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Dům, kde se smějí, je stokrát bohatší, než palác...
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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

ADRENALIN, AKCELERACE, ANTIKVARIÁT, BRIOŠKA, BRONZ,
BUDÍK, CESTA, DESKA, EMISE, FIRMA, HEKTAR, HUDBA,
INHALÁTOR, KAPSA, KAVÁRNA, KOVADLINA, KRÁVA, KUCHYŇKA,
KUŘAČKA, LÉKÁRNA, MAŠLE, MONOPOL, NADÁVKA, NÁLEPKA,
NÁPRAVA, NÁVOD, OKAMŽIK, OSADA, OSLAVENKYNĚ, PERNÍK,
POKUTA, POSTRACH, PRÁDELNA, SLOVNÍK, SPODNIČKA, SRNKA,
SUŠÁRNA, TCHYNĚ.

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: 20. 3.2022.

Ilustrace: J. Švajdová

PŘÁNÍ MAMINKÁM

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Přilétlo jaro zdaleka
Vitězslav Hálek
Přilétlo jaro zdaleka
a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý.
Vylítly z hnízda pěnkavy a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách přesládlou vůni dýše.
Z větví se lístek tlačí ven a ptáčkům z hrdla lásky,
a v ňadrech v srdci mlaďounkém tam klíčí poupě lásky.

Na zpravodaj Naše dědiny jste přispěli: v Bohuslavicích v kapli 600,- Kč,
soukromý dar v kapli 500,- Kč, v obchodě Hruška 400,- Kč, v Březnici
800,- Kč. Děkujeme.

Uzávěrka příštího čísla bude 18. 5. 2022.
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Fatimský den
Na pátek 13. května 2022 připadá liturgická památka
Panny Marie Fatimské. V tento den se roku 1917 zjevila
poprvé třem malým pasáčkům na návrší Cova da Iria
u portugalské Fatimy Matka Boží. Jako pravá Matka
chtěla vyzvat hříšné lidstvo k obrácení a uchránit je tak
před peklem, do něhož vinou svých hříchů dobrovolně
směřuje. Bylo to v době první světové války. Panna
Maria dětem sdělila, že válka se schyluje ke konci
/1. světová válka 1914 -1918/ a prorocky oznámila, že
pokud lidé nepřestanou urážet Boha, za pontifikátu
papeže Pia XI. začne nová, ještě krutější válka
/2. světová válka/. Tehdy vyzvala Panna Maria lidstvo,
aby se modlili růženec za mír ve světě a aby nastal
konec války.
Ve Fatimě 13. května 2010 papež Benedikt XVI. v homilii při mši svaté řekl: „...Ten,
kdo by si myslel, že prorocké poslání Fatimy skončilo, by se mýlil! Zde znovu ožívá
plán Boha, který se dotazuje lidstva od jeho počátků: „Kde je tvůj bratr Ábel? Hlas
krve tvého bratra volá ke mně ze země!" / Gen 4,9 /. Člověk dokázal rozpoutat sérii
smrti a teroru, ale nedokáže ji přerušit… V Písmu svatém se často říká, že Bůh hledá
spravedlivé, aby zachránil město lidí, a totéž činí ve Fatimě, když se Matka Boží
táže: „Chcete se darovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás dopustí
na odčinění hříchů, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?"
Rád bych pozval všechny občany z Březnice, Bohuslavic a ze Salaše na Fatimský
den, který se bude konat 13. května 2022 v obci Březnice. Přinesme své malé oběti
k ukončení války na Ukrajině a ve světě. Zapojme se do pobožností tohoto dne.
Od 8.00 hodin do 17.00 hodin bude v kostele svatého Bartoloměje v Březnici
probíhat adorace. Můžeme přijít v kteroukoliv hodinu a nějaký čas se modlit
- rozmlouvat s Bohem. Od 17:00 hodin Vás zvu k modlitbě rozjímavého růžence.
V 18.00 hodin budeme společně slavit mši svatou, kterou bude celebrovat ještě
novokněz z Holešova P. Mgr. Dominik Kovář. Kdo přijde neodejde s prázdnou.
Po mši svaté bude P. Dominik udělovat své novokněžské požehnání.
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Věřím, že využijeme dobře tohoto Fatimského dne nejen pro sebe, ale že pomůžeme
také celému světu, aby už válka skončila a všichni lidé na světě mohli žít v míru.
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P. Jaroslav Polách

Ilustrace: Radim Bárta
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Z PŘEKLADU DOPISU:
V Kristově Jménu zdraví Martin Louis. Rád bych vám popřál požehnané dny.
Doufám a modlím se za vaše zdraví. Také já se těším dobrému zdraví.
Jsem šťastný, že mohu psát tento dopis. Píšu ho po svých vánočních prázdninách,
které trvaly 10 dní a mohl jsem strávit čas se svou rodinou. Pomáhal jsem ve farnosti
s oslavami a stavěním betléma. Teď po prázdninách jsem zpět v semináři.
Snažím se teď co nejvíc koncentrovat na studium. Jsem šťastný, že mohu napsat, že
se účastním všech aktivit, které v semináři máme a užívám si dobré vztahy s mými
učiteli i spolubratřími.
Jsem velmi vděčný za vaše modlitby a podporu. Byl jsem nadšený, když jsem četl
o vašem setkání s papežem, a že jste se tam za mě modlili. Moc se mi líbí růženec
a obrázek sv. Václava, a úplně nejvíc se mi líbí pohlednice (přání), které jste
vlastnoručně vyrobili. To je opravdu úžasné.
Tímto bych na závěr chtěl požádat o modlitby a podporu. Já vás ujišťuji o svých
modlitbách za vás a vaši rodinu a přeji vám krásné Velikonoce. Ať vám velikonoční
čas přináší radost a štěstí do života. Ať jsou vaše srdce plná nové naděje a život je plný
překvapení.
Martin
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S láskou a modlitbou
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Velikonoce - svátky jara
Velikonoce jsou mimo duchovního přínosu také svátky jara a dobré nálady. Zima
ustupuje a na oknech se objevují macešky, muškáty a velikonoční výzdoba. I u nás
v Bohuslavicích si v mnohých domech na výzdobu potrpíme, zvláště v č.p. 83 - to je
radost projít kolem. I letos, jako obvykle, truhlíky zazářily a vchod ozdobila nádoba
s krásnou velikonoční dekorací. Jaké však bylo jednoho rána překvapení paní
domácí - výzdoba totiž přes noc zmizela. Někdo nešetřil námahou a ukradl těžký
hrnec plný hlíny s výzdobou, aby sobě okrasu snadno opatřil a na zklamání druhých
nepomyslel. Je to možné, že se zase krade? Je to smutné, ale asi ano.
Ano, nebylo to poprvé a asi ani naposledy, co se něco ztratilo, tentokrát to byla
celkem maličkost, ale jako sousedé bychom mohli být všímavější k okolí a překazit
tak případné neplechy v obci.
A všem, kteří zvelebují a zkrášlují okolí svého domu a tím i svou obec děkuji
za potěšení, které nám tím připravují.
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Pavla Drábková
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Fotogalerie - velikonoční svátky v Březnici

Rozpis zápasů SK Březnice

Květná Neděle

Velký Pátek
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Pašije

Klapetáči
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Pozvánka na kapelu RockSoar
To nejhorší covidové období je více či méně za námi a SRPŠ při ZŠ a MŠ
v Bohuslavicích u Zlína může konečně obnovit svou činnost v podobě akcí
pro veřejnost. V březnu jsme tedy začali organizací tradičního karnevalu. Tentokrát
v čarodějnickém stylu. Tímto děkujeme všem zúčastněným. Bylo vás opravdu hodně
a snad jsme si to všichni užili. Je zkrátka vidět, že je po tak dlouhé době velká chuť
se zase začít potkávat a hlavně se bavit.
Dále máme v plánu a srdečně vás všechny zveme 14. května na Sokolovnu
v Bohuslavicích, kde nám zahraje kapela RockSoar. Část výtěžku ze zábavy bude
použitý na podporu žáků naší ZŠ a MŠ - konkrétně k financování dopravy na školní
výlet, čímž vzhledem k dnešním cenám pohonných hmot výrazně snížíme jeho
celkovou cenu. Proto doufám, že se tam všichni společně potkáme a dobře se
pobavíme. Těšit se můžete na tombolu a samozřejmostí je bohaté občerstvení
s výběrem alko i nealko nápojů. Jelikož očekáváme hojnou účast, tak doporučuji
si vstupenku i s místenkou koupit v předprodeji za výhodnější cenu 160 Kč - (na místě
pak 190 Kč).

Boží hrob

Vigilie - požehnání ohně, paškálu

Rádi bychom vás touto cestou také poprosili o jakýkoliv příspěvek do (snad) bohaté
tomboly. Oceníme všechny domácí produkty, reklamní předměty či poukázky.
Všechno můžete nosit průběžně až do 10. května do naší školy nebo na obecní úřad
v Bohuslavicích. Za vše předem děkujeme. Vstupenku s místenkou lze rezervovat
přímo u mě na tel. č. 739 641 238.
Konec školního roku všichni opět oslavíme slavnostním vyřazením žáků 4. třídy
a pasováním předškoláků na školáky v pátek 24. června.

Neděle zmrtvýchvsání Páně - Žehnání pokrmů

Ještě jednou tedy jménem všech členů SRPŠ děkuji za podporu a těším se na viděnou
14. května od 20:00 hod. v Sokolovně v Bohuslavicích.
Světlana Bilavčíková
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Pondělí velikonoční

Káva na faře
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… a mojí myslí řeka klidu protéká

Uctění památky obětí II. světové války

Začátek měsíce dubna aprílovým žertíkům vyhrazen bývá. Kolik radosti jsme
v dětství prožívali, když se nám v tento den naše kamarády překabátit podařilo!
V posledních letech, zdá se, tradice šprýmování bohužel upadá. Jaksi toho veselí mezi
lidmi ubývá.
Škoda, kořením života a velkým lékem, smích pro každého z nás je!
Ale proslýchá se, že prý snad u cenovek v obchodech lidé se smíchy potrhat můžou.
Tak nevím, že by se opět o nějakou mystifikaci jednalo?
První apríl nenáleží pouze jen rozmanitým fórkům, nýbrž především všem opeřencům
patří. Mezinárodní den ptactva se toho dne slaví. Ani tento svátek není žádnou
novinkou. Úmluva o ochraně těchto užitečných tvorů byla podepsána před více než sto
deseti lety. Avšak tradice oslavy zpěváčků, až do dob Rakousko-Uherské monarchie
sahá.
Může být, že se někomu takovýto počin přehnaným může zdát. Avšak budeme-li
trochu bádat, zjistíme, že za posledních čtyřicet let, snížil se počet ptactva téměř o šest
set miliónů. Proto je tak důležité snažit se ohrožené druhy před predátory ochránit
a podmínky k přežití jim vytvářet. Vždyť bez ptačích trilků a veselého šprýmování
ve větvoví, by se naše životy hodně smutnými staly.

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na pietní akt: Uctění památky obětí
II. sv. války, který se koná v neděli 8. 5. 2022 ve 13:00 hod. u památníku
před kostelem.
Z dochovaných dokumentů připojujeme úryvek z dopisu ze dne 16.6.1945 - četaře
Horáčka Stanislava - 1. Čsl. samostatná obr. brigáda Plzeň:
Drahá maminko a tatínku,
jistě jste čekali nedočkavě na zprávu ode mne a myslím, že jste mne už dávno
oplakali, pokládajíce mne jistě za mrtvého. Jak vidíte, vrátil jsem se živ a v celku
zdráv. Bylo to dlouhé odloučení, vždyť šest let je doba dlouhá, co jsem prožil já, no
to je dlouhá historka, kterou Vám až přijdu domů snad vyložím. Co mě zajímá více,
je to, jak Vy jste tu strašlivou válku prožili. Já sám se přiznávám , nedovedu si ani
představit, co za bídu a muka jste musili prožít. Při tom všem nechci ani věřit, že
snad někdo z rodiny už nežije.

Aprílové počasí nepředvídatelné bývá. Zatímco dnešního rána snad i ti opeření
cantanti, si své promrzlé chocholky do baranic ukrývali, po poledni jsme už opět
nějaký ten lehčí hábit hledali.
Sem tam to vypadá, jako by snad už i na té obloze jakési hašteřice probíhaly. Hřejivé
paprsky, s plačtivými a na vodu lakomými mraky, o vládu se přetahují. A každý
vítěznými vavříny ověnčit se touží. A tak nezbývá, než trpělivě čekat až pochopí,
že jak sluníčka, tak i hojnost dešťových slz tu zapotřebí máme.
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Sledujíc okolí, mínila bych, že hodně lidí již od tradičního způsobu prožívání svátků
velikonočních upouští. Někdo tyto dny spojuje s vítáním jara, pro mnohé z nás však
především silný duchovní rozměr mají. Ať tak či onak, jsou to dny spojené s radostí,
veselím, ale je to též údobí rozjímání, porozumění, ztišení.
Více než kdy jindy si v těchto slavnostních chvílích věhlasnou „Poslední večeři Páně“,
připomínáme.
Jedná se o nástěnnou malbu z patnáctého století, jejímž autorem je Leonardo da Vinci.
Můžeme ji najít v jídelně dominikánského kláštera, u kostela Santa Maria delle
Grazie, v Miláně.
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Májové pobožnosti
V měsíci květnu, letos stejně jako v dřívějších letech, budou probíhat májové
pobožnosti. Opět jsme zváni k modlitbám, zpěvům a společným setkáním v tichu
kostela či kaplí, nebo pod širým nebem.
Kněžno máje, buď pozdravena!

Malba zachycuje Ježíše a dvanáct apoštolů při poslední večeři. A tak jako mnohá
geniální díla i toto, mnohými záhadami opředeno zdá se být. Spekuluje se například
o tom, že geniální malíř do svého díla, důmyslně noty ukryl. Píseň prý nejlépe
vyzní, bude-li na píšťalové varhany hrána. Ty se v té době nejčastěji k interpretaci
duchovní hudby používaly.

Májové pobožnosti se uskuteční:
- v Březnici:
- v Bohuslavicích:
- na Salaši:

ve všední dny po mši svaté
v pondělí, úterý, středu a pátek v 17:00 hod.
každý den v 17:00 hod. (kromě pondělí).

O nedělích budou májové pobožnosti:
1. května
8. května
15. května
22. května
29. května

14:30 hod. u dubu na Dolním konci Březnice u obrázku Panny
Marie
15:00 hod. v Bohuslavicích u obrázku Panny Marie na Brdech
15:00 hod. v Salaši - kaple nebo u obrázku Panny Marie
15:00 hod. u obrázku Panny Marie (Bohuslavice-Březnice)
15:00 hod. v kapli Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích.

Renesanční muž italského Toskánska, Leonardo da Vinci, narodil se patnáctého
dubna, před pěti sty sedmdesáti lety. Považován je za nadčasového a jedinečného
génia všech dob. Celý svůj život zasvětil umění a vědě. Byl to sochař, malíř,
hudebník, spisovatel, vědec, vynálezce. Proslul jako architekt, přírodovědec. Jeho
výtvory dodnes udivují celý svět.
Je tvůrcem nejslavnějšího obrazu všech dob, portrétu „Mona Lisa“. Vynalezl též
několik strojů vojenského charakteru, jako třeba tank, kulomety, apod. Přesto však,
jako vegetarián a ochránce zvířat, byl velkým odpůrcem násilí, zabíjení a válek.
Traduje se o něm, že na tržišti kupoval ptáky, které pak za svobodným životem
posílal.
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Lidé s duší umělce do svého vínku velkou dávku talentu dostali. Avšak talent bez
velké píle obvykle rychle zaniká. Je jen málo takových, kteří mají ten dar, své
prožitky a myšlenky vkládat do děl, která se nesmrtelnými
stanou. Jsou to bytosti Bohem políbené, které nemůže
nikdo nahradit, protože jejich díla jsou opravdová a my je
ve svých srdcích cítíme. Jejich křehkou duši snadno
rozechvět dokážou zdánlivě obyčejné věci: strom
do zeleného pláště se odívající, květina, perletí rosy
zdobená či hvězda na nebi se třpytící.
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Bývají to většinou lidé bázliví, kteří se pozemské skutečnosti, svým osobitým
způsobem, uniknout snaží. Někteří samotou a jiní zase veselím. Já bych však
myslela, že jejich největší touhou je klid v mysli. Zjistit obsah duše lidí takto
vzácných, myslím, zcela nemožné bude. Možná snad jen jejich zasněné oči občas
něco málo prozradí. Svou tvorbou pomáhají nám v uvědomování si, že ve svých
bojích, prohrách i vítězstvích sami nezůstáváme.
Protože neexistuje žití, které by z osnovy radosti a utrpení sestaveno nebylo.

SVÁTEK MATEK
Druhá květnová neděle patří každý rok všem maminkám.
Na Den matek se vzdává pocta matkám a mateřství samotnému.
Jsi pro mě domov
a já se vracím rád.
Díky za život, mami,
za to, že můžu Ti
dnes přát.

Říká se, že život jako ta venkovská nádražíčka rychle ubíhá a člověk si jen velmi
zřídka spěšný běh času uvědomuje.
Moci se tak zavčas z klamných snů procitnout, jež v zajetí nás pevně drží!
A znovu cítit a vidět to, co už dávno vnímat jsme přestali:
poledního slunce paprsky se skvoucí, tichý zpěv větru ve stromoví, déšť z nebes
k zemi pomalu se snášející, měsíční světlo, ztichlou krajinu ukolébávající.

Jsi moje máma,
kterou nade vše miluji.
Před ostny života
mě chráníš a já
Ti za to děkuji.

Opojnou hudbou mé nitro Příroda chlácholí a mojí myslí pokojná řeka klidu
tichounce protékat počíná.

Pevné zdraví a srdce velkorysá Vám všem

Marie Nevělíková

Všem maminkám patří naše srdečné blahopřání k jejich májovému svátku.
redakce
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Jdu pevným krokem, vratký je jen most.
Čím déle po něm jdu, tím kráčí se mi lépe.
Život je cizí dům, já přišel jako host.
A hostitel se ptá: Už brzo odejdete?
/K.M.Walló/
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KNIHOVNA BŘEZNICE

Smetánka lékařská
Smetánku lékařskou můžeme zařadit mezi ideální bylinky
pro jarní detoxikaci organismu. Latinský název
Taraxacumofficinale, pochází z řeckého slova taraxis, co v
překladu znamená oční zánět. Arabský lékař Avicenna léčil
v 10. století oční záněty právě latexem, tedy mléčnou
šťávou z pampelišky. Drogou jsou květy, listy i kořen.
Kořen je obzvláště léčivý, protože obsahuje cenný inulin.
Pampeliška je bohatá na hořčiny, třísloviny, organické
i anorganické kyseliny, vitamín C, B, minerály, především mangan a draslík.
Smetánka je vynikajícím prostředkem pro čištění krve, má opravdu silné detoxikační
působení, dále pomáhá regenerovat játra, žlučník, slinivku, podporuje trávení a růst
červených krvinek. Dále snižuje krevní tlak a podporuje krevní oběh, tak i zlepšuje
činnost srdce. Je prostě všestranná. Na pampeliškový čaj potřebujeme: 2 lžíce
pampeliškových květů a listů (nebo 1 lžičku sušené drogy), 2 lžičky citrónové šťávy,
1 lžičku medu. Léčivku přelijeme 2 dl vroucí vody a necháme 10 minut louhovat, pak
přecedíme, přidáme citrón a med a můžeme popíjet.

15 roků lásky
Domek v Irsku
Hlava světa
Pekárna plná života
Tlapková patrola 2x
Životice

Milí čtenáři, příroda nám nabízí obrovské množství „zelených pokladů“ přímo kolem
nás, stačí mít oči otevřené.
Přeji Vám pevné zdraví a správnou jarní energii.
Pavla Žilinská

Žehnání polí, luk, pastvin, zahrad a sadů

Děkuji všem, kteří se zúčastnili cestopisných přednášek a přispěli dobrovolným
vstupným. Za vybrané peníze jsem nakoupila knihy:

Přijďte si je přečíst, i jiných knih máme dost :o))
Těším se na vás, Irena Haluzová, knihovnice
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Na svátek sv. Marka evangelisty se konají modlitby za úrodu. V neděli, 24. dubna
od obrázku Čtrnácti svatých pomocníků požehnal P. Jaroslav Polách polím,
loukám, pastvinám, zahradám a sadům v naší farnosti.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Bylinky na jaře jsou plné síly
Bylinky jsou skvělým životabudičem po zimě, dodávají jídlu chuť a tělu zdraví.
Na jaře jsou navíc plné síly a vitamínů. Některé druhy, jako jsou třeba mladá kopřiva
nebo medvědí česnek, jsou dostupné výhradně v tomto období. Využijte toho, dokud
jsou. Ideální je, když si pro tyto účely najdeme místo daleko od civilizace. Protože
vše, co posbíráme a pak následně zpracujeme, se dostane do našeho organismu.
Jak bylinky sbírat?
Při sběru bylinek je dobré dodržovat pár pravidel:
1. léčivky nikdy nesbíráme do igelitových tašek či mikrotenových sáčků, ideální je
proutěný košík
2. bylinky sbíráme za suchého počasí, ne v dešti nebo krátce po něm
3. květy sbíráme za plného slunce, v tuto dobu je jejich léčivá síla nejsilnější.
Proč jsou bylinky zdravé, není třeba dlouze zdůrazňovat. Kromě důležitých vitamínů,
minerálů a silic mají další skvělou vlastnost, která je ale někdy opomíjena. Mohou
v jídle nahradit sůl a dodat mu výbornou chuť. Pokud se naučíte bylinky vhodně
kombinovat a využívat v jídle, vaše domácí gastronomie stoupne rázem o úroveň výš.
Co můžeme v tomhle období najít na poli, na zahrádce či v obchodě?

Pažitka
Chuť a vůně pažitky je jemně cibulová. Tato bylinka
se hodí zejména do salátů a dresinků, pomazánek,
do polévek, ale i k jakémukoli masu, na posypání
brambor, rýže nebo všemožných kaší a těstovinových
jídel. Velmi často se kombinuje s vejci na jakýkoli
způsob. Pažitka je bohatá na vitamíny C a B, minerální
látky, zejména vápník, draslík, železo a na síru, která je hlavní složkou její silice
a způsobuje štiplavost. Na použití je pažitka velice jednoduchá, stačí seříznout listy.
Aby vám pažitka dále rostla, je nezbytné ponechat alespoň 5 cm. Čerstvá vydrží
v lednici poměrně dlouho a dá se i zmrazit. Co bych nedoporučovala je sušení,
jelikož se tím ztratí aroma.
Šalvěj lékařská
Chuť šalvěje je velmi intenzivní a lehce nahořklá.
Rozhodně je nezaměnitelná. Hodí se zejména k chuťově
výrazným masům, jako jsou zvěřina, jehněčí, skopové,
kachní, husí, také k sekaným masům, ale i k rybám.
Skvěle chutná i na pečených bramborách nebo
v marinádách. Šalvěj je třeba používat ve velmi
střídmém množství, aby nepřebila chuť pokrmu.
Na rozdíl od většiny čerstvých bylinek ji lze přidávat do jídla již při vaření, protože
výrazné šalvějové aroma se ve vysokých teplotách vytrácí jen pozvolna. Šalvěj má
desinfekční a protizánětlivé účinky. Používá se v kosmetice k léčbě akné, do past
nebo ústních vod nebo do šampónů. Odvar z šalvěje pomůže při bolesti v krku, čaj
zase pomůže s trávením, očistou jater a celkovým posílením těla.
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Medvědí česnek
Medvědí česnek je jeden z nejlepších životabudičů
vůbec. Zachutná většinou i lidem, kteří normální
česnek nesnesou nebo nemají rádi. Je neuvěřitelně
všestranný, dají se totiž využít všechny jeho části cibulky, listy i květ. Čerstvý jej můžete přidat
do pomazánek, polévek, k masu či těstovinám. Jeho
aroma zvýšíte, když jej krátce prohřejete na pánvi
s máslem. Skladovat se dá ve vlhkém ubrousku
v lednici několik dní nebo jej můžete zamrazit. Medvědí česnek je bohatý zejména na
vitamín C a železo. Obsah vitamínu C ve 100 g je až 150 mg. Pro srovnání - jablko má
pouhé 4 mg ve 100 g. Stejně jako cibule či klasický česnek i ten medvědí obsahuje
silici alicin, která má antibakteriální účinky. Pomůže při respiračních onemocněních,
nachlazení a podporuje hojení ran. Dokáže také snížit vysoký krevní tlak nebo
pročistit zanesené ledviny, jelikož působí močopudně. Díky jeho čisticím
schopnostem by se měly zlepšit i kvalita pleti a různé záněty.

Kopřiva
Mladé listy kopřivy jsou skvělé pro jarní očistu.
Nejjednodušší je si z nich připravit čaj. Kopřiva se dá
udělat obdobně jako špenát. Nebo pokud listy spaříte,
můžete je přidat do vývaru nebo zeleninových salátů či
nádivek.
Kopřivy jsou bohaté na vitamíny B1, B6 a C. Navíc
obsahují kyselinu mravenčí a octovou. Dále pak serotonin, třísloviny a chlorofyl.
Kopřiva snižuje hladinu krevního cukru, čistí organismus, je protizánětlivá
a urychluje regeneraci pokožky.
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