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ROČNÍK XVII

TŘEBICHOVICKÉ MÁJE
12. KVĚTNA 2018
TANEČNÍCI ČESKÉ BESEDY

HLASTE SE!
INFO UVNITŘ LISTU

DÁMA V KNIHOVNĚ
příprava na turnaj ve hře DÁMA

17. 3. od 15 do 17 hod
Zveme všechny děti
na další deskové hrátky…

Uzávěrka tohoto čísla: 13. března 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: I. Loudová, Y. Foučková, M. Antušák
Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
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O ZNÁM ENÍ

Veřejné projednání
návrhu změny č. 5 územního plánu
Třebichovice
se bude konat na obecním úřadě
v Třebichovicích dne

4. dubna 2018 od 16 hodin
Návrh změny č. 5 územního plánu Třebichovice (dále jen
Změna č. 5) je zveřejněn na internetových stránkách obce
Třebichovice
(www.trebichovice.cz).
K
veřejnému
nahlédnutí je dokumentace návrhu Změny č. 5 na
Obecním úřadě Třebichovice (tel. č. 312 672 216).
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohou
dotčené orgány uplatnit svá stanoviska k návrhu Změny
č. 5. Uplatněná stanoviska musí obsahovat zejména (viz
Metodické doporučení Stanoviska dotčených orgánů
k územně plánovací dokumentaci MMR/ÚÚR 2014):
• ustanovení zvláštního zákona, na jehož základě
uplatňuje dotčený orgán své stanovisko;
• sdělení stanoviska (souhlasné / podmíněně
souhlasné s věcnou podmínkou / nesouhlasné)
včetně ustanovení zvláštního právního předpisu,
o které své stanovisko opírá;
• odůvodnění stanoviska, včetně odůvodnění každé z
případných podmínek souhlasného stanoviska.
Obsah podmínek musí reagovat na věcné řešení
Změny č. 5 (nejedná se o obecné požadavky).
Vyjádření, která nesplní náležitosti stanoviska (zejména
1. a 2. bod), budou vyhodnocena jako připomínky
uplatněné mimo oblast chráněných zájmů dotčeného
orgánu.

2018

INFORMACE PRO OBČANY

¨

Obecní úřad Třebichovice, příslušný k pořizování změny
č. 5 územního plánu Třebichovice dle § 6 odst. (2) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), oznamuje
v souladu s § 55b Stavebního zákona veřejné projednání
návrhu změny č. 5 územního plánu Třebichovice.

BŘEZEN

od 19. do 28. března 2018 probíhá

VÝB ĚR STOČ NÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí
středa
pondělí
středa

19. 3.
21. 3.
26. 3.
28. 3.

8 – 12

18 – 20

8 – 12

15 – 17

8 – 12

18 – 20

8 – 12

15 – 17

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte platby na účet
Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke
značné administrativní zátěži uvítáme jednorázovou platbu bankovním
převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2018.

Cena:
345 Kč/osoba/kvartál
►tj. 1380 Kč/osoba/rok
Cena pro občany s trvalým pobytem v obci:
250 Kč/osoba/kvartál
►tj. 1000 Kč/osoba/rok*
*Dotace na stočné ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč
je poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obcím nebo Svazku obcí
TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.

Ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po
uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Úhrada za stočné pro rok 2018 bude probíhat na základě
Avíza k úhradě, které bude vystaveno a do poštovních schránek
či emailů doručeno standardně v březnu, červnu, září a listopadu.
Stočné je však, stejně jako v předchozích letech, možné hradit
jednorázově. Odpadá pak nutnost sledování termínů jednotlivých
plateb a hlavně riziko zapomenuté úhrady.
Stále totiž evidujeme poměrně velké množství „neplatičů“.
Ti budou během března telefonicky kontaktováni a vyzváni k úhradě
dlužného stočného.
Těm, kdo nehradí splátky v řádném termínu splatnosti,
je totiž částka stočného automaticky navýšena.
I z tohoto důvodu vítáme jednorázové úhrady.

V rámci projednání Změny č. 5 nelze uplatňovat
připomínky a stanoviska k platné územně plánovací
dokumentaci, tj. k územnímu plánu Třebichovice a jeho
změnám, vydaným opatřením obecné povahy.

A VÍZ O K Ú H RA D Ě D O VA ŠÍ M AILO V É SC HR Á NK Y?

Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohou
sousední obce uplatnit své připomínky. Uplatněné
připomínky musí obsahovat zejména:
• identifikaci účastníka;
• sdělení věcné připomínky k řešení Změny č. 5,
včetně odůvodnění připomínky.

Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř.
písemně na adresu obecního úřadu Třebichovice.

C H C E T E

D O S T Á V A T

▼▼▼▼▼▼▼▼
Napište si o něj na: sotsh@seznam.cz
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POPLATEK
ZA PSA
JE SPLATNÝ
KE DNI
31. 3. 2018

75 Kč/rok/1. pes
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PRODEJ ZNÁMEK
NA BIOPOPELNICE
ZAHÁJEN
CENÍK služeb na likvidaci BIOodpadu pro rok 2018

Druh služby

Typ nádoby

Počet
svozů/rok

Cena celkem
vč. DPH

BIO mini

140 l

16

748

BIO MAXI

240 l

16

964

Cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování bioodpadu.
Sezona svozu bioodpadu začíná 6. 4. 2018.

Odvoz bude probíhat vždy v sudý pátek v těchto termínech:

6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.,

100 Kč/rok/2. pes

29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9.,
5. 10., 19. 10., 2. 11. 2018
BIOodpad není možné ukládat volně do přírody, např. na Rovina, na hřiště,
do potoka či do příkopů. Odkládání odpadů na taková místa je kvalifikováno
jako zakládání černých skládek. BIOodpad nepatří ani do popelnice pro
komunální odpad. Děkujeme, že toto respektujete.
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MÍSTNÍ DEN ŽEN
Třebichovice 10. 3. 2018
Obecní hospůdka Případov
Kapela TANCOVAČKA 

Naše ženy 

Občerstvení domácí výroby 

Květiny ženám letos rozdával Honza Jehlička, fotil a v zajetí žen tančil (po 17. hodině) Luboš Pečený.
Odkaz na další fotky: https://digiman1.rajce.idnes.cz/MDZ_2018

„Myslím, že ženy jsou bláznivé, když se snaží vyrovnat mužům. Jsou mnohem lepší a vždycky byly. Cokoliv ženě dáš, vždycky to udělá lepším.
Dáš-li jí spermii, ona ti dá dítě. Dáš-li jí dům, dá ti domov. Dáš-li jí potraviny, udělá ti jídlo. Dáš-li jí úsměv, dá ti své srdce.
Cokoliv jí dáš, to znásobí a rozšíří. Takže pokud se k ní chováš jako vůl, buď připraven, že dostaneš kopu hnoje.“
William Golding
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OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK

SLAVÍ 10 LET
Bylo, nebylo, dávno tomu, hrávalo se ochotnické divadlo téměř
všude. Ani ve Třebichovicích tomu nebylo jinak. První zmínky
o jeho existenci jsou datovány do předválečných let, ze kterých
také pocházejí kulisy, které můžete spatřit na vlastní oči při
některých našich představeních.
Druhá světová válka činnost ochotníků na čas přerušila,
nicméně po jejím skončení na tuto tradici navazuje skupina
místních nadšenců a v rámci OSVĚTOVÉ BESEDY vzniká
divadelní odbor. V jednom roce dokázali tehdejší ochotníci
nastudovat a zahrát až šest her! Divadelníci měli dokonce i vlastní
orchestr.
Ze vzpomínek pamětníků: „Tréma byla až do stropu! Ale ten
úspěch! Většinou bylo první den tak nabyto, že se ještě jednou nebo
dvakrát představení opakovalo. Jezdilo se hrát i do okolních
vesnic…“
Poslední představení byla sehrána počátkem šedesátých let
minulého století. To už se ale ke slovu hlásil televizor a během
dalších let docela vytlačil ochotníky z prken vesnických sálů.
Nezájem lidí udělal poslední tečku za „divadelní zábavou“, která
slovy klasika: „patří k nejušlechtilejší, jíž sobě možno přáti, neboť
plynouc z umění, ušlechťuje ducha a srdce a slouží hojnému
poznání pravd života a různých stránek jeho a poměrů“.

Již na podzim roku 2007 se vzduchem
vznášela myšlenka na obnovu
divadelní tradice. A protože nadšení
tehdy neznalo mezí a konstelace hvězd
nám přála, můžeme dnes číst na
stránkách světových encyklopedií, že

4. ledna LP 2008
byl založen v naší obci mezi kopci
divadelní ochotnický spolek

TŘEBIVADLO
Podařilo se dát dohromady skupinu
lidí, která s různými personálními
obměnami existuje dodnes.
Už 12. dubna 2008 mohli diváci
shlédnout první premiéru pohádky na
motivy nesmrtelné ruské klasiky
s názvem MRAZÍK TŘEBÍK.

O rok později 16. května 2009
jsme nahlédli do zrcadla a zeptali se,
kdo je na světě nejkrásnější.
A zrcadlo odpovědělo:
SNĚHURKA A 7 HAVÍŘŮ.

BŘEZEN

2018

STRANA

6

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

BŘEZEN

Rok 2012 přinesl po delší pauze
zapeklitou pohádku s názvem
PEKELNĚ PŘÍPADOVSKÝ
PŘÍPAD. Pekelné mocnosti se v ní
snažily, seč mohly, získat duše
zatracenců…, ani ctnost poustevníka
nezůstala ušetřena nástrahám
pekelným.
V další sezóně 2013 se hrála pohádka
MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ. Na vlastní
oči jste mohli spatřit, jak krušný byl
život na takovém mlynářském gruntu.
V komíně řádil čert, v náhonu vodník
a mlynář měl hned dvojí trápení se
svými dcerkami.
V roce 2014 byl uveden remake
Mrazíka Třebíka a pod názvem
IVÁNKU, CINK se podařilo navázat
na předchozí velmi úspěšnou pohádku
o Mrazíkovi.
Výpravnou pohádku MYŠÍ
KOŽÍŠEK uvedlo Třebivadlo
v sezóně 2015. Soubor s ní hostoval
nejen v okolních vesnicích, ale účastnil
se také divadelního festivalu Předivo
a festivalu amatérského divadla
Kladno 2016.
V roce 2016 vidělo publikum pohádku
s názvem PRINC A POLÁRKA.
Premiéra se odehrála 15. 5. v 15:15
na domovské scéně ochotníků
ve Třebichovicích.
V roce 2017 nám babička vyprávěla
3 klasické, přesto rozverné pohádky.
BABIČKO, VYPRÁVĚJ
slyšeli a viděli i diváci
v Městském divadle Slaný.

TŘEBIVADLO – SPOLČENÍ OCHOTNÝCH OCHOTNÍKŮ VÁM DĚKUJE ZA PŘÍZEŇ A TĚŠÍ SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ S VÁMI
Sepsala Markéta Jehličková, foto archiv autorky a Milan Petriščák

2018
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TŘEBICHOVICKÉ MÁJE
ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ
12. KVĚTNA 2018
ZÁJEMCI A ZÁJEMKYNĚ O TANCOVÁNÍ
KOLOVÉHO TANCE ČESKÁ BESEDA
HL A S T E S E S T AR O ST C E
NEB O R E NA T Ě M A T Ě JO V S K É

DIVADELNÍ POZVÁNKY
24. března 2018 v 16 hodin

23. dubna 2018 v 19 hodin

Třebichovice, VELKÝ SÁL POHOSTINSTVÍ

Praha, DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Ochotnický spolek Třebivadlo uvádí v obnovené premiéře
pohádku Mlynářské štěstí. Ptáte se proč obnovená
premiéra? Nu, to je jednoduché. Od prvního uvedení uběhlo
již 5 let. Tehdejší dětští diváci trošičku „zestárli“ a ti nynější
tuto pohádku v provedení spolku Třebivadlo ještě neviděli.
A protože má spolek nové obsazení a nové kulisy, bude to
vlastně nový zážitek pro všechny diváky. Takže neváhejte,
udělejte si volno a přijďte v hojném počtu podpořit jejich
úsilí.
Kdy? V sobotu 24. března LP 2018 v 16 hodin představení
začíná. Kde? V obci Třebichovice v místním pohostinství
Případov na sále, kde se posadíte na nových pohodlných
židlích.
Za kolik? To záleží právě na vás, kolik dáte. Vstupné je, jako
vždy, dobrovolné. Všem divákům spolek přeje příjemný
zážitek a těší se na shledání.

Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee
Williams se silně autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny. S
humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné
matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku.
Postava syna Toma je zosobněním samotného Tennessee Williamse a
jeho sestra Laura je původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná
tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do
našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty
nejkrásnější i ty nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a
nápadníkem Jimem, se smějeme i pláčeme sami nad sebou.
Simona Stašová říká: "Konečně jsem dozrála do role matky Amandy,
do té bláznivé matky, které tak dobře rozumím. Amanda je na zabití i
k pomilování, tak jako celý ten náš neuvěřitelný život."
Délka představení: 2 hod. 30 min., přestávka 20 min.
Režie: Vladimír Strnisko, Překlad: Jiří Josek, Scéna: Michaela Červenková,
Kostýmy: Michaela Červenková
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/ Filip Cíl, Kamila Trnková/ Andrea
Daňková, Zdeněk Piškula/ Adam Vacula

Pokyny k odjezdu
Autobus odjíždí v pondělí z parkoviště před Jednotou COOP
v 17:00 hodin, jede před Kladno a končí na metru Veleslavín.
Pro třebichovické občany je doprava ZDARMA.
Dále pokračujeme metrem na stanici MŮSTEK. Jízdenku za 24
Kč lze koupit také pomocí SMS zprávy, kterou ve tvaru DPT24
zašlete na číslo 90206.
POZOR! Úřední ODPOLEDNÍ hodiny onoho pondělí 23. dubna
se přesouvají na středu 25. 4., kdy bude na OÚ otevřeno od 15
do 19 hodin. Přejeme účastníkům zájezdu krásný zážitek.
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TŘEBICHOVIČTÍ BORCI
ve stopách Gustava Frištenského
A nyní něco málo o našem oddíle……
Tréninky oddílu probíhají v sokolovně Kladno – Hnidousy,
Motyčín, třikrát týdně po dvou hodinách. Je to spousta tvrdé
práce, ale i spousta zábavy. Nedávno nás na jeden z tréninků
přišel povzbudit i štáb ČT – Déčko s pořadem Lvíčata spolu
s olympijským vítězem Alešem Valentou. Kdo by se chtěl
podívat, jak to u nás při tréninku probíhá, může na webu ČT
pořad vyhledat, byl odvysílán 20. 1. 2018.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/106552
56238-lvicata/218553110040003
Po tvrdé dřině na trénincích, je pro borce
odměnou, účast na celé řadě turnajů v České
republice, ale i v řadě měst Evropy.
V lednu letošního roku se například Team Kladno zúčastnil
tradičního mezinárodního turnaje v zápase řecko-římském a ve
volném stylu – Kolding Cup 2018 v Dánsku. Na turnaji
startovalo celkem 244 borců ze 7 států (Polsko, Německo,
Dánsko, Norsko, Holandsko, Švédsko a Česká republika). Naši
místní borci bojovali statečně a v tvrdé konkurenci vybojovali
skvělá místa:
LOUDA Adam
HORNÍK Otakar
HORNÍKOVÁ Adriana

Naši borci Otakar, Adriana, Adam a Jirka navštěvuji oddíl
zápasu TJ. SOKOL Hnidousy – Motyčín. Je to v současnosti
patrně jeden z nejstarších zápasnických klubů v České
republice. Kořeny tohoto sportu sahají na Kladensku až do
roku 1906.

Něco málo z historie a co to vůbec zápas je…..
Wikipedie říká. „Zápas je individuální úpolový sport, který ať
už v rituálních, či bojových formách provází lidstvo od
počátku civilizace a se kterým se můžeme setkat ve světě
v mnoha podobách“.
O zápasu mluví historie všech národů. Zápas řecko-římský
a volný styl jsou rozšířeny ve všech kulturních státech.
V Evropě převládá zápas řecko-římský, v ostatních
světadílech volný styl. Zápas je boj dvou soupeřů stejné
hmotnostní kategorie podle stanovených pravidel. Zápas se
dělí na dva styly, na styl řecko-římský a volný styl. V zápase
řecko-římském je povoleno provádět záběry od pasu nahoru
a ve volném stylu i od pasu dolů. Cílem je soupeře položit na
lopatky nebo zvítězit bodovou převahou. Vše se řídí přísnými
pravidly, na které dohlíží rozhodčí. Zápasnická utkání byla
zařazena již do programu starořeckých olympijských her.
Největší osobnosti české řecko-římské školy jsou Gustav
Frištenský a olympijský vítěz Vítězslav Mácha.

3. místo
11. místo
6. místo

V sobotu 3. března 2018 ve sportovní hale BIOS v Kladně,
pořádal náš oddíl Mistrovství České republiky v zápase ve
volném stylu, věkové kategorie mladší žáci, mladší žákyně, kadeti
a kadetky. Náš oddíl reprezentovalo 12 zápasníků. Naši borci
získali šest zlatých medailí. Jednu ze tří stříbrných medailí pro
náš oddíl získala HORNÍKOVÁ Adriana.
A na závěr…
… všichni, kdo máte rádi pohyb, chcete se naučit nevšední
pohybové dovednosti, láká Vás zajímavý, ne úplně obvyklý sport,
chcete zlepšit fyzičku a potkat nové kamarády, přijďte to zkusit
s námi! Sportu zdar!
Iveta Loudová

Chcete vědět, kdo byl Gustav Frištenský?
V úterý 26. 6. 2018 se uskuteční v Praze
"U Valšů" na ul. Karolíny Světlé č. 18
beseda o Gustavu Frištenském, spojená
s projekcí fotografií a dokumentárních
filmů. Začátek v 16:00 hodin.
Na programu bude mimo mluveného
slova i promítání dokumentárních filmů,
ukázka histor. dochovaných mat. spojená
s následnou pozvánkou do Litovelského
muzea, kde je instalována nová expozice
o Gustavu Frištenském.
Pořádá: Spolek Gustava Frištenského
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ABYSTE SE V DUBNU NENUDILI…

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2. 4. 2018

SOBOTA 21. 4. 2018
1. ROČNÍK SOUTĚŽE

PŘÍPADOVSKÝ UTOPENEC
O PUTOVNÍ POHÁR

UTOPENEC

KDE JINDE NEŽ
V OBECNÍ HOSPŮDCE
PŘÍPADOV
OD 15 DO 17 HODIN
VZORKY NOSTE
OD 14:30 DO 15:00

SOBOTA 7. 4. 2018

SOBOTA 21. 4. 2018

Kluci a holky

Divadelní fraška
pro dospělé

7. dubna od 15 hodin
pro vás pořádáme
v místní knihovně

TURNAJ V DÁMĚ
Na vítěze i poražené čekají ceny, tak
neváhejte, trénujte a určitě doražte!

VÍKEND 14. a 15. 4. 2018

JARNÍ BURZA
od 5 Kč za kus
So 14. dubna od 10 do 14
Ne 15. dubna od 11 do 14
na sále pohostinství ve
Třebichovicích

TENORISTA
na sále třebichovického pohostinství
v provedení jihočeských ochotníků
Vstupné dobrovolné
Blíže na plakátech

PONDĚLÍ 30. 4. 2018
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Obchodní dům Central Kladno
oslaví 3. narozeniny
Oblíbené obchodně společenské centrum Central
Kladno, které na ploše více než 26 000 m2 hostí přes
100 obchodů domácích i zahraničních značek, právě
slaví 3. narozeniny od svého založení. O popularitě
tohoto centra, které místním slouží nejen k nakupování,
ale i k zábavě a společenskému vyžití, svědčí fakt, že
v prosinci loňského roku přivítalo svého 10 miliontého
zákazníka.
Kromě nepřeberného množství nejrůznějších obchodů
s módou,
potravinami,
sportovními
potřebami,
květinářstvím, fitness studiem nebo množstvím
restaurací se Central Kladno může pyšnit také
rozsáhlým pohyblivým modelem pražského Hlavního
nádraží sestaveným z kostiček LEGO®, kvůli kterému
se sem sjíždějí i přespolní návštěvníci.
Po svém dokončení v roce 2015 se Central Kladno
umístilo v kategorii Obchodní centra na prvním místě
soutěže „Best of Realty – Nejlepší z Realit“ a získalo tak
jednu z nejvýznamnějších cen, které se u nás
v odvětví developmentu předávají.

A na co se návštěvníci během oslav
3. narozenin Central Kladno,
které proběhnou v neděli 25. března,
mohou těšit?
„Celý program začne ve 14:00 odpoledne a bude plný
úchvatných vystoupení nejrůznějších umělců, např.
chůdařů, bubeníků nebo akrobatky na šálách, zpívat
bude Milan Peroutka“, říká Aneta Kottová, ředitelka
Central Kladno. Celým odpolednem bude provázet
Martin Zounar a Marcela Škábová a zákazníci se mohou
těšit na víkend plný slev.
Placená inzerce

Jarní rovnodennost, vítězství světla nad tmou, znovuzrození přírody
probouzelo u předků úzce spojených s přírodou euforii, které dali
volný průchod v plejádě svátků a veselic, v různých dekoracích dle
doby a etnik.
Dodnes se dochovalo šlehání žen a dívek pruty, což jim má přinést
vitalitu, nebo vynášení Morany – zimy, smrti, nebo kreslení na vejce.
Křesťané pak mnohem později tyto pohanské svátky „globalizovali“
do dekorace Velikonoc.
Chutě a intuici předků ovládala nikoliv reklama a merchandising ale
sama příroda, v březnu se patrně neubránili, aby neuštipovali
a nežvýkali všechno zelené, co „vytrysklo“ ze země a dřevin.
Intuitivně činili zcela správně, neboť si po zimě v organismu vyřešili
vitamínový deficit.
Předkové toho byli schopni strávit asi více, než dnešní člověk, dnes
bylinkářské kuchařky doporučují pro úpravu časně zjara květ
podbělu, mladé listy pampelišky, kopřivy, plicníku, a lichořeřišnice,
která má v horských oblastech Jižní Ameriky význam nejen jako
bylinka, ale její hlízy jsou stejně důležité jako jinde brambory,
zajišťují základní výživu obyvatel zemědělsky ne příliš
produktivních území.
Dohodnout se bylinkáři nemohou na užití vlaštovičníku, jedni jej
protěžují coby nesmírně léčivý, druzí jej řadí mezi jedovaté.
Poradím, před sporem se dá uchránit alkoholickou tinkturou, která,
pokud nevyléčí, alespoň zahřeje.
I přes evidentní důvod k radosti s nástupem jara se ne všichni radují,
do bioenergetické dysfunkce se v březnu dostává žlučník, orgán
hněvu…
Koukněte v březnu do zrcadla, jestli jste ti rozradostnění nebo ti
rozhněvaní …
Martin Antušák

