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ZAPŮJČENÍ VYSAVAČE NA MOKRÉ ČISTĚNÍ – MŠ, ZŠ VYČISTÍME MY
  l   CHEMIE A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY   l
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Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, 

STK 9/2022, nehavarovaný, servisní 
knížka, 177 000 km, klima, 9/20 nové 

zimní pneu, brzdové destičky, 
tlumiče, světlomety, výměna 

oleje, filtrů. Letní pneu se vzorkem, 
centrální zamykání, posilovač. 

Co bychom měli dopřát svému tělu na podzim

	 Nastává	 podzim	 a	 s	 ním	 přichází	
vítr	a	déš.	Tělo	potřebuje	více	zahří-
vacích	substancí,	a	tak	mu	udělá	dobře	
teplá	 strava	 pikantní	 chuti.	 Ke	 slovu	
přichází	 letošní	cibule	a	česnek	v	 sy-	
rovém	stavu,	pepř,	chilli	či	zázvor,	kte-
ré	ocení	zejména	plíce.	Jídlo	by	mělo	
obsahovat	 kořenovou	 zeleninu,	 jako	
mrkev,	 pastinák,	 celer,	 ale	 třeba	 taky	
kořen	 pampelišky	 či	 černý	 kořen.	 To	
vše	 potěší	 zejména	 naše	 střeva.	 Pro-

spějeme	jim	také	dostatkem	vlákniny,	
např.	 přidáváním	 ovesných,	 ječ-

ných,	či	 žitných	vloček	do	ka-	
ší,	 karbenátků	 nebo	 polévek.	
Čas	je	taky	na	knedlíky,	kte-	
ré	 můžeme	 zvládnout	 vyro-	
bit	 třeba	 z	 celozrnné	 špal-	

dové	 mouky	 nebo	 jáhel		
a	 k	 nim	 si	 dát	 třeba	
koprovou	 omáčku.	
V	 čase	 babího	 léta,	

v	teplých	dnech	může-
me	 potěšit	 svůj	 žaludek	

sladkou	 chutí	 knedlíků	
třeba	se	švestkami	a	má-
kem.	 Použít	 můžeme	 na	

oslazení	 některý	 z	 obilných	
sirupů	 nebo	 jemně	 namletý	 třti-

nový	cukr.	Vyloupané	konopné	semín-
ko	 nás	 překvapí	 jako	 doplněk	 svou	
oříškovou	chutí	 a	můžeme	si	 jím	po-	
sypat	třeba	puding	nebo	obilnou	kaši.	
Je	bohaté	na	nenasycené	mastné	kyse-
liny,	vitamíny	i	minerály.	Pokud	se	ale	
necítíme	dobře,	jsme	nachlazení,	měli	
bychom	se	cukru	i	v	přírodní	podobě	
vyhnout	a	udržovat	svou	stravu	v	zá-	
sadotvorném	 módu,	 čehož	 docílíme	
především	 zeleninou	 a	 bylinkovými	
čaji.	Tam	se	k	sladké	chuti	dostaneme	
třeba	 pomocí	 dušené	 mrkve	 či	 dýně	

hokaidó,	 která	 je	 úžasná	 nejen	 svým	
působením	 na	 žaludek	 a	 slinivku,		
ale	 také	 má	 vliv	 na	 správnou	 funkci	
ledvin.	V	čase	zimy	a	nachlazení,	ze-
jména	s	působením	coronaviru	může-
me	 pro	 sebe	 objevit	 skvělý	 tužebník	
jilmový,	 který	 bývá	 součástí	 proti-
chřipkových	 čajů.	 Obsahuje	 podobně	
jako	 kůra	 vrby	 látky,	 které	 najdeme	
třeba	 v	 paralenu.	 Tužebník	 dokáže		
snížit	 teplotu	 a	 spolu	 s	 tymiánem,	 lí-
pou	či	bezem	je	skvělým	antivirovým	
nápojem.	Také	udělá	 tělu	 službu	 tím,	

že	proplachuje	vše	od	usazenin	a	kdo	
má	problémy	s	klouby	ocení	při	dlou-
hodobém	 pití	 jeho	 pročišující	 účin-	
ky.	 Sama	 si	 ho	 míchám	 ještě	 občas		
i	 s	vřesem	či	vrbovkou	nebo	zlatobý-
lem,	takže	ledviny	jásají,	protože	tyto	
tři	bylinky	mají	velmi	rády.	Vřes	také	
dokáže	čistit	velmi	dobře	tělo	od	růz-
ných	 metabolických	 zbytků	 a	 je	 jed-
ním	ze	skvělých	pomocníků	třeba	i	při	
borelióze.
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