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(Ne)bezpečné vitamíny 

 

Tabletky vám zdravie nezachránia 

VITAMÍN C PROTI PRECHLADNUTIU, "ÁČKO" NA DOBRÝ ZRAK A KOLAGÉN NA KĹBY. AK DENNE S 

RANNÝM POHÁROM VODY PREHĹTATE AJ NAJRÔZNEJŠIE DOPLNKY STRAVY A VERÍTE, ŽE SA VYHNETE 

ZDRAVOTNÝM PROBLÉMOM, VYHADZUJETE PENIAZE VON Z OKNA. A MÔŽETE SI DOKONCA AJ 

UŠKODIŤ. KEDY VITAMÍNY POMÁHAJÚ A KEDY, NAOPAK, ŠKODIA? 

Alžbeta Pňačeková, Silvie Králová a Petra Hátlová 

Kam nechodí slnko, chodí lekár. Toľko známe slovenské príslovie, ktoré by sa v dnešnej dobe dalo 

parafrázovať aj tak, že kam nechodí slnko (a plody, ktoré pod ním vyrastajú), tam chodia tabletky. 

Plné vitamínov, minerálov a ďalších doplnkov stravy, ktoré nám v telách vraj akosi chýbajú. Aj preto 

sú mnohí presvedčení, že ak chcú byť zdraví, nejaká tá kapsula by sa im dolu krkom skotúľať mala. 

Najlepšie na dennej báze. Trh s umelými preparátmi môžeme vyhlásiť za novodobú zlatonosnú žilu. 

Len multivitamínov sa v roku 2011 predalo na svete za 16 miliárd dolárov, prípravkov s vitamínom B 

za 4,5 miliardy a vitamínu C za vyše 4 miliardy. Najdrahší moč - obrazne povedané - vraj tečie do 

záchodov v USA. Vitamíny tam prehĺta každý druhý a ročne za ne Američania utratia 5,7 miliardy 

dolárov. V Nemecku ich pravidelne užíva 18 miliónov obyvateľov. Multivitamínové prípravky užíva 

zhruba štvrtina Slovákov. Na druhej strane počet srdcovo-cievnych či nádorových ochorení pribúda, 

obezita, diabetes či vysoký krvný tlak tiež veselo zvyšujú štatistiky. Kde teda robíme chybu? 

Stačí aj šálka čaju 

Najlacnejšie rady a riešenia sa mnohým nezdajú ako najjednoduchšie. Odporúčania lekárov, že sa 

máme viac hýbať a racionálne stravovať, by pritom drvivej väčšine z nás stačili na to, aby sme pokryli 

takmer všetky živiny, ktoré na to potrebujeme. "Stavy, ktoré vznikajú pri nedostatku vitamínu B či C, 

ktoré učíme študentov v škole, už v praxi nevídame," hovorí prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., z Ústavu 

patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. "Slováci 

celkovo z tohto hľadiska na tom nie sú vôbec zle, klasické eficiencie vitamínov a mikronutrientov u 

nás už dosť dávno neexistujú. Ťažko riešiteľná je však otázka takzvaných marginálnych deficitov, teda 

stavu, keď to nie je z hľadiska zdravia úplne ideálne. Je to tiež veľmi individuálne," pokračuje a 

dodáva, že ide najmä o tri skupiny látok - vitamíny, stopové prvky a vápnik a horčík, ktoré tvoria 

dôležitú súčasť nášho organizmu. "Manželka sa mi pred niekoľkými týždňami sťažovala, že čerstvá 

zelenina je drahá. Tak som sa jej spýtal, či sme pred tridsiatimi rokmi mali v apríli v obchodoch 

čerstvú zeleninu," spomína Rácz a dokladuje, že dnešné možnosti, ako sa reálne dostať k zdrojom 

vitamínov, sú pomerne bezproblémové. Aj preto by sme sa podľa neho mali snažiť dopĺňať ich čím 

viac prirodzeným spôsobom. A nemusí to byť žiadna veda. "Napríklad mangán a molybdén sú 

dôležité stopové prvky, ale keď denne vypijeme šálku čaju, už ich máme dosť, takže tam žiadna 

suplementácia nemá význam." 



Všemocné céčko 

Kde však máme deficity? "Nie je vylúčené, že by sme potrebovali viac vitamínu C, ale zas nie 

megadávky, ktoré aj tak bez úžitku vylúčime," opisuje Oliver Rácz. Poukazuje na to, že naše telo nie je 

schopné vstrebať zo žalúdka veľké množstvo tohto vitamínu naraz. Keď sme pri "céčku", za svoju 

popularitu vďačí najmä nositeľovi 

dvoch Nobelových cien Linusovi Carlovi Paulingovi. Práve on má na svedomí rozšírené presvedčenie, 

že vysoké dávky vitamínu C posilňujú imunitu a ochránia nás pred prechladnutím. Sám Pauling ho 

užíval v extrémne vysokých dávkach a považoval to za dôvod, prečo je zdravý až do vysokého veku. 

Veril, že vďaka kyseline askorbovej sa zo sveta podarí úplne vykoreniť prechladnutia. Vo vedeckých 

kruhoch za to dodnes žne kritiku. A každoročné epidémie viróz a prechladnutí (napri stúpajúcej 

spotrebe preparátov s céčkom) naznačujú, že také jednoduché to nebude. Podľa prednostu III. 

internej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe profesora Štěpána Svačinu neexistujú žiadne 

skutočne seriózne štúdie, ktoré by potvrdzovali, že vitamíny pôsobia preventívne. No môžu byť 

nápomocné pri liečbe niektorých ochorení. Jeho účinky testovali napríklad vedci z univerzity v 

Marylande. V priebehu troch týždňov dávali jedenástim účastníkom tri gramy vitamínu C denne, 

druhej kontrolnej skupine len placebo. Obe skupiny potom lekári infikovali vírusom, ktorý spôsobuje 

bežné prechladnutie. Ochoreli všetci a zhruba rovnaký čas trvala aj liečba. Podobný experiment 

uskutočnili odborníci na univerzite v Toronte, tentoraz na 3 500 dobrovoľníkoch. Ani tu však vitamín 

C nepomohol. Štěpán Svačina upozorňuje, že svoje môže zohrávať placebo efekt. Tvrdí, že pri liečbe 

viróz hrá zásadnú úlohu predovšetkým dostatočný príjem tekutín. "A tie s vitamínom C majú zvyčajne 

príjemnú chuť," vysvetľuje. Tekutiny totiž pomáhajú vyplaviť odpadové látky z tela, navyše vysušená 

sliznica je náchylnejšia na infekcie. Správny pitný režim tak podľa neho priebeh i dĺžku choroby 

ovplyvní viac ako fakt, či je nápoj bohatý na spomínaný vitamín. Ďalším trendom je podávanie céčka 

priamo do žily infúziou. Tak sme schopní dostať do tela niekoľkonásobne vyššie koncentrácie ako pri 

prehĺtaní tabletiek. Céčko v megadávkach má byť prevenciou proti chorobám aj prostriedkom, ktorý 

pomáha schudnúť. Linus Pauling dokonca veril, že vitamín C lieči aj rakovinu. Pre mnohých jeho 

kolegov iracionálny názor, avšak vedec spolu so škótskym lekárom Ewanom Cameronom napriek 

tomu podávali vitamín C v 70. rokoch pacientom v terminálnom štádiu choroby. Tí potom údajne 

prežívali dlhšie a s lepšou kvalitou života. Jeho úlohou v terapii onkologických pacientov sa odvtedy 

zaoberajú vedci po celom svete. Závery bádania sumarizuje onkológ z 1. Lekárskej fakulty Karlovej 

univerzity v Prahe Pavel Klener: "Vysoké dávky vitamínu C podávané vnútrožilovo nemajú 

protinádorový účinok, ale môžu byť užitočné ako podporná liečba pri chemoterapii. Znižujú totiž jej 

nežiaduce účinky a zlepšujú kondíciu aj kvalitu života onkologicky chorých." Zmysel takýchto terapií 

potvrdzuje aj Oliver Rácz. 

Pepek námorník s infarktom 

Ten k vitamínu C priraďuje ďalšieho pomocníka - zinok. "Veľmi dobre pôsobí na imunitu a v našej 

oblasti ho máme mierny deficit. V jednej veľkej štúdii sa zistilo, že keď sa deťom, ktoré mali často 

respiračné ochorenia, podávalo trocha zinku, počet ochorení sa znížil. Infekcie však zostali, nekleslo 

to na nulu," vysvetľuje odborník na biochémiu. Podľa neho by sme však v žiadnom prípade nemali 

hltať vitamínové prípravky bezhlavo. "Keď nemám príslušné vedomosti z oblasti medicíny, spýtam sa 

lekára." Práve on by mal byť tým, kto na základe vyšetrení určí, či nám niečo v tele chýba. "Na väčšine 

prípravkov je vyznačené, koľko daných vitamínov či minerálov obsahujú a tiež aká je ich denná 



odporúčaná dávka. Ak sa dostanete mierne nad túto hranicu, je to v poriadku," hovorí, no zároveň 

upozorňuje, že nič netreba preháňať. Pretože aj z antioxidantov, akým je trebárs vitamín C, sa za 

určitých okolností môže stať prvok, ktorý, naopak, škodlivú oxidáciu podporí. "Najmä, keď je v 

organizme veľa železa," spresňuje. Apropo, železo. Ďalší dôležitý stopový prvok, ktorý však vo 

zvýšenej miere môže skôr uškodiť. Oliver Rácz tu uvádza príklad známej rozprávky o Pepkovi 

námorníkovi, ktorý keď ide bojovať o milovanú Olive, dá si na posilnenie špenát plný železa. "Je to 

viacnásobný omyl. Špenát je síce veľmi zdravé jedlo, ale železo, ktoré by sme mohli využiť, takmer 

neobsahuje. Nachádza sa vo svaloch, teda najmä v mäse. A keby sa Pepek v strednom veku 

predávkoval železom, hrozil by mu infarkt, takže s ním treba zaobchádzať opatrne," dôvodí s tým, že 

železo by sa malo podávať jedine vtedy, ak je to lekársky indikované. "Jeho deficit u nás nie je častý, 

málokrvnosť môže potvrdiť len hematológ a aj tam musí určiť, či je spôsobená nedostatkom železa." 

Ďalším stopovým prvkom, s ktorým treba zaobchádzať opatrne, je jód. "Je dôležitý pre štítnu žľazu a 

jodidovaná kuchynská soľ pomohla, aby takzvaná struma (chorobné zhrubnutie štítnej žľazy, pozn. 

redakcie), ktorá bola veľmi častá na Slovensku a v okolitých regiónoch, vymizla. Jeho zvýšený príjem 

patrí do rúk odborníkov." 

Rast, ktorý nepoteší 

Zohľadniť tiež treba náš vek. "Aj u nás stúpa trend, že ľudia zrazu začnú mať pocit, že by mali zmeniť 

životný štýl. Začína sa to okolo päťdesiatky, keď človek zbadá, že viac priberá. A v snahe o zlepšenie si 

neraz nakladie do košíka priveľa rôznych suplementov," hovorí profesor Rácz. Príkladom dvojsečnosti 

užívania je kyselina listová. "Spolu s vitamínom B12 sú nesmierne dôležité pre rozvoj vnútri 

maternice. Asi pred 20 rokmi v Maďarsku profesor Endre Czeizel začal odporúčať kyselinu listovú, aby 

predišiel rázštepom chrbtice u detí. Tým, že tehotné ženy dostávali vyššie dávky kyseliny listovej a 

ďalších vitamínov, podarilo sa mu znížiť výskyt rázštepov chrbtice o sedemdesiat percent, čo je 

obrovský úspech," vysvetľuje. Začalo sa teda uvažovať, že by sa kyselina listová, ktorá je lacná a 

nerozkladá sa pri varení, pridávala napríklad do džúsov či múky, keďže je dôležitá pre rôzne procesy 

výmeny látok. "Lenže kyselina listová pôsobí ako rastový faktor," upozorňuje. "Keď má v päťdesiatke 

niekto len nejakú prekancerózu, teda ešte ani nie rakovinu, ale bunky, ktoré sa rozmnožujú rýchlejšie, 

čo budú vo veľkej miere potrebovať? Rastový faktor kyseliny listovej. Takže kým u tehotných žien 

tých 200 - 400 mikrogramov denne pôsobí veľmi pozitívne, keď v strednom veku začnem kupovať 

miligramové dávky kyseliny listovej a mám nejakú skrytú abnormalitu, len podporím rast jej buniek." 

Toxické vitamíny 

Predávkovať vitamínmi sa dá oveľa jednoduchšie práve "umelou" cestou. Zoberme si taký vitamín A 

dôležitý pre náš zrak. Pri silnom predávkovaní môže poškodiť pečeň. Pritom len stravou to nemáme 

šancu zvládnuť. "Ak by sme aj konzumovali veľa karoténov, teda provitamínov, maximálne sa nám 

sfarbí koža do oranžova," opisuje 

odborník, "pretože premena karoténov na vitamín A sa pri určitom limite zastaví." Tabletkou si však 

jeho nadbytok vniesť do tela vieme. "Poviem vám ešte aj zaujímavý príbeh kobaltu," preskočí na ďalší 

stopový prvok. "Je nesmierne dôležitý, ale len na jednom jedinom mieste. Tým je molekula vitamínu 

B12, v nej je atóm kobaltu. Všetky jeho ostatné formy sú vysoko toxické." V 60. rokoch minulého 

storočia pridávali Nemci do piva extrémne malé mikrodávky kobaltu - vytváral totiž krásnu modrú 

penu. "Vyrátali, že keď človek vypije jedno pivo denne, toto množstvo mu nič neurobí. Len zabudli, že 

Nemci nepijú jedno pivo denne," smeje sa. Dôsledky však neboli veselé. "Bolo z toho množstvo 



poškodení srdca. Takže vitamíny sú prospešné, ale v nenormálnych dávkach a nesprávnej forme sú 

jednoznačne toxické." A ktorého vitamínu máme naozaj deficit? "Celá naša populácia má mierny 

nedostatok vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre kosti. No zároveň je to dôležitý imunomodulátor. 

Dnes sa naň pozerá ako na hormón, ktorý zvyšuje imunitu," vyratúva Rácz, "takže rozumné dávky 

deťom aj dospelým sú opodstatnené. No opäť - musí ho predpísať lekár, veľké dávky vitamínu D sú 

toxické, to isté platí o seléne." Ten v koncentrácii okolo 100 - 150 mikrogramov denne intenzívne 

chráni pred rôznymi chorobami, no vo vyšších množstvách môže byť karcinogénny. No vráťme sa ešte 

k vitamínu D. Podľa Olivera Rácza ho máme mierny deficit aj v lete, keď nám s jeho "výrobou" v koži 

pomáha slnko. "Ani v lete už netrávime vonku toľko času ako kedysi. Tiež sa teraz v našej 

biochemickej brandži diskutuje o tom, ako skontrolovať jeho hladinu v krvi, pretože vitamín D má 

rôzne formy a premena na tú aktívnu je zložitá." 

Radšej jablko? 

A na záver ešte pár slov k horčíku a vápniku. Nedostatok vápnika citeľne postihne najmä naše kosti, 

Oliver Rácz však upozorňuje, že je to väčšinou v dôsledku celkovej nevhodnej životosprávy: "Málo sa 

hýbeme a nezaťažujeme kosti, nekonzumujeme mliečne výrobky, a potom sa môže stať, že siedmak 

sa na lyžiarskom ledva postaví na lyže a už má zlomenú nohu. A pritom dostatok vápnika vieme získať 

zo stravy." Jeho nadužívanie však môže blokovať vstrebávanie dôležitých minerálov. Aj horčíka. 

"Americké štúdie dokázali, že u celej americkej populácie je poddimenzovaný prísun magnézia. 

Nepoznám síce presné údaje u nás, ale pravdepodobne sme na tom podobne," uvádza Rácz. "Je to 

vynikajúca látka hlavne u starých ľudí, pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny aj nervový systém, takže 

po porade so zdravotníkom by som pokojne odporúčal aj magnéziové tabletky." Takže vitamíny áno, 

odborníci však varujú pred nákupmi pod vplyvom masívnej reklamy. Ovocie či zelenina nám navyše 

poskytnú celý komplex látok. "Obsahujú množstvo živín, ktoré naše telo potrebuje - nielen jednu," 

vysvetľuje Pavel Blažíček, viceprezident Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. "Pomaranč 

napríklad poskytuje vitamín C a aj betakarotén, vápnik a ďalšie živiny. Je pravdepodobné, že všetky z 

nich pracujú v kombinácii." Takže multivitamínovú tabletku? Nie, radšej jablko. 

Doplnky stravy sú často zbytočné Štěpán Svačina, prednosta III. Internej kliniky 1. lekárskej fakulty UK 

a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. 

Vyzerá to, že potravinové doplnky dobývajú svet. Je to len zdanie alebo realita? 

Dopyt po potravinových doplnkoch zo strany pacientov je veľký. Tento trend sa v našom regióne 

objavil po roku 1989, keď na český a slovenský trh vstúpil rad firiem, ktoré ich vyrábajú či distribuujú. 

Tieto firmy sa začali starostlivo zameriavať na rizikové skupiny, ktoré sú ich cieľovou skupinou. Patria 

k nim najmä ľudia s chronickými ochoreniami, onkologickí pacienti, ľudia s kožnými ťažkosťami a 

mladí ľudia s neurologickými chorobami. Ďalšou silnou cieľovou skupinou sú mladé ženy s deťmi a 

ľudia vyznávajúci zdravý životný štýl. Svoj podiel na obľube a užívaní potravinových doplnkov majú aj 

niektoré profesie (výživoví poradcovia a rôzni fitnes tréneri), ktoré u nás v minulosti neboli, či neboli 

tak hojne zastúpené, a tiež nový životný štýl. 

Ako je to s potravinovými doplnkami a pacientmi? 

Všeobecne sa dá povedať, že skupiny medzi chorými sú dve. Najčastejšie po potravinových doplnkoch 

siahajú pacienti, ktorí nechcú konzumovať, ako oni hovoria, nič "umelé" a "chemické", a preto 



odmietajú lieky. V tomto poňatí ich vnímajú ako prírodnú alternatívu liečby. Druhú skupinu tvoria 

ľudia, ktorí potravinové doplnky užívajú ako doplnok klasickej liečby či na zlepšenie zdravotných 

problémov, ktoré liečia bežnými liekmi. Ide o pacientov s chronickými, ale aj s akútnymi ťažkosťami. 

Dá sa účinkom potravinových doplnkov veriť? 

Potravinové doplnky v mnohých prípadoch vyrábajú farmafirmy a dajú sa dostať v lekárňach či 

zdravotníckych zariadeniach. Tým, samozrejme, na strane pacientov vzrastá dôvera v tieto preparáty. 

Výrobcovia a distribútori to vedia a využívajú to. Ale čo sa týka štúdií o účinnosti, tam je to už horšie. 

Pri potravinových doplnkoch prakticky neexistujú štúdie, ktoré by dokazovali ich jednoznačný a 

preukázateľný prínos pre pacientov. Ak sa pozriete na obaly či letáky potravinových doplnkov, štúdie 

tam buď nie sú uvedené, alebo odkazujú na staré štúdie, ktoré už boli prekonané. 

Chápem to dobre tak, že nie sú účinné? 

Niektoré potravinové doplnky môžu obsahovať účinné látky, ktoré sú zhodné s účinnými látkami v 

niektorých liekoch. Ale tieto látky sú v potravinových doplnkoch obsiahnuté v takom malom 

množstve, že nemôžu mať očakávaný efekt. Doplnky môžu obsahovať aj prírodné látky s nejakým 

preukázateľným účinkom, ale ani pri nich zvyčajne nie je dávkovanie dosť silné na to, aby mali nejaký 

liečebný či liečebno-podporný efekt. Z toho vyplýva, 

že potravinové doplnky nemôžu byť alternatívou k bežnej liečbe. Ak by boli, určite by boli aj 

preplácané zdravotnými poisťovňami, čo však nie sú, a je to tak správne. Ba naopak, existujú štúdie, 

ktoré priznávali škodlivosť potravinových doplnkov, respektíve upozorňovali na vznik niektorých 

typov ochorení a súvislosť s nadmerným užívaním vitamínov. Ani tieto štúdie však nie sú 

jednoznačné. 

Takže potravinové doplnky sú z hľadiska zdravia len ťahanie peňazí z vreciek ľudí? 

Sú určité výnimky, keď vitamínové doplnky majú svoje opodstatnenie. Klasickým prípadom sú 

pacienti s črevnými zápalmi či pacienti, ktorí majú skrátené tenké črevo. V oboch skupinách je v 

dôsledku ich ochorenia zhoršená funkcia vstrebávania živín. Vitamínové doplnky sú tak riešením, ako 

týmto pacientom zabezpečiť dostatočný príjem potrebných vitamínov. K ďalším príkladom, keď majú 

doplnky zmysel, patrí vitamín D. Celá česká aj slovenská populácia má najmä v zimných mesiacoch 

nedostatok tohto vitamínu. Jeho doplnenie formou doplnkov je tak v poriadku. A u mladých žien je 

dôležitá aj kyselina listová. 

Mnoho ľudí užíva rôzne enzýmy. 

Užívanie enzýmov je otázne. Všeobecne platí, že bielkoviny, čo enzýmy sú, sa v komplexnejšej forme 

nevstrebávajú. Ale výrobcovia hľadajú stále nové technológie a cesty, ako to zaistiť a vstrebávanie 

dosiahnuť. Veľa pacientov uvádza, že po užívaní určitých enzýmov, napríklad po operácii či v rámci 

liečby chronického ochorenia, došlo k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Takže ich efekt sa úplne 

vylúčiť nedá. 

A čo potravinové doplnky zamerané na športovcov? 

Tu je trochu iný problém. Pokiaľ by športovci jedli pestrú stravu, nepotrebujú ich. Ale mnoho 

športovcov sa v rámci svojej prípravy na preteky upína k rôznym rituálom, do ktorých spadá aj úprava 



jedálnička. Pokiaľ je ich jedálniček jednostranný, potravinové doplnky majú svoje miesto. Časť 

športovcov ich užíva vo forme rôznych proteínových nápojov aj v rámci prípravy na sezónu, na 

podporu rastu svalovej hmoty. Potravinové doplnky, ako sú kolagén, kĺbová výživa, vitamíny pre 

športovcov a podobne, sú však pri vyváženej strave aj v čase vysokej fyzickej záťaže zbytočné. 

Z čoho teda masívny záujem o potravinové doplnky pramení? Je to naozaj len výsledok masívnej 

reklamy? 

Potravinové doplnky sú veľmi dobrý predajný artikel a firmy využívajú všetky marketingové 

prostriedky, aby dosiahli svoj cieľ. Všetci chcú byť zdraví či zdravší, než sú, a potravinové doplnky túto 

možnosť legálne ponúkajú. Navyše, ak je niečo podávané z rúk lekára, lekárnika alebo odborníka na 

výživu či fitnes, pôsobí to veľmi vierohodne až sofistikovane. Ľudia tak veria tomu, čo im v rámci 

marketingu firmy chcú povedať, a tomu, čo im ponúkajú. U časti ľudí, samozrejme, hrá úlohu placebo 

efekt, ktorý spôsobí, že sa človeku naozaj uľaví, jeho stav sa zlepší a pacient sa tak nielenže po 

doplnok vráti, ale v mnohých prípadoch ho aj v dobrej viere odporučí ostatným. 

Fajčiari v ohrození 

O tom, že fajčenie je samo osebe rizikové, netreba zbytočne hovoriť. "Môže spôsobiť nedostatok 

vitamínov a minerálnych látok, ako je vitamín B6, vitamín C, vitamín E a kyselina listová," upozorňuje 

Pavel Blažíček. Priam sa preto ponúka, aby si ich dopĺňali. Treba však byť opatrný. V dvoch štúdiách 

sa totiž vedci pokúsili dokázať, že fajčiarom prospieva konzumácia vitamínu E a betakaroténu. 

Výsledky však neboli vôbec povzbudivé. Aj na ich základe v roku 2003 vedci fajčiarom odporúčali, aby 

prípravky s betakaroténom radšej neužívali. Potvrdzuje to aj Pavel Blažíček: "Výskyt rakoviny pľúc je 

zvýšený u fajčiarov, ktorí užívajú syntetické doplnky betakaroténu." 

Napríklad mangán a molybdén sú veľmi dôležité stopové prvky, ale keď denne vypijeme šálku čaju, už 

ich máme dosť. 


