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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

ARMÁDA, BALKON, BITVA, BRUSKA, CIFERNÍK, DCERUŠKA, DIALOG,
DIODA, DLAHA, DŮKAZ, ELEKTROMĚR, EMINENCE, EPILEPSIE, ETAPA,
ETIKA, FIKCE, FLINTA, FOTOBUŇKA, HANKA, HVĚZDÁRNA, IMUNITA,
KIOSK, KOLEDA, KRIZE, LÉKÁRNA, LIJÁK, MAFIE, MUŠKÁT, OBRUČ,
OFINA, POHÁR, PONOŽKA, PŘÍKLAD, PŘÍPAD, REAKTOR, REZERVA,
ŘEHOT, SANDÁL, SKLAD, SKLUZAVKA, STRANA, UBRUS, ÚLEVA,
ÚŘEDNICE.

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: 14.4.2021.

Ilustrace: J. Švajdová

KYTIČKA PRO MAMINKY

Májová píseň

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Když jarní vítr zavane
do svěžích hájů mladých bříz,
načechrá květy v zahradách,
hned lidé mají k nebi blíž.

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na pietní akt:
Uctění památky obětí II. sv. války,
který se koná v neděli 2.5.2021 ve 13:00 hod. u památníku před kostelem.

Zas vůně květů šeříků
se mísí s vůní jabloní.
Snad svět v příštím okamžiku
se svému Tvůrci pokloní.

Součástí akce bude i vystoupení dechové kapely Honzy Divokého.

Gloria, Tobě, Stvořiteli,
za moudrost Tvou a za krásu.
Pokorně bychom vždycky měli
stát nad Tvým dílem v úžasu.

Místní knihovna Březnice je po koronavirové přestávce opět otevřena!!!
Paní knihovnice se těší na Vaši návštěvu každou sobotu od 08:00 do 10:00 hod.

I já Ti, Pane, vzdávám dík
za všechnu krásu v okolí.
Jako bys tím chtěl člověku
ráj připomenout na chvíli.

Na Naše dědiny jste v Salaši darovali 500,- Kč, v Březnici 1 300,- Kč. Děkujeme
za Vaše příspěvky.

zdroj: inet

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 19.5.2021.

Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
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Ilustrace: J. Švajdová
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VŠE NEJLEPŠÍ, MAMINKY

Měsíc "Květen"- nejkrásnější měsíc v roce

Ptám se vás dneska, milí mí přátelé,
věříte také, že jsou tu andělé?
Nemyslím bytosti se svatozáří,
myslím ty skutečné, ty s lidskou tváří.

V měsíci květnu je příroda nejkrásnější, kvetou květiny, kvetou stromy. Slavíme
svátek matek. A křesťané myslí a uctívají v tento měsíc také Ježíšovu matku, Pannu
Marii. Katolická lidová zbožnost vyhradila speciální úctě k Panně Marii dva měsíce
v roce: „mariánský měsíc" květen a „růžencový měsíc" říjen. Zvláštní májové
pobožnosti lze vystopovat již ve středověku. Jejich cílem bylo pomoci pokřesťanštit
zděděné pohanské májové slavnosti římského a germánského původu. Avšak to, že
se „zasvětil" Bohorodičce měsíc květen - každodenními nebo alespoň častými
modlitbami, je výsledkem vývoje, který započal v 17. století a byl uzavřen
v polovici 19. století. Papež Pavel VI. ve své encyklice „Mense maio" z 1. května
1965 doporučil zvláštní uctívání Matky Boží během tohoto měsíce a nazývá
„drahým zvykem našich předchůdců zvolit si tento mariánský měsíc, aby pozvali
křesťanský lid k veřejné modlitbě, jakmile to vyžadují problémy církve nebo světu
hrozící nebezpečí."

Nemají křídla a létat neumí,
stejně nám ale beze slov rozumí.
A jejich dotek má léčivou moc,
pusu nám dávají na dobrou noc.
Každému osud nadělil do vínku,
anděla strážného - úžasnou maminku.
A já té svojí dneska chci přát,
ať její úsměv mě dlouho smí hřát.
K svátku všem maminkám já přeji dnes,
pohodu zdraví a žádný stres.
Věnujte maminkám minutek pár,
vždyť jejich blízkost je největší dar.
Jana Topinková

Den matek slavíme druhou květnovou neděli - 9.5.2021. Letos tento svátek nabízí
možnost poděkovat všem maminkám nejenom za jejich péči a lásku, ale také za to,
kolik starostí jim přibylo v tomto nelehkém čase. Ke všem každodenním a běžným
povinnostem přibyly ještě další, jako domácí učení s dětmi a mnoho dalšího.
Poděkováni náleží i všem maminkách, které v této době nemohly zůstat se svými
blízkými doma a starají se v první linii o všechny nemocné a potřebné.

V měsíci květnu bych rád pozval všechny občany z vesnic Březnice, Bohuslavice
a ze Salaše na májové pobožnosti, které budou v neděli odpoledne na předem
určených místech. Při májové pobožnosti se budeme modlit a prosit Boha a Pannu
Marii o pomoc za ukončení pandemie koronaviru a za vyřešení dalších problémů
a těžkostí v našich rodinách, v obcích a v našem národě.
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Srdečné blahopřání všem maminkám k svátku i od nás z redakce.

Letos si připomínáme muže, arcibiskupa Dr. Antonína Cyrila Stojana, který
od útlého mládí až do posledního dechu vroucně uctíval Matku Boží. Přiváděl k ní
nespočetná procesí, na Svatém Hostýně jí vybudoval nejmilejší moravskou poutní
svatyni a připravil jí tam nejskvělejší hold - slavnou korunovaci Hostýnské madony
v roce 1912. Dnes již nežije nikdo, kdo by ho osobně znal. Mladší generace o něm ví
málo nebo vůbec nic. Narodil se dne 22. května 1851 v hanácké vesničce Beňov
u Přerova. Po studiích byl v roce 1876 vysvěcen na kněze. Dvacet let byl farářem
v Dražovicích u Vyškova a v roce 1897 jako dražovický farář se stal poslancem a byl
jim až do své smrti roku 1923, tedy 26 let. Dne 10. března 1921 ho jmenoval papež
Benedikt XV. olomouckým arcibiskupem. Zemřel jako moravský metropolita dne
29. září 1923 v Olomouci a byl pohřben v královské kapli v bazilice na Velehradě.

22

DUBEN 2021

DUBEN 2021

3

První neděli 2. května se sejdeme u dubu u paní Ludmily Švajdové v Březnici
ve 14:30 hod. Od kostela budeme odcházet ve 14:00 hod.

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY

Další neděli 9. května bude májová pobožnost v Bohuslavicích - Brdo. Odcházíme
ve 14:00 hod. od kaple v Bohuslavicích a začínáme kolem 15. hodiny.
V neděli 16. května se setkáme v kapli Panny Marie Růžencové na Salaši. Odchod
z Březnice od kostela ve 14:00 hod. a začátek kolem 15. hodiny.
Další neděli 23. května se sejdeme U obrázku Panny Marie mezi Březnicí
a Bohuslavicemi. Odcházíme od kostela v Březnici ve 14:00 hod. a začínáme asi
v 15:00 hod.
Poslední neděli 30. května se sejdeme na pouti v kapli Navštívení Panny Marie
v Bohuslavicích, kde v 15:00 hodin bude májová pobožnost a svátostné požehnání.
Od kostela v Březnici se odchází zase ve 14:00 hod.
Věřím, že prožijeme krásné chvíle v Boží přírodě na mariánských místech, které už
dlouho naši předkové navštěvovali a vyprošovali si skrze Pannu Marii pomoc
a ochranu Boží. Vše bude také záviset na vývoji pandemické situace a současných
opatřeních.
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Na tato setkání s občany z vesnic Březnice, Bohuslavice a ze Salaše se těší
P. Jaroslav Polách, farář
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Žehnání polí, luk, pastvin, zahrad a sadů
Na svátek sv. Marka evangelisty se konají modlitby
za úrodu. Letos tento svátek připadá na neděli, 25. dubna.
Ve 14:00 hodin vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje
v Březnici procesím přes Trňákovo na starou družstevní
cestu. Cestou se budeme modlit a od obrázku Čtrnácti
svatých pomocníků požehnáme polím, loukám, pastvinám,
zahradám a sadům v naší farnosti.
P. Jaroslav Polách

OCENĚNÍ
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V letošním roce získal pan Jan Krkoška ocenění Zlatá plaketa MUDr. Jánského
za 40 bezplatných odběrů krve. Tímto mu za celou obec Březnice gratuluji a přeji
do dalších let zdraví, pohodu a především, aby Zlínskou transfůzní stanici
v Krajské nemocnici Tomáše Bati poznával i nadále pouze z pozice dárce.
Josef Hutěčka, starosta obce
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Ilustrace: Radim Bárta
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Jaké byly Velikonoce 2021? Všechno to krásné jsme se snažili
(bez porušení nařízených opatření) dodržet....

… a mír celou krajinu pohltí
No, musím přiznat, že aprílový měsíc dělá svému jménu tu nejlepší reklamu.
To, co zanedbal v minulém roce svatý Martin, vynahradil nám svojí pílí letošní první
jarní den. A počasí? Jako na houpačce. Z papučí do střevíčků a zpět.
Myslím, že většina z nás se již nemůže dočkat konce mrazivých dní a s nedočkavostí
vyhlížíme teplé, jemně šimrající sluneční paprsky, kterými se tak rádi necháváme
opečovávat.
A soudě podle rozzářených očí to vypadá, že se už i začínáme na sebe více usmívat.
Jarní sluníčko má na naši psychiku blahodárné účinky. Co může být hezčího, než
probouzet se do prozářeného dne, za jarního koncertu rozverného ptactva. Můžeme
tak využít příležitosti k načerpání energie, kterou nás příroda obdarovává a které
po chladných zimních dnech nazbyt nemáme.
V měsíci dubnu připomněly nám noviny stotřicáté výročí od narození herecké
legendy, Vlasty Buriana. Člověka s nelehkým osudem avšak neuvěřitelně
činorodého.
Pan Burian se nevěnoval pouze herecké profesi, byl to též úspěšný režisér, divadelní
ředitel, spisovatel. Účinkoval v rozhlase, psal povídky. Znám je i jeho kladný vztah
k sportu. Závodně hrál tenis, věnoval se cyklistice, fotbalu. Ještě před válkou hrál asi
ve třicítce filmů.
V roce 1925 si založil vlastní divadlo, ve kterém v období války zaměstnával
nadměrný počet herců i techniků. To proto, aby je zachránil před nasazením
v Německu.
Bohužel, jak to už tak někdy v životě chodí, sehrává zde opět svou podlou roli lidská
vlastnost, závist. Po válce je Burian nařčen z kolaborace s Němci. Byl zatčen, divadlo
znárodněno. Přestože nikdy nikomu neškodil a mnoha lidem pomohl, byl
po mediálním nátlaku, v roce 1947, odsouzen ke třem měsícům vězení a půlmilionové
pokutě.
Místo velkého divadla se světově uznávaný komik musel spokojit s podřadnými
estrádami a večírky, na kterých ho věrně doprovázela jeho žena Nina. Jeho zdravotní
stav se rapidně horšil a v roce 1962 umírá na následky nachlazení. Bylo mu něco málo
přes sedmdesát let.
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Pohřben byl na Vinohradském hřbitově, ale v roce 2002 jsou jeho ostatky přeneseny
na Vyšehradský hřbitov. Na náhrobku byla usazena i bronzová bysta Vlasty Buriana,
která však byla později odcizena. Až v únoru 2007 byla na jejím místě umístěna
známá plastika, znázorňující dvě ruce s názvem „Ruce komika“.

DUBEN 2021

DUBEN 2021

19

Proč jíst pažitku
Pažitka výborně podporuje chuť k jídlu a tvorbu trávících
šťáv. Je účinná proti střevním parazitům, snižuje krevní tlak.
Obsahuje vysoké množství vitamínu C, riboflavin, draslík,
vápník, fosfor, sodík, železo a beta-karoten. Nať pažitky má
mnohostranné využití. Je neocenitelnou hlavně ve studené
kuchyni.
Význam pažitky pro zdraví - je účinná proti střevním
parazitům a snižuje krevní tlak. Chrání před rakovinou jícnu,
žaludku, tlustého střeva, prsu i plic. Má také protisklerotický,
dezinfekční a imunostimulační účinek. Je ideální jako dobrá uklízečka našich střev.
Pažitka má velmi nízký obsah kalorií. 100 g čerstvých listů obsahuje pouze 30 kalorií.
Bylinka obsahuje mnoho znamenitých flavonoidů, antioxidanty, rostlinné vlákniny,
minerální látky a vitamíny, které mají osvědčené přínosy pro zdraví. Podobně jako
jarní cibulka obsahuje pažitka více rostlinné vlákniny než ostatní zástupci
cibulovitých rostlin jako cibule, šalotka, pórek a podobně. 100 g čerstvých listů vám
poskytne 2,5 g, což je 7 % z denní doporučené dávky vlákniny. Obsahuje alicin.
Laboratorní studie ukazují, že alicin snižuje produkci cholesterolu. Dále se také
potvrdily antibakteriální a nevirové účinky. Alicin také snižuje tuhost cév a tím
pažitka snižuje celkový krevní tlak. Kromě toho má fibrinolytické účinky, které
odstraňují sraženiny v cévách, což pomáhá snížit celkové riziko ischemické choroby
srdeční, periférní cévní onemocnění a mrtvice.
A na závěr rada - jak na mšice ekologicky - postřik ze sody
½ lžičky jedlé sody, 1 l vody, 1 lžička jedlého oleje, ¼ lžičky strouhaného tvrdého
mýdla.
Smícháme sodu s vodou (pro lepší spojení můžeme roztok ohřát - lépe se v něm
rozpustí mýdlo), teprve potom přidáme olej.
Přidáme-li přímo před postřikem 2 lžičky alkoholu, můžeme směs používat i proti
puklicím. (zdroj: inet)

Marie Burdelová

Pokaždé, když mám možnost setrvávat nějaký čas v Praze, neopomenu navštívit
Vyšehrad a poklonit se památce tohoto velikána.
Vždy, když na jeho hrob pokládám květinu či zapaluji svíci, zmocní se mne
prazvláštní pocit.
Je to jakési nutkání vyjádřit úctu člověku, který svým uměním dokáže potěšit
a rozveselit snad všechny generace. Králi komiků, který vždy obstojí v souboji
nejen s těmi nejlepšími aktéry, ale též v duelu s tvrdým soupeřem, zvaným čas.
Za dveřmi již pomalu přešlapuje elegantní pán, měsíc máj. Čekají nás snad již
konečně příjemné, teplem a vůní naplněné dny a večery.
Zváni budeme k sledování brilantních filmů geniálního režiséra, jménem Příroda.
Konečně se, alespoň po nějaký čas, zbavíme čoudu z komínů a ovzduší opět
provoní, do nejskvostnějších šatů oděné, s pýchou k nebi se tyčící, kvetoucí stromy.
Motýl se čmelákem předhánět budou se k usednutí na rozkvetlou pampelišku, která
je ráda svým vzácným pokrmem pohostí. A poletující, půvabné včelky, pracovitosti
učit začnou nás.
Mír, jenž pohltí celou krajinu, jen jásající tóny opeřených pěvců, narušovat mohou.
A když soumrak ve tmu se přemění, stromy v našich sadech do podivuhodného,
večerního šatu odívat se budou a noční obloha, zářícími posly osázená,
k venkovnímu posezení, pozve nás.
Po nebeské klenbě, tajuplné planety putovat počnou a naše nitro, pocit klidu, dobra a
blaženosti naplní. Všední starosti kdesi do koutku naše mysl vytěsní a do pohádkové
říše i zdánlivě obyčejný večer pošle.
Třebaže jen na chvíli, staneme se součástí tiché krajiny a zvolna plynoucího času,
hrdě nesoucí jméno Život.
Marie Nevělíková
„Všechny knihy zežloutnou,
ale kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání.“
/Hans Christian Andersen/
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Aby některá z těchto rad potěšila nejen zahrádkáře přeje

Plné rehabilitace se Burian dočkal až v roce 1994.
Jeho manželka Nina ztrácí smysl života, chřadne. Při jedné z každodenních návštěv
hřbitova, umírá přímo na hrobě svého milovaného chotě, pouhé dva měsíce po něm.
/zdroj Wikipedie/
Tolik malá vzpomínka na Pana herce světového formátu.
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Putovní kamínky trochu jinak
V předminulém čísle časopisu jste se dočetli, jak a čím se kamínek maluje, kam se dává
a také co s ním po jeho nalezení. I my jsme se s radostí s dcerami zapojily. Napřed jen
jako hledači a teď už i jako tvořivci.
Ne každému je dáno do vínku umění malovat, ale dá se tvořit i jinými způsoby, než je
právě malování. Na internetu je spousta nápadů a mě zaujala ubrousková technika,
která se taky dá použít na již zmiňované kamínky.
A jak na to? Kamínek umyjeme, natřeme (ale nemusíme) akrylovou barvou, vezmeme
papírový ubrousek s motivem, ten vystřihneme a obrázek pak položíme na kamínek
a lepidlem na ubrouskovou techniku (decoupage) štětcem natřeme. Po zaschnutí
zalakujem bezbarvým lakem a necháme zaschnout. Ubrousky všech různých motivů
lze zakoupit ve výtvarných potřebách nebo na internetu.
V této době je to jeden z dalších koníčků, které spojuje nejen rodiče a děti, ale
i prarodiče. Uvidíte, že děti se stanou zapálenými hledači a prarodiče zapálenými
malíři:-)
Veronika Kováčová

Úspěšně ničí zlatého stafylokoka. Má protinikotinové účinky a je vhodný jako
preventivní prostředek u náruživých kuřáků. Utišuje revmatické bolesti.
Medvědí česnek je typická jarní bylinka, kterou si můžeme začerstva užívat jen asi
měsíc v roce. Jakmile se stromy olistí, medvědí česnek se zatáhne do země
a musíme si na něj počkat další rok. Jsou ale způsoby, jak si jeho výjimečnou chuť
a vůni užívat celý rok.
Právě teď je poslední šance vyrazit do lesa a nasbírat plnou náruč medvědího
česneku. Nebude to trvat dlouho a bude po sezóně!
Čerstvý je fantastický do tvarohových pomazánek, do bramborového salátu nebo
jen na chleba s máslem a se solí. Můžete z něj připravit krémovou polévku nebo ho
spařit na másle a servírovat jako listový špenát. Hodí se i pod maso nebo
do zeleninových polévek.
Jedním ze způsobů, jak ho uchovat, je pesto z medvědího česneku.
Další možností je rozmixovat medvědí česnek pouze s trochou soli a chuťově
neutrálním olejem a tuto směs napěchovat do skleniček. V lednici pak vydrží až
několik měsíců, sůl směs zakonzervuje. Nasekaný medvědí česnek můžete volně
využívat při vaření, stačí lžička pod maso, do vajíček nebo do polévky a jídlo
krásně dochutíte.
Dalším způsobem, jak si v kuchyni prodloužíte sezónu medvědího česneku, je
bylinkové máslo. Jednoduše dejte do mixéru 250 g rozměklého másla a asi 60 g
medvědího česneku, přidejte 1/2 lžičky soli a krátce rozmixujte.
Hotovou směs dejte do malých formiček a nechejte vychladit. Případně můžete
směs zabalit do alobalu, do tvaru válečku, nechat v lednici zatuhnout a poté
nakrájet na centimetrová kolečka, která lze uchovat v mrazáku.
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Bylinkové máslo je skvělé třeba na topinky nebo na krajíc křupavého čerstvého
chleba. Bude ozdobou na pořádném steaku, ale stejně tak výtečně dochutí
grilované ryby. Zamražené kousky másla můžete dát například pod dušené maso
nebo pod míchaná vajíčka.
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Všechny rajčata pravidelně prohlížejte a pátrejte po prvních příznacích plísňového
onemocnění. Napadené listy ihned odstraňte, zmenší se tak riziko rozšíření na celou
rostlinu. Pokud je rostlina silně zachvácena, nezbývá než ji celou zlikvidovat.
Rostlinný materiál napadený plísní nikdy neházejte na kompost. Jako prevenci plísně
vyzkoušejte nejrůznější postřiky, dobře funguje třeba česnekový nebo přesličkový
výluh. Několik stroužků česneku rozkrájejte a zalijte litrem vody. Nechejte
vylouhovat přes noc, slijte přes sítko do rozprašovače a obden stříkejte na rostlinu.
Přesličkový výluh připravíte podobně, dvě hrsti natě přesličky rolní zalijte litrem
vroucí vody, necháte směs stát přes noc a slijte. S plísní zatočí i prášek do pečiva
rozmíchaný ve vodě. V pěti litrech vody rozmíchejte pět lžiček prášku do pečiva,
zakápněte rostlinným olejem. Postřik aplikujte každý třetí den. Jestli nic z toho
nezabírá a plíseň se dál šíří, neváhejte a použijte některý z komerčních přípravků
na trhu.

Medvědí česnek
Medvědí česnek patří k prvním jarním zeleninám, které po zimě pročistí celé tělo.
Medvědi za ním putují i sto kilometrů. Medvědí česnek měli rádi i staří Slované, jak
dokazují archeologické průzkumy. Dnes zažívá v našich zahradách a kuchyních svou
renesanci. Je výborným kořením i účinnou léčivkou. Obsahuje silice, vitamíny,
minerální látky, aminokyseliny allicin a aliin, látky snižující hladinu cukru v krvi,
značné množství jódu a další sloučeniny důležité pro organizmus. Allicin má
pozitivní antibakteriální účinek na žaludeční mikroflóru. Flavonoidy působí
antibakteriálně a antivirově, snižují srážlivost krve. Pomáhají předcházet
kardiovaskulárním a srdečním chorobám a chrání tělo před rakovinou. Česnek dále
obsahuje fruktózu, bílkoviny a chlorofyl. Je velmi bohatý na vitamín C; 100g česneku
medvědího obsahuje 150 mg vitaminu C, což je trojnásobek doporučené denní dávky
vitaminu C pro člověka. V minulosti se šťáva z česneku používala na dezinfekci
v domácnostech a šťáva z listů jako domácí hmyzí repelent.

Letní kino opět v Březnici
V loňském roce díky epidemiologické situaci neproběhly v naší obci skoro žádné
akce. A ani letos tomu doposud bohužel nebylo jinak. Nouzový stav nám neumožnil
pořádat maškarní ples pro děti ani pro dospělé, obecní zabijačku, ples rodičů, jarní
divadlo pro děti, přednášky ČČK, cestovatelské přednášky, hudební odpoledne pro
seniory, pletení pomlázky a spoustu dalších tradičních akcí ….
Nicméně je třeba dívat se do budoucnosti s optimismem a v rámci možností další
možné akce plánovat už teď. Jednou z těch, která by se mohla stát novou tradicí,
a kterou jsme loni zkusili poprvé zorganizovat, je letní kino. V letošním roce jsme
již pro toto promítání zarezervovali na Sokolovně termín.
V pátek 30.7. a v sobotu 31.7 se před Sokolovnou budeme těšit na vaši účast. Co se
bude promítat se zatím ještě neví a spolupodílet se na tom můžete i Vy. Pokud máte
zajímavý tip na (nejlépe český) film, který byste chtěli vidět, napište mi prosím
na email: starosta@breznice-zlin.cz a možná tak v polovině prázdnin právě díky
Vašemu doporučení shlédneme film, který touto cestou společně vybereme.
Josef Hutěčka
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Uplatnění v léčitelství
Medvědí česnek je oproti kuchyňskému česneku jemnější a jeho léčivé účinky jsou
výraznější. Dezinfikuje trávicí trakt, ozdravuje střevní flóru, léčí infekční průjmy,
rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, povzbuzuje činnost srdečního svalu. Pomáhá při
bolestech břicha, nadýmání a při plicních a průduškových zánětech. Snižuje
cholesterol a působí žlučopudně. Může však podráždit žlučník, je-li používán
ve velkém množství. Napomáhá při zklidnění zánětlivého onemocnění slinivky.
Je vynikající při čištění ledvin a močového měchýře. Zlepšuje krevní obraz. Známé
jsou jeho baktericidní účinky proti plísním a mykóze. Ničí parazity a bakterie
ve střevech. Jeho účinnost se zvyšuje, podáváme-li ho v teplém mléce.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

Téma - Na vlnách sladkého spánku
Milí čtenáři, v našem čtvrtém díle „seriálu hýčkání“ se zaměříme na kvalitní spánek.
Ze své vlastní zkušenosti vím, jak je pro mě důležité, abych se ráno probudila
odpočatá a plná energie. Pojďme se společně podívat a docílit toho, jak díky
plnohodnotnému spánku budeme šťastní. Nejdůležitější je, být spokojený a šťastný
sám se sebou, pak nás bude stejně vnímat okolí.
Hygienické návyky, jako jsou desinfekce rukou nebo čištění zubů, si vštěpujeme
od útlého věku jako nutnou ochranu před onemocněními. Stejně tak by tomu
mělo být se spánkovou hygienou, kterou bychom měli dodržovat pro zdraví
našeho spánku. Znáte zásady spánkové hygieny a dodržujete je?
Vliv spánku na naše zdraví
Spánek je pro nás z biologického hlediska zcela nepostradatelný. Bez něj zkrátka
nedokážeme žít - bohužel, bohudík! Při spánku dochází k útlumu činnosti centrální
nervové soustavy a celkovému zpomalení a uvolnění těla. To se regeneruje a nabírá
síly. Až do vynálezu EEG byl spánek považován jako jednolitý stav. Následný
výzkum však dokázal, že celkově máme 5 fází spánku - usínání, lehký spánek,
hluboký spánek, nejhlubší spánek a REM fázi. Přestože výzkum spánku velmi
pokročil, dodnes je velmi neprobádaný, například doposud není jasné, proč máme
REM spánek se sny. Kvalitní spánek bychom měli poznat především podle našeho
fyzického a psychického zdraví. Naopak nespavost by se na naší fyzické i psychické
kondici měla podepsat. Z fyzického hlediska urychluje chronické špatné spaní proces
stárnutí a vede ke kardiovaskulárním onemocněním, poruchám paměti, cukrovce či
obezitě. Nedostatek spánku se u nás může z psychického hlediska projevovat
nesoustředěností, podrážděností, smutkem, úzkostí a depresemi.

Plody melounů jsou doslova
„našlapané“ vitamíny a minerály.
A byť jsou velice sladké, obsahují jen minimum kalorií. Uspokojí proto chuť na
sladké, ale nezpůsobují tloustnutí a jiné choroby. Zároveň si doplníte tekutiny.

Jak chránit rajčata před plísní?
Vlhké počasí a střídání teplot dokonale nahrává největšímu nepříteli rajčat - plísni.
Ta dokáže v mžiku rostliny obsypané plody zdecimovat a zničit celoroční úsilí.
Zachránit je může důsledná prevence a včasná léčba pomocí domácích postřiků.
Preventivní kroky, které uchrání rostliny rajčat před plísní, musíte udělat už
na začátku sezóny. Nesázejte rajčata do blízkosti brambor, ani na záhony, kde
v minulých letech brambory byly. Stejně tak se plíseň může šířit i z paprik či cuket,
snažte se od nich držet rajčata dál. Samotná rajčata nepěstujte příliš blízko u sebe,
nahráváte tak snadnějšímu šíření choroby. Rajčata pěstujte na stanovištích
s dostatkem slunce, vláhu jim dodávejte přímo ke kořenům. Chraňte je před deštěm,
umístěte je pod stříšku nebo ke zdi. Zalévejte nejlépe ráno,
aby slunce co nejdříve vysušilo vlhkost na listech. Rostliny
vyvazujte k tyčkám a pravidelně zaštipujte. Pak se listy
nedotýkají země, jsou provzdušněné a suché, riziko
plísňového onemocnění se snižuje. Pěstujte rané odrůdy,
které stihnou brzy vyrůst a plodit. Vyhledávejte odolnější
odrůdy nebo pěstujte divoká rajčata. Do blízkosti rajčete
vysaďte rostliny přirozeně působící proti plísním, například
měsíček lékařský, bazalku pravou či aksamitník.
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Vytvořte vhodné podmínky pro zdravý spánek
Tak jako hygiena slouží k prevenci a řešení problémů, pomáhají zásady spánkové
hygieny spát zdravě lidem s poruchami spánku i bez nich. Jednoduše řečeno, jedná se
o soubor pravidel, kterými byste se měli stále řídit. A co mezi ně vlastně patří?

Jak zalévat melouny
I když zrovna dostatečně prší, melouny
si nevystačí se srážkami. A pokud je
sucho, jsme v maléru. Meloun pije, pije
a pije. Hojná zálivka dvakrát denně,
přestože občas sprchne, melounům
jenom prospěje. 1 rostlina vyžaduje
jednou týdně alespoň 10 litrů vody
navíc a alespoň jednou denně normální
zálivku.
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RADY DO ZAHRADY ….

Denní režim

Podaří se nám vypěstovat meloun?
Představa, že melounům se daří jen na jižní Moravě a na jihu
Slovenska, je zcela mylná. Záleží na volbě správné odrůdy pro
konkrétní nadmořskou výšku a podnebí a pak vypěstujeme
melouny kdekoli. Stejně tak je důležité správné místo
výsadby. Pokud s melouny teprve začínáte, je dobré zvolit
ranou odrůdu (např. Sugar Baby). Rané odrůdy dozrávají i ve
vyšších polohách a nejsou příliš náročné. Melouny vyséváme
v bytě, vytápěné zimní zahradě, či vyhřívaném skleníku na
konci zimy, resp. v předjaří. Použijeme lehký výsevní substrát s perlitem a nic
nepokazíme, když zalijeme vysetá semínka roztokem podporujícím klíčivost, ale
nutné to není. Vlastně s nimi začínáme ve stejné době jako se salátovými okurkami,
chilli, sladkými paprikami, rajčaty apod.

Posláním každého vašeho dne je unavit se. Aktivitami, ne nudou. Pravidelně
provozujte různé pohybové aktivity. Snažte se trávit den co nejvíce venku
na přirozeném světle. Aktivní pohyb vykonávejte hlavně ráno a dopoledne. Delší
spánek během dne vám může značně zhoršit noční usínání. Pokud máte potřebu
spát přes den, osvěžte se krátkým zdřímnutím do 30 minut. Omezte po celý den
konzumaci tučných a sladkých jídel, pití energy drinků, alkoholu a kouření tabáku.

Výsev melounů
Výsadbu připravujeme tak, že do každého kelímku vysejeme 2 nebo 3 semínka
cca 1 cm pod povrch. Substrát udržujeme stále vlhký. Vzrostlé sazenice vysadíme na
finální stanoviště po 15. květnu. Stonky při výsadbě zasypeme zeminou až po první
listy, stejně jako okurky, papriky, rajčata, cukety a dýně, mají i melouny rády
přikopčení. Rostliny budou mít bohatší kořenový systém, lépe budou růst a plodit.
Kolem vysazených rostlin pak kromě přikopčení vytvoříme z půdy jakousi misku,
kterou při každé zálivce zcela naplníme vodou. Půdu okolo misky pak zakryjeme
černou textilií či fólií.

Večer byste měli přejít do klidového režimu, připravit se na blížící se spánek.
Nezatěžujte se jídlem a dejte si to poslední nejpozději 3 hodiny před ulehnutím.
Vyhněte se těžkým, sladkým a silně kořeněným jídlům, ale rozhodně nehladovějte.
Po večeři se vydejte na lehkou procházku, nezapomínejte však, že jste již v klidové
fázi dne, proto se vyvarujte 3-4 hodiny před ulehnutím náročným fyzickým
aktivitám. Zkuste vypnout hlavu a vypusťte všechny pracovní i osobní problémy.
Myslete na pravidlo: Ráno moudřejší večera. Před spaním se vyvarujte veškeré
elektronice - její světlo může snižovat vaši potřebu spát. K večeru omezte pití
alkoholu, nekuřte. A to jak před spaním, tak v případě nočního probuzení.
Do postele se snažte ulehávat přibližně ve stejnou dobu, a to i o víkendu. Pokud čas
usínání jednorázově a náhle změníte, je velmi pravděpodobné, že vám tělo prostě
nedovolí usnout.
Příprava na spánek
Než se vydáte do postele, zajistěte v místnosti vhodnou teplotu mezi 18-20 stupni,
minimalizujte hluk a zatemněte okna. Pokud máte se spánkem problémy, rozhodně
omezte jakékoliv jiné činnosti v ložnici, jako jsou sledování televize, práce na
počítači nebo četba. Pobyt na lůžku omezte pouze na dobu spánku. Jestliže si tedy
lehnete a spánek do 20 minut nepřijde, raději vstaňte a zaměřte se na klidnou
činnost, která vám pocit ospalosti navodí. Počítejte například knížky v knihovně
nebo dlaždičky v koupelně.
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Co melouny milují
Melouny určitě milují teplo, sluníčko, dostatek vláhy a půdu bohatou na živiny.
Každý si určitě uvědomí, kolik vody obsahují zralé plody. Ve venkovním prostředí
volíme chráněná stanoviště, ovšem plně osluněná. Půdu výhřevnou, bohatou na
živiny, lehkou, nejlépe doplněnou o kvalitní kompost.
Ideální je použít k pěstování melounů černou netkanou textilii či fólii. Přitahuje
sluneční paprsky, načež akumuluje teplo a to se uvolňuje po setmění. Zadržuje též
vláhu a brání v růstu plevelům. Melouny jsou ohromní jedlíci a čím více živin jim
dáte, tím lépe se vám odmění za bohatou hostinu. Vůbec neuděláte chybu, když
melouny vysadíte přímo na kompost nebo vyvýšený záhon, kde se pod kvalitním
substrátem a vrstvou hnoje rozkládá organický materiál ze zahrady a kuchyně.
Melouny prostě milují půdu hlubokou, dobře propracovanou, bohatou na humus.
A pokud takovou nemáte, nezapomeňte nastlat pod vysazované sazenice zralý hnůj
a kompost. A i přes sebelepší materiál, do kterého melouny vysadíme, je dobré v době
růstu a kvetení ještě přihnojovat zálivkou (např. hnojivo určené pro rajčata).

Večerní režim
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Spánek se mění spolu s námi

1. Během dne si najděte chvilku pro přemýšlení nad problémy, které se vám obvykle
motají v hlavě před spaním. Říká se jí „worry time” a měla by vás ochránit před
nepříjemným nočním převalováním.
2. Buďte přes den hodně aktivní, ale večer se alespoň 3 hodiny před spaním vyhýbejte
náročným fyzickým aktivitám. Před ulehnutím do postele si však dopřejte
příjemnou procházku na čerstvém vzduchu, ta spánku naopak prospěje.
3. Snažte se nespat během dne. V případě, že bez šlofíka opravdu nevydržíte,
naplánujte si jen kraťoučký odpolední spánek (trvající maximálně 30-45 min).
4. 4-6 hodin před usnutím už nepijte kávu, čaj či energetické nápoje. Pokud cítíte, že
tyto nápoje nadužíváte během dne, snažte se jejich pití omezit. Vše, co vás
povzbuzuje a pomáhá vám zvládnout denní shon, může narušit váš spánek v noci.
5. Vyhněte se těžkým jídlům před spaním. Poslední jídlo si dejte 3-4 hodiny před
ulehnutím do postele. V případě, že pak ale pořádáte noční nájezdy na ledničku,
zkuste si před usnutím dát něco lehkého. Skvělé je popíjet před spaním teplé mléko
s medem, které vás zároveň také uklidní a zahřeje. Z firmy JUST Vám mohu
doporučit velmi lahodný čaj TEA-SANA RELAX, ideální nápoj, který Vám
navodí blahodárný spánek. Obsahuje účinné složky z meduňky, heřmánku, kozlíku
a chmelu. Další, velmi oblíbené produkty u zákazníků jsou GARDENIA ROLLON, ANTISTRESS ACTIVATOR, LEVANDULOVÝ OLEJ.
6. Alkohol vám možná pomůže usnout, ale spánek navozený pomocí alkoholu je
nekvalitní a neosvěžující. Proto před spaním alkohol nepijte a vyhněte se také
kouření. Nikotin totiž organismus naopak povzbuzuje.
7. Pozornost věnujte i míře vaší ospalosti a náladě. Do postele se vydejte pouze tehdy,
pokud se cítíte ospalí. Také se snažte neuléhat ke spánku, pokud jste ve stresu
a zbytečně se večer nerozrušujte sledováním hororů, náročnou četbou nebo dlouho
odkládanou debatou s rodinou. Naopak se snažte myslet na něco příjemného.
V případě, že neusnete do 30 minut od ulehnutí, pak opusťte postel a věnujte se
nějaké uklidňující a příjemné činnosti. Může to být čtení romantické knihy v křesle
u krbu, relaxace při hudbě, teplá sprcha a další činnosti, které podpoří únavu
a uvolní tělo i mysl.
8. Zajistěte, aby byla vaše ložnice dobře vyvětraná, s teplotou ideálně od 18 - 20°C,
tichá a tmavá. Důležité také je, aby ložnice byla místností, která je vyhrazena pouze
pro spánek. Proto z ní odneste televizi a všechny další rušivé předměty.
9. Stejně tak vaše lůžko by mělo sloužit jen ke spánku (a k trávení příjemných chvil
s partnerem).
10. Dobrý spánkový režim je základem zdravého spánku. Pro jeho udržení je důležité
uléhat ke spánku a vstávat z postele vždy ve stejnou denní dobu, a to i o víkendech.

Nabízí se snad jen poslední otázka. Tak kolik? Kolik hodin spánku je dostačujících,
abychom byli vyspaní, odpočinutí a zdraví? Ideální doba spánku se vyvíjí s každým
naším rokem, přičemž jednoznačně stále klesá. Zatímco novorozenci spí přibližně
14-17 hodin, dospělí si musí vystačit s polovinou - jejich potřeba spánku je mezi
7-9 hodinami. Přestože by se senioři měli držet ve stejném rozmezí, bývá pro ně
taková délka spánku problémem. Díky snížené hladině melatoninu reagují mnohem
více na vnější podněty, jakými jsou například hluk nebo světlo, a tak se během noci
častěji budí.
Milí čtenáři, přeji Vám hezké sny, ať jste zdraví a plní energie v jarní dny.
Pavla Žilinská
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Desatero pravidel správné spánkové hygieny
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