Mezi šálky
říjen 2018, Čajovna U svatého Mikuláše

NENÍ KÁVA JAKO KÁVA!
ARABIKA
Pochází z Jemenu, Etiopie a Súdánu. Arabika je známá svou
jemnou a velmi lahodnou chutí. Pěstuje se v nadmořské
výšce 1200‒1500 metrů n. m. Vyžaduje nižší teplotu, divoce roste většinou ve stínu, ale na kávových plantážích je
vystavována přímému slunci, a to kvůli vyšším výnosům.
Nejznámější je odrůda Bourbon a Typica.

ROBUSTA
Pochází ze střední a západní Afriky, ale největším vývozcem je Vietnam, kam se Robusta rozšířila v 19. století díky
francouzským kolonistům. Kávovník dorůstá výšky 10 metrů a je odolnější vůči škůdcům. Oproti Arabice obsahuje
více kofeinu, zrna má drobnější, ale také méně kvalitní.
Chuťově bych ho u nás v Čechách přirovnala ke klasické
kávě Standart. Tato káva má silný povzbuzující účinek.
Přijďte na šálek dobré kávy k nám do čajovny. Naše káva
pochází z pražské pražírny výběrové kávy La Bohème Café.
Petra Vernerová

CO SE V ČAJOVNĚ DĚJE...
ISLAND KOLEM DOKOLA
S TEREZKOU
Tereza Höferová, 26. 10. v 18 hodin
Přednáška o ostrově plném sopek,
gejzírů, horkých pramenů a studených vodopádů.

ADVENTNÍ KONCERT

VÝSTAVA V ČAJOVNĚ V ŘÍJNU:

Dita Hořínková a Richard Pachman,
3. 12. v 18 hodin
Tradiční vánoční koncert.

PharmDr. Venuše Suchanová
– Pastely a akvarely

100 Kč, 50 Kč důchodci a studenti
BYLINKY PRO ŽENY
Vstupenky si raději zarezervujte na
Hana Jánská, 16. 11. v 18 hodin
telefonu 415 652 164 nebo v čajovNa ženské problémy pomocí bylin
(menstruace, klimakterium, těhoten- ně. Nebo nám napište na Facebook
do zpráv.
ství).

UVNITŘ TĚCHTO MEZI ŠÁLKŮ
NAJDETE:


Plíce a průdušky



Šungit - kámen z vesmíru



Fotoreport: Ivančice

BYLINÁŘKA RADÍ: PLÍCE, PRŮDUŠKY
S oslabením plic a s tím spojenými loidy. Podběl je vhodný při záně-

Šípková růže (šípky)

problémy se setkáváme zejména u tech dolních cest dýchacích, kašli, Šípkový čaj se v našich krajích vařil
nás v severních Čechách, na Osastmatu nebo bronchitidě.
od pradávna. Rozhodně si ho přitravsku nebo ve velkých městech
jako je Praha. Souvisí to často se
znečištěným vzduchem, který dýcháme. Děti i dospělí mívají opakovaně kašel, záněty průdušek,
astma, alergické rýmy apod.

Proskurník lékařský
Proskurník je má oblíbená bylina,
neboť je vhodný i pro děti a kojící
matky. Působí blahodárně při kašli, zánětech dolních cest dýchacích
i zánětech průdušek. Užívá se ko-

pravte při nachlazení, chřipce, rýmě nebo horečce. Posílí imunitní
systém, může být také prospěšný,
pokud trpíte na opary. Známý je
též jeho pozitivní
vliv na močové

Které bylinky nám mohou pomoci řen.
pročistit plíce či uklidnit dráždivý

a ledvinové ka-

kašel? Je to například jitrocel, di-

Tymián lékařský

Šišák bajkalský

vizna, proskurník, tymián nebo

Tymiánu přidáváme jen malé

rakytník.

množství do směsi jiných bylinek,
díky tomu bude mít směs zklidňu-

Jitrocel kopinatý

jící účinky na kašel. Doporučuje se

Jitrocel je vhodný při kašli, rýmě,

také při zánětu průdušek, angíně

zánětu dutin i zánětu průdušek.

nebo laryngitidě.

Určitě mohu doporučit domácí
jitrocelový sirup.

všech bylin. I její účinky jsou velmi dutin nebo suchém kašli.
mocné. Je vhodná při bronchitidě,

Bez černý

ručuje užívat jen ve směsi s jinými
bylinami, a to pouze krátkodobě.
Obsahuje totiž pyrolizidinové alka-

ského. Tuto bylinku můžete dopl-

Plíce a emoce
V plicích se ukládají naše emoce
jako je smutek, zármutek nebo

nětu dutin, kašli, rýmě, chřipce

dušek. Hlenem, který vykašleme,

nebo nachlazení.

se zbavujeme nemalých problémů

Rakytník řešetlákový

a naše tělo i duše se tím očišťuje.

ku můžeme užívat pro zvýšení

po podbělu. Nyní se podběl dopo-

bo tinkturu z kořene šišáku bajkal-

stísněnost. Pokud máme v sobě
Květy bezu ráda kombinuji s květy tyto pocity, dříve či později se to
lípy. Tento čajík je výborný při zá- projeví na stavu našich plic a prů-

Sirup, tinkturu nebo čaj z rakytní-

Naše babičky při kašli často sáhly

padě doporučuji vyzkoušet čaj ne-

ský.

pomoci i při vodové rýmě, zánětu

Podběl lékařský

astma nebo ekzémy. V tomto pří-

Světlík je znám svým pozitivním
O divizně se říká, že je královnou

Uklidňuje kašel.

dětí i dospělých alergické rýmy,

nit ještě o ostropestřec marián-

vlivem na oči. Dokáže nám však

(tinktura), astmatu i při chřipce.

V poslední době má velmi mnoho

Světlík lékařský

Divizna velkokvětá

zánětu průdušnice, laryngitidě

meny, či písek.

imunity již od konce léta. Působí
příznivě při onemocnění dýchacích cest, při únavě a stresu, podporuje trávicí systém a vhodný je i
při problémech s klouby.

Často pro nás může být kašel či
nachlazení vlastně příznivé, neboť
zde dochází k očistným procesům.
Zbavíme se toxických látek nejen
na fyzické úrovni, ale i na té psychické.
Hana Jánská,
www.bylinyprovas.cz

ŠUNGIT – KÁMEN Z VESMÍRU?
Píše se rok 1709, nastalo horké

periodické soustavy,

léto a koná se slavná Poltavská

ale do vody uvolňuje

bitva. Vodní nádrže rozkvetly a

jen látky prospěšné

jejich voda se stala pro vojáky rus- živému organizmu.
ké i švédské armády velmi nebezpečná. Zatímco ve švédské armádě se rozmohly žaludeční a střevní
nemoci, ruští vojáci zůstali zdraví.
Příčinou byl břidličný černý kámen
šungit. Ruský car Petr I. totiž vydal

nařízení, podle kterého museli vo-

Šungit má čistící a dezinfekční účinky, ničí
střevní bakterie, streptokoky, neutralizuje
těžké kovy, sloučeniny chlóru
a dusíku.

jáci pít jenom vodu, ve které byl

Jak si připravit šungitovou

kámen ponořen. Tím byl potvrzen

vodu?

mimořádně silný dezinfekční úči-

Přefiltrovanou nebo převařenou

nek tohoto záhadného kamene.

vodu nalijeme do džbánu a vloží-

Šungit je kámen černé barvy, na-

me šungit. Po půl hodině již voda

chází se pouze v Rusku v oblasti

prokazuje antibakteriální účinky,

Karélie. Podle geologů se jedná o

které vydrží maximálně 3 dny. Je

te provádět také vsedě po dobu

jedné hodiny.
Před a po proceduře ale kontrolujte krevní tlak, může se totiž zvýšit.
Šungit působí na reflexní zóny na
chodidlech. Masáž odstraňuje
únavu, stimuluje
krevní oběh a má

pozitivní vliv při
horninu starou 2 miliony let. Pod- vhodná na čištění pleti, oplach po
problémech s pátele jedné teorie šungit vznikl v měl- umytí vlasů, ke kloktání při bolesti
ří, při revmatických potížích a bov krku i k inhalaci (voda ohřátá na
činách pravěkého moře, kde žili
lestech kloubů.
primitivní mikroorganizmy a ty se max. 90 stupňů Celsia, doba inhaspolu s mořskými sedimenty staly lace 1 až 3 minuty), na popáleniny, při paradentóze.
základem pro jeho vznik.
Druhá teorie říká, že je to pozů-

Šungitová koupel

statek pravěkého meteoritu,

Je vhodná při ekzému a lupénce,

úlomku zaniklé planety Faethon.

po velké fyzické a sportovní zátěži,

Někteří geologové tvrdí, že šungit

vznikl následkem sopečného vý-

zlepšuje kvalitu spánku. Do vany
napustíme vodu teplou 36 stupňů

Šungitová pyramida
Malá pyramida vyrobená ze šungitu je vhodná do prostoru, kde je
počítač, technika, geopatogenní
zóny nebo elektrosmog. Pyramida
se doporučuje ve velikosti 5 až 10
centimetrů.

Celsia a vložíme propláchnutý sá-

Vědci, kteří v současné době šun-

ček s 300 g šungitu. Necháme

git zkoumají, prohlašují, že to je

Kámen má jedinečné složení, ob-

chvíli působit, pak vymácháme a

zázrak. Také vyzkoušejte jeho bla-

sahuje uhlík ve formě fullerenů,

vymačkáme. Koupeme se 10 až 15 hodárné účinky.
minut.
Kámen šungit můžete nově

buchu.

což jsou šestičlenné kruhy atomu
uhlíku připomínající fotbalový míč.
V USA je zkoumán protirakovinný
účinek fullerenů. Šungit kromě
uhlíku obsahuje všechny prvky

Šungitová drť
Nasypeme drť do krabice od bot a

zakoupit v čajovně
i v lékárně U svatého Mikuláše.

přešlapujeme po ní ve stoje 2 až 5
minut. Takovou proceduru může-

PharmDr. Lenka Zemanová

Čajovna a kavárna U sv. Mikuláše
Nabízíme přes 40 druhů kvalitních čajů, špičkovou kávu připravenou alternativními způsoby, nejlepší belgickou čokoládu v Lounech, kvalitní moravské víno, nejrůznější (sem tam zdravé) mňamky, vodní dýmku; čaje a kameny, čajové náčiní a jiné nezbytnosti
na prodej.
•
Najdete nás na Mírovém náměstí, pod lékárnou U sv. Mikuláše (Beneše z Loun 321, Louny).
•
Otevřeno máme ve všední dny od 8:00 do 17:30.
•
Více informací najdete na www.cajovnamikulas.cz, na FB čajovny (fb.com/cajovnausvmikulase).
•
Můžete nám i zavolat na telefon 415 652 164.

FOTOREPORT: IVANČICE - RODIŠTĚ NAŠEHO VÍNA
Ivančice — rodiště Alfonse Muchy a Vladimíra
Menšíka, ale také našeho nového vína. Za hledáním dalšího vinaře jsem se vypravili přímo na Moravu. A samozřejmě, že jsme toho správného našli.
Nově u nás v čajovně budete moci ochutnat (a samozřejmě také koupit) víno z vinařství Roman
KOMAROV. V nabídce máme například zajímavou
variantu vína Müller Thurgau, Sauvignon,
Chardonnay, ale také neobvyklé víno z odrůdy Ne-

ronet. Suché, polosuché, polosladké. A taky — nezvyklou medovinu, která sice není tak hustá, jak
jsme zvyklí, ale med je v ní rozhodně cítit.
A jak to vypadá přímo tam, kde se naše víno pěstuje? Tady pár fotek z Ivančic.

