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Vážení přátelé,
letos jsme měli již čtyři semináře rétoriky a na podzim 
očekáváme další dva. Ač jde o akce náročné a vyčerpáva-
jící, jde o můj nejoblíbenější školicí produkt. Je totiž lid-
ský, osobní a poskytuje dokonalou zpětnou vazbu o všem, 
co při spolupráci s námi řešíte. Během týdne se lidsky 
i profesně seznámíme do míry, kterou jiné setkávací plat-
formy neumožňují. Díky tomu mnohé z vás, milí absolven-
ti, považuji víc za přátele než za pouhé kolegy. Tento vztah 
není dán ani tak stylem vedení semináře, ale spíš vámi sa-
motnými. Na tento vrcholový školicí produkt se totiž jen 
tak někdo nekvalifikuje. Přicházíte až vy, kteří ve spoluprá-
ci s námi něco dokážete. Proto se ve vás setkávám sám 
se sebou z doby před dvaceti let. Připomínáte mi krásná 
budovatelská, nadějná a energií nabitá léta, která, věřte, 
stála za to žít. Těmito slovy vám, milí absolventi, děkuji 
jak za připomínku mládí, tak za smysluplně prožité chvíle. 
No a na vás, noví kandidáti, se těším někdy na podzim. 

Bylo krásné pozorovat, jak se lidé mění před očima. 
Odhazují předsudky a nachází sebe sama. Všichni během 
týdne rozkvetli zaléváni důvěrou, oceněním, vtipem, 
nadějí a novými úhly pohledu, že všechno je jinak, 
od zahradníka nejpovolanějšího. Celý tým to vybičovalo 
k nadstandardním výkonům. Byl to nezapomenutelný 
týden se skvělými lidmi. Děkuji, že mohu být součástí.  

Štěpánka Strašíková

Rétorický seminář vnímám jako odměnu. Odměnu, díky 
které člověk zjistí, že věci jsou nakonec jinak, než si pů-
vodně myslel. Za celý týden, kdy seminář probíhal, si do-
kážete utřídit myšlenky, začnete vnímat více souvislostí, 
možná se i začnete na svět dívat jinýma očima.
Celý náš tým byl otevřený − chtěl sdělovat myšlenky, 
a co je nejdůležitější, dokázal to jasně a srozumitelně. 
Byli jsme skvělá parta.

Miroslava Slámová
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ZKUŠENOSTI
Sylva Tesařová

Rétoriku jsem měla možnost poznat ze dvou různých 
rovin: Kdysi jsem ji vášnivě prožívala v roli rozechvělé-
ho nadšeného žáka překonávajícího vlastní bariéry stra-
chu…, dnes si ji doslova užívám v roli týmového průvodce, 
kterého nepřestane dojímat a fascinovat velikost tématu 
a lidí, kteří jím žijí.  
Rétorika je fenomén, je to diamant v nabídce GW. Václa-
ve, díky za to, že tenhle klenot nemáš schovaný v truhle, 
ale že ho společně se svými žáky neustále vybrušuješ.
Přátelé, je fajn být s vámi. 

Jitka Holovská

Rétorika ve mně ještě doznívá na mnoha úrovních.
Na vlastní uši jsem si mohla prožít přísloví „s kým jsi, tím
jsi“. Lidé v přátelském a proaktivním prostředí dokázali
vyjevit svá vnitřní puzení způsobem, jaký jsem od nich
nikdy před tím neslyšela. Dojetí se často nedalo ubránit.
Hlavně jsem si ale odvezla jiný pohled na svět a dění
v něm a přesvědčení, že na nás je, jaký svět bude.

Lenka Večerková
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MARTIN ŽAMBOCH
spolumajitel společnosti 

Vážení čtenáři,
od března máme nový a náš historicky první veřejný Facebook GW CZ a SK. Jeho primárním cílem je dát o nás 
vědět dnešnímu digitálnímu světu. DÁT O SOBĚ VĚDĚT a BÝT VIDĚT. 

Obecná linka každého sdělení je zhruba tato: Jsme tady, jsme akti vní a máme vám jako společenství co nabíd-
nout. Kvalitní užitečné produkty prostřednictvím eti ckého marketi ngu, a to vše v akti vní lidské komunitě.

Na profi lu GW se můžete těšit na tři zelené příspěvky týdně (ano, vím, že se jim říká „posty“). Temati cky půjde 
o produktové a fi remní novinky, dále pak připomínky našich společných akcí a nakonec nezapomeneme na vý-
znamné dny běžného kalendáře (MDŽ, Velikonoce, Vánoce, …). A s ohledem na pružnost a rychlost Facebooku 
na něm můžeme komunikovat také vše potřebné, aktuální nebo třeba akutní.

Nový Facebook GW je dalším střípkem nového „digitálního obrazu“ naší Green Ways. Chce o nás dát vědět a chce, 
aby GW byla vidět… 

A my jako lídr trhu funkčních zelených potravin MÁME CO UKÁZAT.

Přeji krásné jarní dny.
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V ČO VERÍTE VY?

ný čoraz viac pracovať ako väčšina: stresy, nespokojnosť, 
každodenná nechuť vstať z postele, ustavičné sťažovanie 
sa. Prežívať celý týždeň ako päťkrát sa opakujúci rovna-
ký deň. V tom čase som vedel skôr to, čo v živote ne-
chcem, než to, čo chcem.

Po ukončení bakalárskeho štúdia som zisti l, že ma ško-
la absolútne nebaví, že som sa tam len akosi ocitol. 
Založil som si preto fi rmu v domnienke, že budem ro-
biť na seba, rozbehnem biznis a budem schopný koneč-
ne zabezpečiť seba aj rodinu. Vedel som, že to nepríde 
samo a jednoducho, ale radšej takto, ako drieť na nieko-
ho iného a prichádzať o roky života alebo sa vyhovárať 
na iných. Po tom, čo som začal fl ákať školu a začal sa 
,,naplno“ venovať fi rme, som opäť zisti l, že to akosi nej-
de. Robil som na seba, no nezarábal som, venoval som 
sa fi rme, no nenapĺňalo ma to. Vedel som, že by som 
chcel v živote pomáhať ľuďom, ale klasické povolania 
ako hasič, policajt, vojak mi táto spoločnosť znechuti la 
a prišlo mi, že takto nič nezmôžem.

Takisto som vedel, že ak budem niečo ľuďom predávať, 
tak o tom musím byť presvedčený, chcem mať vlast-
nú skúsenosť. Odmalička som bol vedený k pokore, 
skromnosti , pomáhaniu iným, neklamaniu, nezavádza-
niu a presne toto som chcel, aby sa dodržiavalo v mojej 
práci. Myslel som si, že nikdy nebudem chodiť od člo-
veka k človeku a niečo mu týmto spôsobom ponúkať, 
mal som predsudky voči MLM. Až po tom, čo ma Zuzka 
Kolcunová dostala do Green Ways, začalo u mňa to, 
čo v živote chcem, prevažovať nad tým, čo nechcem.

Prvým dôvodom, prečo som začal pracovať so ZP, bol 
nedostatok fi nancií na produkty a hneď som pochopil, 
že ich budem potrebovať väčšie množstvo (atopický ek-
zém od narodenia) – nevidel som nič zlé na predávaní 
takého čistého produktu, aj keď voči tomuto štýlu pre-
daja som ešte stále mal predsudky. Ekzém ma však trápil 
väčšmi ako moje predsudky.

Ja verím, že každý človek na tejto planéte má svoje 
miesto, osud a poslanie. Už odmala som vedel, že som 
sa na tomto svete neocitol náhodou, že mám poslanie. 
Netušil som aké, iba som to vedel. A možno som len 
tomu chcel veriť. Nechcel som prežívať zo dňa na deň, 
hrabať si svoj piesoček, umrieť a byť zabudnutý. Vedel 
som, že ak umriem, tak to bude „hrdinskou smrťou“ 
a že po sebe niečo zanechám.

Prešiel som si mnohými brigádami. Nikdy som nemal 
problém s manuálnou prácou, mám výdrž a svoje po-
vinnosti  si plním poriadne (to mám po rodičoch). Sľu-
boval som hlavne sebe, že sa raz postarám o svoju ro-
dinu (mamu a sestru) tak, ako si to zaslúžia. Roky som 
to však nevedel dosiahnuť. Na jednej strane som nás 
chcel zabezpečiť, no na strane druhej som nebol ochot-

Druhým dôvodom bola prednáška s majiteľom GW. 
Na pozvánke som si ako jediné prečítal slovo ,,marke-
ti ng“. Okamžite mi stúpol adrenalín (marketi ng = rekla-
ma, „oblbovanie“ ľudí s cieľom predať čo najviac...). Po-
vedal som si, že mi je to jedno, videl som, že Zuzku tá 
práca napĺňa a chcel som ju podporiť, aj keby som si tam 
mal pospať alebo sa ešte väčšmi naštvať. Ako sa hovo-
rí, ak sa budeš pozerať na bránu GW len zvonku, nikdy 
nepochopíš. Mne na to stačila jedna prednáška. Neča-
kal som, že by ma mohla jedna práca naplniť v toľkých 
smeroch, ktoré som dovtedy nikde nevidel tak dokonale 
skĺbené a prepojené. Bolo to, ako keby Vašek pospájal 
jednotlivé diely puzzle mojich životných hodnôt a pre-
svedčení do jedného obrazu. Ten obraz bol zelený s ná-
pisom Green Ways. 

Mal som jasno: chcem pracovať s produktmi a ľuďmi, 
ktorým verím. Vyliečil som seba a chcem pomôcť vy-
liečiť ďalších. Chcem mať kontrolu nad svojím životom. 
Až keď som spoznal Green Ways, tak mi došlo, že som žil 
sny iných ľudí, pretože som nemal vlastné.

Cíti m sa ako vojak so svojou družinou, no nie so zbra-
ňami, ale zelenými ratolesťami vo svete plnom popola. 
Som len na úplnom začiatku, ale konečne mám nádej, 
konečne vidím svetlo a ľudí, ktorí chcú to, čo ja. A viem, 
že spolu toho dokážeme veľa.

Konečne mám pocit, že môžem a že zmením svet. 

Roland Datko, Veľký Krtí š
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ZELENÉ MATEŘSTVÍ

Nejsem jenom „ledasjaká preventi stka“, jsem i studijní 
typ. Na přednášce o mateřství jsem se z úst doktorky 
Dvořákové dozvěděla, jak zelené potraviny pomáhají při 
neplodnosti , jak důležité a nezastupitelné jsou v těho-
tenství i v období kojení a jaký přínos mají i pro nejmenší 
děti  v prvním příkrmu. Velmi mě toto téma oslovilo. Teh-
dy jsem prohlásila, že já problém například s neplod-
ností  mít nebudu, že jsem vyčištěná, jím zdravě, cvičím 
jógu a cítí m se psychicky v pohodě. V té době jsem ještě 
netušila, jak je důležité si dávat pozor na jazyk…

A tak mi před třemi lety život předložil trošku těžší ob-
dobí, které odstartovalo v mém těle nemoc zvanou en-
dometrióza. 2x během půl roku jsem byla na operaci, 
odstranit cystu z levého vaječníku. Lékaři mi mimo jiné 
sdělili, že mám srostlý jeden vejcovod a druhý už skoro 
taky. Po každé operaci se cysta objevila znovu. Bylo to 
pro mě psychicky velmi náročné období, kdy jsem byla 
doktory neustále masírována útrpným sdělením, že asi 
stejně přirozeně neotěhotním. Zelené potraviny mi v té 
době byly velkou oporou a nadějí. Před i po operaci 
jsem vždy násobně navýšila dávky a věřím, že i díky 
tomu jsem se rychle dala do pořádku. Při té příležitosti  
jsem po odběrech krve zjisti la, že se mi konečně srovna-
la hladina krevních desti ček. Měla jsem od malička pod-
limitní hodnoty. I u nich mi bylo lékaři řečeno, že je není 
možné ovlivnit. Nyní jsem sice na spodní hranici, ale už 
v normě a mám tak důkaz, že poddávkování našich ze-
lenáčů jim nedá šanci dělat ty zázraky, které medicína 
nezná. Zvýšené dávkování zelenáčů mělo následně vliv 
i na endometriózu, včetně mého nově objeveného za-
měření na holisti cký přístup sama k sobě – tedy tělo, 
duše, mysl v jednotě, jak se o tom často mluví v naší síti . 

Na výsledky jsem si musela počkat zhruba rok. Ale trpěli-
vost, víra a zvýšené dávkování se vždy vyplácí. Růst cysty 
se zastavil a navíc jsme se s partnerem dočkali i vytouže-
ného miminka. V těhotenství jsem pokračovala ve stej-
ných dávkách zelených potravin (2 x denně polévkovou 

Vždy jsem se považovala za zdravou a také se tak cíti -
la. Ale jsem typ preventi sty, a tak jsem často přemýšlela 
nad tí m, jak jíst zdravěji, abych byla stále tak zdravá a cí-
ti la se a vypadala mladě co nejdéle . 

Před šesti  lety mi kamarádka Lenka představila zelené 
potraviny. Nadchly mě tak, že jsem se ihned zaregistro-
vala a začala je užívat. Postupně mi začalo docházet, že 
jsem vlastně nebyla tak zdravá, jak jsem si dříve myslela. 
Ono – jak na zdraví, tak na nějakou tu lehčí nemoc si 
člověk vlastně snadno zvykne. Postupně jsem si začala 
uvědomovat, jak se mi začaly obloukem vyhýbat chro-
nické gynekologické obtí že, únava, bolesti  hlavy, křeče 
i každoroční angíny.

lžíci ječmene a 50 tbl. chlorelly), a tak jsem v psychic-
kém klidu přečkala i obtí žnější první trimestr, kdy jsem 
mohla jíst jenom ovoce a právě naše zelenáče. 

Porod byl pro mě krásný zážitek a i těsně po něm jsem 
vti pkovala a sršela energií. Narodila se nám krásná hol-
čička, já si teď naplno užívám mateřství a věřím, že ne-
bude jedináčkem. Plně kojím a znovu velmi oceňuji pří-
nos zelených potravin. Kojení je pro ženu velmi náročné 
a tělo potřebuje doping, nejlépe zelený. Kojící mamin-
ky si hodně stěžují na únavu. Přestože v noci vstávám 
k Adélce téměř co dvě hodiny, tak se přesto cítí m přes 
den odpočatě a plná energie. A jako ten studijní typ vím, 
že je jednoznačně prokázána vyšší kvalita a čistota ma-
teřského mléka u maminek, které pravidelně jedí nej-
kvalitnější zelené potraviny. Až budu dělat příkrmy, tak 

začnu Adélce postupně přidávat i zelené potraviny. Moje 
sponzorka Lenka má vynikající zkušenosti  s dvouletým 
synem Honzíkem, který „vyrostl“ na našich zelenáčích. 
Má lepší imunitu, podvědomě si vybírá zdravější jídlo, 
a když si dá něco nezdravého, tak jde hned za maminkou 
pro zelené „bonbónky“. Jeho video v naší facebookové 
skupině patří k těm nejpopulárnějším . Taky bych si 
přála, aby naše Adélka bašti la zelené potraviny s tako-
vou chutí . 

Cítí m, že toto období je v životě ženy i dětí  tí m nejdů-
ležitějším. Proto šířím do světa informace o zelených 
potravinách hlavně mezi maminkami. Vždyť se jedná 
o budoucí generace.

Ing. Sylva Tesařová, Hlučín
kvalitnější zelené potraviny. Až budu dělat příkrmy, tak 

8 9



Přátelé, nejspíš jste zaznamenali, že letos nepořádáme 
odbornou konferenci. Dali jsem místo ní prostor no-
vému projektu. 21. dubna v Olomouci organizujeme 
Zelený odborný seminář. Seminář je celodenní setkání 
odborníků aktivních v Green Ways. Zúčastní se ho 
50 vybraných lékařů, farmaceutů, veterinářů a vědců, 
kteří svou odbornou praxi propojují s našimi zelenými 
potravinami. Jsem mile překvapena, kolik nás je a jak 
velký ohlas celá akce vzbudila. 

Připraveno je 10 přednášek napříč různými specializa-
cemi, a to se na mnohé zájemce o přednášení ani ne-
dostalo.

Pokud vás mrzí, že akce není přístupná naší zelené veřej-
nosti, nevěšte hlavu. Informace samozřejmě přeneseme 
do sítě a není to jediný přínos, který pro vás plánujeme. 
Smyslem je více propojit odborníky v Green Ways, zá-
jemce zapojit do přednášení, aktivit v sítích, rozběh-
nout nové studie, vytvořit společně kvalitní a širokou 
odbornou základnu lidí, o které se budete moci opřít. 
Někdy je to potřeba. V praxi narážíte na situace, které 
vyžadují odborný náhled a mým záměrem je, abyste ho 
měli k dispozici. 

I my odborníci se potřebujeme více propojit. Mít s kým 
probrat specifické případy, sdílet zkušenosti a rozvíjet 
různé úhly pohledu. Svět zelených potravin je fascinující 
a i přes desítky let zkoumání stále nevíme zdaleka vše. 

Mám velkou radost, že setkání organizujeme, a myslím, 
že jaro je to nejlepší období. Zelený odborný seminář je 
jen začátek. Zasadíme odborná semínka v kvalitní půdě 
tam, kde dostanou náležitou péči. Těším se a jsem zvě-
davá, jaké květy a plody nám z toho společně vzejdou.

ODBORNÉ JARO V GREEN WAYS
MDDr. Iva Dvořáková

MDDr. Iva Dvořáková, vystudovala obor zubního 
lékařství na lékařské fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci.
Po státnicích nastoupila na zubní oddělení fakultní 
nemocnice v Olomouci a souběžně přednášela na lé-
kařské fakultě.
Zelené potraviny začala konzumovat s celou rodinou 
před devíti  lety. Na základě vlastních velmi dobrých 
zkušeností  s účinky mladého ječmene a chlorelly v rodi-
ně se začala věnovat zeleným potravinám i po odborné 
stránce.
Postupně ji zelené potraviny pohlti ly natolik, že práce 
v klasické medicíně začala postupně ustupovat do po-
zadí, a od loňského září se tématu zelených potravin 
věnuje na plný úvazek. 

SÍLA JARA 
A VŠEHO ZELENÉHO!

Jaro je plné síly a my máme jedinečnou příležitost její 
energii načerpat pomocí prvních jarních bylinek. Kopři-
va vás probudí, dodá vám energii, mladé výhonky se 
skvěle hodí do smoothie. V kombinaci s ječmenem je to 
chlorofylová bomba!

JARNÍ ZELENÁ SENZACE

RECEPT: ¾ litru vody, mladá kopřiva, 1 lžíce zeleného 
ječmene GW, 1 banán. 

ZPŮSOB PŘÍPRAVY: Všechny ingredience rozmixovat 
a výživný nápoj je na světě. Ať Vám chutná!

Kdo jsem?

Osobní trenér pracující s mládeží, dospělými i seniory, 
výživový poradce a hlavně člověk, kterého baví jeho ži-
vot. Díky zelenáčům, své práci a blízkým lidem ho můžu 
prožívat (ne přežívat) každý den.

Mgr. Alena Vídeňská, Libčice nad Vltavou

Děkujeme autorce receptu, že se s námi o něj na strán-
kách tohoto čtvrtletníku podělila. Autor každého 
uveřejněného receptu od nás obdrží šejkr 0,6 l, aby 
se denně mohl těšit z čerstvě připraveného nápoje . 

Recepty s obrázky a několika slovy o Vás prosím 
zasílejte na adresu: bartuskova@gw-int.net
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Zelené děti

Ideální by bylo, kdyby děti měly tu možnost být počaty 
v zeleném organismu své matky – dobře vyživovaném 
a zbaveném toxinů. To jsou ty nejlepší podmínky, jaké 
můžeme na startu pro malého človíčka vytvořit a zajis-
tit mu tak všechno, co potřebuje pro optimální vývoj.  
Novorozenec, který je kojený, je závislý na stravě své 
matky. Je skvělé, pokud je to strava obohacená o Zelené 
Potraviny, které pronikají do matčina mléka a zajišťují 
miminku celý komplex nezbytných výživných látek, a na-
víc ho zároveň chrání před toxiny. Nevěřící Tomáše od-
kazuji na práci japonských vědců uvedenou v „Sborníku 

Specializací internista a ozonoterapeut, oblíbený 
u svých pacientů pro svou erudici a skromnost. Otec  
tří dětí, který ve volném čase nejraději usedá na kolo 
nebo odjíždí s rodinou na hory.

odborných studií“, která popisuje ochranný vliv Chlorelly 
pyrenoidosy v kontextu k obsahu toxických sloučenin 
v krvi matky, pupečníkové krvi a mléce kojící matky (ob-
sah dioxinů v mléce matek konzumujících Chlorellu byl 
až o 30% nižší než v kontrolní skupině!).

Od jakého stáří lze podávat Zelené Potraviny  
kojencům?

To je různé. Pokud je kojenec kojen a je zdravý, pak 
ZP začínáme podávat od 6 měsíců současně se zavá-
děním pevné stravy. Dítě, jehož matka během těho-
tenství nebo kojení konzumovala Zelené Potraviny, 
již zná jejich chuť a bude je dobře přijímat. Osobně 
jako otec spíše věřím kvalitě Ječmene GW bez obsa-
hu pesticidů než spolehlivosti dětských přesnídávek …  
Kojencům, kteří jsou krmeni umělými směsmi, je dobré 
přidávat do mléka malé množství Ječmene (např. 1 g.)  
1 až 2 krát denně, abychom obohatili jeho složení o ne-
zbytné vitaminy, mikroelementy a aminokyseliny. Pro 
některé rodiče je nepochopitelné dávat takovému mi-
minku do pití zelenou tekutinu… Jenže mléčná směs 
na bázi modifikovaného kravského mléka není to, co je 
pro malého človíčka úplně to nejlepší, proto mu z této 
problematické situace Ječmen umožní vyjít „bez ztráty 
desítky“. Ve chvíli, kdy nemluvně onemocní, je dobré 
zvážit ranější zařazení Ječmene či Chlorelly do kojenecké 
stravy. Sám jsem našemu nejmladšímu synovi, když měl 
6 týdnů, podával Ječmen, poněvadž přestože byl kojený, 
ukázalo se, že má anémii. Ta po 4 týdnech takové „suple-
mentace“ zmizela. Tato terapie s sebou nenesla žádné, 
typické pro léčbu železem, obtížné zácpy ani žádné jiné 
nežádoucí účinky. Když měl 3 měsíce a „chytil“ zánět 
průdušek, dostal Chlorellu (formou kašičky) a ani nebylo 
třeba zvažovat podání antibiotik. Nyní mu jsou 3 roky, 
chodí do mateřské školky a infekce se mu vyhýbají.

Kojenec

Jelikož jsem zodpovědný rodič, krmím své dítě chyt-
ře. Dbám na vhodný obsah ekologické zeleniny a ovo-
ce ve stravě, nekupuji mléčné produkty, vyhýbám se 
pšeničné mouce a cukru. Nicméně, moje dítě se však 
pohybuje ve světě, ve kterém nezdravé produkty jsou 
na každodenním pořádku a prakticky je nelze úplně 
eliminovat ze stravy. Klasická snídaně předškoláka – 
mléko s čokoládovými vločkami (cukr a geneticky mo-
difikovaná kukuřice, bílá sůl – čili čistý NaCl v hojném 
množství), podobných příkladů můžeme uvádět neko-
nečný počet. Zelené Potraviny sice nenahradí zdravou 
stravu, ale pomohou se vyhnout důsledkům malých 
„hříšků“. Jednou z předností Chlorelly je, v případě 
malých dětí, že je v ní obsažen vitamin D, „generál“ 
imunitního systému, a také CGF – růstový faktor, kte-
rý stimuluje přátelskou střevní flóru, aby se rozmno-
žovala. Víte přece, že střevní flóra je základem zdraví, 
protože právě na ní závisí optimální formování imunit-
ního systému. Pokud první linie ochrany zklame, pak 
chlorellina smete nepřítele z povrchu zemského (rozu-
měj z povrchu sliznice). Příznaky infekce ještě nemu-
sí být viditelné a dítě se začíná náhle cpát Chlorellou, 
tak mu to dovolme! Je to znamení toho, že viry útočí 
a větší množství Chlorelly organismus prostě nutně po-
třebuje. 

Od dítěte mých známých jsem slyšel „stížnosti“ na to, 
že skoro není nemocné, zatímco jiní jeho kamarádi si 
mohou od školy odpočinout, ale on nemůže …  Jak tedy 
přesvědčit předškoláka, aby začal konzumovat Zelené 
Potraviny? Vlastním příkladem – to je bezpochyby nej-

důležitější prvek, avšak nikoli vždy dostačující. Mohu 
uvést několik návrhů, které se osvědčily v naší rodině, 
jako například: kdo zvítězí ve vypití Zeleného Ječmene, 
soutěž s cenami jako jsou třeba datle, nebo z počátku 
kategorická verze: „po Zelenáčkovi bude snídaně“ , 
čili nasycení první žízně Ječmenem. Každý si samozřej-
mě musí najít nějakou svoji metodu, možností je oprav-
du hodně! Dobrou volbou je také postupné zavádění 
Zelených Potravin metodou „zvyšujících se koncentra-
cí“ Ječmene v smoothie, např. v banánovo-jablečném. 
Malým dětem, které ještě málo koušou, se Chlorella 
musí podávat rozdrcená. Namísto pracného drcení 
ve hmoždíři , postačí zelené pastilky namočit na ně-
kolik hodin do vody a samy se rozpadnou na kašičku.

Pravidlo, podle kterého by bylo jasné, který z produktů 
podávat první, není stanoveno. Podle mě – oba součas-
ně, poněvadž tehdy je efekt nejlepší. Pokud si máme 
vybrat – začněme tím, který mrně lépe přijímá. Jedno 
dítě bude s chutí chroupat Chlorellky a jiné je dokáže 
polknout. Dalšímu dítěti nebudou Chlorellky chutnat, 
ale Ječmen vypije bez protestů. Ještě jinému nebudou 
chutnat ZP v žádné podobě. V takovém případě se mu-
síme zamyslet, protože nechuť k Zelenáčům může být 
(i když nemusí!) příznakem cizopasníků. 

P.S. Nesetkal jsem se s předávkováním Zelenými Potra-
vinami. Očištěný organismus dítěte si sám dokáže re-
gulovat „dávku“. A jak jsem se již zmínil, v době boje 
s infekcí potřeba ZP prudce stoupá!

POLSKÝ ZELENÝ LÉKAŘ RADÍ  
MUDr. Szymon Grzywacz

Jak začít zavádět Zelené Potraviny do jídelníčku dětí a kojenců?
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PŘEDSTAVENÍ RAM 
PRO ROK 2018

KVALIFIKACE USA 2019

39%Petr
Hovadík

RAM (Rada manažerů GW) je inspirati vní a kontrolní 
orgán společnosti . Kvalifi káno je šest manažerů s nej-
vyšší roční síťovou provizí.

GREEN WAYS − jak všichni víme, znamená „zelené ces-
ty”. A tak všem, kteří se letos kvalifi kovali na velkou ze-
lenou cestu do USA, je potřeba pogratulovat. Jsou to:

Pojedeme ve dvou po sobě jdoucích expedicích v prů-
běhu června příští ho roku. Už teď se můžete začít tě-
šit na spoustu dobrodružství. A jako vždy nás čeká také 
spousta poznání souvislostí . Neskutečných kontrastů.
A v tom všem se budu snažit spolu s vámi znovu odhalit 
nit, která jednotlivá zastavení spojuje navzájem. Nit, kte-
rá spojuje úspěšného grínvejsáka s jeho zelenou cestou. 
Jako první se dotkneme na Golden Bridge důležitosti  
každého z nás za celé zelené Dílo. A zároveň si nacítí -
me Sílu svazku nás všech dohromady. Věrnost, Bezpe-
čí, Pevnost, Řád, Synergie, ..., vám půjdou hlavou, milí 
spolucestující.  V Green Ways, ale třeba i v osobním 
životě. Nikdy by se ten most neudržel zavěšen pouze 
na jednotlivých lankách. Drží jen proto, že byly spleteny 
v pevné lano. Pak přijde příběh stavby tohoto nejikonič-
tějšího mostu na světě. A to bude pouze první ze silných 
zásahů tam někde hluboko uvnitř. Pak přijdou sekvoje. 
Yosemity. Sierra Nevada, Death Valley, ... Něco to s vámi 
udělá, když se tomu plně otevřete. 
A vrátí te se jiní. 
A budete si přesně vědomi, že nestačí o zelené cestě 
pouze mluvit, je potřeba ji absolvovat.

Petr Hovadík
člen RAM pověřený tématem GREEN EXPEDITION

Jitka
Holovská

41%

Jitka
Malinská

40%

Irena
Malichová

38%

Jana
Langerová

39%

Michal 
Daníška

38%

Jan Šteger
Jana Hajská
Ladislav Olšjak
Jarmila Fišerová
Stanislav Skřička
Vendula Konvičková
Hana Šimůnková
Maya Pozemská
Jarmila Kozáková
Mirka Hájková
Irena Horáková
Hana Ciglerová
Lenka Svobodová
Helena Palásková

Radka Šolcová
Markéta Janoutová
Vlasta Kovalčíková - Lindová
Kateřina Strnadová
Blažena Mrázová
Andrea Kocurková
Věra Kučerová
Štěpánka Strašíková
Marti na Michalová
Marti n Jaroš
Zuzana Mauricová
Zita Viková
Miloš Hellinger
Lukáš Gondek
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GRATULACE

Gratulujeme k nově dosaženým pozicím v měsíci leden 2018

Dosažená pozice Partner Poradce

36 Jana Vondrušková Petr Hovadík
33 Irena Horáková Jana Vondrušková
27 Kamila Kamenická Irena Horáková
27 Marián Valík Andrea Kocurková
20 Barbora Schmeidlerová Jakub Něnička

Gratulujeme k nově dosaženým pozicím v měsíci prosinec 2017

Dosažená pozice Partner Poradce

27% Stanislav Skřička Michal Gondek

Gratulujeme k nově dosaženým pozicím v měsíci únor 2018

Dosažená pozice Partner Poradce

20 Zuzana Sewalt Vendula Konvičková
20 Peter Macko Andrea Turzová
20 Hana Ostrá Jana Luková

GW INFORMUJE

STANDARDY
KVALITY

již v prodeji v našem e-shopu

40 Kč/kus 
1,60 €/kus

Nově aktualizované Standardy kvality GW jsou již k dis-
pozici ve Službách partnerům. Ve stručnosti  popisují, co 
pro kvalitu našeho Ječmene a Chlorelly Green Ways dě-
láme. Víme toti ž, že bezpečí a kvalita našich produktů je 
základním předpokladem užitku zelených potravin pro 
vás. 
A o tom všem se dozvíte v našich zelených standardech. 
Nově jsou pro vás k dispozici také v ti štěné podobě.

       VYŠŠÍ STANDARD HOTELU 
     Crystal Sunrise Queen Hotel ***** v Turecku
    Příjemná konferenční místnost
  Písečná pláž
A jako vždy - skvělá parta 

    V termínu 24.9. - 1.10.2018 
  se uskuteční další očekávaná 
akce TOP 120 SEA 2018.

        PODMÍNKY ÚČASTI:
      120 nejlépe placených partnerů 
    z České republiky, Slovenska a Polska
  za období duben, květen, červen 2018.
Více informací získáte od svých nadřazených partnerů.
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TOP 120
OLOMOUC BŘEZEN 2018

Marti n Žamboch
V přednášce o on-line a off -line světě představil aktuální novinky společnosti  – nový Facebook GW a nově 
aktualizované Standardy kvality GW. Ty jsou nyní dostupné nejen v digitální, ale také v „old-school“ papírové 
podobě.



MDDr. Iva Dvořáková
Představila koncept Zeleného odborného semináře, který proběhne 21. 4. 2018 v Clarion Congress hotelu 
v Olomouci. Zaměřila se především na očekávání a přínosy tohoto semináře pro zákazníky a partnery GW.



Petr Hovadík
Nás ve své prezentaci mimo jiné pozval na presti žní výjezdní seminář TOP 120, který proběhne 24. 9. – 1. 10. 2018. 
Kvalifi kace běží od dubna do června 2018 a palubní lístek získá 120 partnerů Green Ways v mezinárodním marke-
ti ngu s nejvyšší provizí (CZ, SK, PL).



Jitka Holovská
Představila svůj pohled na téma Úspěch (štěstí ) je v nás .





e-mail: info@gw-int.net
www.gw-int.netwww.gw-int.net
Green Ways CZ & SK


