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Lucia di Moriani připravila předpověď 
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu: 

Více najdete v příloze s dalšími 
horoskopy a věštbami

Kondiciogram
NAJDETE
NA STR. 2

Ryby by se měly více 
soustředit na přítomnost

Najdete nás i na:

(Pokračování na str. 2)

Africké
tajemné město

 V jihovýchodní části Zimbabwe, 
 poblíž jezera Mutirikwi, 

 se rozkládají ruiny středověkého 
 města, které je obestřeno 

 tajemstvím… 

NAŠEL SE HROB
sv. Mikuláše?

Více se
dočtete 

na straně 2
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Pozitivní účinky dřínu obecného
Dřín obecný (Cornus mas), 

česky též dřín jarní, je listnatá 
dřevina vyskytující se v teplej-
ších oblastech České republi-
ky. Ne každý ví, že plody dřínu 
jsou jedlé a zdraví velmi pro-
spěšné.  

Jsou navíc i extrémně níz-
kokalorické – 100 g obsahuje 
pouhých 40 kalorií! 

Červené bobule dřínu posilu-
jí krevní cévy, imunitu a pomá-
hají také lidem s hemoroidy.

Jakým způsobem je použít?
Posílení imunity – vzhle-

dem k vysokému obsahu vi-
taminu C zvyšuje dřín obran-
né funkce těla. Pokud chcete 
zůstat ve formě, naordinujte 
si desetidenní kúru, která je 

mimořádně účinná. Spočívá 
v konzumaci půl šálku červe-
ných bobulí denně. 

Zrychlení metabolismu – 
snažíte-li se zhubnout, vězte, 
že pektiny obsažené v bobu-
lích přispívají k vylučování 
kyseliny šťavelové a kyseliny 
močové z těla.

Při problémech se střevy či 
žaludkem – pokud máte pro-
blémy s trávicím systémem, 
dopřejte si před každým jídlem 
10 až 12 bobulí dřínu.

Při cukrovce – lékaři do-
poručují diabetikům, aby pra-
videlně konzumovali šťávu 
z dřínu. Tento nápoj účinně 
snižuje hladinu cukru v krvi. 
Začíná se se šťávou z 50 g 

bobulí 30 minut před jídlem, 
množství vypité šťávy se po-
stupně zvyšuje (až z 200 g bo-
bulí). 

Na problémovou pleť – 
trpíte-li na akné a tvoří-li se 
vám černé tečky, měli byste 
konzumovat 100 až 200 gra-
mů bobulí dřínu denně. Vaši 
pokožku to pročistí a osvě-
ží. Plody dřínu pomáhají 
také při ekzémech. V tom-
to případě se ale používají 
nejen bobule, nýbrž i šťáva 
a odvar z nich.

Hemoroidy – lékaři dopo-
ručují v tomto případě pou-

žít bobule spolu s peckami. 
Skutečností je, že pecky dří-
nu se z 34 % skládají z rost-
linných olejů, které mají 
baktericidní a protizánětlivý 
účinek. 

Pecky pomáhají zmírnit 
otok, bolest a odstraňují zarud-
lé hemoroidy. Nejjednodušší 
způsob léčby je jíst 15 plodů 
denně spolu s peckami.

Při nachlazení, proti chřipce 
a na bolesti v hrdle – šťáva ne-
bo odvar z plodů dřínu je skvě-
lým antipyretikem. Ale i džem 
z dřínu pomůže od bolesti v kr-
ku.  (šál)

ZIMNÍ VITAMINOVÁ BOMBA
Kaštanovník setý, kaštanovník jedlý či li-

dově jedlý kaštan, se v  posledních letech 
opět začíná těšit značné oblibě. Jeho plody 
jsou k dostání od září do února. V dřívějších 
dobách byly jedlé kaštany ceněny i  jako 
platidlo. 

Tyto kaštany patří mezi nejlepší zdro-
je komplexních sacharidů podobně jako 
brambory. Ve velkém množství obsahují též 
vitamin C, jsou bohatým zdrojem vitami-
nů B1, B2 i  B6 a  vzhledem k  nízkému obsa-
hu cukru jsou rovněž uváděny jako vhodná 
součást stravy diabetiků. Obsahují mine-
rální látky, jako jsou železo, fosfor, vápník, 
zinek, hořčík a draslík, které tvoří důležitou 
složku v chemických procesech našeho těla 

a  bez nichž hrozí například únava, řídnutí 
kostí nebo nespavost. 

Jedlé kaštany jsou kromě toho poměrně 
bohatým zdrojem vlákniny dobré pro trávení. 
Kaštany ale blahodárně působí také na  naši 
nervovou soustavu, lze je využít jako preven-
ci proti depresím. Příznivě ovlivňují paměť 
a také kvalitu vlasů, nehtů a kůže. Jsou dopo-
ručovanou stravou pro sportovce.

V  kuchyni je kromě pečení můžeme grilo-
vat, dusit nebo smažit, upravovat na  sladký 
i slaný způsob. V Itálii a ve Francii se z jedlých 
kaštanů vyrábí alkohol a na Korsice a ve Švý-
carsku je zase v oblibě kaštanové pivo. Celo-
světově proslulým se stal krocan s  kaštano-
vou nádivkou. (mat)

Na co je dobrá směs 
švestek a datlí?

Podle nejnovějších lékařských statistik má každý desátý člověk 
potíže s nepravidelnou stolicí. Odborníci míní, že roli v případě 
zácpy hrají zejména tyto faktory – nedostatek pohybu, nadměrný 
stres, věk, užívané léky, nedostatek vláknin a tekutin. V horším 
případě může být zácpa i doprovodným znakem jiného onemoc-
nění. Jestliže toto však lékař vyloučí, můžete vyzkoušet šetrné 
přírodní projímadlo.

Potřebujete: 150 gramů datlí (množství odpovídá jednomu 
malému šálku, 150 gramů sušených švestek a pět šálků vroucí 
vody (pro silnější účinek může být vody méně). 

Příprava: Nejprve musíte datle i švestky nakrájet na malé kous-
ky a přidat do vroucí vody. Povařte je tak dlouho, dokud směs 
nezhoustne. Každý den byste pak měli užívat jednu lžíci směsi. 
Lze si ji přidat ráno na snídani do jogurtu, do misky s obilovi-

nami nebo do čeho-
koli jiného. Švest-
ky obsahují mno-
ho vlákniny a také 
sorbitol. Přírodní 
cukr zmírňuje zá-
cpu během několi-
ka hodin.

Další způsob, kte-
rý můžete vyzkou-
šet, spočívá v pití 
vody ze sušených 
švestek. Nechte je 
ve sklenici s vodou 
naložené přes noc 
a vypijte v ranních 
hodinách. Téměř 
okamžitě se stře-
va dají do pohybu.
 (xar)

Vitaminy a další přírodní prostředky 
najdete na: www.spiritobchod.cz.


