
svobodný hlas                                                                                11. dubna 2007                                                                                           strana 5

      cesta za zdravím 
n Připravuje Lékárna Na Široké, 

ulice Kosmonautů 2303, Louny
| Nebezpečí jarního období
Nejdůležitějším aspektem jara je regenerace po zimě. Budeme tedy 
hovořit o jarní únavě a o očistě organismu. V této souvislosti je dů-
ležité zmínit se o ochraně našeho těla a zdraví, tedy o imunitě.

Ta, stejně jako naše psychika, 
trpí a strádá nedostatkem světla 
a tepla a také špatnou životo-
správou. A tak se věnujeme nejen 
rostlinám k očištění organismu, 
nápravě špatných životních 
návyků (hlavně v souvislosti se 
špatnou stravou), vitamínovým 
komplexům, ale také způsobům, 
jak imunitu probudit a posílit.  
V tomto ročním období mají velký 
význam vitamíny a stopové prv-
ky, kterým se říká antioxydanty. 
Ty pomáhají snížit negativní vliv 
toxinů nahromaděných v těle, 
ale i vznikajících vlivem zesilu-
jícího slunečního záření na naší 
pokožku, která není po období 
tmy připravena se dostatečně 
chránit. 
| Biorytmy a jejich vliv

Mezi jevy, které ovlivňují to, jak 
se člověk na přelomu zimy a jara 
cítí, patří mimo jiné sezónní lid-
ské biorytmy. Jde také o důsledek 
několikaměsíčního nedostatku 
slunečního svitu, a tedy o nižší 
tvorbu vitaminu D. Ten se vlivem 
ultrafialového záření v organis-
mu tvoří běžně z cholesterolu, ale 
když je slunce málo, může člově-
ku chybět a spolu s nedostatkem 
ostatních vitamínů, hlavně C 
a A, oslabovat tak jeho imunitu. 
Zejména po zimě, v dlouhodobě 
skladovaném ovoci a zelenině 
nemusí však být vitamínů zrovna 
dostatek – pak stojí za to uvažovat 
o jejich doplňování pomocí pří-
pravků z lékáren. Lidé jsou také 
oslabeni virovými epidemiemi 
a imunitní obranou proti nim – to 
je třeba případ nyní odeznívající 
epidemie chřipky. 
| Co platí na vyčerpání?

Pomoci může i delší vycházka 
za slunečného dne, která zároveň 
zajistí tělu i dostatek světla, a kro-
mě tvorby vitamínu D také tvorbu 
serotoninu, jehož nedostatek sou-
visí se vznikem deprese. Čokoláda 
je velkým zdrojem serotoninu, ale 
i mnoha kalorií a tak je třeba ji uží-
vat s velkou rozvahou. Nejde jen 
o štíhlou linii, ale také o nebezpečí 
vzniku závislosti. Právě v souvis-

losti se serotoninem – hormonem 
dobré nálady, je vznik závislosti 
rychlý a nebezpečný. V souvislosti 
s čokoládou platí dvojnásob „vše-
ho s mírou“ a to hned z počátku. 
Jedno okénko z tabulky čokolády 
bohatě stačí na doplnění serotoni-
nu a závislost nevyvolá.

Dalším důležitým faktorem, 
který pomáhá tělu zvládnout 
přechod z období „klidu“ do ob-
dobí „aktivity“, je detoxikace. Je 
to způsob, kterým zbavíme tělo 
škodlivých látek. Tím podpoříme 
celkovou rovnováhu organismu, 
který pak dokáže mnohem lépe 
čelit nemocem a projeví se napl-
no jeho samoléčící schopnosti. 
Tělo je po vánočním a masopust-
ním hodování pěkně zanešené 
nezdravými látkami a potřebuje 
rychlou pomoc. Při této činnosti 
nám nejlépe pomohou bylinné 
čaje podporující funkci orgánů, 
které tělo čistí. 
| Jídlo je důležité…

Samotné pití bylinných čajů 
však nestačí. Dokonalou očistu 
těla je třeba podpořit i vhodným 
jídelníčkem. O blahodárném 
působení jednodenního půstu už 
slyšel asi každý. Ještě vhodnější 
je ale minimálně měsíc trvající 
dieta, při které ze stravy vyloučíte 
kyselinotvorné, a naopak zařadíte 
zásadotvorné potraviny. Nejen že 
vás důkladně pročistí, ale rovněž 
podpoří shazování nadbytečných 
zimních kilogramů. 
| Pití ještě důležitější

Škodliviny se z těla vyplavují 
močí a potem. Bez dostatečného 
příjmu tekutin proto žádná de-
toxikace nebude účinná. Kromě 
bylinných čajů je vhodná zejména 
čistá, neperlivá voda.

Jak vidíte, nastartování těla 
na vyšší výkon není zrovna jed-
noduché a celková harmonie 
je komplexem mnoha faktorů. 
V příštích článcích se jim bude-
me věnovat jednotlivě, každý tak 
bude kapitolou velké knihy „Cesta 
za zdravím“.

Mgr. Petr Štola – lékárník
(příště na téma jarní únava)

 Vzácní a ohrožení živočichové 
na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

K rozmnožování dochází v tep-
lých vodách nádrží brzo zjara (bře-
zen). Samec naklade na kameny 
nebo vodní rostliny spermatofory, 
které pak samice nasaje kloakou, 
aby došlo k oplodnění vajíček. Ta 
pak samička naklade na vodní 
rostliny. Larvy čolka velkého se  
líhnou podle teploty vody asi za 
10 dní, dospějí za 3 až 4 měsíce, 
kdy opouštějí vodu.

V době námluv se vytváří samci 
na hřbetě vysoké kožní lemy, kte-
ré v létě, kdy čolci vylézají z vody 
k pozemnímu způsobu života, 
ztrácejí. Čolek se živí měkkýši, 
červy a dalšími bezobratlými. 
Tam, kde se vyskytuje s čolkem 
obecným, se může stát i tento 
příbuzný jeho kořistí. Dožívá se 
věku až 20 let.

Z Lounska starší autoři tento 

druh vůbec neudávají. Podle 
současných výzkumů (Voženílek 
- 1994) však byl jeho výskyt dolo-
žen u Podbořan, Podbořanského 
Rohozce, Krásného Dvora, Vr-
bičky, Mukoděl, Brodů, Postolo-
prt a Žatce.

V textu Bernské konvence je 
čolek velký uveden jako silně 
ohrožený druh. U nás se podle 
Červené knihy jedná o kriticky 
ohrožený druh a podle vyhlášky 
Zákona o ochraně přírody a kra-
jiny o silně ohrožený druh.

Herbert Tichý

„Asi před třemi týdny mě oslo-
vila filmová produkční Barbora 
Drahoňovská s prosbou, abych 
připravil modely letadel pro natá-
čení krátké, asi patnáctivteřinové 
letecké scény, souboje  anglického 
Hurricanu s německým Messer-
schmittem 109. 

Takovéto nabídky se obvykle 
neodmítají. Začal jsem neprodle-
ně řešit technické otázky. S naší 
Skupinou historie vojenské 
a policejního letectva předvá-
díme simulace leteckých bitev  
přibližně desetkrát do roka na 
různých leteckých dnech, takže nic 
nového pod sluncem, až na jednu 
maličkost. Nikdo z mých známých 
neměl k dispozici letuschopný mo-
del britské stíhačky Hurricane, za-
tímco Messerschmittů se mohlo po 
obloze prohánět hned několik.

Produkční mne informovala, že 
se natáčí asi hodinový dokument 
o českém letci Josefu Brixovi, kte-
rý za druhé světové války bojoval 

v 242. britské sqadroně, právě na 
zmíněné stíhačce typu Hurricane. 
Nad severní Francií byl sestřelen 
Messerschmittem, což musíme 
nafilmovat s modely. Režisér 
Ján Novák (mimo jiné natáčí 
Příběhy železné opony) si přál, 
aby zasažený Hurricane kouřil. 
Pro mě z toho vyplynul další 
úkol. Model musí mít instalován 
vyvíječ dýmu a musí mít kódová 
písmena LE, kterými byl označen 
Brixův letoun.

Termín natáčení byl stanoven 
na 1. duben 2007 v prostoru 
obce Kolešovice na Rakovnicku. 
Psal se březen a já přemýšlel, jak 
potřebné letadlo vytvořím. Nako-
nec jsem z půdy rodinného domu 
v Cítolibech snesl 10 let starého 
Hurricana, který nikdy pořádně 
nelétal, proto na té půdě skončil. 
Vyhnal jsem z něj „brouky a pavou-
ky“, opravil staré šrámy, instaloval 
elektroniku, vyvíječ dýmu, motor 
a nalepil správné kódové označe-

ní. Po týdnu intenzivní práce byl 
model připraven k letu. 

V neděli 1. dubna se bez velkého 
zkoušení začalo natáčet hned na-
ostro. Naštěstí měl režisér Novák 
naprosto přesnou představu 
o tom, jak mají záběry vypadat 
a co může od modelů očekávat.

Nejprve vzlétl Messerschmit, 
provedl několik nízkých průletů na 
kameru, ostré stoupání a bojovou 
zatáčku. Po něm následoval vzlet 
Hurricanu zatíženého vyvíječem 

dýmu. Nevyzkoušený model 
nejdříve trochu vzdoroval, ale 
nakonec se k úlevě všech úspěšně 
vznesl. Kameraman získal další 
cenné záběry. Při třetím letu už 
byly na obloze oba protivníci 
současně. Chvíli se vzájemně 

pronásledovali v kruzích a ve 
stoupání, poté se Messerschmitt  
dostal těsně za svého soupeře 
a provedl simulovaný útok. Hur-
ricane začal kouřit a oba letouny 
se od sebe odpoutaly sestupnou 
zatáčkou. Filmaři byli spokojeni 
a my také, neboť celá akce trvala 
jen hodinu a půl. Jen pro srovnání: 
natáčení stejně dlouhé sekvence do 
filmu Stůj nebo se netrefím trvalo 
celý den. 

A na závěr ještě hlavní aktéři. 

Messerschmitt 109 pilotoval Igor 
Vyznal, s Hurricanem létal René 
Černý, technické zabezpečení 
Ondřej Vyznal.

Film o letci Josefu Brixovi uvidíte 
17. května ve 20 hodin na ČT 2.“

Igor Vyznal

Krátce po březnových osmdesá-
tinách zemřela 1. dubna sestra 
Danuše Kučerová z Panenského 
Týnce.

Byla sokolkou tělem i duší, 
jakých není mnoho. Pocházela 
ze sokolské rodiny a se svým 
manželem sokolským činovní-
kem v tomto duchu vychovali 
i svoje děti. A protože u Kučerů 
se sokolství „dědí“, nosí sokolský 
kroj i její vnuk. Dáďa, jak jsme jí 

všichni říkali, byla ve své jednotě 
léta jednatelkou a hybnou silou 
všeho dění. Při oslavách sto let za-
ložení Sokola v Panenském Týnci 
měla lví podíl na průběhu celé 
akce. Byla hrdá na to, že generál 
Fajtl přijal čestné členství v jejich 
jednotě. Nevynechala žádnou pří-
ležitost a zúčastňovala se všech 
vystoupení v naší župě i v okolí! 
A nejen to. Protože její syn i vnuk 
nacvičovali loni na slet, přijížděla 

i za nimi a sledovala nácvik. Sokol 
byl její život. Letos byla navržena 
na vyznamenání medailí ČOS za 
celoživotní práci pro Sokol a velmi 
se na ni těšila. Ještě týden před 
smrtí byla v Praze v Národním di-
vadle a projížděla kolem Tyršova 
domu, aby se potěšila alespoň 
pohledem. Dáďo, děkujeme a bu-
deme vzpomínat. 

Jarmila Krupková za výbor 
župy Sladkovského

n Ještě s námi žije...Čolek velký
Již podle jména je zřejmé, že se jedná o našeho největšího čolka, 
který dosahuje délky až 18 cm. U nás je rozšířen hlavně v nížinách 
a na vodu je vázán více než ostatní druhy čolků. 
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Rozloučili jsme se s věrnou sokolkou

Danuše Kučerová byla sokolkou mimořádně obětavou a věrnou. 

Messerschmitt útočil na Hurricana z Cítolib
Obrázky ze života leteckého modeláře Igora Vyznala  

Prvního dubna tohoto roku se na Rakovnicku odehrála malá 
letecká bitva. Hlavními aktéry byly letouny 2. světové války: 
německý Messerschmitt 109 a britský Hurricane. Na úspěšném 
nafilmování letecké scény se významně podílel letecký modelář 
Igor Vyznal z Cítolib. Požádali jsme ho, aby se o dojmy podělil 
i s našimi čtenáři.

Dálkově řízený model Messerschmittu působí ve vzduchu 
velice přesvědčivě.

S Hurricanem létal René Černý (vpravo), technické zabezpečení měl na starosti Ondřej Vyznal (vlevo).
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