
V živote je neuveriteľne aktívna, 
rada sa hýbe aj vyvára, no pri 
otázke svojho zraku prežívala 

roky dilemu. „V poslednom období 
som sa často ocitla v  situáciách, že 
som si musela meniť kontaktné šo-
šovky aj v nesterilnom prostredí. Po-
čas natáčaní Farmy si neraz nemala 
kde umyť ruky a  niekoľkokrát som 
dostala nepríjemné očné zápaly. Po-
hár mojej trpezlivosti na konci roku 
2017 pretiekol. Nastal čas zbaviť sa 
problémov, ktoré som kvôli závislos-
ti od okuliarov a kontaktných šošo-
viek prežívala pomaly každý deň.“
Napriek tomu mala celé roky 
strach. „Oči nie sú vlasy, ktoré si 
necháte prefarbiť alebo ostrihať 
a  po  čase máte pôvodný účes zase 
späť. Na  bratislavskú očnú kliniku  
NeoVízia som však mala výborné 
referencie od  známych. Operáciu 
zvládli bez problémov, necítili bo-
lesť počas operácie ani po  zákroku 
a vďaka novému zraku si užívajú cel-
kom novú kvalitu života. Rozhodla 
som sa úplne dôverovať odbor-
níkom z kliniky, ktorí majú 
s femto operáciami najdlh-
šie skúsenosti, za  sebou 
tisíce operácií a  spokoj-
ných pacientov.“ 

Zákrok bol doslova 
úžasný 

„Bola som nadšená z  pro-
fesionálneho a  z  neskutočne 
priateľského prístupu. 
Zákrok mi pripadal 
veľmi rýchly 
a  dokonca 
p r í j e m n ý. 
S k u t o č n e 
som necí-
tila žiad-
nu bolesť, 
na  ope-
račnej sále 
mi bolo 
perfektne. 
Aj po-
operačné 
o b d o b i e 
bolo pre 
mňa doslo-
va úžasné. 
Mala som 
naštudované, 
že prvé dve – 
tri hodiny po zá-
kroku môžem cí-
tiť mierne rezanie 
či štípanie, preto 
som pre kaž-
dý prípad mala 
po ruke tabletku. 
Nemusela som ju 

však použiť, poobedie, podvečer aj 
večer som strávila úplne bez bolesti 
a v pohode. Pozerala som z archívu 
môj obľúbený film Ako vytrhnúť 
veľrybe stoličku, vychutnala som si 
ho bez okuliarov a šošoviek. Prvý-
krát v živote som si ho užila v HD 
kvalite :-).“ 

Nový život  
s novými očami 

„Operácia očí prinesie človeku sku-
točnú zmenu života. Spozorovala 
som to aj na sebe.  Môj život nabral 
od  operácie celkom iné rozmery. 
Konečne vidím, ostro a  lepšie ako 
v minulosti s najlepšími kontaktný-
mi šošovkami. 
Všetky drobné písmená vidím 
z úžasnej diaľky. Celý čas si opaku-
jem: Na čo som čakala? Už dávnej-
šie som sa mohla zbaviť okuliarov 
a  kontaktných šošoviek. Zbytočne 
som sa trápila a bola nervózna.“ 

Večné peripetie  
so šošovkami 

„Tí, ktorí nosia kon-
taktné šošovky, veľmi 
dobre vedia, o  čom 
hovorím. Vo voľnom 
čase som ich striedala 
s  dioptrickými okuli-
armi, no na obraze som 

bola zvyknutá na  šo-
šovky. Pri dlhšom pobyte 

v  klimatizovanom priestore 
ma po chvíli začali 

oči rezať, boli 
suché a  čer-

vené. Proce-
dúry okolo 
š o š o v i e k 
začali byť 
pre mňa 
v e ľ m i 
náročné. 
Š o š o v -
ky mi 

k o m p l i -

kovali každodenný život. Neraz sa 
mi stalo, že som ich z oka nevedela 
vyloviť, lebo mi niekde dozadu za-
padla. Nosievala som dvadsaťštyri-
hodinové. Tak intenzívne, že som 
si ich párkrát večer zabudla vybrať 
z  oka von. Ráno som sa zobudila 
a videla som všetko ostro. Pomyslela 
som si: v noci sa stal zázrak, počas 
spánku sa mi vyliečila krátkozrako-
sť. Samozrejme, len som si zabudla 
vytiahnuť kontaktné šošovky. Oči 
sú presušené tak, že som zatínala 
zuby od bolesti. Inokedy som si dala 
do jedného oka po dve šošovky. 
Párkrát sa mi po dlhšej dobe za vo-
lantom zrolovala v  oku šošovka. 
Zúfalo som hľadala miesto, kde sa 
dá zastaviť, aby som ju z oka urých-
lene vybrala, vyčistila a opäť vložila 
do oka. Boli to fakt nervy, v niekto-

rých momentoch som pri šoférovaní 
skutočne nevidela. 
Iná hrôza nastala, keď som si za-
budla kontaktné šošovky. Prišla som 
niekam na  víkend, všetko zatvore-
né... Človek, ktorý tieto problémy 
nepozná, mávne rukou. Ten, kto 
nosí šošovky, vie o čom hovorím.“

Mala som sa  
rozhodnúť už skôr 

Kontaktné šošovky stáli Kvetku 
ročne okolo tisíc eur. „Keď si zrátam, 
koľko peňazí na ne za tie roky odišli, 
operácia by sa mi bola už pred pár 
rokmi bola vrátila.“ 
Kvetka si prežila niekoľko zápalov, 
dokonca jej hrozil aj rohovkový 
vred. „Dnes, poznajúc ten zázrak, 
ktorý do života prinesie bezbolestná 

operácia femtosekun-
dovým laserom, mi je 
ľúto, že som sa na ope-
ráciu neodhodlala už 
pred rokmi. Pritom 
nemám strach zo zá-
krokov, operácia trvá 
skutočne pár sekúnd, 
nemala som žiadne 
bolesti, všetko mi pri-
padá ako sen. Teším sa 
na  slobodu v  každom 
smere, ktorú mi nový 
zrak bez závislosti 
od  okuliarov a  kon-
taktných šošoviek pri-
nesie.“

 

zdravý život

Liečivé čaje

Najlepšie je namiešať si bylinkové zmesi 
doma. Že nemáte sušené bylinky? 
Dnes už nie je problém kúpiť si 

jednodruhové bylinkové čaje v lekárni alebo 
v obchode so zdravou výživou. A potom sa 
už pri príprave čajov riaďte našimi receptami.

Na zmiernenie reumy
Petržlenová vňať zvyšuje aktivitu enzýmu, kto-

rý ničí reumatické bunky a  po-
máha odbúravať škodliviny.
Ako na  to: 1 až 2 čajové 

lyžičky nasekanej vňa-
te petržlenu zalejte 

2,5 dl vriacej 
vody a  nechajte 

lúhovať 10 minút. 
Denne malými hltmi vypite 

1 až 3 šálky. 

Zázrak na imunitu
V minulosti túto bylinku nazývali anjelom by-
linkového sveta, liečitelia ju považovali za vše-
liek. Účinné látky bylinky archangeliky lekárskej 
liečia zápaly a skvele posil-
ňujú imunitný systém. 
Ako na to: 1 čajovú lyžič-
ku nadrobno nasekaného 
koreňa zalejte 2,5 dl vria-
cej vody a  nechajte lúhovať 
prikryté 10 minút. Čaj pite 
3-krát denne vždy približne 
30 minút pred jedlom.

Ochrana pred zápalom močového mechúra
Žerucha pôsobí močopudne čo napomáha čistiť 
močový mechúr. Tak sa v ňom nemôžu usádzať 
škodlivé baktérie a tak sa vyhnete zápalu.
Ako na to: Hrsť listov žeruchy zalejte 150 ml vody 
a nechajte lúhovať 10 minút. Pite 2 šálky denne.

Proti páleniu záhy
S pálením záhy často bojujeme v ob-

dobí ťažších jedál. Pomôže vám ho 
zmierniť čajová zmes so sladkým 
drievkom.
Ako na  to: Zmiešajte 20 g sladké-
ho drievka, 40 g harmančeka, 10 g 
mäty a  20 g medovky. 1 čajovú 
lyžičku zmesi zalejte 2,5 dl vriacej 
vody a  varte 5 minút. V  akútnych 

prípadoch pite 2 až 3 šálky denne.  
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Balzam na Boľavé hrdlo
 Bolí a škrabe vás v krku? Účinné 
látky skorocela kopijovitého 
pôsobia upokojujúco na po-
dráždenú sliznicu.
Ako na to: 2 čajové lyžičky by-
linky dajte do 2,5 dl studenej 
vody, nechajte 2 hodiny lúho-
vať a potom zľahka ohrejte. 
Počas pitia dúšky čaju podržte 
dlhšie v ústach alebo čaj môžete aj 
kloktať ( 2 až 3 šálky denne).

Pre voľné dýchacie cesty
 tymian boduje vyso-
kým obsahom éterických 
olejov. najúčinnejší 
na éterické oleje je 
tymian zo stredomoria. Je 
vynikajúcim prostriedkom 
na záchvaty kašľa, účinkuje 
aj proti hlienovitému kašľu.
Ako na to: 1 čajovú lyžičku 
nasekaných listov  zalejte 
2,5 dl vriacej vody a lúhujte 5 
minút. Pite 3 šálky čaju denne.

stoPka Pre Prechladnutie

 najlepší recept na to, ako porazíte na-

chladnutie alebo chrípku, je jednoduchý: 

ostať pár dní v posteli a poradne chorobu 

vypotiť. no nie každý má na to čas, preto je 

dobré zabojovať proti chorobe aj liečivým 

čajom. 
Ako na to: zmiešajte po 30 g 

lipových a bazových kvetov, 

k tomu 20 g šípok. 1 čajo-

vú lyžičku zmesi zalejte 

150 ml vriacej vody 
a nechajte lúhovať 10 

minút. Pite 2 
až 3 šálky 

denne.

Dôležité!
Bylinkové čaje sú liekom 

a preto treba dbať na ich správ-
ne dávkovanie. Denne by ste 

nemali vypiť viac ako 3 šálky a lie-
čebná kúra by nemala rvať viac 
ako 3 týždne. Potom by mala 

nasledovať minimálne týždňo-
vá prestávka v užívaní.

Bylinkové čaje dokážu pomôcť pri mnohých zdravotných 
problémoch, ktoré nás trápia v chladnom ročnom období. 
Staré osvedčené recepty na liečivé čaje totiž môžu byť 
vhodnou alternatívou liečby k chemickým tabletkám. 

na zimu
Moderátorka Kvetka Horváthová: 

Môj život má nové rozmery

kapralova
Zvýraznění

kapralova
Zvýraznění


