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Príroda je liek... 

V dnešnej uponáhľanej dobe si väčšina ľudí v prípade nejakých 

zdravotných problémov zvolí na ich riešenie klasickú a hlavne 

rýchlu cestu. Chodíme od lekára k lekárovi a často bezvýsledne a až 

vtedy, keď nevidíme inú možnosť, uchyľujeme sa k prírode, k čajom 

a bylinkám, prípade skúšame alternatívnu medicínu. Našťastie, je 

čoraz viac ľudí, ktorí sa o iné možnosti riešenia problémov 

zaujímajú hneď od začiatku, prípadne sa sami sebe venujú v rámci 

prevencie. Časopis alterNATIVA je pre všetkých, ktorí si s nejakým 

problémom už nevedia dať rady, ale aj pre tých, ktorí hľadajú inú 

cestu a chcú si oddýchnuť pri plnohodnotnom čítaní. 

 

V mene celej redakcie Vám predstavujem časopis alterNATIVA 

a verím, že aj vďaka nemu nájdete cestu k zdravému a pokojnému 

životu. 

 

Petra Struková 
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nergia skrytá v prírode 
Rýchlo sa unavíte? Túžite po energii, ktorú by ste mohli rozdávať na všetky 

svetové strany? Po príchode z práce ste často malátny a žiadne tabletky vám nepomáhajú? 
Už ich nebudete potrebovať. Zahoďte ich a nasledujúce riadky budú pre vás vykúpením.  

Autor: Veronika Turkotová 

Sila mladosti  
Stromy a rastliny sú našimi liečiteľmi a 
priateľmi. Každý z nás dôverne pozná 
pocit vzpruženia a posilnenia z pobytu vo 
voňavom lese, či zakvitnutej záhrade. Les 
možno právom označiť za „prameň  
mladosti.“ Stromy vytvorili na zemi 
podmienky pre život zvierat, rastlín a v 
neposlednom rade aj pre človeka.  
 
Zo stredovekých materiálov sa dozvedáme, 
že v stromoch žili víly a preto sa  aj stromy 
oslovovali ženskými menami. 
Škandinávska mytológia uvádza, že v 
stromoch prebývali škriatkovia, ale aj 
vyššie bytosti – bohyne a bohovia stromov 
a lesov, ktorí pôsobili ako ochrancovia. 
  
 

Ako na to? 
V blízkosti stromu môžeme jeho silu 
čerpať neustále. Listnaté stromy sú veľmi 
citlivé v období pučania a nemali by sme 
sa ich vtedy dotýkať – nechcú byť rušené 
vo svojom pokoji. Naopak, liečivá sila 
stromov sa odčerpáva pri daždi. V zime sa 
zase energetická sila stromu hromadí v 
koreňoch. Dobré liečivé úspechy sa dajú 
dosiahnuť v čase pribúdajúceho mesiaca. 
Dva dni pred a po splne prevláda v hornej 
polovici stromu energetické napätie. Pri 
ubúdajúcom mesiaci liečivá energia stromu 
veľmi priaznivo ovplyvňuje zdravie a 
odstraňuje bloky vznikajúce v našom 
fyzickom a psychickom svete. Vynikajúce  

 
úspechy sa dosahujú aj v období dvoch dní 
pred a dvoch dní po nove. Najväčší 
liečebný potenciál možno dosiahnuť pri 

kvitnutí stromov. Zaujímavosťou je 
energetické vyžarovanie ihličnatých 
stromov, ktoré by mali vyhľadávať ľudia 
so slabým krvným obehom. Teda tí, 
ktorým je stále zima a cítia sa príliš často 
unavení a bez nálady.  
 

Ktorý je ten pravý? 
Objatie buku, sila jeho listov spoľahlivo 
zaženie bolesť hlavy, odoženie celkovú 
slabosť, gaštan lieči dušu, s milostnými 
problémami sa obráťte na lipu a sexuálne 
ťažkosti odbúra višňa. Existujú vraj aj 
neutrálne stromy, ktoré energiu človeku 
ani neberú ani nedodávajú. Opačnou 
skupinkou sú stromy s negatívnym 
pôsobením. Človek by sa nemal v tomto 
smere približovať k vŕbe, jedli a topoľu.  
 
 
Naučme sa stromy pozorne vnímať, 
porozumieme ich duši a oni nám za 
odmenu odhalia mnohé zo svojich 
tajomstiev. Tak hor sa do prírody!

 

E 
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arná krása s prírodnou kozmetikou 
Po dlhej a pre celé vaše telo únavnej zime je tu konečne jar. Nechajte sa rozmaznávať 
príjemnou jarnou kozmetikou v ružových odtieňoch. Pripravili sme si pre vás zopár tipov.
         Autor: Katka Kováčová 

 

                                                                                                

  

                                              

 

 

J 
Romantický 

a výživný kúpeľ so 

žriedlovou soľou 

a mandľovým 

olejom – šípková 

ruža z radu 

kozmetiky 

Carlsbad. 

5, 08 €   
Manufaktúra 

Toaletná voda Pivione 

Délicaté v sebe spája 

hodvábne tóny tisícov 

okvetných lupeňov 

pivonky a ruže spolu 

s krehkou konvalinkou. 

39,50 € 

L´occitane 

 

L´ 
Regeneračný vlasový 

šampón s perlami 

a ružovým olejom, 

obilnými klíčkami 

a panthenolom 

poskytuje vlasom 

dokonalú starostlivosť, 

hydratáciu, lesk 

a ochranu. 

10,35 €   Manufaktúra 

Krémové pastelové očné 

tiene obohatené o výťažok 

zo sójových zrniek. 

9,50 €   Yves Rocher 

Luxusný 
balzam na 

pery 
s neodolateľ
nou vôňou 

malín. 

2,39 € 

Yves 
Rocher 

 

Mydlo Spring Cherry 

s vôňou čerešňových 

kvietkov jemne čistí 

pokožku rúk a celého tela. 

4,00 €   L'occitane 

 

Poradňa krásy 
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jurvéda – najstaršia medicína na svete                  

      Odhaľte s nami tajomstvo zdravia 

Autor: Petra Struková   
Moderný človek sa k prírode obracia často až 

vtedy, kedy mu klasické lieky nepomáhajú 

a chodí od lekára k lekárovi. V Indii vznikla pred 

viac ako 5000 rokmi veda, ktorá sa snaží 

o odhalenie kľúču k dlhému životu a dobrému 

zdraviu – ajurvéda. V našom seriáli článkov 

venujúcich sa ajurvéde, vám budeme 

v nasledujúcich vydaniach prinášať zaujímavosti o tejto starobylej liečebnej vede 

i praktické rady, ako poznatky z nej využiť pri riešení zdravotných problémov a pre 

udržanie sa v kondícii. Zahĺbte sa s nami do tajov prastarého medicínskeho systému. 

Ajurvéda bola pôvodne súčasťou starej 

védskej vedy, systému, ktorý zahŕňa jogu, 

astrológiu, meditáciu a ajurvédu a Indovia 

ju dodnes nazývajú matkou medicíny. 

Ajurvéda kladie dôraz na prevenciu a 

podporu zdravia s prihliadnutím na 

vyváženú stravu a zdravý životný štýl. 

Samotné slovo znamená ajus – život a véda 

– poznanie. V pravlasti ajurvédy dnes 

nájdete okolo 55 štátnych a 70 súkromných 

univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ktoré 

učia ajurvédu. Dokonca aj Svetová 

zdravotnícka organizácia uznala túto 

starobylú medicínu za účinný systém 

založený na rovnováhe troch životných 

energií – tela, mysle a duše. Ajurvéda totiž 

nelieči chorobu, ale v prvom rade človeka.  

Dôležité je nájsť korene choroby 

Každá choroba podľa ajurvédy vznikla z 

niečoho a niekde má svoje korene. 

Najdôležitejšie je nájsť práve tie korene. 

Tie ajurvéda nájsť dokáže a potom sa môže 

začať s liečbou. Ajurvéda pozná tri 

základné telesné a duševné typy, ktoré 

vytvárajú v ľudskom tele energetické 

dráhy (dóše) – vata, pitta a kapha. Nikto 

nie je čistý typ, vždy ide o kombináciu 

všetkých troch dóš, pričom jedna z nich je 

dominantná. Ajurvéda má veľmi dobré 

výsledky s chronickými ochoreniami, ale 

aj v prípade veľmi ťažkých chorôb nám vie 

A 
1. diel   

Strava je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na naše 
zdravie 
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indická medicína pomôcť čo najšetrnejšie 

chorobu zvládnuť. Na základe stravy 

dokáže utlmiť alebo znížiť bolesti. 

 

Ak vás trápia dedičné choroby, aj na tie má 

ajurvéda riešenie. Napríklad pri ekzémoch 

je dôležité sledovať vlastné telo, svoje 

zvyky a tak nájsť príčinu. Možno patríte 

k typu pitta – to znamená, že by ste nemali 

jesť nič kyslé, slané ani vajíčka a korenené 

jedlá. Stačí ak ich obmedzíte a výsledky na 

seba nenechajú dlho čakať. Okrem úpravy 

stravy pracuje ajurvéda aj s telesnými 

a duševnými cvičeniami – jogou 

a meditáciou – tým dosiahneme upokojenie 

tela i duše, a tak sa vyhneme zdravotným 

problémom aj do budúcnosti. 

Zaujímavosťou je, že sa dedičným 

ochoreniam dá predchádzať aj vtedy, ak je 

žena tehotná a nechce, aby jej dieťatko 

zdedilo niektorú z ochorení v rodine.  

 

Kedy vyhľadať odborníka na 

ajurvédu? 

V Indii sa nezabúda ani na modernú 

medicínu –ľudia ju vyhľadávajú napríklad 

vtedy, keď je nutná operácia alebo ide 

o akútny problém. Ale ak niekoho trápia 

chronické ochorenia a lekári si už nevedia 

dať rady, je vhodné zveriť sa do rúk 

ajurvédskemu odborníkovi. Zvyčajne ide 

o cukrovku, ekzémy, obezitu, krvné 

problémy či problémy s tlakom. Ak vás 

ajurvéda zaujala, nemusíte za ňou cestovať 

až do Indie, pretože je možné aplikovať ju 

aj v európskych pomeroch. 

„Najdôležitejšie je upraviť stravovacie 

návyky, musím poznať človeka a v rámci 

jeho životného štýlu upraviť podmienky,“ 

povedala odborníčka na ajurvédu Surinder 

Katoch.  

 

  Ak chcete vyskúšať liečivú silu tejto 

starej medicíny na vlastnej koži, aj 

u nás nájdete centrá, ktoré sa venujú 

ajurvéde. Jedno z nich sa nachádza 

v Donovaloch a druhé v našom 

hlavnom meste. 

Viac informácií nájdete na webovej 

stránke www.ayurganesh.sk 

Zaujala vás táto téma alebo máte s ajurvédou nejaké 
skúsenosti? 

Pošlite nám vaše otázky a názory – traja z vás získajú 
možnosť absolvovať očistu tela v Ajurvédskom 

Medicínskom Centre AYUR GANESH 

Súčasťou ajurvédy je aj masáž 
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artin Jakubec: „K nezdravej strave sa 

už nevrátim.“                 Autor: Roma Jakubcová 

Hranolčeky, pizza, klobása a iné chutné jedlá sú pravidelne obsiahnuté v našom 

jedálničku. Bohužiaľ, práve takáto 

strava je nášmu telu neprospešná. 

Jej každodenná konzumácia nám 

môže spôsobiť poriadne problémy. 

No a práve s tým má skúsenosť 

ešte len 20-ročný Martin Jakubec, 

študent gymnázia. Povedal nám 

o svojich skúsenostiach so zdravým 

stravovaním a liečbe bez liekov. 

Klasická medicína nezabrala 

„Ako malý som miloval čokoládu a zjedol 

som jej naozaj na kilá. Vtedy by som 

najradšej normálne jedlo zo svojho 

jedálnička vyhodil,“ hovorí Martin, ktorý 

dnes už čokoládu do úst nedá. V deviatich 

rokoch začal mať problémy s kožou na 

rukách, ktorá bola príliš stvrdnutá a niekedy 

sa šúpala. Chodil ku kožnej lekárke, ktorá 

mu predpisovala rôzne mastičky. Neskôr, 

v štrnástich rokoch, sa objavili aj tráviace 

problémy – prestalo mu chutiť jesť. „Za deň 

som zjedol len jogurt s rožkom. Veľmi som 

schudol. Lekárka mi zobrala krv a zistilo sa, 

že mám helikobatera.“ Nasledovala séria 

vyšetrení – Martina objednali na 

gastroskopiu: „Cez krk mi vsunuli hadicu, 

na ktorej sa nachádzala kamera, až do 

žalúdka. Zobrali mi vzorku a potom som 

dostal klasickú liečbu tabletkami.“ Išlo 

o trojkombináciu liekov, ktoré užíval 

niekoľko mesiacov. Počas liečby pravidelne 

chodil na kontroly na gastroenterológiu. Po 

čase mu povedali, že helikobakter je stále 

v jeho tele, no keď doberie lieky, bude to 

v poriadku. Okrem liekov užíval aj vitamíny 

na zlepšenie mikroflóry. „Táto liečba mi 

však nepomáhala.“  

 

 

 

M Príbeh od vás 

Zmena životného štýlu Martinovi prospela 

Nesprávna životospráva bola príčinou kožných problémov 
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Pomohla mu biorezonancia 

„To, že môj organizmus nebol stále 

v poriadku bolo naozaj viditeľné. A to 

doslova.“ Keď mal Martin 19 rokov, 

problémy sa zhoršili. Na tvári sa mu začali 

vytvárať výrastky, malé bradavice, ktoré sa 

neustále rozmnožovali. Opäť musel 

navštíviť kožnú lekárku, ktorá mu bradavice 

vypaľovala a jeho tvár vyzerala ešte horšie. 

„Bolo to bolestivé, vytvárali sa mi na 

ranách pľuzgiere a v takejto liečbe som 

naozaj nevidel zmysel. Prosil som aj 

o vyšetrenia krvi, no povedali mi, že tam nič 

nenájdu.“ Práve v tomto období jeho 

rodičov navštívila ich priateľka, ktorá pozná 

množstvo liečebných metód a odporučila 

mu bezbolestné biorezonančné vyšetrenie. 

„Vôbec som nevedel o čo ide, no navštívil 

som zdravotné stredisko Biorelax v Žiline.“ 

Prvý deň v stredisku strávil skoro štyri 

hodiny. „Sedel som pri plazma generátore, 

ktorý slúži na likvidáciu patogénov v tele 

a cielene likviduje druh mikroorganizmu, 

ktorý mu je naprogramovaný. Nazval by 

som to liečba frekvenciami.“ Vyšetrenia sa 

musia po čase zopakovať a k liečbe patrí aj 

diéta,  ktorá je naozaj náročná. Doktor 

Martinovi presne určil potraviny, ktoré jesť 

môže a ktoré nie. „Je to však veľmi 

individuálne. Ja musím každé ráno o 6:00 

hod. vypiť 1,5l vody. Je ťažké vstávať tak 

skoro každý deň, no práve takto naštartujem 

svoje orgány v tele.“ 

Bez úpravy stravy to nešlo 

Jesť mohol len vybrané druhy zeleniny, 

ovocia, ryžu a ešte niekoľko iných potravín. 

K diéte patrí aj pitie bylinkových čajov 

v určených dávkach. Podľa Martinových 

slov so stravou je to ťažké najmä 

v reštauráciách. Zo začiatku ich ani 

nenavštevoval, pretože mal chuť na to 

všetko jedlo, čo tam varia. Teraz s tým však 

už problém nemá. „Ak navštívim 

reštauráciu, dám si zeleninový šalát, 

najlepšie s lyžicou olivového oleja, kvôli 

jeho výživnosti.“ Martinova diéta trvá už 

štyri mesiace a ako sa priznal, občas mal 

chuť vzdať sa, no nezlyhal. Po každej 

kontrole v Biorelaxe mu však doktor povolí 

jesť ďalšie potraviny a to je jeho motivácia.  

 

 

„Momentálne už môžem jesť aj domáce 

jahňacie mäso, pretože je jedno 

z najkvalitnejších. No k môjmu starému štýlu 

stravovania sa už nikdy nechcem vrátiť.“ 

Teraz po ochutnaní potravín veľmi rýchlo  

 

Terapie v biorezonančnom centre Martinovi 
pomohli 
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rozozná ich kvalitu. Napríklad, keď je 

s niekým zemiaky, všetkým chutia, no jemu 

nie. Hneď rozpozná, či ide o polotovar alebo 

o naozaj kvalitnú potravinu. „Moje chuťové 

bunky zostali veľmi citlivé, neznesiem ani 

príliš sladké jedlá. Zistil som, že väčšina 

ľudí zje naozaj veľké množstvá jedla.“ 

Martinovi stačí na raňajky miska plná 

ovocia zmiešaná s otrubami, klíčkami 

a ľanovým semenom. Neskôr si dá ryžu 

a tým sa jeho „jedácke“ dopoludnie končí. 

„Z mojich jedál mám najradšej zapekaný 

karfiol. Som rád, že rodina ma veľmi 

podporuje, nemali to so mnou ľahké, no 

dokonca aj im moja strava chutí.“ 

 

 

 

 

 

 

Po štyroch dňoch od návštevy spomínaného 

strediska a zmene stravy Martin uvidel 

neskutočnú zmenu. Bradavice, ktoré  mal na 

tvári, zmizli. Zostali mu po nich len červené 

fliačky, ktoré sa tiež postupne vytratili. 

Počas prvého mesiaca diéty  schudol 4 kilá, 

začal posilňovať a zdravotne sa postupne 

cítil lepšie a lepšie. „Mám veľa energie 

a dobrú výdrž. Je to obrovský rozdiel.“ 

 

 

K vyváženej strave patrí množstvo zeleniny 

Čo je Helicobacter pylori? 

Helicobacter pylori (HP) je špirálovitá baktéria, 
ktorý sa s obľubou usídľuje v sliznici žalúdka a 
dvanástnika a vyvoláva tam zápal. Kyslé 
prostredie v žalúdku je pre väčšinu baktérií 
nepriaznivé. HP je však prispôsobený dlhodobo 
tu žiť. Usídľuje sa v povrchových vrstvách 
žalúdka (hlien, slizničné priehlbinky) a 
produkuje tu zásadité látky, ktoré ho chránia 
pred žalúdočnými kyselinami. 

Ako sa Helicobacter pylori dostane do 
organizmu? 

Helicobacter sa prenáša úzkym kontaktom 
medzi zdravým človekom a chorým nosičom. 
Prenos infekcie z človeka na človeka je možný 
napr. použitím neumytého riadu alebo príboru. 
Infikovať HP sa môže len človek s 
nedostatočnou odolnosťou voči uvedenému 
mikroorganizmu, za čo je zodpovedný obranný 
(imunitný) systém organizmu. 

Čo spôsobuje Helicobacter pylori? 

Helicobacter pylori je mimoriadne častý 
patogén (pôvodca ochorenia). Infekcia HP patrí 
celosvetovo medzi najčastejšie sa vyskytujúce 
infekcie vôbec. HP spôsobuje veľmi rozšírenú 
infekciu bakteriálneho pôvodu, ktorá zasahuje 
sliznicu žalúdka a dvanástnika a spôsobuje 
rôzne tráviace ťažkosti, ale takisto kožné 
ochorenia (ekzémy a pod.) a infekciu krvi 
(trombocytopénia – znížená hladina krvných 
doštičiek). Skôr, či neskôr vyvolá tzv. chronický 
aktívny zápal (gastritídu), vznik žalúdočných a 
dvanástnikových vredov a neskôr môže viesť až 
k rakovine žalúdka. 

 

 

Jedlá 
z Martinovho 

jedálnička nájdete 
v rubrike 

Najzdravšie 
recepty. 
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NEZABÚDAJTE NA ŽELEZO.  Novinka od firmy TEREZIA 100 vám v  tom zaručene pomôže. 

Prípravok vďaka obsahu vitamínov B2, B6, B9 a B12 prispieva k tvorbe červených 

krviniek a hemoglobínu a vďaka obsahu železa prispieva k prenosu kyslíka. Prípravok 

je vhodný na bezlepkovú diétu. 

AJ VY PATRÍTE  K 
PRAVIDELNÝM 
DARCOM KRVI? 
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loe vera  

Rastlina Aloe vera sa v našich končinách nevyskytuje, no mnoho ľudí 
z našej populácie po nej siaha vďaka jej liečivým a omladzujúcim účinkom. 

Existuje mnoho rôznych druhov tejto rastliny, avšak len 4 druhy sú považované za nutrične 
bohaté. O jednom z nich – Aloe vera Barbadensis Miller sa dozviete viac v Bylinkárni. 

Autor: Petra Kováčová

Omladí aj zahojí rany 

Už Kleopatra vedela, že táto rastlinka ju 
môže omladiť. Alexander Veľký a jeho 
vojsko používali listy z Aloe vera na 
ošetrenie rán po bojoch. Jej účinky boli 
známe už dlhé tisícročia, avšak s nástupom 
farmácie sa ľudia ubrali iným smerom a 
prestali využívať tento vzácny dar prírody. 

Jedným z najúčinnejších druhov je teda 
Aloe vera Barbadensis Miller. Na pohľad 
pripomína kaktus, je to však sukulent, ktorý 
patrí do čeľade ľaliovitých. Keďže  
obsahuje viac ako 250 druhov rôznych 
účinných látok, ktoré pokrývajú až 95 % 
potrieb ľudského organizmu, priaznivo 
vplýva na imunitný systém, a to bez 
negatívnych vedľajších účinkov.  

   

Najdôležitejšie látky: 

 Minerálne látky – vápnik, sodík, 
draslík, chróm, zinok, horčík,... 

 Vitamíny – zaujímavosťou je, že 
obsahuje vitamín B12, ktorý sa 
nachádza iba  v živočíšnej potrave, 
v rastline je raritou 

 Aminokyseliny 
 Enzýmy 
 Cukor acemanan –má protivírusové 

vlastnosti, znižuje hladinu 
cholesterolu 

 Saponíny -  majú čistiace  
a protiinfekčné vlastnosti 

 Steroly – silné protizápalové účinky 
 Lignín 

 

Preto má šťava z tejto rastliny detoxikačné 
a protizápalové účinky a okrem toho pôsobí 
aj proti alergiám a zmierňuje bolesť, hojí 
rany a v neposlednom rade aj skrášľuje. 

A 
Bylinkáreň 
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Vypestujte si aloe  

U nás si rastlinku niektorí pestujú doma 
a jej listy potom možno použiť na poranenú 
kožu, teda zvonka. Aloe vera vypestovaná 
v našich podmienkach sa neodporúča 
užívať vnútorne, pretože v jej vrchnej časti 
sa nachádza väčšie množstvo 
antrachinónov, ktoré môžu mať vo veľkom 
množstve negatívne účinky. Z Aloe vera sa 
väčšinou spracúva dužina a vnútorný hlien, 
ktorý obsahuje všetky liečivé látky. 

 

V budúcom čísle sa dozviete 

o liečivých účinkoch posvätnej 

indickej bazalky - tulsi 

Rada na záver: 

Ak sa rozhodnete vyskúšať účinky aloe 
vera, dôkladne zvážte, akého výrobcu si 
zvolíte. Dôležité je, ako je rastlina 
spracovaná, či je aloe vera hlavnou 
zložkou produktu a koľko percent z nej 
daný produkt obsahuje. Niektorí 
výrobcovia sa hrdia tým, že ich šťava 
obsahuje 100% aloe, ale po prečítaní 
informácií na obale zistíte, že to tak nie je.  

Preto si tieto informácie pozorne čítajte, 
vyhľadávajte naozaj kvalitné produkty 
alebo si nechajte poradiť od niekoho, kto 
vám vie dať dobré referencie. 

 

Stabilizované aloe vera od Forever Living Products je vysoko kvalitné a aby také aj zostalo, spoločnosť 

Forever Living Products je vertikálne integrovaná, čo znamená, že kontroluje všetko - od polí, cez továrne, 

výskum a vývoj, až po balenie, prepravu a distribúciu - od rastliny cez výrobky ku zákazníkom. To ich 

oprávňuje garantovať kvalitu Forever Living Products produktov miliónom zákazníkov a distribútorov, ktorí 

sa snažia zlepšiť svoje zdravie a životný štýl. 

Forever Living Products – Nájdite zdravie v nápojoch so 100% obsahom aloe vera 
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ESKÝ KRUMLOV – historický klenot na Vltave 

Kedysi úplne zabudnuté mesto povojnových vysťahovalcov je dnes 

pamiatkou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a cieľom 

turistov z celého sveta. Ak sa rozhodnete pre jeho návštevu, radíme vám 

vyhradiť si na ňu viac ako jeden deň, pretože mesto ponúka široké možnosti kultúrneho, 

spoločenského aj športového vyžitia.   

       Autor: Katarína Kováčová 

Kaviarne, zámok a krásne záhrady 

Historické centrum cestovným ruchom 

doslova žije, napriek tomu nemáte dojem 

masovej turistickej atrakcie, skôr 

pociťujete pohodovú, uvoľnenú a domácku 

atmosféru znovuzrodeného stredovekého 

mesta. Väčšina z nespočetného množstva 

hotelov a penziónov sa nachádza 

v pôvodných meštiackych domoch, stačí 

tak iba pohľad z okna vašej izby alebo pár 

krokov na to, aby ste mohli naplno vnímať 

atmosféru kamenných uličiek mesta. Tým 

dominuje krumlovský zámok, ktorého veža 

vás upúta, nech už sa dívate odkiaľkoľvek. 

Iba na areál zámku si treba vyhradiť jeden 

deň. Návštevníkom sú k dispozícii dve 

prehliadkové trasy zámku, veža 

s vyhliadkou, koniarne a rozsiahle 

zámocké záhrady. Unikátom európskeho 

rozmeru je zachované barokové zámocké 

divadlo aj s dekoráciami, kostýmami, 

rekvizitami či osvetľovacou technikou,  

 

 

ktoré je možné si pozrieť v rámci 

samostatných prehliadok.  

Zo zámockého nádvoria zídete do časti 

Latrán, ktorú v minulosti obývali 

predovšetkým ľudia zodpovedajúci za 

chod zámku. Dnes túto časť tvoria útulné 

kaviarničky, cukrárne a milé obchodíky so 

suvenírmi a darčekmi. Keď hovorím o 

suveníroch, nemyslím tým iba plyšového 

krtečka a tričká s nápisom Česká republika, 

mám na mysli aj bytové dekorácie, 

prírodnú kozmetiku, drevené hračky 

a ručne robené čokoládové pralinky. Tak 

ako všetko, aj nakupovanie v Krumlove má 

svoje čaro. Zabudnite na veľké obchody 

typu všetko pod jednou strechou, tu vás 

čakajú maličké, ale o to prívetivejšie 

klenotníctva, antikvariáty, kníhkupectvá, 

starožitníctva a pri príležitostí osláv 

a sviatkov aj historické remeselnícke trhy 

na námestí. 

 

Č 
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Pre milovníkov piva 

Pivo k Čechám jednoducho patrí. 

Milovníkov zlatistého moku určite poteší 

prehliadka českokrumlovského mestského 

pivovaru s možnosťou degustácie. Pivo zo 

svojho pivovaru čapuje väčšina barov 

a reštaurácií v meste. Pri hľadaní toho 

správneho miesta na obed možno natrafíte 

aj na pri prvom pohľade nenápadnú 

„hospodu“ vyzdobenú zbierkou starých 

reklamných cedúľ. Ak budete mať šťastie 

a nájdete voľné miesto, usaďte sa. Ďalej už 

hľadať nemusíte. V originálnej reštaurácii 

v štýle typickom pre začiatok minulého 

storočia si vychutnáte tradičnú českú 

kuchyňu za bezkonkurenčne najlepšie 

ceny. 

Múzeá aj výlety do prírody 

Český Krumlov je na turistov pripravený 

vo všetkých smeroch. Športovo založeným  

 

 

návštevníkom ponúka cyklotrasy na výlety 

do okolia či splavovanie Vltavy. Keďže 

mesto sa rozkladá v esovito zakrivených 

meandroch rieky, pri jej splave budete 

prechádzať priamo stredom Krumlova. 

Múzeum voskových figurín, múzeum 

marionet, historický fotoateliér a ďalších 

deväť múzeí, galérie, kino, divadlo,  

výstavy, organové a husľové koncerty 

v kostoloch, pašiové hry, koncerty 

a divadelné predstavenia v zámockých 

záhradách. To je iba krátky a neúplný 

sumár toho, čo môže spestriť váš pobyt. 

Keď sa sem vyberiete, určite nájdete to 

pravé pre seba. Český Krumlov poskytuje 

návštevníkom široké možnosti, a tak si tu 

na svoje prídu i rodiny s deťmi či mladí 

športoví nadšenci. Napokon, najlepšie 

bude, ak sa o tom presvedčíte sami. 

 
RACIO patrí medzi najväčších výrobcov pufovaných výrobkov v Európe a medzi najznámejšie české 

značky zdravej výživy. Okrem výroby vlastných pufovaných cereálnych výrobkov s radom sladkých a 

slaných príchutí distribuuje na slovenský a český trh tiež tradičné knäckebroty škandinávskeho aj 

nemeckého typu, holandské toasty a ďalšie položky trvanlivého pečiva a cereálií. 

alterNATIVA – Cesta k zdraviu 14 



 

dravie z kuchyne 

Ak pociťujete príznaky chrípky alebo vás pobolieva chrbtica, nemusíte hneď 

siahať po farmaceutikách. Pomôcť vám dokážu aj prírodné recepty, ktoré 

používali už naše staré mamy.  
          Autor: Lucia Bihuncová 

Cibuľový sirup proti kašľu: Ak vaše deti trápi kašeľ, nie je nič ľahšie, 

ako si vyrobiť domáci sirup z cibule. Okrem toho, že cibuľa upokojuje 

(zmierňuje) kašeľ, pôsobí aj proti infekciám, horúčke a kŕčom. Taktiež 

dezinfikuje ústnu a nosnú dutinu, pomáha pri nádche, pretože rozpúšťa hlieny a 

tlmí bolesť v krku. Na nenáročný 

sirup z cibule potrebujeme: jednu 

cibuľu a med alebo cukor. V prípade, že vaše deti trpia 

alergiou na peľ alebo majú menej než dva roky, pred medom 

dajte prednosť radšej cukru. Ešte zdravším variantom je 

použiť namiesto obyčajného bieleho cukru prírodný trstinový 

cukor. Postup je nasledovný: cibuľu najskôr očistíme, potom 

nakrájame a pridáme cukor alebo med. Na jednu veľkú cibuľu 

sa dávajú tri veľké lyžice cukru (medu). Všetko sa to 

premieša a potom túto zmes necháme odstáť v uzavretej 

nádobe, ktorú dáme do chladničky, aby cibuľa pustila šťavu. 

Sirup sa užíva ráno aj večer po jednej polievkovej lyžici. 

Každý deň sa odporúča robiť čerstvý sirup, pretože v cibuli sa 

údajne po dvadsiatich štyroch hodinách tvoria toxické látky. 

 

Cesnakový sirup ako prírodné antibiotikum: Cesnak sa považuje 

za prírodné antibiotikum. Látky, ktoré obsahuje, zlepšujú čistenie dýchacích ciest 

a vykašliavanie. Cesnak podporuje potenie, zvyšuje imunitu, chráni bunky pred 

poškodením, redukuje množstvo hlienov v organizme, znižuje hladinu 

cholesterolu a taktiež vysoký krvný tlak. Okrem toho má antibakteriálne účinky, 

pôsobí proti rôznym vírusom, baktériám, plesniam a kvasinkám. Na cesnakový 

sirup potrebujeme: liter vody, sto gramov kryštálového cukru, jednu polievkovú 

lyžicu anízu a päť strúčikov cesnaku. Všetko dáme do spoločného hrnca a varíme približne tridsať minút, 

potom vývar scedíme a nalejeme do fľaše.  

 

Z Babské rady 
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  Chrenová placka proti bolestiam chrbtice: Podobne ako 

cesnak i chren má antibakteriálne účinky, teda pomáha v prevencii proti 

chorobám bakteriálneho, ale aj vírusového pôvodu. Má vysoký obsah 

vitamínu C, podporuje trávenie, pôsobí močopudne a v neposlednom rade 

pomáha odhlieniť dýchacie cesty (priedušky) a uľahčuje vykašliavanie. 

V takomto prípade je ideálne zmiešať 

čerstvo nastrúhaný chren s medom v pomere jedna k jednej a užívať ho 

trikrát denne. Málokto však vie, že chren sa dá využiť aj ako obklad pri 

bolestiach chrbtice. Zo strúhaného chrenu, masti a múky sa vymiesi 

placka, a tá sa prikladá na postihnuté miesto: chrbát, poprípade kĺby. 

Ľudia s citlivou pokožkou však môžu mať na chren pri takomto použití 

alergiu.  
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O (NE)VIETE o darcovstve krvi... 

Dobročinnosť, kus odvahy, mierna dávka adrenalínu, no hlavne dobrý 

zdravotný stav –  to sú hlavné predpoklady na to, aby ste mohli darovať krv. 

Okrem toho, že vaša krv môže niekomu zachrániť život, darovanie krvi 

do značnej miery prospieva aj samotnému darcovi. Ak sa stále neviete odhodlať 

k darovaniu krvi, priblížime vám, čo všetko vám darcovstvo môže priniesť.

Krvavá história 

Zázračnosť ľudskej krvi, jej krásnu 

červenú farbu, schopnosť pomôcť chorým, 

niekedy jej omladzujúce účinky si ľudia 

všimli už v dávnej minulosti. Pozorovali, 

že unikajúca krv z tela raneného zvieraťa 

alebo človeka 

ohrozuje ich 

život. Verili 

v to, že má krv 

nadprirodzenú 

silu, a práve 

preto Rimania 

pili krv gladiá-

torov.  

Aj v našich končinách koncom 16. a 

začiatkom 17. storočia čachtická pani 

Alžbeta Bátorička sa údajne „kúpala“ 

v krvi mladých panien. Dôležitý  vplyv  na 

rozvoj   transfúzií   krvi   však mal  objav 

krvného obehu. Objavil ho 

Autor: Veronika Turkotová 
                                                                               

Angličan  William  Harvey v roku 1616.  

Za najväčší objav v histórií transfuziológie 

považujeme fenomén aglutinácie 

viedenského lekára Karla Landsteinera, 

ktorý si v roku 1901 všimol, rozdielne 

zhlukovanie krviniek troch krvných 

skupín. Až český psychiater Jan Jánsky 

priviedol jeho objav do dokonalosti. Zistil, 

že existujú nie tri ale štyri základné krvné 

skupiny, ktoré vtedy označil rímskymi 

číslicami I,II,III,IV. Po tridsiatich rokoch 

sa krvné skupiny začali označovať ako 

A,B, AB a 0.  

 

 

 

 

 

Č 

Kto môže darovať krv? 

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 
60 rokov (pri opakovanom darovaní 

do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. 
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V krvi je život 

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá 

zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: 

červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc 

do celého tela, krvná plazma obsahuje 

bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú 

protilátky, ktoré sú najdôležitejšie 

pre obranyschopnosť nášho organizmu. 

Biele krvinky chránia človeka pred 

infekciou a ochoreniami, krvné doštičky 

zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. 

Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, 

ktoré sa používajú na liečbu viacerých 

ochorení. Z krvi jedného darcu možno 

vyrobiť lieky pre viac pacientov. 

Spracovaním krvnej plazmy sa získava 

celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. 

Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, 

napríklad, na niektoré z týchto liekov 

odkázaní celý svoj život. 

 

Pred odberom... 

Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, 

nemal by sa nachádzať v časovom strese. 

Pred darovaním by mal prijímať dostatok  

 

tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, 

čaj alebo kávu). Pred odberom krvi sa 

darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník 

s otázkami, podľa ktorých už môže 

posúdiť, či je vhodný ako darca krvi a 

zároveň ako budúci darca krvi vyplniť 

evidenčnú kartu Červeného kríža. Musí sa  

podrobiť vyšetreniu hladiny krvného 

farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, 

teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom.  

Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie 

dotazníka a doplnenie potrebných údajov 

získaných pri rozhovore s lekárom. Darca 

sa musí pri registrácii preukázať 

občianskym preukazom, či pasom, 

legitimáciou poistenca zdravotnej 

poisťovne a viacnásobný darca preukazom 

darcu krvi. Po vyšetrení sa darca presunie 

do odberového boxu, kde daruje krv za 

asistencie zdravotného personálu. Pri 

každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 

450 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút.  

Kde môžete darovať krv... 

Vo všetkých krajských mestách, ale aj 
v niektorých okresných, ktorých zoznam 
nájdete na webovej stránke Červeného 

kríža. 

Zoznam národných transfúznych staníc: 

Banská Bystrica  NTS SR Nám. L. 
Svobodu 

Bratislava NTS SR Limbová 3                                      
NTS SR FN Ružinov, Ružinovská 6 

Košice NTS SR, FNsP Trieda SNP 1 

Martin NTS SR, MFN a Kollárova 2 

Nitra  NTS SR, Špitálska 6 

Nové Zámky  NTS SR, Slovenská 11 
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trach náš každodenný  

Určite ste už v živote zažili situácie, v ktorých ste sa o niekoho blízkeho, 

kamarátku či kamaráta, alebo aj sami o seba báli. Tieto situácie sú v našom 

živote bežné. Strach je totiž prirodzenou reakciou našej mysle na hroziace 

nebezpečenstvo. Čo však v prípadoch, keď strach nedokážeme ovládať, 

prerastá nám cez hlavu a mení sa vo fóbiu? Existuje niekoľko možností, ako 

strach postupne ovládnuť a nenechať si ním obmedzovať život, len je potrebné sa v danej 

problematike dostatočne zorientovať.  

        Autor: Petra Kováčová 

Ako to vidí lekárska medicína? 

Klasická medicína priradila fóbiám názvy. 

Existuje napr. pre mnohých známa 

klaustrofóbia (strach z uzavretých 

priestorov) alebo agorafóbia, keď človek 

pociťuje strach z otvoreného priestranstva. 

Týchto fóbií je neúrekom a zahŕňajú aj 

extrémy, tak napr. strach z úspechu 

nazývajú nikefóbiou, strach z plešatých 

peladofóbiou, strach z jedla sitofóbiou, 

chorobný strach zo stromov dendrofóbiou 

či strach z bozkávania filemafóbiou.  

Lekárska veda definuje fóbiu (strach) ako 

úzkostnú poruchu, kedy pociťuje človek 

nadmerný a neprimeraný strach z 

konkrétneho objektu či situácie. Táto 

osoba si uvedomuje, že strach je 

neopodstatnený, ale nedokáže ho ovládať a 

postaviť sa situácii s chladnou hlavou.  

Psychológovia členia fóbie do troch 

skupín: spoločenské, záchvaty panickej 

hrôzy a špecifické fóbie. Takýto strach sa 

prejaví nielen vo vnútri jedinca, ale aj 

fyzickými symptómami ako búšením 

srdca, chvením, suchom v ústach, 

problémami s dýchaním, závratmi či 

návalmi horúčavy.  

Najviac sa bojíme o svoj život 

V epidemiologickej štúdii vybraných 

úzkostných porúch na dospelej slovenskej 

populácii, ktorej sa zúčastnilo 1251 ľudí, 

až polovica z nich uviedla nejaký výrazný 

strach z predmetu či situácie a tendenciu 

vyhnúť sa fobickému objektu napriek 

presvedčeniu o neprimeranosti takejto 

reakcie. Zo štúdie vyplynulo, že ľudia sa 

najviac boja o svoj život a zdravie (18,2%), 

boja sa výšok (18,1%), voľne žijúcich 

zvierat a prírodných javov. Existenciálny 

strach, ako sa hovorí strach o „holý život“ 

zvíťazil nad všetkým ostatným, čo je 

samozrejme, prirodzené.  

S Zrkadlo duše 
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Kde je pôvod? 

Strach sa dá nazvať aj ako abstrakt našej 

mysle, pretože 90% vecí, ktorých sa 

obávame, sa v skutočnosti nikdy nestane. 

Problém paralyzujúcej fóbie môže 

vzniknúť v dôsledku silnej negatívnej 

udalosti, kedy sa podnet vyskytol a ktorá 

bola sprevádzaná silnou úzkosťou a 

strachom. Následné opätovné vyvolávanie 

a znovuprežívanie udalosti spojené s 

hodnotením udalosti ako významnej môže 

posilniť vzťah medzi fobickým podnetom 

a úzkostnou reakciou.  

Príčinou vzniku môže byť aj prenesenie 

reakcie od blízkeho (keď dieťa pozoruje, s 

akým strachom reaguje rodič napr. na psa, 

na pavúka).  Deti sa najviac učia od svojich 

rodičov, a tak od nich tieto negatívne 

vzorce môžu prebrať. 

  

Liečba, postupy, riešenie  

1. Klasická liečba 

Klasická medicína doporučuje užívanie 

antidepresív v kombinácii s kognitívno-

behaviorálnou terapiou, ktorá má pacienta 

odučiť fobickej reakcie vo vzťahu k 

fobickému podnetu. Pacient  pri tejto 

terapii podstupuje relaxačné cvičenia a  

 

 

 

 

 

 

pritom si predstavuje stále rušivejšie a 

desivejšie situácie až je napokon pacient 

uvoľnený. Farmakologické lieky však 

podstatu problému neriešia, nehovoriac o 

vzniku závislosti a ich nežiaducim 

účinkom. 

 

alterNATIVA – Cesta k zdraviu 20 



2. Hypnóza 

S pomocou odborníka sa môžete dostať do 

svojej minulosti až ku koreňu problémov a 

odstrániť bloky z podvedomia. Na hypnózu 

si však treba vybrať človeka, ktorý má 

špecializáciu, dostatok skúseností a máte 

na neho odporučenie. Hypnóza dokáže 

odstrániť bloky z podvedomia, a teda 

nielen strach, ale aj úzkosť, depresie, 

dokonca i samovražedné sklony.  

 

3. Expozičná terapia 

Ďalšou alternatívou je expozičná terapia, 

pri ktorej je človek postupne a systémovo 

vystavovaný nepríjemným a obávaným 

podnetom a situáciám, čím dochádza k 

desenzibilizácii, tzn. znižovaniu 

precitlivenosti organizmu. Táto teória 

vychádza z predpokladu, že úzkosť začne 

po určitej dobe klesať. 

 

 

 

4. Relaxačné techniky 

Odporúčaná je aj meditácia, joga a iné 

relaxačné techniky, kde je potrebné 

správne dýchanie. Myseľ sa dokáže 

zrelaxovať, a tak je človek aj v bežnom 

živote uvoľnený a dokáže lepšie ovládať 

každodenné situácie. Pravidelné cvičenia 

na hlboké dýchanie môžu tiež pomôcť 

zmierniť stres. Treba opakovať 3-4 krát 

denne po 10 minút.  

Nech sa vo svojom živote pasujete s 

akýmikoľvek strachmi, netreba dať tomuto 

príživníkovi až také voľné pole. Za 

fobickým strachom stoja emocionálne 

bloky, ktoré sú uložené hlboko v našom 

podvedomí. Aj keď sa v mnohých 

prípadoch nedajú ovládať vôľou, niekedy 

je dobré ísť nasilu do situácií, ktoré vám 

pripadajú stresujúce. A to práve preto, aby 

ste strachu ukázali, že je iba neexistujúcou 

veličinou a že vy ste pánom svojho tela i 

mysle.  

 

V budúcom čísle sa dozviete viac o alternatívnych metódach liečby 

strachu a prinesieme vám i kontakty na odborníkov, ktorí vám pomôžu 

vyhrať súboj so strachom. 
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ajzdravšie recepty 

V tomto čísle si môžete na strane 7 prečítať príbeh Martina Jakubca, 
ktorému nevyvážená strava spôsobila zdravotné problémy. Martin nám poskytol niekoľko 
svojich receptov na zdravé a chutné jedlá, tak vám prajeme dobrú chuť. 

Autor: Roma Jakubcová 

Domáci chlieb  

Potrebujeme: 1kg celozrnnej 
múky, 15dkg pšeničných 
klíčkov, 15dkg pšeničných 
otrúb, 15dkg ľanového 
semena, 5g sušeného droždia, 
2 PL borievok , 1l vody, 1 PL 
soli 

Ako na to?  

Rozmixujeme dve lyžice 
borievok a zalejeme ich 1l 
vriacej vody. Lúhujeme ich 
dovtedy, dokým nezostanú 
vlažné a potom ich precedíme. 
Do múky vysypeme pšeničné 
klíčky, otruby, ľanové semeno a droždie. Pridáme lyžicu soli a zalejeme vodou z borievok. 
Dobre vymiešame a necháme kysnúť 40-45 minút. Keď je cesto vykysnuté formujeme z neho 
malé bochníky. Teplovzdušnú rúru nastavíme na 200°C, elektrickú na 180°C a pečieme 35-
40 minút. Horúci chlieb odporúčame potrieť cesnakom zmiešaným s  repkovým alebo 
olivovým olejom.  

 

Plnené šampiňóny 

Potrebujeme: šampiňóny, kyslá 
kapusta, olivový olej, mrkva, 
petržlen, pór, zeler, rajčiny, paprika, 
solčanka, provensálske bylinky, 
bazalka a rozmarín, pšeničné klíčky 

 

N alterNATIVA varí 
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Ako na to? 

Všetky šampiňóny si vydlabeme. Stopky rozdrvíme, zmiešame ich s kyslou kapustou 
a udusíme ich na troške olivového oleja. Šampiňóny naplníme touto zmesou a na vrch dáme 
plátok póru. Každý šampiňón polejeme polievkovou lyžicou vody. Necháme ich zapiecť 10-
15 minút. Mrkvu, petržlen, pór, zeler, rajčiny, papriku udusíme na olivovom oleji. Pridáme 
solčanku, provensálske bylinky, bazalku a rozmarín. Zeleninu jemne zahustíme pšeničnými 
klíčkami. Hotové podávame k šampiňónom ako prílohu. 

 

Špaldové guľky plnené hruškami 

Potrebujeme: 30dkg špaldovej múky, 1dcl vody, 1 – 2 hrušky, soľ, repkový olej s príchuťou 
masla, stévia, mleté mandle alebo lieskovce 

Ako na to? 

Zo špaldovej múky a vody vymiesime cesto. 
Cesto musí byť vláčne a tvarovateľné, preto 
môžeme počas miesenia ešte prilievať vodu 
podľa potreby. Keď je cesto hotové, 
urobíme z neho malé guľky a tie plníme 
kúskami hrušiek. Potom ich vložíme do 
vriacej vody, pridáme štipku soli a varíme 
10-15 minút, pokým nevyplávajú na povrch. 
Uvarené ich polejeme trochou oleja a posypeme rozdrvenou stéviou s mletými mandľami 
alebo lieskovcami. 

Avokádová nátierka 

Potrebujeme: 1 zrelé avokádo, 
štipka rasce, ½ mrkvy  

Ako na to? 

Avokádo ošúpeme a roztlačíme 
vidličkou. Pridáme štipku 
rasce, nastrúhanú mrkvu 
a premiešame. Do nátierky môžeme 
podľa chuti pridať aj nastrúhaný 
chren. Podávame s domácim 
celozrnným chlebom. 
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Restované ovocie 

Potrebujeme: banán, slivky, čerešne, mandarínky, hrozno, jablko, mango, ananás, kivi. 

Ako na to? 

Ovocie nakrájame a udusíme na vode. Ovocie si pustí vlastnú šťavu. Nepoužívame zavárané 
ovocie. Zvlášť nasucho orestujeme kukuričnú strúhanku, ktorou posypeme ovocie. Trošku 
šťavy z ovocia zmiešane s vodou a zahustíme ju jemne kukuričným škrobom. Vlažné ovocie 
polejeme na tanieri touto zmesou.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLČANKA 

Zeleninové ochucovadlo zložené 

z výlučne prírodných látok, 

ktoré pridá jedlám prirodzenú 

chuť bez obsahu glutamánu 

sodného a syntetických farbív. 

 

REPKOVÝ OLEJ 

Ako rastlinný olej neobsahuje cholesterol a  

môže sa pochváliť vitamínom E tokoferolom, 

ktorý pôsobí ako prírodný antioxidant. Chráni 

bunky pred škodlivými účinkami voľných 

radikálov. Je zdrojom odporúčaných omega-3 

mastných kyselín. Svojím zložením sa veľmi 

blíži olivovému oleju. 

SOLČANKA – chuť a zdravie 
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EPREMEŠKAJTE... 
Autor: Katka Kováčová 

 

 

  

 

 

 

 

 

N 

Jahodová Nitra máj 

– jún 2013 

Vďaka jahodám, čokoláde 
a scénickým prehliadkam hradu 

zažijete nezabudnuteľnú 
atmosféru. Oddychom bude pre 

vás filmový večer v Gotickej 
priekope na hrade. 

Zumba s Jani 
Roberts 

Mestskú halu na Klokočine  28. 
apríla rozhýbe cvičenie Zumby so 
známou cvičiteľkou zo Spojených 
štátov amerických Jani Roberts. 

Registrácia je o 15.00 h, štart 
podujatia je o 16.00 h.

  

Jumping vo Fun Fit 

štúdiu v Nitre 

Skúste nové zábavné cvičenie na 
trampolínach, ktoré vám pomôže 
spevniť telo a vytvarovať pekné 
krivky. Cvičí sa každý deň a cez 
víkend si môžu zaskákať aj deti. 



 

iečivá sila olejov 

Väčšina z nás si pri slovnom spojení "rastlinný olej" spomenie nanajvýš na 

slnečnicový, repkový, v lepšom prípade olivový olej – pretože ich používame v kuchyni. 

Počuli ste však už o bodliakovom či borákovom oleji alebo oleji z čierneho korenia? 

Jestvuje množstvo hodnotných rastlinných olejov, ktoré sú vhodné "na telo aj na lyžičku". 
Autor: Lucia Bihuncová 

Na vonkajšie i vnútorné použitie 

Je logické, že čím sú rastliny spracúvané 

šetrnejšie, tým účinnejšie je aj pôsobenie 

blahodarných látok, ktoré obsahujú. Lisovanie 

za studena je najstarší a najšetrnejší spôsob 

získavania oleja z rastlín. V takto vyrobenom 

oleji ostáva maximum cenných látok a navyše 

v prirodzenom stave, v akom ich ľudské telo 

dokáže najlepšie zužitkovať. Prírodné oleje 

lisované za studena sa však, bohužiaľ, 

v potravinárskom, ale aj v kozmetickom 

priemysle používajú minimálne. Omnoho 

známejšie sú oleje rafinované, ktoré 

prechádzajú radom procedúr pri vysokých 

teplotách, čím strácajú väčšinu cenných látok. 

Takisto minerálne oleje získavané z ropy a 

používané bežne aj pri výrobe detskej 

kozmetiky, tvoria podstatnú časť väčšiny 

olejov alebo krémov na trhu. 

 
Bazalkový olej sa 

používa pri infekciách 

dýchacích ciest, 

pretože má blahodarné 

účinky na priedušky a dutiny. Má 

antivírusové, antibakteriálne, dezinfekčné 

a antiseptické účinky a prospieva 

k zmierneniu bolestí hlavy, predovšetkým 

spôsobených stresom alebo alergiou. Tento 

olej pomáha taktiež pri nevoľnosti, 

problémoch s trávením alebo pri 

menštruačných problémoch. 

 

 

 
Bodliakový olej sa 

využíva najmä na 

liečbu všetkých 

ochorení pečene 

a spolu s pečeňou lieči  aj žlčník, pretože, ako 

je známe, problémy so žlčníkom signalizujú 

zlý stav pečene. Olej má však i iné využitie, 

napravuje poruchy krvného obehu, pomáha 

pri nízkom krvnom tlaku, tonizuje cievy, má 

priaznivý vplyv na liečbu ochorenia 

srdcového systému, pomáha pri migrénach 

a závratoch. Okrem toho celkovo posilňuje 

organizmus, lieči rôzne druhy alergií, ako 

napríklad žihľavku alebo sennú nádchu, 

pomáha pri astmatických záchvatoch, 

L Prírodné lieky 
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odstraňuje nevoľnosť pri cestovaní a používa 

sa pri liečbe vredového ochorenia žalúdka 

a dvanástornika. 

 
Borákový olej patrí 

možno k menej 

známym, ale v 

prírodnej medicíne je 

od nepamäti používaný ako liek proti 

horúčkam. Borák má široké spektrum 

využitia, tento olej je ideálny doplnok stravy 

pri atopických ekzémoch, psoriáze, rôznych 

alergiách, plesniach, PMS syndróme, 

klimakterických problémoch a tak ďalej. 

Pomáha tiež v prevencii proti infarktu, cievy 

chráni tým, že pôsobí proti ich kôrnateniu. 

Borák zlepšuje pamäť a imunitu, znižuje 

tukové zásoby a znižuje hladinu cholesterolu 

v krvi. 

 

Olej z čierneho 

korenia patrí medzi 

ďalšie, ktoré nie sú 

príliš rozšírené. 

Obsahuje však éterické oleje, piperín, pirolín, 

chavicín, mastné oleje, škrob, sacharidy, 

enzýmy, živicu, a práve tieto látky priaznivo 

ovplyvňujú činnosť pankreasu, žlčníka 

a obličiek. Ďalej podporuje tvorbu 

žalúdočných štiav a tráviacich enzýmov, čím 

ozdravuje niektoré životu dôležité orgány 

a podporuje krvotvorbu. Takisto upravuje 

krvný tlak, podporuje správnu činnosť srdca 

a obranyschopnosť organizmu. 

 

Makový olej má 

upokojujúce účinky na 

psychiku. Odporúča sa 

konzumovať pri zlej 

kvalite vlasov, nechtov a pri liečbe 

osteoporózy, pretože obsahuje vysoký podiel 

vápnika a horčíka. Olej taktiež tlmí bolesti 

hlavy, upokojuje nervovú sústavu a uvoľňuje 

svalové kŕče. 

 

 

 

 

 

 

Oil Lis 
Prírodné oleje lisované 

za studena 
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Konopný olej, ktorý sa 

vyrába z konope siateho, 

obsahuje viac než 75% 

nenasýtených mastných 

kyselín. Najdôležitejšie z nich sú kyseliny omega-

6-linoleová, omega-6-gama-linoleová a omega-3-

linoleová, ktoré sú pre ľudský organizmus 

esenciálne. Olej obsahuje aj veľké množstvo 

vitamínov, napríklad A, B1, B2, B3, B6, C 

a ďalšie. Väčšinu týchto bioaktívnych látok si 

ľudské telo nedokáže vytvoriť samo, a preto je 

závislé na ich prísune z potravy. Nedostatok 

spomínaných látok má za príčinu vznik 

civilizačných chorôb, akými sú poruchy trávenia, 

ochorenia srdca a ciev, alergie, ekzémy, oslabenie 

imunity a iné. 

 

Mätový olej prispieva 

k rýchlej úľave pri 

črevných problémoch, je 

významným 

pomocníkom pri stavoch hystérie, zimnice, búšení 

srdca a omdlievaní. Uľavuje pri bolestiach hlavy, 

ktoré vznikajú z tráviacich problémov a svalového 

napätia v oblasti šije. Mäta je takisto uznávaná pri 

prevencii infekcií a zápalov, uľahčuje 

vykašliavanie a pomáha aj pri upchatých dutinách, 

nakoľko uvoľňuje dýchacie cesty. 

 

Olej z vlašského orecha 

tlmí hyperaktivitu detí, 

pomáha pri odbúravaní 

cholesterolu, pôsobí proti 

kôrnateniu tepien, vysokému krvnému tlaku 

a vzniku arterosklerózy. Nakoľko samotné jadrá 

orecha pripomínajú mozog, mozgu aj skutočne 

prospievajú. Obsahujú takzvaný zdravý tuk, sú 

zdrojom bielkovín, vitamínov E, B1 a B6, soli 

kyseliny listovej a minerálov, akými sú selén, 

fosfor, horčík a sodík. 

 
Petržlenový olej patrí 

medzi vzácnejšie, 

petržlenové semienka sú 

veľmi malé, a preto je 

jeho výroba náročná. Olej obsahuje nenasýtené 

mastné kyseliny, draslík, horčík, železo 

a vitamíny A, B, C, E a F. Priaznivo pôsobí pri 

liečbe ochorení obličiek a močového mechúra a 

takisto pomáha pri ochoreniach zraku. 

 

Rozmarínový olej má 

vplyv na mozog 

a centrálny nervový 

systém, je vynikajúcim 

podporným prostriedkom mysle a duševného 

vedomia a slúži aj na zlepšenie pamäte. Pomáha 

pri bolestiach hlavy, migréne, psychickej únave 

a nervovom vyčerpaní. V neposlednom rade má 

antiseptický účinok a využíva sa i pri zmiernení 

bolestí spôsobených reumatizmom, artritídou 

a dnou. Je účinný pri astme, bronchitíde, katare, 

sínuse a čiernom kašli. Pomáha tiež pri 

ateroskleróze, zlom krvnom obehu a kŕčových 

žilách. 

 

Súťaž! 
Pošlite správnu otázku na odpoveď: 

Pri akých ochoreniach pomáha 
makový olej? 

 
Troch z vás odmeníme balíčkom 

prírodných olejov OIL LIS. 
 

Správne odpovede zasielajte na adresu 

redakcie s heslom Prírodné lieky. 
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