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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 19.2.2020.

Ilustrace: J. Švajdová

JARNÍ PTAČÍ MUZIKA

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Přichází jaro
Dneska jsem je uviděla!
Mezi zmrazky zasvítila
jedna, druhá, třetí, sedmá…
Že je zima, vůbec nedbá.

V neděli 22. března se uskuteční křížová cesta naší farnosti na Svatém Antonínku
u Blatnice. Odjezd autobusu bude ve 13:30 od kostela sv. Bartoloměje v Březnici.
Dopravné činí 50,- Kč. Přihlašujte se v sakristiích kostela a kaplí naší farnosti.

Sněženka se jmenuje,
jarní radost daruje.
Konec zimy už se blíží,
potichu se jaro vplíží.

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici 850,- Kč, v Salaši 100,- Kč.
Děkujeme.

Po sněžence bledule,
to už tady jaro je.
A pak k jaru zlatý klíč krásný žlutý petrklíč!

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 25.3.2020.

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře
závěje, nad polem si skřivan zapěje.
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Ilustrace: J. Švajdová
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Nové číslo časopisu Naše dědiny se k vám, milí čtenáři, dostává na začátku postní
doby. Poskytujeme-li svátkům zpravidla přívlastek „radostné", pak toto období
postní před Velikonocemi vystihuje nejlépe přívlastek „kající".
Příponou podstatného jména „kajíc-nost" (podobně jako spravedl-nost, stateč-nost
nebo drz-ost) se vyjadřuje určitá schopnost či vlastnost. Týká-li se oblasti mravní,
nazýváme ji ctností, nebo neřestí.
Kajícnost pak označuje ctnost, trvalou zběhlost jít po hříchu novou cestou, žít
mravně dobrým životem. Znamená uvědomit si mravní pochybení, poučit se z něj
a žít lépe, neboli činit pokání.
Na začátku postní doby o Popeleční středě jsou účastníci bohoslužby k této
kajícnosti vyzváni Ježíšovými slovy, která zaznívají v Markově evangeliu: Čiňte
pokání a věřte evangeliu. Následně jsou na čele označeni popelcem.
Je velkou ztrátou pro společnost, když přichází o dobré vlastnosti, ctnosti. Schází-li
chuť pro slušnost, moudrost, spravedlnost, obětavost a další ctnosti, společnost se
mravně kazí. Postní období je výzvou pro získání chuti „být lepším", pro cestu
pokání a ctnost kajícnosti.
Malé přirovnání na závěr úvodníku:
Krásná je ctnost. Obdivujeme ji.
Krásná je kresba, kterou vytváří na sobě dřeviny smrku, borovice, třešně, aj.
Chceme-li se z nich těšit co nejdéle, opatřujeme je lakem, aby zůstaly i pod vlivem
počasí stále v původní kráse. Někdy však, pokud se nám přírodní tón dřeviny
nehodí, natíráme je lazurou v různých odstínech. Viditelná zůstává kresba na dřevě,
ale barevně se liší od původního. Třetí variantou je zatření syntetickou barvou.
Ztrácí se kresba i původní barva dřeviny.
Tímto přirovnáním si lze přiblížit, jak můžeme ke ctnostem přistupovat. Můžeme
totiž o ně usilovat v jejich ryzosti, což je cesta kajícnosti, nebo jim můžeme ubírat
z krásy vlastní nedůsledností, anebo je můžeme zcela odmítnout a ctnost nahradit
neřestí.
P. Václav Fojtík
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Jubilejní rok svatého Jana Sarkandra
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V roce 2020 si věřící naší olomoucké arcidiecéze
připomínají tři výročí spojená se sv. Janem
Sarkandrem, 17. března uplyne 400 let od jeho
mučednické smrti, 6. května to bude 160 let od jeho
prohlášení za blahoslaveného a 21. května 25 let
od jeho svatořečení.
Jan Sarkander žil v době závažných náboženských
rozbrojů, které ho nakonec stály život. Pro složitost
doby a neúplnost pramenů je nejednoznačnou
postavou jak z hlediska historického, tak
i ekumenického.
Narodil se 20. prosince 1576 v katolické rodině
ve Skočově na Těšínsku. Matka se jmenovala Marie
Gurecká a jeho otcem byl Řehoř Matěj Sarkander, patrně potomek zchudlé šlechty.
Kromě nevlastního bratra z prvního manželství matky měl ještě sestru a bratry Pavla,
Václava a Mikuláše, který se stal rovněž knězem. Slezsko bylo už tehdy vícejazyčné,
a pokud jde o vyznání, převládali zde luteráni. Možná i z toho důvodu se rodina záhy
přestěhovala do katoličtějšího Příbora.
V letech 1597 až 1603 studoval Jan filosofii u jezuitů v Olomouci a v pražském
Klementinu, poté teologii ve Štýrském Hradci (Grazu). Po studiích teologie se ale
nenechal vysvětit a v roce 1606 se vrátil na Moravu. Téhož roku se ve Velkém
Meziříčí zřejmě oženil s protestantkou Annou Plachetskou. Nicméně už rok na to,
zřejmě jako vdovec, přijal nižší svěcení a začal vypomáhat svému bratrovi v duchovní
správě. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. V následujících deseti letech
působil v duchovní správě na různých místech, naposledy jako farář v Holešově, kam
nastoupil po vystěhovaném evangelickém faráři. V téže době se stává důvěrníkem
a zpovědníkem Ladislava IV. Popela z Lobkovic (1566 - 1621), tehdejšího
moravského zemského hejtmana.
V roce 1619 vypuklo rozsáhlé stavovské povstání proti císaři Ferdinandovi II.
(1578 - 1637), které zachvátilo nejen Čechy, ale i Moravu. Povstalci si zvolili za svého
krále kalvinistického kurfiřta Fridricha Falckého (1596 - 1632), který dal vyplenit
svatovítskou katedrálu. Na Moravě se děly podobné věci, např. šlechtic a majitel
bystřického panství Václav Bítovský z Bítova dal zpustošit Hostýn a spálit uctívaný
obraz Panny Marie. Když evangelické stavy získávaly navrch, přecházeli mnozí
katolíci k evangelíkům, někteří z přesvědčení, jiní proto, aby si zachovali statky
a postavení. Jezuité byli vypovězeni ze země a museli opustit i Holešov.
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TÉMA - KORONAVIRUS
V jedné kanceláři žili, byli dva muži. Oba vysoce vzdělaní, zkušení mnoha léty života.
Byli schopni spolu hovořit i o něčem jiném než o práci. Zvlášť o tzv. novinkách, které
přijali ve zprávách.
Byl mezi nimi jeden podstatný rozdíl:
- jeden byl náboženstvím, křesťanstvím naprosto nedotčen, druhý křesťan,
praktikující katolík.
Téma - koronavirus.
Oba se shodli na tom, že přes veškerou, takřka zázraky každodenně tvořící medicínu,
stojí celý svět na pokraji moru, se kterým si neví rady.
Nevěřící s nadhledem řekl:
„To v historii bylo, s tím se musíme smířit. Mor přišel, mnoho lidí zemřelo a potom
odešel a byl pokoj.”
Věřící na to: „Vidím jeden podstatný rozdíl. Podívejte se na náměstí našich měst.
Zdobí je morové sloupy, které byly zbudovány na poděkování. Mor, s kterým si lidé
nevěděli rady a bojovali proti němu z našeho pohledu směšnými prostředky je vedl
k poznání hodnoty, křehkosti lidského života. Obrátili se k Bohu, Panně Marii
a svatým a prosili. Většinou po velmi krátké době došlo k tomu, že mor skončil.
Na poděkování zbudovali krásné a nákladné morové sloupy, které jim měly
připomínat to, co je důležité v životě člověka.“
Nastalo tiché přemýšlení.
Přinese toto tiché přemýšlení světlo? Určitě ano, protože v tichu přichází SVĚTLO.
(podle jáhna L. Kince - inet.)

Morový sloup v Kroměříži
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Morový sloup v Brně

Mezitím vtrhla na Moravu polská kozácká jízda, která měla zakročit proti
evangelickým pánům. Jak už to v náboženských válkách bývá, nechávali za sebou
rovněž spoušť. Vyprávělo se, že když se vojsko po vydrancování Bystřice přiblížilo
k Holešovu, vyšel jim vstříc Jan Sarkander s monstrancí a s průvodem místních
katolíků zpívajících Salve Regina. Kozáci se zastavili, postupně se přidávali
ke zpěvu a město Holešov ušetřili.
Zpráva o události se brzy roznesla, ale ne všichni v ní viděli zázračné vyslyšení
modliteb. Kněz Jan byl obviněn z velezrady. Podezírali ho, že on anebo jeho pán
Lobkovic sami pozvali vojsko kozáků na Moravu. Jan byl zatčen a v olomouckém
vězení vyslýchán útrpným právem. Právě obšírná zpráva o Janově mučení byla
hlavním pramenem beatifikačního i kanonizačního procesu. Je známo, že barokní
způsob útrpného práva byl něčím strašným a za pomoci rafinovaných mučících
nástrojů se většinou docílilo i velmi bizarních doznání. Z tohoto hlediska je
pozoruhodná Janova statečnost - ani po trojím stupňovaném mučení žádné
z obvinění nedoznal. Podezřelým ze zrady byl sice pan Lobkovic a Sarkander byl
vyslýchán jako jeho důvěrník a zpovědník. Byl na něho činěn nátlak, aby porušil
zpovědní tajemství. Když odmítal vinu na pozvání vojsk a nechtěl sdělit, co by
mohl vědět ze zpovědnice, byla proti němu vznesena mnohá další obvinění z účasti
na příkoří vůči protestantům, některá už evidentně smyšlená. Na osobu vězněného
kněze Jana Sarkandra se tak v dané chvíli vylila veškerá zášť, nakumulovaná
letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou
stranách.
Jan zemřel na následky trojího mučení dne 17. března 1620 ve vězení v Olomouci.
Na tomto místě dnes stojí opravená kaple sv. Jana Sarkandra i se skřipcem,
na kterém byl mučen a je zde uchovávána i část jeho ostatků.
Za blahoslaveného jej prohlásil papež Pius IX. dne 3. listopadu 1859, ale oslavy
blahořečení se konaly až 6. května 1860 a na tento den dnes připadá i jeho církevní
svátek.
Do seznamu svatých jej spolu se svatou Zdislavou zapsal papež svatý Jan Pavel II.
při své návštěvě Moravy dne 21. května 1995, přičemž veřejně vyslovil prosbu
za odpuštění všech křivd, kterých se kdy katolíci dopustili na evangelících
v dějinách českého národa. Jeho slova při kanonizaci: „Dnes já, papež římské
církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných
na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa. Zároveň ujišťuji, že katolická
církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti.“
Této kanonizace v Olomouci před 25 lety se nás zúčastnil i plný autobus poutníků
z naší farnosti a je pro naši farnost významná i tím, že zde svatý otec posvětil
základní kámen pro stavbu kaple v Bohuslavicích.
Robert Klívar
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Dočetli jsme se ve Zlínském deníku:
Prvňáčci z Březnice mají své první vysvědčení

Budeme si opět přát, abychom se příští rok setkali, pobavili, zazpívali a zapojili se
do oslav Národního týdne manželství.
Marie Burdelová
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S velkou netrpělivostí očekávali prvňáčci v ZŠ a MŠ Březnice den, kdy převezmou
od své paní učitelky první vysvědčení.
Je škoda, že slavnostního předávání se ve čtvrtek 30. ledna kvůli nemoci zúčastnilo jen
8 žáčků ze 14. Přesto jsme si tento den užili a prvňáčci odcházeli domů s úsměvy
na tvářích, neboť byli moc spokojeni s výsledky svého půlročního snažení.
Jana Vojtková, ZŠ a MŠ Březnice
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Řekli k Národnímu týdnu manželství

Ovce a lidé - III

Nikdy jsem netušil, že manželství může být tak úžasný rozměr bytí. Vyrůstal jsem
v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už čtyřicet dva let, a proto jsem nikdy
nepochyboval o tom, že je to správný model, ale prakticky jsem si to neuměl představit.
Nevěděl jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou bych toužil spojit svůj příběh
a založit rodinu. Jsem šťastný, že teď už to vím.
Jan Potměšil, herec a umělec.
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Rok se s rokem sešel, a tak jak jsme si všichni přáli, společenské odpoledne
k Národnímu týdnu manželství se zopakovalo.
Nejenom v naší farnosti, ale i ve zlínské farnosti se konala spousta aktivit k tomuto
tématu např. výstava svatebních fotografií, káva - za pusu….
Všichni jsme byli pozváni na kávu, drobné občerstvení, skleničku vína a pěknou
písničku. Hanka a Pavel Miklovi nám rozdávali radost v podobě krásných tónů
cimbálu, lidových písniček, to vše protkávali humorným vyprávěním.
Celým odpolednem nás provázela Magda Běťáková. Manželům Běťákovým
děkujeme za organizaci nedělního odpoledne, připravený program, soutěže a vtipnou
tombolu. Kuchařky tak jako loni nezklamaly - pochutnali jsme si na dobrotách
sladkých i slaných. O děti bylo postaráno v dětském koutku. Všichni účastníci
obdrželi jako upomínku tašku s mottem manželství. Potěšila nás návštěva pana faráře
z Velkého Ořechova a našemu otci Václavovi patří rovněž poděkování za milé slovo.
Děkujeme za pomoc při organizování této akce také Lence Plevové a Marušce
Hájkové, manželům Janě a Martinovi Kašpaříkovým a všem, kdo se zasloužili
o zdárný průběh celého odpoledne.

Příběh o zlatém rounu patří k nejznámějším řeckým mýtům. Král Athamás měl
za manželku Nefelé, kterou zapudil a oženil se s Ino. Macecha nenáviděla jeho děti
Frixa a Hellé. Athamas nakonec souhlasil, aby děti byly obětovány a země byla
uchráněna od neúrody a hladu. V poslední chvíli před obětním obřadem se objevil
zlatý beran, poslaný matkou Nefelé, posadil si děti na hřbet a odletěl s nimi
do daleké Kolchidy (území dnešní Gruzie). Helle však spadla do moře a utonula.
Po mnoha letech se téma zlatého rouna objevilo ve městě Iolku v Thesalii, které
založil Kretheus. Po něm měl převzít vládu Iason. Vlády se však zmocnil jeho
nevlastní bratr Pelias, úskočný a krutý. Když Iason dospěl, vrátil se do Iolku a žádal
od krále Pelia vrácení moci. Ten mu dal téměř nesplnitelný úkol: získání zlatého
rouna (rouno hlídal strašný drak). S pomocí bohyně Hery i Atheny a kouzelnice
Médei rouno ukradl. Pravděpodobným důvodem, proč se v řecké mytologii
objevuje ovčí rouno, je praktikovaná metoda rýžování zlata. Ve zlatonosných
potocích se zlato dalo zachytit díky beránčímu rounu umístěnému do proudu. Voda
odplaví běžné sedimenty a zlato, které je nejtěžší se ve vlně ovčí kožešiny usadí. Je
to metoda, která se používá i dnes a její původ se odhaduje právě na dobu antického
Řecka.
Řád zlatého rouna byl založen burgundským vévodou Filipem Dobrým r. 1430.
Řád byl založen k oslavě Panny Marie a sv. apoštola Ondřeje. Je to rytířský řád
udělovaný jako odměna za zásluhy. Řádový odznak tvoří na řetězu zavěšená zlatá
beránčí kůže. V současné době se Řádem zlatého rouna u nás může pyšnit jen Karel
Schwarzenberg.
Marie Hájková
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Karneval 2020

ÚSPĚCH MINISTRANTŮ VE FLORBALE

Stalo se již dlouholetou tradicí, že Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Březnice připravilo pro děti a žáky naší školy karnevalový rej na sokolovně. Ten se
konal v neděli 26. 1. 2020 ve 14 hodin. Sokolovna byla krásně karnevalově
vyzdobená, protože v sobotu se konal maškarní ples pro dospělé. Děti a žáci naší
školy společně se svými paními učitelkami připravili a nacvičili taneční vystoupení,
kterým bylo zahájeno karnevalové veselí. Dětem z mateřské školy i žákům
ze základní školy se taneční vystoupení ohromně povedlo. Sklidili veliký potlesk.
Všichni účinkující byli odměněni malým občerstvením a čokoládou. Nechybělo ani
vystoupení kouzelníka a diskotéka. Na děti čekala i bohatá tombola. Velké
poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na přípravách dětského karnevalu a
také sokolům, kteří propůjčili prostory k uskutečnění této tradiční akce.

Při památce svatého Jana Boska 31. ledna, o pololetních prázdninách,
se pravidelně v tělocvičně Základní školy na Velkém Ořechově odehrává
děkanátní florbalový turnaj ministrantů. Naše farnost se jej účastnila již vícekrát.
Letos však ministranti březnické farnosti vybojovali z šesti družstev ve své
kategorii mladších žáků to umístění nejlepší a zlaté, místo první.
Ministranti, blahopřeji a kéž máte radost ze služby u oltáře i ze sportu.
P. Václav Fojtík
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Mgr. Jana Vojtková
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Všeho moc škodí…
Je velmi nepravděpodobné, že přijímáme nadměrné množství vlákniny. Ale raději
upozorním na příjem nadměrného množství, které může snížit absorpci některých
vitamínů a minerálů, zejména vápníku, či železa, proto je tyto látky vhodné
a nezbytné doplňovat. Velké množství vlákniny může snížit účinnost některých léků,
protože podstatně zhoršuje vstřebávání účinných látek do těla. Léky a vláknina by se
proto každopádně měly konzumovat s několikahodinovým odstupem. Další potíže
spojené s přehnanou konzumací vlákniny jsou např. pocit plnosti a bolest žaludku.
Jak vidíte, není zas tak těžké splnit doporučenou denní dávku vlákniny. Záleží hlavně
na našem jídelníčku. Zvládání nadbytečných kilogramů sice většinou bývá
celoživotním - nekonečným - příběhem, jak jsem zmínila na začátku článku, ale
na druhou stranu nemusí být problémem, který ubírá člověku velké množství životní
energie. Naopak může být impulsem k přemýšlení o správném životním stylu.
Přeji všem pozitivní myšlení a nezapomeňme, že s úsměvem jde všechno líp!
Pavla Žilinská
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Krásy našeho březnického hřbitova doceňuje nejen lesní spárkatá zvěř, ale nově
i domácí drůbež.
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatý Pantaleon
Od svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, o němž jsme si v Našich dědinách mohli
přečíst v lednovém časopisu, se přesunujeme k dalšímu ze Čtrnácti svatých
pomocníků. Je jím svatý Pantaleon, mučedník z počátku 4. století, pocházející
z Nikomédie. Podobně jako svatý Blažej byl i on lékařem. U tohoto povolání však
zůstal. Měl velké úspěchy ve svých léčebných metodách, čehož si povšiml i sám císař
Maximin. Pantaleon, jehož jméno bychom mohli přeložit do jazyka českého jako
Všelev, se stal jeho osobním lékařem. Byl přítelem císařské rodiny. Jednou císařovně
vyprávěl o Kristu a vyjevil ji, že on sám je křesťanem. Jejich důvěrný rozhovor
zaslechl tribun Galerius, pozdější římský císař. Ten nechal Pantaleona mučit, aby se
zřekl víry v Krista Ježíše. Když ničeho nedosáhl, byly mu ruce přibity k hlavě
a následně byl Pantaleon sťat. Před smrtí bylo slyšet hlas z nebe, který Pantaleona
(Všelva) nazval Pantelejmonem (Všesoucitníkem). Psal se rok 305.
Svatý Pantaleon je patronem lékařů, kojných a porodních asistentek; je ochráncem
proti lučním kobylkám, nemocem dobytka a při opuštěnosti.
P. Václav Fojtík

Víte, že vláknina dále:


Snižuje hladinu cholesterolu



Snižuje riziko rakoviny tlustého střeva



Snižuje riziko rakoviny konečníku



Zmírňuje hemoroidy



Omezuje tvorbu žlučových kamenů



Může pomoci při hubnutí



Je prevencí proti dráždivému tračníku, tedy křečovitým a bolestivým
stahům střev



Podporuje správnou funkci střev



Váže na sebe toxické látky



Zabraňuje zácpě



Zmírňuje průjem

Kolik vlákniny potřebujeme?
Zdravý člověk by měl přijmout asi 25-30g vlákniny denně. Denní potřeba u dětí je
podmíněna jejich věkem. Některé zdroje uvádějí, že optimální množství získáme
tak, že k věku dítěte přičteme pět. To znamená, že např. sedmileté dítě potřebuje 12g
vlákniny denně. Není však vhodné podávat vlákninu dětem před šestým měsícem
věku. Nezapomeňte, že při užívání vlákniny je důležité dodržovat správný pitný
režim, a to hned ze dvou důvodů. Jednak vláknina sama na sebe váže velké
množství vody, jednak je třeba ji do trávicího traktu dobře „spláchnout“, aby se
nestalo, že uvízne v horní části trávicí trubice.
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Ilustrace: P.V. Fojtík
E DĚ
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Nerozpustná vláknina je hrubá hmota, která sice není rozpustná ve vodě, ale dobře ji
dokáže absorbovat. „Změkčuje“ stolici a vytváří její objem. Udržuje obsah střev
v pohybu, což vede k prevenci zácpy. Nerozpustná vláknina také vyplavuje
karcinogeny, žlučové kyseliny, cholesterol a odvádí je z těla ven.
Zdroje:


Celozrnné potraviny



Otruby



Ořechy a semena



Zelenina (zelené fazolky, květák, celer, cuketa)



Slupky některých druhů ovoce a zeleniny

Rozpustná vláknina je mazlavá a viskózní, atak na rozdíl od nerozpustné vlákniny
pohyb potravy zažívacím traktem zpomaluje, ale zároveň brání i vstřebávání
některých substancí (např. brzdí absorpci sacharidů z tenkého střeva do krve, čímž
zabraňuje kolísání hladiny krevního cukru). Rozpustná vláknina na sebe také nabaluje
žlučové kyseliny a cholesterol, což má za následek snížení hladiny krevního
cholesterolu.
Zdroje:


Luštěniny (hrách, sójové boby, fazole)



Oves, žito, ječmen



Některé druhy ovoce (jablka, banány, bobule)



Některé druhy zeleniny (mrkev a brokolice)



Syrovátkové nápoje s obsahem vlákniny



Brambory (slupky obsahují nerozpustnou vlákninu)



Vláknina psyllium

Zajímavé výročí
Zimní měsíce v posledních deseti letech nás už prakticky vůbec netrápí třeskutými
mrazy nebo metrovými přívaly sněhu, ale nevlídné a sychravé počasí bez sluníčka
pohybující se po celých 24 hodin v rozmezí teplot plus, mínus pět stupňů kolem
nuly, vedou spíš ke špatné náladě, podrážděnosti a hlavně ke vzniku různých
nachlazení, rým, chřipek, viróz nebo i horších nemocí. A prvními příznaky těchto
nemocí bývá kýchání, pčikání, pškaní a já nevím, jak se kde těmto tělesným
projevům různě říká.
My starší na tento projev reagujeme většinou úslovím „Pozdrav Pánbůh“
a odpovědí může být „Dejž to Pánbůh“. A proč to říkáme? Je to jednoduché. Slovo
pozdrav je míněno ve smyslu uzdrav. Tedy, kéž dá Bůh kýchajícímu brzké
uzdravení. Naše předky kýchání velmi děsilo. Tak se totiž projevovaly první
příznaky pandemie, která sužovala Eurasii po staletí. Mořit, umořit, úmorný,
zamořit, hladomor a hladomorna - všechna tato slova mají ve svém základu název
choroby, kterou způsobuje tyčinkovitá bakterie Yersinia pestis. Tedy mor. Poprvé
v historii udeřil mor v 6. století našeho letopočtu v Konstantinopoli. Epidemie se
rozšířila po celé Byzantské říši a během dvou let vymřela celá čtvrtina populace.
Největší morová epidemie v dějinách Evropy vypukla v polovině 14. století a trvala
s přestávkami 350 let. Naposledy se pak vyskytl mor v Evropě roku 1720
v Marseille. Třetí vlna se přehnala Asií na přelomu 19. a 20. století a podlehlo jí
kolem 12 milionů lidí.
V současnosti se v Evropě onemocnění téměř nevyskytuje, je však stále hlášeno
z obou Amerik, jižní a jihovýchodní Asie a Afriky.
A teď k tomu výročí. Právě jako reakce na první pandemii v Evropě byla
i skutečnost, že pravděpodobně 16. února roku 600 papež Řehoř I. Veliký v tento den
rozhodl, že úsloví „Pozdrav Pánbůh“ je správnou reakcí na kýchnutí. Takže až zase
někdo kýchne a vy na to budete reagovat tímto pozdravem, tak si uvědomte, že mu
přejete nejen, aby se uzdravil, ale že to děláte správně a je to správně už 1420 let.
Přeji všem čtenářům Našich dědin: „Pozdrav Pánbůh“.
Robert Klívar
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Spousta z nás ví, že vláknina pomáhá při hubnutí, ale neví, že dokáže snížit riziko
infarktu nebo mrtvice až o třetinu.

14

ÚNOR 2020

ÚNOR 2020

11

OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Buďme fit a v kondici! Zdroje a význam vlákniny opakování.
Milí čtenáři,
dovolím si hned v úvodu několik dotazů na nás všechny.
Jak se cítíme? Máme okamžitou odpověď? Gratuluji všem, kteří se cítí skvěle a nám,
drtivé většině připomenu, že cítit se dobře můžeme v každém věku a nikdy není
pozdě zkusit jaké to je být plný energie. Když jsme spokojeni sami se sebou, je dobře
i našemu okolí. Zkusíme to společně?
Celkový pocit pohody je ryze subjektivní záležitost. Dost často však úprava
životosprávy vyřeší mnohé z projevů, které někteří lidé zbytečně považují
za přirozenou součást svých uspěchaných životů. Využijte nástup postní doby
jako symbolický start nové životní etapy a rozlučte se s únavou, pobolíváním
kloubů a neposedným trávením. Máte před sebou celý rok a nejlepší způsob, jak do
něj vykročit, je s úsměvem. Neméně důležitý je i pravidelný pohyb. Jen s pravidelnou
pohybovou aktivitou budete úspěšně hubnout a formovat postavu, pohyb má ale
i řadu dalších pozitiv.
K redukci hmotnosti a redukčnímu režimu vůbec je třeba přistupovat svědomitě.
Protože tak, jak neztloustneme během několika málo dnů, musíme počítat s tím, že
i hubnutí bude nějakou dobu trvat. Rychlým hubnutím se vystavujeme nejen rizikům
jojo efektu, ale neuváženou nebo drastickou dietou si naopak můžeme přivodit
vážnější zdravotní problémy.

1. Jezte pravidelně cca 4-5 x denně v menších porcích, nejlépe v intervalu
2,5-3 hodin, nevynechávejte snídani a poslední večerní jídlo si dopřejte nejméně
2-3 hodiny před spánkem. Připomenu citát našich babiček „Snídani sněz sám,
o oběd se rozděl se svým přítelem a večeři daruj svému nepříteli”.
2. Udržujte si pravidelný pitný režim. Denně bystě měli vypít nejméně 2,5 litru
neslazených tekutin. Do celkového množství se nezapočítává silný černý čaj
a černá káva, které naopak tělo odvodňují.
3. Dbejte na to, aby vaše strava byla co nejpestřejší.
4. Omezte zdroje jednoduchých cukrů (cukr, sladkosti, cukrovinky apod.) a tuk
(hlavně ty živočišného původu, jako je máslo, sádlo, škvarky, slanina). Preferujte
tuky rostlinného původu.
5. Omezte spotřebu tzv. skrytých tuků, tedy zejména uzenin a tučných mléčných
výrobků.
6. Zařazujte do své stravy potraviny bohaté na vlákninu (ovoce, zelenina, celozrnné
výrobky, luštěniny). Ovoce a zelenina by měla být pravidelnou součástí
jídelníčku v množství nejméně 500 g s preferencí zeleniny.
7. Jednou týdně můžete zařadit tzv. odlehčovací den. Nejvhodnější je zeleninový
nebo ovocný - konzumuje se pouze zeleninu nebo ovoce v množství zhruba cca
2,5 kg na den při dodržování pitného režimu.
8. Nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivitu.
9. Snažte se případné stresové situace řešit jinak než jídlem a alkoholem.
Výše zmíněná vláknina je složka potravy rostlinného původu. Vlákninu obsahuje
například zelenina, ovoce, luštěniny, obiloviny a celozrnné pečivo. V našem
trávicím traktu se vláknina nerozkládá a má schopnost na sebe „nabalovat“ další
zplodiny a tak tělo čistí od nežádoucích látek v těle. Při hubnutí bývá prospěšná
proto, že v žaludku zvětšuje svůj objem a tím i snižuje chuť k jídlu.
Kolik jí denně potřebujeme? Vláknina nedodává tělu žádnou energii, ale má
pro organismus nesmírný význam hlavně v prevenci závažných civilizačních
chorob. Patří mezi nestravitelné polysacharidy, které jsou součástí stěn rostlinných
buněk. Rozeznáváme dva druhy vlákniny v potravě: rozpustnou a nerozpustnou
ve vodě.
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Při hubnutí je důležité stanovit si reálné cíle a nesnažit se hubnutí uspěchat.
Optimální váhový úbytek by se měl pohybovat u dospělých okolo 0,5 kg, maximálně
1 kg týdně. Měli bychom si uvědomit, že žádná zázračná dieta, která by fungovala
bez našeho přičinění, neexistuje. A diety, které tyto zázraky slibují, obvykle nemají
dlouhodobý efekt. Úspěšně hubnout totiž neznamená jen snížení hmotnosti, ale také
její udržení a zabránění vzniku dalších zdravotních komplikací. V dlouhodobém
horizontu je smysluplným cílem plynulý přechod z hubnutí do zdravé změny
životního stylu.

Na co při redukci hmotnosti nikdy nezapomenout?
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