi dôležité
je však aj to, čo pijeme. Vyradiť
treba všetky sladké malinovky
a sladené vody, obmedziť džúsy
a minerálne vody.
Nahradiť produkty vyrobené
z bielej múky, t. j. biele pečivo,
koláče, zápražky, a pod.,
celozrnným alebo viaczrnným
pečivom s vysokým podielom
prirodzenej vlákniny.
Vyradiť bravčové mäso
vrátane všetkých produktov
z neho (všetky salámy,
paštéty, huspeniny, tlačenky...)
a nahradiť ho kuracím mäsom
a rybami.
Rozlúčiť sa so všetkými druhmi
mäsových polievok (vývary hovädzí, slepačí...).

5

Vyradiť plnotučné a zrejúce
syry (bambino, niva,
ementál...) a údené syry.

6

Vylúčiť z jedálnička údeniny
(salámy, klobásy, údené
mäso, ale aj údené ryby).

7

Vyradiť plnotučné jogurty,
smotany, dezerty a všetky
sladkosti a čokolády.

8

Všeobecne treba zmenšiť
všetky porcie a neprepchávať
žalúdok jedlom nárazovo.
Radšej menšie porcia
a častejšie.

9

Ovocie sa snažte
konzumovať do 15:00 h. –
môžete si ho dopriať aj vo
väčšom množstve.

10

Skúste začať pri varení a aj
v studenej kuchyni vymeniť
bežný olej za olivový.
DMR 01–02/2010
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Aj obézne dieťa
musí jesť
Výskyt detskej obezity ustavične narastá a aj na Slovensku sa
stáva významným zdravotným problémom. Nadváhu a obezitu
spôsobuje u „Neradi hovoríme o obezite z prejedania sa, to by
bolo prílišné zjednodušenie problému,“ upozorňuje MUDr. Eva
Vitáriušová z Detskej fakultnej nemocnice.
Mama 13 – ročného Simona z Bratislavy požiadala kvôli svojmu synovi z pochopiteľných
dôvodov o anonymitu. „Väčšina ľudí má sklon
problém prístupu k obéznemu dieťaťu zľahčovať. Však mu nedaj jesť, vravia. To predsa
nie je také jednoduché. Organizmus vo vývoji
potrebuje kvalitnú stravu, na druhej strane,
také dieťa je celé popoludnie doma samo bez
dozoru, nie je jednoduché kontrolovať jeho
jedálny lístok a organizovať mu pohybovú aktivitu,“ vysvetľuje Simonova mama.

Správny stravovací režim sa tak naruší hneď
na začiatku dňa. Obedy v školskej jedálni nedojedia a doma sa natlačia z toho, čo nájdu
v chladničke. Rodičia sa vracajú neskoro
z práce, večera sa tak posúva do neskorších
hodín. Obézne dieťa sa dostáva do začarovaného kruhu. Nemôžete ho jednoducho
umiestniť do oddielu futbalistov, hokejistov,
či začleniť ho len tak do volejbalovej partie.
Také deti si ťažko hľadajú priateľov, ktorí
majú radi pohyb,“ dodáva.

Rodina sa musí zjednotiť
v prístupe

Pripúšťa, že jej mladší syn je zrkadlom
dnešnej doby. Ako malý bol šťúply, miloval
pohyb. „Lenže dnes je medzi rovesníkmi
v kurze dieťa, ktoré presedí hodiny pri počítači a ďalšie pri televízore či nad učením. Kto
z tínedžerov zájde do parku zahrať si s partiou futbal? Súčasným deťom veľmi chýba
pohyb. Rodiny prestávajú spoločne raňajkovať pre nedostatok času, deti si z vreckového
kupujú v školských bufetoch prázdne kalórie.
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Simonova mama pracuje v zdravotníctve
a plne si uvedomuje, že s nadbytočnými kilogramami u jej syna treba niečo robiť. Keď
chlapcovi navyše zistili cystu v kosti a na oslabenom mieste mu hrozí zlomenina, začala
okamžite konať. Simom sa zúčastnil na liečebnom programe pre obézne deti na 2. detskej klinike DFNsP v Bratislave s finančnou
podporou Fondu GSK. V rámci tohto programu odborníci dlhodobo pracujú s deťmi a rodičmi, pretože obezita dieťaťa je problém
rodiny. Počas 6 mesiacov sa každý týždeň
v popoludňajších hodinách stretávajú v rámci
skupiny, učia sa správne zostaviť jedálny lístok, spätne analyzujú, čo zjedli a vypili, rôzne
spoločenské i pohybové hry ich vedú k činorodosti. Programom deti a ich rodičov vedie
aj psychologička.
„Tieto deti sú veľmi vnímavé, teoretické
vedomosti sú schopné nasať ako špongia,“
konštatuje Simonova mama. „Problém je
však do veľkej miery v nás, ale ak dieťa bude
mať v chladničke zdravé i vysokokalorické potraviny, logicky si vyberie to, čo mu chutí. Na
našej skupine sa ukázalo aj to, aké dôležité
je, aby obaja rodičia vnímali problém dieťaťa
rovnako. Rodičia sa musia zjednotiť v prístupe. Nemôže jeden jesť vyprážaný rezeň a druhý mrkvový prívarok. Nepýtajte sa ma, koľko
môj syn schudol, pretože zmena životného

štýlu je beh na dlhé trate. Dnes je však pre
mňa úspech aj to, že ak náhodou zabudnem
na stole hrozienka v čokoláde, nájdem ich
tam nezjedené ešte po dvoch dňoch. Tento
kurz dal môjmu synovi bohatstvo do života
už len tým, že si uvedomil, čo sú zdravé a čo
nezdravé jedlá. Nemyslite si, že tieto deti nechcú schudnúť, veď sú denne konfrontované s tým, aká je obezita neestetická. Sú to
však takí pohodoví medvedíkovia, ktorí nie
sú akční ako niektorí ich rovesníci. Bolo by
fajn, keby sa práve takýmto deťom venovali
študenti telovýchovy trebárs v rámci vzdelávacích poukazov, ktoré školáci dostávajú.
K pohybu ich treba priviesť.“

Áno, mám problém
„Obezita môže vzniknúť aj ako následok iných
ochorení, ale to je malý počet prípadov,“ tvrdí
MUDr. Eva Vitariušová jedna zo spoluzakladateliek liečebného programu pre obézne deti.
„Väčšina obezity je dôsledkom nesprávneho
životného štýlu. Jej liečba je zdĺhavá. Na detskú obezitu neexistuje pilulka, hoci niekedy
je potrebné riešiť aj tabletkami jej dôsledky:
poruchy metabolizmu tukov, cukrov, endokrinologické poruchy... Na našej klinike sme
vytvorili komplexný obezitologický program,
ktorého cieľom je podchytiť tento problém po
všetkých stránkach. Nie sme otrokmi kalórií
a tabuliek, cieľom je však naučiť obézne deti
a ich rodinu racionálne sa stravovať a aktívne
tráviť voľný čas vrátane prirodzeného pohybu.

Spolupracujeme aj s detskou ozdravovňou
Biela Skala, ktorá okrem iných aj obéznym
deťom poskytuje intenzívny, tri týždne trvajúci
rehabilitačný program.“
Aj lekárka zdôrazňuje, že obezita dieťaťa
je záležitosť celej rodiny: Často sa stáva, že
pacientovi vysvetľujeme, prečo by toto nemal
jesť a matka sa naňho obráti s vyčítavým pohľadom: No vidíš, hovorila som ti! Ale veď rodič je ten, kto určuje, čo dieťa nájde v chladničke! Dieťa len siahne po tom, čo nájde
doma. Najdôležitejšia je kontrola, aktívny prístup k stravovaniu i k životnému štýlu, ktorý
zahŕňa aj voľný čas. Nijaký extrém však nie je
dobrý A deťom určite neodporúčame, aby jed-

li light potraviny či jogurty s 0 percent tuku.
Hoci ani plnotučné smotanové výrobky nie
sú vhodné. Vo výživovej hodnote výrobkov sa
treba vedieť orientovať, zrátavať však každú
jednu kalóriu nie je väčšinou nevyhnutné. Aj
keď analýzu jedálnych lístkov decká obyčajne
považujú za zdĺhavú, časom jej význam pochopia. Treba však úprimne sám pred sebou
priznať aj všetky na prvý pohľad drobné zájedky. V niektorých zahraničných štúdiách sa
uvádza, že zo slaných pochutín medzi jedlami
niektoré deti prijmú možno vyššie percento
energie ako z raňajok či obeda.“
MUDr. Vitáriušová podotýka, že na obéznych malých pacientoch sa jej páči pohodo-

Pozor na
nedostatočnú
výživu

ešte pred sto rokmi veľmi rozšírená. Vyskytovala sa u detí, kosti ktorých neboli
dostatočne vyživované vitamínom D. Preto
dnes novorodenci dostávajú ako prevenciu dávky vitamínu D.

Deťom by totiž mohol chýbať
jód, železo a kyselina listová.

Aj nedostatok jódu, ktorý je v strednej Európe bežný, môže byť pokrytý správnym
výberom stravy. Človek by mal pravidelne, aspoň raz alebo dvakrát týždenne,
jesť morské produkty – tie často majú až
päťdesiatkrát vyšší podiel jódu ako sladkovodné ryby, mäso, alebo zelenina.
Zásobovanie organizmu jódom sa dá
zlepšiť aj používaním soli, ktorá je obohatená jódom. Napriek tomu, že nedostatok
jódu je v našich podmienkach prekonaný,
niekedy, napríklad v puberte, v tehotenstve
a v prechode je potrebné jód organizmu
dodávať. Nedostatok jódu môže spôsobiť
chorobu štítne žľazy. Príznakom ochorenia

V potravinách, ktoré jeme, sú niektoré
živiny v takom malom množstve, že nezodpovedajú ani minimu potrebnému pre
vaše zdravie. Práve v čase , keď deti rastú,
môže byť tento nedostatok nebezpečný.
Klasickým prípadom je krivica, ktorá bola

Jód: dôležitý pre štítnu žľazu

vosť, nekonfliktnosť. „Určitý druh hnevu tam
je, skôr však na seba, že nenašli energiu niečo so sebou robiť. Takýto program však pre
nich môže byť akousi štartovacou pozíciou,
kde ich spája to, čo ich možno inde z kolektívu vyčleňuje. Zmeniť návyky je drina, ale už
len moment priznania – áno, mám problém
a chcem ho riešiť – to je sľubný začiatok.

Obézne deti v SR
• Nadhmotnosť má 12 – 13% detí
• Obéznych je 6-7 % detí
• 70% obéznych rodičov má rovnako
postihnuté deti

štítnej žľazy u detí je únava, nervozita alebo hyperaktivita, nízke výkony v škole, rovnako ako spomalený vývoj. U mladých ľudí
sa dá stav zlepšiť dodávaním prípravkov
s jódom. V domácnosti by sa mala používať jodidovaná soľ.

Kyselina listová: nielen pre
nastávajúce mamičky
Potreba kyseliny listovej je v strave pokrytá len asi na 50 percent. Veľmi nebezpečný je nedostatok kyseliny listovej
v tehotenstve, pretože môže spôsobiť aj
trvalé poškodenie plodu. Podľa nových
poznatkov je však jej nedostatok nebezpečný pre deti i dospelých. Môže totiž
zvýšiť riziko porúch krvného obehu a tiež
demeciu. (napr. Alzheimerovú chorobu).
Preto sa odporúča pravidelne jesť čerstvú zeleninu a ovocie. Veľmi bohatý na
kyselinu listovú je špenát, šalát, kapusta,
rajčiny, pomaranče i obiloviny. Aj kyselinu
listovú dnes telu môžeme dodať prostredníctvom obohatenej stolovej soli.

Železo: zabráni výpadkom
v pamäti
Podľa výskumov, takmer všetky dievčatá
od 12 a chlapci od 13 rokov trpia na nedostatok železa. V tomto veku sa zvyšuje
objem krvi i svalová hmota, dievčatá navyše prichádzajú o železo aj pri menštruácií. Mladí ľudia, ktorí sú malátni, unavení,
ťažko sa koncentrujú a majú znížený výkon, môžu trpieť nedostatkom železa. Ten
podľa najnovších výskumov vedie aj k výpadkom dlhodobej a krátkodobej pamäti.
Železo obsahujú najmä ryby a mäso. Zo
strukovín a celozrnných produktov alebo
zeleniny si ich organizmus dokáže zobrať
len veľmi ťažko. Najmä ak k jedlu pijeme
čaj alebo kolu. Naproti tomu vitamín C,
napríklad aj vo forme pomarančovej šťavy,
pomáha telu využívať železo. Nedostatku
týchto látok tak dokáže pomôcť práve vyvážená strava.
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Keď sú deti choré
Ešte včera ho bolo všade
plno a dnes leží celé zvädnuté
a smutné. Zase tá chrípka,
povzdychnete si, pretože dobre
viete, čo vás čaká. Pretrhaný
spánok v noci, vo dne starosť
a maródové boliestky a len čo mu
„otrnie“, tiež o jeho zábavu.

To najdôležitejšie si povedzme hneď na začiatku: to, ako bude dieťa chorobu psychicky
zvládať, záleží vo veľkej miere na vás, rodičoch. Čím viditeľnejšie vás choroba zaskočí
a „vykoľaji“, tým väčšie problémy bude mať
aj potomok. Horšie sa vyrovná s nepríjemnými príznakmi choroby a ak je starší, ťažko
znesie nútenú izoláciu od kamarátov a obľúbených hier.
Rodičia kojencov a malých detí vôbec často prepadávajú nervozite. Je to pochopiteľné:
dieťa kričí, nedá sa utíšiť a pritom nie je jasné, čo ho vlastne bolí. Horúčka vyletí doslova
z minúty na minútu až na štyridsiatku. Môžu
sa dostaviť kŕče, malátnosť, dýchavičnosť...
To všetko pôsobí hrozivo a rodičia ľahko
môžu prepadnúť panike – hoci nakoniec by
sa ukázalo, že ide len o obyčajné nachladnutie. Tu by ste však mali vedieť jednu dôležitú
vec: snažte sa svoj nepokoj a obavy nedať
pred dieťaťom najavo. Batoliatka sú veľmi
vnímavé k prejavom mimoslovnej komunikácie, ľahko dešifrujú našu nervozitu a tá sa
potom rýchlo prenesie na ne! A pretože, ako
je známe, strach má veľké oči, dieťa je potom vo svojej chorobe nespokojnejšie, rodičia
v dôsledku toho ešte nervóznejší – a tak vzniká bludný kruh.
Rodičia starších detí síce už nejaký ten príznak nachladenia bežne nerozhádže, to ale
zďaleka neznamená, že by v prípade potomkovej choroby zachovali stoický kľud. Ich nervozita má však spravidla racionálnejšie kore-
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ne, sú napríklad zaskočení nutnosťou meniť
naplánovaný rodinný program, majú starosti
z toho, ako dieťa dobehne, čo v škole zamešká a podobne. Tu je potrebné jednoznačne
určiť, čo je v danej chvíli podstatné a čo nie.
Chorobu je treba vyliečiť, to znamená väčšinou vyležať. Na tomto fakte nič nezmeníme,
ak si nechceme koledovať o možné zdravotné
komplikácie v budúcnosti. Preto je úplne zbytočné stresovať seba, svoje okolie a najmä
maróda niečím, čo sa aj tak nedá ovplyvniť.
Nie nadarmo sa hovorí, že pokoj lieči. A pokoj
potrebuje mladý pacient i rodičia.

Chorobe nemožno dohovoriť
Pozrime sa teraz na chorobu z pozície dieťaťa. Máme samozrejme na mysli rôzne nachladnutia a bežné detské choroby, jednoducho také tie drobné „radosti“, ktoré vám
a vašim potomkom príroda nadelí niekoľkokrát do roka. Detské maródovanie možno
rozdeliť do troch fáz. Každá z nich si vyžaduje
iný prístup.
Fáza aktu, kedy choroba udrie s celou silou, spravidla z ničoho nič a bez varovania.
Razancia zdravotných problémov malého
pacienta vždy zaskočí – hoci by si tisíckrát
v duchu hovoril, že je to vlastne fajn, pretože
aspoň nemusí ísť do školy. Pre malého pacienta je nutné, aby niekto z rodičov bo, stále
po ruke. Tie najmladšie deti si pozornosť vynútia plačom, ktorý je vlastne volaním o pomoc. Ale aj tí starší, hoci to na sebe nedajú
poznať, potrebujú, aby za nimi z času na čas
mama s otcom zašli, položili mu ruku na čelo,
dali napiť, opýtali, ako sa cítia.
Praktická rada pre túto prvú fázu znie: pri
horúčkovitých chorobách spojených s väčším

zahlienením (pri kašli a nachladnutí) nedávajte deťom piť mlieko. Tráviaci systém sa
s ním horšie vyrovnáva. Odporúča sa piť čaj
s hroznovým cukrom a ovocný jogurt, ktorý
osvieži a navzdory nechutenstvu, ktoré horúčku sprevádza , tiež zasýti.
Fáza liečenia sa začína vtedy , keď zaberú lieky, teplota klesá a aj ostatné príznaky
začínajú ustupovať. Dieťa je v tom čase už
kľudnejšie, často pospáva a z postele sa ešte
neponáhľa. Hoci si to rodičia často neuvedomujú, v tejto dobe sú pre deti rovnako dôležití
ako na začiatku choroby. K nezaplateniu sú
rozprávky, pre staršie deti dobrodružné knižky, ktoré malému pacientovi rodičia čítajú. Je
to určite lepšie, ako nechať maródov celý deň
pozerať video, ktoré namáha oči a často aj
psychiku.
Praktická rada: hoci horúčka už ustúpila,
dieťa by sa nemalo kúpať. Na posteli ho trošku umyjeme a to ráno, nie večer pred spaním,
aby sa zbytočne nespotilo.
Fáza doznievania a rekonvalescencie je
pre rodičov často najnáročnejšia. Dieťa sa
cíti relatívne dobre a vy mu vysvetľujte, že by
malo ešte zostať v kľude, aj keď už sa hlási
nuda! Táto fáza kladie dôraz predovšetkým
na vašu trpezlivosť a tiež fantáziu, pretože
najmä mladším rekonvalescentom musíte
vymýšľať program minimálne na časť dňa.
Ak ide o tých starších, až v tomto období je
vhodné pomaly začať s doháňaním učiva, určite nie skôr. Praktická rada: pokiaľ na tom
lekár vyslovene netrvá, nemusí dieťa už ležať.
Naopak, môže sa kľudne hrať a to v bežnom
domácom oblečení. V tom rodičia veľa ráz
chybia, zbytočne teplo obliekajú a tým paradoxne pomáhajú chorobou oslabenému organizmu aby schúlostivel.

Európska komisia
schválila novú
vakcínu proti
pneumokokom
Európska komisia udelila spoločnosti Pfizer
súhlas na predaj novej 13-valentnej vakcíny
proti pneumokokom Prevenar 13. Nová vakcína poskytne deťom ochranu proti trinástim
najnebezpečnejším kmeňom pneumokoka.
Prevenar 13 je indikovaný na aktívnu imunizáciu detí od 6 týždňov do 5. roku života
pred invazívnymi ochoreniami, zápalom pľúc
a akútnym zápalom stredného ucha, ktoré
sú spôsobené 13 sérotypmi Streptococcus
pneumoniae (pneumokok). Prevenar 13 obsahuje obranné látky chrániace proti 13 sérotypom baktérie Streptococcus pneumoniae,
ktoré v najväčšej miere spôsobujú závažné
pneumokokové ochorenia v Európe. Sedem
z týchto sérotypov (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F
a 23F) už dnes obsahuje vakcína Prevenar,
ktorá je súčasťou národných imunizačných
programov v 42 krajinách sveta vrátane
Slovenska. Väčšinu zvyšných vážnych pneumokokových ochorení, ktoré sa aj napriek
plošnému očkovaniu naďalej vyskytujú, spôsobuje šesť sérotypov (1, 3, 5, 6A, 7F a 19A),

pred ktorými chráni práve nová vakcína. Prevenar 13 je jediná pneumokoková konjugovaná vakcína zahrňujúca sérotypy 3, 6A a 19A.
Prevenarom 13 bude na Slovensku možné očkovať deti podľa aktuálne platnej schémy povinného očkovania, teda
2 dávky + tzv. booster (podporná látka na posilnenie imunitnej
odpovede). Výhodou novej vakcíny je, že je ňou možné očkovať
aj deti, ktoré už dostali jednu
alebo dve dávky 7-valentného
Prevenaru, čím je umožnený plynulý prechod v ktorejkoľvek fáze
schémy očkovania. Nová vakcína využíva overený proteínový
nosič CRM197, ktorý sa už viac
ako 20 rokov používa vo výrobe
detských vakcín na celom svete
a je obsiahnutý aj v pôvodnom
Prevenare.
„Nasadenie Prevenaru v európskych krajinách významne
znížilo celkový výskyt pneumokokových ochorení, no tieto
choroby aj naďalej predstavujú
pre deti vážne riziko. Vo zvýšenej miere sa objavujú napríklad sérotypy 19A
a 6A, ktoré sú často odolné voči antibiotikám,“ hovorí Dr. Emilio Emini, viceprezident
spoločnosti Pfizer pre výskum vakcín. „Vďaka najširšiemu pokrytiu sérotypov spomedzi
všetkých konjugovaných pneumokokových

vakcín pomôže Prevenar 13 znížiť zdravotné
riziká a ekonomické škody spôsobené pneumokokmi,“ dodáva Dr. Emini.
„Registrácia Prevenaru 13 je dobrou správou pre deti a samozrejme aj ich rodičov,

ktorí chcú svojich potomkov v čo najväčšej
miere chrániť. Novou 13-valentnou vakcínou
by sme mohli očkovať na Slovensku už o niekoľko mesiacov,“ hovorí Prof. MUDr. Svetozár
Dluholucký, CSc., prednosta Detskej kliniky
SZU, DFNsP Banská Bystrica.
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OVOCIE A ZELENINA
A ich miesto v našom jedálničku

vom rade chutných ako zdravých jedál. Pre
takmer dve tretiny Slovákov je dôležitá predovšetkým chuť, aj keď je jedlo menej zdravé.
Konzumácia zdravých jedál je veľmi dôležitá
pre takmer štvrtinu obyvateľov Slovenska, sú
to prevažne ženy a ľudia, ktorí dbajú o svoju hmotnosť a zdravú výživu. „Bohužiaľ, napriek tomu, že Slováci si začínajú pomaly
uvedomovať dôležitosť zmeny zaužívaného
spôsobu stravovania, konzumácia ovocia je
problémová. Týka sa to všetkých vekových
skupín, hlavne však detí a starých ľudí. Ovocné šťavy môžu byť užitočnou alternatívou ako
doplniť dennú konzumáciu ovocia a zeleniny,
aby sme denne dostali dostatok vitamínu C
a kyseliny listovej a špeciálne v prípade detí
tiež dennú dávku horčíka. Rovnako dôležitá
je konzumácia ovocných štiav v prípade starých ľudí, ktorí často menia svoje stravovacie
návyky, a niekedy dokonca úplne vylúčia zo

Tak dlho, ako existuje človek, sú
ovocie a zelenina základnými zložkami
jeho potravy. Ponúkajú široký výber
vitamínov, minerálov, vlákniny a iných
fytozlúčenín, z ktorých môžeme mať
úžitok. Niektoré z nich majú vysoký
obsah vitamínu C, iné sú hlavne
zdrojom draslíka a železa. Ovocie
a zelenina sú dôležitou súčasťou
zdravého jedálnička a ich dostatočný
denný príjem môže pomôcť znižovať
riziko vzniku vážnych ochorení.
Veľa fytozlúčenín je zodpovedných za charakteristickú farbu, chuť a vôňu, ktoré rôzne
druhy ovocia a zeleniny majú. Tie spôsobujú,
že pomaranče sú oranžové a červená paprika
červená.
„V súčasnosti je najlepšou radou, čo sa
týka stravovania, konzumovať ovocie a zeleninu, ktoré majú veľa živín a antioxidantov,
a to už od detstva, pretože vtedy si deti osvojujú stravovacie návyky. Nastavenie riadnych
stravovacích návykov je najlepšou garanciou
prevencie mnohých najrozšírenejších chronických ochorení vo vyspelej spoločnosti, ktoré sa môžu transformovať do komplexnejších
problémov v dospelosti,“ uvádza MUDr. Miloš
Bubán, internista a gastroenterológ, primár
odborných ambulancií Železničnej NsP v Bratislave.
Čím sú ľudia starší, tým dôslednejšie by
mali dodržiavať nasledujúce pravidlá:
− jesť „ochranné“ potraviny – ryby, cesnak,
cibuľu, kapustu, ovocie, zeleninu, paradajky, citróny, hrozno, jahody, olivový olej,
bylinky, atď.;
− jesť veľa rôzneho ovocia a potravín rastlinného pôvodu;
− zvýšiť príjem vlákniny.
„Veľa ľudí má pocit, že by pre svoje zdravie
a duševnú pohodu mali robiť viac, ale myslia si, že je ťažké zakomponovať potrebné
zmeny do ich každodenného života. Zdravý
životný štýl je ťažké dosiahnuť, keď nás tlačí
čas a nechceme robiť kompromisy ohľadom
chuti a výberu. Ale napr. aj ovocné šťavy prinášajú ľuďom tie najlepšie živiny obsiahnuté v rastlinách, aby získali čo najviac toho
dobrého z tradičných potravín,“ myslí si
MUDr. Miloš Bubán.

MUDr. Miloš Bubán, internista a gastroenterológ,
primár odborných ambulancií Železničnej NsP
v Bratislave

sedných národov, najmä uhorskej, rakúskej,
poľskej a českej. Je založená hlavne na bravčovom mäse, múke, zemiakoch, kapuste,
fazuli, hrachu, hríboch, šošovici a mliečnych
výrobkoch. Je mastnejšia ako napríklad talianska alebo španielska kuchyňa a patrí
k tým „ťažším“. Stravovacie návyky Slovákov
charakterizuje nadmerný energetický príjem
a vysoký príjem tukov, ktorý presahuje priemerné odporúčané výživové dávky o približne 40%. Problematická je aj nevyváženosť
podielu základných živín, nadmerná konzumácia cukru, živočíšnych výrobkov, napríklad
vajec či bravčového mäsa. Súčasne je naša
strava veľmi bohatá na kuchynskú soľ, ktorej
spotrebujeme dvojnásobne viac, než sa odborníkmi odporúča. Podľa návrhu programu
ozdravenia výživy obyvateľov, ktorý vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, nám
v jedle, naopak, chýbajú vitamíny B2 a C, minerály ako vápnik a stopové prvky, napríklad
železo. Nedostatočná je tiež spotreba mlieka
a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny.
Zo štúdie „Stravovacie zvyklosti Slovákov
Ako je na tom Slovensko?
2009“ vyplýva, že napriek neustále propaSlovenská kuchyňa má hlboké historické govanému zdravému životnému štýlu na Slokorene. Stáročia ju ovplyvňovali kuchyne su- vensku pretrváva trend konzumovania v pr-
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Triky, ako si udržať
zdravie aj v zime

1
2
3
4
5

Keď sa ohlási zima, nahraďte
zelenú papriku červenou –
obsahuje viac vitamínu C ako
zelená a 10 x viac beta-karoténu,
ktorý vám pomôže zažehnať zimné
prechladnutia.
Staňte sa expertom v príprave
polievok. Polievky sú výživné
a zdravé a môžu vám tiež pomôcť
zohriať sa počas studených
zimných mesiacov. Vyskúšajte
mrkvu a koriander, miešanú
zeleninu alebo šunku a hrášok.
Ako večerný drink, ktorý vás
zahreje, rozmiešajte jednu čajovú
lyžičku medu v pohári teplej vody,
čo vám pomôže bojovať proti
baktériám v tele a zahnať zimné
prechladnutia.
Pokúste sa nejesť príliš veľa cukru
a rafinovaných jedál (napr. koláčov,
keksíkov, čokolády, bieleho pečiva,
bielej ryže).
Viac sa smejte, aby ste znížili
úroveň stresových hormónov
a zvýšili aktivitu svojho
prirodzeného duševného zdravia.

5x denne
Alebo Tipy ako zjesť denne
päť porcií ovocia a zeleniny,
tak ako si to žiada „zdravé
stravovanie“
Je dôležité jesť najmenej päť porcií
ovocia a zeleniny každý deň, ale nie je to
vždy také jednoduché. Preto vám prinášame desať jednoduchých tipov, ktoré
vám a vašej rodine pomôžu dostať sa na
cestu k „5 x denne“.

svojho jedálnička ovocie kvôli častým problé- vé odporúčania pre slovenskú populáciu sú
v súlade s týmto odporúčaním.
mom so žuvaním,“ uvádza MUDr. Bubán
„Aké sú bariéry, ktoré bránia ľuďom, aby
Zlaté pravidlo „5x denne“
jedli viac ovocia? Ľudia majú problém doSvetová zdravotnícka organizácia (WHO) od- niesť si ovocie alebo zeleninu napríklad do
porúča vo všeobecnosti denne konzumovať práce, pripraviť si ich, ošúpať. Jednou z možminimálne 400 g zeleniny a ovocia. Infor- ností, ako dosiahnuť, aby ste jedli 5 porcií
mácie o dôležitosti ovocia a zeleniny v našej ovocia denne, je zakomponovať ho do každéstrave viedli vedeckú komunitu k zavedeniu ho vášho jedla a vybrať si ovocný džús, napr.
nutričného programu „5x denne“, ktorý od- Cappy na desiatu alebo olovrant,“ odporúča
porúča jesť 5 alebo viac porcií ovocia a/alebo MUDr. Miloš Bubán.
Mnoho autorít radí, aby sa ľudia zamerali
zeleniny denne. S týmto odporúčaním sa stotožňujú obidve svetové organizácie – WHO na stravu rastlinného pôvodu alebo stredoa Organizácia pre výživu a poľnohospodár- morskú stravu. Je jednou z tých, ktorá obstvo OSN (FAO) a rovnako aj rôzne ďalšie sahuje najmenej päť porcií ovocia a zeleniny
európske a americké vedecké organizácie. (vrátane jednej ovocnej šťavy), olivový olej,
Potravinová pyramída alebo skladba vyváže- červené víno, olejnaté ryby, vlákninu z celoného jedálnička na Slovensku, ako aj výživo- zrnných cereálií a orechy.

Fakty
* V ovocí, zelenine a obilí bolo
identifikovaných 5000 rôznych
fytozlúčenín a vedci objavujú nové
fytozlúčeniny každý deň.
* Pomaranče obsahujú viac ako
170 rôznych fytozlúčenín.
* Z prieskumu, ktorý sa realizoval
v USA a Európe vyplýva, že cca
80% ľudí sa zaujíma o témy ohľadom stravy a zdravia. Dve tretiny
z nich urobili nejaké aktívne kroky,
aby sa stravovali zdravšie.

1

Vypite pohár ovocnej šťavy Cappy
spolu s raňajkami – porcia
150 ml sa počíta za jednu
z vašich piatich porcií denne.

2

Urobte si zásoby mrazeného,
konzervovaného a sušeného
ovocia a zeleniny – tie vás môžu
zachrániť, keď sa vám minú
čerstvé ingrediencie.

3

Zamrazte ovocné šťavy Cappy do
nanukových foriem a servírujte
ich napr. deťom ako niečo
osviežujúce počas letných dní.

4
5

Pridajte extra zeleninovú prílohu
na pizzu namiesto mäsa.

6

Pridajte čerstvé alebo sušené
ovocie do svojich raňajkových
cereálií – jedna polievková lyžica
hrozienok, ríbezlí, sultániek alebo
plná hrsť černíc, všetko sa počíta
za jednu porciu.

7

Zbavte sa zemiačikov a koláčikov.
Ak pocítite hlad medzi hlavnými
jedlami, chrumkajte zelerové
alebo mrkvové paličky.

8

Pridajte ovocnú omáčku k svojmu
dezertu – jednoducho zmiešajte
niekoľko hrstí drobného
ovocia a niekoľko polievkových
lyžíc ovocnej šťavy Cappy
a nakvapkajte okolo zmrzliny
alebo koláčika.

9
10

Pridajte päť druhov zeleniny ku
špagetám bolognese. Vyskúšajte
paradajky v konzerve, huby,
mrkvu, kukuricu a papriku.

V lete vyskúšajte ovocné
a zeleninové ražniči na grile.
Vytvorte lahodné a výživné krémy,
tým že zmiešate čerstvé ovocie
ako napr. banány alebo drobné
plody s jogurtom, mliekom alebo
ovocnými šťavami Cappy.

DMR 01–02/2010

13

V čom na ples?

To je najväčší problém každej ženy.
Na veľké plesy je nevyhnutná tzv.
veľká toaleta, teda šaty s dlhou
sukňou až po zem. Na menších
plesoch si vystačíte aj s kratšou.
Lepšie je investovať do kvalitnejších
látok, aby šaty vyzerali luxusne.
Musíte si uvedomiť, že v nich
budete musieť vydržať dlhé hodiny
tancovať a tak si ich v obchode,

či požičovni dobre vyskúšajte.
V tejto sezóne sa nosia tradičné
korzetové šaty, šaty s výstrihom
a jednoduchých rovných strihov,
ale aj veľmi moderné „krinolínové“
s rozšírenou dolnou časťou
a volánikmi.

Modely Quelle

14
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Z farieb letí tradičná čierna
a biela a ich kombinácia, ale nič
nepokazíte ani módnou fialovou,
tyrkysovou či tmavozelenou.
Nosí sa metalický odtieň, či už
v klasickej zlatej a striebornej,
ale trendy je aj kovový odtieň
maslovej čí vínovej farby.
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Na scéne je

tmavomodrá

Modely Quelle

Sen z priesvitného žoržetu, tak by sme mohli nazvať
večernú toaletu. Vrchná časť je nepriehľadne podšitá.
Ozdobné prvky vpredu sú striebristé perličky a filtre.
Priesvitné ¾ rukávy so zámikmi. Riasenie pod empírovým
švom, postranný zips, spodný okraj s lemom.

16
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Nohavice sú evidentne elegantné s trblietavého čistého hodvábu. Úzky strih bez vreciek,
preto nič nepresvitá. Široký pásec s 2 gombíkmi. Veľmi pohodlné.
Šaty na veľké večerné príležitostí so zámikmi, filtrovou aplikáciou a ozdobnými perličkami ako dekorácia. V spredu i vzadu zapínanie
na zips.Top má tiež flitrovú aplikáciu s ozdobnými perličkami a ozdobným lemom na spodnej časti. Sukňa je z mäkkého splývavého žoržetu s naskladanými záhybmi vpredu. Široký
pásec so zámikmi, volánikom a ozdobnými
perličkami je tiež veľmi elegantný.
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módny štýl
Pletené odevy sa skvelo kombinujú. Sveter je kratší, má šálový golier, opasok
na zaväzovanie. Sukňa v trendovom vzhľade „soľ a korenie“ je strihaná do
tvaru A.Blúzka s peknými detailmi: módna viazačka, skrytá gombíková léga,
splývavé rukávy s úzkym zakončením. Nohavice v štýlovej čiernej farbe
majú rovný strih s manžetami. Kabát je v štýle retro. Stojačikový golier má
zapínanie na gombíky. Opasok zdobí veľká pracka.

18
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Modely Quelle
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Pôsobivá elegancia
V tomto zimnom období sú
veľmi aktuálne vesty, dlhé,
krátke, zahrejú rovnako.
Atraktívne sú aj nohavice
z imitácie kože, ktorá na telo
sadne naozaj dokonalo.

Módna
scéna

Kvalitná vlnené zmes s kašmírom
nadchne svojou hebkosťou, ktorá
príjemne hreje. Mondénny vzhľad
s veľkým šálovým golierom,
dvojradové zapínanie na gombíky,
ako aj opasok a vrecká, to všetko
vytvára dokonalú súhru.
20
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Čipkované tričko je naozaj zvodné
a sexy. Zdobí ho aj elegantná
lurexová výšivka. Aj ďalšie
tričko s rolákom je pútavé vďaka
extravagantnému tigrovému vzoru.
Pokiaľ ide o kostým, tam treba dbať
predovšetkým na kvalitu materiálu.
Mal by byť nekrčivý a príjemný na
dotyk. Blejzer má fazónový golier
a príklopové vrecká. K tomu je
úzka sukňa ceruzkovitého strihu.

Modely Quelle
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To najlepšie
pre naše deti
22
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V dnešnej dobe majú rodičia takmer neobmedzené možnosti pri nákupe výbavičky
pre svoje deti. Pri výbere tovaru by mali
dbať najmä na kvalitu materiálov a zdravotnú nezávadnosť. Ľudská koža je jedným z najdôležitejších orgánov ľudského
tela, pretože ich chráni pred škodlivými
látkami, izoluje a reguluje telesnú teplotu. Až 60% škodlivých látok sa do organizmu absorbuje prábe cez kožu. Detská
pokožka je päťkrát tenšia ako pokožka
dospelých a preto je oveľa náchylnejšia
na vstrebávanie škodlivých látok. Za novorodenecké alergie často môže aj styk
s nevhodnými materiálmi. Pri pestovaní
konvenčnej bavlny sa používa nadmerné
množstvo pesticídov. Pri následnom farbení a ďalších chemických procesoch sa
často používajú látky, ktoré nemusia byť
úplne neškodné. Ničí sa tak nielen životné
prostredie, ale zvyšky týchto zložiek môžu
zostať aj v tkanine a dráždiť citlivú a jemnú pokožku malých detí. Preto je dôležité
obklopiť malé dieťatká zdravotne nezávadnými prírodnými produktmi.
Všetky prísne štandardy na prírodný pôvod a vynikajúcu kvalitu materiálov spĺňa
značka Natures Purest, ktorá ponúka detské oblečenie, hračky, bielizeň a doplnky
do detskej izby z certifikovanej a prírodne
farbenej biobavlny. Bonusom navyše je
okrem prvotriednej kvality a materiálov
aj veľmi pekný dizajn výrobkov v jemných
pastelových farbách. Topánočky, body,
spodná bielizeň, pyžamká, županiky,
posteľná bielizeň, deky, vankúše, zavinovačky alebo hračky sú príjemné na omak
a zaručujú deťom zdravý vstup do života.
Zdroj: 2media.cz
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Tipy a triky

Zmyselný valentínsky tip –
šumivé víno Hubert Grand
Odpradávna sa sekt považuje za nápoj
s magickou silou a zaraďuje sa medzi
afrodiziaká. Sekt inšpiruje, povzbudzuje
a odbúrava zábrany. Fľaša vychladeného sektu by preto nemala na sviatok Valentína nikde chýbať. Zaručene
navodí tú správnu atmosféru a premení deň zamilovaných za nezabudnuteľný zážitok. Vyskúšajte napr.:
Hubert Grand je svieži, štýlový sekt
s decentnou jemne ovocnou, broskyňovo – mandľovou vôňou a dlhým
jemným perlením. Pod atraktívnym
ošatením odhalíte nežnú farebnosť,
hojnú perlivosť, jemnú škoricovú
vôňu a plnú, zamatovú chuť. Základ
kupáže je zostavený z najkvalitnejších vín odrody Svätovavrinecké.
Skladbu základného vína dolaďuje
nezanedbateľný podiel vína Pinot
noir, odrody, ktorá je mimoriadne
vďačná za šampanizáciu a odmení sa šumivému vínu sviežosťou
a ovocnosťou. Hubert Grand, ktorý
sa odlišuje aj svojou netradičnou
fľašou z matného skla, sa vyrába
v dvoch variantoch Blanc (biele)
a Rosé (ružové).

Zaspomínajte si
V myšlienkach sa často vraciame k detstvu, k neopakovateľným zážitkom, ktoré v nás zanechali príjemné spomienky
a nosíme ich v našich srdciach, kde nás
hrejú ešte dlhý čas. Niekedy nostalgicky
premýšľame, aké by to bolo, ak by sa tieto chvíle vrátili a my sme to pekné mohli
prežívať opäť. Dobrodružstvá s priateľmi,
úsmevné príhody, detské hry, na to všetko
si môžeme zaspomínať, keď si budeme vychutnávať limitovanú „retro“ edíciu čokolád
Figaro 100g, Vďaka nej opäť ožijú aj obľúbené Figaro bábiky zobrazované na obaloch
čokolád Jana, Dana a Lena v 80-tych rokoch,
ktoré si nielen dievčatá mohli vystrihovať
a obliekať im papierové šaty. „Obaly boli také
úspešné, že sa dočkali niekoľkých modernizovaných verzií. Všetkým svojim priaznivcom
sa teraz predstavia v inovovanom a nenapodobiteľnom 3D dizajne. Navyše, pod atraktívnym obalom si všetci maškrtníci nájdu
svoju obľúbenú čokoládu Figaro, ktorá ich
na vlnách čokoládovej radosti prenesie
v spomienkach k chvíľam, na ktoré sa nezabúda,“ uviedla Lenka Laurinová, Assistant Brand Manager značky Figaro.

24
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Chytá sa vás
prechladnutie
alebo chrípka?
Zimné a sychravé počasie je v plnom prúde. Práve
v tomto období veľa ľudí trpí chrípkou alebo nachladnutím, preto sa môže kľudne stať, že jedného dňa
sa zobudíme s nezvyklou bolesťou hlavy, teplotou,
upchaným nosom alebo kašľom. Tieto príznaky môžu
byť bežnými príznakmi chrípky a prechladnutia, ale
súčasne môžu znamenať aj náznak nového chrípkového vírusu.
Čo môžeme urobiť? V prvom rade je potrebné nezaťažovať organizmus a dopriať si dostatok spánku
a odpočinku. Odporúča sa prijímať vyššie množstvo
tekutín, jesť veľa čerstvého ovocia a dodať telu vitamín C, či už v potrave alebo ako doplnok výživy. Pohyb
na čerstvom vzduchu je výborným prostriedkom, ako
si spestriť deň a zároveň otužiť organizmus. Je dobré
vyhýbať sa zafajčeným priestorom a skrátiť pobyt na
verejných miestach (napríklad verejná doprava, obchody a pod.). Dobrou voľbou je aj novinka Daleron
COLD3, pretože účinkuje už do 20 minút na všetky
symptómy prechladnutia a chrípky: teplota, výtok
z nosa a dráždivý kašeľ. Vezmite si Daleron COLD3
hneď, keď sa objavia prvé príznaky. Trochu si oddýchnite a budete môcť tráviť čas v kruhu svojej rodiny
a priateľov a nebudete pripútaní na lôžko.
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B plus
Cholesterol nemusí byť nepriateľom, za
akého ste ho považovali. Niektorí lekári
tvrdia, že zvýšená hladina cholesterolu
je iba príznakom začínajúcej srdečnej
choroby – nie je príčinou, za ktorú je
tzv. homocystein považovaný. Lekári
upozorňujú, že vysoká hladina tejto nebezpečnej aminokyseliny, vytvárajúca
sa nedostatočným príjmom vitamínu
B, môže zvýšiť riziko arteriosklerózy.
Prevencia pred srdcovými chorobami
teda spočíva v životospráve, bohatej
na vitamíny B6, B12 a kyselinu listovú,
nachádzajúcu sa v orechoch, v rybách,
v mäse, v cestovinách a v zelenine.

Spotrebujte aj staršie pečivo
Španielska chlebová polievka
1,5 l vývaru, šesť až osem plátkov žemle,
cibuľu, malú konzervu rajčiakov v náleve, dve
vajcia, strúčik cesnaku, dve lyžice oleja (najlepšie olivový), tuk na smaženie, soľ, mleté
čierne korenie.
V hrnci zohrejeme olej, pridáme posekané rajčiaky aj s nálevom, pokrájanú cibuľu, cesnak
a dusíme. Keď je cibuľa sklovitá, vlejeme horúci vývar, povaríme a potom zmixujeme, alebo
pretrieme cez sito. Žemľové plátky opečieme
z oboch strán na tuku. Polievku prelejeme do ohňovzdornej misy, na vrch uložíme hrianky a opatrne prilejeme rozšľahané vajcia. Vložíme do rozohriatej rúry a zapekáme až kým nestuhnú.

Šetrný voči pokožke

Špeciálny
pás do auta
pre tehotné
Zo štatistík vyplýva, že až sedemdesiat
percent všetkých ťažkých úrazov počas
tehotenstva súvisí s dopravnými nehodami. Preto je nevyhnutné, aby sa tehotné ženy v aute pripútavali a to nielen
ako vodičky, ale aj ako spolujazdci na
prednom i zadnom sedadle.
Hoci sa pás dá posunúť až pod brucho, pri pohybe a jazde môže skĺznuť
hore. Preto odborníci odporúčajú prídavný pás s poduškou. Vďaka špeciálnemu
systému zapínania je tak pás upevnený
pod bruchom a bez akejkoľvek možnosti pohybu a navyše pri kolízii odvádza
tlak bedrového pásu z brucha smerom
k bedrovým kĺbom, Chráni tak nenarodené dieťa pred extrémnym zaťažením.

Mať citlivú pokožku a žiť s pocitom svrbenia, pálenia či pichania je veľmi nepríjemné. Keďže s oblečením je pokožka v priamom kontakte takmer
24 hodín denne, jednou z prvých vecí, na ktoré sa
ľudia s takýmito problémami sústredia, je výber
pracieho prostriedku šetrného voči pokožke. Pri
tomto výbere sa však spotrebitelia museli často
zmieriť s tým, že takýto prací prostriedok nemal
dostatočnú silu na odstránenie škvŕn.
Henkel pred časom vyvinul prací prostriedok
Persil Sensitive, ktorý úspešne prešiel dermatologickými testami, zároveň však nestratil nič z pracej sily, na ktorú sú spotrebitelia pri Persile zvyknutí. V súčasnosti prichádza na trh jeho vylepšená verzia Persil Sensitive Aloe Vera Pearls.
Inovácia spočíva v jedinečnej technológii, pri ktorej sa počas prania a následne
pri každom dotyku uvoľňuje z mikrokapsúl do tkanín aloe vera, vďaka čomu je
oblečenie po opraní mimoriadne jemné k pokožke.

Tipy na drink:
Metaxa Suntonic
Do tumblera – vyššieho pohára bez stopky – nasypeme ľad,
zalejeme 4 cl päťhviezdičkovej
METAXY a doplníme 2 dcl toniku, plátok pomaranča a rez
citrónu.
FIG HEAVEN
Metaxa 5*, Figová marmeláda, Limetka, Jablkový džús,
Grenadína
Do pohára nadávkujte figovú marmeládu a dve plátky limetky, vydrvíme a dosypeme drveným ľadom po
okraj pohára. Nadávkujeme Metaxu 5*, jablčný džús
a dôkladne premiešame barovou lyžičkou, dosypeme
drvený ľad a prelejeme grenadínou. Ozdobíme physalisom, vložíme slamku a môžeme podávať.
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Sladké potešenie
Nepečená
ananásová torta
250 g piškót, 40 g masla, dve
lyžice rumu, 750 g ananásového
kompótu
Krém I: 100 g masla, 50 g nutely,
tri lyžice cukru, tri lyžice vody, dve
lyžice rumu
Krém II: tri plátky želatíny,
200 g kyslej smotany, jedno
vrecko šľahačky v prášku,
1 vanilkový cukor.
Poleva: 20 g vanilkového pudingu,
400 ml ananásového nektára, dva
plátky želatíny
Postup

Zo 70 g piškót urobíme piškótovú strúhanku, pridáme maslo a prilejeme rum, spolu premiesime
a rovnomerne rozložíme na dno tortovej formy
s priemerom 24 cm vyloženej fóliou. Piškótovú
vrstvu potrieme polovicou krému I, pokryjeme
piškótami, ktoré potrieme zvyšným krémom
a zakryjeme zvyšnými piškótami. Vrstvy v tortovej
forme zalejeme 150 ml kompótovej šťavy a na
30 minút dáme stuhnúť na chladné miesto. Potom na piškóty rozložíme dve tretiny nakrájaného
ananásu, pokryjeme ich krémom II a odložíme do
chladničky stuhnúť. Zvyšný ananás nakríjame na
drobné kúsky, vmiešame do polevy a rovnomerne navrstvíme na tortu. Piškótovú tortu necháme
v chladničke odstáť niekoľko hodín.
Krém I: maslo vymiešame s nutelou dopenista.
Z cukru a vody uvaríme sirup. Pridáme rum a za
stáleho miešania pridávame k maslu nutelu.
Krém II: Želatínu namočíme do studenej vody
a necháme napučať. Potom z nej vytlačíme prebytočnú vodu a pri miernej teplote na sporáku
roztopíme. Smotanu vymiešame s vyšľahanou
šľahačkou, ktorú sme pripravli podľa návodu
na obale s vanilkovým cukrom a vychladnutou
želatínou.
Poleva: Pudingový prášok rozmiešame v nektári, uvaríme ho a ešte do horúceho vmiešame
napučanú a vytlačenú želatínu. Dobre spolu
premiešame.
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Vianočka
500 g hladkej
múky, 20 g droždia,
50 g kryštálového
cukru, 1 vanilkový
cukor, 1 lyžička soli,
250 ml smotany na
šľahanie, 2 vajcia,
1 bielok, 1 žĺtok,
1 lyžica mlieka.
Postup

Do misy preosejeme múku,
pridáme rozdrobené droždie,
kryštálový a vanilkový cukor
a soľ. Vo vlažnej šľahačke rozšľaháme vajcia a bielok, vlejeme do múky a vypracujeme vláčne cesto. Misu prikryjeme
utierkou a odložíme na teplé miesto vykysnúť.
Na pomúčenej doske urobíme do dvoch tretín cesta tri šúľky dlhé asi 40 cm a spletieme ich spolu do vrkoča. Preložíme na pomastený plech a potrieme žĺtkom rozšľahaným s mliekom. Zo zvyšného cesta urobíme dva šúľky dlhé asi 35 cm, spletieme
ich a položíme na základný vrkoč. Vianočku potrieme žĺtkom a na teplom mieste
necháme asi 15 minút kysnúť. Potom ju vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov
a pečieme asi 35 minút.

Marhuľové
guľky
350 g sušených marhúľ,
150 g vlašských orechov,
100 g piškótovej
strúhanky, citrónovú kôru,
150 g kryštálového cukru,
100 ml vody, tri lyžice rumu, tri
lyžice pomarančového džemu,
150 g jemného kryštálového
cukru, papierové košíčky
Postup:

Marhule päť minút povaríme v dostatočnom
množstve vody, scedíme, prepláchneme studenou vodou, necháme odkvapkať a zomelieme na mäsovom mlynčeku. Dáme do misy,
pridáme zomleté orechy, strúhanku, postrúhanú citrónovú kôru, sirup uvarený z cukru a vody, rum, džem a vypracujeme tuhú
hmotu. Keby bola riedka, pridáme piškótovú strúhanku. Z masy formujeme guľôčky,
obalíme ich v cukre a vložíme do košíčka.

Škoricové mufinky

200 g rastlinného tuku, 120 g práškového
cukru, 1 vrecko vanilkového cukru, štipka
soli, štyri vajcia, lyžička mletej škorice,
štipka mletého klinčeka, 200 g polohrubej
múky, 6 g kypriaceho prášku do pečiva,
väčšie papierové košíčky.
Zmes na posypanie: 4 figy, 4 ďatle,
75 g sušených marhúľ, 70 g olúpaných
mandlí, jedno vrecúško vanilkového cukru.

Postup

Tuk vymiešame so soľou a s práškovým
a vanilkovým cukrom dopenista. Po jednom
primiešavame vajcia, pridáme škoricu, klinček a múku zmiešanú s práškom do pečiva.
Pripraveným cestom naplníme do dvoch tretín papierové košíčky, cesto posypeme ovocím a preložíme na plech. V rúre vyhriatej na
200 stupňov pečieme asi 30 minút.
Zmes na posypanie: Figy, ďatle a marhule nakrájame na drobné kocky a pomiešame so zomletými olúpanými mandľami
a s vanilkovým cukrom.
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Šťavnaté kura
s bylinkami
Recepty

Text a foto: Prime time

Sladkokyslé kurča
so zeleninou
Čas prípravy: 20 minút
Pečenie: 10 minút
Potrebujeme:
4 plátky kuracích prsičiek
(po 120 g)
3 mladé cibuľky, 3 strúčiky
cesnaku
2 červené papriky, 2 žlté
papriky
250 g brokolice, 1 veľká
mrkva

2 lyžice oleja
5 lyžíc sójovej omáčky
šťava z 1 citróna
80 g medu
½ lyžičky štipľavej čili
omáčky
½ lyžice škrobovej múčky
1 lyžica vody

Ako na to:

Mäso umyjeme, osušíme a pokrájame na 2 cm kocky.
Mladé cibuľky umyjeme a pokrájame na malé klátiky.
Cesnak ošúpeme a nasekáme nadrobno. Papriky umyjeme, očistíme a pokrájame na širšie pásiky. Brokolicu
umyjeme, očistíme a rozdelíme na malé ružičky. Mrkvu očistíme, oškrabeme a pokrájame na veľmi tenké
kolieska. V hlbokej panvici alebo woku rozohrejeme 1 lyžicu oleja,
vložíme kuracie mäso a za stáleho miešania prudko opekáme asi
4 minúty, kým mäso nie je úplne biele bez ružových častí. Potom ho
dáme na tanier a odložíme nabok. V miske zmiešame sójovú omáčku, citrónovú šťavu, med a čili omáčku. Do panvice nalejeme zvyšok

oleja a opražíme mladú cibuľku aj cesnak. Pridáme papriku, brokolicu aj mrkvu a opekáme asi 3 minúty. Prilejeme omáčku a necháme
zovrieť. Škrobovú múčku rozmiešame v studenej vode. Kuracie mäso
vložíme naspäť do panvice k zelenine a primiešame škrobovú múčku.
Necháme zovrieť a varíme do zhustnutia. Ihneď podávame.

Kuracie rezančeky s cestovinami
Čas prípravy: 20 minút
Pečenie: 10 minút
Potrebujeme:
400 g drobných cestovín,
napr. mušličky
Soľ
3 kuracie rezne (po 120 g)
2 paradajky
1 červená alebo zelená paprika
400 ml kuracieho vývaru
½ lyžičky sušeného oregana
½ lyžičky mletej rímskej rasce
mleté čierne korenie
1 konzerva kukuričných zŕn
(320 g)
1 mladá cibuľka na ozdobenie
petržlenová alebo koriandrová
vňať na ozdobenie
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Ako na to:

Do veľkého hrnca dáme zovrieť osolenú vodu
a cestoviny v nej uvaríme podľa návodu do polomäkka. Zatiaľ si pripravíme omáčku. Rezne
umyjeme, osušíme a pokrájame cez vlákna na
2 cm široké pásiky. Paradajky umyjeme, rozpolíme, zbavíme semien a pokrájame na malé
kúsky. Papriku očistíme, umyjeme a pokrájame na kocky. Vo veľkej teflónovej panvici alebo
v kastróle necháme zovrieť kurací vývar. Vložíme
doň mäso, paradajky a papriku. Prisolíme, okoreníme a ochutíme rascou aj oreganom. Teplotu
znížime a mierne varíme asi 10 minút, kým mäso
nezmäkne. Kukuricu scedíme, necháme odkvapkať a vmiešame do vývaru. Cestoviny scedíme
a odkvapkané dáme na misu, na ne upravíme
mäso s paradajkami a paprikou. Mladú cibuľku
očistíme a pokrájame nadrobno. Pripravené jedlo posypeme cibuľkou, ozdobíme petržlenovými
alebo koriandrovými lístkami a podávame.

Kurča s cuketou
a šampiňónmi
Čas prípravy: 15 minút
Pečenie: 1 hodina 25 minút

Zaprážané kurča
so zeleninou
Čas prípravy: 20 minút
Pečenie: 45 minút
Potrebujeme:
400 ml kuracieho vývaru
4 kuracie prsia (asi po 120 g)
Soľ a mleté čierne korenie
1 veľká mrkva
400 g brokolice, 1 cibuľa
20 g masla, 20 g hladkej múky
100 g kyslej smotany
1 lyžica citrónovej šťavy
strúhaný muškátový oriešok
3-4 lyžice strúhanky
1 a ½ lyžice roztopeného masla

Ako na to:

Vo väčšom hrnci necháme zovrieť vývar. Kuracie prsia umyjeme, osolíme, okoreníme, vložíme do vriacej polievky, prikryjeme a pri nízkej
teplote pomaly varíme asi 10 minút. Mrkvu
oškrabeme, pozdĺžne rozkrojíme na štvrtky
a pokrájame na kúsky dlhé 2 cm. Brokolicu
umyjeme, rozdelíme na ružičky, stonky ošúpeme a pokrájame na kocky. Mäso vyberieme z polievky, necháme vychladnúť
a pokrájame na plátky. Pripravenú zeleninu povaríme na 3 minúty v polievke a vyberieme. Cibuľu ošúpeme a pokrájame
nadrobno. Rúru predhrejeme na 180°C.
V hrnci rozohrejeme maslo a cibuľu na
ňom opražíme. Poprášime múkou a opražíme dozlatista. Prilejeme vývar a varíme
5 minút. Potom pridáme kyslú smotanu,
osolíme, okoreníme a ochutíme citrónovou kôrou aj muškátovým kvetom. Zeleninu, kuracie mäso aj omáčku premiešame
a vložíme do zapekacej formy. Strúhanku
premiešame roztopeným maslom a posypeme povrch jedla. V predhriatej rúre
(stupeň plynu 2–3, teplovzdušná rúra
160°C) pečieme asi 30 minút, kým povrch nie je zlatohnedý.

Potrebujeme:
1 kurča (asi 1,5 kg)
Soľ a mleté čierne korenie
2 lyžice olivového oleja
400 g cukiet
300 g šampiňónov
2 konzervy ošúpaných paradajok (po 400 g)
1 veľká cibuľa
3 strúčiky cesnaku
1 lyžička sušeného oregana
1 bobkový list
½ viazaničky nasekanej bazalky

Ako na to:

Rúru predhrejeme na 240°C. Kurča umyjeme, stiahneme kožu a rozdelíme ho na
8 kúskov (2 stehná, 2 prsičká, 2 krídelká,
2 chrbtové časti). Všetky porcie kurčaťa osolíme a okoreníme. Zapekaciu formu alebo pekáč potrieme olivovým olejom, vložíme kúsky
kurčaťa a v predhriatej rúre pečieme (stupeň
plynu 5-6, teplovzdušná rúra 220°C) asi
10 minút. Medzitým očistíme a umyjeme cukety a pokrájame 1 cm kolieska. Šampiňóny
poutierame a rozpolíme. Paradajky necháme
odkvapkať na sitku a pokrájame nahrubo.
Cibuľu s cesnakom ošúpeme a posekáme
nadrobno. Vo väčšej mise zmiešame všetku
zeleninu so šťavou z paradajok, oreganom,
bobkovým listom, čiernym korením a soľou.
Pekáč s mäsom vyberieme z rúry a porcie poukladáme na doštičku. Do pekáča alebo formy rovnomerne rozložíme zeleninovú zmes.
Na túto zmes položíme porcie kurčaťa a posypeme trochou zeleniny aj húb. Pekáč opäť
vložíme do rúry a pečieme asi 1 hodinu, kým
kurča nie je dokonale prepečené. Pridáme
nasekanú bazalku a podávame s ryžou.

Morčacie
rezančeky
so zeleninou
Čas prípravy: 30 minút
Pečenie: 10 minút
Potrebujeme:
400 g morčacích rezňov
1 zväzok mladej cibuľky
300 g hráškových strúčikov
150 g sójových výhonkov
1 viazanička petržlenovej vňate
150 g malých kukuričných kláskov (z konzervy)
mleté čierne korenie
3 lyžice rastlinného oleja
asi 1/8 l zeleninového alebo kuracieho vývaru
2 lyžice sójovej omáčky, soľ

Ako na to:

Mäso umyjeme, kuchynským papierom utrieme dosucha a pokrájame na rezančeky široké asi 0,5 cm. Mladú cibuľku zbavíme zvädnutej vňate a spodných korienkov, potom
ju krátko opláchneme pod tečúcou vodou.
Svetlozelenú časť pokrájame na kolieska.
Strúčiky hrášku umyjeme a očistíme. Sójové výhonky prepláchneme a necháme
odkvapkať. Petržlenovú vňať umyjeme,
osušíme a bez hrubých stoniek posekáme nadrobno. Kukuričné klásky necháme odkvapkať. Do hrnca nelejeme
dostatok osolenej vody, necháme zovrieť
a strúčiky v nej varíme asi 2 minúty. Potom ich scedíme, ochladíme studenou
vodou a necháme odkvapkať. V panvici rozohrejeme olej a mäso za stáleho
miešania prudko opečieme. Potom ho
vyberieme a odložíme na teplé miesto.
Pripravenú zeleninu za stáleho miešania
opekáme vo zvyšnom oleji domäkka asi
2 minúty. Prilejeme vývar, pridáme mäso
a ohrejeme. Ochutíme sójovou omáčkou,
čiernym korením, osolíme, posypeme petržlenovou vňaťou a podávame.
DMR 01–02/2010
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Jednoduchá elegancia

Príjemne
do nového
dňa

Zabudnite na pestré farby horúceho leta. K zimnému
obdobiu si môžeme stôl ozdobiť napríklad len jednoduchou obyčajnou vetvičkou. Jej pôvab znásobí kombinácia
s akýmkoľvek kvetom.
Do bielej misky dáme ježka na ikebanu alebo aranžovaciu hmotu a napicháme do nej niekoľko vetvičiek buxusu,
prípadne ihličie. V bielej porcelánovej miske, sklenenej
váze s úzkym hrdlom sa pekne vyníma biely kvietok doplnený napríklad aj asparátom.

Raňajky v modrom a bielom
Nežný balíček
Ak si chceme dať na prestieraní stola naozaj záležať, príbory nekladieme vedľa tanierov, ako sme zvyknutí, ale vytvoríme si na ne vrecká z obrúskov.
Na vytvorenie vrecka na príbor potrebujeme väčší látkový obrúsok s rozmerom 40 x 40 cm vo farbe, ktorá ladí
s ostatným prestieraním. Obrúsok ozdobne zložíme a príbor do neho zasunieme. Podľa vlastnej fantázie a možností vrecko ozdobíme kvetmi alebo inými ozdobami. Môžeme
priviazať aj stužku, ktorú pre mimoriadne slávnostné príležitosti doplníme menovkou hosťa.
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Prečo by sme si mali dať záležať na stolovaní len pri večeri? Začnite deň za krásne
prestretým stolom s výdatnými raňajkami.
Určite taký nápad ocení celá rodina a okamžite dostane chuť na jedlo.
Začnite s modrobielo károvaným, alebo
prúžkovaným obrusom. Na obrúsky zvoľme buď modrú, alebo bielu farbu. Kanvice,
šálky, tanieriky a cukornička nemusia mať
rovnaký dekor, stačí keď budú podobne vyfarbené – modré a biele. Nemusia mať ani
rovnaký odtieň.

Aj obyčajná vianočka, ak je zabalená v peknom bielom obrúsku s motívom
modrých kvietkov láka k odhryznutiu. Aj
pečivo v prútenom košíčku, schované pod
modrobielym obrúskom, bude lepšie chutiť,
podobne aj mlieko alebo džús z bieleho či
modrého džbániku.
Na stole by nemali chýbať kvety. Váza
s kvetmi alebo modrý či biely kvetináč by
však mali byť mimo. Kvety volíme radšej
drobnejšie, aby na stole neprekážali, ale iba
podporili jeho pekný vzhľad.

Elegantne zabalené
K celkovému estetickému dojmu prispeje každá drobnosť.
Príbor môžeme zabaliť do obrúska spolu s pečivom.
1. Obrúsok buď z látky alebo z papiera s rozmerom
40x40 cm zložíme do štvorca a položíme na stôl spodným cípom k sebe.
2. Tri vrchné cípy postupne prikladáme k spodnému cípu
štvorca, pravý a ľavý cíp zložíme na zadnej strane k stredu. Horný cíp obrúsku môžeme prehnúť smerom k stredu
a do vzniknutého vrecka zasunieme pečivo s príborom.
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Svetlo
nášho domova
Domácnosť nie je len útočisko,
kde hľadáme pokoj po náročnom
dni v práci, ale tiež priestor na
najrôznejšie aktivity. Domov je však
aj synonymum dokonalej kombinácie
interiérových prvkov. A tak ako
kuchynská linka nepatrí do kúpeľne či
jedálenský stôl do detskej izby, nehodí
sa každé svetlo do každej miestnosti.
O svoje skúsenosti z praxe sa s nami
podelil svetelný dizajnér Adrian Kováč.
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Osvetlenie ako „veda“

Jednotlivé druhy osvetlenia v konkrétnych
miestnostiach plnia významné funkcie.
V kuchyni napríklad svetlo prispieva k vytvoreniu ideálnej atmosféry, ktorá ešte
viac zvýrazní chuť jedla, ale tiež pomáha
pri jeho príprave. V obývačke zase svetlo
pomôže k pocitu bezpečnosti a pohodlia.
Osvetlenie domácnosti má svoje pravidlá,
či už je to spálňa, chodba alebo kúpeľňa,
všade treba rozmýšľať, ako čo najlepšie
nasvietiť priestor, aby sa tam dobre cítili
domáci aj hostia. Výber osvetlenia by však
mal zohľadňovať nielen funkčné a osobné

preferencie, ale aj architektúru priestoru
a jeho zariadení. Do kariet v tomto prípade
hrá skutočnosť, že časy, keď jedinou voľbou
boli žiarovky s krátkou životnosťou alebo obrovské žiarivky a drahé halogénové žiarovky,
sú dávno preč. Na trh sa postupne dostali
rôzne energeticky úsporné svetelné zdroje,
ako napríklad žiarivky kompaktných tvarov,
na jednej strane ohľaduplnejšie k životnému
prostrediu a na druhej strane ponúkajúce
širšiu škálu farieb svetla. K dispozícii sú tiež
úplne nové svetelné riešenia, napríklad miniatúrne halogénové žiarovky či malé, mimoriadne intenzívne svetelné LED diódy.

KUCHYŇA

Keď svetlo vytvára dokonalé chute
Jedno z najobľúbenejších miest v byte je určite
kuchyňa. A ak ste doteraz osvetlenie v tomto priestore vôní a chutí podceňovali, je čas
napraviť to. V kuchyni by malo byť osvetlenie
nenápadné, a zároveň dostatočne silné na jej
celkové presvetlenie. Svetelný dizajnér Adrian
Kováč odporúča rozdeliť osvetlenie v tejto
miestnosti aspoň na dva stupne. „Základom
je hlavné osvetlenie, ktoré pomáha zorientovať sa, a osvetlenie pracovnej plochy, ktoré sa

najčastejšie umiestňuje pod kuchynskú linku, tak aby bol priestor, kde sa často pracuje
s ostrými predmetmi, dostatočne osvetlený.
Toto svetlo by tiež malo mať dobré farebné podanie, aby sme videli, čo krájame a akú to má
farbu,“ radí Adrian Kováč. Ak sa rozhodnete
použiť na hlavné osvetlenie bodové svietidlá,
venujte pozornosť najmä spôsobu, akým bude
svetlo distribuované do priestoru. „Pri nízkej
výške môže pri použití tohto typu osvetlenia
vzniknúť jaskynný efekt, pretože bodovka
vyžaruje svetlo smerom dole, čo spôsobí, že

strop ostane tmavý. Na zamedzenie takéhoto
efektu je vhodné použiť svietidlo s mliečnym
sklom, prípadne s iným skleným doplnkom,“
odporúča Adrian Kováč.
Pohodlie a bezpečnosť pri práci na kuchynskej linke sú rovnako dôležité ako dokonale
pripravená večera. Aj tomuto priestoru preto
treba venovať nemalú pozornosť. Dostatočné presvetlenie či odstránenie nežiaducich
tieňov na pracovnej ploche sa dá dosiahnuť
inštalovaním svietidiel pod horné skrinky kuchynskej linky.
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OBÝVAČKA

Keď svetlo pomáha dokonalej pohode
Ďalší obľúbený priestor, kde trávime pomerne veľa času, je obývačka. Oáza pohodlia,
relaxu, ale aj zábavy či už s rodinou alebo
s priateľmi. Obývacia izba má pôsobiť útulne,
ale zároveň reprezentatívne, čomu je, samozrejme, potrebné prispôsobiť aj osvetlenie.
Okrem toho svietidlá v obývačke by mali byť
aj zaujímavým doplnkom interiéru. Odborník
na osvetlenie Adrian Kováč odporúča myslieť
na správne rozmiestnenie svietidiel a súčasne na výber svetelných zdrojov úplne na
začiatku, ešte pred dokončením interiéru. Ak
to však nejde, svetlo sa dá vhodne rozmiestniť aj pri rekonštrukcii miestnosti. V tomto
prípade bude veľmi príjemné, ak sa podarí
vytvoriť minimálne dva svetelné okruhy, teda
hlavné svetlo v kombinácii napríklad s bodovým smerovým. Nemalo by sa zabudnúť ani
na svietidlá so stmievačom, ktorým sa dá regulovať intenzita svetla podľa toho, čo práve
v obývačke robíme.
Pre komornejšiu atmosféru je možné doplniť hlavné osvetlenie stojanovým osvetlením.
Stojanové svietidlá môžu vhodne poslúžiť aj
v prípade, že obývačka nemá dva svetelné
okruhy, ako doplňujúce svetlo k centrálnemu
osvetleniu. Chýbať by nemalo ani lokálne
regulovateľné svetlo pri pohovke alebo pri
sedačke, kde čítavate knihy. Svetlo je potrebné aj pri sledovaní televízora, aby neboli oči
príliš namáhané. To sa dá vyriešiť napríklad
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zabudovaním svetelných zdrojov do obývač- nú „púť“ pracovným kolobehom. Na sklonku
kovej zostavy alebo tiež stolovými svietidlami dňa tam zase zažívate príjemné veci, ktorých
s textilným krytom.
význam správnym osvetlením len zdôrazníte.
Aj preto musí osvetlenie v spálni spĺňať široký
rozsah požiadaviek a očakávaní. Na oddych
SPÁLŇA
Svetlo pre sladké sny
potrebujete mäkké, príjemne teplé svetlo,
Navodenie tej správnej atmosféry pomocou ktoré nemusí byť príliš intenzívne, ale malo
svetla je dôležité aj v ďalšej miestnosti vášho by dostatočne osvetliť priestor tak, aby ste sa
domova, ktorou je spálňa. Moderné spálne cítili doslova ako doma. „Do spálne je vhodné
sú dnes multifunkčnými miestnosťami, kde umiestniť jedno svietidlo na strope, nemusí
nielen spíte, ale aj začínate svoju každoden- byť ani príliš silné, ak ho vhodne doplníte

lokálnym osvetlením určeným napríklad na
čítanie kníh. Dobré je myslieť aj na osvetlenie šatníka,“ hovorí svetelný dizajnér Adrian
Kováč. Stolové svietidlá umiestnené vedľa
postele by mali poskytnúť dostatočné svetlo,
napríklad pri čítaní.

DETSKÁ IZBA

Tam, kde sa rastie spolu so svetlom
V detskej izbe sa svetlo mení s tým, ako
rastie vaše dieťa. V prvých rokoch života sa
pohybuje väčšinou „pri zemi“ a jeho činnosť
je obmedzená na jednoduché hry a na spánok. Neskôr s pribúdajúcimi rokmi využíva
izbu aj na domáce úlohy, čítanie či na náročnejšie hry. Postupne si začne izbu pretvárať
na vlastný svet plný technologických hračiek
a z detskej izby sa stane útočisko pred svetom, ale aj priestor, kde bude tráviť čas so
svojimi priateľmi. Na prvom mieste, a to najmä v nižšom veku, by mala byť bezpečnosť.
Svetelné zdroje by preto nemali produkovať
príliš veľké teplo, tak ako to bolo pri klasických žiarovkách, tiež by mohli byť dostatočne
odolné a nerozbitné. „Svetlo v detskej izbe

by malo byť dostatočne intenzívne a dopadať
až na podlahu, a to aspoň pri dieťati do veku
štyroch rokov. Nie celkom ideálne riešenie sú
rôzne farebné svietidlá s detskými motívmi
a farbami, pretože väčšinou neposkytujú dostatočnú intenzitu. Mali by sa využívať skôr
ako dekoračný prvok, a nie ako plnohodnotný
svetelný zdroj,“ upozorňuje Adrian Kováč.
Podobne ako v obývačke či v spálni aj
v detskej izbe môže byť vytvorených viac svetelných okruhov. Najlepšie je jedno hlavné
neoslňujúce osvetlenie a trochu intenzívnejšie lokálne osvetlenie, napríklad nad prezliekacím pultom.

KÚPEĽŇA

Krása zvýraznená svetlom
Ľudia sú v kúpeľni zvyknutí na príjemné teplé
svetlo, preto je dobré voliť si teplejší tón aj pri
nových typoch svetelných zdrojov. Keďže kúpeľňa je priestor, kde venujeme čas len sami
sebe, začíname tam deň alebo relaxujeme
v príjemnom horúcom kúpeli, svetlo by malo
k pocitu pohodlia prispievať dvojnásobne.
Nachádza sa tam však aj veľa odrazových

povrchov, preto je dôležité vyvarovať sa oslnenia. V kúpeľni sa tiež stretáva voda s elektrinou, vzhľadom na bezpečnosť preto treba
dodržať osobitné opatrenia, ktoré sa musia
zohľadniť už v prvotných fázach tvorby projektu. Navyše sú tam miesta, kde sa vôbec
nesmú inštalovať svietidlá.
K dôležitým prvkom kúpeľne patrí hlavné
dostatočné silné hlavné osvetlenie a osvetlenie zrkadla. „Najlepšie osvetlenie zrkadla je
svetelný zdroj umiestnený po oboch stranách
s krytom, ktorý svetlo rovnomerne rozptýli po
tvári. Nevhodným riešením sú bodové svetlá
nad zrkadlom, ktoré by boli príliš silné a vytvorili by nepríjemné tiene,“ upozorňuje svetelný dizajnér Adrian Kováč.

PRECHODNÉ PRIESTORY

Skutočne funkčné svetlo
Na správne osvetlenie nemožno zabúdať ani
v priestoroch, akými sú chodba a vstupná
predsieň, napriek tomu, že v nich netrávime
veľa času. Pri výbere osvetlenia treba brať
ohľad na všetko, čo sa v daných priestoroch
nachádza a čo všetko sa tam deje. Ak chod-

ba slúži len ako priechod medzi miestnosťami, postačí nepriame osvetlenie zabezpečené žiarivkami, ktoré môžu svietiť aj celý deň,
keďže spotrebujú až o 80 % elektrickej energie menej ako klasické žiarovky.
Vstupná hala je z hľadiska osvetlenia dôležitejšia. Ide o prvú miestnosť, ktorú uvidia
vaši hostia, a preto by mala mať dostatočne
intenzívne svetlo tak, aby sa hostia dokázali
v cudzom prostredí zorientovať, nájsť šatník,
skrinku na topánky. Svoje osvetlenie by mal
mať aj šatník. Pravdepodobne v každej vstupnej miestnosti nájdeme tiež zrkadlo – malo by
byť podobne ako v kúpeľni tiež samostatne
osvetlené. Ak sú na stenách v tejto časti bytu
nainštalované zaujímavé obrazy alebo iné
umelecké predmety, doprajte svetlo aj im.
DMR 01–02/2010
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Ako znášate
tohoročnú zimu?

Nezdá sa vám príliš dlhá? Nemáte depresie z nedostatku slnka?
Adriana Kmotríková,
moderátorka

Narodila som sa v znamení
Leva, ktorý miluje slnko. Sneh
mám rada, ale v tomto roku
sme si ho veľa neužili, pretože
sme spolu s deťmi boli takmer
mesiac chorí. Z tejto zimy som
preto vyšla depresívne a teším
sa na jar. Sú veci, ktoré mi aj
v zime zlepšujú náladu: pravidelné cvičenie, masáž celého
tela, ktorú si dožičím aj dva –
tri razy za týždeň, príjemná hudba, pekný film, ale hlavne
moje deti. To sú také slniečka, ktoré majú dobrú náladu aj
keď je vonku hmla, či fujavica.

Adela Banášová,
moderátorka

Tohtoročnú zimu považujem za veľmi dlhú, pretože bolo veľa dní bez
slniečka. Hovorím, že aj u nás je
vtedy polárna noc. Som však veľký
optimista. Zlé počasie prekonávam
hlavne prácou, ale potešia ma aj
drobné maličkosti. Napríklad primulka, ktorá mi pripomenie jar.

Erika Judiniová,
moderátorka

Slniečko je pre mňa doping. Pre mňa by mohli
byť Vianoce a potom už
marec. Nemám rada zimu.
Môj recept ako zimu prekonať? Ráno, keď vstanem, nesmiem sa zhroziť,
ale si musím povedať: „Ty
si pekné dievča, ako ti to
pristane, máš dobrú náladu a to je fajn.“ Všetko
riešim prácou, úsmevom, som veselá a tým pádom
mám dobrých ľudí okolo seba. Samozrejme, že sú aj
také dni, keď je tmavo a najradšej by som sa váľala
v posteli, ale musím to prekonať.

Evita Urbaníková, spisovateľka
Monika Beňová,
politička

Keďže vyznávam zimné športy, zimu mám rada a depresie
nepoznám. S manželom veľa lyžujeme, doslova nám učarovalo
okolie našej chaty v rakúskom
Semmeringu. Som optimista,
sneh a mráz v meste beriem
väčšinou s humorom – najmä
v spojitosti so šoférovaním
v prepchatej Bratislave. Na horách si viem vychutnať akékoľvek počasie. Pohľad na zasnežené končiare ma oslobodzuje.
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Štefan Babjak,
operný spevák

Zima je pre mňa príjemná na horách.
Už sedem rokov pravidelne s deťmi
ideme na hory. Je to úžasné, keď si
človek môže zalyžovať, ale aj zaplávať, pretože chodíme do hotela, ktorý
má bazén. V meste ma zima nebaví,
pretože je tam väčšinou blato a špina,
ale depresie mám občas aj v lete. Nezáleží od počasia.

Viem sa radovať aj z maličkostí a tak mi zima akosi
ľahšie prejde. Teším
sa, že mi auto stále
jazdí, že ma stále obklopujú moji priatelia,
ale hlavne, že sú tu
moje deti. Keď mám
možnosť, idem si zalyžovať, rada plávam,
cvičím, veľa čítam. Nemám čas myslieť na
nepohodu vonku. Žiť
ma baví zo všetkým,
čo život prináša, teda
aj s hmlou a nepohodou. Možno je to určitý druh
môjho zmierenia sa. Kto to nedokáže, nevie žiť.
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Dobrý zrak
bez okuliarov
Sen, alebo realita
silnej vôle?

Indické metódy zlepšovania
zraku – cvičením očí, aplikovali
už v minulom storočí lekári
v Anglicku a USA. Autor pôvodnej
príručky E. Banjamín, trpel od
detstva stále sa zhoršujúcou
krátkozrakosťou a vo svojich
27 rokoch sa musel vzdať práce,
keď mu už ani najsilnejšie okuliare
s 20,5 dioptriami nestačili. Očné
cviky robil spolu s dodržiavaním
životosprávy tak, že po dva a pol
roku mal zrak takmer normálny
a nosenie okuliarov zanechal.
38

DMR 01–02/2010

Zameranie na stred
(centrálna fixácia)
Centrálna fixácia znamená vidieť jasne to, na
čo sa pozeráte. Bude to znieť síce absurdne, ale
ľudia s poruchou zraku nevidia nikdy najlepšie
tam, kam sa pozerajú. Vzhľadom ku kontrastnému zaťažovaniu zraku okuliarami, stáva sa
centrálna časť očnej sietnice menej schopnou
k preberaniu obrazu, než je to u ostatných partií.
Príčina je v tom, že pomocou okuliarov, akýchsi
umelých pomôcok, sa dá využiť len centrálna
časť sietnice. Následkom toho, keď sa pokúsite
pozerať bez okuliarov, ľudia s poruchou zraku
zisťujú, že vidia stranami svojho oka lepšie, než
jeho stredom. Jedine (keď sa pokúsite pozerať
bez okuliarov) vizuálna sila centrálnej polohy
sietnice privedie k normálnemu videniu (to je
vtedy, keď je dosiahnutá centrálna fixácia), len
vtedy je možné normálne videnie. Všetky do-

teraz uvedené metódy napomáhajú tomu,
aby sa zlepšil zrak, ale popritom tom je ešte
veľa ďalších. Napríklad – pozerajte sa na
tlačený riadok v knihe, skoncentrujte sa na
jedno slovo uprostred riadku. Potom zavrite
oči a predstavujte si, že vidíte riadok s príslušným slovom oveľa jasnejšie, s definovaným
a ostrejším obrysom ako ostatné slová v riadku. Ostatné slová v riadku si v predstavách vymažte ako najviac je to možné. Potom otvorte
oči, pozrite sa na dané slovo a postup niekoľkokrát opakujte. Cvičenie robte asi 5 minút.
Čoskoro zistíte, že zaostrované slovo v riadku
sa stáva zreteľnejšie, čo je prvý dôkaz prínosu cvičenia. Ako sa bude postupne zlepšovať
videnie slova v riadku – zraku, zamerajte sa
namiesto jedného slova na časť slov v riadku.
Druhá možnosť je zamerať sa na časť slova,
až prídete na hlásky, jednotlivé písmená.

Pamäť a predstavivosť

Zmysel zraku je vnútorne spojený s pamäťou
a predstavivosťou a obidva tieto faktory hrajú v súčasnom procese videnia oveľa dôležitejšiu úlohu, ako si myslíme. Obraz objektu
je do našej mysle vtlačený následkom skoršej asociácie a pamäť s týmito asociáciami
plus svetelné impulzy zo zameraného obrazu nám umožňujú poznať daný obraz ľahšie,
než je to u prvého videnia. Napríklad v skupine ľudí sme schopní ľahšie rozoznať svojich
priateľov – známych, než cudzích ľudí. Tí,
ktorí trpia vadným zrakom, by si mali kultivovať svoju silu pamäte a predstavivosti.

im podarí používať súčasne obidve oči. Ľudia, ktorí majú jedno oko slabšie ako druhé,
by mali častejšie čítať (cvičiť) práve slabším
okom. Nikto sa nemusí obávať cvičenia vadným okom, ak bude postupovať podľa tohto
návodu. Keď zistia, že pri týchto cvičeniach
môžu čítať bez okuliarov, oči budú pociťovať
stále viac a svoje okuliare budú postupne obmedzovať, až ich celkom odložia.

Úspešné čítanie bez napínania očí je
takéto:
Na niekoľko minút si zakryte oči dlaňami (takto sa oči uvoľnia), na to zoberte
knihu alebo noviny a začnite s čítaním a to
vo vzdialenosti, v ktorej sa vám číta najlepšie. U tých, ktorí trpia krátkozrakosťou by to
malo byť 30–35 cm. U ďalekozrakých 60cm
a viac. V niektorých prípadoch extrémnej
krátkozrakosti sa ukazuje nutnosť čítať určitú dobu jedným okom, potom oči vymeníme.
Takto prečítame jednu, alebo pol stránky,
alebo niekoľko riadkov, prípadne slov a tak
dlho, až pociťujete, že sa oči stávajú unavenými. Vtedy prestaňte, zavrite úplne oči na
1–2 sekundy a začnite znovu. Keď čítate,
pokračujte po celú dobu v mrkaní, až postupne zbadáte, že ste schopný čítať bez námahy
a napätia. Čítanie, ktoré sa robí týmto spôsobom, zlepšuje zrak a dodáva očiam prácu,
ktorú potrebujú. Veď ich funkciou je hľadieť,
nikdy však nesmú byť prepínané.
Všetko bude závisieť na individuálnej situácií, ako dlho vydržíte pri čítaní. Skoro však zistíte, že po veľmi krátkom čase, napr. za 2–3
hodiny budete toto robiť bez námahy. Ľudia,
ktorí sú schopní zo začiatku čítať len s jedným okom, môžu nechať druhé oko odpočívať. Týmto spôsobom môžu pokračovať dosť
dlhé obdobie. Postupne s časom však budú
sledovať, že sa ich schopnosť vidieť zlepšuje.
Upravuje sa ich ohnisková vzdialenosť, až sa

Mrkanie

Tento cvik je prídavný cvik k predchádzajúcim metódam, ktorý rovnako pomáha uvoľňovať oči. Normálne oko mrká v pravidelných
intervaloch po celú dobu, keď je otvorené.
Normálne si to ani neuvedomujeme. U ľudí
s chybným zrakom sa oči stávajú stiahnutými a napätými a mrkanie, namiesto toho aby
bolo neuvedomelým a nenamáhavým procesom, sa robí kŕčovito a vedome. Všetci ľudia
s poškodeným zrakom by si mali kultivovať
zvyk častého a pravidelného mrkania a tým
predchádzať napätosti oka. Učte sa mrkať
1x za 10 sekúnd bez námahy. Robte to kedykoľvek, najmä pri čítaní. Táto jednoduchá
metóda napomôže tomu, aby sa prerušovalo napätie. Nakoniec prídete na to, že týmto
spôsobom budete môcť čítať oveľa viac než
normálne a pritom sa zďaleka tak neunavíte.

Čítanie

Pri čítaní sa predpokladá, že zodpovedá za
mnoho očných napätí, obzvlášť pri nedostatočnom osvetlení. Je skutočnosťou, že čítanie
je jednou z najlepších ciest na udržanie aktívnych a zdravých očí a nemôže nikdy spôsobovať chybný zrak. Starajte sa však vždy o to,
aby po celú dobu čítania boli oči uvoľnené.
Ľudia s normálnym zrakom môžu čítať
v akomkoľvek svetle bez poškodenia, ale
u tých, ktorí majú chybný zrak a tí, ktorí nosia
okuliare, podrobujú oči dodatočnému napätiu vždy, keď oči čítajú. Napriek tomu, jednou
z najlepších ciest pre návrat k normálnemu
zraku je, aby títo ľudia prispôsobili a čítali (samozrejme bez okuliarov), každý deň dosť veľké
množstvo. Ak sa číta správne, možno od neho
očakávať jedine úžitok. Ak sa však robí obvyklým spôsobom, bude sa zrak zhoršovať.

tým viac budú oči uvoľnené. I myslenie, rovnako ako oči má odpočívať. Myšlienkami sa
zamerajte len na svoj zrak alebo nechajte
prelietať myšlienky na príjemné veci a na
zaujímavé objekty. 10–20–30 minút denne bude veľmi výrazne zlepšovať zrak. Je to
jedna z najvýhodnejších metód.

Slnečný svit

Liečenie osobným
magnetizmom
Intenzívne trieme dlane navzájom o seba, až
sa ohrejú. Z dlaní vytvoríme misky a priložíme na zatvorené oči, prsty nad očné oblúky
(na obočie) a pritom si živo predstavujeme
ako nám osobný magnetizmus vychádzajúci
z tepla našich dlaní prechádza až do mozgu
a neustále nám takto zlepšuje zrak a osviežuje mozog. Intenzívne si toto predstavujeme a prežívame to. Cvik opakujeme najmenej 2–3 krát denne. Sila našej myšlienky tu
ovplyvňuje prúd životnej energie.

Uvoľňovanie dlaňami

Naše telo v spánku vytvára nové zásoby nervov, ktoré sa využívajú nasledujúci deň. Pre
niektoré orgány však toto nestačí. V prípade poškodeného zraku je práve podstatné
robiť takýto komplexný odpočinok, trvajúci
½ až 1 hodinu. Dennodenne i v priebehu
dňa je potrebné poskytnúť očiam odpočinok a to tak, že ich na okamih zatvoríme
a prekryjeme dlaňami. Postup je tento: Musíte si sadnúť tak, aby ste sedeli pohodlne,
do kresla, alebo na sedačku. Robte vedomé uvoľňovanie, cíťte sa voľne a príjemne.
Zatvorte si oči a zakryte ich dlaňami ľahko
cez seba tak, aby sa nedotýkali. Ponechajte dosť miesta, aby bol nos voľný. Lakte
spustite na kolená, ktoré držte automaticky. Hlavným účelom je mať oči zatvorené
a uvoľnené ako je to len možné, zakryté
dlaňami rúk. Čím čiernejšiu farbu vidíte,

Cena slnečného svitu je vo všetkých prípadoch chybného zraku značná a možno len
odporúčať všetkým ľuďom s týmto problémom, aby svojim očiam dodali čo najviac
slnečného žiarenia. Najlepší spôsob je ten,
že zatvorené oči vystavíte slnku a pritom
mierne pohybujte hlavou zo strany na stranu
a tým budete zabezpečovať, aby slnečné žiarenie dopadalo na všetky časti oka rovnakou
silou. Kedykoľvek je to možné, robte to po
10 minút 3 x denne. Vplyvom tohto cvičenia
sa do očí vháňa krv. Svaly a nervy sa uvoľňujú. Pritom nemajú byť na očiach okuliare.

Pohľad na slnko

Tento cvik sa môže robiť najviac hodinu po
východe slnka a nie skôr, ako hodinu pred
západom slnka, t.j. v lete pred 5 hodinou
ráno a po 19 hodine večer. Z ľavej ruky utvorte misku a prikryte si ľavé oko. Nezakrytým
pravým okom sa 1x pozeráme priamo do
slnka, 2, 3, 4x mrkáme pravým okom. Cvik
robíme s každým okom 10x. (Opatrne!)
Po piatej hodine ráno a pred 19 hodinou večer sa tento cvik nesmie robiť! Inak sa môže
zrak poškodiť. Cvik robte bez okuliarov.

Studená voda

Studená voda je ďalší veľmi efektívny prostriedok na uvoľňovanie očí a očných tkanív a má
sa robiť takto: nakloňte sa nad umývadlo,
ponorte ruky do vody, naberte dlaňami vodu
a rázne ju špliechajte do zatvorených očí –
opakujte asi 20x. Toto veľmi osviežuje oči.
Je to dobrý prostriedok, kedykoľvek cítite, že
máte unavené oči, ale vo všetkých prípadoch
by sa mal robiť 3x denne. Dôležité je, aby
voda bola studená, nie vlažná.
DMR 01–02/2010
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Nabanánujte sa!
Profesor na hodine
fyziológie hovoril so
študentmi o banánoch.
Použil slovné spojenie
„nabanánovať“ sa,
ktoré vychádza
z účinkov banánov na
mozog. Čítaj:

Zľava: Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange, Elena Bakošová z Únie materských
centier a Iveta Malachovská, moderátorka galavečera a členka Správnej rady Nadácie Orange

CENU NADÁCIE
ORANGE ZÍSKALA ÚNIA
MATERSKÝCH CENTIER
Historicky prvým držiteľom prestížneho ocenenia Cena Nadácie
Orange sa stala Únia materských
centier. Rozhodla o tom nezávislá hodnotiaca komisia spomedzi
36 nominovaných mimovládnych
organizácií pôsobiacich na Slovensku. Držiteľ ocenenia získal od
Nadácie Orange finančnú odmenu vo výške 15 000 EUR. Počas
slávnostného galavečera udelila
Nadácia Orange aj ocenenie Projekt roka 2009 trom neziskovým
organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie
a regionálneho rozvoja.
Zástupkyňa Únie materských
centier Elena Bakošová počas
slávnostného večera prevzala
z rúk správkyne Nadácie Orange
Andrey Cocherovej spolu s prestížnym ocenením aj symbolický šek v hodnote 15 000 EUR.
„Sme šťastní, že Nadácia Orange
ocenila našu snahu a prácu pre
materské centrá na celom Slovensku. Vážime si prejav obrovského uznania i motivácie a sme
vďační aj za finančné prostriedky,
prostredníctvom ktorých budeme
môcť toho urobiť pre mladé matky
ešte viac,” povedala Elena Bakošová z Únie materských centier.
Autorom umeleckého stvárnenia
Ceny Nadácie Orange je výtvarník
a umelecký sklár Štěpán Pala.
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Únia materských centier
Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie
materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky
pre materstvo v najvyššom záujem dieťaťa, matky a rodiny. Únia
materských centier bola založená
v roku 2003 a v súčasnosti združuje 72 materských centier po
celom Slovensku. Poslaním materských centier je vytvárať podmienky pre svojpomoc, sociálne
kontakty, sebarealizáciu a vzdelávanie žien ako aj mužov s maloletými deťmi počas materskej
a rodičovskej dovolenky. ÚMC šíri
koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových
centier ako priestoru, v ktorom
môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať
obdobie, kedy sa plne venujú
rodine – vzdelávať sa, pracovať
na sebe a nachádzať podporu
v tomto ich životnom období. Únia
taktiež pomáha pri ochrane práv
matiek, detí a rodín. Komunikuje
s predstaviteľmi verejného života
a ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí a buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete materských centier
ako partnera pre celospoločenské
diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti.

Toto je zaujímavé. Keď si
prečítaš článok, už sa na
banán nikdy nebudeš pozerať inými očami.
Banán obsahuje tri prírodné cukry – cukrozu, fruktózu a glukózu kombinovanú
s vlákninou. Banán okamžite dodáva podpornú dávku
energie.
Výskum potvrdil, že už dva
banány poskytujú dostačujúcu dávku energie, ktorá
je potrebná na výdaj počas
90 minútového cvičenia.
Niet divu, že banán je ovocie
číslo jedna u všetkých svetových atlétov. Banán dokáže
prekonať aj podstatné množstvo chorôb a nežiadúcich
stavov, tvoriac tak prvok,
ktorý by mal byť súčasťou
našej stravy.
Depresie: Podľa výskumu
medzi ľuďmi, ktorí trpia na
depresie, veľká časť z nich
sa po zjedení banánu cíti
oveľa lepšie. Je to preto,
lebo banán obsahuje tryptophan, druh proteinu, ktorý
premení telo na serotonin
a ten uvoľňuje relaxačný prvok, zlepšuje náladu a robí
nás šťastnejšími.
Pro menštruačné syndrómy: Zabudnite na lieky
– nabanánujte sa. Vitamín
B6, ktorý sa v banáne
nachádza zreguluje hladinu
glukózy v krvi, čo pozitívne
vplýva na náladu.
Anémia: Vysoký obsah
železa v banánoch dokáže
stimulovať hemoglobín v krvi
a pomáha v prípade anémie.
Krvný tlak: Toto jedinečné
tropické ovocie má extrémne vysoký obsah potasia
a pritom nízky obsah soli
a to robí z banánu vyni-

kajúci nástroj v boji proti
vysokému krvnému tlaku.
Mozgová sila: 200 študentov dostávalo tento rok
počas skúšok banánovú
potravu na raňajky, desiatu
a obed ako prostriedok na
zvýšenie výkonnosti mozgu.
Výskum dokázal, že toto
ovocie dokáže pomáhať
a robí študentov oveľa
sústredenejšími.
Trávenie: Vysoký obsah
vlákniny v banánoch pomáha upraviť činnosť tráviaceho traktu a pomáha riešiť
problém bez použitia laxatív.
Po opici: Jeden z najrýchlejšie zaberajúcich spôsobov
na odstránenie poopicových
stavov je banánovo – mliečny šejk osladený medom.
Banán utíši žalúdok a s pomocou medu opäť vybuduje
zničenú hladinu cukru v tele,
kým mlieko utíši a znovu
zavodní váš systém.
Pálenie na srdci: Banány
majú účinok ako prírodný
antacid v tele, takže ak
máte problémy s pálením
na srdci, zjedzte banán
a uľaví sa vám.
Pichnutie komárom:
Predtým, ako siahnete po
kréme na ošetrenie bolestivého vpichu po komároch, vyskúšajte potrieť si
bolestivé miesto vnútornou
stranou banánovej šupky.
Veľa ľudí zistilo, že banán
je neuveriteľne účinný na
podráždenú pokožku.
Nervy: Banány majú vysoký
obsah vitamínu B, čo ukľudňuje nervový systém.

Nehanbite sa zveriť
svojmu lekárovi
Inkontinencia – čo sa skrýva pod
týmto pojmom?
Inkontinencia znamená poruchu udržania moču.
Ide o stav, ktorý predstavuje zdravotný, sociálny
a hygienický problém, ktorý sa dá objektívne zistiť.
Močová inkontinencia sa vyskytuje u oboch pohlaví
a prakticky vo všetkých vekových skupinách.
Na vznik inkontinencie majú vplyv zmeny v dolných močových
cestách, podporných štruktúrach panvového dna a nervovom systéme Panva alebo panvový kruh sa skladá z krížovej kosti, panvovej kosti pravej a ľavej, a kostrče. Na týchto kostiach začínajú, ale
aj končia svaly i väzivové úpony. V tejto súvislosti majú význam
najmä zdvíhač konečníka a kostrčový sval. Panvové dno predstavuje oporu pre orgány na ňom uložené – močový mechúr, maternicu a konečník. Ak dôjde k oslabeniu panvového dna, môže dôjsť
k narušeniu funkcií týchto orgánov, napríklad k poruche udržania
moču, poklesu pohlavných orgánov, resp. maternice, ďalej potom
k poruchám v sexuálnej oblasti, a rovnako je nutné spomenúť
i inkontinenciu stolice.
Na vzniku inkontinencie moču sa môžu podieľať viaceré príčiny.
Medzi predispozičné faktory inkontinencie moču patrí okrem veku
rodinná (genetická) predispozícia a pohlavie. Významným rizikovým
faktorom je aj počet pôrodov. Ako rizikové sa hodnotia aj operácie
malej panvy a liečba žiarením, ale aj obezita. Vo všeobecnosti sa
dá povedať, že dôležitým momentom v prevencii vzniku inkontinencie je životný štýl – zdravá výživa a pravidelný pohyb. Napríklad,
u žien – fajčiarok sa vyskytuje inkontinencia moču 2‑3x častejšie
ako u nefajčiarok. Dôležitý je aj hormonálny profil pacientky počas
menopauzy. Kontinenciu pacientok ovplyvňujú aj ochorenia nervového systému. Aj mnohé lieky a drogy sa môžu svojimi vedľajšími
nežiaducimi účinkami podieľať na poruchách kontinencie moču
(napr. lieky na odvodnenie, alkohol, narkotiká, psychotropné látky
a iné). U mužov sa môžu podieľať na vzniku inkontinencie moču
ochorenia prostaty, ale aj neurologické ochorenia.
Inkontinencia sa rozdeľuje podľa zdravotného hľadiska na stresovú, nutkavú, zmiešanú, reflexnú, paradoxnú a inkontinenciu stolice.
Inkontinenčné pomôcky sa svojou diskrétnosťou, anatomickým
tvarovaním a možnosťou výberu rôznych veľkostí stávajú ideálnym riešením pre všetkých, ktorých trápi tento problém.

Praktické rady na každý deň:
 Poraďte sa s lekárom už pri začínajúcich problémoch
 Zoznámte sa so špeciálnymi cvikmi na posilnenie príslušného svalstva
 Nepodceňujte žiadnu radu – lieky, cvičenie, pomôcky pre
inkontinenciu
 Informujte sa včas o dostupných pomôckach a o možnostiach, ktoré vám môžu poskytnúť
 Udržujte hygienu – dodáva sebavedomie
 Nebojte sa spoločnosti – pomôcky pre inkontinentných to
umožňujú
 Žiadajte lekára o radu i vhodné pomôcky a nechajte si
vysvetliť, ako ich používať
 Udržujte kvalitu pokožky špeciálnymi prípravkami na ošetrovanie inkontinenciou namáhanej pokožky

TENA Lady - To jediné,
Ìo si na mne nevšimnete
Ëo si na mne všimnete ako prvé? Moje prenikavé oÌi?
Zaiste to nebude obÌasný únik moÌu. A to vÎaka novým

TENA Lady so systémom
Fresh Odour ControlTM ,
ktorý dokonale pohltí
každý zápach.
Žiadajte v lekárni alebo výdajni
zdravotníckych potrieb.
Vzorky zdarma na www.tena.sk alebo
bezplatnej infolinke 0800 111 000.

Požiadajte o vzorku TENA Lady ZDARMA!
Meno:
Adresa:
Rok narodenia:

Telefón:

e-mail:

Podpis:

Názov doteraz používaného produktu:
Súhlasím so spracovaním svojich tu uvedených osobných údajov spoloÌnosĤou SCA Hygiene
Products, spol. sbr.o. absprostredkovateýom ADRES, sbr.o. na úÌely marketingu až do písomného
odvolania súhlasu, Ìo potvrdzujem svojim podpisom. Osobné údaje budú spracované pre úÌely
marketingu na základe zákona Ì.428/2002 Z.z. obochrane osobných údajov, prevádzkovateýom
SCA Hygiene Products, sb r.o., so sídlom 049 12, Gemerská Hôrka ab spracovateýom ADRES,
sbr.o., KopÌianska 80, 851 01 Bratislava 5. Údaje poskytujete dobrovoýne abmáte právo písomne
namietaĤ proti ich využívaniu na úÌely priameho marketingu. Svoj súhlas na spracovanie
osobných údajov dávate svojim podpisom abmôžete ho kedykoývek odvolaĤ zaslaním písomného
oznámenia na adresu sídla spoloÌnosti SCA Hygiene Products spol. sbr.o.

Zašlite na adresu: TENA, P.O.BOX 45, 850 05 Bratislava 55
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Otestujte sa s nami

Aký je váš
skutočný vek?
Cítite sa o desať rokov mladšia alebo naopak
staršia? Môžete mať pravdu. Biologický
vek totiž bezpodmienečne nemusí súvisieť
s dátumom narodenia.
V dnešnej dobe sa dožijeme priemerne dvojnásobného veku ako pred sto rokmi. Zároveň sa
ale s pribúdajúcim vekom cítime stále mladé.
Náš vek akoby prestal určovať kalendár a dátum narodenia. Oveľa dôležitejšie sú faktory
ako strava, životný štýl a pohyb. Tento test vám
prezradí, ako dlho ešte môžete zostať aktívna.
Ako na to? Odpovedzte na každú otázku a na
konci si spočítajte počet bodov.
1. Ako ste na tom s hodnotami krvného
tlaku?
a. Vôbec neviem, aký mám krvný tlak (1 bod)
b. Mám normálny tlak
(hodnoty pod 140/90 mmHg)
(2 body)
c. Mám vysoký krvný tlak
(hodnoty nad 140/90 mmHg)
(0 bodov)
d. mám veľmi nízky tlak
(hodnoty pod 100/65 mmHg)
(3 body)
2. Ako sa stravujete?
a. Ovocie a zeleninu jem málo. Som jedák,
nerozmýšľam nad tým, čo zjem
(1 bod)
b. Jem zdravo, ovocie a zeleninu mám na
tanieri každý deň
(3 body)
c. Dávam si pozor, aby som jedla väčšinou
zdravo, ale sem tam zhreším
(2 body)
d. Často jem hotové jedlá a na mojom
jedálnom lístku sú aj fastfoody
a mastné jedlá
(0 bodov)
3. Ako často sa venujete vytrvalostným
športom, ako sú jazda na bicykli,
plávanie, chôdza a pod.?
a. Asi raz do týždňa
(3 body)
b. Úprimne? Skoro vôbec
(1 bod)
c. maximálne každý druhý týždeň
(2 body)
d. Snažím sa minimálne
dvakrát do týždňa
(4 body)
4. Koľko alkoholu vypijete?
a. Niekoľkokrát do týždňa si dám
pár pohárov vína alebo piva
(1 bod)
b. Alkohol vôbec nepijem,
len pri zvláštnych príležitostiach (3 body)
c. Pravidelne si večer doprajem
pohár vína alebo piva
(2 body)
d. Denne si dám niekoľko pohárikov,
mám rada aj niečo silnejšie
(0 bodov)
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5. Koľko času na relax vám zostane cez
pracovný deň?
a. Zažívam veľa stresových situácií, ale vždy
mám v rovnakom pomere aj voľný čas
na vyrovnanie
(2 body)
b. Relax? Ani poriadne neviem,
čo znamená
(0 bodov)
c. Kvôli povolaniu a súkromnému životu som
stále v jednom kolotoči.
Nemá čas relaxovať
(1 bod)
6. Ako je na tom vaša sivá mozgová kôra?
a. Nemôžem sa sťažovať, moja šedá
mozgová kôra má stále čo robiť
(3 body)
b. Už som sa niekoľkokrát pristihla,
že zabúdam veci, mená a termíny (1 bod)
c. Som duševne kreatívna, rada sa učím
nové veci, alebo trénujem mozog
pomocou rôznych úloh a krížoviek (4 body)
d. Moje povolanie nevyžaduje zložité
premýšľanie a v súkromí rada
pozerám televíziu
(2 body)
7. Používate počítač a internet?
a. Už niekoľkokrát mi to vysvetľovali,
ale akosi sa s touto technikou
nedokážem naučiť pracovať
(1 bod)
b. Samozrejme! Dovolenky a rôzne cesty si
vždy rezervujem cez internet,
e-maily píšem a čítam denne
(3 body)
c. S tým nemám nič spoločné,
prenechám to mladšej generácii (0 bodov)
d. Počítač a internet považujem za skvelé
veci, ale nevyznám sa v tom
až tak dobre
(2 body)
8. Spíte dobre?
a. Vlastne sa nemôžem sťažovať, ale mala by
som mať trochu viac spánku
(2 body)
b. Väčšinou spím viac ako 7 hodín
a ráno som potom veľmi čulá
(4 body)
c. Som rada, keď v kuse prespím jednu celú
noc v týždni a neležím len tak
s otvorenými očami
(0 bodov)
d. Spím maximálne šesť hodín denne,
odpočinutá sa necítim
(1 bod)
9. Ste spokojná so svojim životom?
a. Väčšinou som celkom spokojná, k tomu
patria samozrejme i zlé chvíle
(2 body)

b. Som šťastný človek, lepšie to
už nemôže byť
c. Nič mi ľahko nepokazí náladu
d. Občas si poviem, že by to mohlo
byť aj lepšie

(4 body)
(3 body)
(1 bod)

10. Ako pociťujete svoj skutočný vek?
a. Podľa reakcii ostatných som atraktívna.
Ja sama mám ale pochybnosti
(1 bod)
b. Stále sa cítim ako teenagerka,
mladá a žiadaná
(4 body)
c. Od svojho okolia často počúvam komplimenty a ja sama sa mám rada
(3 body)
d. Najradšej by som vrátila čas
o 20 rokov späť (0 bodov)
11. Vo vašej rodine
a. sa občas vyskytnú nejaké
menej vážne choroby
(3 body)
b. sa vyskytujú jeden až dva prípady
srdcovo-cievnych ochorení,
cukrovky, alebo rakoviny
(1 bod)
c. sú všetci úplne zdraví
(4 body)
d. väčšina členov rodiny mala rakovinu,
infarkt, mŕtvicu alebo cukrovku (0 bodov)
12. Fajčíte?
a. Občas
b. Nie, nikdy som nefajčila
c. Už som prestala
d. Áno

(1 bod)
(5 bodov)
(2 body)
(0 bodov)

Ako ste dopadli?
Do 20 bodov: Naštartujte sa – znovu naberte nový dych!
Nerobte zo seba staršiu ako v skutočnosti ste!
Stačí len pár zmien na to, aby ste sa znovu cítila mladšia a viac fit. Skúste si nájsť čas na
to, aby ste si pripravila chrumkavý šalát, jedzte
čerstvé ovocie a zeleninu. Vitamíny a minerály
pôsobia v tele ako studňa mladosti. Nikotín tieto
drahocenné látky ničí. Preto čo najskôr začnite
robiť všetko preto, aby ste prestala fajčiť. Môže
vám s tým pomôcť aj lekár. Skúste sa začať viac
hýbať. Ideálne by bolo plávanie, jazda ma bicykli
a podobne. Len čo prekonáte svoju lenivosť, budete sa vďaka športu cítiť mladšia. Keď budete
neustále v strese, budú i vaše biologické hodiny
tikať rýchlejšie. Doprajte si viac oddychu. Skús-

te sa naučiť uvoľňovacie techniky, ako
sú joga, tai-či alebo autogénny tréning.
Kto chce zostať mladý, musí trénovať
aj mozog. Aj keď vám práca neponúka veľa výziev, pokúste sa začať učiť
nový šport – tým budete trénovať svoju
šedú mozgovú kôru.

21 až 33 bodov: Obdivuhodné –
dávajte pozor na zdravý životný
štýl!
Výsledok dokazuje, že veľmi dobre
viete, čo vám prospieva. V niektorých
bodoch by ste sa mohla ešte zlepšiť.
Napríklad vyvážená strava: doprajte
si niekoľkokrát denne čerstvú zeleninu a ovocie. Sú to nízkokalorické
zásobárne vitamínov a minerálnych
látok. Z malých hriechov, ako sú čokoláda a zemiačiky, nerobte pravidelnú
záležitosť. Namiesto mäsa jedzte napríklad morské ryby, pretože vám dodajú jód a omega-3 mastné kyseliny.
Budete tým viac chrániť srdcovo-cievny systém. Fajčenie ohrozuje zdravie,
a preto rýchlejšie starnete! Motivujte
sa: každý to môže zvládnuť bez toho,
aby sa týral! Kto sa hýbe, posilňuje
svoje srdce, krvný obeh, svaly a kosti.
Športom sa tiež odbúravajú stresové
hodnoty a aktivujú hormóny šťastia!
Keď nebudete mať čas na uvoľnenie
a relax, začnú vám biologické hodiny
tikať rýchlejšie. Zamyslite sa, kedy
by ste mohla zabrániť zbytočnému
stresu a poohliadnite sa po nejakom
vyvážení – napríklad šport, hobby
a uvoľňovacie techniky. Čítaním rôznymi hádankami a krížovkami naštartujete mozgovú činnosť.

Od 34 bodov: Blahoželáme. Ste na
správnej ceste!
Za vašu omladzovaciu kúru je zodpovedný zdravý životný štýl. Pretože kto
sa zdravo stravuje, veľa sa hýbe a pri
strese sa postará o vyrovnávanie dychom, aktívne prispieva dlhovekosti.
Strava je našim „pohonom“, a preto je
veľmi dôležitá pre „bonusové“ roky. Aj
naďalej jedzte veľa ovocia a zeleniny.
Ak ešte stále siahate po cigaretách,
myslite na to, že čím skôr prestanete fajčiť, tým menej jedov zaťaží váš
organizmus. Šport vás nielen udrží
zdravou, ale i krajšou: vďaka lepšiemu prietoku krvi a posilňovaniu svalov
bude pokožka hladšia a napnutejšia.
Okrem toho nebudete mať problém
s nadváhou. Joga a autogénny tréning
vám pomôžu v stresových dňoch udržiavať rovnováhu v tele. Vek má čo do
činenia aj s duševným cvičením. Udržujte teda v pohotovosti mozog. Všimla ste si, že svojim vitálnym životným
štýlom pozitívne pôsobíte na ľudí? Aj
naďalej z toho čerpajte silu.

Horoskop na február
Baran 21. 3. – 20. 4.

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Ak sa stretnete s ponukou týkajúcou sa vášho
zamestnania, doprajte si
dostatok času na rozmyslenie. Zásadné rozhodnutie by mohlo ovplyvniť
celý váš život. V súkromnom živote by ste sa mali
vyvarovať horúčkovitého nakupovania vecí, ktoré
ani nepotrebujete.

Mali by ste svojmu partnerovi venovať viac pozornosti. Mohlo by sa stať, že pre
vaše pracovné povinnosti
nadobudne pocit, že vám
na ňom nezáleží. Preto si
nájdite chvíľku času a otvorene sa s ním porozprávajte. On vám bude vďačný a vy predídete pohrome.

Býk 21. 4. – 21. 5.
Vo svojej blízkosti objavíte
osobu, ktorá bude na vás
pozitívne vplývať. Vďaka
jej názorom uvidíte niekedy zložité rodinné problémy v jednoduchšom
svetle. Na pracovisku vám môže spôsobiť problémy
práve človek, ktorému najviac dôverujete.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.
Nezačínajte vetu slovami:
Ja by som to nikdy neurobil,
ale snažte sa vžiť do postavenia toho, koho sa kritika
týka. Nezvaľujte vinu len na
okolie a skúste kritike, ktorou ho zahŕňate, podrobiť aj seba. Potom opäť získate
stratené sympatie ľudí, na ktorých vám záleží.

Rak 22. 6. – 22. 7.
Patríte k ľuďom, ktorí majú
radi všetko presne zaškatuľkované. Nedopustíte,
aby vám partner vzal váš
vnútorný pokoj a rovnováhu. Taktne mu vysvetlite,
že vaše predstavy o živote sa od tých jeho líšia. Na
pracovisku hrozí konflikt s nadriadeným.

Škorpión 24. 10. – 22. 11.
Zvýšenú pozornosť venujte
starostlivosti o zdravie. Ani
sa nenazdáte a ocitnete sa
v posteli s nepríjemnou chorobou. V partnerských vzťahoch sa vám pokúsi uškodiť
osoba, ktorú poznáte len z rozprávania. Prostredníctvom vás chce vzbudiť u partnera žiarlivosť.

Strelec 23. 11. – 21. 12.
Pokúste sa v spomienkach
objaviť niekoho, kto bol vašim skutočným priateľom,
na ktorého sa dalo spoľahnúť. Určite ho vyhľadajte.
Aj keď sa vám jeho slová
možno nebudú páčiť, aspoň ho vypočujte. V práci
pretrváva každodenný stereotyp.

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.
Ak budete svojho partnera neustále kontrolovať,
môže sa to zle skončiť. Ak
mu nedôverujete, mali by
ste sa o tom porozprávať.
Aj keď pravda nemusí byť
vždy príjemná, zbavíte sa nočnej mory, ktorá vás už
dlho prenasleduje.

Lev 23. 7. – 23. 8.

Vodnár 21. 1. – 19. 2.

Ak máte pocit, že sa priveľmi nechávate vťahovať do
problémov iných, urobte
rázny koniec. Milo, pokojne,
ale rozhodne ich upozornite
na skutočnosť, že niektoré
veci si musí vyriešiť každý sám. V pracovnej oblasti
očakávajte striedavý úspech, nedajte sa odradiť.

Pokúste sa porozprávať
s partnerom, prečo sa istí
ľudia začali k vám správať
odmeranejšie. Jeho úprimnosť vám otvorí oči. Ak dostanete v práci nového kolegu, nežiarlite na neho, ale pokúste sa získať jeho
dôveru. V budúcnosti oceníte jeho talent a služby.

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ryby 20. 2 – 20. 3.

V tomto období potrebujete
pomoc partnera viac ako
peniaze. Načerpajte silu,
doprajte si oddych, nemyslíte na žiadne nepríjemnosti. Len tak sa pripravíte na
nadchádzajúce obdobie, poznačené zvýšenou pracovnou aktivitou, ktorá vám prinesie úspech.

Cítite sa plní síl a entuziazmu. Mali by ste sa sústrediť na prácu a vyhľadávať
situácie, kde sa rozhoduje o budúcej kariére. Je
pravdepodobné, že vaše
investícia sa vám čoskoro niekoľkonásobne vráti.
V súkromí si dávajte pozor na jazyk.
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Mladšia o niekoľko rokov
Pokiaľ ma pamäť neklame, vždy to tak bolo.
Mladosť mala vždy zelenú. Je v nej ukrytá
túžba po poznaní, po vzdelávaní, odvaha ísť
do veci nepoznaných, spontánnosť a taká
pracovná sila predsa musí imponovať každému inteligentnému zamestnávateľovi.
Zmierme sa s tým! Za ideálny stav osobne
považujem pracovisko, na ktorom fungujú
mladé sily so životom skúsenými kolegami.
Obe strany sa totiž môžu vzájomne obohatiť,
ako pracovne, tak aj ľudsky.
Ako sa vy cítite v spoločnosti mladých
ľudí?
Veľmi príjemne a pohodovo, pretože s mladými si rozumiem. Mne nerobí problém komunikovať s akoukoľvek vekovou kategóriou.
Mladí neznášajú, keď ich poúčate, niekam
smerujete. Tomu sa vyhýbam. Musíme ich
nechať dýchať, aj zakopnúť, sami prídu na
to, kde robia chybu. Vďaka tomu, že mamičkou som sa stala v zrelom veku, moja dnes
26‑ročná dcéra je mi aj priateľkou, ona nás
s manželom vtiahla do svojho sveta, omladila nás. Spoločnosť mladých ľudí mám rada,
dokonca ju priam vyhľadávam. J e to skvelý
zdroj informácií a inšpirácií.
Ako sa cítite vo svojom veku?
Beriem to ako úžasnú možnosť byť sama sebou, bez obáv vyjadrovať svoje pocity a názory
a stáť si za nimi. Je to krásne obdobie v živote ženy, kedy aj partnerský vzťah dostáva iné
dimenzie. Mám čas na svoje záľuby, priestor
na rôzne aktivity, spoznávam nové miesta
na mape, teším sa na stretnutia s priateľmi
a z každého nového dňa.

Ada Straková, televízna hlásateľka
Požičali sme si názov novej relácie jednej českej súkromnej televízie. Hlavnými hrdinkami
sú ženy, väčšinou okolo päťdesiatky, ktoré už
rezignovali na svoj vzhľad a neznámi okoloidúci im hádali o desať rokov viac, ako v skutočnosti mali. Aj keď túžili po zmene, nevedeli
ako na to. Preto sa prihlásili do spomínanej
televíznej relácie a odborníci na krásu z nich
urobili krásne ženy. Sú také zmenené, že rodinným príslušníkom sa pri pohľade na ne
zatají dych. Nedá sa nič robiť. Taký je dnes
svet. Chce krásu a mladosť. Čo si o tom myslí
známa televízna hlásateľka Ada Straková?

etapy prežijeme. Ale mali by sme si čo najdlhšie
uchovať mladosť ducha, pretože len tak mladým
porozumieme a nebude sa nám zdať, že svet
patrí len im. Veď aj my sme boli v ich veku, tak
vieme, aké sme mali pocity a názory na staršiu
generáciu. Tak im doprajme nech svet je na
ten krásny čas mladosti len pre nich.
Možno by bolo dobré, keby sa o tejto téme
viac písalo, hovorilo?
Načo písať? Život treba žiť a nezaoberať sa
zbytočnými teóriami. Každý sme iný a máme
svoj rozum. Ak sa ním budeme riadiť, nebudeme tak ľahko podliehať všelijakým radám,
ktoré často, najmä u citovo labilnejších ľudí
narobia viac škody ako úžitku.

Myslíte si, že dnešný svet zabúda na
stredný vek a preferuje len mladosť?
Nemyslím si to, veď každý z nás má na tomto svete vyhradený čas a priestor, každý je raz mladý Myslíte si, že starší sú oproti mladším
a zákonite zostarne. Je len na nás, ako jednotlivé diskriminovaní pri hľadaní zamestnania?
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Na koľko rokov sa cítite a čo všetko robíte
preto, aby ste dobre vyzerali?
Fyzicky sa cítim o desiatku rokov menej a psychicky niekedy ešte menej. Vyplýva to z môjho pozitívneho pohľadu i prístupu k životu.
Dostala som do vienka dobrý genetický základ, ktorý sa snažím zveľaďovať, pretože ho
považujem za vzácny dar. Starám sa o seba
po všetkých stránkach. Základom je zdravie,
správna výživa, pohyb a dostatok spánku. Neholdujem alkoholu ani cigaretám. Pocit blaha
mi navodí kúsok horkej čokolády. Obliekam
sa do jasných farieb, ktoré moju náladu ešte
umocnia. Chodím na dlhé prechádzky, rada
lyžujem, plávam, bicyklujem a tancujem, ale
najmä pravidelne cvičím. Moja vášeň je divadlo, opera, koncerty a výstavy. Obklopujem sa
množstvom kvetov a maličkostí, ktoré robia
život krajším. A čo je najdôležitejšie, zbytočne
sa nezaoberám vecami, ktoré v žiadnom prípade nemôžem ovplyvniť. Mám svoj svet a je
mi v ňom krásne.
Pripravila LIS

Optofitky s luteínom
Účinná ochrana našich očí
Väčšinu informácií z nášho okolia
získavame prostredníctvom zraku.
V dnešnej dobe sú oproti minulosti
oči oveľa viac namáhané, najmä
pri povolaniach, ktoré vyžadujú
častú prácu s počítačom alebo
veľa hodín strávených za volantom
aj počas noci. Svoj zrak nadmerne
namáhajú aj študenti, televízni diváci či milovníci počítačových hier.
Unavený zrak sa najčastejšie prejaví začervenalými očami, štípaním a pálením, celkovou únavou
očí s nedokonalým zaostrovaním.
Pokiaľ očiam nedoprajeme oddych
a neustále ich namáhame, môže
to viesť až k poruchám videnia.
Najlepšou prevenciou je oddych, ktorý si však nie každý a nie
vždy môže dovoliť. Tu nastupuje
všemocná príroda, aby nám pomohla svojimi účinnými zbraňami predchádzať poruchám zraku
alebo ich zmierňovať a odstraňovať. Sú to predovšetkým niektoré vitamíny a prírodné extrakty,
ktoré na základe skúseností ale
aj vedeckých štúdií účinne napomáhajú chrániť náš zrak.
Výrobok spoločnosti Fytopharma, a.s. Optofitky s luteínom
je výživový doplnok vo forme želatínových kapsúl, ktorý obsahuje
tri snáď najdôležitejšie látky pre

ochranu očí – extrakt z čučoriedok,
beta-karotén a luteín. Priblížme si
pôvod a funkciu každej z nich:
Extrakt z čučoriedok obsahuje najväčšie množstvo aktívnych
bioflavonoidov označovaných ako
antokyanozidy, ktoré podporujú
adaptáciu zraku na svetlo a tiež
zodpovedajú za normálne videnie
za šera a v noci. Počas druhej svetovej vojny zistili piloti RAF kurióznu
skutočnosť, že sa ich nočné videnie zlepšilo, keď jedli čučoriedkový
džem. Táto ich skúsenosť podnietila vedcov k skúmaniu vlastností
čučoriedky, ktorá sa dnes používa
pri širokej palete zrakových porúch
a iných ťažkostí. Užívanie čučoriedkového extraktu sa odporúča
ľuďom, ktorí nadmerne zaťažujú
oči pri práci s monitorom. Urýchľuje regeneráciu očného farbiva
rodopsínu, ktorý je zodpovedný za
nočné videnie a posilňuje steny kapilár, čím zabraňuje krvácaniu do
sietnice. Niekoľko štúdií potvrdilo,
že antioxidanty v čučoriedkach prirodzeným spôsobom chránia pred
makulárnou degeneráciou (očné
ochorenie, strata centrálnej ostrosti
zraku, ktoré môže viesť k slepote).
Beta-karotén je provitamín vitamínu A, v tele sa mení na vitamín A, pričom organizmus si sám

reguluje množstvo vytvoreného
vitamínu podľa aktuálnej potreby.
Beta-karotén patrí medzi najsilnejšie antioxidanty, chráni bunky
pred voľnými kyslíkovými radikálmi, jeho deriváty regulují celý rad
metabolických pochodov, je dôležitý pri obrane organizmu proti
nádorom, infekčným chorobám,
dne a prekyslení organizmu. Je
nevyhnutný pre správnu funkciu
zraku, prvým príznakom jeho nedostatku býva šeroslepota. Pravidelný prísun beta-karoténu spolu
s vitamínom C je prevenciou proti
šedému zákalu. V prírode sa beta-karotén vyskytuje v rastlinných
aj živočíšnych produktoch. Jeho
typickým zdrojom je tmavá listová zelenina, tmavo oranžová
zelenina a ovocie, zo živočíšnych
produktov najmä pečeň. Podľa
niektorých výskumov sa u národov, ktoré konzumujú väčšie
množstvo zeleniny a ovocia bohaté na beta-karotén, zistil nižší
výskyt nádorových ochorení.
Luteín je látka zo skupiny karotenoidov, ktorá sa nachádza v makule (žltej škvrne) v sietnici oka.
Pôsobí ako antioxidant chrániaci
oko pred účinkom voľných radikálov a tiež ako filter, ktorý filtruje
slnečné lúče a chráni žltú škvrnu
sietnice pred poškodením. s vekom sa množstvo karotenoidov
v sietnici oka výrazne znižuje a ich

nedostatok vedie k postupnej
degenerácii žltej škvrny sietnice.
Degenerácia žltej škvrny, tzv. makulárna degenerácia sietnice je
najčastejšou príčinou straty zraku u ľudí nad 65 rokov. Klinické
štúdie preukázali, že 6 mg luteínu
denne znižuje riziko makulárnej
vekovo – závislej degenerácie.
Okrem toho sa zistil priaznivý
účinok lueínu aj na prevenciu šedého zákalu. Luteín sa v prírode
nachádza vo vaječnom žĺtku, v zelenine, najmä v špenáte, paprike
a v ďalších druhoch ovocia a zeleniny. Odborníci sa zhodujú v tom,
že luteín má dôležitú rolu v zachovaní zdravého zraku. Bežná aj
keď vyvážená strava človeka však
neobsahuje dostatočné množstvo
luteínu, preto sa odporúča jeho
nedostatok doplniť konzumáciou
výživových doplnkov.
Spojením extraktu z čučoriedok, beta-karoténu a luteínu vzniká unikátna kompozícia, ktorá je
účinným prostriedkom na ochranu očí. Prípravok je určený pre
osoby s extrémne namáhaným
zrakom, napr. pri častom sledovaní monitoru počítača, televíznej
obrazovky, pred nočnou jazdou
automobilom, pri práci s drobnými
predmetami, štúdiu a pod. Užívanie sa odporúča aj pri nadmernej
citlivosti na svetlo, vrátane dlhšieho pobytu na ostrom slnku.
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Múdre mamy robia
deťom desiate
Do nášho malého obchodu chodím
každé ráno práve v čase, kedy deti
chodia do blízkej školy. Zhrozená
pozerám do ich košíkov, v ktorých
si kupujú niečo na desiatu. Viete čo
prevažuje? Čipsy a kolové nápoje. Je
jednoduché dať dieťaťu niekoľko Eur
so slovami: „Kúp si niečo!“
Rozumné mamy nepúšťajú bez desiatej
dieťa do školy. Ak si myslíte, že mu postačí
jabĺčko alebo keks, mýlite sa. Čo by podľa
odborníkov mala desiata obsahovať?
Detská desiata má dieťa zasýtiť a dodať
mu živiny potrebné na riadny chod organizmu.
A samozrejme, musí mu chutiť. Jedlá v balíčku
striedajte, nech má dieťa zmenu. Osvedčeným
základom desiatej je obložený chlebík alebo
pečivo. Tradičné maslo zamieňajte s rozličnými nátierkami. K tomu syr, či šunka, ktorú
môže vystriedať med alebo džem.
Ovocie alebo zelenina by nemali v nijakej
školskej taške chýbať. Sladkosti sú na mieste, no nemali by byť hlavnou časťou desiatej.
Prednosť pred čokoládami dajte cereálnym
tyčinkám so sušeným ovocím či orieškami.
Ich výživová hodnota je oveľa vyššia.

Dôležité je denne pribaliť aj nápoj. Na pitný režim nesmieme zabúdať. Skontrolujte
preto, či dieťa nápoj aj vypije. Podľa odborníkov by mal malý školáčik počas dňa vypiť približne jeden a pol až dva litre tekutín.
Ak teda v škole trávi polovicu dňa, polovicu
z tohto množstva tekutín by mal vypiť tam.
Veľkosť desiatej musia rodičia odhadnúť
na základe porovnaní. Každý deň by mali
skontrolovať, či dieťa desiatu zjedlo. Môžu
sa aj opýtať, či mu zabalené množstvo postačilo. Dôležité je naučiť dieťa stravovať
sa pravidelne – v približne rovnakom čase.
Desiatovať by mali deti približne uprostred
časového intervalu medzi raňajkami a obedom. Ak desiatujú priskoro, tak hrozí, že do
obeda vyhladnú. Naopak, ak desiatujú príliš
neskoro, nestihnú vyhladnúť a polovica obeda ostane na tanieri.
Okrem desiatej sú však dôležité aj ostatné jedlá. Ak sa dieťa nenaraňajkuje, môže
to ovplyvniť jeho sústredenie, aj výsledky
v škole.
Raňajky sú prvým denným pokrmom,
ktorý dodáva telu energiu a živiny potrebné
na činnosť organizmu. Problémoví jedáci by
mali vypiť aspoň nápoj a vziať si do školy
väčšiu desiatu.

A čo známe mamy? Chystajú aj ony svojim deťom desiatu?

Petra Bernasovská,
modeátorka
Každé ráno pripravujem
dcére desiatu sama. V škole
si ich síce mohli predplatiť, no
u nás sa to nejako neujalo.
Chcela si nosiť svoje vlastné
jedlo z domu a má na to
špeciálne pestrofarebné škatuľky. Zabalím jej vždy pestrú
stravu. Rožok so šunkou či
zeleninou, ovocie, jogurt a nejakú drobnú čokoládu. Dcéra
má rada takýto mix a ja mám
zase radosť, keď zo školy
príde s prázdnou škatuľkou.
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Eva Máziková, speváčka
Môj syn je už samozrejme dospelý,
ale veľmi dobre si pamätám na
časy, keď chodil do školy. Každý
deň som mu robila desiatu. Peniaze som mu radšej nedávala,
nechcela som, aby si kúpil nejaké
sladkosti. Mal rád chlieb so šunkou, syrom, k tomu plátok zeleniny,
väčšinou papriku, alebo zelený
šalát. Syn má dodnes rád aj nátierky, napríklad rybaciu, vajcovú,
ale aj čokoládovú. Príprava desiaty
mi zabrala najviac 10 minút a keď
som vedela, že ráno nestihnem,
pripravila som ju už večer.

Viera Konštiaková,
podnikateľka
Mám už odrastené dcéry,
desiatu si už pripravujú
samé. Ale vždy dbám na
to, aby sa zdravo stravovali. Keď boli menšie
nezabudla som na zeleninu a ovocie. Zvykli si na
celozrnné pečivo. Myslím
si, že som im vštepila
správne návyky, lebo sa
stravujú zdravo a nezabúdajú na pohyb.

ZDRAVÉ TUKY SÚ V TRENDE
Maslo alebo rastlinné tuky – čo je
zdravšie? Na čo sú vhodné rastlinné
tuky? Priberá sa z nich? Ktorý olej
sa hodí na varenie, pečenie, ktorý
na šaláty? To sú otázky, ktoré
sa často objavujú na verejnosti
a svedčia o tom, že stále zostáva
dosť nejasností a stále máme čo
vysvetľovať.

Živočíšne či rastlinné tuky?

Rozdiel medzi nimi je v zložení mastných kyselín. Tuky prítomné v   živočíšnych produktoch obsahujú prevažne nasýtené mastné
kyseliny a cholesterol. Ich nadmerný príjem
významne zvyšuje tvorbu voľných kyslíkových radikálov a tým urýchľuje vznik a vývoj
voľnoradikálových ochorení napr. aterosklerózy, hypertenzie, obezity, cukrovky, onkologických procesov. Naopak tuky rastlinného
pôvodu, ale aj ryby a morské produkty obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré
uvedené procesy skôr brzdia.

Koľko tukov

Potreba tukov vekom klesá a záleží aj od
fyzickej aktivity jedinca. Na dennej tvorbe
energie sa tuky majú podieľať 25–30 %.
Pozor si však treba dávať na skryté tuky
prítomné v mliečnych, mäsových či obilninových výrobkoch, sladkostiach. Tie často
tvoria v príjme až 65 %. Dôležité však nie je
len množstvo, ale hlavne štruktúra prijatých
tukov. Platí tu tretinové pravidlo zastúpenia
jednotlivých typov mastných kyselín.
Jednou tretinou sa na tvorbe energie majú
podieľať nasýtené mastné kyseliny, ktorých
zdrojom sú maslo, masť, slanina, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky. Tieto
potraviny obsahujú zároveň veľa cholesterolu. Nasýtené mastné kyseliny zvyšujú hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi, pretože
tlmia v pečeni tvorbu receptorov, ktoré LDL
cholesterol v pečeni vychytávajú a spracujú.
Keďže je ich málo, LDL cholesterol vo zvýšenej miere cirkuluje v krvi a zvyšuje riziko ukladanie sklerotických plátov na stenu ciev, čím
sa zníži ich pružnosť a priechodnosť.
Druhú tretinu zastupujú mononenasýtené
mastné kyseliny, ktorých hlavným predstaviteľom je kyselina olejová z radu n-9. Hlavným zdrojom sú rastlinné oleje, napr. repkový, ale hlavne v poslednom čase populárny
a zdravý olivový olej. Doplnkovým zdrojom
sú aj semená a oriešky. Voči cholesterolu sa
chovajú neutrálne, resp. ho mierne znižujú.
Tretiu tretinu v tvorbe energie zabezpečujú,
pre zdravie mimoriadne významné polynenasýtené mastné kyseliny. Nachádzajú sa hlavne
v rastlinných olejoch – repkovom, slnečnicovom, v rastlinných tukoch, orechoch, v tuku rýb
a morských živočíchov. Ceníme si ich preto, že
v pečeni zvyšujú tvorbu LDL receptorov, čím

zvyšujú vychytávanie LDL cholesterolu z krvi
a následné spracovanie v pečeni, takže reálne
množstvo voľného rizikového LDL cholesterolu
v krvi klesá. Významný je zároveň pokles rizika
tvorby krvných zrazenín.
Polynenasýtené mastné kyseliny
delíme na:
- n-6 – kyselina linolová, arachidonová
- n-3 – kyselina alfa-linolénová- EPA – eikozapentaenová
- DHE – dokozahexaenová
Kyselina linolová je esenciálna čo znamená,
že organizmus si ju nevie syntetizovať a príjem
musí byť zabezpečený stravou. Z nej potom
desaturáciou a elongáciou – chemickými pochodmi v pečeni môžu byť syntetizované ďalšie
dve významné esenciálne mastné kyseliny –
linolénová a arachidonová. Esenciálne mastné kyseliny spolu s EPA a DHA sú dôležitými
stavebnými prvkami mozgu, čo je významné
hlavne v období rastu a dospievania.
Z pohľadu zdravej výživy je pravdepodobne
dôležitejší optimálny pomer v príjmom n-6 a n-3
mastných kyselín ako celkové prijaté množstvo tukov. Odporúčaný pomer má byť 6:1.

Skryté a zjavné tuky

V posledných rokoch narastá výskyt civilizačných
ochorení, ktoré súvisia
s výživou a životným štýlom – kardiovaskulárne
choroby, vysoký krvný tlak,
diabetes 2. typu.
Väčšina ľudí začne sledovať
skladbu stravy a životný štýl až keď
sa objavia príznaky ochorenia a dostanú sa do starostlivosti lekára. Pritom
bola preukázaná súvislosť medzi zvyšovaním
hladiny cholesterolu a konzumáciou nasýtených
mastných kyselín, ktoré sa
nachádzajú predovšetkým
v živočíšnych tukoch.
Zo štatistických údajov
vyplýva, že konzumácia
nasýtených tukov je oproti odporúčaným hodnotám
približne dvojnásobná. Preto
je v súčasnosti prvoradým cieľom obmedziť konzumáciu výrobkov, kde sú nasýtené mastné kyseliny
v prevahe, t.j. hlavne živočíšnych tukov.
Podľa najnovších výživových odporúčaní by
konzumácia nasýtených mastných kyselín
nemala prekročiť úroveň 7 až 10 % celkového energetického príjmu. Táto hladina býva
spravidla pokrytá príjmom tzv. skrytých tukov – či už ide o mliečne výrobky, údeniny,
obilninové výrobky alebo sladkosti. Ďalšia
konzumácia viditeľných tukov – masla, masti či tučného mäsa preto nie je žiaduca.
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc
DMR 01–02/2010
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Keď sa rodičia
rozchádzajú
Podľa štatistík počet rozvodov u nás mierne klesá. Napriek tomu
je otázne, či sa približne 7000 manželstiev vôbec musí rozviesť?
Mohla by v týchto prípadoch pomôcť tzv. rodinná mediácia?
V roku 1991 sa rozviedlo asi 10000 manželstiev, z toho
71,7% rozvádzajúcich sa manželov malo neplnoleté deti. V roku
1999 sa rozviedlo vyše 7000 manželstiev a z toho 60% s neplnoletými deťmi.

Príbeh Ivetky

Rodičia 12 ročnej Ivetky sa
vzali po dvojročnej známosti
z obojstrannej lásky. U Ivetkinej matky to bolo už druhé
manželstvo, u otca išlo o manželstvo prvé. Obaja rodičia sú
vysokoškoláci. Po päťročnom
manželstve sa začali vzťahy
medzi nimi rúcať.
Po trojročnom neusporiadanom spolužití vyvrcholili spory
medzi manželmi tým, že otec
opustil spoločnú domácnosť,
vzal Ivetku so sebou a podal
návrh na rozvod. Ešte predtým
však aj návrh na úpravu výchovy
a výživy. Súd na čas po rozvode
manželstva rozhodol o striedavej výchove. Z Ivetkinej strany
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to však nebolo dobrovoľné, ale
pod matkiným tlakom, ktorá si
Ivetkin pobyt u seba vynucovala a zabezpečovala sľubmi
a kupovaním drahých darčekov a domácich zvierat. Ivetka
k matke ísť nechcela a matka
sa navyše nezmierila ani so
striedavou výchovou a chcela
dcéru len pre seba. Medzitým
sa vzťahy medzi rodičmi stále
vyhrocovali až do vzájomného
slovného a fyzického napádania a zo strany matky potom
aj na podávanie trestných
oznámení na otca, napríklad aj
takéto rázu, že otec dcéru pohlavne zneužíva.
Snahu mať Ivetku stále pri
sebe matka neskôr realizo-

vala tak, že ju väznila doma,
zakazovala jej chodiť do školy
a postupne rozpredávala jej domácich maznáčikov, ku ktorým
v neusporiadanom rodinnom
prostredí Ivetka veľmi citovo
priľnula. Po nedobrovoľnom väznení a izolácií od bežného života
a školskej dochádzky sa Ivetka
vzoprela a utiekla od matky.
Predchádzajúci vývoj situácie v rodine a táto skutočnosť
boli dôvodom rozhodnutia
súdu o predbežnom opatrení,
na základe ktorého bola Ivetka
umiestnená na nevyhnutný čas
na oddelení detskej psychiatrie
a následne do detského domova. Detský domov bol určený ako zariadenie, ktoré malo
Ivete do doby, kým súd vo veci
rozhodne, zabezpečiť neutrálne
výchovné prostredie.
Žiaľ týmto rozhodnutím sa situácia v rodine a hlavne v živote
Ivetky vôbec neupokojila a nevyriešila. Otec i matka podali
návrhy súdu na zverenie Ivetky
do svojej výchovy a súdy pre roz-

hodovanie postupne nariaďovali
vypracovanie 3 súdnoznaleckých
posudkov z odboru psychológie
a psychiatrie. Tie v konečnom
dôsledku vyzneli v prospech
otca, ktorý sa z výchovného
hľadiska javil ako štandartnejšie vybavená osoba ako matka,
s pozitívnym vzťahom k neplnoletej. Aj Ivetkin vzťah k otcovi bol
pozitívny a v porovnaní s matkou
otca výrazne preferovala. S mat
kou sa Ivetka chcela vidieť len
raz za rok.
Pri rekapitulácií prípadu možno konštatovať, že Ivetka bola
ohrozená a stále je ohrozovaná
nevhodným chovaním a konaním rodičov, najmä matky, v dôsledku toho umiestnením na
detskej psychiatrii a takmer ročným pobytom v detskom domove, ako aj zdĺhavým trojročným
súdnym konaním, ktoré sa ešte
stále neskončilo.

Rodinná mediácia

Pretože takéto ohrozovanie vývoja dieťaťa nie sú len záležitosti
deti v Slovenskej republike, riešenie týchto otázok je obsahom
odborných konferencií a seminárov a s touto problematikou sa
zaoberajú aj orgány Rady Európy
a Európskej únie.
Odporúčanie o rodinnej mediácií dáva návod ako spory medzi
rodičmi riešiť a tiež vysvetľuje,
čo je vlastne mediácia. Jednoducho povedané, je to metóda mimosúdneho riešenia konfliktov
a sporov, ktorá sa robí za asistencie tretej osoby – prostredníka, mediátora.
Zmyslom mediácie je doviesť klientov, ktorí sú v spore
či v konflikte k dohode, ktorá
bude prijateľná na riešenie ich
spoločného problému. Predpokladom na úlohu mediátora je
jeho odbornosť a nestrannosť.
Mediátor musí vedieť sprostredkovať medzi stranami vzájomnú
výmenu informácií, odovzdať
odborný názor, dať stranám
priestor na vyjadrenie pocitu
o vnímaní situácie okolo sporu
a pomôcť pri hľadaní obojstranne, či viacstranne prijateľného
riešenia. Význam mediácie ako
metódy operatívneho riešenia
sporu a konfliktu rastie aj vďaka možnosti strán vyhnúť sa
súdnym sporom a vďaka ďaleko nižším finančným nákladom,
než aké sú spojené so súdnym
procesom.

Skutočný príbeh
44‑ročnej Zuzany
Po vyštudovaní gymnázia som sa
rozhodla pre učiteľstvo. Milovala som literatúru a dejiny. Mala
som výborný vzťah k deťom, teda
definitívna voľba – pedagogika
bola jasná. Z malého mestečka
som prišla študovať do Bratislavy. Všetko bolo pre mňa nové.
Prostredie, škola, spolužiaci, internát... Prvýkrát som sa naozaj
cítila dospelá a samostatná. Táto
zmena v mojom živote sa mi veľmi páčila. V krúžku sme boli skoro samé dievčatá a tak som za
veľmi krátky čas získala aj veľa
nových priateliek. Užívali sme si
vymoženosti veľkomesta. Často
sme chodili do divadla, na operu, či rôzne výstavy. Rušný spoločenský život mi vyhovoval. Cítila
som sa ako ryba vo vode. Mala
som pocit, že mi už nič nechýba.
A predsa. Po pár mesiacoch štúdia som spoznala Vladka. Až vtedy som zistila, že môžem byť ešte
šťastnejšia a spokojnejšia. Vďaka
Vladkovi, ktorý dotvoril mozaiku
mojej absolútnej radosti.
Bola to veľká láska na prvý pohľad. Vzájomnú náklonnosť sme
pociťovali od prvej minúty nášho
zoznámenia. Mali sme na väčšinu tém rovnaké názory a veľa
spoločných záujmov. Často sme
chodievali do prírody na výlety.
Prežívali sme krásne študentské
obdobie. V druhom ročníku som
ostala tehotná. Zaskočilo nás to.
Na takúto situáciu sme neboli
pripravení. Celé hodiny sme zvažovali všetky pre a proti. Nebolo
to jednoduché. Mali sme sa veľmi , veľmi radi, ale do úvahy sme
brali aj našu bytovú a finančnú
nepripravenosť. Dosť sme si vytrpeli, ale nakoniec zvíťazil rozum
nad citom. Išla som na interupciu. Nikomu neželám prežiť také
muky a výčitky svedomia, aké
ma zmárali ešte dlhé mesiace
po zákroku. Táto udalosť zanechala na mojej psychike následky. Začala som sa pred svetom
uzatvárať. Vladko mi všemožne
pomáhal, no zbytočne. Trápila

Všetko zlé je na niečo dobre nie je fráza, ale
dôležitá a pravdivá múdrosť.
som sa a často som plakávala.
V noci ma prenasledovali ťažké
sny a budila som sa celkom spotená. Dokonca ani rokmi bolesť
nepoľavovala. Pila som dlhými
dúškami kalich horkosti.
O to šťastnejšia a radostnejšia
bola pre mňa správa gynekológa
tesne pred štátnicou. „Ste tehotná!“ Rozbehla som sa z ordinácie a utekala s vetrom o preteky
zvestovať Vladkovi tú fantastickú
novinu. Boli sme opäť šťastný.
S láskou a nehou sme očakávali
príchod malého človiečika. Vladko doštudoval rok predo mnou
a medzičasom mal už v práci podanú žiadosť na podnikový byt.
Svadba a tehotenská knižka jeho
pridelenie len urýchlili. Pol roka po
vysokej škole som šťastne porodi-

la. Narodila sa nám krásna Henrietka. Dievčatko ako bábika. Nič
krajšie sme doposiaľ s manželom
nezažili. Dcérka bola našim svetlom i teplom, symbolom domova.
Na materskej dovolenke som sa
často stretávala s mamičkami
z okolia. Klebetili sme v parku,
prechádzali sa spolu, sedávali na
lavičkách pri pieskoviskách. Veľmi
som si obľúbila susedku Hanku.
Kým sme sa dôverne nepoznali, prekvapilo ma, že cez víkendy
býva vonku vždy s inými deťmi.
Až neskôr som sa dozvedela, že
pracuje v detskom domove a občas na soboty, nedele „prichýli“
niektorých chovancov. Boli to
utešené deťúrence. Pretekali sa
kočíkovať Henrietku a boli vďační
za každý úsmev. Hanku som obdi-

vovala pre jej citlivosť a obetavosť.
Trávili sme spolu s deťmi stále
viac času. Už sme mali zaužívané rituály, spoločné hry, dokonca
i spoločné večere raz v našom, raz
v Hankinom byte.
Z detí z ústavu mne i Vladkovi
prirástol k srdcu päťročný Miško.
Veľmi sme si ho obľúbili. Tešili
sme sa spoločne na každý víkend, keď už bude s nami. Cez
sviatky a prázdniny u nás býval
i dlhšie. Pred začiatkom školskej
dochádzky ho mali preradiť do
iného domova, v inom meste.
Stáli sme pred rozhodnutím, či
zvládneme skutočnosť, že ho
možno už nikdy neuvidíme. Poučení minulosťou sme tento krát
nezaváhali. Obratom sme s manželom začali vybavovať všetky
náležitosti ohľadom pestúnskej
starostlivosti. Až vtedy sme zistili, že Miško má aj sedemročného
bračeka v inom ústave. Boli sme
ho navštíviť. Paľko bol nadšený,
že vidí brata a na našu otázku,
či by s ním nechcel u nás bývať,
jednoznačne odpovedal: „Áno!“
S dokladmi a úradmi nám veľmi pomohla Hanka. Pre ňu nič nie
je nemožné, ak ide o dobro detí
v detských domovoch. Behom
pár mesiacov sa z nás stala jedna veľká rodina. Rodina, v ktorej
sme riešili všedné, každodenné
starosti, ale všetkým piatim nám
dávala pocit istoty a spolupatričnosti. Dnes majú naši synovia 25
a 23 rokov a sú z nich urastení
chlapi. Na svoje deti sme s manželom právom hrdí.
Toto vyznanie som sa rozhodla
zverejniť z toho dôvodu, že chcem
ubezpečiť ľudí, ktorí majú práve
teraz veľký žiaľ a ťažké životné
obdobie, že veta: Všetko zlé je na
niečo dobre nie je fráza, ale dôležitá a pravdivá múdrosť. S Vladkom sa často zamýšľame, či by
sa náš život zvrtol práve takto, ak
by sme neboli prešli tou hrôzou
na vysokej škole.
Andrea Rozborová, Bratislava
DMR 01–02/2010
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Čo keď sa nám
stane úraz?
Úraz sa nám môže stať skôr, ako sa
nazdáme – v práci, v domácnosti,
ale napríklad aj pri športe. Každé
zranenie opuchne, zapáli sa
a samozrejme bolí. Najhoršie je, že
úraz nás môže aj na dlhý čas vyradiť
z práce a my máme problém. Takže
vedieť, ako skrátiť čas liečby úrazu,
je naozaj dôležité.

Riziká zimných radovánok

Tohoročná vydarená zima láka na hory veľa
priaznivcov zimných športov. Snehové radovánky však niekedy končia v nemocnici.
Rekreačným športovcom i profesionálom
hrozia úrazy, ktoré ich následnou liečbou,
ale aj komplikáciami môžu na dlhý čas vyradiť z bežného života, zapríčinia pracovnú
neschopnosť i výpadok z tréningu.
Príčiny bývajú u rekreačných i profesionálnych športovcov rôzne. Tí, ktorí sa k aktívnejšiemu pohybu dostanú len niekoľkokrát za
rok, mávajú tendenciu podceňovať svoje sily.
Bez predchádzajúceho dostatočného tréningu potom ich telo neunesie nadmernú záťaž.
Náhly a nadmerný výkon často vedie k svalovým problémom, od drobných až po závažnejšie. Netrénovaný organizmus sa aj rýchlo
unaví, stratí potrebnú koncentráciu a potom
sa úraz stane oveľa ľahšie. Profesionáli, tí
majú problém skôr z dlhodobej fyzickej záťaže, ktorá vedie k preťažovaniu šliach a svalov.
Ani im sa počas prípravnej a závodnej sezóny úrazy nevyhýbajú. Vyradia ich z tréningu
a často znemožnia štartovať na pretekoch,
na ktoré sa dlhodobo pripravovali.
Či už ide o ľahšie alebo ťažšie poranenie,
pri športe alebo pri chôdzi na šmykľavom
chodníku, vždy sa prejavuje opuchom, zápalom a rôznou intenzitou bolesti. Veľmi dobré
účinky na tlmenie týchto prejavov a celkového hojenia úrazu a poranenia preukázali tzv.
proteolytické enzýmy (enzýmy štiepiace bielkovinu). Včasné podávanie liekov systémovej
enzymoterapie, napríklad Wobenzymu, ktoré
tieto enzýmy obsahujú, tak výrazne urýchlia
vstrebávanie opuchu, krvných výronov a podliatin a prispejú k ústupu zápalových zmien
a tým aj bolesti. Prírodné enzýmy urýchľujú
regeneráciu organizmu, zlepšujú prekrvenie
svalov a využitie kyslíku v tkanivách. Následky zvýšenej záťaže a prípadného úrazu pomôžu zvládnuť aj netrénovaným rekreačným
športovcom.
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Športujete na doraz?
Milé dámy a páni,
v žiadnom prípade Vám neprajeme nič zlého, ale sami viete, že na lyžiach alebo na snowboarde môžete prísť k úrazu
veľmi ľahko. Prijmite preto tento tip:

Účinná pomoc pri zranení

Wobenzym®

urýchľuje hojenie úrazov
posilňuje oslabenú imunitu

Vo vrcholovom športe sa už niekoľko rokov osvedčuje
enzýmový liek Wobenzym –predovšetkým k urýchleniu po úrazoch a pri liečbe porúch imunity. Veľmi dobré
skúsenosti s ním majú futbalisti, atléti, lyžiari, hokejisti,
boxeri, cyklisti a mnohí ďalší. Taktiež tisíce rekreačných
športovcov môže z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že im
Wobenzym pomohol urýchliť hojenie po úraze a návrat
do zamestnania a že vďaka tomuto lieku mohli začať skôr
opäť športovať.

Význam enzýmov po úraze
Enzýmy, ktoré obsahuje Wobenzym, urýchľujú vstrebávanie opuchov a krvných podliatin a skracujú hojenie úrazu
až o polovicu času, ktorý by bol inak potrebný. Preto sa Wobenzym hodí na liečbu opuchov, krvných podliatin a výronov, pomliaždenín, ale i vykĺbení a zlomenín. Pri zranení
pritom platí zásada, že čím skôr po úraze sa začne s podávaním Wobenzymu, tým účinnejšie je jeho pôsobenie.

Posilnenie imunity, urýchlenie regenerácie

Zvýšená fyzická záťaž pri intenzívnom športovaní podobne ako psychické vypätie a stres oslabujú imunitu.
Wobenzym posilňuje oslabenú imunitu a urýchľuje regeneráciu. Po namáhavom športovom výkone to vaše
svaly zvládnu s Wobenzymom omnoho lepšie.

Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu.
Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika,
P.O. BOX 19, 971 01 Prievidza 5, www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175

Wobenzym pomáha už viac ako štyridsať rokov

Vo svete si ho ľudia kupujú už vyše štyridsať rokov.
V poslednej dobe ho každý rok užíva niekoľko miliónov
zákazníkov, mnohí z nich opakovane. Keby si sami neoverili, že im pomáha, určite by sa k nemu nevracali.
DMR 01–02/2010
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ŠkodaSuperb Combi

TAKTO VYZERÁ ÚSPECH
Keď sa podarí niečo výnimočné, niečo, na čom ste dlho a tvrdo pracovali, je to úžasný
pocit. Tak si ho užite. ŠkodaSuperb Combi splní vaše očakávania v každej situácii.
Či pôjdete na služobnú cestu alebo strávite predĺžený víkend s rodinou, jazda bude
vždy súčasťou zážitku. S predĺženou 4-ročnou zárukou a bezplatným servisom na 4 roky si ju navyše vychutnáte
bez starostí.
Príďte si vyskúšať, ako vyzerá úspech k našim autorizovaným predajcom.
Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Škoda Superb Combi: 6,1-10,2 l/100 km, 155-237 g/km.

www.skoda-auto.sk

