Osmisměrka: Když na Medarda prší ...
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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

AKUMULÁTOR, BAZAR, ČAJKA, DLAHA, DRŽÁK, EXTERIÉR,
FENYKL, FLIRT, GULAG, HOSPŮDKA, CHAOS, KABINET, KARTA,
KARTOTÉKA, KNIHA, KOČKA, KOMINÍK, KORUPCE, MRCHA,
NÁHODA, NÁHRDELNÍK, NEKTAR, NORMA, OBDÉLNÍK, OPERA,
PALMA, POBOČKA, POTRAVINA, PRÉMIE, PŮJČKA, RAKETA,
REKLAMA, ROHLÍK, SALÓN, SKRÝŠ, SPRINT, STROUHANKA, SUŠÁK,
SVATYNĚ, ŠIŠKA, ÚHLOMĚR, ULICE, VÁNICE.
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: 18.5.2022.

Ilustrace: J. Švajdová

NASTÁVÁ DLOUHO OČEKÁVANÉ MEDOBRANÍ

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.

Informace místní knihovny Březnice o otevírací době:
Dne 11.6.2022 bude knihovna otevřena od 9 do 10 hodin.
Dne 18.6.2022 bude knihovna zavřená.
Děkuji za pochopení
Irena Haluzová, knihovnice

Zas vůně květů šeříků
se mísí s vůní jabloní.
Snad svět v příštím okamžiku
se svému Tvůrci pokloní.
Gloria, Tobě, Stvořiteli,
za moudrost Tvou a za krásu.
Pokorně bychom vždycky měli
stát nad Tvým dílem v úžasu.

Charita Zlín nabízí pomoc rodinám - dětem
V souvislosti s děním kolem nás a také blížícím se časem letních prázdnin, tedy
i táborů pobytových i tzv. příměstských a dalších volnočasových aktivit, nabízí
Charita Zlín svou pomoc také pro rodiny, které současnou situaci nemusejí
finančně zvládat.

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

Všichni si přece přejeme, aby děti prožívaly čas spolu s kamarády a nebyly
ochuzeny o úplně obyčejné dětské radosti!

zdroj: inet

Je-li ve vašem okolí dítě, které je ohroženo vyloučením z volnočasových hrazených
aktivit z důvodu špatné finanční situace v rodině, prosím, nabídněte domácnostem
naši pomoc, kontaktujte nás!
Mgr. Jana Strouhalová, jana.strouhalova@zlin.charita.cz, TEL: 739 245 973.
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 22.6.2022.
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Červen - měsíc Božského Srdce Ježíšova
Měsíc červen je pro věřící občany spojený s úctou k srdci
Ježíše Krista. Naše křesťanská tradice nabízí ohromné
množství pokladů Boží milosrdné lásky. Je to sám Bůh,
který skrze své svaté upozorňuje, vyzývá a otevírá
poklady milosti pro naši spásu. V katolické církvi se slaví
3. pátek po Seslání Ducha Svatého slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
V letech mezi rokem 1673 a 1675 měla Markéta Marie
Alacoque z řádu Navštívení v Paray-le-Monial
ve Francii řadu vizí, v nichž ji Kristus pověřil, aby se
zasazovala o zavedení svátku Srdce Ježíšova a o pěstování pobožnosti pátků
Ježíšova Srdce a Svaté hodiny. Pán Ježíš ji ukázal své Srdce a řekl: „Toto je Srdce,
které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo, a na oplátku se mu dostává jen
neúcty, nevděku a chladu." Během zjevení se pak Kristus obrátil na sestru Markétu
s otázkou: "Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi
náhradou za nevděk lidí své přátelství a svoji lásku?" A ona odpověděla: "Ano,
chci."
Během setkání předal Pán Ježíš sestře Markétě Marii přislíbení nabízená všem
ctitelům jeho Nejsvětějšího Srdce. Byla popsána v jejích dopisech a vyprávěních
a po její smrti byla sestavena do známých a úžasných 12 příslibů. Nejdůležitější
příslib je ten poslední, dvanáctý: „Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek
půjdou ke svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce
a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm."
Také v naší farnosti máme možnost slavit první pátky v měsíci a získat tyto poklady
milosti pro naši spásu. Na Salaši je to pondělí před prvním pátkem v měsíci
v 18:00 hodin, v Bohuslavicích je to ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci
v 17:00 hodin a v Březnici je to vždy na 1. pátek v měsíci v 18:00 hodin. Hodinu
před mší svatou je v kostele adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke svátosti
smíření.
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Přeji všem občanům krásné prožití měsíce června vystaveni paprskům slunce
a teplého počasí a otevřeme se také paprskům Boží milosti, kterými jsme tak štědře
obdarováni.
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P. Jaroslav Polách

Ilustrace: Radim Bárta
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ADOPCE NA DÁLKU

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Letos, co se peníze v adopci vybraly navíc, jsme poslali rodině našeho adoptovaného
chlapce Michaela.
Organizace, pod kterou adopce spadá, nám poslala děkovný email a fotky z předání.
Radost byla obrovská…
Veronika Kováčová

Obec Březnice si dovoluje pozvat všechny aktivní a dříve narozené
na AUTOBUSOVÝ VÝLET S PŘEKVAPENÍM. Akce se uskuteční v úterý
28.6.2022. Start v 8:00 hod. z točny, dále pak bude autobus zastavovat na všech
zastávkách v obci: Filip 8:05, rozcestí 8:10, Kovárna 8:10, pálenice 8:15 hod.

Zpráva o předání daru Michaelovi
Byl to tak vzrušující moment pro Michaela a jeho mámu, když obdrželi váš dar kozu, batoh a kufr. Byli tak šťastní a plní radosti.
Michael se celou dobu usmíval a mával rukama, když viděl svůj dárek. Jeho kufr byl
velice starý a školní batoh vůbec neměl, takže řekl, že tento dárek byl dokonale
načasovaný.
S pomocí překladače poprosil sociálního pracovníka, který balík přivezl: " prosím,
řekněte mé milé dárkyni Veronice, že si obrovsky cením všech darů, které mi poslala.
Dostal jsem kozu, batoh a kufr. Modlím se za Boží požehnání pro ni a celou rodinu."
Také Michaelova matka Marry je velice potěšená a vřele děkuje sponzorce za to,
co poslala jejímu synovi. " Za to, co pro nás děláte, ať Bůh žehná vaší práci a vašim
rukám."

Obec Březnice připravuje opět letní kino:
Zveme Vás na nové české filmy!
V pátek 29.07.2022 - Mimořádná událost
V sobotu 30.07.2022- Srdce na dlani
Areál sokolovny Březnice, začátek ve 21:00 hod. Vstup zdarma.
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Michael i jeho máma jsou připraveni se dobře o kozu starat, aby se jí dařilo dobře.
Na závěr prosí Boha, ať Vám Bůh žehná, přejí Vám dlouhý život ve zdraví, mnoho
životní síly a požehnání celé farní rodině.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

ČARODĚJNICKÝ TÝDEN
Už po staletí se traduje, že Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen je jednou
z magických nocí, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. Právě o půlnoci před
sv. Filipem a Jakubem, kdy měly tyto síly škodit lidem, se daly nalézt četné poklady
a lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto
se této noci říká „noc čarodějnic“. A právě tomuto tématu jsme se hravou formou
věnovali i u nás v Mateřské škole Bohuslavice u Zlína…
…tímto se na vědomost dává, že letošní slet malých čarodějnic, čarodějů,
kouzelnic, kouzelníků, ježibab, ježidědků a jiných mocných bytostí byl obzvláště
zábavný, ale také strašidelný!
Na začátku týdne se naše školka proměnila v kouzelnou čaroškolku. Malí čarodějní
učni (děti) se seznamovali s touto čarodějnickou tradicí, ale také trénovali, cvičili,
vyráběli, tvořili, hráli si, tančili, zpívali, experimentovali a poměřovali své síly
v různých disciplínách. To všechno proto, aby zvládli na konci týdne složit
čarodějnickou zkoušku. A že těch úkolů bylo! Jako každý správný čarodějnický
učeň se snažili o co nejlepší let na koštěti mezi překážkami, skákali přes „ohniště“,
trénovali kouzelná říkadla a zaklínadla, míchali lektvary, nacvičovali psaní písmen
na kouzelné recepty, tvořili čarodějnice z různých materiálů a čarovali
(experimentovali). Celým týdnem je doprovázela malá čarodějnice
ze stejnojmenné knihy, která kromě jiného připravila pro učně, společně
s čarokuchařkami,vydatná jídla, aby měli dost síly na složení závěrečné zkoušky
v závěru týdne.
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V osudný den zkoušky se učni oblékli do čarodějných hábitů a posilněni tvrdým
rohlíkem s pomazánkou z žabího hlenu se vydali složit čarodějnickou zkoušku.
Ve třídě se jich neujaly paní učitelky, ale čarodějnice střapaté, chlupaté, bradavicaté,
ušaté, nosaté a nemyté. Ty pro ně připravily několik stanovišť a mnoho nelehkých
úkolů - malbu čarodějnice černou barvou s bílými muškami (krupice), hledání
čarodějné havěti v pytli s hoblinami, určování pomůcek ke kouzlení schovaných
pod kouzelným pláštěm, vaření kouzelného lektvaru podle instrukcí, přenášení
čarodějného oka na lžíci, počítání pavouků v pavučině v práchnivé chaloupce
nad pískovištěm, chytání létajících klobouků a jízdu na tryskoběžce s hadem
za krkem.
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Pietní akt v Březnici - uctění památky obětí II. sv. války
8.5.2022
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Všechny zúčastněné bytosti prokázaly velkou znalost kouzelnických praktik.
V této závěrečné zkoušce obstály na jedničku a odnesly si spoustu kouzelných
odměn. Pro nás staré čarodějnice bylo odměnou, že jsme si tento čas všichni společně
pořádně užili. Byl to opravdu nádherný týden plný kouzel a čarování, hudby a tance,
radosti a dětského smíchu.
Bc. et Bc. Lucie Gottfried
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Divadelní představení březnických ochotníků
V pátek, 13. května 2022, jsme po covidové přestávce mohli shlédnout v březnické
sokolovně divadelní představení s názvem Dlouhý, Široký a Krátkozraký, jehož
autory jsou Cimrman-Smoljak-Svěrák. Byli jsme svědky vynikajících výkonů
našich herců, jejichž společnost nese název A.I.D.S. Den nato - v sobotu, hostovali
s touto divadelní hrou v nedalekých Pozlovicích a i tam se diváci setkali s originálním
vystoupením.
Snad všichni máme představu o tom, co takové divadelní vystoupení obnáší. Naučit se
text, připravit kostýmy, kulisy, rekvizity, zkoušky a zase zkoušky…
Jedinou odměnou pro ně je účast skvělého publika a závěrečný aplaus, který můžu
napsat, v Březnici byl.
Těší nás, že naši ochotníci pro nás připraví zábavný večer, ale také to, že reprezentují
naši obec v okolních dědinách.
Děkujeme za to, a přejeme divadelní společnosti A.I.D.S Březnice ještě mnoho
podařených divadelních „kusů“, na které se již teď těšíme.
Marie Burdelová

Boží hrob

Vigilie - požehnání ohně, paškálu

V níže uvedeném programu vám představujeme jednotlivé členy březnických ochotníků:

Neděle zmrtvýchvsání Páně - Žehnání pokrmů
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Pondělí velikonoční

Káva na faře
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…a se vzpomínkou, plamínek si povídá
Když se tak rozhlížím kolem dokola, řekla bych, že letošní pátý měsíc roku, hanbu
svému jménu nedělá. Úchvatná podívaná na nejpestřejší paletu barev, kterou jen
příroda namíchat zná, se nám na každém kroku nabízí. Možná jen těch dešťových
slziček mohlo by nám laskavé nebe trochu více podarovat. Suchá období zřejmě však
nebudou problémem jen posledních let. Proč jinak bychom rozmanitá přísloví
slýchávali. Vždyť již naši stařečkové si drahocenných kapek považovali, když
říkávali že: “Májová kapka za dukát platí.“
S prvomájovou romantikou tentokrát ani zamilovaní problém neměli. Protože třešni
či jiný, do něžných kvítků oděný strom, možno bylo na každém kroku najít. A tak
nádherný rituál políbení snadno tímto zachován zůstal.
Třetího května, před osmdesáti lety, narodila se vynikající sportovní gymnastka, Věra
Čáslavská. Byla sedminásobnou olympijskou vítězkou, čtyřnásobnou mistryní světa,
jedenáctinásobnou mistryní Evropy. Byla též výbornou trenérkou a získala celou
řadu významných ocenění. Její jméno naši zemi snad po celém světě proslavilo.
V šedesátém osmém roce se zúčastnila Letních olympijských her v Mexiku, kde
obdržela několik medailí. Zde se také provdala za Josefa Odložila, držitele stříbrné
olympijské medaile v běhu a mnohonásobného atletického mistra republiky.
Knot její svíčky bohužel před šesti lety neúprosně dohořel.
Třetí májový den, Slunci za jeho životodárnou moc s láskou děkujeme. Asi sto
padesát milionů kilometrů je tato nejbližší hvězda od naší matičky Země vzdálena.
Slova jedné starší písně vypráví cosi o tom, že slunce se má, že nedělá nic, jen bloumá
po nebesích. Já bych s tím tak docela nesouhlasila a sluníčko už vůbec za nějakého
lenocha nepovažuji. Protože pečovat o zachování našich životů, fuška docela
nesnadná musí být. A jak Slunci za jeho úsilí poděkovat? Nejvíce by mně k tomu
jogínský Pozdrav Slunci pasoval. Ale kdopak ví? Může být, že si toto těla protažení
tak oblíbíme, že pozdravení žhavé koule na nebi, se pro nás potěšením stane.
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Na naše maminky druhou květnovou neděli každoročně vzpomínáme. Ta moje mne
už před pětatřiceti lety opustila. Ve věku, kdy by se ještě odcházet nemělo a kdy jsem
ji ještě hodně potřebovala. Ale tak už to v životě chodí. Ne všem je dopřáno cestou žití
dlouze kráčet.
Někde jsem vyčetla, že maminkám, které nás již pohlazením obdarovat nemůžou, své
poděkování bílou květinou projevit máme. Těm, které své drahé stále životem
provází, květ červený náleží.
Tak nevím, já bych přece jen myslela, že důležitější než barva květu bude něžná
vzpomínka, s plamínkem svíce si tiše povídající.
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Myslivci pro krajinu a zvěř
Stalo se již tradicí, že každoročně členové MS Kříby vysazují ovocné stromy
do krajiny, aby tím zvýšili úživnost honitby, rozdělili velké lány pastvin a luk, vytvořili
nové meze a v neposlední řadě zadrželi více tolik potřebné vláhy. V letošním roce,
počátkem května jsme opět vysadili více než 100 ovocných stromů v katastru obou
obcí, v nichž jsme uživatelem honitby. Tímto však naše plány a vytýčené cíle zdaleka
nekončí. Na podzimní období letošního roku chystáme projekt výsadby kultivarů
původních starých českých odrůd plodonosných dřevin, odolných vůči nemocem
a s vysokou plodností.
Chtěli bychom velmi poděkovat majitelům pozemků, kteří nám nabízejí své pozemky
k výsadbě těchto stromků, čímž si bezplatně a bez vynaložení své energie zvyšují
jejich hodnotu, ale také chceme poděkovat majitelům pozemků, jež nám pozemky
pronajímají k vytváření a obdělávání mysliveckých políček. O každý takto nám
svěřený pozemek se vždy staráme s péčí řádného hospodáře a k všeobecné
spokojenosti všech zúčastněných stran.

16

Májových výročí či kuriozit našlo by se ještě hodně. Mne ještě sedmnáctý květen
roku 1991 zaujal. V tento den, nejvyšší horu na Zemi, jménem Mount Everest,
s nadmořskou výškou cca 8850metrů, první Čech, Leopold Sulovský, zdolal.
Výkony horolezců obdivuji zřejmě proto, že já si dovolím vyšplhat akorát tak
možná na třetí šprušel žebříku a už málem všechny svaté na pomoc volám.
Paradoxně však s výstupy a pokořováním výšin nesouhlasím. K horám, jako
ke všem zázrakům přírody, velký respekt chovám. Každý takový počin přiláká
do ryzí přírody velký počet adrenalinových zájemců, což nutně postupnou devastaci
dosud panenské krajiny, znamenat bude.
Poslední měsíce nelehké časy prožíváme. Někdy je z toho člověku tak smutno, že
naději skoro ztrácí. Zdá se, že svět snad jakási pandemie strachu, sobectví, násilí
a bezmoci postihla. Mnozí do depresí upadají a nějaké rozumné východisko
a pomocnou ruku hledají. Vypadá to, jakoby se snad zdravý rozum mocných kamsi
zaběhl a vypočítavostí, lží, arogancí nahrazen byl.
Člověk nad tím vším jen nevěřícně hlavou kroutí, zastání a spravedlnost marně
hledá.
Ta spravedlnost, jak kdysi už stařeček Pagáč pravili, klikatýma cestama sa ubírá.
Do cíla ale isto istě dojít mosí. Tak doufejme, že nám to stařeček na tom Slovácku
dobře předpověděli.
Čas hrany obrušuje a trápení pomalu tiší. Říká se, že je-li tělo nemocné, člověk
doktora potřebuje.
Ale jestliže duše churaví, pak dobré lidi nutno kolem sebe mít.
Takové, co duši pohladit umí a něhou srdce naplní, že až radostí se svírat začíná.
Dnešní odpoledne rtuť teploměru na třicítku poslalo. Sluníčko svými žhavými
paprsky zemi silně objímalo a pouze naše letitá vistárie, co pergolu pokrývá,
velkoryse stín nám nabídla. Záplava bílých a lehce fialkových květů svou vůní si
mne zcela podmanila. Stará houpací lavička ochotně posezení poskytla, a já,
v tichu naší zahrady přenesena rázem do pestrého divadelního představení jsem
mohla být. Zvláštní tvorové, co vypasené čmeláky připomínají, z květu na květ
přelétali a sladkým nápojem omámeni, se zdáli být. A mne pojednou taková
prapodivná myšlenka napadla. Jakou vůni asi tito velcí, podivní tvorové mají?
Vždyť po celý den svá tělíčka v lahodném koktejlu pestrých květin ukrývají.
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Martin Chovanec
MS Kříby Bohuslavice-Březnice,z.s.

„Ledoví muži, co spalují mrazem ovoce i růži“, to je jedna z mnoha pranostik, která
bedlivým pozorovnám přírody našimi předky vznikla.
Zatímco v letech minulých zmrzlí chlapíci s pílí usilovnou pracovali a velkou část
budoucí úrody ovocných stromů, erteplí, květin, či jiných plodin, zlikvidovat
postíhali, letos k nám hodně shovívaví byli. No ale možná, že už si též, po vzoru
mnoha lidí, nějakou tu nemovitost v exotických krajích pořídili a své řemeslo
na hřebík tak definitivně pověsili. Na to, jaké úmysly do budoucna s námi mají,
do příštího května počkat si musíme.

KVĚTEN 2022

KVĚTEN 2022

9

Se zapadajícím sluníčkem, obloha se z tmavé modři do růžového zbarvení mění.
Z dálky kukačka nám léta počítá a slabý vánek, co ještě před chvíli mé vlasy čechral,
pozvolna už ustává. Veselé ptačí švitoření, cvrčků koncert v trávě vystřídá.
A listů tiché ševelení již pomaloučku utichá.
Pevné zdraví a mír v duši Vám všem

Marie Nevělíková

Mezinárodní den dětí - 1. června slaví všechny naše
děti….
Určitě děti tento den potěší malá pozornost, překvapení či dárek, připravený
s láskou.
Redakční rada přeje všem dětem i jejich rodičům mnoho pěkných, společně
strávených chvil.

Rozum je jediný dar,
který příroda rozdělila spravedlivě,
protože si nikdo nestěžuje,
že ho má málo.
/ Michel de Montagne/

MÁJOVÁ POBOŽNOST U OBRÁZKU P. MARIE
V BŘEZNICI “U DUBU” - 1.5.2022
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Ilustrace J. Švajdová
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● Velmi ráda doporučuji z firmy JUST produkt NOSNÍ
SPREJ s trojnásobným účinkem (čistí, pěstí a zvlhčuje
nos). Nosní sprej JUST obsahuje isotonický roztok
s mořskou solí z Golfského proudu bohatou na minerální
látky. Jemně, ale zároveň důkladně čistí nosní dutiny
od nečistot, jako jsou vdechlé částečky prachu. Zvlhčuje
nosní sliznici a zmírňuje svědění při citlivé reakci na pyly,
nečistoty životního prostředí apod. Nosní sprej JUST smí
být bez obav používán delší dobu.

Aerobik v Březnici

Při troše obezřetnosti si i alergici mohou užít veselé léto
venku a nasávat příjemného letního sluníčka. Důležité je dbát na pravidelnou hygienu
a být více opatrný.
Každopádně, s alergií i bez alergie si můžete užít tyto nádherné dny a krásnou přírodu
kolem sebe.
Pavla Žilinská

Od 4. května 2022, každou středu, cvičí holky v rytmu hudby na obecním sále
v Březnici aerobik. Cvičení vede zkušená lektorka Klára Měsíčková, která má více
než desetiletou praxi v trénování závodního aerobiku ve Zlíně, s účastí
na mistrovství ČR.
O cvičení je velký zájem - schází se zde více než 30 dívek ve věku od 7 do 13 let
a všechny jsou moc šikovné a pohybově nadané.
Cvičení organizuje SRPŠ Březnice ve spolupráci s obcí Březnice a těší nás, že mezi
cvičenkami vidíme tváře i z okolních obcí.
Rodičům, kteří doprovází své děti, můžeme po dobu aktivní hodiny nabídnout
občerstvení na zahrádce místního pohostinství v podobě kávy, zmrzliny, pizzy,
aj.…, případně pro mladší sourozence vyžití na některém z krásných dětských
hřišť.
Jsme rádi, že se tato aktivita setkala s velkým nadšením a věříme, že se můžeme
těšit i na účast v některých ze soutěží v aerobiku.
Marie Burdelová

Fatimský den v Březnici - 13. května 2022
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Naši farnost navštívil novokněz z Holešova - P. Mgr. Dominik Kovář. Po mši svaté
P. Dominik uděloval novokněžské požehnání.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Jak se bránit pylové alergii?
Milí čtenáři, jarní období není bohužel jediný
případ, kdy můžeme očekávat sennou rýmu, což je
velmi smutná zpráva pro všechny alergiky, kterým
znepříjemňuje jakýkoliv pobyt na čerstvém
vzduchu. I léto patří mezi období, které podporují
nepříjemné kýchání, svrbění nosu a další nepříjemnosti. Letní rostliny také hojně
uvolňují pyl do ovzduší, který může zhoršit alergii. A to nejen samotný pyl ale
i kontaktní alergie jsou velmi běžné u citlivějších jedinců. Proto jsem si pro vás dnes
připravila speciální článek, ve kterém se vám budu snažit představit alespoň některé
typické rostliny, podporující tuto nepříjemnou alergii a pravděpodobně se s nimi přes
léto setkáte. Poradím vám také jak minimalizovat nepříjemné účinky, které by pouze
zbytečně podráždily vaši alergii.
Typické letní alergické rostliny

Na zahradě pro alergiky nejsou bohužel nebezpečím pouze rostliny, ale také okrasné
trávy, do kterých bychom to často ani neřekli. Okrasné trávy jsou oblíbeným prvkem
do každé zahrady a to zejména pro jejich snadnou péči a v mnoha případech i pro
vysokou toleranci vůči suchu. Viníkem vaší alergické reakce tak velmi snadno může
být i na první pohled neškodná tráva. Mezi oblíbené druhy patří: Bermudská tráva,
Tomka vonná, Psineček výběžkatý.
Prevence před alergickými reakcemi, tipy pro alergiky:
Existuje hned několik cenných rad a možností, které můžou alergici dělat, a i přesto
si nadále užívat čas venku.
● Brzké ranní procházky jsou ideální. V čase mezi 6:00 až 10:00 hodinou je vhodná
doba vyrazit na procházku, pokud trpíte alergií. V tento čas je totiž množství pylu
v ovzduší úplně nejslabší.
● Procházku vždy pojistěte lékem na alergii nejméně 30 minut předtím, než
vyrazíte, aby měl čas zapůsobit.
● Po příchodu z venku si vždy dejte sprchu, abyste zajistili, že jste si s sebou žádný
pyl nepřinesli domů.
● Pokud víte, že míříte do oblasti, kde je výskyt pylu opravdu hojný, vezměte si
sebou roušku nebo alespoň šátek, které ochrání vaše dýchací cesty před přímým
spojením.
● Pokud máte zahradu, pravidelně umývejte zahradní nábytek, na kterém se často
usazuje pyl, jenom tak si na vaší zahradě vytvoříte příjemné posezení a budete si
moci užívat léto s přáteli plnými doušky.
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Příznaky nepříjemné alergie, způsobené pylem asi všichni dost dobře známe. Ucpaný
nos, nepříjemná rýma, ještě nepříjemnější bolest hlavy, kterou ne a ne zahnat.
Do toho neustále uplakané oči a nekonečné svědění. Všechny tyto příznaky dokážou
velmi rychle pokazit jakýkoliv pobyt venku a to ať už jdete na procházku do parku,
nebo si užíváte dovolenou s rodinou. V dnešním článku si představíme několik
rostlin, které způsobují letní alergie a dám vám prostor k tomu, se jim vyhnout
a soustředit se pouze na sluníčko a příjemnou společnost kolem vás. Bohužel mnoho
rostlin, které způsobují alergie se v létě vyskytuje divoce v příkopech, polích
a dalších opuštěných prostorách volně v přírodě. To znamená, že i krátká příležitostná
túra pro ty, kteří jsou citliví na jemný pyl, se může stát skutečnou výzvou. I pole podél
silnic jsou oblíbenými hostiteli právě rostlin podporující alergie.
Zde jsou nejčastější trávy, některými označovány také jako plevel, co roste všude
kolem cesty, které jsou častými spouštěči právě alergických reakcí. V našich
končinách se pravděpodobně nejčastěji setkáte se šťovíkem nebo jitrocelem, který se
u nás ve volné přírodě vyskytuje opravdu hojně. Jsou to obvykle tyto traviny:
Abzonie, Jílek, Amaranth, Bojínek luční, Šťovík, Šťovík kyselý, Jitrocel větší.

Některé z nich se navíc objevují spíše v sadech, lesích nebo na loukách a pastvinách.
V těchto přírodních krajinách je dobré si dát pozor na: Jilm, Horský cedr, Moruše,
Javor, Dub, Ořech, Cypřiš.
V tomto směru to budou mít alergici na určité druhy opravdu obtížné, jelikož javorů,
dubů i jilmů je v České republice opravdu hodně. Mezi další obvyklé místa, kde se
v letních měsících často vyskytujeme, patří samozřejmě také naše zahrada. Jak by se
dalo čekat, největšími pachateli způsobujícími alergii jsou rostliny produkující
květy. Květy však často můžeme najít i na oblíbených keřích, které jsou pro lidi často
formou plotu. V jednom případě to může být pyl, ale také samotná vůně, která
způsobuje nepříjemné svědění vašeho nosu, mezi nejznámější patří například:
Heřmánek, Chryzantéma, Sedmikráska, Zlatobýl, Levandule, Třapatka, Ptačí
zob, Hortenzie, Japonský cedr, Jalovec, Wisteria.
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